
คู่มอืการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย 

งานสวัสดิการ 

กองการเจ้าหน้าที ่

 



คำนำ 

 ในการปฏิบัติงานของงานยานพาหนะถือว่ามีความสำคัญในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการดูแล

รักษาการปฏิบัติหน้าที่การเตรียมความพร้อมของผูป้ฏิบัติ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ

ให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่เจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติจะต้องคำนึงถึง คือ ความปลอดภัย

ของผู้โดยสารและการบริการที่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปแนวทาง

เดียวกัน 

 คู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยพะเยา งานสวัสดิการได้รวบรวมคุณสมบัติ ขั้นตอน

การใช้รถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมไปถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้รถยนต์

ส่วนกลางอันจะเป็นประโยชน์มีความเข้าใจในการขอใช้รถยนต์ส่ วนกลาง โดยเน้นใช้ความสำคัญ              

ต่อการตรงต่อเวลา และความพึงพอใจแก่ผูร้ับบริการ 

 งานสวัสดิการ จึงได้จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ตลอดจนผู้ที ่สนใจนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการขอใช้รถยนต์

ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยพะเยา  

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

งานสวัสดิการ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
 



1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

 คู่มือการใชร้ถยนต์ส่วนกลางมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. วัตถุประสงค์ 

 1.) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับยานพาหนะให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไป     

อย่างมีประสทิธิภาพ 

 2.) ผูข้อใช้รถยนต์ส่วนกลางทราบถึงขัน้ตอนและแนวทางการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

 3.) เพื่อให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางได้รับการบริการที่ดีและเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 4.) เพื่อการปฏิบัติงานของงานยานพาหนะที่มปีระสิทธิภาพสูงสุด 

3. ขอบเขตของงาน 

 1.) ดำเนินการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางจากงานสวัสดิการ  จนกระทั ่งได้รับอนุม ัต ิ                  

จากผู้บังคับบัญชา หรอืผูม้ีอำนาจอนุมัติการใช้รถยนต์ส่วนกลางมหาวิทยาลัยพะเยา 

4. คำจำกัดความ 

 1.) รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ที่จัดเตรียมไว้เพื่อดำเนินงานหรอืภารกิจต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

 2.) ผู ้มีอำนาจอนุมัติให้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง อธิการบดีหรือผู ้ได้รับมอบหมายรองอธิการบดี

ผูอ้ำนวยการ หัวหนา้งาน 

 3.) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมอบหมาย 

 4.) พนักงานขับรถยนต์ ผูม้ีหนา้ที่ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ 

 5.) ผูข้อใช้บริการ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 6.) ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยพะเยา 

5. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

 1.) ผูข้อใช้บริการกรอกแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง  

 2.) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตารางปฏิบัติการใช้รถ 

 3.) กรณีจัดรถให้ได้จะแจ้งให้ผู ้ขอใช้บริการทราบเบอร์โทรติดต่อของพนักงานขับรถที ่ได้                

รับมอบหมาย 

 4.) ลงตารางคุมปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 

 5.) เสนอแบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางต่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 

 6.) ผูร้ับผิดชอบเก็บรวบรวมใบขออนุญาตเพื่อเป็นหลักฐานทางราชการต่อไป 



 7. แจง้รายละเอียดใหพ้นักงานขับรถทราบ 

  - ชื่อผูข้อใช้บริการ 

  - หน่วยงาน 

  - ประสานงานกับผูข้อใช้บริการ 

  - เวลาไป- เวลากลับ 

  - ประสานกับผูข้อใช้บริการเพื่อตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่รับ-ส่ง ให้มีความถูกต้อง

ชัดเจนมากขึ้น 

 8. ดูแลทำความสะอาดตัวรถและตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ใหอ้ยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนออกไป

ปฏิบัติงาน  

 9. พนักงานออกปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 10. เมื่อเสร็จสิน้ภารกิจพนักงานจะต้องกลับมาทำความสะอาดรถใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ตลอดเวลา 

