
 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสส์ำหรับการบริหารเอกสารภายใน 

ระบบกลไกการเสนอหนงัสอืราชการ และ ระบบการขอใช้รถราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
ของสถาบันพระบรมราชชนก 

กองกลางและประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
สำหรับเอกสารภายในสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2564 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร “Cloud University : Automation Office” 
และการดำเนินงาน Work From Home ตามสถานการณ์แก้ไขวิกฤติโควิด-19 ของรัฐบาล ซึ่งได้กำหนดวิธี           
การใช้ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการบริหารเอกสารภายใน ระบบกลไกการเสนอหนังสือราชการ และ  
ระบบการขอใช้รถราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติ        
ในส่วนของ 1) การบริหารเอกสารที่มีช้ันความลับและเอกสารทั่วไป 2) ระบบกลไกการเสนอหนังสือราชการ           
และ 3) ระบบกลไกการขอใช้รถราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันพระบรมราชชนก จำแนกได้ ดังนี้ 

ข้อ 1 เอกสารที่มี ช้ันความลับ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2564  ข้อ 29 ระบุว่า “การติดต่อราชการให้ดำเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เว้น
แต่กรณีที่เป็นข้อมูลข่าวสารช้ันลับที่สุด ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ หรือเป็นสิ่งที่เป็น
ความลับของทางราชการช้ันลับที่สุด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
หรือมีเหตุจำเป็นอ่ืนใดไม่สามารถดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้” ดังนั้นเอกสารประเภท “ลับทีสุ่ด” จึงไม่
สามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ลำดับ ชั้นความลับของหนังสือ หนังสือส่งหน่วยงานภายใน หนังสือส่งหน่วยงานภายนอก 
1. หนังสือท่ีไม่มีช้ันความลับ สามารถใช้ลายมือช่ือ 

อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
ไม่สามารถใช้ลายมือช่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

2. หนังสือท่ีมีช้ันความลับ 
“ลับ” 

สามารถใช้ลายมือช่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ไม่สามารถใช้ลายมือช่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์ได ้

3. หนังสือท่ีมีช้ันความลับ 
“ลับมาก” 

สามารถใช้ลายมือช่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ไม่สามารถใช้ลายมือช่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

4. หนังสือท่ีมีช้ันความลับ 
“ลับที่สุด” 

ไม่สามารถใช้ลายมือช่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ไม่สามารถใช้ลายมือช่ือ 
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ข้อ 2 รายการเอกสารทั่วไป ที่สามารถลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเภทของหนังสือ รายละเอียด การลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ์
1. หนังสือภายใน เป็นหนงัสือติดต่องานระหว่างสถาบัน 

พระบรมราชชนก ส่วนงานหรือหน่วยงาน 
- ดำเนินการได ้

2. หนังสือภายนอก เป็นหนงัสือติดต่องานที่เป็นแบบพิธีการซึง่ใช้ติดตอ่
ระหว่างสถาบนัพระบรมราชชนกกับหน่วยงาน   
ของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือบุคคลภายนอก 

- ดำเนินการไม่ได ้

3. หนังสือ
ประทับตรา 

ใช้ติดต่อระหว่างสถาบนัพระบรมราชชนกกับ
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือ
บุคคลภายนอก และตดิต่องานระหว่างสถาบันพระ
บรมราชชนก ส่วนงาน หรือหน่วยงานเฉพาะกรณีที่
ไม่ใช่เร่ืองสำคญั 

- ดำเนินการได้ กรณสี่งหน่วยงาน
ภายในสถาบันพระบรมราชชนก 
- ดำเนินการไม่ได ้กรณีสง่
หน่วยงานภายนอก 

เอกสารวาระท่ี 3.5 
 



 
ประเภทของหนังสือ รายละเอียด การลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ์
4. ข้อบังคับ เป็นข้อความที่ผู้มีอำนาจหนา้ทีก่ำหนดให้ใช้  

โดยอาศยัอำนาขของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได ้
- ดำเนินการได ้(เนื่องจาก
ข้อบังคับมีจำนวนน้อย อาจจะ
เสนอให้ลงนามด้วยปากกาได)้ 

5. ประกาศ เป็นข้อความที่สถาบันพระบรมราชชนกหรือส่วนงาน 
ประกาศหรือช้ีแจงให้ทราบหรือแนะแนวทางปฏิบัติ 

- ดำเนินการได ้

6. คำสัง่ เป็นข้อความทีผู่้บงัคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัตโิดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 

