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                                          คู่มือการปฏิบัติงาน 
                                          (Work   Manual) 
 
 

                       การดูแลรกัษาและซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 
 
 
                                                 งานยานพาหนะ 
                                     กองกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท ำโดย นำยนคร   ลีนำม  วันที่จัดท ำ  1  มีนำคม  2561 

ต ำแหน่ง  ช่ำงเทคนิค ช ำนำญงำน 
แก้ไขครั้งที่………………………… 
วันที่แก้ไข................................ 



                                            คู่มือการปฏิบัติงาน 
                           การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 

 
1. วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุงรถยนต์ส่วนกลำงของมหำวิทยำลัยอบุล  
รำชธำนี ที่แสดงถึงรำยละเอียดข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนของกจิกรรม/กระบวนงำนต่ำงๆ และสร้ำงมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดผลงำนที่ได้มำตรฐำนเปน็ไปตำมเป้ำหมำย และบรรลุข้อก ำหนดที่ส ำคัญของ
กระบวนงำนตำมภำระงำน ของ งำนยำนพำหนะ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
 
2. ขอบเขต 
 คู่มือกำรปฏิบัติงำน กำรดูแลรกัษำและซอ่มบ ำรุงรถยนต์ส่วนกลำง จัดท ำข้ึนเพื่ออธิบำยถึงหลักเกณฑ์
ในกำรจัดบริกำรรำชกำรส่วนกลำงของมหำวิทยำลัยอบุลรำชธำนี ตำมระเบียบส ำนักนำยกปฏิบัติกำรว่ำด้วยรถ
รำชกำร พ.ศ.2545 และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และกำรจัดบรกิำรรถยนต์ รวมทั้งหลักเกณฑ์ แนว
ปฏิบัติและข้ันตอนกำรปฏิบัติเกี่ยวกบักำรขอใช้บริกำรและกำรให้บริกำรรถรำชกำรส่วนกลำง 
 
3. ค าจ ากัดความ 

3.1 รถรำชกำรส่วนกลำง หมำยถึง รถยนตห์รือรถจกัรยำนยนต์ ที่จัดไว้เพื่อกิจกำรอันเป็นส่วนรวม
ของส่วนรำชกำร ในที่นี้หมำยถึง รถรำชกำร ที่อยู่ในควำมรบัผิดชอบของส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี 
 3.2 รถสวัสดิกำร ในที่นี้หมำยถึง กำรจัดบริกำรรถรำชกำรสว่นกลำง เพื่อเป็นสวัสดิกำรทีม่หำวิทยำลัย
จัดให้แก่ข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง กรรมกำรและผู้ท ำคุณประโยชน์แกม่หำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   
 3.3 พนักงำนขับรถยนต์ หมำยถึง บุคลำกรที่มีหน้ำที่หรือไดร้ับมอบหมำยงำนขับรถยนต์ในกำรปฏิบัติ
รำชกำรและบริกำรของมหำวิทยำลัยอบุลรำชธำนี 
 3.4 ช่ำงซ่อมบ ำรุง หมำยถึง บุคลำกรทีม่ีหน้ำที่ตรวจสภำพและซ่อมบ ำรุงรถยนต์เบื้องต้น 
 
4. หน้าที่ความรับผดิชอบ 
 4.1 อธิกำรบด ี ผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำรขอใช้รถรำชกำรส่วนกลำง ส ำหรบักำรปฏิบัติรำชกำรของ
หน่วยงำน/องค์กรภำยนอกมหำวิทยำลัย 

4.2 รองอธิกำรบดี  ผู้ได้รบัมอบอ ำนำจปฏิบัติรำชกำรแทนอธิกำรบดี อนุมัติกำรขอใช้รถรำชกำร
ส่วนกลำง ในกำรปฏิบัตริำชกำรตำมภำรกิจของมหำวิทยำลยัของหน่วยงำนในสงักัดมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   

