คู่มอื การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัยพะเยา

จัดทำโดย
งานสวัสดิการ
กองการเจ้าหน้าที่

คำนำ
ในการปฏิบ ัติงานของงานยานพาหนะถือว่ามีความสำคัญ ในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการดูแล
รักษาการปฏิบัติหน้าที่การเตรียมความพร้อมของผูป้ ฏิบัติ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ
ให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่เจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติจะต้องคำนึงถึง คือ ความปลอดภัย
ของผู้โดยสารและการบริการที่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปแนวทาง
เดียวกัน
คู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยพะเยา งานสวัสดิการได้รวบรวมคุณสมบัติ ขั้นตอน
การใช้รถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมไปถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้รถยนต์
ส่ ว นกลางอั น จะเป็ น ประโยชน์ ม ี ค วามเข้ า ใจในการขอใช้ ร ถยนต์ ส่ ว นกลาง โดยเน้ น ใช้ ค วามสำคั ญ
ต่อการตรงต่อเวลา และความพึงพอใจแก่ผรู้ ับบริการ
งานสวัสดิการ จึงได้จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้รับบริก าร ตลอดจนผู้ที่สนใจนำไปเป็นแนวทางการปฏิบ ัติงานการขอใช้ร ถยนต์
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยพะเยา

งานสวัสดิการ
กองการเจ้าหน้าที่

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
คู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลางมหาวิทยาลัยพะเยา
2. วัตถุประสงค์
1.) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับยานพาหนะให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.) ผูข้ อใช้รถยนต์ส่วนกลางทราบถึงขัน้ ตอนและแนวทางการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
3.) เพื่อให้ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางได้รับการบริการที่ดีและเกิดความพึงพอใจสูงสุด
4.) เพื่อการปฏิบัติงานของงานยานพาหนะที่มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
3. ขอบเขตของงาน
1.) ดำเนิ น การขออนุ ญ าตใช้ ร ถยนต์ ส ่ ว นกลางจากงานสวั ส ดิ ก าร จนกระทั ่ ง ได้ รั บ อนุ ม ั ต ิ
จากผู้บังคับบัญชา หรือผูม้ ีอำนาจอนุมัติการใช้รถยนต์ส่วนกลางมหาวิทยาลัยพะเยา
4. คำจำกัดความ
1.) รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ที่จัดเตรียมไว้เพื่อดำเนินงานหรือภารกิจต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
2.) ผู้มีอำนาจอนุมัติใ ห้ใ ช้รถยนต์ส่วนกลาง อธิก ารบดี หรือผู้ไ ด้รับ มอบหมายรองอธิก ารบดี
ผูอ้ ำนวยการ หัวหน้างาน
3.) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมอบหมาย
4.) พนักงานขับรถยนต์ ผูม้ ีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์
5.) ผูข้ อใช้บริการ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา
6.) ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยพะเยา
5. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
1.) ผูข้ อใช้บริการกรอกแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
2.) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตารางปฏิบัติการใช้รถ
3.) กรณี จ ั ด รถให้ ไ ด้ จ ะแจ้ ง ให้ ผ ู ้ ข อใช้ บ ริ ก ารทราบเบอร์ โ ทรติ ด ต่ อ ของพนั ก งานขั บ รถที ่ ไ ด้
รับมอบหมาย
4.) ลงตารางคุมปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
5.) เสนอแบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางต่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
6.) ผูร้ ับผิดชอบเก็บรวบรวมใบขออนุญาตเพื่อเป็นหลักฐานทางราชการต่อไป

7. แจ้งรายละเอียดให้พนักงานขับรถทราบ
- ชื่อผูข้ อใช้บริการ
- หน่วยงาน
- ประสานงานกับผูข้ อใช้บริการ
- เวลาไป- เวลากลับ
- ประสานกับผูข้ อใช้บริการเพื่อตรวจสอบ วัน เวลา สถานที่รับ-ส่ง ให้มีความถูกต้อง
ชัดเจนมากขึ้น
8. ดูแลทำความสะอาดตัวรถและตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนออกไป
ปฏิบัติงาน
9. พนักงานออกปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
10. เมื่อเสร็จสิน้ ภารกิจพนักงานจะต้องกลับมาทำความสะอาดรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา
11. กรณีไม่สามารถจัดรถให้ได้ ผูร้ ับผิดชอบจะดำเนินการแจ้งผู้ขอใช้บริการทราบ และเสนอแบบ
คำขอให้ผบู้ ังคับบัญชาทราบ และลงความเห็นในแบบคำขอว่า “ไม่สามารถจัดให้ได้”

