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ราชการโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตลอดจนผู้ที่สนใจที่ต้องการ
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1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

คู่มือการใช้รถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะกลุ่มอานวยการ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
ยานพาหนะ ให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. ผู้ขอใช้รถยนต์ราชการให้ทราบถึงข้ันตอนและแนวทางดำเนินการขอใช้รถยนต์ราชการได้ปฏิบัติในทิศทาง 
เดียวกัน 

3. เพ่ือให้ผู้ขอใช้รถยนต์ได้รับการบริการที่ดีและเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
4. เพ่ือควบคุมกระบวนงานยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพ 

 
3. ขอบเขตของงาน 
 

1.ดำเนินการตามคำขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง จากหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
จนกระท่ังได้รับอนุมัติจากศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  อนุมัติการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
 

2.ให้บริการงานยานพาหนะ  รับ-ส่งผู้บริหารในสำนักงาน เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน 
 
4. คำจำกัดความ 

รถยนต์ส่วนกลาง 
 
            ผู้มีอำนาจอนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
 
 
             
            ผู้อำนวยการกลุ่ม 

หัวหน้า 
พนักงานขับรถยนต์ 
เจ้าหน้าที่ 
ผู้ขอใช้บริการ 
ยานพาหนะ 

รถยนต์ที่จัดไว้เพ่ือกิจการอันเป็นส่วนรวม 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ศึกษาธิการจงหวัดกาฬสินธุ์ 
รองศึกษาธิการจงหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
กาฬสินธุ์  ที่ดูแลรับผิดชอบกลุ่มอำนวยการ 
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
หัวหน้างานยานพาหนะ 
ผู้ที่มีหน้าที่ขับรถยนต์ 
ผู้รับผิดชอบมอบหมาย 
ผู้บริหารการศึกษาและเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน 
รถยนต์ราชการที่จัดให้บริการแก่ผู้บริหารในสำนักงาน 
เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน 
และเจ้าหน้าทีใ่นสังกัด 
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. รับแบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางจากผู้ขอใช้บริการ 
2. เช็คจำนวนรถว่าว่างหรือไม่ 

 
- กรณีไม่สามารถจัดรถยนต์ราชการให้ผู้ขอได้ ทางหัวหน้างานรถยนต์ราชการจะแจ้งให้ผู้ขอใช้รถยนต์  

ทราบ และแจ้งให้พนักงานขับรถทราบ  
- กรณีมีรถให้บริการ แจ้งผู้ขอให้ทราบ  

3. กรณีมีรถยนต์ราชการลงทะเบียนคุมรถยนต์ราชการ 
4. เสนอแบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางพร้อมออกบิลน้ำมันหากมี 

- กรณีมีรถยนต์ส่วนกลาง  
- แบบใช้งบดำเนินงานจากงบดำเนินการจากเงินงบประมาณประจำปีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

- งบประมาณในโครงการต่างๆ 
 

- กรณีมีรถไม่มีรถยนต์ส่วนกลางเสนอความเห็นว่า“ไม่มีรถยนต์ราชการ เนื่องจากรถยนต์ราชการติด  
ราชการ เห็นควรอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนตัว”  

5. แจ้งรายละเอียดให้พนักงานขับรถทราบ 
6.พนักงานขับรถตรวจสอบรายละเอียดของผู้ใช้บริการก่อนปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- ชื่อผู้ขอใช้บริการ 
- เวลาไป เวลากลับ 
- สถานที่  
- เลขไมล์ไป– กลับ 
- ดูแลทำความสะอาดตัวรถและตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนออกใช้งาน 

7. พนักงานขับรถรถออกปฏิบัติหน้าที่  
8. หลังจากออกปฏิบัติหน้าที่แล้ว ตรวจเช็คสภาพรถยนต์และนำส่งคืนหัวหน้างานยานพาหนะ 
9. หัวหน้างานยานพาหนะตรวจสอบสภาพรถยนต์ 
10. หัวหน้างานยานพาหนะ เก็บรวบรวมใบขออนุญาตใช้รถยนต์ ไว้เป็นหลักฐานทางราชการต่อไป 
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6. FLOW CHART การปฏิบัติงาน  
 

 
หัวหน้างานยานพาหนะ 

 
1.รับใบขออนุญาตใช้รถจาก 

กลุ่มต่างๆ 
 
 
 
 
 

 

