
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523 
แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 

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

           โดยทีเ่ปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การใชและรักษา
รถยนตนั่ง พ.ศ.2501 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
   

 ขอ 1  
ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523” 
   

 ขอ 2  
    ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องการใชและรักษารถยนตนั่ง พ.ศ.2501  
    บรรดามติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอกําหนดแหงระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
   

 ขอ 3  
    ระเบียบนี้ใชสําหรับรถยนตและรถจักรยานยนตของสวนราชการ สวนราชการใดมีเหตุพิเศษ
ซึ่งไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ไดในบางกรณี ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา 
    การเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวรรคกอน ใหสวนราชการผูเสนอคณะรัฐมนตรีขอทราบ
ความเห็นและขอพิจารณาของคณะกรรมการตามขอ 22 เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีดวย 
   

 หมวด 1 บททั่วไป  
   

 ขอ 4  
    ในระเบียบนี้ 
    “สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงานหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐทั้ง
ในสวนกลาง สวนภูมิภาค หรือในตางประเทศ แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 



    “หัวหนาสวนราชการ” 
    ในราชการบริหารสวนกลาง หมายความวา อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชือ่อยางอื่น
และมีฐานะเปนกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมายวาดวยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
    ในราชการบริหารสวนภูมิภาค หมายความวา ผูวาราชการจังหวัด 
    “ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และปลัดทบวง 
    “ขาราชการ” หมายความรวมถึง ลูกจางของสวนราชการดวย 
    “รถประจาํตําแหนง” หมายความวา รถยนตที่ทางราชการจัดใหแกขาราชการผูดํารงตําแหนง
ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 
    “รถสวนกลาง” หมายความวา รถยนตหรือรถจักรยานยนตที่จัดไวเพื่อกิจการอันเปนสวนรวม
ของสวนราชการ 
    “รถรับรอง” หมายความวา รถยนตที่จัดไวเปนพาหนะรับรองชาวตางประเทศ ซึ่งเปนแขก
ของทางราชการ 
    สําหรับสวนราชการในตางประเทศที่ไมมีรถรบัรอง ใหหมายความรวมถึงรถประจําตําแหนง
เมื่อใชเปนพาหนะรับรองคนไทยและชาวตางประเทศซึ่งเปนแขกของทางราชการเฉพาะคราว
นั้นดวย 
    (บทนิยามคําวา รถรับรอง นี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ 3 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
รถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530) 
    “รถรับรองประจําจังหวัด” หมายความวา รถยนตที่จังหวัดจัดไวเพื่อเขารวมขบวนหรือเปน
พาหนะรับรองบุคคลสําคัญ 
    (บทนิยามคําวา รถรับรองประจําจังหวัด นี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ 3 แหงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2535) 
   

 ขอ 5  
    ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ กับใหมีหนาที่ ตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
 
 



 ขอ 6  
    ขาราชการที่ทางราชการจัดรถประจําตําแหนงให ไดแก ขาราชการ ซึ่งกฎหมายบัญญัติใหเปน
ตําแหนงบังคับบัญชาตั้งแตระดับผูชวยหัวหนาสวนราชการ รองหัวหนาสวนราชการ หัวหนา
สวนราชการขึ้นไป ผูดํารงตําแหนงผูตรวจราชการระดับกระทรวง และเอกอัครราชทูตประจํา
กระทรวง สําหรับขาราชการประจําในตางประเทศ ไดแกผูดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต อัคร
ราชทูต อัครราชทูตที่ปรกึษา ที่ปรึกษา ผูชวยทูตฝายกิจการพิเศษ กงสุลใหญ และหัวหนา
สํานักงานในตางประเทศ ในสวนที่เกี่ยวกับอัครราชทูตที่ปรึกษา ที่ปรึกษานั้น เฉพาะผูดํารง
ตําแหนงที่สองรองจากเอกอัครราชทูต 
    (ความในขอนี้แกไขเพิ่มเติมโดย ขอ 4 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535) 
   

 ขอ 6 ทวิ  
    จังหวัดใดมีความจําเปนตองมีรถรับรองประจําจังหวัด ใหกระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่อง
แสดงเหตุผลและความจําเปน ในการมรีถรับรองประจําจังหวัด ใหคณะกรรมการตามขอ 22 
พิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบ 
    ในกรณีทีม่ีความจําเปนตองมีรถรับรองประจําจังหวัดใดเพิ่มขึ้นจากจํานวนรถรับรองประจํา
จังหวัดที่จังหวัดนั้นมีอยู ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการเชนเดียวกับวรรคหนึ่ง 
    (ความในขอนี้เพิ่มเติมโดย ขอ 5 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2535) 
   

