ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยรถราชการ พ.ศ. 2523
แก้ ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยรถราชการ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2530
( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2535 ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2538 ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2541

โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่ องการใช้และรักษารถยนต์นง่ั
พ.ศ. 2501 คณะรัฐมนตรี จึงมีมติให้วางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่ องการใช้และรักษารถยนต์นงั่ พ.ศ. 2501
บรรดามติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อคําสัง่ อื่นใดในส่ วนที่กาํ หนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้ หรื อซึ่ งขัดหรื อแย้งกับข้อกําหนดแห่งระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ระเบียบนี้ใช้สาํ หรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของส่ วนราชการ ส่ วนราชการใดมีเหตุ
พิเศษซึ่ งไม่สามารถปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ได้บางกรณี ให้รัฐมนตรี เจ้าสังกัดเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา
การเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาในวรรคก่อน ในส่ วนราชการผูเ้ สนอคณะรัฐมนตรี ขอทราบ
ความเห็นและข้อพิจารณาของคณะกรรมการตามข้อ 22 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดว้ ย
หมวด 1
บททั่วไป

ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ส่ วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สํานักงานหรื อหน่วยงานอื่นใดของรัฐทั้ง
ในส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค หรื อในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบ
การบริ หารส่ วนท้องถิ่น หรื อหน่วยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น
“หัวหน้าส่ วนราชการ”
ในราชการบริ หารส่ วนกลาง หมายความว่า อธิ บดีหรื อหัวหน้าส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็ นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุ งกระทรวง
ทบวง กรม
ในราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค หมายความว่า ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และปลัดทบวง
“ข้าราชการ” หมายความรวมถึง ลูกจ้างของส่ วนราชการด้วย
“รถประจําตําแหน่ง” หมายความว่า รถยนต์ที่ทางราชการจัดให้แก่ขา้ ราชการผูด้ าํ รงตําแหน่ง
ตามที่กาํ หนดไว้ในระเบียบนี้

“รถส่ วนกลาง” หมายความว่า รถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ท่ีจดั ไว้เพื่อกิจการอันเป็ นส่ วนรวม
ของส่ วนราชการ
“รถรับรอง” หมายความว่า รถยนต์ที่จดั ไว้เป็ นพาหนะรับรองชาวต่างประเทศ ซึ่ งเป็ นแขกของ
ทางราชการ
สําหรับส่ วนราชการในต่างประเทศที่ไม่มีรถรับรอง ให้หมายความรวมถึงรถประจําตําแหน่งเมื่อ
ใช้เป็ นพาหนะรับรองคนไทยและชาวต่างประเทศซึ่ งเป็ นแขกของทางราชการเฉพาะคราวนั้นด้วย
( บทนิยามคําว่า รถรับรอง นี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วย
รถราชการ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2530 )
“รถรับรองประจําจังหวัด” หมายความว่า รถยนต์ที่จงั หวัดจัดไว้เพื่อเข้าร่ วมขบวนหรื อเป็ น
พาหนะรับรองบุคคลสําคัญ
(บทนิยามคําว่า รถรับรองประจําจังหวัด นี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถราชการ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2535 )
“รถอารักขา” หมายความว่า รถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ที่ส่วนราชการมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์จดั ไว้ใช้เป็ นพาหนะเพื่อการนั้น
(บทนิยามคําว่า รถอารักขา นี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วย
รถราชการ ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2545 )
ข้อ 5 ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้ กับให้มีหน้าที่ ตีความและ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
ข้อ 6 ข้าราชการที่ทางราชการจัดรถประจําตําแหน่งให้ ได้แก่ ข้าราชการ ซึ่ งกฎหมายบัญญัติให้
เป็ นตําแหน่งบังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผูช้ ่วยหัวหน้าส่ วนราชการ รองหัวหน้าส่ วนราชการ หัวหน้าส่ วนราชการขึ้น
ไป ผูด้ าํ รงตําแน่งผูต้ รวจราชการระดับกระทรวง และเอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สําหรับข้าราชการประจําใน
ต่างประเทศ ได้แก่ผดู ้ าํ รงตําแหน่งเอกอัครราชทูต อัครราชทูต อัครราชทูตที่ปรึ กษา ที่ปรึ กษา ผูช้ ่วยทูตฝ่ าย
กิจการพิเศษ กงสุ ลใหญ่ และหัวหน้าในสํานักงานในต่างประเทศ ในส่ วนที่เกี่ยวกับอัครราชทูตที่ปรึ กษา ที่ปรึ กษา
นั้น เฉพาะผูด้ าํ รงตําแหน่งที่สองรองจากเอกอัครราชทูต
( ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ 4 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถราชการ
( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2535)
“หัวหน้าส่ วนราชการควรพิจารณาจัดสรรรถประจําตําแหน่งสําหรับผูท้ ี่ดาํ รงตําแหน่งที่ปรึ กษา
หรื อผูท้ รงคุณวุฒิระดับ 11 และระดับ 10 ซึ่ งเคยดํารงตําแหน่งที่มีสิทธิ ได้รับการจัดรถประจําตําแหน่ง
มาแล้ว และได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่ วนราชการ ได้รับผิดชอบงานด้านบริ หารที่มีอาํ นาจการบังคับ
บัญชาได้”
( ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ 4 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถราชการ
( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2545)