ไม่มีรถ 

  

หัวหน้าหมวดงาน 
 

หัวหน้างานยานพาหนะ    
ยานพาหนะ ตรวจสอบ    

1.แจ้งผู้ขอใช้รถยนต์ไม่สามารถบริการได้     
    2.เสนอแบบขออนุญาตขอใช้รถยนต์ราชการลง 
    ความเห็นว่า “รถยนต์ติดราชการ เห็นควร 
    อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว” 

มีรถ 
    
    

     

หัวหน้างานยานพาหนะ     
       

1.แจ้งผู้ขอใช้รถยนต์สามารถบริการได้ 
                               2.ลงทะเบียนคุมรถยนต์ส่วนกลาง  

3.เสนอแบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนก
ลาง กรณี1ใช้งบประมาณสำนักงาน
ศึกษาฯ กรณี 2 ใช้งบโครงการต่าง ๆ  

 

 
ศธจ.กส หรือผู้มีอนาจอนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

 
-อนุมัติเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง

 

 
พนักงานขับรถ 

 
- ตรวจสภาพรถยนต์และนำมันเชื้อเพลิงก่อนการใช้งาน 

 
 

 
พนักงานขับรถ 

 
-นำรถยนต์ออกไปใช้งาน  

 
 
 
 

พนักงานขับรถ  
1.ตรวจสอบความเรียบร้อย 
2.นำรถยนต์คืนหัวหน้างานยานพาหนะ  

 
 
 

 
หัวหน้างานยานพาหนะ  

1.ตรวจสภาพความเรียบร้อย 
2.จัดเก็บแบบอนุญาตใช้  
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7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
- แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
- แบบขอใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 

          - สมุดขอใช้รถยนต์ราชการทะเบียน ฮอ 4410 กทม. และ ฮจ 7922 กทม 
          - ทะเบียนคุมเลขไมล์ทะเบียนรถยนต์ราชการ 
          - แบบบันทึกขอซ่อมรถยนต์ราชการ 

8. เอกสารอ้างอิง 

 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 - คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  410/2562  เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ข้าราการ 
ให้ข้าราชการปฏิบัติและรับผิดชอบ  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2562 
 - ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง  มาตรการการใช้รถราชการ  ลงวันที่ 
 9  เมษายน  2564 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

   
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การใชและ
รักษารถยนตนั่ง พ.ศ. ๒๕๐๑ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหวางระเบียบไวดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 

๒๕๒๓” 
 
ขอ ๒  ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การใชและรักษารถยนตนั่ง 

พ.ศ. ๒๕๐๑ 
บรรดามติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนที่กําหนดไว

แลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอกําหนดแหงระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๓  ระเบียบนี้ใชสําหรับรถยนตและรถจักรยานยนตของสวนราชการ 
สวนราชการใดมีเหตุพิเศษ ซึ่งไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ไดในบางกรณี ให

รัฐมนตรีเจาสังกัดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
การเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาในวรรคกอน  ใหส วนราชการผู เสนอ

คณะรัฐมนตรีขอทราบความเห็น และขอพิจารณาของคณะกรรมการตามขอ ๒๒ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวย 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงานหรือหนวยงานอื่น

ใดของรัฐ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค หรือในตางประเทศ แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให
มีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 

“หัวหนาสวนราชการ” 
ในราชการบริหารสวนกลาง หมายความวา อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่

เรียกชื่ออยางอ่ืน และมีฐานะเปนกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และ
กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

ในราชการบริหารสวนภูมิภาค หมายความวา ผูวาราชการจังหวัด 
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวง 
“ขาราชการ” หมายความรวมถึง ลูกจางของสวนราชการดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“รถประจําตําแหนง” หมายความวา รถยนตที่ทางราชการจัดใหแกขาราชการผู
ดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 

“รถสวนกลาง” หมายความวา รถยนตหรือรถจักรยานยนตที่จัดไวเพ่ือกิจการอัน
เปนสวนรวมของสวนราชการ 

“รถรับรอง”๑ หมายความวา รถยนตที่จัดไวเปนพาหนะรับรองชาวตางประเทศซึ่ง
เปนแขกของทางราชการ 

สําหรับสวนราชการในตางประเทศที่ไมมีรถรับรอง ใหหมายความรวมถึงรถ
ประจําตําแหนงเมื่อใชเปนพาหนะรับรองคนไทยและชาวตางประเทศซึ่งเปนแขกของทางราชการ
เฉพาะคราวนั้นดวย 