  11. กรณีไม่สามารถจัดรถใหไ้ด้ ผูร้ับผิดชอบจะดำเนินการแจ้งผู้ขอใช้บริการทราบ และเสนอแบบ

คำขอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และลงความเห็นในแบบคำขอว่า “ไม่สามารถจัดใหไ้ด้” 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. FLOW CHART การปฏิบัติงานรถตู้ส่วนกลาง 

      

 

 

 

     

  

 

 

                      จัดรถใหไ้ด้  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานสวัสดิการ 

1. รับใบขออนุญาตใชร้ถ หรือ

บันทึกข้อความจากหน่วยงาน  

งานสวัสดิการ 

ตรวจสอบ 

              งานสวัสดิการ 

1. แจ้งผู้ขอใชบ้ริการ “ไม่มรีถว่าง” 

2. เสนอแบบขออนุญาต ขอใช้รถยนต์

ส่วนกลางกับผู้บังคับบัญชาลงความเห็น 

“ไม่มรีถว่าง” 

                      งานสวัสดิการ 

1.เสนอแบบขออนุญาตใชร้ถยนต์ส่วนกลาง               

ต่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 

2.ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมใบขออนุญาตเพื่อ          

เป็นหลักฐานทางราชการต่อไป 

3. แจ้งรายละเอยีดให้พนกังานขบัรถทราบ 

 

พนักงานขับรถ 

ดูแลทำความสะอาดตัวรถและตรวจเช็คสภาพ

เครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนออกไป

ปฏบัิตงิาน 

ประสานกับผู้ขอใชบ้ริการเพื่อตรวจสอบ   

วัน เวลา สถานท่ีรับ-ส่ง ให้มีความถูกตอ้ง

ชัดเจนมากขึ้น 

                          พนักงานขบัรถ 

เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจพนักงานจะตอ้งกลับมาทำความ

สะอาดรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใชง้านตลอดเวลา 

 

ไม่มรีถว่าง 



7. FLOW CHART การปฏิบัติงานรถตู้บัสมหาวิทยาลัยพะเยา 

     

 

 

     

  

 

 

 

                      จัดรถใหไ้ด้  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานสวัสดิการ 

1. รับบันทึกข้อความขออนุญาต

ใชร้ถบัสจากหน่วยงาน  

งานสวัสดิการ 

ตรวจสอบ 

              งานสวัสดิการ 

1. แจ้งผู้ขอใชบ้ริการ “ไม่มรีถว่าง” 

2. เสนอแบบขออนุญาต ขอใช้รถยนต์

ส่วนกลางกับผู้บังคับบัญชาลงความเห็น 

“ไม่มรีถว่าง” 

                      งานสวัสดิการ 

1.เสนอบันทึกข้อความขออนุญาตใชร้ถยนต์ส่วนกลาง               

ต่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 

2.เก็บรวบรวมใบขออนุญาตเพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ

ต่อไป 

3. แจ้งรายละเอยีดให้พนกังานขบัรถทราบ 

 

พนักงานขับรถ 

ดูแลทำความสะอาดตัวรถและตรวจเช็คสภาพ

เครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนออกไป

ปฏบัิตงิาน 

ประสานกับผู้ขอใชบ้ริการเพื่อตรวจสอบ   

วัน เวลา สถานท่ีรับ-ส่ง ให้มีความถูกตอ้ง

ชัดเจนมากขึ้น 

                          พนักงานขบัรถ 

เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจพนักงานจะตอ้งกลับมาทำความ

สะอาดรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใชง้านตลอดเวลา 

 

ไม่มรีถว่าง 



8. แบบฟอร์มที่ใช้ 

 1.)  ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

 2.) สมุดคุมตารางการใชร้ถยนต์ส่วนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 



กจ-06-02-01 
 

      ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด 

ของมหาวทิยาลัยพะเยา 
ส่วนที่ 1 

วันท่ี..............เดอืน.........................................พ.ศ. .................... 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหนำ้ที่ 

ด้วย .......................................สังกัด........................................... 