ดำเนินการได ้

7. หนังสือมอบ
อำนาจ 

เป็นหนงัสือท่ีอธิการบดีหรือผู้มีอำนาจออกให้แก่ผู้อื่น
เพื่อวัตถุประสงค์มอบให้ดำเนินการ หรือปฏบิัติการ 
หรือทำการอย่างหนึง่อยา่งใดแทน ภายใต้อำนาจ
หน้าที่ของอธิการบดี หรือผู้มอบอำนาจ 

- ดำเนินการไม่ได้ (เนื่องจาก 
เป็นการมอบอำนาจให้ทำนิติ
กรรมกับหน่วยงานภายนอก  
- หากในอนาคตหน่วยงาน
ภายนอกยอมรับจงึจะสามารถ
ดำเนินการได้) 

8. แถลงการณ ์ เป็นบรรดาข้อความทีส่ถาบนัพระบรมราชชนกหรือ
ส่วนงานแถลงเพื่อทำความเขา้ใจในกิจการของ
สถาบนัพระบรมราชชนกหรือส่วนงาน หรือ
เหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ใหท้ราบชัดเจนโดยทั่วกัน 

- ดำเนินการได ้(แถลงการณ ์แม้
จะสง่ออกไปยงัภายนอกสถาบัน 
พระบรมราชชนก เน่ืองจากไม่ได้
ผูกพันทางกฎหมาย) 

9. ข่าว เป็นบรรดาข้อความทีส่ถาบนัพระบรมราชชนกหรือ
ส่วนงานเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 

- ดำเนินการได ้(ข่าว แมจ้ะ
ส่งออกไปยังภายนอกสถาบันพระ
บรมราชชนก เนื่องจากไมไ่ด้
ผูกพันทางกฎหมาย) 

10. หนงัสือรับรอง เป็นหนงัสือท่ีสถาบันพระบรมราชชนกหรือส่วนงาน
ออกให้เพื่อรับรองแก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน หรือบุคคลภายนอก รวมท้ังบุคลากรของ
สถาบนัพระบรมราชชนก เพือ่วัตถุประสงค์อยา่งหนึ่ง
อย่างใดไม่จำเพราะเจาะจง 

- ดำเนินการไม่ได ้

11. หนงัสือ 
      ภาษาตา่ง 
      ประเทศ 

เป็นหนงัสือท่ีจดัทำเปน็ภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้
ติดต่อระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับส่วนงาน 
หน่วยงาน หรือหน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน หรือบุคคลภายนอก ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

- ดำเนินการได้ กรณสี่งหน่วยงาน
ภายในสถาบันพระบรมราชชนก 
- ดำเนินการไม่ได ้กรณีสง่
หน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 



 
ประเภทของหนังสือ รายละเอียด การลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ์
12. จดหมาย 
     อิเล็กทรอนิกส ์

เป็นจดหมายซึ่งส่งผา่นระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
มาจากและหรือไปยงัทีอ่ยู่ผูส้ง่หรือผู้รับของผู้มี
อำนาจลงนาม ซึง่อยู่ในระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ของสถาบันพระบรมราชชนก แล้วแต่กรณ ี 
เพื่อติดต่อภายในสถาบันพระบรมราชชนก ส่วนงาน 
หรือหน่วยงาน หรือติดต่อระหว่างสถาบัน 
พระบรมราชชนกกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน หรือบุคคลภายนอก 

ดำเนินการได ้

13. หนงัสืออ่ืน เช่น รายงานการประชุม บันทึกเสนอเร่ือง ดำเนินการได ้
 

              ข้อ 3 ระบบสารบรรณภายในและระบบสารบรรณภายนอก เพื่อรองรับการดำเนินงาน Automation 
Office ของสถาบันพระบรมราชชนก  
                 วัตถุประสงค์  
                 1.เพือ่สนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
                 2.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร “Cloud University : Automation Office”  
                 3.เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพงาน และรองรับการดำเนินงานรูปแบบ Work From Home ตาม
สถานการณ์แก้ไขวิกฤติโควิด-19 ของรัฐบาล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1 ระบบสารบรรณภายใน เพื่อรองรับการดำเนินงาน Automation Office 

 

ลำดับ ระบบสารบรรณภายใน กลไก ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  - ทุกหน่วยงานภายในส่ง 

   เอกสารที่สามารถใช ้
   ลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส ์
   ในระบบ 

08.30 - 15.00 น. ของ 
ทุกวันเกินเวลาปรับเป็น 
วันถัดไป 
 

ทุกหน่วยงาน
ภายใน 

2.  1) รับหนังสือภายในเฉพาะทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

2) รับหนังสือภายนอกทาง 
    ไปรษณีย ์

1) 08.30 - 15.00 น. ของ 
   ทกุวันเกินเวลาปรับเป็น 
   วันถัดไป 
2) ลงรับในระบบทุกวันจันทร ์ 
    ยกเว้น(ด่วน) 

งานสารบรรณ
กองกลางและ
ประชาสัมพันธ ์

3. 
 

