
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ  พ.ศ. 2523 

แก้ไขเพิม่เตมิโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ  ( ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2530 

( ฉบับที ่3 )  พ.ศ. 2535  ( ฉบับที ่4 )  พ.ศ. 2538  ( ฉบับที ่5 ) พ.ศ. 2541 

 

 

  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี  เร่ืองการใชแ้ละรักษารถยนตน์ัง่  

พ.ศ.  2501  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหว้างระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

 

  ขอ้  1  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยรถราชการ  พ.ศ. 2523” 

 

  ขอ้  2  ใหย้กเลิกระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีเร่ืองการใชแ้ละรักษารถยนตน์ัง่  พ.ศ. 2501 

  บรรดามติคณะรัฐมนตรี    ระเบียบ    ขอ้บงัคบั    หรือคาํสัง่อ่ืนใดในส่วนท่ีกาํหนดไวแ้ลว้         

ในระเบียบน้ี  หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัขอ้กาํหนดแห่งระเบียบน้ี  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

 

  ขอ้  3  ระเบียบน้ีใชส้าํหรับรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตข์องส่วนราชการ  ส่วนราชการใดมีเหตุ

พิเศษซ่ึงไม่สามารถปฏิบติัตามระเบียบน้ีไดบ้างกรณี  ใหรั้ฐมนตรีเจา้สงักดัเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

 

  การเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวรรคก่อน  ในส่วนราชการผูเ้สนอคณะรัฐมนตรีขอทราบ

ความเห็นและขอ้พิจารณาของคณะกรรมการตามขอ้ 22  เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดว้ย 

 

หมวด  1 

บททั่วไป 

  ขอ้  4  ในระเบียบน้ี 

  “ส่วนราชการ”  หมายความวา่  กระทรวง  ทบวง  กรม  สาํนกังานหรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐทั้ง

ในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือในต่างประเทศ  แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานตามกฎหมาย  วา่ดว้ยระเบียบ

การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

  “หวัหนา้ส่วนราชการ” 

  ในราชการบริหารส่วนกลาง  หมายความวา่  อธิบดีหรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน

และมีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  และกฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรุงกระทรวง  

ทบวง  กรม 

  ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  หมายความวา่  ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

  “ปลดักระทรวง”  หมายความรวมถึง  ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี  และปลดัทบวง 

  “ขา้ราชการ”  หมายความรวมถึง  ลกูจา้งของส่วนราชการดว้ย 

  “รถประจาํตาํแหน่ง”  หมายความวา่  รถยนตท่ี์ทางราชการจดัใหแ้ก่ขา้ราชการผูด้าํรงตาํแหน่ง

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี 



  “รถส่วนกลาง”  หมายความวา่  รถยนตห์รือรถจกัรยานยนตท่ี์จดัไวเ้พ่ือกิจการอนัเป็นส่วนรวม

ของส่วนราชการ 

  “รถรับรอง”  หมายความวา่  รถยนตท่ี์จดัไวเ้ป็นพาหนะรับรองชาวต่างประเทศ  ซ่ึงเป็นแขกของ

ทางราชการ 

  สาํหรับส่วนราชการในต่างประเทศท่ีไม่มีรถรับรอง  ใหห้มายความรวมถึงรถประจาํตาํแหน่งเม่ือ

ใชเ้ป็นพาหนะรับรองคนไทยและชาวต่างประเทศซ่ึงเป็นแขกของทางราชการเฉพาะคราวนั้นดว้ย 

  ( บทนิยามคาํวา่  รถรับรอง  น้ี  แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้  3  แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย

รถราชการ  ( ฉบบัท่ี 2 )  พ.ศ. 2530 ) 

  “รถรับรองประจาํจงัหวดั”  หมายความวา่  รถยนตท่ี์จงัหวดัจดัไวเ้พ่ือเขา้ร่วมขบวนหรือเป็น

พาหนะรับรองบุคคลสาํคญั 

  (บทนิยามคาํวา่  รถรับรองประจาํจงัหวดั  น้ี  แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้  3  แห่งระเบียบสาํนกั

นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยรถราชการ  ( ฉบบัท่ี 3 )  พ.ศ. 2535 ) 

  “รถอารักขา”  หมายความวา่  รถยนตห์รือรถจกัรยานยนตท่ี์ส่วนราชการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการ

ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภยัพระบรมวงศานุวงศจ์ดัไวใ้ชเ้ป็นพาหนะเพ่ือการนั้น 