ข้อ 6 ทวิ จังหวัดใดมีความจําเป็ นต้องมีรถรับรองประจําจังหวัด ในกระทรวงมหาดไทยเสนอ
เรื่ องแสดงเหตุผลและความจําเป็ น ในการมีรถรับรองประจําจังหวัด ให้คณะกรรมการตามข้อ 22 พิจารณาเพื่อให้
ความเห็นชอบ
ในกรณี ท่ีมีความจําเป็ นต้องมีรถรับรองประจําจังหวัดใดเพิ่มขึ้นจากจํานวนรถรับรองประจํา
จังหวัดที่จงั หวัดนั้นมีอยู่ ให้กระทรวงมหาดไทยดําเนิ นการเช่นเดียวกับวรรคหนึ่ง
( ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ 5 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถราชการ
( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2535)
ข้อ 7 รถส่ วนราชการทุกคันให้มีตราเครื่ องหมายประจําของส่ วนราชการขนาดกว้างและยาวไม่
น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของส่ วนราชการขนาดสูงไม่นอ้ ยกว่า 5 เซนติเมตร หรื อชื่อย่อ
ขนาดสูงไม่นอ้ ยกว่า 7.5 เซนติเมตร ไว้ดา้ นข้างนอกรถทั้งสองข้าง
สําหรับรถจักรยานยนต์ ขนาดของตราเครื่ องหมายและอักษรแสดงชื่อสังกัดของส่ วนราชการให้
ลดลงตามส่ วน
ตราเครื่ องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่ วนราชการในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้พ่นด้วย
สี ขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอ่ืนแทน ในกรณี ท่ีมีการจําหน่ายรถส่ วนกลางในส่ วนราชการ
เจ้าของลบรถหรื อทําลายตราเครื่ องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่ วนราชการออกทั้งหมด ก่อนที่จะส่ งมอบ
รถส่ วนกลางให้บุคคลอื่น
ส่ วนราชการใดมีเหตุผลและความจําเป็ นซึ่ งเห็นว่า การมีตราเครื่ องหมายและอักษรชื่อแสดง
สังกัดของส่ วนราชการไว้ดา้ นข้างนอกรถ อาจไม่ปลอดภัยแก่ผใู ้ ช้หรื อไม่เหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงาน ให้ขออนุมตั ิ
ปลัดกระทรวง เพื่อขอยกเว้นการมีตราเครื่ องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดได้
สําหรับส่ วนราชการซึ่ งมิได้อยู่ในบังคับบัญชาของปลัดกระทรวง หรื อมิได้สงั กัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรื อทบวง ให้หวั หน้าส่ วนราชการขออนุมตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไป
รถคันใดได้รับยกเว้นการมีเครื่ องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่ วนราชการ ให้ส่วน
ราชการรายงานผูร้ ักษาการตามระเบียบ และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ และให้มีการพิจารณาทบทวนเหตุผล
และความจําเป็ นของการยกเว้นการมีตราเครื่ องหมาย และอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่ วนราชการในช่วงเวลาอัน
เหมาะสมอยูเ่ สมอด้วย
( ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ 5 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถราชการ
( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2545)
ข้อ 8 รถที่ใช้ในต่างประเทศให้ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งถือปฏิบตั ิตามข้อ 7 แห่งระเบียบนี้
ข้อ 9 ให้ส่วนราชการเจ้าของรถจัดทําบัญชีรถราชการแยกประเภทเป็ นรถประจําตําแหน่ง รถ
ส่ วนกลาง รถรับรอง หรื อรถรับรองประจําจังหวัด รวมทั้งแสดงหลักฐานการได้มาและการจําหน่ายจ่ายโอนรถ
ราชการ ตามแบบ 1 หรื อแบบ 2 ท้ายระเบียบนี้