4.3 ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง    อนุญำตใช้รถส่วนกลำง ส ำหรบักำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนใน
ส ำนักงำนอธิกำรบดีภำยในเขตพื้นที่ตัง้ และพจิำรณำกำรอนญุำตขอใช้รถส่วนกลำง เพื่อเสนออธิกำรบดี/รอง
อธิกำรบดี อนุญำต 
 4.4 หัวหน้ำงำน          ควบคุมกำรจัดบริกำรรถรำชกำรและกำรดูแลรักษำซอ่มบ ำรงุรถยนต์    
            4.5 ช่ำงซ่อมบ ำรุง          ตรวจสอบและซ่อมบ ำรุงรถยนตเ์บื้องต้น 
 4.6 พนักงำนขับรถยนต์   ขับรถยนต์บริกำรรับ - ส่งผู้โดยสำร และดูแลบ ำรงุรักษำรถยนต์        
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  5. แผนผงัการปฏบิัตงิาน Work Flow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
  
                                                                              
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานขับรถ ตรวจเช็ครถ 
ก่อนใช้งานและตามแผนบ ารุงรักษา 

  

ส่งบันทึกขอซื้อ/จ้างพัสดุ ให้งานพัสดุ 
ด าเนินการขออนุมัติจ้างเหมา 

 

น ารถยนต์เข้าซ่อมท่ีศูนย์ภายนอก และน า
ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน เพ่ือเบิกจ่ายค่า

ซ่อม 
 

พบการช ารุดเล็กน้อย แจ้งชา่งซ่อมบ ารุง
ด าเนินการซ่อมแก้ไขให้พร้อมใช้งาน 

 

พบการช ารุดไมส่ามารถแก้ไขเองได ้
ขออนุมัติในหลักการซ่อมบ ารุง 

 
 

 
หน่วยบ ารุงรักษา น ารถยนต์เข้าประเมิน

รายการซ่อมท่ีศูนย์ซ่อม/อู่/ร้าน 
 

อธิการบดี 
อนุมัติ 

 

เสนอรองอธิการบดี ขออนุมัติจ้างซ่อม 

รายงานผล 

ตรวจสอบความเรียบร้อยว่าซ่อมได้ผล
ประการใดและลงบันทึกประวัติการซ่อม 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ แบบ 
ฟอร์ม 

เอกสารท่ี
ใช้อ้างอิง 

๑.  ตรวจเชค็รถก่อนใช้งำน
ประจ ำวัน 
 

20 นำที พนักงำนขับ
รถยนต์ 

  
 
 

พนักงำนขับรถตรวจเชค็
รถตำมแผนตรวจเช็ค
ประจ ำเดือน 

3 ช่ัวโมง พนักงำนขับ
รถยนต ์

  
 
 

๒.  
 
 
 
 
 
 

พนักงำนขับรถแจ้ง
หัวหน้ำงำนยำนพำหนะ
ตรวจสอบพร้อมแจง้ให้
ช่ำงซ่อมบ ำรงุด ำเนินกำร
ซ่อมแก้ไขและหัวหน้ำ
งำนตรวจสอบควำม
เรียบร้อยพร้อมแจ้ง
พนักงำนขับรถยนต์
ทรำบรถยนต์ใช้งำนได้
ตำมปกต ิ

1-3 
ช่ัวโมง 

พนักงำนขับ
รถยนต์, ช่ำง
ซ่อมบ ำรุง, 

  

๓.  
 
 
 
 
 
 
 

พนักงำนขับรถยนตแ์จ้ง
หัวหน้ำงำนยำนพำหนะ
และช่ำงซ่อมบ ำรุง
ตรวจสอบกำรช ำรดุ
พร้อมรำยงำนกำรช ำรุด
เสนอผ่ำนหัวหน้ำงำน
ยำนพำหนะและน ำรถ
เข้ำตรวจซ่อมที่ร้ำน
,ศูนย์ซ่อมภำยนอก
เพื่อให้ทันกำรใช้งำนเม่ือ
ซ่อมเสร็จแล้ว 
-หัวหน้ำงำนยำนพำหนะ
ตรวจสอบควำม
เรียบร้อยและท ำบันทึก
ขออนุมัติและเบิกจ่ำย 
ค่ำซ่อมเร่งด่วนพร้อม
แนบใบส่งของ/เสร็จรับ
เงินสง่งำนพัสดุ
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยต่อไป 

