
 
 

 

  

 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
(Work Manual) 

ของ ฝธก.สบค.กอ.รมน. 
เร่ือง 

หลักปฏิบัติในการใช้รถราชการ 
ของ นขต.สบค.กอ.รมน. 

จัดท าโดย 

นายสมเดช  แตรไชย 



๑ รับใบขอใชร้ถยนต์ราชการ (แบบ ๓ ) เจ้าหน้าที่เพื่อไปติดต่อราชการ

๒ ตรวจสอบความถกูต้องของใบขอใชร้ถยนต์ เชน่ วันที่ เวลา สถานที่จะไป
พจิารณาการให้รถยนต์และพนักงานขบัรถยนต์ให้เหมาะสม
ให้ความเห็นต่อผู้ใชร้ถแล้วเสนอต่อผู้มีอ านาจอนุญาต

๓ มอบกญุแจรถและให้พนักงานขบัรถยนต์ไปปฏิบัติงานตามเจ้าหน้าที่ร้องขอ
ผู้ประเมินค่าฯ ให้ นขต.สบค.ปรมน.ทบ. ทราบ

๔ เมือ่พนักงานขบัรถยนต์กลับมา
–บันทึกเลขไมล์ (ระยะทาง – ไปกลับ)
–ตรวจสอบเวลาที่กลับเขา้มา
–บันทึกลงสมุดการใชร้ถยนต์
–บันทึกการใชร้ถยนต์ (แบบ ๔)

๕ รวบรวมใบอนุญาตใชร้ถยนต์ (แบบ ๓) ในแต่ละวันเพื่อจัดท ารายงาน
การใชร้ถยนต์ราชการ (แบบ ๑ ) ประจ าเดือน

๕ นาที

๕ นาที

๕ นาที

๑๐ นาที

๑๐ นาที

ข้ันตอนที่ ข้ันตอนการด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ

Timeline ส าหรบัหลักปฏิบัติในการใช้รถราชการ



 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เรื่อง การปฏิบัติในการใช้รถราชการ 

รถราชการ หมายถึง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถราชการอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ส านัก
บริหารงานบุคคล กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาราจักร ที่จัดให้บริการแก่ก าลังพลของ ส านัก
บริหารงานบุคคล กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   

ข้ันตอนของการใช้รถราชการ สามารถด าเนินการได้ดังนี ้
๑. ผู้ขอใช้รถยนต์จ าท าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) ส่งให้ถึง ฝ่ายธุรการ ก่อนวันที่            

จะเดินทางอย่างน้อย ๑ วัน ยกเว้น กรณีเร่งด่วน 
๒. เจ้าหน้าที่ควบคุมรถยนต์ รับใบค าขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ๓) แล้วตรวจดูรายละเอียดการขอ

ใช้รถยนต์ สถานที่จะเดินทางไป เวลาที่เดินทางไป จ านวนผู้โดยสาร หากรายละเอียดไม่ชัดเจน ต้องประสานผู้
ขอใช้รถยนต์เพื่อตรวจสอบ และพิจารณาการอนุญาตใช้รถยนต์ราชการ 

๓. เจ้าหน้าที่ควบคุมรถยนต์ น าใบค าขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง(แบบ๓)เสนอให้ หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
ตรวจสอบ เพื่อน าเรียน หัวหน้าส านักงาน พิจารณาอนุญาตตามระเบียบส านักบริหารงานบุคคล กอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ว่าด้วยการเก็บรักษา และการใช้รถราชการ พ.ศ.2554 ใน
กรณีไม่สามารถจัดรถให้ได้ ต้องแจ้งผู้ขอใช้รถยนต์ทราบ 

๔. เจ้าหน้าที่ควบคุมรถยนต์ ตรวจสอบตารางการปฏิบัติงาน จัดรถยนต์ตามความเหมาะสมในการใช้
งาน และจัดพลขับประจ ารถยนต์น้ัน ๆ 