  (บทนิยามคาํวา่  รถอารักขา  น้ี  แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้  3  แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย

รถราชการ  ( ฉบบัท่ี 6 )  พ.ศ. 2545 ) 

 

  ขอ้  5  ใหป้ลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี  เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี  กบัใหมี้หนา้ท่ี  ตีความและ

วินิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี 

 

  ขอ้  6  ขา้ราชการท่ีทางราชการจดัรถประจาํตาํแหน่งให ้ ไดแ้ก่  ขา้ราชการ  ซ่ึงกฎหมายบญัญติัให้

เป็นตาํแหน่งบงัคบับญัชาตั้งแต่ระดบัผูช่้วยหวัหนา้ส่วนราชการ  รองหวัหนา้ส่วนราชการ  หวัหนา้ส่วนราชการข้ึน

ไป  ผูด้าํรงตาํแน่งผูต้รวจราชการระดบักระทรวง  และเอกอคัรราชทูตประจาํกระทรวง  สาํหรับขา้ราชการประจาํใน

ต่างประเทศ  ไดแ้ก่ผูด้าํรงตาํแหน่งเอกอคัรราชทูต  อคัรราชทูต  อคัรราชทูตท่ีปรึกษา  ท่ีปรึกษา  ผูช่้วยทูตฝ่าย

กิจการพิเศษ  กงสุลใหญ่  และหวัหนา้ในสาํนกังานในต่างประเทศ  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัอคัรราชทูตท่ีปรึกษา  ท่ีปรึกษา

นั้น  เฉพาะผูด้าํรงตาํแหน่งท่ีสองรองจากเอกอคัรราชทูต 

  ( ความในขอ้น้ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย   ขอ้  4  แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยรถราชการ           

( ฉบบัท่ี 3 )  พ.ศ. 2535) 

“หวัหนา้ส่วนราชการควรพิจารณาจดัสรรรถประจาํตาํแหน่งสาํหรับผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งท่ีปรึกษา

หรือผูท้รงคุณวฒิุระดบั  11  และระดบั  10  ซ่ึงเคยดาํรงตาํแหน่งท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัรถประจาํตาํแหน่ง

มาแลว้  และไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ส่วนราชการ  ไดรั้บผิดชอบงานดา้นบริหารท่ีมีอาํนาจการบงัคบั

บญัชาได”้ 

  ( ความในขอ้น้ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย   ขอ้  4  แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยรถราชการ           

( ฉบบัท่ี 6 )  พ.ศ. 2545) 

 



  ขอ้  6  ทวิ  จงัหวดัใดมีความจาํเป็นตอ้งมีรถรับรองประจาํจงัหวดั  ในกระทรวงมหาดไทยเสนอ

เร่ืองแสดงเหตุผลและความจาํเป็น  ในการมีรถรับรองประจาํจงัหวดั  ใหค้ณะกรรมการตามขอ้  22  พิจารณาเพ่ือให้

ความเห็นชอบ 

  ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งมีรถรับรองประจาํจงัหวดัใดเพ่ิมข้ึนจากจาํนวนรถรับรองประจาํ

จงัหวดัท่ีจงัหวดันั้นมีอยู ่ ใหก้ระทรวงมหาดไทยดาํเนินการเช่นเดียวกบัวรรคหน่ึง 

( ความในขอ้น้ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย   ขอ้  5  แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยรถราชการ           

( ฉบบัท่ี 3 )  พ.ศ. 2535) 

 

ขอ้  7  รถส่วนราชการทุกคนัใหมี้ตราเคร่ืองหมายประจาํของส่วนราชการขนาดกวา้งและยาวไม่

นอ้ยกวา่  18  เซนติเมตร  และอกัษรช่ือเตม็ของส่วนราชการขนาดสูงไม่นอ้ยกวา่  5  เซนติเมตร  หรือช่ือยอ่

ขนาดสูงไม่นอ้ยกวา่  7.5  เซนติเมตร  ไวด้า้นขา้งนอกรถทั้งสองขา้ง 

สาํหรับรถจกัรยานยนต ์ ขนาดของตราเคร่ืองหมายและอกัษรแสดงช่ือสงักดัของส่วนราชการให้

