
    

 ประกาศคณะพยาบาลศาสตร 

 เร่ือง  หลักเกณฑ แนวปฏิบัตใินการขอใชและการใหบรกิารยานพาหนะ 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

_____________ 

 เพื่อใหการขอใชและการใหบรกิารยานพาหนะของหนวยยานพาหนะ  งานบริหารงานทัว่ไป    สํานกังาน

คณะพยาบาลศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสทิธิภาพ และเกดิประโยชนสูงสดุตอการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจของคณะพยาบาลศาสตร   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๔  วรรค  ๖   ประกอบกับมาตรา 

๒๕ (๓)    แหงพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และโดยความเห็นชอบของที่ประชมุ

คณะกรรมการบริหารประจําคณะพยาบาลศาสตร ในการประชุมสามญั คร้ังที่ ๔/๒๕๕๖ เมือ่วันทื่ ๓๐  

เมษายน ๒๕๕๖ จึงใหประกาศ ดังนี ้

๑. ใหยกเลิกระเบียบคณะพยาบาลศาสตร วาดวย ขอปฏิบัติสําหรับการขอใชและการใหบริการ

ยานพาหนะ  ฉบับลงวันที ่ ๓๐   มีนาคม ๒๕๕๒  และใหใชประกาศฉบับน้ีแทน   

๒. “ยานพาหนะของคณะพยาบาลศาสตร “หมายถึง รถยนตทุกประเภทและรถจักรยานยนตของคณะ

พยาบาลศาสตร ที่จัดใหบริการแกผูบรหิาร คณาจารย  วทิยากร อาจารยพเิศษ บุคลากรสายสนับสนนุ และ

นักศึกษาระดบัปรญิญาตรี(ทุกหลักสูตร) ของคณะพยาบาลศาสตร นอกเหนอืจากการจัดใหบริการท่ีระบุ

ใหอยูในดลุยพินิจของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร หรอืผูบริหารท่ีคณบดีมอบหมาย 

๓.  วัตถุประสงค และขอบเขตการใชยานพาหนะภายในเขตจังหวัดเชียงใหม 

๓.๑   งานการเรียนการสอน ไดแก การรับ-สงนักศึกษาระดับปริญญาตร ี(ทกุหลกัสูตร)  การ 

        รับ-สง วิทยากร    การรับ-สงอาจารยที่สอบวิทยานิพนธ อาจารยพเิศษ และการรับ-สง  

        เอกสารสําหรับการสอบวิทยานิพนธ          

๓.๒ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  ไดแก การจัดกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ของนักศกึษา     

๓.๓ งานบริหาร วิจัยและบริการวิชาการ ไดแก โครงการบริการวิชาการของคณะฯ  งานของ 

       ศูนยบริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร   (ยกเวนการใชยานพาหนะของคณะฯ รับ-สง 

       การเดนิทางไปฝกปฏิบัตขิองผูเขารับการอบรมของศูนยบริการพยาบาล)  การเขารวม  

       ประชมุ/อบรม/สัมมนา  ทางดานการบริหาร วิจัยและ วิชาการ    การรับรองแขกของคณะฯ   

       และการประชาสมัพันธ  ทั้งในและนอกเวลาราชการ 

๓.๔ งานประสานงานสวนกลาง ไดแก การ รับ-สงบุคลากรติดตองานในการรับ-สงเอกสาร   

       พัสดุและไปรษณีย   การเตรียมการจัดโครงการตาง ๆ ของคณะฯ  และดานอื่น ๆ 

 ๓.๕ งานสวัสดิการของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุของคณะฯ ไดแก การแสดงความ 

                       ยินดใีนโอกาสตาง ๆ  และการเขารวมบําเพ็ญกุศลตาง ๆ    
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๔. ผูมอีํานาจอนมุัติและขอบเขตการอนุมัติและการสั่งการการขอใชยานพาหนะ 

  ๔.๑ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร   อนมุัติการขอใชยานพาหนะตามขอบเขต ขอ ๓  ภายนอก 

                       เขตจังหวัดเชยีงใหม และกรณพีิเศษหรือ ในกรณอีื่นนอกเหนอืจากที่ระบไุวตามขอ ๓    

  ๔.๒ ผูชวยคณบดีฝายบริหารและกิจการพิเศษ ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการแทนคณบดีใน 

