
 
 
 

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 
การขอใช้รถยนต์ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางอาอัยด๊ะ  ศิริวลัลภ 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใช้รถยนต์ราชการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
สังกัด : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
1. ช่ือกระบวนงาน : การใช้รถยนต์ราชการ 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การบริการจัดการรถยนต์ราชการมีประสิทธิภาพ 
 3.2 ผู้ขอใช้รถยนต์ราชการได้รับการบริการที่ดี 
 3.3 รถยนต์ราชการได้รับการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพตามความเหมาะสม และมีสภาพพร้อม
ใช้งานตามวัตถุประสงค์ สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว 
4. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
5. ขอบเขตของงาน 
 ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ภารกิจส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภารกิจที่มีความจ าเป็นต้องใช้
รถยนต์ราชการ มาตรการประหยัดพลังงาน หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ เตรียมความพร้อม 
การให้บริการส าหรับผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่  บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           
และสถานศึกษาในสังกัดที่แจ้งความประสงค์ การควบคุม ตรวจสอบสภาพบ ารุงรักษา การจัดเก็บ รักษา
รถยนต์ราชการ และการสรุปและรายงาน 
6. ค าจ ากัดความ 
 “ผอ.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 “ผอ.กลุ่ม” หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 “หัวหน้าหมวด” หมายถึง หัวหน้าหมวดยานยนต์ 
 “พขร.”  หมายถึง พนักงานขับรถยนต์ 
 “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง ผู้รับผิดชอบมอบหมาย 
 “ผู้ขอใช้บริการ” หมายถึง ผู้บริหารการศึกษาและเจ้าหน้าที่ภายในส านักงาน 
 “ยานพาหนะ” หมายถึง รถยนต์ราชการที่จัดให้บริหารแก่ผู้บริหารในส านักงาน เจ้าหน้าที่ภายใน
ส านักงาน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนในสังกัด  
7. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง 
 6.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่ารถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 6.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
 



 
8. พื้นที่ให้บริการ    X ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

       X   สถานศึกษาในสังกัด 

9. ข้อมูลสถิต ิ
     จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  50 ครั้ง 
    จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด  70 ครั้ง 
    จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  35 ครั้ง 

ส่วนของคู่มือประชาชน 

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) การขอใช้รถยนต์ราชการ 

11. ช่องทางการให้บริการ 
 - ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
   สถานที่ให้บริการ  กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
   ระยะเวลาเปิดให้บริการ        เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

       X  วันจันทร์       X วันอังคาร       X  วันพุธ   

       X  วันพฤหัสบดี       X วันศุกร์ 

              ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 เวลาเปิดรับค าขอ  เวลาเปิดรับค าขอ      08.30 น. 
 เวลาปิดรับค าขอ  เวลาปิดรับค าขอ      16.30 น. 

12. แนวทางปฏิบัติการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
 1. รับแบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางจากผู้ขอใช้บริการ 
 2. เช็คจ านวนรถว่ามีหรือไม่ 
  - กรณีไม่สามารถจัดรถยนต์ราชการให้ผู้ขอได้ ทางเจ้าหน้าที่ยานพาหนะจะแจ้งให้ผู้ขอใช้
รถยนต์ทราบ  
  - กรณีมีรถให้บริการ เจ้าหน้าที่ยานพาหนะแจ้งผู้ขอใช้และแจ้งพนักงานขับรถทราบ และ
ลงทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ราชการ 
 3. เสนอแบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง พร้อมแนบเอกสาร/ค าสั่ง/หนังสือบันทึกการไป
ราชการ ให้ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติตามระเบียบฯ รถราชการ 
 4. แจ้งรายละเอียดให้พนักงานขับรถทราบ 
 5. พนักงานขับรถตรวจสอบรายละเอียดของผู้ขอใช้บริการก่อนปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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  - ชื่อผู้ขอใช้บริการ และผู้ร่วมคณะ 
  - วันที่ เวลาไป เวลากลับ และสถานที่ 
  - ดูแลท าความสะอาดตัวรถ และตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อน
ออกใช้งาน 
 6. พนักงานขับรถน ารถออกปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วให้พนักงานขับรถตรวจเช็คสภาพ 
และน ารถยนต์เข้าจอดบริเวณที่จอดรถตามป้ายทะเบียน เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบและการน าไปใช้งาน
ครั้งถัดไป 
 7. เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ เก็บรวบรวมใบขออนุญาตใช้รถยนต์ไว้เป็นหลักฐานทางราชการต่อไป 
 กรณีไม่สามารถจัดรถยนต์ราชการให้ผู้ขอได้ เนื่องจากรถยนต์ราชการติดราชการ เห็นควรอนุญาต
ให้ใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยปฏิบัติดังนี้ 
 - ให้ผู้ขอ บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางไปปฏิบัติราชการ เสนอหัวหน้ากลุ่ม/หน่วย 
เพ่ือพิจารณา   
 - เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ รับแบบขออนุญาตฯ พร้อมระบุความเห็นในเอกสารเสนอผู้อ านวยการกลุ่ม
พิจารณาอนุญาต และเสนอให้ผู้มีอ านาจลงนามพิจารณาสั่งการ/อนุมัติตามระเบียบฯ รถราชการ  

13. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
 - แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
 - บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
 - ทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ราชการ 
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14. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ล าดับ ขั้นตอน รายละเอียดงาน ระยะเวลาให้บริการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ขออนุญาตใช้รถยนต์ ผู้ขอใช้ ส่งแบบขอ
อนุญาตการขอใช้รถ 