 
 

1) ออกเลขหนังสอืเพือ่ควบคุม 
    ในสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
    ขอหนังสือที่รับจากภายใน 
2) ออกเลขหนังสือเพือ่ควบคุม 
    ในสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
    ขอหนังสือที่รับจากภายนอก 

08.30 - 15.00 น. ของ 
ทุกวันเกินเวลาปรับเป็น 
วันถัดไป 
 

งานสารบรรณ
กองกลางและ
ประชาสัมพันธ ์

3) พิจารณาเร่ืองเก่าส่งหนว่ยงาน 
   ภายในส่วนกลางที่เกีย่วขอ้ง 
   ทางอิเล็กทรอนิกส ์

  

  - พิจารณาเร่ืองใหม่ ส่งให้ ผอ.
กองกลางฯ เสนอความเห็น   
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

08.30 - 15.00 น. ของ 
ทุกวันเกินเวลาปรับเป็น 
วันถัดไป 
 

ผอ.กองกลางและ
ประชาสัมพันธ ์

6.  
 
 
 
 

- ส่งให้เลขานุการผู้บริหาร
ตรวจสอบ ก่อนเสนออกิารบดี
หรือผู้มีอำนาจลงนาม   

- ทางอิเล็กทรอนิกส 

08.30 - 15.00 น. ของ 
ทุกวันเกินเวลาปรับเป็น 
วันถัดไป 
 

งานสารบรรณ
กองกลางและ
ประชาสัมพันธ ์

6.  - เลขานุการผู้บริหารตรวจสอบ 
แก้ไขส่งคืน/เสนออิการบดี
หรือผู้มีอำนาจลงนาม   

- ทางอิเล็กทรอนิกส ์

08.30 - 15.30 น. ของ 
ทุกวันเกินเวลาปรับเป็น 
วันถัดไป 
 

เลขานุการผู้บริหาร 

7.  - อธิการบดีหรือผู้มีอำนาจ 
- พิจารณาเอกสารทาง

อิเล็กทรอนิกส ์

08.30 - 15.30 น. ของ 
ทุกวันเกินเวลาปรับเป็น 
วันถัดไป 

อธิการบดีหรือ 
ผู้มีอำนาจลงนาม 

8.  - อธิการบดีหรือผู้มีอำนาจ 
- พิจารณาลงนาม วินิจฉยั 

สั่งการทางอิเล็กทรอนิกส ์

08.30 - 15.30 น. ของ 
ทุกวันเกินเวลาปรับเป็น 
วันถัดไป 

อธิการบดีหรือ 
ผู้มีอำนาจลงนาม 

  
 
 

 

- เลขานุการผู้บริหารบันทกึ 
   การวินจิฉัยสั่งการทาง 
   อิเล็กทรอนิกส ์

08.30 - 15.30 น. ของ 
ทุกวันเกินเวลาปรับเป็น 
วันถัดไป 
 

เลขานุการผู้บริหาร 

9.  - ส่งคืนผู้รับผิดชอบ  
 

08.30 - 15.30 น. ของ 
ทุกวันเกินเวลาปรับเป็น 
วันถัดไป 

เลขานุการผู้บริหาร 

10  - ปิดรับเอกสารในระบบ/ 
ตรวจสอบการจัดเก็บไฟล์ 
หลักฐาน/สรุปรายวัน 

15.00-16.30 น ของ 
ทุกวัน 

 

                
 

เริ่มต้นการทำงาน 

ตรวจสอบหนังสือ 
หน่วยงานภายในระบบ 

ส่งคืนแก้ไข 
เลขาผู้บริหาร 

ตรวจสอบเอกสาร  
ตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์  

รับต้นฉบับหนังสือจาก 
หน่วยงานภายนอก 

ออกเลขหนังสือ
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

เร่ืองเก่าส่งหน่วยงาน
ภายในสว่นกลาง 

ทางอิเล็กทรอนิกส ์ 

เลขาผู้บริหารบันทึกการสั่งการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  

เสนออธิการบดหีรือผู้มีอำนาจ 
 

 
ลงนาม / อนุมัติ 

เอกสาร/ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ส่งหนังสือทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

 
 

เร่ืองใหม่ ผอ.กองกลาง
เสนอความเห็น 

ทางอิเล็กทรอนิกส์  

ส่งคืนผู้รับผิดชอบ  
 

สิ้นสุดการทำงาน 



 3.2 ระบบสารบรรณภายนอก เพื่อรองรับการดำเนินงาน Automation Office 
  

ลำดับ ระบบสารบรรณภายนอก กลไก ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  - ทุกหน่วยงานScan /ส่งPDF.