              การอนมุัติการขอใชยานพาหนะตามขอบเขต ขอ ๓ เฉพาะภายในเขตจังหวัดเชียงใหม 

  ๔.๓ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  หรอื ผูบริหารท่ีคณบดมีอบหมายใหปฏิบัติการแทน  

                        อนมุัติการขอใชยานพาหนะโดยการสั่งการทางโทรศัพทไดในกรณจีําเปนเรงดวน             

                       ฉุกเฉิน หรอื ทราบกระทันหนั 

 ๕.  หลักเกณฑ ขัน้ตอนการขอใชยานพาหนะ   

  ๕.๑ ผูประสงคจะขอใชยานพาหนะ ใหยื่นคําขอใชตามแบบคําขออนญุาตใชรถยนต  โดยระบ ุ

                       รายละเอียดตางๆ ตามแบบฟอรมใหครบถวน รวมทั้งแจงวัตถุประสงคที่จะขอใชตาม 

                       ขอบเขตการใหบริการใหชัดเจนทุกครั้ง  และการขอใชทุกคร้ังจะตองเสนอผานหวัหนา 

                       หนวยงานนั้นๆ ตามลําดับ จนถึงผูมอีํานาจอนมุัต ิ

  ๕.๒ การขอใชยานพาหนะของคณะ ฯ แตละครั้ง ตองยื่นแบบคําขออนญุาตใชรถยนต  

                       ลวงหนาอยางนอย  3  วันทําการ  ณ หนวยสารบรรณฯ งานบริหารงานท่ัวไป  

                       สํานกังานคณะพยาบาลศาสตร     

  ๕.๓ ในกรณีที่ขอใชยานพาหนะในการจัดการเรียนการสอนในการฝกปฏิบตัิงานนอกสถานที่  

                        ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ทกุหลกัสูตร) ขอใหจัดสงตารางฝกปฏิบัติพรอม 

                        รายละเอียดใหหนวยยานพาหนะกอนเปดภาคการศกึษาลวงหนาอยางนอย  1   สัปดาห 

                        ทุกภาคการศกึษา     

  ๕.๔  ในกรณีที่มกีารขอใชยานพาหนะดวยเหตุจําเปนเรงดวน ฉุกเฉินหรอื ทราบกระทันหัน 

 ภายในเขตจังหวัดเชียงใหม ใหผูประสงคจะขอใชติดตอทางโทรศัพทที่หนวยยานพาหนะ

กอน เพือ่ตรวจสอบวามียานพาหนะวางที่จะใหบรกิารหรอืไม และหลังจากไดรับการตอบ

รับแลว  ขอใหผูประสงคขอใชสงแบบคําขออนุญาตใชรถยนต เสนอผูมีอาํนาจพจิารณา

อนมุัติ ตามขอ ๔ ตอไป  หากเรงดวนกระทันหันจนไมสามารถสงแบบคําขออนุญาตใช

รถยนตเพ่ือเสนอผูมอีํานาจพจิารณาอนุมตัิไดทัน ทางหนวยยานพาหนะจะตองนําแจงเสนอ

ขออนมุัติโดยการสั่งการทางโทรศัพทจากผูมอีํานาจอนมุัติ  ตามขอ ๔.๓ กอนนํารถยนต

ออกใหบริการ และแจงใหผูประสงคขอใชสงแบบคําขออนุญาตใชรถยนต ภายหลังการ

ใหบริการแลวทนัทีหรือโดยเร็วที่สุด เพื่อเสนอผูมีอํานาจพจิารณาอนมุัติ  

   ๕.๕ หัวหนาหนวยยานพาหนะ หรอืผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัตกิารแทน ทําการตรวจสอบ

