
ที่ กษ ๐๘๐๒/๒๑๙๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้กำกับ ดูแล และควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางของกรมพัฒนาที่ดิน

ความเร่งด่วน      ปกติ

การดำเนินการ

หน้า  ๑  จาก  ๒๒

ผู้ส่ง: นายบัญญัติ ทำของดี ( นายบัญญัติ ทำของดี )

นิติกรชำนาญการ

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓:๕๙

นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง

เลขรับ

วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๔:๒๙

ผู้ส่ง: นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง

โปรดพิจารณาลงนาม

( นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง )

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔:๒๙

กองการเจ้าหน้าที่

เลขรับ

วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๔:๔๑

ผู้ส่ง: กองการเจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

( นางปวีณา แสงเดือน )

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖:๒๒

กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

เลขรับ   ( รอรับ )

วันที่

เวลา

ผู้ส่ง: กองการเจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

( นางปวีณา แสงเดือน )

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖:๒๒

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗

เลขรับ   ( รอรับ )

วันที่

เวลา

ผู้ส่ง: กองการเจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

( นางปวีณา แสงเดือน )

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖:๒๒

สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท

เลขรับ   ๑๔๔๓

วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๖:๓๐

ผู้ส่ง: กองการเจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

( นางปวีณา แสงเดือน )

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖:๒๒

สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี

เลขรับ   ( รอรับ )

วันที่

เวลา

ผู้พิมพ์ วรรณพงศ์ ชาติชนา (กลุ่มบริหารสินทรัพย์)

 วันเวลา  ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ ๑๙:๑๕



ที่ กษ ๐๘๐๒/๒๑๙๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้กำกับ ดูแล และควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางของกรมพัฒนาที่ดิน

ความเร่งด่วน      ปกติ

การดำเนินการ

หน้า  ๒๑  จาก  ๒๒

ผู้ส่ง: กองคลัง

กลุ่มบริหารสินทรัพย์

( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖:๔๒

กลุ่มบริหารสินทรัพย์

เลขรับ   ( รอรับ )

วันที่

เวลา

ผู้ส่ง: สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี

เพื่อโปรดทราบ

( ค้างส่ง )

( นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง )

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๗:๐๒

ผู้ส่ง: สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี

( ค้างส่ง )

( นายสุทธิดล วงษ์จันฬา )

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี

ผู้ส่ง: สำนักงานเลขานุการกรม

- ทราบ

- แจ้ง ๖ กลุ่มทราบ
( นายฆนนาท ภู่กรรณ์ )

เลขานุการกรม

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖:๔๙

กลุ่มนิติการ

เลขรับ   ( รอรับ )

วันที่

เวลา

ผู้ส่ง: สำนักงานเลขานุการกรม

- ทราบ

- แจ้ง ๖ กลุ่มทราบ
( นายฆนนาท ภู่กรรณ์ )

เลขานุการกรม

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖:๔๙

นายไพศาล ดุลยพัชร์

เลขรับ   ( รอรับ )

วันที่

เวลา

ผู้ส่ง: สำนักงานเลขานุการกรม

- ทราบ

- แจ้ง ๖ กลุ่มทราบ
( นายฆนนาท ภู่กรรณ์ )

เลขานุการกรม

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖:๔๙

กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ

เลขรับ   ( รอรับ )

วันที่

เวลา

ผู้ส่ง: สำนักงานเลขานุการกรม

- ทราบ

- แจ้ง ๖ กลุ่มทราบ
( นายฆนนาท ภู่กรรณ์ )

เลขานุการกรม

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖:๔๙

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

เลขรับ   ( รอรับ )

วันที่

เวลา

ผู้พิมพ์ วรรณพงศ์ ชาติชนา (กลุ่มบริหารสินทรัพย์)

 วันเวลา  ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ ๑๙:๑๕



บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มวินัย  โทร. ๑๓๐๐                                       

ที ่  {BookID} วันที ่  {BookDate} 

เรื่อง ขอให้ก ากับ ดูแล และควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางของกรมพัฒนาที่ดิน 

เรียน อธพ. ผ่าน รธพ.บร.   

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
และระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยการใช้และการควบคุมรถราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๒ การใช้ ข้อ ๑๐ 
รถราชการให้ใช้หรือให้ยืมเพ่ือกิจการอันเป็นส่วนรวมของกรม หรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ประกอบกับ
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่  นร ๐๕๐๕/ว ๑๗ ลงวันที่  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  
เวียนข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจ าต าแหน่ง 
ถึงส่วนราชการต่างๆ โดยมีใจความส าคัญว่า ข้าราชการผู้ใดที่มิได้ด ารงต าแหน่งที่มีรถประจ าต าแหน่ง   
จะน ารถส่ วนกลางไป ใช้ เสมือน เป็ นรถประจ าต าแหน่ งมิ ได้  ข้ าราชการผู้ ใดกระท าการดั งกล่ าว  
ให้ถือว่ามีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  นั้น 

กกจ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นไปโดย
ถูกต้องตามระเบียบฯ  และหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งเพ่ือเป็นประโยชน์  
ในการวางแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินถือปฏิบัติ และป้องกันมิให้
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย จึงขอให้ทุกหน่วยงานก ากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการใช้รถยนต์
ส่วนกลางของกรมพัฒนาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบมิให้น าไปใช้ในลักษณะที่มิใช่เพ่ือกิจการอันเป็นส่วนรวม
ของส่วนราชการ หรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะได้แจ้งส่วนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
ต่อไป                

 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

 

{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๐๒/๒๑๔๓ {XXXXXXXXXXXXX}๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นางปวีณา แสงเดือน)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



ที่ กษ ๐๘๐๒/๒๑๔๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้กำกับ ดูแล และควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางของกรมพัฒนาที่ดิน

ความเร่งด่วน      ปกติ ชั้นความลับ      ปกติ

การดำเนินการ

หน้า  ๑  จาก  ๒

ผู้ส่ง: นายบัญญัติ ทำของดี ( นายบัญญัติ ทำของดี )

นิติกรชำนาญการ

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๒:๓๖

นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง

เลขรับ

วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๕:๒๖

ผู้ส่ง: นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง

โปรดดำเนินการต่อไป

( นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง )

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕:๒๖

กองการเจ้าหน้าที่

เลขรับ

วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๗:๐๔

ผู้ส่ง: กองการเจ้าหน้าที่

-

( นางปวีณา แสงเดือน )

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๗:๐๔

นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง

เลขรับ

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๐:๐๑

ผู้ส่ง: นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง ( นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง )

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๐๒

นายบัญญัติ ทำของดี

เลขรับ

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๐:๐๓

ผู้ส่ง: นายบัญญัติ ทำของดี ( นายบัญญัติ ทำของดี )

นิติกรชำนาญการ

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๑๐

นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง

เลขรับ

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๑:๐๓

ผู้ส่ง: นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง

โปรดดำเนินการต่อไป

( นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง )

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑:๐๓

กองการเจ้าหน้าที่

เลขรับ

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๑:๔๖

ผู้พิมพ์ บัญญัติ ทำของดี

 วันเวลา  ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ ๑๒:๐๐



ที่ กษ ๐๘๐๒/๒๑๔๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้กำกับ ดูแล และควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางของกรมพัฒนาที่ดิน

