
โรงพยาบาลคง หน้าท่ี : 1/4 
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ : PR – UM –  25 ฉบับท่ี : A 
เรื่อง : กระบวนงานการขอใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง วันท่ี : ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
แผนก : กลุ่มบรหิารงานทั่วไป แผนกท่ีเกี่ยวข้อง : ทุกหน่วยบรกิารของโรงพยาบาลคง 
 
ผู้จัดทำ :   ………………………………… 
            (นางสาวสำเนียง  สารนอก) 
          เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 
ผู้อนุมัติ :   ................................................. 
                     (นายอิสระ   เอกสินชล) 
                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคง 

 
1. วัตถุประสงค ์
 เพื่อใหก้ารดำเนินการให้บริการยานพาหนะ งานยานพาหนะ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลคง มี
ระเบียบชัดเจน  พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง  สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน
เดียวกัน 
 
2. ขอบเขต 
 การจัดทำคู่มือการปฏิบัตงิาน สำหรับพนกังานขับรถยนต์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำ งาน
ยานพาหนะ พนักงานขับรถยนต์สำรอง  สามารถนำไปใช้เปน็แนวทางในการปฏิบัตงิานการขอใช้รถยนต์ราชการ
อย่างมีมาตรฐานเดียวกัน 
 
3. คำนิยาม 
 รถยนต์ราชการส่วนกลาง หมายความว่า รถยนต์ที่จัดไว้ใช้งานของทางราชการ ใช้ในกิจการอันเป็น
ส่วนรวมของทางราชการ 
 ขอใช้รถยนต์ราชการ หมายความว่า การขอใช้รถยนต์ทีห่น่วยงานราชการจัดไว้ เพื่อใช้ในกิจการอันเป็น
ส่วนรวมของหน่วยงานราชการ การขอใช้รถยนต์ราชการต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ.2523 
 การดูแลรถยนต์ราชการ หมายความว่า การตรวจสอบ ดูแลรถยนต์ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน การตรวจสอบ ซ่อมบำรงุประจำปี ทั้งการดูแลสมรรถภาพของรถยนต์ และการดูแลความสะอาด
ของรถยนต ์
 
4. ความรับผิดชอบ 
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคง มีหน้าทีพ่ิจารณาอนุญาต การขอใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางในความดูแลของ
กลุ่มบรหิารงานทั่วไป 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป มีหน้าทีก่ำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์, พนักงานขับ
รถยนต์สำรอง (ตามคำสัง่) และเจ้าหน้าทีง่านยานพาหนะ กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 หัวหน้างานยานพาหนะ มีหน้าที่ ควบคุมการขอใช้ยานพาหนะและพนักงานขับรถยนต์ให้ปฏิบัตงิานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดูแลจัดตารางการปฏิบัตงิานของพนักงานขับรถยนต์ 
 พนักงานขับรถยนต์ มีหน้าที่ ตรวจสอบยานพาหนะให้พร้อมใช้งาน ปฏิบัติงานตามใบอนญุาตใช้รถยนต์
ส่วนกลาง และดูแลรักษารถยนตร์าชการส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 
 
 
 



 
5.ผังขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ช่ือกระบวนงาน การขอใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง 
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน      แนวทางในการควบคุม       วิธีการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขออนุญาตใช้
รถยนต์ราชการ

ส่วนกลาง 

1. เจ้าหน้าที่ที่ต้องการใช้รถยนต์ราชการ 
ดำเนินการเขียนแบบฟอร์มใบขออนุญาต
ใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง 

แบบฟอร์มขอ
อนุญาตใช้รถยนต์ 
(ผนวก 1) 

ตรวจสอบ
รายละเอียดการขอ

ใช้รถยนต์ 

2. หัวหน้ายานพาหนะตรวจสอบ
รายละเอียดการขอใช้รถยนต์ สถานที่ การ
เดินทาง เวลาที่เดินทาง และตรวจสอบ
ตารางการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาการ
อนุญาตใช้รถยนต์ 

ความถูกต้อง 
ครบถ้วนในการ
เขียนแบบฟอร์ม  

เสนอ ผอ.
พิจารณา
อนุญาต 

3. นำทะเบียนใบคำขอใช้รถยนต์
ส่วนกลาง เสนอผู้อำนวยการ พิจารณา
อนุญาต 

ความถูกต้อง 
ครบถ้วนในการ
เขียนแบบฟอร์ม  

จัดรถยนต์พร้อม
พนักงานขับรถยนต์ 

ตารางการ
ปฏิบัติงาน 

4. ลงตารางการปฏิบัติงานจัดรถยนต์ตาม
ความเหมาะสมในการใช้งาน และจัด
พนักงานขับรถยนต์ประจำรถน้ันๆ 

มอบหมายงานให้
พนักงานขับรถยนต์ 

ตารางการ
ปฏิบัติงาน 

5. มอบหมายงานให้พนักงานขับรถยนต์
และแจ้งผู้ขอใช้รถยนต์ทราบ (ทะเบียนรถ
ชื่อพนักงานขับรถ) 

พนักงานขับรถ
เตรียมความพร้อม
ก่อนออกเดินทาง 

ตารางการ
ปฏิบัติงาน 

6. ตรวจสอบเส้นทางที่จะใช้ในการ
เดินทาง ตรวจสอบความพร้อมของ
รถยนต์และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง 

