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          ระเบยีบ  การใช ้ การเก็บรักษา  การซ่อมบ ารุงรถสว่นกลาง 
                             ของโรงพยาบาลคีรีมาศ 

                                                     พ.ศ. 2561 
                --------------------------------------------------------- 
 
          ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ ระเบียบการใช้  การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลาง ของโรงพยาบาล
คีรีมาศ” 
          ในระเบียบน้ี     
“รถ”  หมายถึง  รถส่วนกลางและรถรับรองตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรถราชการ  ยกเว้น
รถจักรยานยนต์ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยรถจักรยานยนต์  
“เชื้อเพลิง”  หมายถึง   น้ ามันหรือก๊าซแล้วแต่กรณี 
“การใช้รถไปราชการ”  หมายความรวมถึงการใช้รถไปราชการเป็นส่วนรวมของหน่วยงานในส านักงานปลี
ดกระทรวงสาธารณสุขท่ัวราชอาณาจักร  
“การบ ารุงรักษา”  หมายถึง  การตรวจสภาพ การซ่อมบ ารุงและการรักษาความสะอาด เพื่อให้รถพร้อมท่ี
จะน าออก าไปราชการได้ทันที  
“พนักงานขับรถ”  หมายความรวมถึง  ผู้ท่ีมีใบอนุญาตขับรถ  ซ่ึงได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากหัวหน้า
หน่วยงาน  ให้เป็นผู้ขับรถเป็นคร้ังคราว 
“ผู้ใช้รถ”  หมายถึง  ผู้ท่ีได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้รถตามระเบียบนี้ 
“หน่วยงาน”   หมายถึง 

-  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   
-  ส านักงานส่งเสริมวิชาการและการบริการสาธารณสุข  
- โรงพยาบาลศูนย์ 
- โรงพยาบาลท่ัวไป 
- โรงพยาบาลชุมชน 
- ศูนย์การแพทย์และอนามัย 
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และสถานีอนามัย  

“หัวหน้าหน่วยงาน”  หมายถึง 
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
- ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิชาการและบริการสาธารณสุข  
- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ 
- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่ัวไป  
- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน  
- ผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์และอนามัย  
- สาธารณสุขอ าเภอ และหัวหน้าสถานีอนามัย  



                                                   -  2  - 
 
“ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้รถ”   หมายถึง  หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายโดยท าเป็นหนังสือ  
“ผู้ควบคุมการใช้รถ”   หมายถึง  ผู้ท่ีได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร  จากหัวหน้า
หน่วยงาน  ให้มีหน้าท่ีควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ  และเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหารถและ
พนักงานขับรถให้กับผู้ใช้รถ  
“ผู้ควบคุมรถ”  หมายถึง  ผู้ใช้รถในกรณีท่ีผู้ใช้รถเดินทางไปกับรถยนต์ผู้เดียว  และผู้อาวุโสท่ีสุดในกรณีท่ี
การใช้รถมีผู้ร่วมเดินทางไปหลายคน  
 

1.  ก่อนใช้รถ  ให้ผู้ใช้รถกรอกแบบ  3  ท้ายระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ  พ.ศ. 
2523  ยื่นเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้รถ  เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว  ให้ผู้ควบคุมการใช้รถเป็นผู้เก็บ
รักษาหลักฐานการอนุมัติเรียงตามล าดับให้เรียบร้อยเพื่อการตรวจสอบ  

2. ถ้าการขอใช้รถมีการเบิกจ่ายค่าเชื่อเพลิงด้วย  ให้กรอบแบบ 2 ดังกล่าว เป็นส าเนาเพิ่มอีก 1 
ฉบับ  โดยให้ผู้ควบคุมการใช้รถเป็นผู้เก็บรักษาส าเนาแทนต้นฉบับ  ส่วนต้นฉบับให้แนบไปกับใบ
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง 

          3..การน ารถออกไปใช้จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้รถตามระเบียบนี้ก่อนทุกคร้ัง   
              เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว  ให้ผู้ควบคุมรถเป็นผู้ควบคุมและดูแลให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎหมาย 
              ว่าด้วยการจราจรหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

4. การส่ังซ้ือเชื้อเพลิงส าหรับการใช้รถไปราชการ ภายในเขตจังหวัดนั้น ๆ ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ส่ังซ้ือเชื้อเพลิงได้คร้ังละไม่เกินกว่าความจุของถังเก็บเชื้อเพลิงของรถคันท่ีได้รับอนุมัติให้ไป
ราชการ 

5. ให้พนักงานขับรถท าความสะอาด ตรวจสภาพความเรียบร้อยของรถให้พร้อมใช้ราชการได้เสมอ  
     และให้การบ ารุงรักษาตามก าหนดเวลา  หรือตามท่ีกองช่างบ ารุงแนะน าโดยให้ผู้ควบคุมการใช้  
     รถเป็นผู้ควบคุมพนักงานขับรถให้กรอกแบบฟอร์มแบบ 4  ท้ายระเบียบ            

6. ให้ผู้ใช้รถราชการ   
 6.1  ปฏิบัติตาม  Flow   Chart   การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง   

                6.2  ให้เขียนใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง แบบ  3    ล่วงหน้า   3  -  5  วัน 
(เพ่ือให้ทางเจ้าหน้าที่ธุรการ  มีเวลาน าเสนอ ผู้อ านวยการ ฯ  )  กรณี ผู้อ านวยการฯ  ติดราชการ
ต่างจังหวัด  ให้หัวหน้างาน / หัวหน้ากลุ่มงาน  ลงนามก ากับ ในแบบ  3  มาก่อน  และงาน
ธุรการ จะถ่ายแบบ  3  นี้ส่ง Line  ให้พนักงานขับรถยนต์ก่อน เพ่ือจัดคิวรถให้ทันเวลาราชการ 
                  6.3   ส่วนราชการ โรงพยาบาลคีรีมาศ  มีแบบฟอร์ม ส าหรับการขออนุญาตไปราชการ อีก 
1  ฉบับ   ในกรณีท่ีขอใช้รถไปราชการด้วยนั้น  ต้องเขียน  แบบฟอร์ม ท้ัง  2  ฉบับโดยต้องแนบเอกสารส่ัง
การให้เดินทางไปราชการมาด้วย  
 

3 / 6.4  และตาม............................  
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                  6.4  และตามระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2526  มีแบบฟอร์มการ
ใช้รถส่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายและเสียชีวิต  อยู่ด้วย  ถ้ามี  เหตุการณ์ดังกล่าว  ให้ใช้แบบฟอร์มนี้ด้วย 
                  6.5  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

             6.6  โรงพยาบาลคีรีมาศ  ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
      
                                                ประกาศ   ณ  วันท่ี     2    เมษายน  2561 
 
 
 
 
                                                         ( นายชุมพล   นุชผ่อง  ) 

                                                          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ   
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                     บรรณานกุรม 
    ระเบียบ ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ  พ.ศ.  2523                 ระเบียบ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถ เก็บรักษา  
                  การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2523 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
                  ระเบียบ ฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2524                                
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



 
 



 



 
 



 

 



 
 



 
 