ความเร่งด่วน      ปกติ ชั้นความลับ      ปกติ

การดำเนินการ

หน้า  ๒  จาก  ๒

ผู้ส่ง: กองการเจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดพิจารณา

( นางปวีณา แสงเดือน )

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๒:๐๖

สำนักรองอธิบดี ด้านบริหาร

เลขรับ   ๑๕๒๓

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๔:๐๖

ผู้ส่ง: สำนักรองอธิบดี ด้านบริหาร

-ผ่าน

( นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ )

รองอธิบดี ด้านบริหาร

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔:๑๕

สำนักอธิบดี

เลขรับ   ๑๕๖๖

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๔:๒๐

ผู้ส่ง: สำนักอธิบดี

แจ้งเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

( นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ )

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕:๐๕

กองการเจ้าหน้าที่

เลขรับ

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๕:๒๘

ผู้ส่ง: กองการเจ้าหน้าที่

กลุ่มวินัย ดำเนินการต่อไป

( นางปวีณา แสงเดือน )

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๗:๔๒

นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง

เลขรับ

วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๐๙:๓๘

ผู้ส่ง: นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง

โปรดดำเนินการต่อไป

( นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง )

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มวินัย
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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  ใหสวนราชการผู เสนอ

คณะรัฐมนตรีขอทราบความเห็น และขอพิจารณาของคณะกรรมการตามขอ ๒๒ เพ่ือประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวย 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงานหรือหนวยงานอื่น

ใดของรัฐ ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค หรือในตางประเทศ แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ หนวยงาน

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให

มีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 
“หัวหนาสวนราชการ” 
ในราชการบริหารสวนกลาง หมายความวา อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่

เรียกช่ืออยางอ่ืน และมีฐานะเปนกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และ

กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
ในราชการบริหารสวนภูมิภาค หมายความวา ผูวาราชการจังหวัด 
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวง 
“ขาราชการ” หมายความรวมถึง ลูกจางของสวนราชการดวย 
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“รถประจําตําแหนง” หมายความวา รถยนตท่ีทางราชการจัดใหแกขาราชการผู

ดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 
“รถสวนกลาง” หมายความวา รถยนตหรือรถจักรยานยนตท่ีจัดไวเพ่ือกิจการอัน

เปนสวนรวมของสวนราชการ 

“รถรับรอง”๑ หมายความวา รถยนตท่ีจัดไวเปนพาหนะรับรองชาวตางประเทศซึ่ง
เปนแขกของทางราชการ 

สําหรับสวนราชการในตางประเทศที่ไมมีรถรับรอง ใหหมายความรวมถึงรถ

ประจําตําแหนงเม่ือใชเปนพาหนะรับรองคนไทยและชาวตางประเทศซึ่งเปนแขกของทางราชการ

เฉพาะคราวนั้นดวย 

“รถรับรองประจําจังหวัด”๒ หมายความวา รถยนตท่ีจังหวัดจัดไวเพ่ือเขารวม
ขบวนหรือเปนพาหนะรับรองบุคคลสําคัญ 

“รถอารักขา”๓ หมายความวา รถยนตหรือรถจักรยานยนตท่ีสวนราชการที่มี
หนาท่ีรับผิดชอบในการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศจัดไวใชเปน

พาหนะเพื่อการนั้น 
 
ขอ ๕  ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้กับใหมีหนาท่ี

ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
ขอ ๖๔  ขาราชการที่ทางราชการจัดรถประจําตําแหนงให ไดแก ขาราชการซึ่ง

กฎหมายบัญญัติใหเปนตําแหนงบังคับบัญชาตั้งแตระดับผูชวยหัวหนาสวนราชการ รองหัวหนา

สวนราชการ หัวหนาสวนราชการขึ้นไป ผูดํารงตําแหนงผูตรวจราชการระดับกระทรวง และ

เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สําหรับขาราชการประจําในตางประเทศไดแก ผูดํารงตําแหนง

เอกอัครราชทูต อัครราชทูต อัครราชทูตที่ปรึกษา ท่ีปรึกษา ผูชวยทูตฝายกิจการพิเศษ กงสุลใหญ

และหัวหนาสํานักงานในตางประเทศในสวนที่เก่ียวกับ อัครราชทูตที่ปรึกษา ท่ีปรึกษานั้น เฉพาะผู

ดํารงตําแหนงท่ีสองรองจากเอกอัครราชทูต 
หัวหนาสวนราชการอาจพิจารณาจัดสรรรถประจําตําแหนงสําหรับผูท่ีดํารง

ตําแหนงท่ีปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิในระดับ ๑๑ และระดับ ๑๐ ซึ่งเคยดํารงตําแหนงท่ีมีสิทธไิดรับ

                                                 
๑
 ขอ ๔ นิยามคําวา “รถรับรอง” แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถ

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

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

(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔
 ขอ ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับท่ี 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

ดานบริหารที่มีอํานาจการบังคับบัญชาก็ได
๕ 

 
ขอ  ๖  ทวิ ๖  จังหวัดใดมีความจํา เปนตองมีรถรับรองประจําจั งหวัดให

กระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่องแสดงเหตุผลและความจําเปน ในการมีรถรับรองประจําจังหวัด ให

คณะกรรมการตามขอ ๒๒ พิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบ 
ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองมีรถรับรองประจําจังหวัดใดเพิ่มข้ึนจากจํานวนรถ

รับรองประจําจังหวัดที่จังหวัดนั้นมีอยู ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการเชนเดียวกับวรรคหนึ่ง 
 
ขอ ๗๗  รถสวนกลางทุกคันใหมีตราเครื่องหมายประจําของสวนราชการขนาด

กวางหรือยาวไมนอยกวา ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของสวนราชการขนาดสูงไมนอยกวา ๕ 

เซนติเมตร หรือช่ือยอขนาดสูงไมนอยกวา ๗.๕ เซนติเมตร ไวดานขางนอกรถทั้งสองขาง 
สําหรับรถจักรยานยนต ขนาดของตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของ

สวนราชการใหลดลงตามสวน 
ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของสวนราชการในวรรคหนึ่งและวรรค

สอง ใหพนดวยสีขาว เวนแตใชสีขาวแลวมองไมเห็นชัดเจน ใหใชสีอ่ืนแทน ในกรณีท่ีมีการ

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 (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๖
 ขอ ๖ ทวิ เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๗
 ขอ ๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับท่ี 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 
การเปล่ียนแปลงประเภทรถราชการตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิไดเวนแตในกรณีท่ี

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

เจาหนาท่ีฝายตรวจสอบ 
 

หมวด ๒ 
การจัดหา 

 
ขอ ๑๑๑๑  รถประจําตําแหนงใหมีไดไมเกินตําแหนงละ ๑ คัน ขาราชการผูใด

ดํารงตําแหนงหลายตําแหนง ใหเลือกใชรถประจําตําแหนงไดเพียงตําแหนงเดียว 

                                                 
๘
 ขอ ๗ วรรคหก แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับท่ี 

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

๒๕๓๕ 
๑๐

 ขอ ๙/๑ เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๑๑

 ขอ ๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับท่ี 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 
ในกรณีท่ีเลือกใชรถประจําตําแหนงดังกลาวในวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว ใหใช