3 ช่ัวโมง-
1วัน 

พนักงำนขับรถ
,ช่ำงซ่อมบ ำรงุ,
หัวหน้ำงำน
ยำนพำหนะ 

  

พนักงานขับ
รถยนต์ 

ตรวจเช็ครถ 
ก่อนใช้งานและ

ตามแผน
บ ารุงรกัษา 

 
พบการช ารุด

เล็กน้อย แจ้งช่าง
ซ่อมบ ารุงด าเนินการ
ซ่อมแกไ้ขให้พร้อม

ใช้งาน 

กรณีจ าเป็นเร่งด่วน
ต้องเตรียมรถใหท้ัน

การใช้งาน 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ แบบ 
ฟอร์ม 

เอกสารท่ี
ใช้อ้างอิง 

๔.  
 
 
 
 

- พนักงำนขับรถยนต์
แจ้งชำ่งซ่อมบ ำรุง
ตรวจเชค็กำรช ำรดุของ
รถแล้วไม่สำมำรถซ่อม
แก้ไขเองได ้ 
- พนักงำนขับรถบันทึก
ขออนุมัติในหลักกำร
ซ่อมบ ำรุงรถยนต์ผ่ำน
หัวหน้ำงำนยำนพำหนะ 

1-7วัน พนักงำนขับรถ
,ช่ำงซ่อมบ ำรงุ,
หัวหน้ำงำน
ยำนพำหนะ 

  

5.  - น ำรถยนต์เข้ำตรวจ
ประเมินรำยกำรซ่อมที่
ร้ำน,ศูนย์ซ่อมภำยนอก 
 
 
 
 

    

6.  -หัวหน้ำงำนยำนพำหนะ
เสนอควำมเห็นพร้อม
บันทึกขอซ้ือ/จ้ำงพัสดุ
และขอบเขตกำรจ้ำง
เสนอผ่ำนผู้อ ำนวยกำร
กองกลำงให้รอง
อธิกำรบดีผู้ก ำกับอนุมัติ
ในหลักกำร 
-ส่งบันทกึขอซื้อ/จ้ำง
พัสดุใหง้ำนพัสดุ 
ด ำเนินกำรบันทึก
รำยงำนขอจ้ำงเหมำ 
จ้ำงซ่อมแซม
ยำนพำหนะ 

    

7.  อธิกำรบดี  หรอืรอง
อธิกำรบดี ผู้ได้รบั
มอบอ ำนำจ อนุมัตใิห้
จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์
ได ้
 

    

พบการช ารุดไม่
สามารถแกไ้ขเองได ้

ขออนุมัติใน
หลักการ 
ซ่อมบ ารุง 

 

เสนอรองอธิการบดี  
ขออนุมัติจ้างซ่อม 

อธกิารบดี 
อนุมัติ 

 

หน่วยบ ารุงรักษา 
น ารถยนต์เข้า

ประเมินรายการ
ซ่อมท่ีศูนย์ซ่อม/อู่ 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ แบบ 
ฟอร์ม 

เอกสารท่ี
ใช้อ้างอิง 

8.  หน่วยบ ำรงุรักษำ น ำ
รถยนต์เข้ำซ่อมที่ศูนย์
ซ่อมภำยนอก และน ำ
ใบส่งของ/ใบเสร็จส่ง
งำนพัสดเุบิกจ่ำยเงิน 

    

9.  
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือด ำเนินกำรซ่อม
บ ำรุงเสร็จหน่วยซ่อม
บ ำรุงตรวจสอบควำม
เรียบร้อยซ่อมแล้วได้ผล
ประกำรใด 
-ลงบันทึกประวัติกำร
ซ่อมบ ำรุง 
-ตรวจเก็บซำกอะไหล่
เก่ำ 
-พนักงำนขับรถรับรถ
เพื่อเตรียมพร้อมจะ
ปฏิบตัิงำนต่อไป 

1-2 
ช่ัวโมง 

หัวหน้ำงำน
ยำนพำหนะ
และช่ำงซ่อม
บ ำรุง 

  