“รถรับรองประจําจังหวัด”๒ หมายความวา รถยนตที่จังหวัดจัดไวเพ่ือเขารวม
ขบวนหรือเปนพาหนะรับรองบุคคลสําคัญ 

“รถอารักขา”๓ หมายความวา รถยนตหรือรถจักรยานยนตที่สวนราชการที่มี
หนาที่รับผิดชอบในการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศจัดไวใชเปน
พาหนะเพื่อการนั้น 

 
ขอ ๕  ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้กับใหมีหนาที่

ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
ขอ ๖๔  ขาราชการที่ทางราชการจัดรถประจําตําแหนงให ไดแก ขาราชการซึ่ง

กฎหมายบัญญัติใหเปนตําแหนงบังคับบัญชาตั้งแตระดับผูชวยหัวหนาสวนราชการ รองหัวหนา
สวนราชการ หัวหนาสวนราชการขึ้นไป ผูดํารงตําแหนงผูตรวจราชการระดับกระทรวง และ
เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สําหรับขาราชการประจําในตางประเทศไดแก ผูดํารงตําแหนง
เอกอัครราชทูต อัครราชทูต อัครราชทูตที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ผูชวยทูตฝายกิจการพิเศษ กงสุลใหญ
และหัวหนาสํานักงานในตางประเทศในสวนที่เก่ียวกับ อัครราชทูตที่ปรึกษา ที่ปรึกษานั้น เฉพาะผู
ดํารงตําแหนงที่สองรองจากเอกอัครราชทูต 

หัวหนาสวนราชการอาจพิจารณาจัดสรรรถประจําตําแหนงสําหรับผูที่ดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิในระดับ ๑๑ และระดับ ๑๐ ซึ่งเคยดํารงตําแหนงทีม่สิีทธไิดรับ

                                                 
๑ ขอ ๔ นิยามคําวา “รถรับรอง” แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถ

ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๒ ขอ ๔ นิยามคําวา “รถรับรองประจําจังหวัด” เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

รถราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓ ขอ ๔ นิยามคําวา “รถอารักขา” เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔ ขอ ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การจัดรถประจําตําแหนงมาแลว และไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการใหรับผิดชอบงาน
ดานบริหารที่มีอํานาจการบังคับบัญชาก็ได๕ 

 
ขอ  ๖  ทวิ ๖  จังหวัดใดมีความจํา เปนตองมีรถรับรองประจําจั งหวัดให

กระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่องแสดงเหตุผลและความจําเปน ในการมีรถรับรองประจําจังหวัด ให
คณะกรรมการตามขอ ๒๒ พิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบ 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองมีรถรับรองประจําจังหวัดใดเพิ่มขึ้นจากจํานวนรถ
รับรองประจําจังหวัดที่จังหวัดนั้นมีอยู ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการเชนเดียวกับวรรคหนึ่ง 

 
ขอ ๗๗  รถสวนกลางทุกคันใหมีตราเครื่องหมายประจําของสวนราชการขนาด

กวางหรือยาวไมนอยกวา ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของสวนราชการขนาดสูงไมนอยกวา ๕ 
เซนติเมตร หรือช่ือยอขนาดสูงไมนอยกวา ๗.๕ เซนติเมตร ไวดานขางนอกรถทั้งสองขาง 

สําหรับรถจักรยานยนต ขนาดของตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของ
สวนราชการใหลดลงตามสวน 

ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของสวนราชการในวรรคหนึ่งและวรรค
สอง ใหพนดวยสีขาว เวนแตใชสีขาวแลวมองไมเห็นชัดเจน ใหใชสีอ่ืนแทน ในกรณีที่มีการ
จําหนายรถสวนกลางใหสวนราชการเจาของรถ ลบหรือทําลายตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดง
สังกัดของสวนราชการออกทั้งหมด กอนที่จะสงมอบรถสวนกลางใหบุคคลอื่น 

สวนราชการใดมีเหตุผลและความจําเปนซึ่งเห็นวา การมีตราเครื่องหมายและ
อักษรชื่อแสดงสังกัดของสวนราชการไวดานขางนอกรถอาจไมปลอดภัยแกผูใชหรือไมเหมาะสม
แกการปฏิบัติงาน ใหขออนุมัติปลัดกระทรวง เพ่ือขอยกเวนการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อ
แสดงสังกัดได 