รถในตําแหนงนั้นไปจนกวาจะพนจากตําแหนง 
รถประจําตําแหนง ซึ่งมีอายุการใชงานมาแลวไมนอยกวา ๖ ป และรถสวนกลาง 

ซึ่งมีอายุการใชงานมาแลวไมนอยกวา ๕ ป ใหถือเปนเกณฑท่ีจะพิจารณาจัดหารถคันใหมทดแทน

คันเกาได ถาเปนรถที่จัดหาจากสวนราชการโดยตรง ใหคิดลดอายุการใชงานลง ๑ ป แลวแตกรณี 
สําหรับรถประจําตําแหนงหรือรถสวนกลางที่ไดรับความเสียหายตองเสียคาซอม

สูง หรือประโยชนท่ีจะไดรับไมคุมกับคาซอม หรือเม่ือซอมแลวไมอยูในสภาพที่ใชการไดโดย

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/หรือราคาเกินกวาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 

หมวด ๓ 
การใช 

 
ขอ ๑๓๑๓  รถประจําตําแหนงใหใชในการปฏิบัติราชการในตําแหนงหนาท่ี หรือท่ี

ไดรับมอบหมายโดยชอบ หรืองานที่เก่ียวเนื่องโดยตรงกับงานในตําแหนงหนาท่ีหรือฐานะที่ดํารง

ตําแหนงนั้น รวมตลอดถึงการใชเพ่ือเดินทางไป-กลับระหวางท่ีพักและสํานักงาน และเพ่ือการอื่น

ท่ีจําเปนและเหมาะสมแกการดํารงตําแหนงหนาท่ีในหมูขาราชการและสังคม 

                                                 
๑๒

 ขอ ๑๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๓

 ขอ ๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับท่ี 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 ตามหลักเกณฑท่ีสวนราชการเจาของ

รถนั้นกําหนดข้ึน 
หามผูมีสิทธิไดรับรถประจําตําแหนง ซึ่งไดรถประจําตําแหนงแลวนํารถสวนกลาง

ไปใชอีก เวนแตมีเหตุผลความจําเปนเฉพาะคราว ท้ังนี้ 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 
กรณีท่ีผูใชรถประจําตําแหนงถึงแกกรรม ใหหัวหนาสวนราชการเรียกรถประจํา

ตําแหนงคืน หากหัวหนาสวนราชการเห็นวามีเหตุผลสมควรจะผอนผันใหสงคืนรถประจําตําแหนง

เกินกําหนดเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่ง ก็ใหกระทําไดตามควรแกพฤติการณ แตตองไมเกินกวา ๖๐ 

วัน นับจากวันถึงแกกรรม 
 

หมวด ๔ 
การเก็บรักษาและซอมบาํรุง 

 
ขอ ๑๖๑๕  การเก็บรักษารถประจําตําแหนง ใหอยูในความควบคุมและความ

รับผิดชอบของผูดํารงตําแหนง 
การเก็บรักษารถสวนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัดใหอยูในความ

ควบคุมและรับผิดชอบของสวนราชการ โดยเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณของสวนราชการ 
สําหรับรถสวนกลาง หัวหนาสวนราชการหรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจจากหัวหนา

สวนราชการจะพิจารณาอนุญาตใหนํารถไปเก็บรักษาท่ีอ่ืนเปนการชั่วคราวหรือเปนครั้งคราวไดใน

กรณีตอไปนี้ คือ 
(๑) สวนราชการไมมีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือ 

                                                 
๑๔

 ขอ ๑๔ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๕

 ขอ ๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับท่ี 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  การอนุญาตใหนํารถสวนกลางไปเก็บรักษาท่ีอ่ืนเปนการชั่วคราว

อันเนื่องมาจากสวนราชการไมมีสถานท่ีเก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบใน

การเก็บรักษารถสวนกลาง จัดทํารายงานขออนุญาต พรอมดวยเหตุผลความจําเปน และ

รายละเอียดของสถานท่ีท่ีจะนํารถสวนกลางไปเก็บรักษา ซึ่งแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวามีความ

ปลอดภัยเพียงพอ เสนอประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจขออนุญาตดวยทุกคร้ัง 
เม่ือไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว ใหสวนราชการรายงานผูรักษาการตาม

ระเบียบและสํานักงานตรวจเงินแผนดินทราบ 
 
ขอ ๑๖ ตรี๑๗  ในกรณีท่ีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถสวนกลางใน

ระหวางการเก็บรักษาท่ีอ่ืนเปนการชั่วคราว ตามขอ ๑๖ ทวิ ผูเก็บรักษาตองรับผิดชดใชคาสินไหม

ทดแทนใหแกทางราชการ เวนแตจะพิสูจนไดวาไดใชความระมัดระวังดูแลรักษาเยี่ยงวิญ ูชนจะ

พึงสงวนรักษาทรัพยของตนแลวและการสูญหายหรือเสียหายนั้นมิไดเกิดข้ึนจากความประมาท

เลินเลออยางรายแรงของผูเก็บรักษา แตหากการสูญหายหรือเสียหายนั้นเกิดข้ึนเนื่องจากการ

นําไปใชในการอื่น ใหผูอ่ืนใช หรือนําไปเก็บไว ณ ท่ีท่ีมิไดรับอนุญาต ผูเก็บรักษาตองรับผิดชอบ

ทุกกรณี แมวาจะเกิดดวยเหตุสุดวิสัย เวนแตจะพิสูจนไดวาถึงอยางไรความสูญหายหรือเสียหายก็

จะเกิดแกรถสวนกลางคันนั้น 
 
ขอ ๑๗๑๘  (ยกเลิก) 
 
ขอ ๑๘๑๙  สวนราชการมีหนาท่ีรับผิดชอบการซอมบํารุงรถประจําตําแหนง รถ

สวนกลาง รถรับรองและรถรับรองประจําจังหวัด ใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานไดดีอยูเสมอ 
 
ขอ ๑๘ ทวิ๒๐  ใหสวนราชการดําเนินการตรวจสอบและดูแลสภาพรถประจํา

ตําแหนง รถสวนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด มิใหมีมลพิษทางอากาศและระดับ

เสียงจากทอไอเสียเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมกําหนด 

                                                 
๑๖

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

๒๕๓๕ 
๑๗

 ขอ ๑๖ ตรี เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
๑๘

 ขอ ๑๗ ยกเลิกโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
๑๙

 ขอ ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับท่ี 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 แตท้ังนี้จะตองดําเนินการ

ตรวจสอบรถราชการทุกคันในครั้งแรกใหเสร็จสิ้นภายใน ๖ เดือน นับแตท่ีระเบียบมีผลบังคับ 
นอกจากการตรวจสอบมลพิษของรถราชการตามวรรคสองแลว ใหมีการ

ตรวจสอบมลพิษทุกระยะ ๖ เดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร แลวแตจะถึงกําหนด

อยางใดกอน และภายหลังการซอมบํารุงท่ีเก่ียวกับระบบการทํางานของเครื่องยนตทุกคร้ัง เม่ือ