6. FLOW CHART การปฏิบัติงานรถตู้ส่วนกลาง

งานสวัสดิการ
1. รับใบขออนุญาตใช้รถ หรือ
บันทึกข้อความจากหน่วยงาน

งานสวัสดิการ
งานสวัสดิการ
ตรวจสอบ

ไม่มรี ถว่าง

1. แจ้งผู้ขอใช้บริการ “ไม่มรี ถว่าง”
2. เสนอแบบขออนุญาต ขอใช้รถยนต์
ส่วนกลางกับผู้บังคับบัญชาลงความเห็น
“ไม่มรี ถว่าง”

จัดรถให้ได้
งานสวัสดิการ
1.เสนอแบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ต่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2.ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมใบขออนุญาตเพื่อ
เป็นหลักฐานทางราชการต่อไป
3. แจ้งรายละเอียดให้พนักงานขับรถทราบ

พนักงานขับรถ
ดูแลทำความสะอาดตัวรถและตรวจเช็คสภาพ
เครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนออกไป
ปฏิบัตงิ าน

พนักงานขับรถ
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจพนักงานจะต้องกลับมาทำความ
สะอาดรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ประสานกับผู้ขอใช้บริการเพื่อตรวจสอบ
วัน เวลา สถานที่รับ-ส่ง ให้มคี วามถูกต้อง
ชัดเจนมากขึ้น

7. FLOW CHART การปฏิบัติงานรถตู้บัสมหาวิทยาลัยพะเยา
งานสวัสดิการ
1. รับบันทึกข้อความขออนุญาต
ใช้รถบัสจากหน่วยงาน

งานสวัสดิการ
ไม่มรี ถว่าง
งานสวัสดิการ
ตรวจสอบ

1. แจ้งผู้ขอใช้บริการ “ไม่มรี ถว่าง”
2. เสนอแบบขออนุญาต ขอใช้รถยนต์
ส่วนกลางกับผู้บังคับบัญชาลงความเห็น
“ไม่มรี ถว่าง”

จัดรถให้ได้
งานสวัสดิการ
1.เสนอบันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ต่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
2.เก็บรวบรวมใบขออนุญาตเพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ
ต่อไป
3. แจ้งรายละเอียดให้พนักงานขับรถทราบ

พนักงานขับรถ
ดูแลทำความสะอาดตัวรถและตรวจเช็คสภาพ
เครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนออกไป
ปฏิบัตงิ าน

พนักงานขับรถ
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจพนักงานจะต้องกลับมาทำความ
สะอาดรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ประสานกับผู้ขอใช้บริการเพื่อตรวจสอบ
วัน เวลา สถานที่รับ-ส่ง ให้มคี วามถูกต้อง
ชัดเจนมากขึ้น

8. แบบฟอร์มที่ใช้
1.) ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
2.) สมุดคุมตารางการใช้รถยนต์ส่วนกลาง

ภาคผนวก

กจ-06-02-01

ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ส่วนที่ 1
วันที.่ .............เดือน.........................................พ.ศ. ....................
เรียน ผู้อำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่
ด้วย .......................................สังกัด...........................................
มีควำมประสงค์ขออนุญำตใช้รถยนต์ไป.......................................
..................................................................................................
...................................................................................................
จำนวน ................... คัน คนนั่ง..............................................คน
ตัง้ แต่วันที่...............เดือน................................. พ.ศ...................
ถึงวันที่...................เดือน..................................พ.ศ...................
โดยให้รถยนต์ไปรับที่.................................................................
ออกเดินทำงตั้งแต่เวลำ..............................................................
ลงชื่อ...............................................
(......................................................) ผู้ขออนุญำต

ส่วนที่ 2
เรียน ผู้อำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่
งำนสวัสดิกำร กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ดำเนินกำร
⃝ จัดรถยนต์ได้ ดังนี้
1.รถยนต์.................ทะเบียน.....................พนักงำนขับ...........................
2.รถยนต์................ทะเบียน.....................พนักงำนขับ...........................
3.รถยนต์................ทะเบียน.....................พนักงำนขับ...........................
4.รถยนต์................ทะเบียน.....................พนักงำนขับ...........................
⃝ ไม่สำมำรถจัดให้ได้ เนื่องจำก..........................................................................
⃝ ให้เบิกจ่ำยเงินเพิ่มพิเศษ
⃝ ไม่เบิกจ่ำยเงินเพิ่มพิเศษ เนื่องจำกเบิกจำก......................................

ลงชื่อ...............................................
(หัวหน้ำงำนสวัสดิกำร หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมำย)

ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 3
รถยนต์กลับถึงมหำวิทยำลัยพะเยำ
วันที่ ..........เดือน...............................พ.ศ..........เวลำ.............. น.
ลงชื่อพนักงำนขับรถ...................................