สําหรับสวนราชการซึ่งมิไดอยูในบังคับบัญชาของปลัดกระทรวงหรือมิไดสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ใหหัวหนาสวนราชการขออนุมัติตอผูบังคับบัญชาเหนือ
ข้ึนไป 

รถคันใดไดรับยกเวนการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของสวน
ราชการ ใหสวนราชการรายงานผูรักษาการตามระเบียบ และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบ 

                                                 
๕ ขอ ๖ วรรคสอง เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๖ ขอ ๖ ทวิ เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗ ขอ ๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และใหมีการพิจารณาทบทวนเหตุผลและความจําเปนของการยกเวนการมีตราเครื่องหมายและ
อักษรชื่อแสดงสังกัดของสวนราชการในชวงเวลาอันเหมาะสมอยูเสมอดวย๘ 

 
ขอ ๘  รถที่ใชในตางประเทศใหไดรับการยกเวนไมตองถือปฏิบัติตามขอ ๗ แหง

ระเบียบนี้ 
 
ขอ ๙๙  ใหสวนราชการเจาของรถจัดทําบัญชีรถราชการแยกประเภทเปนรถ

ประจําตําแหนง รถสวนกลาง รถรับรอง หรือรถรับรองประจําจังหวัด รวมทั้งแสดงหลักฐานการ
ไดมาและการจําหนายจายโอนรถราชการ ตามแบบ ๑ หรือแบบ ๒ ทายประกาศนี้ 

การเปล่ียนแปลงประเภทรถราชการตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิไดเวนแตในกรณีที่
มีความจําเปนใหเปลี่ยนแปลงได โดยใหหัวหนาสวนราชการเสนอปลัดกระทรวงเจาสังกัดพิจารณา
อนุมัติ ดวยความเห็นชอบของสํานักงบประมาณ สําหรับสวนราชการซึ่งมิไดอยูในบังคับบัญชาของ
ปลัดกระทรวง หรือมิไดสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ใหหัวหนาสวนราชการขอ
อนุมัติตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปดวยความเห็นชอบของสํานักงบประมาณ 

 
ขอ ๙/๑๑๐  ใหนําความในขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ วรรคหก ขอ ๑๒ วรรคหนึ่งและ

วรรคสาม ขอ ๑๓ วรรคสองและวรรคสี่ ขอ ๑๔ ขอ ๑๖ วรรคสอง ขอ ๑๘ ขอ ๑๘ ทวิ ขอ ๑๙ 
วรรคสอง ขอ ๒๐ และขอ ๒๑ วรรคสอง มาใชบังคับกับรถอารักขาดวยโดยอนุโลม 

 
ขอ ๑๐  ในแตละปงบประมาณ สวนราชการตองสํารวจและกําหนดเกณฑการใช

ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงของรถทุกคัน เพ่ือเปนหลักฐานในการเบิกจายเชื้อเพลิง และการตรวจสอบของ
เจาหนาที่ฝายตรวจสอบ 

 
หมวด ๒ 
การจัดหา 

 
ขอ ๑๑๑๑  รถประจําตําแหนงใหมีไดไมเกินตําแหนงละ ๑ คัน ขาราชการผูใด

ดํารงตําแหนงหลายตําแหนง ใหเลือกใชรถประจําตําแหนงไดเพียงตําแหนงเดียว 

                                                 
๘ ขอ ๗ วรรคหก แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ 

๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๙ ขอ ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
๑๐ ขอ ๙/๑ เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๑๑ ขอ ๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขาราชการผูมีสิทธิไดรถประจําตําแหนง และไปดํารงตําแหนงในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมี
สิทธิไดรถประจําตําแหนงของรัฐวิสาหกิจดวย ใหเลือกใชรถประจําตําแหนงทางใดทางหนึ่งได
เพียงตําแหนงเดียว 

ในกรณีที่เลือกใชรถประจําตําแหนงดังกลาวในวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว ใหใช
รถในตําแหนงนั้นไปจนกวาจะพนจากตําแหนง 