พบวารถราชการคันใดมีมลพิษเกินระดับมาตรฐานใหดําเนินการแกไขซอมบํารุงหรือปรับแตง

สภาพเคร่ืองยนตใหดีทันที 
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 อยางนอยปละคร้ัง 
 
ขอ ๑๙๒๑  เม่ือเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถประจําตําแหนง ผูใชรถ

ประจําตําแหนงตองรีบรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบทันที กรณีท่ีมิไดเปนผูใชรถเองหรือไม

สามารถที่จะรายงานเองได ใหพนักงานผูขับรถรีบรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหนา

สวนราชการ 
กรณีตามวรรคหนึ่ง เม่ือเกิดข้ึนกับรถสวนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจํา

จังหวัด ใหพนักงานขับรถรีบรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงหัวหนาสวนราชการทราบทันที 
ผูใชรถประจําตําแหนงตองรับผิดในกรณีท่ีรถประจําตําแหนงสูญหายเพราะความ

ประมาทเลินเลอของผูใชรถประจําตําแหนง แตถาผูใชรถประจําตําแหนงอนุญาตใหบุคคลอื่นนํา

รถประจําตําแหนงไปใชนอกเหนือหนาท่ีปกติ ผูใชรถประจําตําแหนงตองรับผิดชดใชคาสินไหม

ทดแทนความสูญหาย แมดวยเหตุสุดวิสัย 
ถาความเสียหายเกิดข้ึนแกรถประจําตําแหนงเพราะความผิดของบุคคลภายนอก 

ใหผูใชรถประจําตําแหนงเปนผูเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกในนามของสวน

ราชการนั้น แตถาความเสียหายเกิดข้ึนเพราะความผิดของผูขับข่ีซึ่งมิใชพนักงานขับรถหรือผูใชรถ

ประจําตําแหนงหรือมิใชอยูในระหวางการควบคุมการใชรถของผูใชรถประจําตําแหนง ผูใชรถ

ประจําตําแหนงตองรับผิดชอบซอมแซมใหคงสภาพดีตามเดิม 
ในระหวางท่ีดําเนินการหาตัวผูรับผิดชดใชคาเสียหายที่เกิดข้ึนกับรถดังกลาว 

หากสวนราชการมีความจําเปนตองใชรถคันนั้น ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัติซอมรถคัน

นั้นโดยเบิกจายจากเงินงบประมาณไปกอนได 
ใหนําระเบียบความรับผิดชอบของขาราชการในทางแพง มติคณะรัฐมนตรีท่ี

เก่ียวของกับกรณีดังกลาวมาใชบังคับตามระเบียบนี้ดวย 

                                                                                                                                            
๒๐

 ขอ ๑๘ ทวิ เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๓๘ 
๒๑

 ขอ ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับท่ี 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 ในกรณีท่ีนํารถไปใช

ในการปฏิบัติหนาท่ีซึ่งนอกเหนือไปจากหนาท่ีปกติประจําใหเบิกจายเช้ือเพลิงหรือเบิกคาเช้ือเพลิง

ได ท้ังนี้ หัวหนาสวนราชการตองรับรองทุกคร้ังวา ไดมีการนํารถประจําตําแหนงไปใชในกรณี

ดังกลาวจริง 
รถสวนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด ใหเบิกจายคาเช้ือเพลิงท่ีได

ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ 
 
ขอ ๒๒๒๓  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการรถราชการ” 

ประกอบดวย ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทน

กระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานการตรวจ

เงินแผนดิน และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปน

กรรมการ และเจาหนาท่ีของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหนาท่ีเสนอแนะคณะรัฐมนตรี เพ่ือแกไขปรับปรุง

ระเบียบนี้และใหมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ เฉพาะกรณีท่ีไมเปนการเปลี่ยนแปลงหลักการหรือ

นโยบายที่ไดกําหนดไวในระเบียบนี้ 
กรณีท่ีเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงหลักการหรือนโยบายที่ไดกําหนดไวในระเบียบ

นี้แลวใหเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
 
ขอ ๒๒/๑๒๔  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย

กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

                                                 
๒๒

 ขอ ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๓

 ขอ ๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับท่ี ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๔

 ขอ ๒๒/๑ เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับท่ี 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 

 

ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการ

ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือตามเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียง

หนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียง

เปนเสียงช้ีขาด 
 
ขอ ๒๓  ผูใดกระทําการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ ไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ี ถือวาผูนั้น

กระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนท่ีใชบังคับอยูในขณะนั้น หรือตาม

กฎหมายเฉพาะของสวนราชการนั้น 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ ๒๔  ผูท่ีไดรับรถประจําตําแหนงอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ แตไมอยูใน

หลักเกณฑท่ีจะไดรับรถประจําตําแหนงตามระเบียบนี้ หรือผูท่ีไดรับรถประจําตัวอยูกอนที่ระเบียบ

นี้ใชบังคับใหคงใชตอไปไดอีกไมเกิน ๑๘๐ วัน นับตั้งแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ 
 
ขอ ๒๕  ภายในกําหนด ๒ ป นับตั้งแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับใหผูรักษาการตาม

ระเบียบนี้เสนอแกไขปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีท่ีมีอยูแลว แตยังมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ซึ่งไม

ขัดหรือแยงกับขอกําหนดของระเบียบนี้ โดยกําหนดไวในระเบียบนี้ เพ่ือความสะดวกแกผูปฏิบัติ

ตอไป 
 
ขอ ๒๖๒๕  ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน

ตนไป 
 
 

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

นายกรัฐมนตร ี
 

                                                 
๒๕

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๗/ตอนท่ี 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 (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๗

 ใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง/รถรับรอง/รถรับรองประจําจังหวัด/รถอารักขา (แบบ ๓) 

แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับท่ี 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. ๒๕๓๐
๒๘ 

 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๙ 
 

ขอ ๑๖  การกําหนดใหมีรถประจําตําแหนงเพ่ิมข้ึนตามระเบียบนี้ ไมผูกพันที่ทาง

ราชการจะตองจัดหารถประจําตําแหนงใหในคราวเดียวกัน โดยใหสวนราชการตางๆ พิจารณา

จัดหาและจัดสรรรถ ใหแกผูมีสิทธิไดรับรถประจําตําแหนงเพ่ิมข้ึนตามความเหมาะสมแก

งบประมาณและลักษณะงาน แลวแตกรณี 
 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘๓๐ 
 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑๓๑ 
 

ขอ ๔  รถประจําตําแหนงท่ีใชอยูกอนระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ใหใชตอไปได

จนกวาจะจัดหารถใหม 
 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕

๓๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกฤทธิ์/ผูจัดทํา 
๑ เมษายน ๒๕๕๒ 

 
                                                 

๒๘
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๔/ตอนท่ี ๒๓๖/หนา ๓๖๐/๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ 

๒๙
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนท่ี 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 



ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน  

ว่าด้วยการใช ้และการควบคุมรถราชการ พ.ศ.2559  

-------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยการควบคุม การใช้และรักษารถยนต์ 

พ.ศ.๒๕๔๒ ให้เหมาะสมต่อการบริหารราชการของกรมพัฒนาที่ดิน ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕7 และให้สอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน จึงออกระเบียบให้หน่วยงานต่างๆ  

ในสังกัดถือปฏิบัติดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยการใช้ และการควบคุมรถราชการ พ.ศ.2559” 