⃝ อนุญำต
⃝ ไม่สำมำรถจัดรถให้ได้
.....................................................
(...................................................)
(ผู้อำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่)

รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อผู้ที่จะไปรับ………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
เบอร์โทรผู้ที่จะไปรับ............................................เวลำรับ......................น. เที่ยวบิน....................................
สถำนที่รับ........................................................สถำนที่ส่ง..........................................................................
ชื่อ/เบอร์โทรผู้ประสำน ..............................................................................................................................
ให้แนบสาเนาบันทึกการขออนุมัติไปปฏิบัตงิ าน หรือสาเนาหนังสือเชิญ/อบรม/สัมมนา หรือสาเนาขออนุมัตโิ ครงการ หรือเอกสารอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ข้อควรจาปฏิบัติ 1. เมื่อเกิดควำมเสียหำยขึ้นเป็นหน้ำที่ของผู้ขออนุญำตใช้รถยนต์ ที่จะต้องติดตำมดำเนินเรื่องและเสนอให้มหำวิทยำลัยทรำบโดยด่วน
2. กำรเดินทำงออกนอกเส้นทำงที่ไปงำนโดยไม่มเี หตุอันควร ถ้ำเกิดควำมเสียหำย ผูข้ ออนุญำตรถยนต์จะต้องรับผิดชอบ
3. เมื่อปฏิบัตงิ ำนเสร็จแล้วต้องรีบนำรถยนต์กลับโดยด่วน
4.ส่งเอกสำรกำรขอใช้รถยนต์ที่งำนสวัสดิกำร ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วันทำกำร

กจ-06-02-02

ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางในเขตจังหวัดพะเยา
ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 3
วันที่..............เดือน.........................................พ.ศ. ....................
เรียน ผู้อำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่
ด้วย .......................................สังกัด...........................................
มีควำมประสงค์ขออนุญำตใช้รถยนต์ไป.......................................
...................................................................................................
จำนวน ................... คัน คนนั่ง..............................................คน
ตัง้ แต่วันที่..................................เวลำ......................................น.
ถึงวันที่.......................................เวลำ......................................น. ส่วนที่ 4
ลงชื่อ...............................................
(......................................................) ผู้ขออนุญำต
ส่วนที่ 2
เรียน ผู้อำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่
งำนสวัสดิกำร กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ดำเนินกำร
⃝ จัดรถยนต์ได้ ดังนี้
1.รถยนต์.................ทะเบียน.....................พนักงำนขับ................
2.รถยนต์................ทะเบียน.....................พนักงำนขับ................
3.รถยนต์................ทะเบียน.....................พนักงำนขับ................
4.รถยนต์................ทะเบียน.....................พนักงำนขับ................
⃝ ไม่สำมำรถจัดให้ได้ เนื่องจำก............................................................
⃝ ให้เบิกจ่ำยเงินเพิ่มพิเศษ
⃝ ไม่เบิกจ่ำยเงินเพิ่มพิเศษ เนื่องจำกเบิกจำก..........................

อนุญาต
.....................................................
(...................................................)
(ผู้อำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่)

รับทรำบ................................................................................
(.....................................................................) พนักงำนขับรถ
ส่วนที่ 5
กลับถึงมหำวิทยำลัยเวลำ.................................................................
......................................................................................ผู้ใช้รถ
ส่วนที่ 6
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อผู้ที่จะไปรับ……………………………………………………………………………...............
เบอร์โทรผู้ที่จะไปรับ...............................................................................
สถำนที่รับ..............................................................................................
สถำนที่สง่ ...............................................................................................
ชื่อ/เบอร์โทรผู้ประสำน ..........................................................................

ลงชื่อ...............................................
(หัวหน้ำงำนสวัสดิกำร หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมำย)

ให้แนบสาเนาบันทึกการขออนุมัติไปปฏิบัตงิ าน หรือสาเนาหนังสือเชิญ/อบรม/สัมมนา หรือสาเนาขออนุมัตโิ ครงการ หรือเอกสารอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ข้อควรจาปฏิบัติ 1. เมื่อเกิดควำมเสียหำยขึ้นเป็นหน้ำที่ของผู้ขออนุญำตใช้รถยนต์ ที่จะต้องติดตำมดำเนินเรื่องและเสนอให้มหำวิทยำลัยทรำบโดยด่วน
2. กำรเดินทำงออกนอกเส้นทำงที่ไปงำนโดยไม่มเี หตุอันควร ถ้ำเกิดควำมเสียหำย ผูข้ ออนุญำตรถยนต์จะต้องรับผิดชอบ
3. เมื่อปฏิบัตงิ ำนเสร็จแล้วต้องรีบนำรถยนต์กลับโดยด่วน
4.ส่งเอกสำรกำรขอใช้รถยนต์ที่งำนสวัสดิกำร ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วันทำกำร