รถประจําตําแหนง ซึ่งมีอายุการใชงานมาแลวไมนอยกวา ๖ ป และรถสวนกลาง 
ซึ่งมีอายุการใชงานมาแลวไมนอยกวา ๕ ป ใหถือเปนเกณฑที่จะพิจารณาจัดหารถคันใหมทดแทน
คันเกาได ถาเปนรถที่จัดหาจากสวนราชการโดยตรง ใหคิดลดอายุการใชงานลง ๑ ป แลวแตกรณี 

สําหรับรถประจําตําแหนงหรือรถสวนกลางที่ไดรับความเสียหายตองเสียคาซอม
สูง หรือประโยชนที่จะไดรับไมคุมกับคาซอม หรือเมื่อซอมแลวไมอยูในสภาพที่ใชการไดโดย
ปลอดภัย หรือรถประจําตําแหนงหรือรถสวนกลางในตางประเทศที่สามารถแลกเปลี่ยนกับรถยนต
ใหมขนาดและประเภทเดียวกันไดโดยไมเพ่ิมราคา ไมอยูในบังคับของระยะเวลาดังกลาว 

ความในวรรคสี่และวรรคหาไมใชบังคับกับรถรับรอง หรือรถรับรองประจํา
จังหวัด โดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการผูรับผิดชอบที่จะพิจารณาตามความจําเปน
และเหมาะสม 

 
ขอ ๑๒๑๒  ภายใตบังคับขอ ๑๑ สํานักงบประมาณโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี เปนผูกําหนดหลักเกณฑของขนาดเครื่องยนตรถประจําตําแหนง รถสวนกลาง รถ
รับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด สวนราคาใหเปนไปตามที่สํานักงบประมาณกําหนด 

สําหรับรถประจําตําแหนง ใหกําหนดขนาดเครื่องยนตสูงสุดไมเกิน ๓,๐๐๐ ซี.ซี. 
หามสวนราชการนําเงินนอกงบประมาณหรือเงินอื่นใดมาสมทบ เพ่ือจัดหารถให

มีขนาดเครื่องยนตและ/หรือราคาเกินกวาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 

หมวด ๓ 
การใช 

 
ขอ ๑๓๑๓  รถประจําตําแหนงใหใชในการปฏิบัติราชการในตําแหนงหนาที่ หรือที่

ไดรับมอบหมายโดยชอบ หรืองานที่เก่ียวเนื่องโดยตรงกับงานในตําแหนงหนาที่หรือฐานะที่ดํารง
ตําแหนงนั้น รวมตลอดถึงการใชเพ่ือเดินทางไป-กลับระหวางที่พักและสํานักงาน และเพ่ือการอื่น
ที่จําเปนและเหมาะสมแกการดํารงตําแหนงหนาที่ในหมูขาราชการและสังคม 

                                                 
๑๒ ขอ ๑๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๓ ขอ ๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รถสวนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด ใหใชเพ่ือกิจการอันเปน
สวนรวมของสวนราชการ หรือเพ่ือประโยชนของทางราชการ ตามหลักเกณฑที่สวนราชการเจาของ
รถนั้นกําหนดขึ้น 

หามผูมีสิทธิไดรับรถประจําตําแหนง ซึ่งไดรถประจําตําแหนงแลวนํารถสวนกลาง
ไปใชอีก เวนแตมีเหตุผลความจําเปนเฉพาะคราว ทั้งนี้ ใหระบุเหตุผลความจําเปนที่ตองใชรถ
สวนกลางไวดวย 

ใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัดใหใชตาม
แบบ ๓ ทายระเบียบนี ้

 
ขอ ๑๔๑๔  ใหสวนราชการจัดใหมีสมุดบันทึกการใชรถสวนกลาง รถรับรอง รถ

รับรองประจําจังหวัด ประจํารถแตละคัน สมุดบันทึกอยางนอยใหมีขอความตามแบบ ๔ ทาย
ระเบียบนี ้

สวนราชการตองควบคุมพนักงานขับรถใหลงรายการไปตามความเปนจริง 
 
ขอ ๑๕  ผูใชรถประจําตําแหนงตองคืนรถใหแกสวนราชการ ภายในกําหนด ๓๐ 

วันนับแตวันที่ไดพนจากตําแหนง หรือสงมอบงานแลวแตกรณี 
กรณีที่ผูใชรถประจําตําแหนงถึงแกกรรม ใหหัวหนาสวนราชการเรียกรถประจํา