ลดลงตามส่วน 

ตราเคร่ืองหมายและอกัษรช่ือแสดงสงักดัของส่วนราชการในวรรคหน่ึงและวรรคสองใหพ้่นดว้ย

สีขาว  เวน้แต่ใชสี้ขาวแลว้มองไม่เห็นชดัเจนใหใ้ชสี้อ่ืนแทน  ในกรณีท่ีมีการจาํหน่ายรถส่วนกลางในส่วนราชการ

เจา้ของลบรถหรือทาํลายตราเคร่ืองหมายและอกัษรช่ือแสดงสงักดัของส่วนราชการออกทั้งหมด  ก่อนท่ีจะส่งมอบ

รถส่วนกลางใหบุ้คคลอ่ืน 

ส่วนราชการใดมีเหตุผลและความจาํเป็นซ่ึงเห็นวา่  การมีตราเคร่ืองหมายและอกัษรช่ือแสดง

สงักดัของส่วนราชการไวด้า้นขา้งนอกรถ  อาจไม่ปลอดภยัแก่ผูใ้ชห้รือไม่เหมาะสมแก่การปฏิบติังาน  ใหข้ออนุมติั

ปลดักระทรวง  เพ่ือขอยกเวน้การมีตราเคร่ืองหมายและอกัษรช่ือแสดงสงักดัได ้

สาํหรับส่วนราชการซ่ึงมิไดอ้ยู่ในบงัคบับญัชาของปลดักระทรวง  หรือมิไดส้งักดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี  กระทรวง  หรือทบวง  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการขออนุมติัต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไป 

รถคนัใดไดรั้บยกเวน้การมีเคร่ืองหมายและอกัษรช่ือแสดงสังกดัของส่วนราชการ  ใหส่้วน

ราชการรายงานผูรั้กษาการตามระเบียบ  และสาํนกังานตรวจเงินแผน่ดินทราบ  และใหมี้การพิจารณาทบทวนเหตุผล

และความจาํเป็นของการยกเวน้การมีตราเคร่ืองหมาย  และอกัษรช่ือแสดงสงักดัของส่วนราชการในช่วงเวลาอนั

เหมาะสมอยูเ่สมอดว้ย 

( ความในขอ้น้ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย   ขอ้  5  แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยรถราชการ           

( ฉบบัท่ี 6 )  พ.ศ. 2545) 

 

ขอ้  8  รถท่ีใชใ้นต่างประเทศใหไ้ดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งถือปฏิบติัตามขอ้  7  แห่งระเบียบน้ี 

 

ขอ้  9  ใหส่้วนราชการเจา้ของรถจดัทาํบญัชีรถราชการแยกประเภทเป็นรถประจาํตาํแหน่ง  รถ

ส่วนกลาง  รถรับรอง  หรือรถรับรองประจาํจงัหวดั  รวมทั้งแสดงหลกัฐานการไดม้าและการจาํหน่ายจ่ายโอนรถ

ราชการ  ตามแบบ  1  หรือแบบ  2  ทา้ยระเบียบน้ี 



การเปล่ียนแปลงประเภทรถราชการตามวรรคหน่ึงจะกระทาํมิได ้ เวน้แต่ในกรณีท่ีมีความจาํเป็น

ใหเ้ปล่ียนแปลงได ้ โดยใหห้วัหนา้ส่วนราชการเสนอปลดักระทรวงเจา้สงักดัพิจารณาอนุมติัดว้ยความเห็นชอบของ

สาํนกังบประมาณ  สาํหรับส่วนราชการซ่ึงมิไดอ้ยูใ่นบงัคบับญัชาของปลดักระทรวง  หรือมิไดส้งักดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี  กระทรวง  หรือทบวง  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการขออนุมติัต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไป  ดว้ยความ

เห็นชอบของสาํนกังานงบประมาณ 

( ความในขอ้น้ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย   ขอ้  6  แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยรถราชการ           

( ฉบบัท่ี 3 )  พ.ศ. 2535) 

  “9/1.  ใหน้าํความในขอ้ 9  ขอ้ 10  ขอ้ 11  วรรค 6  ขอ้ 12  วรรค 1  และวรรค 3  ขอ้ 13  วรรค 2  

และวรรค 4  ขอ้ 15  ขอ้ 16  วรรค 2  ขอ้ 18  ขอ้ 18 ทวิ  ขอ้ 19  วรรค 2  ขอ้ 20  และขอ้ 21  วรรค 2  มาใชก้บัรถ

อารักขาดว้ยโดยอนุโลม” 

 