มคีวำมประสงค์ขออนุญำตใชร้ถยนต์ไป....................................... 

.................................................................................................. 

................................................................................................... 

จ ำนวน ................... คัน คนนั่ง..............................................คน 

ตัง้แตว่ันท่ี...............เดอืน................................. พ.ศ................... 

ถึงวันท่ี...................เดอืน..................................พ.ศ................... 

โดยให้รถยนต์ไปรับท่ี................................................................. 

ออกเดินทำงตั้งแตเ่วลำ.............................................................. 

 

              ลงช่ือ............................................... 

              (......................................................) ผู้ขออนุญำต 

ส่วนที่ 2 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหนำ้ที่ 

       งำนสวัสดิกำร กองกำรเจ้ำหนำ้ท่ี ด ำเนินกำร  

     ⃝ จัดรถยนต์ได้ ดังนี ้

1.รถยนต์.................ทะเบียน.....................พนักงำนขับ........................... 

2.รถยนต์................ทะเบียน.....................พนักงำนขับ........................... 

3.รถยนต์................ทะเบียน.....................พนักงำนขับ........................... 

4.รถยนต์................ทะเบียน.....................พนักงำนขับ........................... 

      ⃝  ไมส่ำมำรถจดัใหไ้ด ้เนื่องจำก..........................................................................  

     ⃝  ให้เบิกจ่ำยเงินเพิ่มพเิศษ                                                                           

     ⃝   ไมเ่บิกจ่ำยเงินเพิ่มพิเศษ เนื่องจำกเบิกจำก...................................... 
   
 

                 ลงช่ือ............................................... 

         (หัวหน้ำงำนสวัสดิกำร หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมำย) 

 

ส่วนที่ 4 

         รถยนต์กลับถึงมหำวิทยำลัยพะเยำ 

วันท่ี ..........เดอืน...............................พ.ศ..........เวลำ.............. น. 

  

ลงช่ือพนักงำนขับรถ................................... 

 

ส่วนที่ 3  

                        ⃝  อนุญำต 

                        ⃝  ไมส่ำมำรถจัดรถให้ได ้

 

                          ..................................................... 

                          (...................................................) 

                            (ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหนำ้ที่) 

 รายละเอียดเพิ่มเติม 

 ชื่อผู้ที่จะไปรับ…………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

          เบอร์โทรผู้ที่จะไปรับ............................................เวลำรับ......................น. เที่ยวบิน.................................... 

 สถำนที่รับ........................................................สถำนที่ส่ง.......................................................................... 

 ชื่อ/เบอร์โทรผู้ประสำน .............................................................................................................................. 

 ใหแ้นบส าเนาบันทึกการขออนมุัติไปปฏิบัตงิาน หรอืส าเนาหนงัสือเชญิ/อบรม/สัมมนา หรือส าเนาขออนุมัตโิครงการ หรือเอกสารอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้อง 

ข้อควรจ าปฏบิัติ 1. เมื่อเกิดควำมเสียหำยขึ้นเป็นหนำ้ท่ีของผู้ขออนุญำตใช้รถยนต ์ท่ีจะต้องตดิตำมด ำเนินเร่ืองและเสนอให้มหำวิทยำลัยทรำบโดยด่วน 

  2. กำรเดินทำงออกนอกเส้นทำงที่ไปงำนโดยไมม่เีหตุอันควร ถำ้เกดิควำมเสียหำย ผูข้ออนุญำตรถยนต์จะตอ้งรับผิดชอบ 

  3. เมื่อปฏบัิตงิำนเสร็จแล้วต้องรีบน ำรถยนต์กลับโดยด่วน 

  4.สง่เอกสำรกำรขอใชร้ถยนต์ท่ีงำนสวัสดกิำร ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วันท ำกำร 



กจ-06-02-02 
 

      ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางในเขตจังหวัดพะเยา 

ของมหาวทิยาลัยพะเยา 
ส่วนที่ 1 

วันท่ี..............เดอืน.........................................พ.ศ. .................... 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหนำ้ที่ 

ด้วย .......................................สังกัด........................................... 