ตําแหนงคืน หากหัวหนาสวนราชการเห็นวามีเหตุผลสมควรจะผอนผันใหสงคืนรถประจําตําแหนง
เกินกําหนดเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่ง ก็ใหกระทําไดตามควรแกพฤติการณ แตตองไมเกินกวา ๖๐ 
วัน นับจากวันถึงแกกรรม 

 
หมวด ๔ 

การเก็บรักษาและซอมบาํรุง 
 
ขอ ๑๖๑๕  การเก็บรักษารถประจําตําแหนง ใหอยูในความควบคุมและความ

รับผิดชอบของผูดํารงตําแหนง 
การเก็บรักษารถสวนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัดใหอยูในความ

ควบคุมและรับผิดชอบของสวนราชการ โดยเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณของสวนราชการ 
สําหรับรถสวนกลาง หัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากหัวหนา

สวนราชการจะพิจารณาอนุญาตใหนํารถไปเก็บรักษาที่อ่ืนเปนการชั่วคราวหรือเปนครั้งคราวไดใน
กรณีตอไปนี้ คือ 

(๑) สวนราชการไมมีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือ 

                                                 
๑๔ ขอ ๑๔ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๕ ขอ ๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) มีราชการจําเปนและเรงดวนหรือการปฏิบัติราชการลับ 
 
ขอ ๑๖ ทวิ๑๖  การอนุญาตใหนํารถสวนกลางไปเก็บรักษาที่อ่ืนเปนการชั่วคราว

อันเนื่องมาจากสวนราชการไมมีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใน
การเก็บรักษารถสวนกลาง จัดทํารายงานขออนุญาต พรอมดวยเหตุผลความจําเปน และ
รายละเอียดของสถานที่ที่จะนํารถสวนกลางไปเก็บรักษา ซึ่งแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวามีความ
ปลอดภัยเพียงพอ เสนอประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจขออนุญาตดวยทุกครั้ง 

เมื่อไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว ใหสวนราชการรายงานผูรักษาการตาม
ระเบียบและสํานักงานตรวจเงินแผนดินทราบ 

 
ขอ ๑๖ ตรี๑๗  ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถสวนกลางใน

ระหวางการเก็บรักษาที่อ่ืนเปนการชั่วคราว ตามขอ ๑๖ ทวิ ผูเก็บรักษาตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหแกทางราชการ เวนแตจะพิสูจนไดวาไดใชความระมัดระวังดูแลรักษาเยี่ยงวิญูชนจะ
พึงสงวนรักษาทรัพยของตนแลวและการสูญหายหรือเสียหายนั้นมิไดเกิดขึ้นจากความประมาท
เลินเลออยางรายแรงของผูเก็บรักษา แตหากการสูญหายหรือเสียหายนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการ
นําไปใชในการอื่น ใหผูอ่ืนใช หรือนําไปเก็บไว ณ ที่ที่มิไดรับอนุญาต ผูเก็บรักษาตองรับผิดชอบ
ทุกกรณี แมวาจะเกิดดวยเหตุสุดวิสัย เวนแตจะพิสูจนไดวาถึงอยางไรความสูญหายหรือเสียหายก็
จะเกิดแกรถสวนกลางคันนั้น 

 
ขอ ๑๗๑๘  (ยกเลิก) 
 
ขอ ๑๘๑๙  สวนราชการมีหนาที่รับผิดชอบการซอมบํารุงรถประจําตําแหนง รถ

สวนกลาง รถรับรองและรถรับรองประจําจังหวัด ใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานไดดีอยูเสมอ 
 
ขอ ๑๘ ทวิ๒๐  ใหสวนราชการดําเนินการตรวจสอบและดูแลสภาพรถประจํา

ตําแหนง รถสวนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด มิใหมีมลพิษทางอากาศและระดับ
เสียงจากทอไอเสียเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมกําหนด 

                                                 
๑๖ ขอ ๑๖ ทวิ เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
๑๗ ขอ ๑๖ ตรี เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
๑๘ ขอ ๑๗ ยกเลิกโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
๑๙ ขอ ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการเริ่มตรวจสอบมลพิษของรถราชการตามวรรคหนึ่งใหอยูในดุลพินิจของ
หัวหนาสวนราชการที่จะพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้จะตองดําเนินการ
ตรวจสอบรถราชการทุกคันในครั้งแรกใหเสร็จสิ้นภายใน ๖ เดือน นับแตที่ระเบียบมีผลบังคับ 