  ขอ้  10  ในแต่ละปีงบประมาณ  ส่วนราชการตอ้งสาํรวจและกาํหนดเกณฑก์ารใชส้ิ้นเปลือง

เช้ือเพลิงของรถทุกคนั  เพ่ือเป็นหลกัฐานในการเบิกจ่ายเช้ือเพลิง  และการตรวจสอบของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายตรวจสอบ 

 

หมวด  2 

การจดัหา 

  ขอ้  11  รถประจาํตาํแหน่งใหมี้ไดไ้ม่เกินตาํแหน่งละ  1  คนั  ขา้ราชการผูใ้ดดาํรงตาํแหน่งหลาย

ตาํแหน่ง  ใหเ้ลือกใชร้ถประจาํตาํแหน่งไดเ้พียงตาํแหน่งเดียว 

  ขา้ราชการผูมี้สิทธิไดร้ถประจาํตาํแหน่ง  และไปดาํรงตาํแหน่งในรัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงมีสิทธิไดร้ถ

ประจาํตาํแหน่งของรัฐวิสาหกิจดว้ย  ใหเ้ลือกใชร้ถประจาํตาํแหน่งทางใดทางหน่ึงไดเ้พียงตาํแหน่งเดียว 

  ในกรณีท่ีเลือกใชร้ถประจาํตาํแหน่งดงักล่าวในวรรคหน่ึงและวรรคสองแลว้ใหใ้ชร้ถในตาํแหน่ง

นั้นไปจนกวา่จะพน้จากตาํแหน่ง 

  รถประจาํตาํแหน่ง  ซ่ึงมีอายกุารใชง้านมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี  และรถส่วนกลาง  ซ่ึงมีอายกุารใช้

งานมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี  ใหถื้อเป็นเกณฑท่ี์จะพิจารณาจดัหารถคนัใหม่ทดแทนคนัเก่าได ้ ถา้เป็นรถท่ีจดัหาจาก

ส่วนราชการโดยตรง  ใหคิ้ดลดอายใุชง้านลง 1 ปี  แลว้แต่กรณี 

  สาํหรับรถประจาํตาํแหน่งหรือรถส่วนกลางท่ีไดรั้บความเสียหายตอ้งเสียค่าซ่อมสูง  หรือ

ประโยชนท่ี์ไดรั้บไม่คุม้กบัค่าซ่อม  หรือเม่ือซ่อมแลว้ไม่อยู่ในสภาพท่ีใชก้ารไดโ้ดยปลอดภยั  หรือรถประจาํ

ตาํแหน่งหรือรถส่วนกลางในต่างประเทศท่ีสามารถแลกเปล่ียนกบัรถยนตใ์หม่  ขนาดและประเภทเดียวกนัไดโ้ดย

ไม่เพ่ิมราคา  ไม่อยูใ่นบงัคบัของระยะเวลาดงักล่าว 

  ความในวรรคส่ีและวรรคหา้ไม่ใชบ้งัคบักบัรถรับรอง  หรือรถรับรองประจาํจงัหวดั  โดยใหอ้ยูใ่น

ดุลพินิจของหวัหนา้ส่วนราชการผูรั้บผิดชอบท่ีจะพิจารณาตามความจาํเป็นและความเหมาะสม 

( ความในขอ้น้ีแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังสุดทา้ยโดย   ขอ้  7  แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยรถ

ราชการ  ( ฉบบัท่ี 3 )  พ.ศ. 2535 ) 

 



ขอ้  12  ภายใตบ้งัคบัขอ้  11  สาํนกังบประมาณโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเป็นผูก้าํหนด

หลกัเกณฑข์องขนาดเคร่ืองยนตป์ระจาํตาํแหน่ง  รถส่วนกลาง  รถรับรอง  และรถรับรองประจาํจงัหวดั  

ส่วนราคาใหเ้ป็นไปตามท่ีสาํนกังบประมาณกาํหนด 

สาํหรับรถประจาํตาํแหน่ง  ใหก้าํหนดขนาดเคร่ืองยนตสู์งสุดไม่เกิน  3,000  ซี.ซี. 