ไฟล์หนังสือราชการ ที่ลงนาม
ด้วยลายเซ็นอิเลก็ทรอนิกส ์

    เข้าระบบ 

08.30 - 15.00 น. ของ 
ทุกวันเกินเวลาปรับเป็น 
วันถัดไป 
 

ทุกหน่วยงาน
ภายใน 

  - รับ /ตรวจสอบ/ จำแนก 
  ประเภทไฟล์หนังสือที่ต้องการ 
   ออกเลขภายนอก 

08.30 - 15.00 น. ของ 
ทุกวันเกินเวลาปรับเป็น 
วันถัดไป 
 

งานสารบรรณ
กองกลางและ
ประชาสัมพันธ ์

3. 
 

 
 

-  ออกเลขหนังสือภายนอก 
   เพือ่ควบคุมในสารบรรณ 
   อิเล็กทรอนิกส์ของหนังสอื 
   ที่รับจากหน่วยงานภายใน  

08.30 - 15.00 น. ของ 
ทุกวันเกินเวลาปรับเป็น 
วันถัดไป 
 

งานสารบรรณ
กองกลางและ
ประชาสัมพันธ ์

2.  - ตรวจสอบหนังสือที่ตอ้งการ 
  ส่งออกภายนอกและคำสั่งที่ลง 
  นาม/ต้องการประชาสัมพันธ์   

08.30 - 15.00 น. ของ 
ทุกวันเกินเวลาปรับเป็น 
วันถัดไป 

งานสารบรรณ
กองกลางและ
ประชาสัมพันธ ์

  2) พิจารณาเร่ืองเก่าส่งหนว่ยงาน 
   ภายในส่วนกลางที่เกีย่วขอ้ง 
   ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  

7.  - อธิการบดีหรือผู้มีอำนาจ 
- พิจารณาเอกสารทาง

อิเล็กทรอนิกส ์
 
 

08.30 - 15.30 น. ของ 
ทุกวันเกินเวลาปรับเป็น 
วันถัดไป 

อธิการบดีหรือ 
ผู้มีอำนาจลงนาม 

8.  - อธิการบดีหรือผู้มีอำนาจ 
- พิจารณาลงนาม วินิจฉยั 

สั่งการทางอิเล็กทรอนิกส ์

08.30 - 15.30 น. ของ 
ทุกวันเกินเวลาปรับเป็น 
วันถัดไป 

อธิการบดีหรือ 
ผู้มีอำนาจลงนาม 

10  - ปิดรับเอกสารในระบบ/
ตรวจสอบการจัดเก็บไฟล์
หลักฐาน/สรุปรายวัน 

15.00-16.30 น ของ 
ทุกวัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้นการทำงาน 

ตรวจสอบ/ออกเลข
หนังสือทางอิเล็กทรอนิกส ์

-ส่งออกไฟล์อิเล็กทรอนิกส ์
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 
 

 
เอกสาร/ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 

หนังสือที่ตอ้งการส่งออก
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง   

คำสั่ง  

-บันทึกต้นฉบบั/ PDF.
คำสั่งในระบบ 
-ส่งออกคำสั่ง PDF. 

 

PDF.ไฟล์หนังสือ
ราชการที่ลงนาม 

PDF.ไฟล์คำสั่ง 
ที่ลงนาม 

สิ้นสุดการทำงาน 



ข้อ 4 ระบบการขอใช้รถราชการเพื่อรองรับการดำเนินงาน Automation Office ของสถาบนั
พระบรมราชชนก  
 วัตถุประสงค์  
                 1.เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
                 2.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร “Cloud University : Automation Office”  
                 3.เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพงาน และรองรับการดำเนินงานรูปแบบ Work From Home ตาม
สถานการณ์แก้ไขวิกฤติโควิด-19 ของรัฐบาล   
 

4. ระบบการขอใช้รถราชการเพื่อรองรับการดำเนินงาน Automation Office 
 

ลำดับ ระบบการขอใช้รถราชการ กลไก ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.     