10.  - สรุปผลและจัดท ำ
ข้อมูลสถิติกำรซอ่ม
บ ำรุงและงบประมำณ/
กำรเงิน/กำรพัสดุ เป็น
ประจ ำทุกเดือน 
- รำยงำนผลกำร
จัดบรกิำร และ
ปัญหำ/อุปสรรค และ
จัดท ำแผนปฏิบัติงำน 
รอบ 6 เดือน และสิ้น
ปีงบประมำณ 

6 เดือน หัวหน้ำงำน
ยำนพำหนะ 

  

 

หมำยเหตุ ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  
  จุดเริม่ต้นและสิ้นสุดของ+กระบวนกำร 
  กิจกรรมยอ่ยและกำรปฏิบัติงำน 
  กำรตัดสินใจ เช่น กำรตรวจสอบ กำรอนมุัต ิ
  แสดงถึงทิศทำง หรือกำรเคลือ่นไหวของงำน จุดเช่ือมต่อระหว่ำงขั้นตอน เช่น กรณีกำร   
                         เขียนกระบวนกำรไมส่ำมำรถจบได้ภำยใน 1 หน้ำ) 

รายงานผล 

น ารถยนต์เข้าซ่อมท่ี
ศูนย์ภายนอก และ

น าใบส่งของ/
ใบเสรจ็รับเงิน เพ่ือ

เบิกจ่ายเงิน 
ค่าซ่อม 

 

ตรวจสอบความ
เรียบร้อยว่าซ่อม
ได้ผลประการใด
และลงบันทึก

ประวัติการซ่อม 
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6. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน  
 
ขั้นตอนการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 

6.1 พนักงำนขับรถยนต์ตรวจเชค็รถก่อนใช้งำนประจ ำวันและตำมแผนตรวจเชค็ประจ ำเดือน 
6.2 หำกตรวจพบช ำรดุเล็กน้อยพนักงำนขับรถแจ้งหัวหน้ำงำนยำนพำหนะพร้อมแจง้ให้ช่ำงซ่อมบ ำรงุ

ด ำเนินกำรซ่อมแก้ไข และหัวหน้ำงำนยำนพำหนะตรวจสอบควำมเรียบร้อยพร้อมใชง้ำนไดต้ำมปกติ 
6.3 หำกตรวจพบควำมช ำรุดต้องส่งซ่อมภำยนอกและจ ำเป็นเร่งด่วนต้องเตรียมรถให้ทันกำรใช้งำนพนักงำน

ขับรถยนต์ แจ้งหัวหน้ำงำนยำนพำหนะและช่ำงซ่อมบ ำรงุ ตรวจสอบกำรช ำรุดพร้อมรำยงำนกำรช ำรุดเสนอผ่ำนหัวหน้ำ
งำนยำนพำหนะ และน ำรถเข้ำตรวจซ่อมที่ร้ำน,ศูนย์ซ่อมภำยนอกเพื่อให้ทันกำรใช้งำนเม่ือซ่อมเสร็จแล้ว หัวหน้ำงำน    
ยำนพำหนะตรวจสอบควำมเรียบร้อยและท ำบันทึกขออนุมัติและเบิกจ่ำยคำ่ซ่อมเร่งด่วนพร้อมแนบใบสง่ของ/เสร็จ    
รับเงินสง่งำนพัสดดุ ำเนินกำรเบิกจำ่ยต่อไป 