 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป  

 ข้อ 3.  ให้ยกเลิก “ระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยการควบคุม การใช้และการรักษารถ พ.ศ.2542” 

 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใดที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อความ

ในระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน เว้นแต่ กรณีกฎหมายหรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ

ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอันเกี่ยวกับการใช้รถราชการที่มิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ถือปฏิบัติ  

ตามกฎหมายหรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 ข้อ 4.  ให้อธิบดี เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ กับให้มีหน้าที่ตีความ และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติตามระเบียบนี้  

หมวด 1 

ทั่วไป 

 ข้อ 5.  ในระเบียบนี้ 

 “กรม” หมายความว่า กรมพัฒนาที่ดิน 

 “หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง  

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สถานีพัฒนาที่ดิน และศูนย์  

 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินมอบหมาย 

 “หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ที่มีฐานะเป็นกองหรือ

เทียบกอง กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สถานีพัฒนาที่ดิน และศูนย์  

 

 



- ๒ - 

 

 “รถประจ าต าแหน่ง” หมายความว่า รถยนต์ที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการ ผู้ด ารงต าแหน่งตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 “รถรับรอง” หมายความว่า รถท่ีจัดไว้รับรองชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นแขกของกรมพัฒนาที่ดิน  

 “รถส่วนกลาง” หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ที่จัดไว้เพ่ือใช้ในราชการอันเป็นส่วนรวม

ของกรมพัฒนาที่ดิน 

 “ผู้ขออนุญาตใช้รถ” หมายความว่า ผู้ขออนุญาตใช้รถ และได้รับอนุญาตให้ใช้รถ  

 “พนักงานขับรถยนต์” หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งจ้างไว้ในต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของกรมพัฒนาที่ดิน  

หรือผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขับรถยนต์ของกรมพัฒนาที่ดิน 

 ข้อ 6.  ระเบียบนี้ไมใ่ช้บังคับแก่รถประจ าต าแหน่ง 

 ข้อ 7.  รถส่วนกลางทุกคันจะต้องจัดให้มีตราเครื่องหมาย และอักษรชื่อ “กรมพัฒนาที่ดิน” หรือ

อักษรย่อ “พ.ด.” ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง โดยส าหรับรถยนต์ให้มีตราเครื่องหมายของกรม ขนาดกว้าง

หรือยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อ “กรมพัฒนาที่ดิน” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือ

อักษรย่อ “พ.ด.” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง 

 ส าหรับรถจักรยานยนต์ ขนาดของตราหรือเครื่องหมาย และอักษรชื่อ “กรมพัฒนาที่ดิน” หรืออักษรย่อ 

“พ.ด.” ให้ลดลงตามส่วน  

 ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัด เจนให้ใช้สีอ่ืนแทน  

ในกรณีที่มีการจ าหน่ายรถส่วนกลางให้ลบหรือท าลายตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของกรม  

ออกท้ังหมดก่อนทีจ่ะส่งมอบรถส่วนกลางให้บุคคลอื่น 

 หน่วยงานใดมีเหตุผลและความจ าเป็นซึ่งเห็นว่า การมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของกรม 

ไว้ด้านข้างนอกรถ อาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้หรือไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานให้ รายงานอธิบดี เพ่ือขออนุมัติ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดได้ 

 รถส่วนกลางคันใดได้รับยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของกรม ให้อธิบดี

รายงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ และให้มีการพิจารณาทบทวน

เหตุผล และความจ าเป็นของการยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของกรม ในช่วงเวลา 

อันเหมาะสมอยู่เสมอด้วย 

 ข้อ 8.  ให้กองคลัง จัดท าบัญชีรถราชการโดยแยกประเภทรถยนต์ รวมทั้งบัญชีแสดงหลักฐาน 

การได้มาและจ าหน่าย จ่ายโอนซึ่งรถราชการ ตามแบบ 1 หรือแบบ 2 ท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักฐาน

ในการตรวจสอบ 
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 ข้อ 9.  ในแต่ละปีงบประมาณ ให้หน่วยงานส ารวจและก าหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ 

รถส่วนกลาง เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง และการตรวจสอบ 

 ให้หน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมการบริหารการใช้รถส่วนกลาง การควบคุมการเบิกจ่ายน้ ามัน

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น การควบคุมเลขแสดงระยะทาง การซ่อมและค่าบ ารุงรักษา การจัดท าประวัติรถ และอ่ืนๆ  

หมวด 2 

การใช้ 

 ข้อ 10.  รถส่วนกลาง ให้ใช้หรือให้ยืมเพ่ือกิจการอันเป็นส่วนรวมของกรม หรือเพ่ือประโยชน์ของ  

ทางราชการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

    10.1 เพ่ือกิจการอันเปน็ส่วนรวมของกรม 

    10.2 เพ่ือกิจการที่เป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับราชการ งานกุศลสาธารณะ งานสาธารณะ

ประโยชน์ งานสวัสดิการในกิจการเฉพาะคราวของเจ้าหน้าทีก่รม 

 ข้อ 11.  ก าหนดเวลาใช้รถส่วนกลางในวันปฏิบัติราชการตามปกติ เริ่มตั้ งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 

20.00 น. หากมีความจ าเป็นจะต้องใช้รถส่วนกลาง ก่อนหรือหลังก าหนดเวลาดังกล่าว หรือในวันหยุดราชการ

ให้ผู้ขออนุญาตใช้รถ รายงานให้หัวหน้าหน่วยงาน ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันท าการ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผล

และความจ าเป็นในการขออนุญาตใช้รถให้ชัดเจนด้วย  

 หากมีความจ าเป็นอันไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าท าให้ต้องกลับจากปฏิบัติงานหลังเวลา 20.00 น.  

ให้ผู้ขออนุญาตใช้รถ รายงานเหตุผลและความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เมื่อกลับจากปฏิบัติงานทันท ี 

 ข้อ 12.  ห้ามใช้รถส่วนกลางในเวลา หรือสถานที่ซึ่งเสี่ยงอันตราย เช่น เวลาฝนตกหนัก หมอกลงจัด 

ทัศนะวิสัยเลวร้าย หรือสูงชันมาก เป็นต้น เว้นแต่กรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ โดยให้ค านึงถึง

ความปลอดภัยเป็นส าคัญ 

 ข้อ 13.  การขออนุญาตใช้รถส่วนกลางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือ

ลูกจ้างประจ า เป็นผู้ขออนุญาตใช้รถ ส่วนกรณีการใช้รถส่วนกลางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างจังหวัด  

ให้ข้าราชการ หรือพนักงานราชการ เป็นผู้ขออนุญาตใช้รถเท่านั้น โดยให้หัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้อนุญาต 

การใช้รถส่วนกลางทุกครั้ง  

 ผู้ขออนุญาตใช้รถ มีหน้าที่ต้องควบคุมรถส่วนกลางที่ได้รับอนุญาต และพนักงานขับรถยนต์ให้ขับขี่ 

ไปในเส้นทางที่ได้รับอนุญาตให้ใช้รถ รวมถึงตักเตือนพนักงานขับรถยนต์ เกี่ยวกับการขับขี่เพ่ือความปลอดภัย