หา้มส่วนราชการนาํเงินนอกงบประมาณหรือเงินอ่ืนใดมาสมทบ  เพ่ือจดัหารถใหมี้ขนาด

เคร่ืองยนตแ์ละ/หรือราคาเกินกวา่ท่ีกาํหนดตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง 

( ความในขอ้น้ีแกไ้ขเพ่ิมเติมคร้ังสุดทา้ยโดย   ขอ้  3  แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยรถ

ราชการ   ( ฉบบัท่ี 5 )  พ.ศ. 2541) 

 

หมวด  3 

การใช้ 

  ขอ้  13  รถประจาํตาํแหน่งใหใ้ชใ้นการปฏิบติัราชการในตาํแหน่งหนา้ท่ี  หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย

โดยชอบ  หรืองานท่ีเก่ียวเน่ืองโดยตรงกบังานในตาํแหน่งหนา้ท่ี  หรือฐานะท่ีดาํรงตาํแหน่งนั้นรวมตลอดถึงการใช้

เพ่ือเดินทางไป – กลบัระหวา่งท่ีพกัและสาํนกังาน  และเพ่ือการอ่ืนท่ีจาํเป็นและเหมาะสมแก่การดาํรงตาํแหน่ง

หนา้ท่ีในหมู่ขา้ราชการและสงัคม 

  รถส่วนราชการ  รถรับรอง  รถรับรองประจาํจงัหวดั  ใหใ้ชเ้พ่ือกิจการอนัเป็นส่วนรวมของส่วน

ราชการ  หรือเพ่ือประโยชนข์องทางราชการ  ตามหลกัเกณฑท่ี์ส่วนราชการเจา้ของรถนั้นกาํหนดข้ึน 

  หา้มผูมี้สิทธิไดรั้บรถประจาํตาํแหน่ง  ซ่ึงไดร้ถประจาํตาํแหน่งแลว้นาํรถส่วนกลางไปใชอี้ก  เวน้

แต่มีเหตุผลเฉพาะคราว  ทั้งน้ี  ใหร้ะบุเหตุผลความจาํเป็นท่ีตอ้งใชร้ถส่วนกลางดว้ย 

  ใบอนุญาตใชร้ถส่วนกลาง    รถรับรอง    และรถรับรองประจาํจงัหวดั  ใหใ้ชต้ามแบบ   3   ทา้ย

ระเบียบน้ี 

( ความในขอ้น้ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย   ขอ้  8  แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยรถราชการ           

( ฉบบัท่ี 3 )  พ.ศ. 2535) 

 

ขอ้  14  ใหส่้วนราชการจดัใหมี้สมุดบนัทึกการใชร้ถส่วนกลาง  รถรับรอง  รถรับรองประจาํ

จงัหวดัประจาํรถแต่ละคนั  สมุดบนัทึกอยา่งนอ้ยใหมี้ขอ้ความตามแบบ 4  ทา้ยระเบียบน้ี 

ส่วนราชการตอ้งควบคุมพนกังานขยัรถใหล้งรายการไปตามความจริง 

( ความในขอ้น้ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย   ขอ้  8  แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยรถราชการ           

( ฉบบัท่ี 3 )  พ.ศ. 2535) 

 

ขอ้  15  ผูใ้ชร้ถประจาํตาํแหน่งตอ้งคืนรถใหแ้ก่ส่วนราชการ  ภายในกาํหนด  30  วนันบัแต่วนัท่ี

ไดพ้น้จากตาํแหน่งหรือส่งมอบงาน  แลว้แต่กรณี 

กรณีท่ีผูใ้ชร้ถประจาํตาํแหน่งถึงแก่กรรม  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการเรียกรถประจาํตาํแหน่งคืน  

หากหวัหนา้ส่วนราชการเห็นว่ามีเหตุผลสมควรจะผอ่นผนัใหส่้งคืนรถประจาํตาํแหน่งเกินกาํหนดเวลาดงักล่าวใน

วรรคหน่ึงก็ใหก้ระทาํไดต้ามควรแก่พฤติการณ์  แต่ตอ้งไม่เกิน  60  วนั  นบัจากวนัถึงแก่กรรม 



หมวด  4 

การเกบ็รักษาและซ่อมบํารุง 

 

  ขอ้  16  การเกบ็รักษารถประจาํตาํแหน่งใหอ้ยูใ่นการควบคุมและความรับผดิชอบของผูด้าํรง

ตาํแหน่ง 

  การเกบ็รักษารถส่วนกลาง  รถรับรอง  และรถรับรองประจาํจงัหวดั  ใหอ้ยูใ่นการควบคุมดแูล

และรับผดิชอบของส่วนราชการ  โดยเกบ็รักษาในสถานท่ีเก็บหรือบริเวณ  ของส่วนราชการ 

  สาํหรับรถส่วนกลาง  หวัหนา้ส่วนราชการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอาํนาจจากหวัหนา้ส่วนราชการจะ