การเปลี่ยนแปลงประเภทรถราชการตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้ เว้นแต่ในกรณี ที่มีความจําเป็ น
ให้เปลี่ยนแปลงได้ โดยให้หวั หน้าส่ วนราชการเสนอปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาอนุมตั ิดว้ ยความเห็นชอบของ
สํานักงบประมาณ สําหรับส่ วนราชการซึ่ งมิได้อยูใ่ นบังคับบัญชาของปลัดกระทรวง หรื อมิได้สงั กัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรื อทบวง ให้หวั หน้าส่ วนราชการขออนุมตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไป ด้วยความ
เห็นชอบของสํานักงานงบประมาณ
( ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ 6 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถราชการ
( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2535)
“9/1. ให้นาํ ความในข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 วรรค 6 ข้อ 12 วรรค 1 และวรรค 3 ข้อ 13 วรรค 2
และวรรค 4 ข้อ 15 ข้อ 16 วรรค 2 ข้อ 18 ข้อ 18 ทวิ ข้อ 19 วรรค 2 ข้อ 20 และข้อ 21 วรรค 2 มาใช้กบั รถ
อารักขาด้วยโดยอนุโลม”
ข้อ 10 ในแต่ละปี งบประมาณ ส่ วนราชการต้องสํารวจและกําหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็ นหลักฐานในการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง และการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ
หมวด 2
การจัดหา
ข้อ 11 รถประจําตําแหน่งให้มีได้ไม่เกินตําแหน่งละ 1 คัน ข้าราชการผูใ้ ดดํารงตําแหน่งหลาย
ตําแหน่ง ให้เลือกใช้รถประจําตําแหน่งได้เพียงตําแหน่งเดียว
ข้าราชการผูม้ ีสิทธิ ได้รถประจําตําแหน่ง และไปดํารงตําแหน่งในรัฐวิสาหกิจ ซึ่ งมีสิทธิ ได้รถ
ประจําตําแหน่งของรัฐวิสาหกิจด้วย ให้เลือกใช้รถประจําตําแหน่งทางใดทางหนึ่งได้เพียงตําแหน่งเดียว
ในกรณี ท่ีเลือกใช้รถประจําตําแหน่งดังกล่าวในวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้วให้ใช้รถในตําแหน่ง
นั้นไปจนกว่าจะพ้นจากตําแหน่ง
รถประจําตําแหน่ง ซึ่ งมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี และรถส่ วนกลาง ซึ่ งมีอายุการใช้
งานมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี ให้ถือเป็ นเกณฑ์ท่ีจะพิจารณาจัดหารถคันใหม่ทดแทนคันเก่าได้ ถ้าเป็ นรถที่จดั หาจาก
ส่ วนราชการโดยตรง ให้คิดลดอายุใช้งานลง 1 ปี แล้วแต่กรณี
สําหรับรถประจําตําแหน่งหรื อรถส่ วนกลางที่ได้รับความเสี ยหายต้องเสี ยค่าซ่อมสูง หรื อ
ประโยชน์ท่ีได้รับไม่คุม้ กับค่าซ่อม หรื อเมื่อซ่อมแล้วไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้โดยปลอดภัย หรื อรถประจํา
ตําแหน่งหรื อรถส่ วนกลางในต่างประเทศที่สามารถแลกเปลี่ยนกับรถยนต์ใหม่ ขนาดและประเภทเดียวกันได้โดย
ไม่เพิ่มราคา ไม่อยูใ่ นบังคับของระยะเวลาดังกล่าว
ความในวรรคสี่ และวรรคห้าไม่ใช้บงั คับกับรถรับรอง หรื อรถรับรองประจําจังหวัด โดยให้อยูใ่ น
ดุลพินิจของหัวหน้าส่ วนราชการผูร้ ับผิดชอบที่จะพิจารณาตามความจําเป็ นและความเหมาะสม
( ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุ ดท้ายโดย ข้อ 7 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถ
ราชการ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2535 )