 ขอ 7  
    รถสวนกลางทุกคันใหมีตราเครื่องหมายประจําของสวนราชการขนาดกวางหรือยาวไมนอย
กวา 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของสวนราชการขนาดสูงไมนอยกวา 5 เซนติเมตร หรือชื่อ
ยอขนาดสูงไมนอยกวา 7.5 เซนติเมตร ไวดานขางนอกรถทั้งสองขาง 
    สําหรับรถจักรยานยนต ขนาดของตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของสวนราชการ
ใหลดลงตามสวน 
    ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของสวนราชการในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหพน
ดวยสีขาว เวนแตใชสีขาวแลวมองไมเห็นชัดเจนใหใชสีอ่ืนแทน ในกรณีที่มีการจําหนายรถ
สวนกลางใหสวนราชการเจาของรถลบหรือทําลายตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัด



ของสวนราชการออกทั้งหมด กอนที่จะสงมอบรถสวนกลางใหบุคคลอื่น 
    สวนราชการใดมีเหตุผลและความจําเปนซึ่งเห็นวา การมีตราเครื่องหมายและอักษรชือ่แสดง
สังกัดของสวนราชการไวดานขางนอกรถ อาจไมปลอดภัยแกผูใชหรือไมเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานใหขออนุมัติปลัดกระทรวง เพื่อขอยกเวนการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดง
สังกัดได 
    สําหรับสวนราชการซึ่งมิไดอยูในบังคับบัญชาของปลัดกระทรวง หรือมิไดสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ใหหัวหนาสวนราชการขออนุมัติตอผูบังคับบัญชาเหนือ
ข้ึนไป 
    รถคันใดไดรับยกเวนการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของสวนราชการ ให
สวนราชการรายงานผูรักษาการตามระเบียบ และสํานักงานตรวจเงินแผนดินทราบ และใหมีการ
พิจารณาทบทวนเหตุผลและความจําเปนของการยกเวนการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อ
แสดงสังกัดของสวนราชการในชวงเวลาอันเหมาะสมอยูเสมอดวย 
    (ความในขอนี้แกไขเพิ่มเติมโดยขอ 4 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530) 
   

 ขอ 8  
    รถที่ใชในตางประเทศใหไดรับการยกเวนไมตองถือปฏิบัติตามขอ 7 แหงระเบียบนี้ 
   

 ขอ 9  
    ใหสวนราชการเจาของรถจัดทําบัญชีรถราชการแยกประเภทเปนรถประจําตําแหนง รถ
สวนกลาง รถรับรอง หรอืรถรับรองประจําจังหวัด รวมทั้งแสดงหลักฐานการไดมาและการ
จําหนายจายโอนรถราชการ ตามแบบ 1 หรือแบบ 2 ทายระเบียบนี้ 
    การเปลี่ยนแปลงประเภทรถราชการตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตในกรณีที่มีความ
จําเปนใหเปลี่ยนแปลงได โดยใหหัวหนาสวนราชการเสนอปลัดกระทรวงเจาสังกัดพิจารณา
อนุมัติดวยความเห็นชอบของสํานักงบประมาณ สําหรับสวนราชการซึ่งมิไดอยูในบังคับบัญชา
ของปลัดกระทรวงหรือมิไดสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ใหหัวหนาสวน
ราชการขออนุมัติตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ดวยความเห็นชอบของสํานักงบประมาณ 
    (ความในขอนี้แกไขเพิ่มเติมโดยขอ 6 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535) 
   



 ขอ 10  
    ในแตละปงบประมาณ สวนราชการตองสํารวจและกําหนดเกณฑการใชสิน้เปลืองเชื้อเพลิง
ของรถทุกคัน เพื่อเปนหลักฐานในการเบิกจายเชื้อเพลิง และการตรวจสอบของเจาหนาที่ฝาย
ตรวจสอบ 
   