6.4 หำกตรวจพบควำมช ำรุดและซ่อมบ ำรุงตำมระยะทำงใชง้ำน แจ้งช่ำงซ่อมบ ำรุงประเมินรำยกำรซ่อม  
       - น ำรถยนต์เขำ้ตรวจประเมินรำยกำรซ่อมพร้อมใบเสนอรำคำซ่อมจำกร้ำน/ศูนย์ซ่อมภำยนอก 
       - พนักงำนขับรถบันทึกขออนุมัติในหลักกำรซ่อมบ ำรงุรถยนตผ์่ำนหัวหน้ำงำนยำนพำหนะ 
       - หัวหน้ำงำนยำนพำหนะเสนอควำมเห็นในหลักกำรพร้อมบันทึกขอซ้ือ/จ้ำงพัสดุและขอบเขตกำรจ้ำงเสนอ
ผ่ำนผู้อ ำนวยกำรกองกลำงให้รองอธิกำรบดผีู้ก ำกับอนุมัติในหลกักำร 
       - ส่งบันทึกขอซื้อ/จ้ำงพัสดุให้งำนพสัดุ ด ำเนินกำรบันทกึรำยงำนขอจ้ำงเหมำ จ้ำงซอ่มแซม
ยำนพำหนะ 
        - รออนุมัตจิ้ำงเหมำ จ้ำงซ่อมแซมยำนพำหนะและน ำรถยนต์เข้ำซ่อมที่ศูนยซ์่อมภำยนอก และน ำใบ
ส่งของ/ใบเสรจ็ส่งงำนพสัดุ เพื่อเบกิจ่ำยเงิน 
ขั้นตอนหลังซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง 
  6.5 เม่ือด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุงเสร็จหน่วยซ่อมบ ำรุงตรวจสอบควำมเรียบร้อยซ่อมแล้วไดผ้ลประกำรใด 
        - ลงบันทึกประวัติกำรซ่อมบ ำรงุ 
        - ตรวจเก็บซำกอะไหล่เก่ำ 
        - พนักงำนขับรถรับรถเพื่อเตรียมพร้อมจะปฏิบตัิงำนต่อไป 
ขั้นตอนการรายงานผล 
    6.6 สรปุผลและจัดท ำข้อมูลสถิติกำรซ่อมบ ำรงุ และงบประมำณ/กำรเงิน/กำรพัสดุ ในรปูแบบ
เอกสำรรำยงำนกำรปฏิบัตงิำนประจ ำเดือน และรอบ 6 เดือน   
 
7. ระบบติดตามประเมินผล 
  7.1 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนซ่อมบ ำรงุรถยนต์ จำกแบบประวัติกำรซอ่มบ ำรุงประจ ำรถยนต์ทุกคัน 
เป็นประจ ำทุกเดือน  
 7.2 ตรวจสอบสภำพควำมพร้อมใช้งำนของรถยนต์ทกุคัน โดยช่ำงซ่อมบ ำรุง เป็นประจ ำทุกวัน  
 

8. เอกสารอ้างอิง 
    8.1 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตร ีว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ.๒๕23 และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2530, (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535, (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2538, (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541, (ฉบบัที่ 6) พ.ศ.2545 
    8.2 พระรำชบัญญัตริถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฉบับที ่11 และฉบับที่ 22 
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    8.3 พระรำชบัญญัตจิรำจรทำงบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
    8.4 พระรำชบัญญัตกิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
 
9. แบบฟอร์มท่ีใช้   
    9.1 แบบบันทึกประวัติกำรซ่อมบ ำรงุรถยนต ์
 9.2 แบบตรวจสภำพรถยนต์กอ่นกำรใช้งำน 
 
10. ข้อเสนอแนะ/เทคนคิในการปฏบิัติงาน/ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแกไ้ขและพฒันางาน 
 

ข้อเสนอแนะ/ เทคนิคในการปฏิบัติงาน/ ปัญหา
อุปสรรค 

แนวทางการด าเนินการ 

เนื่องจำกรถยนตส์่วนกลำง มีอำยุใช้งำน ระหว่ำง ๖ – 
๒๒  ปี  โดยเฉพำะรถตู้โดยสำร มรีะยะทำงใช้งำน  
เกิน ๒๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร จึงไม่มีควำมพรอ้มในกำร
เดินทำงไกล และมรีถตู้โดยสำรทีม่ีสภำพดีใช้เดิน
ทำงไกลเกินระยะทำง ๓๐๐ กิโลเมตร ได้เพียง ๓ คัน 
 

 - จัดท ำแผนซอ่มบ ำรุง/แผนจัดหำรถตู้โดยสำรเพิ่ม 
 
 

 
11. ภำคผนวก 

1) ...................................................................................... 
2) ...................................................................................... 

 