สั่งเบิก-จ่าย
น้ำมันเชื้อเพลิง 

7. โดยก่อนนำรถออกทุกครั้งต้อง
ตรวจสอบปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง 
หากปริมาณน้ำมันอยู่ในระดับต่ำกว่าหน่ึง
ในสี่ของถัง ให้ดำเนินการ เบิก-จ่าย น้ำมัน
เชื้อเพลิง 

ขั้นตอนการเบิก-
จ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง 

พนักงานขับรถปฏิบัติ
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานตามที่
กำหนดอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย 

เจ้าหน้าที่/
ยานพาหนะ 

หัวหน้า
ยานพาหนะ 

หัวหน้า
ยานพาหนะ 

หัวหน้า
ยานพาหนะ 

หัวหน้า
ยานพาหนะ 

พนักงานขับ
รถยนต์ 

หัวหน้างาน
ธุรการ/หัวหน้า

งานการเงิน 

พนักงานขับ
รถยนต์ 



ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน      แนวทางในการควบคุม       วิธีการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. รายละเอียดการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงานตามแผนผัง 
 6.1 ผู้ขอใช้รถยนต์ ดำเนินการเขียนแบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ราชการ (ผนวก 1) ทีห่้องยานพาหนะ (ซ่อม
บำรุง) ก่อนวันที่จะเดินทางอย่างน้อย 1 วันทำการ ยกเว้นกรณีเรง่ด่วน 
 6.2 หัวหน้างานยานพาหนะ ตรวจดรูายละเอียดการขอใช้รถยนต์ สถานที่จะเดินทางไป เวลาที่เดินทาง 
จำนวนผู้โดยสาร หากรายละเอียดไม่ชัดเจน ต้องประสานผูข้อใช้รถยนต์เพื่อตรวจสอบ และพจิารณาอนุญาตใช้
รถยนต์ราชการ 
 6.3 หัวหน้างานยานพาหนะ หรอืพนักงานขับรถยนต์ที่ไดร้บัมอบหมาย นำทะเบียนแบบฟอร์มการขอใช้
รถยนต์ราชการ เสนอผู้อำนวยการพจิารณาอนุญาต ในกรณีที่ไม่สามารถจัดรถให้ได้ ต้องแจ้งผู้ขอใช้รถยนต์ทราบ
ด้วย 
 6.4 หัวหน้างานยานพาหนะ ตรวจสอบตารางการปฏิบัติงาน จัดรถยนต์ตามความเหมาะสมในการใช้งาน 
และจัดพนักงานขับรถยนต์ประจำรถนั้นๆ 
 6.5 เมื่อผู้อำนวยการอนญุาตแล้ว แจ้งผู้ขอใช้รถยนต์ทราบ (ทะเบียนรถที่ใช้ในการเดินทาง ช่ือพนักงานขับ
รถยนต์) และแจง้พนักงานขับรถยนตเ์ตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทาง 
 6.6 พนักงานขับรถยนต์รับกุญแจรถยนต์ ตรวจสอบเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางตามใบขออนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลาง (ผนวก 1) ตรวจสอบความพรอ้มของรถยนต์ ปริมาณน้ำมัน ก่อนนำรถออกทกุครั้ง ต้องตรวจสอบ
ปริมาณน้ำมันให้มรีะดับเกินกว่าหนึง่ในสี่ของถัง ในกรณีมีนำ้มันเช้ือเพลิงมีระดบัน้อยกว่าหนึง่ในสี่ของถัง พนักงาน
ขับรถยนต์ต้องแจ้งหัวหน้างานยานพาหนะ เพื่อขอรับบิลเตมิน้ำมันรถราชการ เพื่อเติมน้ำมันก่อน (ตามขั้นตอนการ
เติมน้ำมันเช้ือเพลิง) 
 6.7 หัวหน้างานยานพาหนะ เขียนบลิสัง่เตมิน้ำมันเช้ือเพลงิ 
 6.8 พนักงานขับรถยนต์ นำรถยนต์ราชการออกปฏิบัตงิาน ตามใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ (ผนวก 1) 
 6.9 พนักงานขับรถยนต์ ลงบันทึกการใช้รถยนต์ราชการ (ผนวก 2) 
 6.10 เมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว นำรถยนต์ราชการเข้าจอดยังที่จอดรถยนต์ราชการ และตรวจสอบความ
เรียบร้อย เพื่อเตรียมความพรอ้มในการใช้งานในครั้งต่อไป เมื่อเสรจ็ภารกจิแล้วสง่คืนกุญแจ นำเก็บคืนในตู้เก็บ
กุญแจทกุครั้ง 
 
 
 
 

บันทึกการใช้รถยนต์
ราชการ (ผนวก 2) 

9. พนักงานขับรถยนต์ลงบันทึกการใช้
รถยนต์ (ผนวก 2) 

แบบฟอร์มการบันทึก
การใช้รถ (ผนวก 2) 

จัดเก็บรถใน
พื้นที่จอด

รถยนต์ราชการ 

10. จัดเก็บรถในพื้นที่ที่กำหนดให้จอด
รถยนต์ราชการ ตรวจสอบความเรียบร้อย 
และส่งคืนกุญแจ นำเก็บคืนในตู้เก็บกุญแจ 

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่
กำหนด 

พนักงานขับ
รถยนต์ 

พนักงานขับ
รถยนต์ 



 7. เอกสารอ้างอิง 
  7.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 
  7.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (บทที่ 4) พ.ศ.2538 
  7.3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (บทที่ 6) พ.ศ.2545 
 
 8. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
  8.1 แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ราชการ  (ผนวก 1) 
  8.2 แบบฟอร์มบันทึกการใช้รถยนต์ราชการ  (ผนวก 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