ของบุคคลและทรัพย์สิน 

 ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางให้ใช้ตามแบบ 3 ท้ายระเบียบนี้ 
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 ข้อ 14.  ให้หน่วยงาน จัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถประจ ารถแต่ละคัน โดยสมุดบันทึกอย่างน้อยให้มี

ข้อความตามแบบ 4 ท้ายระเบียบนี้ 

 ข้อ 15.  ในกรณีที่หน่วยงานใด มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้รถส่วนกลางเพ่ือไปปฏิบัติราชการ และ 

รถส่วนกลาง ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอแก่การใช้งาน ให้ขออนุญาตใช้รถต่อหน่วยงานที่มีรถส่วนกลาง

พอที่จะอนุญาตให้ใช้ได้ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น เป็นผู้พิจารณาอนุญาตตามความจ าเป็น  

 ข้อ 16.  ห้ามหัวหน้าหน่วยงาน อนุญาตให้ส่วนราชการอ่ืน ยืมรถส่วนกลาง เว้นแต่จะมีเหตุอันควร 

จ าเป็นและเร่งด่วน ถ้าไม่ให้อาจเป็นการเสียหายแก่ทางราชการ โดยให้ผู้ขอยืมท าเรื่องขอยืมเป็นหนังสือ และ

ให้หัวหน้าหน่วยงาน สั่งอนุญาตได ้ 

หมวด 3 

การเก็บรักษาและซ่อมบ ารุง 

 ข้อ 17.  ให้ส านักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่จัดหาสถานที่จอดรถส่วนกลาง รถประจ าต าแหน่ง และ

รถรับรองท่ีจอดภายในกรม ให้เพียงพอและเหมาะสม 

 ส าหรับรถส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในต่างจังหวัด ให้หัวหน้าหน่วยงาน 

ในจังหวัดนั้น มีหน้าที่จัดหาสถานที่จอดรถให้เหมาะสม 

 ข้อ 18.  การเก็บรักษารถส่วนกลาง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน โดยให้เก็บรักษาไว้ใน

สถานที่เก็บในบริเวณกรม หรือหน่วยงาน การน ารถส่วนกลางไปเก็บไว้ที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวหรือครั้งคราวให้ท า

ได้ตามความจ าเป็น ดังนี้ 

    18.1 กรม หรือหน่วยงานไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือ 

    18.2 มีราชการจ าเป็นและเร่งด่วน หรือการปฏิบัติราชการลับ 

 โดยได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากอธิบดี เมื่ออนุญาตแล้วให้รายงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ  

 การอนุญาตให้น ารถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวตาม 18.1 ให้หัวหน้าหน่วยงาน 

จัดท ารายงานขออนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลความจ าเป็น และรายละเอียดของสถานที่ที่จะน ารถส่วนกลาง  

ไปเก็บรักษา ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ เสนอประกอบการพิจารณาของอธิบดี 

ด้วยทุกครั้ง  

 ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถส่วนกลางในระหว่างการเก็บรักษาที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว 

หัวหน้าหน่วยงานต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรม เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวัง 

ดูแลรักษาเยี่ยงวิญญูชนจะพึงสงวนรักษาทรัพย์ของตนแล้ว และการสูญหายหรือเสียหายนั้นมิได้เกิดขึ้น 
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จากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของหัวหน้าหน่วยงาน แต่หากการสูญหายหรือเสียหายนั้นเกิดขึ้น

เนื่องจากการน าไปใช้ในการอ่ืน ให้ผู้ อ่ืนใช้ หรือน าไปเก็บไว้ ณ ที่ที่มิได้รับอนุญาต หัวหน้าหน่วยงานต้อง

รับผิดชอบทุกกรณี แม้ว่าจะเกิดด้วยเหตุสุดวิสัย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรความสูญหายหรือเสียหาย  

ก็จะเกิดแก่รถส่วนกลางคันนั้น  

 ข้อ 19.  ให้พนักงานขับรถยนต์ท าความสะอาด และดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน  

ได้ตลอดเวลา และน ารถเข้าจอดในสถานที่ที่จัดไว้ให้เป็นระเบียบ เมื่อหมดเวลาราชการแล้วให้เก็บกุญแจไว้ 

ในที่เก็บรักษากุญแจของหน่วยงาน  

 ในกรณีรถส่วนกลางกลับจากปฏิบัติงานหลังเวลาราชการ ให้พนักงานขับรถยนต์เก็บรักษากุญแจไว้ 

ห้ามพนักงานขับรถยนต์น ารถส่วนกลางกลับบ้านโดยเด็ดขาด อีกทั้งจะต้องเก็บรักษากุญแจมิให้สูญหายหรือ

เสียหายด้วย และในวันแรกท่ีเปิดท าการ ให้น ากุญแจมาเก็บไว้ในที่เก็บรักษากุญแจของหน่วยงานทันท ี 

 ข้อ 20.  ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถส่วนกลางออกนอกบริเวณที่จอดรถหลังเวลาราชการโดยเด็ดขาด เว้นแต่

กรณีมีเหตุฉุกเฉินให้ผู้รับผิดชอบน ารถออกจากบริเวณได้ตามความจ า เป็นและแจ้งให้เวรรักษาความปลอดภัย

ทราบด้วย 

 ข้อ 21.  ห้ามมิให้ผู้ใดสับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประจ ารถโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรและ

ความจ าเป็น โดยให้รีบรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน  

 ข้อ 22.  ให้หน่วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการซ่อมบ ารุงรักษารถส่วนกลาง ให้อยู่ในสภาพพร้อม 

ที่จะใช้งานได้เสมอ  

 เมื่อเกิดความเสียหาย หรือเกิดความช ารุดบกพร่องแก่รถส่วนกลาง ให้พนักงานขับรถยนต์รีบรายงาน

หัวหน้าหน่วยงานโดยเร็ว  

 ในการซ่อมรถส่วนกลาง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุโดยเคร่งครัด และให้จัดท าสมุดประวัติ

รถยนต์แสดงรายการซ่อมแซม และบ ารุงรักษารถส่วนกลางแต่ละคันไว้ด้วย โดยให้มีการบันทึกรายละเอียด

ตลอดจนค่าใช้จ่ายไว้ในสมุดประจ ารถ ทั้งนี้ตามแบบ 5 ท้ายระเบียบนี้ เพ่ือเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ  

 ข้อ 23.  ให้หน่วยงาน ตรวจสอบสภาพรถส่วนกลาง ที่ได้รับจัดสรรทุกคันมิให้มีมลพิษทางอากาศ 

และระดับเสียงทางท่อไอเสียเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดทุกระยะ 6 เดือน  

หรือทุกระยะ  15,000  กิโลเมตร แล้วแต่จะถึงก าหนดอย่างใดก่อน ถ้าภายหลังพบว่ารถส่วนกลางคันใด  

มีมลพิษเกินระดับมาตรฐานให้ด าเนินการแก้ไข ซ่อมบ ารุงโดยด่วน 

 ให้หน่วยงาน รายงานการด าเนินการ ให้กองคลัง ทราบเพ่ือรายงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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หมวด 4 

หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานขับรถยนต ์

 ข้อ 24.  ให้หน่วยงาน จัดพนักงานขับรถยนต์ให้รับผิดชอบประจ ารถทุกคัน 

 ข้อ 25.  ห้ามผู้ใดที่มิใช่พนักงานขับรถยนต์ ขับรถส่วนกลางโดยเด็ดขาด เว้นแต่ หน่วยงานใดขาดแคลน

พนักงานขับรถยนต์ เป็นการชั่วคราว และมีความจ าเป็นจะต้องใช้รถยนต์ ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือ

ลูกจ้างประจ าต าแหน่งอ่ืนในสังกัด ซึ่งบุคคลนั้นต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ท าบันทึก 

ขออนุญาตขบัรถส่วนกลางเสนอต่ออธิบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

 การอนุมัติตามวรรคแรก จะอนุมัติให้ขับรถส่วนกลางได้ไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ และจะท าการ 

ขับรถส่วนกลางได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว  

 ผู้ใดได้รับอนุมัติให้ขับรถส่วนกลาง ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับพนักงานขับรถยนต์

ตามระเบียบนี้ และหากผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขับรถส่วนกลางได้ย้ายหน่วยงานที่สังกัด ให้สิทธิและหน้าที่ที่ได้รับ 

การขับรถส่วนกลางเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่ย้ายสังกัด  

 ข้อ 26.  การใช้รถส่วนกลางไปราชการ ให้พนักงานขับรถยนต์ใช้เส้นทางตรงมุ่งถึงจุดหมายที่ระบุไว้ 

ในใบขอใช้รถเป็นส าคัญ เว้นแต่มเีหตุผลอันสมควรและความจ าเป็น  

 ข้อ 27.  พนักงานขับรถยนต์ต้องลงรายการในบันทึกการใช้รถตามแบบที่ก าหนดไว้ทุกครั้งที่ออก

เดินทางและกลับถึงกรม หรือหน่วยงาน ให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง และจะต้องน ารถเข้าจอดในสถานที่

จอดเก็บทันทีเม่ือปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ห้ามน าไปจอดเก็บที่อ่ืน  

 ข้อ 28.  พนักงานขับรถยนต์จะต้องรับผิดชอบรถส่วนกลางซึ่งตนได้รับมอบหมายให้ประจ าอยู่ 

ตลอดจนเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจ ารถ หากปรากฏว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดช ารุดเสียหาย หรือสูญหายโดยความประมาท

เลินเล่อของตน พนักงานขับรถยนต์จะตอ้งรับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของตนนั้น  

 ข้อ 29.  ให้พนักงานขับรถยนต์ ท าความสะอาดรถส่วนกลาง ให้เรียบร้อยเป็นประจ าทุกวันในเวลาเช้า

ก่อนน าออกไปปฏิบัติงาน และให้ตรวจความเรียบร้อยของรถส่วนกลางก่อนน าไปปฏิบัติงานหรือขณะขับรถ ดังนี้  

    29.1  ตรวจน้ ามันเชื้อเพลิงให้เพียงพอกับการใช้งาน  

    29.2  ตรวจวัดระดับน้ ามันเครื่อง และเติมให้ได้ระดับ  

    29.3  ตรวจระดับน้ ากลั่นในหม้อแบตเตอรี่  

    29.4  ตรวจระดับน้ าในหม้อน้ า ให้มีน้ าเต็มอยู่เสมอ  

    29.5  ตรวจดูรอยรั่วของน้ า และน้ ามันใต้รถยนต์  
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    29.6  ตรวจห้ามล้อและตรวจน้ ามันเบรก หรือน้ ามันคลัตช์ให้อยู่ในระดับ  

    29.7  ตรวจเติมความดันของลมยางให้อยู่ในขนาดที่ก าหนด  

    29.8  ตรวจดูหลอดไฟ เช่น ไฟเบรก ไฟเลี้ยว ไฟแสงสว่าง เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

    29.9  ตรวจสอบอุปกรณ์ประจ ารถให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้  

    29.10  ให้สังเกตขณะขับรถ เช่น เครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อนมีเสียง หรือกลิ่นผิดปกติหรือไม่  

 ในการด าเนินการดังกล่าวหากพบความช ารุดเสียหายให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานโดยเร็ว  

 ข้อ 30.  พนักงานขับรถยนต์พึงปฏิบัติ ดังนี้ 

    30.1 เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา และผู้ขออนุญาตใช้รถ  

    30.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวกับการจราจรทางบกที่ใช้  

ในปัจจุบัน  

    30.3 ไม่เสพสุราของมึนเมา ไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพยาเสพติดหรือยาประเภทระงับ หรือ 

บีบประสาทขณะปฏิบัติหน้าที่  

    ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน หากพนักงานขับรถยนต์ มีอาการเสพสุราของมึนเมา เสพยาเสพติดหรือ

ยาประเภทระงับ หรือบีบประสาท ให้ผู้ขออนุญาตใช้รถท ารายงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน และขอเปลี่ยนตัว

พนักงานขับรถยนต์ใหม่ได้  

    แต่ถ้าเป็นกรณีพนักงานขับรถยนต์ มีอาการเสพสุราของมึนเมา เสพยาเสพติดหรือ 

ยาประเภทระงับ หรือบีบประสาท ขณะปฏิบัติหน้าที่ และผู้ขออนุญาตใช้รถ พิจารณาเห็นว่าอาจเกิดอันตราย

แก่การใช้รถส่วนกลาง ให้ผู้ขออนุญาตใช้รถ สั่งให้พนักงานขับรถยนต์นั้น งดการขับรถส่วนกลางแล้วด าเนินการ

ตามความเหมาะสมที่จะน ารถส่วนกลางกลับที่ตั้งหน่วยงาน หรือจะน ารถส่วนกลางเข้าเก็บที่ปลอดภัย และ

รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ เพ่ือน ารถส่วนกลางกลับหน่วยงานโดยเร็ว  

    30.4  แต่งกายสุภาพ ตรงต่อเวลา ใช้วาจาสุภาพ เรียบร้อย และมีน้ าใจ 

    30.5  เมื่อน ารถส่วนกลางไปปฏิบัติงาน ให้ประจ าอยู่ในรถหรือใกล้รถมากท่ีสุด  

 ข้อ 31.  พนักงานขับรถยนต์ ที่ได้รับอนญุาตให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ

ดูแลรักษารถส่วนกลาง ให้อยู่ในสภาพเดิมเหมือนขณะก่อนที่ได้รับอนุญาตเดินทางตลอดระยะเวลาที่น า 

รถส่วนกลางออกไปปฏิบัติราชการ 
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หมวด 5 

การด าเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือสูญหาย 

 ข้อ 32.  เมื่อรถส่วนกลางเกิดอุบัติเหตุ ให้พนักงานขับรถยนต์ หรือผู้ขออนุญาตใช้รถ แจ้งความต่อ

เจ้าหน้าที่ต ารวจ ณ สถานีต ารวจท้องที่ที่เกิดเหตุเพ่ือลงบันทึกประจ าวัน และหากมีความเสียหายต่อชีวิต

ร่างกายและทรัพย์สินห้ามเคลื่อนย้ายรถส่วนกลางไปจากที่เกิดเหตุจนกว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจมาด าเนินการ และ