08.30 – 16.30 น. เจ้าหน้าที่
ยานพาหนะ 

2 ตรวจสอบรายละเอียด
การขอใช้รถยนต์ 

รับเอกสารจากผู้ขอใช้รถ
ตรวจสอบรายละเอียด
การขอใช้รถ สถานที่,  
เวลาเดินทาง และตรวจ
ตารางการปฏิบัติงาน 

20 นาที เจ้าหน้าที่
ยานพาหนะ 

3 การลงนามพิจารณา
อนุญาต 

น าใบขอใช้รถยนต์เสนอ
ผู้อ านวยการกลุ่ม
อ านวยการพิจารณาให้
ความเห็น และเสนอให้ผู้
มีอ านาจพิจารณา
อนุญาต 

15 นาที เจ้าหน้าที่
ยานพาหนะ 

4 มอบหมายงานให้
พนักงานขับรถยนต์ 

ลงทะเบียนการใช้
รถยนต์ มอบหมายงาน
ให้พนักงานขับรถยนต์
และแจ้งผู้ขอใช้รถยนต์
ทราบ 

10 นาที เจ้าหน้าที่
ยานพาหนะ 

5 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ให้บริการผู้ขอใช้รถยนต์
ตามวัน/เวลา ที่ก าหนด
จนเสร็จสิ้นภารกิจ และ
น ารถยนต์มาเก็บในพ้ืนที่
จอดรถราชการ 

ตามเวลาที่ผู้ขอใช้รถ
ระบุในแบบขอใช้ 

พนักงานขับรถ 
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
ผู้ขอใช้รถ ส่งแบบฟอร์มการขอใช้รถ 

ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 3 วันท าการ 

 
 

เจ้าหน้าที่ยานพาหนะรับเอกสารใบขอใช้รถ 

 
 

ตรวจสอบข้อมูล / ลงทะเบียนการใช้รถยนต์ 
จัดรถยนต์ตามความเหมาะสมในการใช้งาน 

 
  
 
  มีรถ             ไม่มีรถ 
 
 
 
 เสนอผู้บริหารอนุมัติ          แจ้งผู้ขอใช้รถทราบ โดยระบุสาเหตุของ 
            การไม่ได้รับบริการ เนื่องจากรถยนต์และ 
          พนักงานขับรถยนต์ไม่เพียงพอ/ติดภารกิจอ่ืน 
  
 แจ้งผู้ขอใช้รถยนต์ / 
 พนักงานขับรถทราบ 
           ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 
           ตามระเบียบราชการ 
 
 ให้บริการตามวัน / เวลา 
 ที่ก าหนด       
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ภาคผนวก 
 

 



แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง สพป.ตรัง เขต 2 
      วนัท่ี...............เดือน................................พ.ศ................... 
 

เรียน  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
 

        ขา้พเจา้.......................................................ต  าแหน่ง....................................................................... 
ขออนุญาตใชร้ถยนตส่์วนกลางไปราชการเพื่อ.................................................................................................... 
ณ (สถานท่ีไป)..............................................................ในระหวา่งวนัท่ี............เดือน.....................พ.ศ.............. 
เวลา..................น.  ถึงวนัท่ี............เดือน............................พ.ศ...............เวลา...............น. มีผูร่้วมคณะ.........คน 
ประกอบดว้ย........................................................................................................................................................ 
งบประมาณค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง              ใชง้บประมาณโครงการฯ               ใชง้บประมาณประจ า 
 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
       .............................................. 
                  (...............................................) 
  
 ........................................      ....................................... 
                   ผอ.กลุ่ม/หน่วย               รอง ผอ.สพท. (ท่ีก ากบัดูแล) 
 
 ควรอนุญาตใหใ้ชร้ถยนตส่์วนกลาง หมายเลขทะเบียน......................................................................... 
โดยมอบหมายให.้..........................................................................................เป็นผูข้บั 
 
      ............................................... เจา้หนา้ท่ียานพาหนะ 
      ............../................../............. 
ความเห็น............................................................................................................................................................. 
 
      ...............................................ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
      ............/...................../........... 
 
                      รับทราบ 
 ..........................................   ...........................................พนกังานขบัรถ 
       ........../................../............ 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     สพป.ตรัง เขต 2 
ที ่……………………………………………………………..….         วันที.่...................................................................... 
เรื่อง  ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
.............................................................................................................................. ......................................................
เรียน     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
 

 ข้าพเจ้า..................................................ต าแหน่ง................................................................ขออนุญาตใช้รถยนต์ 
ส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน.............................เดินทางไปปฏิบัติราชการเรื่อง................................................................. 
ที่..............................................................โดยจะออกเดินทางจาก..............................................................วันที่................ 
เดือน...............................พ.ศ................. เวลา......................น. และกลับถึง..............................................วันที่................ 
เดือน...............................พ.ศ................ เวลาประมาณ.........................น. ระยะทางโดยประมาณ.....................กิโลเมตร 
ด้วยเหตุผลดังนี้ 
            ไม่สามารถเดินทางโดยพาหนะประจ าทาง เพราะ................................................................................. 
                      รถยนต์ราชการไม่เพียงพอ 
                      ประหยัดงบประมาณของทางราชการกว่าใช้รถยนต์ราชการ 

            อ่ืน ๆ (ระบุ)..........................................................................................................................................        
 

            ………………………………… 
      (..................................................) ผู้ขอ 
 
 ..........................................    .............................................. 
     ผอ.กลุ่ม/หน่วย       รอง ผอ.สพท.(ที่ก ากับดูแล) 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ................................................................................................................. ........................ 

      (.................................................) เจ้าหน้าที่ 
      ............../.................../............... 
ความเห็น......................................................................................................... .................................................................. 

      (................................................) ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
      ............./................../.............. 
การพิจารณาสั่งการ 

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



 


