
 

 

 

 

คู่มือการใชร้ถยนตร์าชการ 
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คำนำ 
ในการปฏิบัติงานของยานพาหนะถือว่ามีความสำคัญในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษา 

การปฏิบัติหน้าที่ การเตรียมความพร้อมของพนักงานที่ดูแลยานพาหนะ ตลอดจนการเตรียมความพร้อม
ของยานพาหนะเพ่ือให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา  

ค ู ่ม ือการใช ้รถยนต ์ราชการของสำน ักว ิจ ัยเศรษฐก ิจการเกษตร ฝ ่ายบร ิหารท ั ่วไป  
ได้รวบรวมขั ้นตอนการใช้รถยนต์ราชการ รวมไปถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการใช้รถยนต์  
อันเป็นประโยชน์ต ่อเจ้าหน้าที่ ท ี ่ปฏิบ ัต ิงาน โดยเน้นถ ึงความปลอดภัย การตรงต ่อเวลา และ 
ความพงึพอใจของเจ้าหน้าที่ที่ใช้บริการเป็นสำคัญ 

    ผู ้จ ัดทำ ได้รวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับการใช้รถยนต์ราชการ โดยหวังเป็นอย่างยิ ่งว่าคู ่มือ 
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรหรือหน่วยงานอื่นๆ 

 

 

 

        งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

    สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

                    มกราคม 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่องาน (กระบวนการ) 
คู่มือการใช้รถยนต์ราชการของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  
 

2. วัตถุประสงค ์
    1. เพื ่อให้พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ใช้เป็นแนวทาง 
ในการดำเนินงาน เพ่ือให้เป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
    2. เจ้าหน้าที่ที่ขอใช้รถยนต์ราชการจะได้ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางในการดำเนินการขอใช้รถยนต์
ส่วนกลางได้ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
    3. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ขอใช้รถยนต์ได้รับริการที่ดีและเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
    4. เพ่ือควบคุมรถยนต์ราชการให้มีประสิทธิภาพ 

 
3. ขอบเขตการดำเนินงาน 

1. ดำเนินการตามคำขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ จากหน่วยงานภายในของสำนักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร และหน่วยงานอื่นๆ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

2. ให้บริการงานยานพาหนะ รับ - ส่ง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อ
ติดต่อราชการ ประชุม สัมมนา ส่งเอกสาร  

3. ให้บริการงานยานพหนะโดยการนำเจ้าหน้าที่ ไปทำงานต่างจังหวัดเพื ่อไปเก็บข้อมูลงานวิจัย  
งานติดตามสถานการณ์ หรืองานอ่ืนๆ ที่ได้มอบหมาย 
 

4. คำจำกัดความ 
ยาพาหนะ  รถยนต์ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักวิจัย

เศรษฐกิจการเกษตร เพื่อจัดเตรียมไว้สำหรับให้บริหาร
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  

ผู้มีอำนาจอนุมัติใช้รถยนต์ราชการ              หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หรือผู้แทน (ที่ได้รับ        
มอบหมาย) 

พนักงานขับรถยนต์ ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ 
ผู้ขอใช้บริการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักวิจัยเศรษฐกิจ

การเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. FLOW CHART การปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับใบขออนุญาต 
ใช้รถยนต์ราชการ 

เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบ เจ้าหน้าท่ีที่ดูแลรถยนตร์าชการ 

ในกรุงเทพ

เมพ 

ไม่มีรถ ต่างจงัหวดั 

เจ้าหน้าท่ีที่ดูแลรถยนตร์าชการ 

1. แจ้งผู้ขอใช้รถยนต์ว่ารถยนต ์
ไม่ว่าง 

2. แจ้งให้เปลีย่นวันเดินทาง 

3. แจ้งให้เพิ่มหรือลดผู้ร่วม
เดินทาง 

 

มีรถ 

เจ้าหน้าท่ีที่ดูแลรถยนตร์าชการ 

1. แจ้งผู้ขอใช้รถยนต์ว่ารถยนต์ว่าง 

2. เสนอแบบขออนุญาตใช้รถยนต ์

3. จัดรถถตามคำขอของเจ้าหนา้ที่ 
ที่ขอใช้บริการ 

1. แจ้งผู้ขอใช้รถยนต์ว่ารถยนต ์
ไม่ว่าง 

2. จัดหารถจากหน่วยงานอ่ืน 

3. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ท่ีขอรถ
เดินทางโดยรถสาธารณะและนำ
ใบเสร็จมาเบิกเงิน 