สั่งเคลื่อนย้าย 

 ห้ามพนักงานขับรถยนต์ หรือผู้ขออนุญาตใช้รถ ท าความตกลงยอมความแก่คู่กรณี โดยสาเหตุการเกิด

อุบัติเหตุนั้นยังไม่ชัดแจ้งว่าเกิดจากฝ่ายใด เว้นแต่จะเป็นความผิดชัดแจ้งของพนักงานขับรถยนต์เอง 

 หากรถส่วนกลาง เสียหายจากอุบัติเหตุกีดขวางการจราจร ให้พนักงานขับรถยนต์หรือผู้ขออนุญาตใช้รถ 

ติดตั้งเครื่องหมายเตือนผู้ขับขี่รถยนต์อ่ืนไว้บนผิวจราจรด้านหน้า และด้านหลังของพ้ืนที่บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ

ในระยะห่างจากรถพอสมควร 

 ข้อ 33.  ให้พนักงานขับรถยนต์ หรือผู้ขออนุญาตใช้รถ รีบรายงานความเสียหาย และสาเหตุที่เกิด

อุบัติเหตุดังกล่าว พร้อมทั้งให้ถ่ายรูปรถส่วนกลางที่ประสบอุบัติเหตุไว้ทุกด้าน ให้เห็นเลขทะเบียนให้ชัดเจน  

เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในทางคดี โดยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงอธิบดี เพ่ือด าเนินการสืบสวน

สอบสวนหาข้อเท็จจริง และผู้รับผิดชดใช้ค่าเสียหาย โดยให้รายงานตามแบบ 6 ท้ายระเบียบนี้ 

 ข้อ 34.  ในระหว่างที่ด าเนินการหาผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถส่วนกลางหาก

หน่วยงานมีความจ าเป็นต้องใช้รถส่วนกลางคันนั้น ให้ท าเรื่องเสนออธิบดี พิจารณาอนุมัติขอซ่อมรถส่วนกลาง 

โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณไปก่อนได ้ 

 การด าเนินการตามวรรคแรก ให้น าระเบียบความรับผิดชอบของข้าราชการในทางแพ่ง มติคณะรัฐมนตรี 

ที่เก่ียวข้องกับกรณีดังกล่าว มาใช้บังคับด้วย  

 ข้อ 35.  ในกรณีที่รถส่วนกลาง เกิดการสูญหายให้พนักงานขับรถยนต์ หรือผู้ขออนุญาตใช้รถ แจ้งความ

ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ ณ สถานีต ารวจท้องที่ที่เกิดเหตุเพ่ือลงบันทึกประจ าวัน และท าบันทึกรายงานการสูญหาย 

พร้อมทั้งรายละเอียดแสดงถึงยี่ห้อของรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน วันเวลา สถานที่ และการใช้งาน 

ขณะเกิดเหตุ และเหตุการณ์แวดล้อมอ่ืนๆ พร้อมทั้งแนบส าเนาบันทึกประจ าวันของสถานีต ารวจมากับบันทึก

รายงานการสูญหายด้วย โดยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ จนถึงอธิบดี เพ่ือด าเนินการสืบสวนสอบสวน

หาข้อเท็จจริง และผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย  

 

 

 

 





















                                                                        คดีหมายเลขด าที่  อท. ๑๒/๒๕๖๑ 

                                    คดีหมายเลขแดงที่ อท. ๓๓/๒๕๖๑ 

ศาลอาญาคดีทุจรติและประพฤติมิชอบภาค ๖ 

ป.อ. มาตรา  ๑๕๑ , ๑๕๗  (ชั้นพิจารณา) 

  จ ำเลยด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน  มีอ ำนำจหน้ำที่ 
ในกำรอนุญำตให้ใช้รถยนต์ส่วนกลำงของสถำนพินิจฯ จ ำเลยจึงเป็นเจ้ำพนักงำนซึ่งมีหน้ำที่จัดกำรหรือรักษำ
รถยนต์ส่วนกลำงซึ่งเป็นทรัพย์ของสถำนพินิจฯ กำรที่จ ำเลยมีค ำสั่งให้พนักงำนขับรถใช้รถยนต์ส่วนกลำงรับส่ง
จ ำเลยระหว่ำงที่พักกับที่ท ำงำนเป็นประจ ำ และมีค ำสั่งให้พนักงำนขับรถน ำรถยนต์ส่วนกลำงพำจ ำเลยไปท ำธุระ
ส่วนตัวในวันเสำร์และอำทิตย์ จึงเป็นกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นกำรเสียหำยแก่สถำนพินิจฯ  
เป็นควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๕๑ และยังเป็นควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่
โดยทุจริตตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๕๗ แต่กำรกระท ำของจ ำเลยเมื่อเป็นควำมผิดตำมบทเฉพำะ
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๕๑ แล้วจึงไม่จ ำต้องปรับบทประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๕๗   
ซึ่งเป็นบททั่วไปอีก 
   

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจ ำเลยตำมประมวลกฎหมำยอำญำ  มำตรำ  ๑๕๑ , ๑๕๗ 

  จ ำเลยให้กำรปฏิเสธ 

  ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภำค ๖  วินิจฉัยว่ำ  ขณะเกิดเหตุจ ำเลยด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน  มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรอนุญำตให้ใช้รถยนต์ส่วนกลำง 
ของสถำนพินิจฯ จ ำเลยจึงเป็นเจ้ำพนักงำนซึ่งมีหน้ำที่จัดกำรหรือรักษำรถยนต์ส่วนกลำงซึ่งเป็นทรัพย์ของ  
สถำนพินิจฯ กำรที่จ ำเลยมีค ำสั่งให้พนักงำนขับรถใช้รถยนต์ส่วนกลำงรับส่งจ ำเลยระหว่ำงที่พักกับที่ท ำงำนเป็น
ประจ ำ และมีค ำสั่งให้พนักงำนขับรถน ำรถยนต์ส่วนกลำงพำจ ำเลยไปท ำธุระส่วนตัวในวันเสำร์และอ ำทิตย์  
กำรกระท ำของจ ำเลยจึงเป็นกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นกำรเสียหำยแก่สถำนพินิจ ฯ  เป็น
ควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๕๑ และยังเป็นควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่โดย
ทุจริตตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๕๗  แต่กำรกระท ำของจ ำเลยเมื่อเป็นควำมผิดตำมบทเฉพำะตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๕๑ แล้วจึงไม่จ ำต้องปรับบทประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๕๗  ซึ่งเป็น
บททั่วไปอีก และแม้ภำยหลังจ ำเลยกระท ำควำมผิด ได้มีพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ 
(ฉบับที่๒๖)  พ.ศ.๒๕๖๐มำตรำ ๗  ให้ยกเลิกอัตรำโทษในมำตรำ ๑๕๑ และให้ใช้อัตรำโทษใหม่แทน  
แต่กฎหมำยที่แก้ไขใหม่ไม่เป็นคุณแก่จ ำเลย  จึงต้องใช้กฎหมำยที่ใช้ในขณะกระท ำควำมผิดบังคับแก่จ ำเลย 
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๓      

พิพำกษำว่ำ จ ำเลยมีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๕๑ (เดิม) จ ำคุก ๕ ปี/.  
   

 ณัฐวัลย์  วฒันม์งคล – ย่อ
 กอบเดช   วรสิงห์    ตรวจ 
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