ข้อ 12 ภายใต้บงั คับข้อ 11 สํานักงบประมาณโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เป็ นผูก้ าํ หนด
หลักเกณฑ์ของขนาดเครื่ องยนต์ประจําตําแหน่ง รถส่ วนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด
ส่ วนราคาให้เป็ นไปตามที่สาํ นักงบประมาณกําหนด
สําหรับรถประจําตําแหน่ง ให้กาํ หนดขนาดเครื่ องยนต์สูงสุ ดไม่เกิน 3,000 ซี .ซี .
ห้ามส่ วนราชการนําเงินนอกงบประมาณหรื อเงินอื่นใดมาสมทบ เพื่อจัดหารถให้มีขนาด
เครื่ องยนต์และ/หรื อราคาเกินกว่าที่กาํ หนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
( ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุ ดท้ายโดย ข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถ
ราชการ ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2541)
หมวด 3
การใช้
ข้อ 13 รถประจําตําแหน่งให้ใช้ในการปฏิบตั ิราชการในตําแหน่งหน้าที่ หรื อที่ได้รับมอบหมาย
โดยชอบ หรื องานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับงานในตําแหน่งหน้าที่ หรื อฐานะที่ดาํ รงตําแหน่งนั้นรวมตลอดถึงการใช้
เพื่อเดินทางไป – กลับระหว่างที่พกั และสํานักงาน และเพื่อการอื่นที่จาํ เป็ นและเหมาะสมแก่การดํารงตําแหน่ง
หน้าที่ในหมู่ขา้ ราชการและสังคม
รถส่ วนราชการ รถรับรอง รถรับรองประจําจังหวัด ให้ใช้เพื่อกิจการอันเป็ นส่ วนรวมของส่ วน
ราชการ หรื อเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการเจ้าของรถนั้นกําหนดขึ้น
ห้ามผูม้ ีสิทธิ ได้รับรถประจําตําแหน่ง ซึ่ งได้รถประจําตําแหน่งแล้วนํารถส่ วนกลางไปใช้อีก เว้น
แต่มีเหตุผลเฉพาะคราว ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลความจําเป็ นที่ตอ้ งใช้รถส่ วนกลางด้วย
ใบอนุญาตใช้รถส่ วนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด ให้ใช้ตามแบบ 3 ท้าย
ระเบียบนี้
( ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ 8 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถราชการ
( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2535)
ข้อ 14 ให้ส่วนราชการจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถส่ วนกลาง รถรับรอง รถรับรองประจํา
จังหวัดประจํารถแต่ละคัน สมุดบันทึกอย่างน้อยให้มีขอ้ ความตามแบบ 4 ท้ายระเบียบนี้
ส่ วนราชการต้องควบคุมพนักงานขัยรถให้ลงรายการไปตามความจริ ง
( ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ 8 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถราชการ
( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2535)
ข้อ 15 ผูใ้ ช้รถประจําตําแหน่งต้องคืนรถให้แก่ส่วนราชการ ภายในกําหนด 30 วันนับแต่วนั ที่
ได้พน้ จากตําแหน่งหรื อส่ งมอบงาน แล้วแต่กรณี
กรณี ที่ผใู ้ ช้รถประจําตําแหน่งถึงแก่กรรม ให้หวั หน้าส่ วนราชการเรี ยกรถประจําตําแหน่งคืน
หากหัวหน้าส่ วนราชการเห็นว่ามีเหตุผลสมควรจะผ่อนผันให้ส่งคืนรถประจําตําแหน่งเกินกําหนดเวลาดังกล่าวใน
วรรคหนึ่งก็ให้กระทําได้ตามควรแก่พฤติการณ์ แต่ตอ้ งไม่เกิน 60 วัน นับจากวันถึงแก่กรรม