นอกจากการตรวจสอบมลพิษของรถราชการตามวรรคสองแลว ใหมีการ
ตรวจสอบมลพิษทุกระยะ ๖ เดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร แลวแตจะถึงกําหนด
อยางใดกอน และภายหลังการซอมบํารุงที่เก่ียวกับระบบการทํางานของเครื่องยนตทุกครั้ง เมื่อ
พบวารถราชการคันใดมีมลพิษเกินระดับมาตรฐานใหดําเนินการแกไขซอมบํารุงหรือปรับแตง
สภาพเครื่องยนตใหดีทันที 

ใ ห ส ว น ร า ช ก า ร แ ต ล ะ แ ห ง  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ใ ห
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม อยางนอยปละครั้ง 

 
ขอ ๑๙๒๑  เมื่อเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถประจําตําแหนง ผูใชรถ

ประจําตําแหนงตองรีบรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบทันที กรณีที่มิไดเปนผูใชรถเองหรือไม
สามารถที่จะรายงานเองได ใหพนักงานผูขับรถรีบรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหนา
สวนราชการ 

กรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นกับรถสวนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจํา
จังหวัด ใหพนักงานขับรถรีบรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงหัวหนาสวนราชการทราบทันที 

ผูใชรถประจําตําแหนงตองรับผิดในกรณีที่รถประจําตําแหนงสูญหายเพราะความ
ประมาทเลินเลอของผูใชรถประจําตําแหนง แตถาผูใชรถประจําตําแหนงอนุญาตใหบุคคลอื่นนํา
รถประจําตําแหนงไปใชนอกเหนือหนาที่ปกติ ผูใชรถประจําตําแหนงตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนความสูญหาย แมดวยเหตุสุดวิสัย 

ถาความเสียหายเกิดขึ้นแกรถประจําตําแหนงเพราะความผิดของบุคคลภายนอก 
ใหผูใชรถประจําตําแหนงเปนผูเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกในนามของสวน
ราชการนั้น แตถาความเสียหายเกิดขึ้นเพราะความผิดของผูขับขี่ซึ่งมิใชพนักงานขับรถหรือผูใชรถ
ประจําตําแหนงหรือมิใชอยูในระหวางการควบคุมการใชรถของผูใชรถประจําตําแหนง ผูใชรถ
ประจําตําแหนงตองรับผิดชอบซอมแซมใหคงสภาพดีตามเดิม 

ในระหวางที่ดําเนินการหาตัวผูรับผิดชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถดังกลาว 
หากสวนราชการมีความจําเปนตองใชรถคันนั้น ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัติซอมรถคัน
นั้นโดยเบิกจายจากเงินงบประมาณไปกอนได 

ใหนําระเบียบความรับผิดชอบของขาราชการในทางแพง มติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวของกับกรณีดังกลาวมาใชบังคับตามระเบียบนี้ดวย 

                                                                                                                                            
๒๐ ขอ ๑๘ ทวิ เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๓๘ 
๒๑ ขอ ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การรายงานกรณีรถเสียหายใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับนั้น ใหรายงานตาม
แบบ ๕ ทายระเบียบนี ้

 
ขอ ๒๐  ใหสวนราชการจัดทําสมุดแสดงรายการซอมบํารุงรถแตละคันตาม

ตัวอยางแบบ ๖ ทายระเบียบนี ้
 

หมวด ๕ 
การเบิกจายคาเช้ือเพลิง 

 
ขอ ๒๑๒๒  ผูใชรถประจําตําแหนงเปนผูจายคาเช้ือเพลิงเอง ในกรณีที่นํารถไปใช

ในการปฏิบัติหนาที่ซึ่งนอกเหนือไปจากหนาที่ปกติประจําใหเบิกจายเชื้อเพลิงหรือเบิกคาเช้ือเพลิง
ได ทั้งนี้ หัวหนาสวนราชการตองรับรองทุกครั้งวา ไดมีการนํารถประจําตําแหนงไปใชในกรณี
ดังกลาวจริง 

รถสวนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด ใหเบิกจายคาเช้ือเพลิงที่ได
ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ 

 
ขอ ๒๒๒๓  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการรถราชการ” 

ประกอบดวย ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทน
กระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปน
กรรมการ และเจาหนาที่ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหนาที่เสนอแนะคณะรัฐมนตรี เพ่ือแกไขปรับปรุง
ระเบียบนี้และใหมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ เฉพาะกรณีที่ไมเปนการเปลี่ยนแปลงหลักการหรือ
นโยบายที่ไดกําหนดไวในระเบียบนี้ 