2.  1) ผูข้อใช้รถ/ควบคุมรถต้องเดินทางไปกับ
รถในครั้งนั้นๆ ตามระเบียบราชการ  

2) บันทึกการขอใช้รถผ่านระบบจองรถ   
3) ส่งเอกสารแนบ หรือหนังสืออนุมัตใิห้ไป

ราชการทาง Line ID : su1049 

3 -5 ลว่งหน้ากอ่นการ
ใช้รถราชการ 
 

ทุกหน่วยงาน
ภายใน 

3.  1) หัวหน้าหมวดยานพาหนะตรวจสอบการ
บันทึกเอกสารการขอใช้รถ และเอกสารที่
แนบท้าย ว่าเป้นไปตามระเบียบราชการ
หรือไม่ 

2) พิจารณาส่งคืนแก้ไข หรอืขอเอกสาร
เพิ่มเติม 

08.30 - 15.30 น. 
ของทุกวันเกินเวลาปรับ
เป็นวันถัดไป 

หัวหน้าหมวด
ยานพาหนะ

กองกลางและ
ประชาสัมพันธ ์

4.  
 

1) หัวหน้าหมวดยานพาหนะลงนาม
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับรองการตรวจสอบ
เอกสารแนบการขอใช้รถราชการ  

2) แจ้งชื่อพนักงานขบัรถ ในระบบจอง 

08.30 - 15.30 น. 
ของทุกวันเกินเวลาปรับ
เป็นวันถัดไป 

หัวหน้าหมวด
ยานพาหนะ

กองกลางและ
ประชาสัมพันธ ์

5.  ผอ.กองกลางและประชาสัมพันธ์ลงนาม
อิเล็กทรอนิกส์อนุมัติให้ใช้รถ ในระบบ ฯ 
 

08.30 - 15.30 น. 
ของทุกวันเกินเวลาปรับ
เป็นวันถัดไป 

ผอ.กองกลางและ
ประชาสัมพันธ ์

 

6.  1) หัวหน้าหมวดยานพาหนะบันทึก 
     หลักฐานใน Document 
2) ผูข้อใช้รถ Print ใบขออนุมัติใช้รถ  
     จากระบบจองรถ+ลงนาม +เอกสารแนบ 
     การขอใช้รถเพื่อให้กับพนักงานฯก่อน 
     ออกรถทุกครั้ง 
3) พนักงานขับรถตรวจสอบตาราง 
     มอบหมายในระบบ/ เตรียมรถให้พร้อม 

08.30 - 15.30 น. 
ของทุกวันเกินเวลาปรับ
เป็นวันถัดไป 

หัวหน้าหมวด
ยานพาหนะ

กองกลางและ
ประชาสัมพันธ ์

 
พนักงานขับรถ 

 
ผูข้อใช้รถ 

7.  1) พนักงานขับรถศึกษาเส้นทาง ออกรถไป
ในที่หมาย และนำรถเกบ็เข้าที่จอดรถ
ราชการ 

2) บันทึกแบบควบคุมการใช้รถราชการ 

08.30 - 15.30 น. 
ของทุกวันเกินเวลาปรับ
เป็นวันถัดไป 

พนักงานขับรถ 
 

ผูข้อใช้รถ 

8.  ปิดรับเอกสารในระบบ/ตรวจสอบการ
จัดเก็บไฟล์หลักฐาน/สรุปรายวัน 

15.00-16.30 น ของ 
ทุกวัน 

 

 
 

 

เริ่มต้นการทำงาน 

ผูข้อใช้รถ 
ขอใช้รถผ่านระบบจองรถ 

 

 

หัวหน้าหมวด
ยานพาหนะตรวจสอบ

เอกสารแนบ  
 

 

แจ้งแก้ไข หรือ 
ขอเอกสารเพิ่มเติม 
 

หัวหน้าหมวดยานพาหนลงนามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
รับรองการตรวจสอบเอกสารแนบการขอใช้รถ

ราชการ พรอ้มแจ้งชื่อพนกังานขับรถ ในระบบจอง
รถ  

 ผอ.กองกลางและประชาสัมพันธ ์
ลงนามอิเล็กทรอนิกส์อนุมัติให้ใช้รถ ในระบบจองรถ 

 

ผูข้อใช้รถ Print ใบขอ
อนุมัติใช้รถจากระบบ

จองรถ/ลงนาม 
 

 

 

หัวหน้าหมวดยานพาหนะ
บันทึกหลักฐาน 

 

พนักงานขับรถตรวจสอบ
ตารางมอบหมายในระบบ 

พนักงานขับรถศึกษาเส้นทาง ออกรถไปในที่หมาย 
และนำรถเก็บเข้าทีจ่อดรถราชการ 

พร้อมบันทึกแบบควบคุมการใช้รถราชการ 

สิ้นสดุการทำงาน 

 