หมวด 4
การเก็บรักษาและซ่ อมบํารุ ง

ตําแหน่ง

ข้อ 16 การเก็บรักษารถประจําตําแหน่งให้อยูใ่ นการควบคุมและความรับผิดชอบของผูด้ าํ รง

การเก็บรักษารถส่ วนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด ให้อยูใ่ นการควบคุมดูแล
และรับผิดชอบของส่ วนราชการ โดยเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรื อบริ เวณ ของส่ วนราชการ
สําหรับรถส่ วนกลาง หัวหน้าส่ วนราชการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบอํานาจจากหัวหน้าส่ วนราชการจะ
พิจารณาอนุญาตให้นาํ รถไปเก็บรักษาที่อื่นเป็ นการชัว่ คราวหรื อเป็ นครั้งคราวก็ได้ ในกรณี ต่อไปนี้ คือ
( 1 ) ส่ วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรื อ
( 2 ) มีราชการจําเป็ นและเร่ งด่วนหรื อการปฏิบตั ิราชการลับ
( ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ 9 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถราชการ
( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2535)
ข้อ 16 ทวิ การอนุญาตให้นาํ รถส่ วนกลางไปเก็บรักษาที่อ่ืนเป็ นการชัว่ คราวอันเนื่องมาจากส่ วน
ราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ ให้เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบในการเก็บรักษารถส่ วนกลาง จัดทํา
รายงานขออนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลความจําเป็ นและรายละเอียดของสถานที่ที่จะนํารถส่ วนกลางไปเก็บรักษา ซึ่ ง
แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ เสนอประกอบการพิจารณาของผูม้ ีอาํ นาจอนุญาตด้วยทุก
ครั้ง
เมื่อได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ งแล้ว ให้ส่วนราชการรายงานผูร้ ักษาการตามระเบียบและ
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ
( ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ 1 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถราชการ
( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2535)
ข้อ 16 ตรี ในกรณี ท่ีเกิดการสู ญหายหรื อเสี ยหายขึ้นกับรถส่ วนกลางในระหว่างการเก็บรักษาที่
อื่นเป็ นการชัว่ คราว ตามข้อ 16 ทวิ ผูเ้ ก็บรักษาต้องรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้วา่ ได้ใช้ความระมัดระวังดูแลรักษาเยีย่ งวิญญชนจะพึงสงวนรักษาทรัพย์ของตนแล้ว และการสูญหายและ
เสี ยหายนั้นมิได้เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูเ้ ก็บรักษา แต่หากการสูญหายหรื อเสี ยหายนั้น
เกิดขึ้นเนื่องจากการนําไปใช้ในการอื่น ให้ผอู ้ ื่นใช้ หรื อนําไปเก็บไว้ ณ ที่ที่มิได้รับอนุญาต ผูเ้ ก็บรักษาต้อง
รับผิดชอบทุกกรณี แม้วา่ จะเกิดเหตุสุดวิสยั เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ ถึงอย่างไรความสูญหายหรื อเสี ยหายก็จะเกิดแก่
รถส่ วนกลางคันนั้น
( ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ 10 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถราชการ
( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2535)