มคีวำมประสงค์ขออนุญำตใชร้ถยนต์ไป....................................... 

................................................................................................... 

จ ำนวน ................... คัน คนน่ัง..............................................คน 

ตัง้แตว่ันท่ี..................................เวลำ......................................น. 

ถึงวันท่ี.......................................เวลำ......................................น. 

 

              ลงช่ือ............................................... 

              (......................................................) ผู้ขออนุญำต 

ส่วนที่ 3 

 

                                  อนุญาต 

 

                          ..................................................... 

                          (...................................................) 

                            (ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหนำ้ที่) 

ส่วนที่ 4 

 

         รับทรำบ................................................................................ 

         (.....................................................................) พนักงำนขับรถ 

ส่วนที่ 2 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหนำ้ที่ 

       งำนสวัสดิกำร กองกำรเจ้ำหนำ้ท่ี ด ำเนินกำร  

     ⃝ จัดรถยนต์ได้ ดังนี ้

1.รถยนต์.................ทะเบียน.....................พนักงำนขับ................ 

2.รถยนต์................ทะเบียน.....................พนักงำนขับ................ 

3.รถยนต์................ทะเบียน.....................พนักงำนขับ................ 

4.รถยนต์................ทะเบียน.....................พนักงำนขับ................ 

      ⃝  ไมส่ำมำรถจดัใหไ้ด ้เนื่องจำก............................................................ 

     ⃝  ให้เบิกจ่ำยเงินเพิ่มพเิศษ                                                                           

     ⃝   ไมเ่บิกจ่ำยเงินเพิ่มพิเศษ เนื่องจำกเบิกจำก.......................... 

   
                 ลงช่ือ............................................... 

         (หัวหน้ำงำนสวัสดิกำร หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบหมำย) 

ส่วนที่ 5 

        

 กลับถงึมหำวทิยำลัยเวลำ................................................................. 

        ......................................................................................ผู้ใช้รถ 

 

ส่วนที่ 6  

รายละเอียดเพิ่มเติม 

ชื่อผู้ท่ีจะไปรับ……………………………………………………………………………............... 

เบอร์โทรผู้ท่ีจะไปรับ............................................................................... 

สถำนท่ีรับ..............................................................................................

สถำนท่ีสง่............................................................................................... 

ชื่อ/เบอร์โทรผู้ประสำน .......................................................................... 

  

 ใหแ้นบส าเนาบันทึกการขออนมุัติไปปฏิบัตงิาน หรอืส าเนาหนงัสือเชญิ/อบรม/สัมมนา หรือส าเนาขออนุมัตโิครงการ หรือเอกสารอื่น  ๆทีเ่กี่ยวข้อง 

ข้อควรจ าปฏบิัติ 1. เมื่อเกิดควำมเสียหำยขึ้นเป็นหนำ้ท่ีของผู้ขออนุญำตใช้รถยนต ์ท่ีจะต้องตดิตำมด ำเนินเร่ืองและเสนอให้มหำวิทยำลัยทรำบโดยด่วน 

  2. กำรเดินทำงออกนอกเส้นทำงที่ไปงำนโดยไมม่เีหตุอันควร ถำ้เกดิควำมเสียหำย ผูข้ออนุญำตรถยนต์จะตอ้งรับผิดชอบ 

  3. เมื่อปฏบัิตงิำนเสร็จแล้วต้องรีบน ำรถยนต์กลับโดยด่วน 

  4.สง่เอกสำรกำรขอใชร้ถยนต์ท่ีงำนสวัสดกิำร ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วันท ำกำร 