๕. เมื่อหัวหน้าส านักงาน อนุญาตแล้ว แจ้งผู้ขอใช้รถยนต์ทราบ (ทะเบียนรถที่ใช้ในการเดินทาง  
ช่ือพลขับ) และแจ้งพลขับเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนออกเดินทาง  

๖. พลขับรับกุญแจรถยนต์ ตรวจสอบเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางตามใบขออนุญาตใช้รถยนต์
ส่วนกลาง(แบบ๓) ตรวจสอบความพร้อมของรถยนต์ ปริมาณน้ ามัน ก่อนน ารถออกทุกครั้งต้องตรวจสอบ
ปริมาณน้ ามันเช้ือเพลิงให้มีระดับเกินกว่าหนึ่งในสี่ของถังในกรณีมีน้ ามันเช้ือเพลิงมีระดับน้อยกว่าหนึ่งในสี่ของ
ถัง พลขับต้องแจ้ง หัวหน้าฝ่ายธุรการ ขอ เบิก-จ่าย น้ ามันเช้ือเพลิง 

๗. หัวหน้าฝ่ายธุรการ เสนอ หัวหน้าส านักงาน พิจารณาสั่ง เบิก – จ่าย น้ ามันเช้ือเพลิง 
๘. พลขับ น ารถยนต์ออกปฏิบัติงาน ตามใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ๓) 
๙. พลขับ ลงบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ๔) 
๑๐. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว น ารถยนต์เข้าจอดยังที่จอด และตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อเตรียม

ความพร้อมในการใช้งานครั้งต่อไป เมื่อเสร็จภารกิจแล้วส่งคืนกุญแจน าเก็บคืนในตู้เก็บกุญแจ ที่ติดตั้งอยู่ที่ฝ่าย
ธุรการ  

๑๑. พลขับแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงานพร้อมบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ๔) ให้กับ เจ้าหน้าที่
ควบคุมรถยนต์ ทราบเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูล รายงานการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงด้านธุรการประจ าเดือนให้กับ 
ส านักส่งก าลังบ ารุง กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทราบต่อไป 

๑๒. การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
  ๑๒.๑ พลขับท าความสะอาดรถยนต์ตามก าหนด 
  ๑๒.๒ น ารถยนต์เข้าตรวจสภาพเมือ่ถึงระยะทางที่ก าหนด โดยแจ้งให้กบับริษัทใหเ้ช่ารถ
น าเข้าศูนย์บริการของบริษัท 



  ๑๒.๓ พิจารณาและเปลี่ยนยางเมือ่รถว่ิงได้ในระยะทางที่ก าหนดและตามสภาพความเป็นจริง
ของยางในขณะนั้น 
  ๑๒.๔ จัดท ารายละเอียดการซ่อมบ ารงุ 
  
แบบฟอร์มท่ีใช้ในการใช้รถราชการ  
 - ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) 
 - บันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) 
 
เอกสารบันทึก 
 

 
ชื่อเอกสาร 

 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
สถานท่ีจัดเก็บ 

 
ระยะเวลา 

 
วิธีการจัดเก็บ 

๑. บันทึกการใช้รถ
ส่วนกลาง (แบบ ๓) 

พลขับ 
เจ้าหน้าที่ควบคุมรถยนต ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
หัวหน้าส านักงาน 

ฝ่ายธุรการ อย่างน้อย ๓ ป ี เรียงตามวัน
เดือนป ี

๒. ใบขออนุญาตใช้
รถยนต์ส่วนกลาง 
(แบบ ๔) 

พลขับ 
เจ้าหน้าที่ควบคุมรถยนต ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

ฝ่ายธุรการ อย่างน้อย ๓ ป ี เรียงตามวัน
เดือนป ี

๓. รายละเอียดการ
เบิกจ่ายน้ ามัน
เช้ือเพลิง 

เจ้าหน้าที่ควบคุมรถยนต ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
หัวหน้าส านักงาน 

ฝ่ายธุรการ อย่างน้อย ๓ ป ี เรียงตามวัน
เดือนป ี

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