ข้อที่ 17 ยกเลิก
( ความในข้อนี้ยกเลิกโดย ข้อ 11 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถราชการ
( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2535)
ข้อ 18 ส่ วนราชการมีหน้าที่รับผิดชอบการซ่อมบํารุ งรถประจําตําแหน่ง รถส่ วนกลาง รถ
รับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ดีอยูเ่ สมอ
( ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ 12 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถราชการ
( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2535)
ข้อ 18 ทวิ ให้ส่วนราชการดําเนินการตรวจสอบและดูแลสภาพรถประจําตําแหน่งรถส่ วนกลาง
รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด มิให้มีมลพิษทางอากาศและระดับเสี ยงจากท่อไอเสี ยเกินระดับมาตรฐานที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อมกําหนด
ในการเริ่ มตรวจสอบมลพิษของรถราชการตามวรรคหนึ่งให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าส่ วน
ราชการที่จะพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสม แต่ท้ งั นี้จะต้องดําเนิ นการตรวจสอบรถราชการทุกคันในครั้ง
แรกให้เสร็ จสิ้ นภายใน 6 เดือน นับแต่ที่ระเบียบมีผลบังคับ
นอกจากการตรวจสอบมลพิษของรถราชการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มีการตรวจสอบมลพิษทุก
ระยะ 6 เดือน หรื อทุกระยะทาง 15,000 กิโลเมตร แล้วแต่จะถึงกําหนดอย่างใดก่อน และภายหลังการซ่อมบํารุ ง
ที่เกี่ยวกับระบบการทํางานของเครื่ องยนต์ทุกครั้ง เมื่อพบว่ารถทางราชการคันใดมีมลพิษเกินระดับมาตรฐานให้
ดําเนินการแก้ไขซ่อมบํารุ งหรื อปรับแต่งสภาพเครื่ องยนต์ให้ดีทนั ที
ในส่ วนราชการแต่ละแห่ งรายงานผลการดําเนินงานให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่ งแวดล้อม อย่างน้อยปี ละครั้ง
( ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถราชการ
( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2538)
ข้อ 19 เมื่อเกิดการสูญหายหรื อเสี ยหายขึ้นกับรถประจําตําแหน่ง ผูใ้ ช้รถประจําตําแหน่งต้องรี บ
รายงานให้หวั หน้าส่ วนราชการทราบทันที กรณี ที่มิได้เป็ นผูใ้ ช้รถเอง หรื อไม่สามารถที่จะรายงานเองได้ ให้
พนักงานขับรถรี บรายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ จนถึงหัวหน้าส่ วนราชการ
กรณี ตามวรรคหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นกับรถส่ วนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด ให้
พนักงานขับรถรี บรายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ จนถึงหัวหน้าส่ วนราชการทราบทันที
ผูใ้ ช้รถประจําตําแหน่งต้องรับผิดในกรณี ที่รถประจําตําแหน่งสูญหายเพราะความประมาทเลินเล่อ
ของผูใ้ ช้รถประจําตําแหน่ง แต่ถา้ ผูใ้ ช้รถประจําตําแหน่งอนุญาตให้บุคคลอื่นนํารถประจําตําแหน่งไปใช้นอกเหนือ
หน้าที่ปกติ ผูใ้ ช้รถประจําตําแหน่งต้องรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนความสูญหายแม้ดว้ ยเหตุสุดวิสยั
ถ้าความเสี ยหายเกิดขึ้นแก่รถประจําตําแหน่งเพราะความผิดของบุคคลภายนอก ให้ผใู ้ ช้รถประจํา
ตําแหน่งเป็ นผูเ้ รี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกในนามของส่ วนราชการนั้น แต่ถา้ ความเสี ยหาย
เกิดขึ้นเพราะความผิดของผูข้ บั ขี่ซ่ ึ งมิใช่พนักงานขับรถ หรื อผูใ้ ช้รถประจําตําแหน่ง ผูใ้ ช้รถประจําตําแหน่งต้อง