กรณีที่เปนการแกไขเปลี่ยนแปลงหลักการหรือนโยบายที่ไดกําหนดไวในระเบียบ
นี้แลวใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

 
ขอ ๒๒/๑๒๔  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย

กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

                                                 
๒๒ ขอ ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๓ ขอ ๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๔ ขอ ๒๒/๑ เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือตามเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
เปนเสียงชี้ขาด 

 
ขอ ๒๓  ผูใดกระทําการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ ไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ ถือวาผูนั้น
กระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น หรือตาม
กฎหมายเฉพาะของสวนราชการนั้น 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ ๒๔  ผูที่ไดรับรถประจําตําแหนงอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ แตไมอยูใน

หลักเกณฑที่จะไดรับรถประจําตําแหนงตามระเบียบนี้ หรือผูที่ไดรับรถประจําตัวอยูกอนที่ระเบียบ
นี้ใชบังคับใหคงใชตอไปไดอีกไมเกิน ๑๘๐ วัน นับตั้งแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ 

 
ขอ ๒๕  ภายในกําหนด ๒ ป นับตั้งแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหผูรักษาการตาม

ระเบียบนี้เสนอแกไขปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีที่มีอยูแลว แตยังมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ซึ่งไม
ขัดหรือแยงกับขอกําหนดของระเบียบนี้ โดยกําหนดไวในระเบียบนี้ เพ่ือความสะดวกแกผูปฏิบัติ
ตอไป 

 
ขอ ๒๖๒๕  ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน

ตนไป 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 
พลเอก ป  ตณิสูลานนท 

นายกรัฐมนตร ี
 

                                                 
๒๕

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๗/ตอนที่ ๑๐๓/ฉบับพิเศษ หนา ๓/๗ กรกฎาคม ๒๕๒๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑. ประเภทรถประจําตําแหนง (แบบ ๑) 
๒.๒๖ ประเภทรถสวนกลาง/รถรับรอง/รถรับรองประจําจังหวัด/รถอารักขา 

(แบบ ๒) 
๓.๒๗ ใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง/รถรับรอง/รถรับรองประจําจังหวัด/รถ

อารักขา (แบบ ๓) 
๔. บันทึกการใชรถ (แบบ ๔) 
๕. รายงานอุบัติเหตุรถ (แบบ ๕) 
๖. รายละเอียดการซอมบํารุง (แบบ ๖) 

 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                 
๒๖ ประเภทรถสวนกลาง/รถรับรอง/รถรับรองประจําจังหวัด/รถอารักขา (แบบ ๒) แกไข

เพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๗ ใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง/รถรับรอง/รถรับรองประจําจังหวัด/รถอารักขา (แบบ ๓) 

แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐๒๘ 
 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕๒๙ 
 

ขอ ๑๖  การกําหนดใหมีรถประจําตําแหนงเพ่ิมขึ้นตามระเบียบนี้ ไมผูกพันที่ทาง
ราชการจะตองจัดหารถประจําตําแหนงใหในคราวเดียวกัน โดยใหสวนราชการตางๆ พิจารณา
จัดหาและจัดสรรรถ ใหแกผูมีสิทธิไดรับรถประจําตําแหนงเพ่ิมขึ้นตามความเหมาะสมแก
งบประมาณและลักษณะงาน แลวแตกรณี 
 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘๓๐ 
 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑๓๑ 
 

ขอ ๔  รถประจําตําแหนงที่ใชอยูกอนระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ใหใชตอไปได
จนกวาจะจัดหารถใหม 
 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕๓๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกฤทธิ์/ผูจัดทํา 
๑ เมษายน ๒๕๕๒ 

 
                                                 

๒๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๔/ตอนที่ ๒๓๖/หนา ๓๖๐/๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ 
๒๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๐๐/หนา ๒๙/๒๓ กันยายน ๒๕๓๕ 
๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒/ตอนพิเศษ ๔๒ ง/หนา ๒/๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ 
๓๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนพิเศษ ๙๒ ง/หนา ๒๗/๙ ตุลาคม ๒๕๔๑ 
๓๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง/หนา ๘/๒ ธันวาคม ๒๕๔๕ 
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