วัตถุประสงค และขอบเขตในการขอใชยานพาหนะ ใหเปนไปตามขอ ๓ และเสนอความเห็น

เกี่ยวกับประเภทรถยนตที่จะใหใช หมายเลขทะเบียนรถ และชื่อพนักงานขับรถยนต  แลว

ดําเนินการเสนอใหผูมอีํานาจพิจารณาลงนามอนมุัติ ตามขอ ๔ 

                 ๕.๖ การขอใชยานพาหนะของตางกระบวนวิชาหรอืตางหนวยงานเพื่อไปปฏิบัติงานในสถานที่  

                       และเวลาใกลเคียงกัน   หนวยยานพาหนะ  อาจจัดใหใชรถคันเดียวกัน  ตามความเหมาะสม 
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  ๕.๗ กรณีที่ขอใชยานพาหนะนอกเวลาทําการ หรือวนัหยุดทําการ   ใหผูประสงคจะขอใช

ยื่นคําขออนญุาตใชรถยนตกอนเดินทางอยางนอย 3 วันทําการ เวนแตกรณีจําเปน

เรงดวน  และใหนําเสนอคณบดีพิจารณาอนุมตัิเปนราย ๆ ไป ทั้งนี้หนวยงานท่ีขอใชจะตอง

รับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เชน คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต

ตามระเบียบฯ รวมทั้งคาเสียหายตาง ๆที่เกดิขึ้น (ถาม)ี  

  ๕.๘ การขอใชยานพาหนะของคณะพยาบาลศาสตรเปนกรณีพิเศษ นอกเหนอืจาก

วัตถุประสงค และขอบเขตการใชยานพาหนะตามขอ  ๓  ผูประสงคขอใชรถยนตจะตอง

รับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ เชน คาน้ํามนัเชือ้เพลิง  คาเชาทีพ่ัก (ถามี)  คาตอบแทนเพ่ิมเตมิ

ตามระเบียบฯใหแกพนกังานขับรถยนต รวมทั้งคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น (ถาม)ี และคณะฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ไวที่จะไมอนุมัติทกุราย ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร  

  ๕.๙ กรณทีี่หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชยีงใหม  ไดแจงการขอใชยานพาหนะ

ของคณะพยาบาลศาสตร  ตองนําเสนอคณบดีพิจารณาอนมุัติเปนราย ๆ ไป ทั้งนี้หนวยงาน

ที่ขอใชจะตองรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึน้ เชน คาน้าํมันเชือ้เพลิง คาเชาที่พัก (ถามี)  

คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนตตามระเบียบฯ รวมทั้งคาเสียหายตาง ๆที่เกิดขึ้น (ถาม)ี  

  ๕.๑๐ กรณีการขอยกเลิกการใชยานพาหนะ หรอืมีการเปลี่ยนแปลงในการเดินทาง  เชน 

เปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และจํานวนผูโดยสาร  ใหโทรศัพทแจงหัวหนาหนวย

ยานพาหนะ หรอืบุคลากรในหนวยทราบลวงหนากอนเวลาที่ขอใชทุกครั้งไมนอยกวา 3 

ชั่วโมง เปนลายลกัษณอักษร เพือ่ที่จะไดจดัสรรยานพาหนะใหกับผูขอใชอื่นตอไป 

                  *๕.๑๑ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง การใหใชยานพาหนะ  หมายเลขทะเบยีนรถ และ/หรอื 

พนักงานขับรถยนต ที่ไดมอบหมายปฏิบัติงานไวลวงหนา  และผานการพิจารณาอนมุติแลว 

ใหหัวหนาหนวยยานพาหนะ หรอืผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติการแทน บันทกึการ