รับผิดชอบซ่อมแซมให้คงสภาพดีตามเดิม ในระหว่างที่ดาํ เนิ นการหาตัวผูร้ ับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับรถ
ดังกล่าว หากส่ วนราชการมีความจําเป็ นต้องใช้รถคันนั้น ให้หวั หน้าส่ วนราชการพิจารณาอนุมตั ิซ่อมรถคันนั้นโดย
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณไปก่อนได้
ให้นาํ ระเบียบความรับผิดชอบของข้าราชการในทางแพ่ง มติคณะรัฐมนตรี ท่ีเกี่ยวข้องกับกรณี
ดังกล่าว มาใช้บงั คับตามระเบียบนี้ดว้ ย
การรายงานกรณี รถเสี ยหายให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบตามลําดับนั้น ให้รายงานตาม แบบ 5 ท้าย
ระเบียบนี้
( ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ 12 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถราชการ
( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2535 )
ข้อ 20 ให้ส่วนราชการจัดทําสมุดแสดงรายการซ่อมบํารุ งรถแต่ละคันตามตัวอย่างแบบ 6 ท้าย
ระเบียบนี้
หมวดที่ 5
การเบิกจ่ ายค่ าเชื้อเพลิง
ข้อ 21 ผูใ้ ช้รถประจําตําแหน่งเป็ นผูจ้ ่ายค่าเชื้อเพลิงเอง ในกรณี ท่ีนาํ รถไปใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ซึ่ งนอกเหนือไปจากหน้าที่ปกติประจําให้เบิกจ่ายเชื้อเพลิงหรื อเบิกค่าเชื้อเพลิงได้ ทั้งนี้ หวั หน้าส่ วนราชการต้อง
รับรองทุกครั้งว่า ได้มีการนํารถประจําตําแหน่งไปใช้ในกรณี ดงั กล่าวจริ ง
รถส่ วนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด ให้เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงที่ได้ต้ งั งบประมาณ
เพื่อการนี้
( ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ 13 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยรถราชการ
( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2535 )
ข้อ 22 คณะกรรมการคณะหนึ่ง เรี ยกว่า คณะกรรมการรถราชการ ประกอบด้วย ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง ผูแ้ ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทย ผูแ้ ทน
สํานักงบประมาณ ผูแ้ ทนสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และผูแ้ ทนสํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตแห่งชาติเป็ นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็ นกรรมการหรื อ
เลขานุการ คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่เสนอแนะคณะรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปรับปรุ งระเบียบนี้ และให้มี
อํานาจพิจารณาอนุมตั ิ เฉพาะกรณี ที่ไม่เป็ นการเปลี่ยนแปลงหลักการ หรื อนโยบายที่ได้กาํ หนดไว้ในระเบียบนี้แล้ว
ให้เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา
ข้อ 23 ผูใ้ ดกระทําการโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ หรื อกระทําการ
โดยมีเจตนาทุจริ ต หรื อปราศจากอํานาจ หรื อนอกเหนื ออํานาจหน้าที่ ถือว่าผูน้ ้ นั กระทําผิดวินยั ตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนที่ใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนั้น หรื อตามกฎหมายเฉพาะของส่ วนราชการนั้น

บทเฉพาะกาล
ข้อ 24 ผูท้ ี่ได้รับรถประจําตําแหน่งอยูก่ ่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บงั คับ แต่ไม่อยูใ่ นหลักเกณฑ์ที่จะ
ได้รับรถประจําตําแหน่งตามระเบียบนี้ หรื อผูท้ ่ีได้รับรถประจําตัวอยูก่ ่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บงั คับให้คงใช้ต่อไปได้
อีกไม่เกิน 180 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ระเบียบนี้ใช้บงั คับ
ข้อ 25 ภายในกําหนด 2 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ระเบียบนี้ ใช้บงั คับ ให้ผรู ้ ักษาการตามระเบียบนี้เสนอ
แก้ไขปรับปรุ งมติคณะรัฐมนตรี ท่ีมีอยูแ่ ล้ว แต่ยงั มิได้กาํ หนดอยูใ่ นระเบียบนี้ ซึ่ งไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกําหนดของ
ระเบียบนี้ โดยกําหนดในระเบียบนี้ โดยกําหนดไว้ในระเบียบนี้ เพื่อความสะดวกแก่ผปู ้ ฏิบตั ิต่อไป
ข้อ 26 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วนั ถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2523
( ลงชื่อ ) พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
( เปรม ติณสูลานนท์ )
นายกรัฐมนตรี