พิจารณาอนุญาตใหน้าํรถไปเก็บรักษาท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวหรือเป็นคร้ังคราวกไ็ด ้ ในกรณีต่อไปน้ี  คือ 

  ( 1 )  ส่วนราชการไม่มีสถานท่ีเกบ็รักษาปลอดภยัเพียงพอ  หรือ 

  ( 2 )  มีราชการจาํเป็นและเร่งด่วนหรือการปฏิบติัราชการลบั 

( ความในขอ้น้ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย   ขอ้  9  แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยรถราชการ           

( ฉบบัท่ี 3 )  พ.ศ. 2535) 

 

  ขอ้  16  ทวิ  การอนุญาตใหน้าํรถส่วนกลางไปเกบ็รักษาท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวอนัเน่ืองมาจากส่วน

ราชการไม่มีสถานท่ีเกบ็รักษาปลอดภยัเพียงพอ  ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบในการเกบ็รักษารถส่วนกลาง  จดัทาํ

รายงานขออนุญาต  พร้อมดว้ยเหตุผลความจาํเป็นและรายละเอียดของสถานท่ีท่ีจะนาํรถส่วนกลางไปเกบ็รักษา  ซ่ึง

แสดงใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่มีความปลอดภยัเพียงพอ  เสนอประกอบการพิจารณาของผูมี้อาํนาจอนุญาตดว้ยทุก

คร้ัง 

  เม่ือไดรั้บอนุญาตตามวรรคหน่ึงแลว้  ใหส่้วนราชการรายงานผูรั้กษาการตามระเบียบและ

สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดินทราบ 

( ความในขอ้น้ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย   ขอ้  1  แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยรถราชการ           

( ฉบบัท่ี 3 )  พ.ศ. 2535) 

 

  ขอ้  16  ตรี  ในกรณีท่ีเกิดการสูญหายหรือเสียหายข้ึนกบัรถส่วนกลางในระหวา่งการเกบ็รักษาท่ี

อ่ืนเป็นการชัว่คราว  ตามขอ้  16  ทวิ  ผูเ้กบ็รักษาตอ้งรับผิดชดใชค่้าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ทางราชการ  เวน้แต่จะ

พิสูจนไ์ดว้า่ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัดแูลรักษาเยีย่งวิญญชนจะพึงสงวนรักษาทรัพยข์องตนแลว้  และการสูญหายและ

เสียหายนั้นมิไดเ้กิดข้ึนจากความประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรงของผูเ้กบ็รักษา  แต่หากการสูญหายหรือเสียหายนั้น

เกิดข้ึนเน่ืองจากการนาํไปใชใ้นการอ่ืน  ใหผู้อ่ื้นใช ้ หรือนาํไปเกบ็ไว ้ ณ  ท่ีท่ีมิไดรั้บอนุญาต  ผูเ้กบ็รักษาตอ้ง

รับผิดชอบทุกกรณี  แมว้า่จะเกิดเหตุสุดวิสยั  เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่  ถึงอยา่งไรความสูญหายหรือเสียหายกจ็ะเกิดแก่

รถส่วนกลางคนันั้น 

( ความในขอ้น้ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย   ขอ้  10  แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยรถราชการ           

( ฉบบัท่ี 3 )  พ.ศ. 2535) 

 

 



ขอ้ท่ี  17  ยกเลิก 

( ความในขอ้น้ียกเลิกโดย   ขอ้  11   แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยรถราชการ                

( ฉบบัท่ี 3 )  พ.ศ. 2535) 

 

ขอ้  18  ส่วนราชการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบการซ่อมบาํรุงรถประจาํตาํแหน่ง  รถส่วนกลาง  รถ

รับรอง  และรถรับรองประจาํจงัหวดั  ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชง้านไดดี้อยูเ่สมอ 

( ความในขอ้น้ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย   ขอ้  12  แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยรถราชการ           

( ฉบบัท่ี 3 )  พ.ศ. 2535) 

 

ขอ้  18  ทวิ  ใหส่้วนราชการดาํเนินการตรวจสอบและดูแลสภาพรถประจาํตาํแหน่งรถส่วนกลาง  

รถรับรอง  และรถรับรองประจาํจงัหวดั  มิใหมี้มลพิษทางอากาศและระดบัเสียงจากท่อไอเสียเกินระดบัมาตรฐานท่ี

กระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้มกาํหนด 

ในการเร่ิมตรวจสอบมลพิษของรถราชการตามวรรคหน่ึงใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของหวัหนา้ส่วน

ราชการท่ีจะพิจารณาดาํเนินการไดต้ามความเหมาะสม  แต่ทั้งน้ีจะตอ้งดาํเนินการตรวจสอบรถราชการทุกคนัในคร้ัง

แรกใหเ้สร็จส้ินภายใน  6  เดือน  นบัแต่ท่ีระเบียบมีผลบงัคบั 

นอกจากการตรวจสอบมลพิษของรถราชการตามวรรคหน่ึงแลว้  ใหมี้การตรวจสอบมลพิษทุก

ระยะ  6  เดือน  หรือทุกระยะทาง  15,000  กิโลเมตร  แลว้แต่จะถึงกาํหนดอยา่งใดก่อน  และภายหลงัการซ่อมบาํรุง

ท่ีเก่ียวกบัระบบการทาํงานของเคร่ืองยนตทุ์กคร้ัง  เม่ือพบวา่รถทางราชการคนัใดมีมลพิษเกินระดบัมาตรฐานให้

ดาํเนินการแกไ้ขซ่อมบาํรุงหรือปรับแต่งสภาพเคร่ืองยนตใ์หดี้ทนัที 

ในส่วนราชการแต่ละแห่งรายงานผลการดาํเนินงานใหก้ระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดลอ้ม  อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

( ความในขอ้น้ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย   ขอ้  3  แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยรถราชการ           

( ฉบบัท่ี 4 )  พ.ศ. 2538) 

 

ขอ้  19  เม่ือเกิดการสูญหายหรือเสียหายข้ึนกบัรถประจาํตาํแหน่ง  ผูใ้ชร้ถประจาํตาํแหน่งตอ้งรีบ

รายงานใหห้วัหนา้ส่วนราชการทราบทนัที  กรณีท่ีมิไดเ้ป็นผูใ้ชร้ถเอง  หรือไม่สามารถท่ีจะรายงานเองได ้ ให้

พนกังานขบัรถรีบรายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั  จนถึงหวัหนา้ส่วนราชการ 

กรณีตามวรรคหน่ึง  เม่ือเกิดข้ึนกบัรถส่วนกลาง  รถรับรอง  และรถรับรองประจาํจงัหวดั  ให้

พนกังานขบัรถรีบรายงานผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั  จนถึงหวัหนา้ส่วนราชการทราบทนัที 

ผูใ้ชร้ถประจาํตาํแหน่งตอ้งรับผิดในกรณีท่ีรถประจาํตาํแหน่งสูญหายเพราะความประมาทเลินเล่อ

ของผูใ้ชร้ถประจาํตาํแหน่ง  แต่ถา้ผูใ้ชร้ถประจาํตาํแหน่งอนุญาตใหบุ้คคลอ่ืนนาํรถประจาํตาํแหน่งไปใชน้อกเหนือ

หนา้ท่ีปกติ  ผูใ้ชร้ถประจาํตาํแหน่งตอ้งรับผดิชดใชค่้าสินไหมทดแทนความสูญหายแมด้ว้ยเหตุสุดวิสยั 

ถา้ความเสียหายเกิดข้ึนแก่รถประจาํตาํแหน่งเพราะความผิดของบุคคลภายนอก  ใหผู้ใ้ชร้ถประจาํ

ตาํแหน่งเป็นผูเ้รียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกในนามของส่วนราชการนั้น  แต่ถา้ความเสียหาย

เกิดข้ึนเพราะความผดิของผูข้บัข่ีซ่ึงมิใช่พนกังานขบัรถ  หรือผูใ้ชร้ถประจาํตาํแหน่ง  ผูใ้ชร้ถประจาํตาํแหน่งตอ้ง



รับผดิชอบซ่อมแซมใหค้งสภาพดีตามเดิม  ในระหวา่งท่ีดาํเนินการหาตวัผูรั้บผิดชดใชค่้าเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัรถ

ดงักล่าว  หากส่วนราชการมีความจาํเป็นตอ้งใชร้ถคนันั้น  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการพิจารณาอนุมติัซ่อมรถคนันั้นโดย

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณไปก่อนได ้

ใหน้าํระเบียบความรับผิดชอบของขา้ราชการในทางแพ่ง  มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณี

ดงักล่าว  มาใชบ้งัคบัตามระเบียบน้ีดว้ย 

การรายงานกรณีรถเสียหายใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบตามลาํดบันั้น   ใหร้ายงานตาม  แบบ   5  ทา้ย

ระเบียบน้ี 

( ความในขอ้น้ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย   ขอ้  12  แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยรถราชการ           

( ฉบบัท่ี 3 )  พ.ศ. 2535 ) 

 

ขอ้  20  ใหส่้วนราชการจดัทาํสมุดแสดงรายการซ่อมบาํรุงรถแต่ละคนัตามตวัอยา่งแบบ  6  ทา้ย

ระเบียบน้ี 

 

หมวดที่  5 

การเบิกจ่ายค่าเช้ือเพลงิ 

 

  ขอ้  21  ผูใ้ชร้ถประจาํตาํแหน่งเป็นผูจ่้ายค่าเช้ือเพลิงเอง  ในกรณีท่ีนาํรถไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ี

ซ่ึงนอกเหนือไปจากหนา้ท่ีปกติประจาํใหเ้บิกจ่ายเช้ือเพลิงหรือเบิกค่าเช้ือเพลิงได ้ ทั้งน้ีหวัหนา้ส่วนราชการตอ้ง

รับรองทุกคร้ังวา่  ไดมี้การนาํรถประจาํตาํแหน่งไปใชใ้นกรณีดงักล่าวจริง 

  รถส่วนกลาง  รถรับรอง  และรถรับรองประจาํจงัหวดั  ใหเ้บิกจ่ายค่าเช้ือเพลิงท่ีไดต้ั้งงบประมาณ

เพ่ือการน้ี 

( ความในขอ้น้ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย   ขอ้  13  แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยรถราชการ           

( ฉบบัท่ี 3 )  พ.ศ. 2535 ) 

 

ขอ้  22  คณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกวา่  คณะกรรมการรถราชการ  ประกอบดว้ย  ปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั  ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม  ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแ้ทน

สาํนกังบประมาณ  ผูแ้ทนสาํนกังานตรวจเงินแผ่นดิน  และผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติเป็นกรรมการ  และเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการหรือ

เลขานุการ  คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงมีหนา้ท่ีเสนอแนะคณะรัฐมนตรีเพ่ือแกไ้ขปรับปรุงระเบียบน้ี  และใหมี้

อาํนาจพิจารณาอนุมติั  เฉพาะกรณีท่ีไม่เป็นการเปล่ียนแปลงหลกัการ  หรือนโยบายท่ีไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบน้ีแลว้

ใหเ้สนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

 

ขอ้  23  ผูใ้ดกระทาํการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบติัตามระเบียบน้ี  หรือกระทาํการ

โดยมีเจตนาทุจริต  หรือปราศจากอาํนาจ  หรือนอกเหนืออาํนาจหนา้ท่ี  ถือวา่ผูน้ั้นกระทาํผิดวินยัตามกฎหมายวา่

ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั้น  หรือตามกฎหมายเฉพาะของส่วนราชการนั้น 



บทเฉพาะกาล 

 

ขอ้  24  ผูท่ี้ไดรั้บรถประจาํตาํแหน่งอยูก่่อนวนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบั  แต่ไม่อยูใ่นหลกัเกณฑท่ี์จะ

ไดรั้บรถประจาํตาํแหน่งตามระเบียบน้ี  หรือผูท่ี้ไดรั้บรถประจาํตวัอยูก่่อนวนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบัใหค้งใชต่้อไปได้

อีกไม่เกิน  180  วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบั 

 

ขอ้  25  ภายในกาํหนด  2  ปี  นบัตั้งแต่วนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบั  ใหผู้รั้กษาการตามระเบียบน้ีเสนอ

แกไ้ขปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีท่ีมีอยูแ่ลว้  แต่ยงัมิไดก้าํหนดอยูใ่นระเบียบน้ี  ซ่ึงไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้กาํหนดของ

ระเบียบน้ี  โดยกาํหนดในระเบียบน้ี  โดยกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี  เพ่ือความสะดวกแก่ผูป้ฏิบติัต่อไป 

 

ขอ้  26  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ี  ตั้งแต่วนัถดัจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  2  กรกฎาคม  พ.ศ.  2523 

 

( ลงช่ือ )  พลเอก  เปรม  ติณสูลานนท ์

     ( เปรม   ติณสูลานนท ์)   

            นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