เปลี่ยนแปลงการจัดใหใชรถยนตและการมอบหมายพนกังานขับรถยนตใหมลงในแบบคําขอ

อนุญาตใชรถยนตทุกคร้ัง และเสนอพิจารณาอนมุัติตามลําดับ 

                   ๕.๑๒ การใชยานพาหนะออกนอกเสนทางจากที่ขอไวจะอนุญาตเฉพาะกรณทีี่จําเปนและเปน

ประโยชนตองานของคณะฯ  และใหพนักงานขับรถยนต บันทกึเพิ่มเตมิในสมดุบันทกึและ

แบบคําขออนญุาตใชรถยนต   และผูประสงคขอใชรถยนตตองเซ็นชือ่รับรองการขอใชรถใน

กรณดีังกลาว  หากพบวาการขอใชยานพาหนะออกนอกเสนทางจากที่ขอไวเกิดอุบัติเหตุ

หรอืยานพาหนะของคณะฯไดรับความเสียหาย  ผูประสงคขอใชรถยนตจะตองรับผิดชอบ

คาเสียหายท่ีเกิดขึ้นทัง้หมด  และจะตองมีการสอบสวนตามระเบียบขอบังคับที่กําหนด  

และคณะฯจะตองดําเนนิการตามที่ระเบียบฯไดกําหนดไว 

      ๕.๑๓ กรณทีี่มีการขอใชยานพาหนะของคณะพยาบาลศาสตรในทุกกรณ ี หากเกิดอุบัติเหตุหรอื

รถยนตของคณะฯไดรับความเสียหาย  จะตองมีการสอบสวนตามระเบียบขอบังคับที่

กําหนดและคณะฯจะตองดําเนินการตามที่ระเบียบฯไดกาํหนดไว 
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       ๖. ขอปฏิบัติการใหบริการยานพาหนะของพนกังานขับรถยนต มหีนาท่ีพงึปฏิบตัิ ดังนี ้

 ๖.๑ เตรียมความพรอมการปฏิบัติหนาท่ี เชน ทาํความสะอาดยานพาหนะที่ดูแลทั้งภายในและ

ภายนอก ตรวจสอบสภาพเสนทาง การตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต และ เติมน้ํามันเชือ้เพลิง

ใหพรอมกอนใหบรกิารทุกคร้ัง  หากพบขอบกพรองทีม่ีอนัตรายตอการใหบริการ ตองไมนํา

รถออกใหบริการและใหแจงผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ 

 ๖.๒ แตงกายสุภาพเรียบรอย มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ปฏิบัตหินาท่ีดวยความสภุาพ มีจิต

บริการในฐานะผูใหบริการ เคารพกฎหมาย และไมแสดงพฤติกรรมอันไมเหมาะสม เชน 

การใชวาจา ทาทางไมสุภาพ การใชโทรศัพทมอืถอืขณะใหบริการ  การเสพสิ่งมึนเมา

ในขณะปฏิบัติงาน เปนตน 

 ๖.๓ ขับรถดวยมารยาทท่ีด ีตามเวลาและเสนทางทีผู่ประสงคขอใชบริการกําหนดไว 

 ๖.๔ ขับรถในอัตราความเร็ว ไมเกิน ๙๐ กม./ ชัว่โมง และคํานึงถึงความปลอดภัยของผูขอใช

บริการเปนลําดับแรก 

 ๖.๕ บันทึกขอมูลการใชยานพาหนะ ในสมุดบันทึกรายงานการใชรถทีม่ีประจํารถใหครบถวน 

ถูกตองทุกครั้งหลังการใหบริการสิน้สุดทนัที โดยเฉพาะเลขไมล เวลาไป-กลับ และขอให

หัวหนาหนวยยานพาหนะ หัวหนางานบริหารงานทัว่ไป กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ

รายละเอียดของการบันทกึใหมีความถกูตอง ครบถวนทกุคร้ังที่มีการใหบริการยานพาหนะ

อยางตอเนือ่ง 

                ๖.๖ นํารถยนตเขาตรวจสภาพเมือ่ถึงระยะทางที่กําหนด โดยเสนอรายละเอียดการซอมบํารุงแจง 

                      ใหผูมอีํานาจลงนามพิจารณา  

     ๖.๗  การเบิกจายกญุแจยานพาหนะเพื่อนาํไปใชบรกิารทั้งในเวลาและนอกเวลาทําการ ตลอดจน 

การเก็บรักษากุญแจยานพาหนะ การดูแลตูเก็บรักษากุญแจที่หนวยยานพาหนะ ใหเปนไป

ตามคูมือการปฏิบตัิงานของพนักงานขับรถยนต 

 

  ทั้งนี้ นอกเหนือจากการขอใชยานพาหนะตามประกาศฯฉบับนี้  ใหอยูในดุลยพินจิของคณบดี

คณะพยาบาลศาสตร  และใหนําเสนอคณบดีคณะพยาบาลศาสตรพจิารณาเปนกรณไีป  

 

 

    ประกาศ  ณ  วันที ่  20 พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

 

                         

                                  (ศาสตราจารย  ดร. วิภาดา  คุณาวกิตกิุล) 

                            คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

  

 

 

 