ผู้มีอำนาจใช้รถยนต์ราชการ 

1. อนุมติใช้รถยนตร์าชการ 

2. จัดเก็บใบอนญุาตขอใช้รถยนต์
ราชการ 
 ผู้ดูแลรถยนตร์าชการ (ผูค้วบคุม) 

      - แจ้งพนักงานขับรถยนต ์

พนักงานขับรถยนต ์

1. ตรวจสอบรายะลเอียดเส้นทาง
การเดินทาง 

2. ตรวจสภาพเครื่องยนต์และน้ำมัน
เชื้อเพลิงก่อนปฏิบัติงาน 
3. ดูแลทำความสะอาดรถยนต ์
ก่อนปฏิบัติงาน 

4. นำรถยนต์ออกปฏิบัติหน้าท่ี 

พนักงานขับรถยนต ์

1. ปฏิบัตหิน้าท่ีเสร็จเรียบร้อย 

2. ตรวจสอบสภาพรถยนต ์

3. นำรถยนต์คืนเจ้าหน้าท่ีที่
ดูแลรถยนต์ราชการ 
 

ผู้ดูแลรถยนตร์าชการ  
(ผู้ควบคุม) 

1. ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของรถยนต ์

2. จัดเก็บใบขอใช้รถยนต์ราชการเพื่อเป็น
หลักฐานต่อไป 

 

 



6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. รับใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการจากผู้ขอใช้บริการจากส่วนต่างๆ 
2. ตรวจสอบจำนวนรถยนต์ว่ามีหรือไม่ 
  2.1 กรณีไม่สามารถจัดรถยนต์ราชการให้ผู้ขอรับบริการได้ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรถยนต์ราชการ
จะแจ้งให้ผู้ขอใช้รถยนต์ทราบ 

  2.2 กรณีมีรถยนต์ราชการ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรถยนต์ราชการจะแจ้งให้ผู้ขอใช้รถยนต์ทราบ 
 3. กรณีมีรถยนต์ราชการ  

(ในกรุงเทพ) 
  3.1 เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรถยนต์ราชการรับใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการจากส่วนต่างๆ 
   3.2 แจ้งพนักงานขับรถยนต์ (ตามคิว) เพื่อพาเจ้าหน้าที่ไปประชุม อบรม ส่งเอกสาร หรืออื่นๆ 

ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   (ต่างจังหวัด) 
   3.3 เจ้าหน้าที ่ที ่ด ูแลรถยนต์ราชการรับใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการจากส่วนต่างๆ  

โดยเจ้าหน้าที่จะดูว่าผู้ร่วมเดินทางมีจำนวนเท่าใดเพื่อจะได้จัดเตรียมรถได้ถูกต้อง 
   3.4 แจ้งพนักงานขับรถยนต์ (ตามคิว) (กรณีผู้ร่วมเดินทางเกิน 3 คน จะให้เดินทางโดยรถตู้  

แต่ถ้าน้อยกว่า 3 คน ให้เดินทางโดยรถแวน) 
  4. เจ้าหน้าที่เสนอใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติใช้รถยนต์ราชการ 
   4.1 กรณีมีรถยนต์  
   4.2 กรณีไม่มีรถยนต์ ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรถยนต์ราชการเสนอความเห็น (ถ้าในกรุงเทพสามารถ

ใช้รถสาธารณะ ต่างจังหวัดให้ผู้ขอใช้บริการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนจำนวนผู้ร่วมเดินทาง)  
  5. เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรถยนต์ราชการแจ้งพนักงานขับรถยนต์ราชการทราบ 
 6. พนักงานขับรถยนต์ราชการตรวจสอบรายละเอียดก่อนปฏิบัติงาน ดังนี้  
   6.1 เวลาเดินทาง 
   6.2 สถานที่ 
   6.3 บันทึกเลขไมล์ ไป-กลับ 
 7. พนักงานขับรถยนต์ตรวจสอบรถยนต์ ดังนี้  
   7.1 ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ให้อยูใ่นสภาพพร้อมปฏิบัติงาน 
   7.2 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
   7.3 เตรียมตัวก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 15 นาที 
   7.4 พูดจากับผู้ใช้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม 
   7.5 ขับรถยนต์ตามกฎจราจร 
  8. หลังจากปฏิบัติหน้าที่แล้ว ตรวจเช็คสภาพรถยนต์และนำส่งคืนเจ้าหน้ที่ผู้ดูแลรถยนต์ราชการ 
 9. เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรถยนต์ราชการตรวจสอบสภาพรถยนต์ราชการ 
         10. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรถยนต์ราชการเก็บรวบรวมใบขออนุญาตใช้รถไว้เป็นหลักฐานทางราชการต่อไป  
 
 



 7 แบบฟอร์มที่ใช้ 
- ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 

 

  