 หมวด 2 การจัดหา  
   

 ขอ 11  
    รถประจําตําแหนงใหมีไดไมเกินตําแหนงละ 1 คัน ขาราชการผูใดดํารงตําแหนงหลาย
ตําแหนง ใหเลือกใชรถประจําตําแหนงไดเพียงตําแหนงเดียว 
ขาราชการผูมีสิทธิไดรถประจําตําแหนง และไปดํารงตําแหนงในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีสิทธิไดรถ
ประจําตําแหนงของรัฐวิสาหกิจดวย ใหเลือกใชรถประจําตําแหนงทางใดทางหนึ่งไดเพียง
ตําแหนงเดียว 
    ในกรณีที่เลือกใชรถประจําตําแหนงดังกลาวในวรรคหนึ่งและวรรคสองแลวใหใชรถใน
ตําแหนงนั้นไปจนกวาจะพนจากตําแหนง 
    รถประจําตําแหนง ซึ่งมีอายุการใชงานมาแลวไมนอยกวา 6 ป และรถสวนกลาง ซึ่งมีอายุการ
ใชงานมาแลวไมนอยกวา 5 ป ใหถือเปนเกณฑที่จะพิจารณาจัดหารถคันใหมทดแทนคันเกาได 
ถาเปนรถที่จัดหาจากสวนราชการโดยตรง ใหคิดลดอายุการใชงานลง 1 ป แลวแตกรณ ี
    สําหรับรถประจําตําแหนงหรือรถสวนกลางที่ไดรับความเสียหายตองเสียคาซอมสูง หรือ
ประโยชนทีจ่ะไดรับไมคุมกับคาซอม หรือเมื่อซอมแลวไมอยูในสภาพที่ใชการไดโดยปลอดภัย 
หรือรถประจําตําแหนงหรือรถสวนกลางในตางประเทศที่สามารถแลกเปลีย่นกับรถยนตใหม 
ขนาดและประเภทเดียวกันไดโดยไมเพิ่มราคา ไมอยูในบังคับของระยะเวลาดังกลาว 
    ความในวรรคสี่และวรรคหาไมใชบังคับกับรถรับรอง หรือรถรับรองประจําจังหวัด โดยใหอยู
ในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการผูรับผิดชอบที่จะพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม 
    (ความในขอนี้แกไขเพิ่มเติมครั้งสุดทายโดยขอ 7 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถ
ราชการ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2535) 
   

 ขอ 12  
    ภายใตบังคับขอ 11 สํานักงบประมาณโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเปนผูกําหนด
หลักเกณฑของขนาดเครื่องยนตรถประจําตําแหนง รถสวนกลาง รถรับรอง และรถรับรอง



ประจําจังหวัด สวนราคาใหเปนไปตามที่สํานักงบประมาณกําหนด 
    สําหรับรถประจําตําแหนง ใหกําหนดขนาดเครื่องยนตสูงสุดไมเกิน 3,000 ซี.ซี .  
    หามสวนราชการนําเงินนอกงบประมาณหรือเงินอื่นใดมาสมทบ เพื่อจัดหารถใหมีขนาด
เครื่องยนตและ/หรือราคาเกินกวาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
    (ความในขอนี้แกไขเพิ่มเติมครั้งสุดทายโดย ขอ 3 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถ
ราชการ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ.2541) 
   

 หมวด 3 การใช  
   

 ขอ 13  
    รถประจําตําแหนงใหใชในการปฏบิัติราชการในตําแหนงหนาที่ หรือที่ไดรับมอบหมายโดย
ชอบ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับงานในตําแหนงหนาที่ หรอืฐานะที่ดํารงตําแหนงนั้น รวม
ตลอดถึงการใชเพื่อเดินทางไป-กลับระหวางที่พักและสํานักงาน และเพื่อการอื่นที่จําเปนและ
เหมาะสมแกการดํารงตําแหนงหนาที่ในหมูขาราชการและสังคม 
    รถสวนกลาง รถรับรอง และรถรบัรองประจําจังหวัด ใหใชเพื่อกิจการอันเปนสวนรวมของ
สวนราชการ หรือเพื่อประโยชนของทางราชการ ตามหลักเกณฑที่สวนราชการเจาของรถนั้น
กําหนดขึ้น 
    หามผูมีสิทธิไดรับรถประจําตําแหนง ซึ่งไดรถประจําตําแหนงแลวนํารถสวนกลางไปใชอีก 
เวนแตมีเหตุผลความจําเปนเฉพาะคราว ทั้งนี้ ใหระบุเหตุผลความจําเปนที่ตองใชรถสวนกลาง
ไวดวย 
    ใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด ใหใชตามแบบ 3 ทาย
ระเบียบนี้ 
    (ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดย ขอ 8 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535) 
   

 ขอ 14  
    ใหสวนราชการจัดใหมีสมุดบันทึกการใชรถสวนกลาง รถรับรอง รถรับรองประจําจังหวัด
ประจํารถแตละคัน สมุดบันทึกอยางนอยใหมีขอความตามแบบ 4 ทายระเบียบนี้ 
    สวนราชการตองควบคุมพนักงานขับรถใหลงรายการไปตามความเปนจริง 
    (ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดย ขอ 8 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ 



(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535) 
   

 ขอ 15  
    ผูใชรถประจําตําแหนงตองคืนรถใหแกสวนราชการ ภายในกําหนด 30 วัน นับแตวันที่ไดพน
จากตําแหนงหรือสงมอบงาน แลวแตกรณี 
    กรณีที่ผูใชรถประจําตําแหนงถึงแกกรรม ใหหัวหนาสวนราชการเรียกรถประจําตําแหนงคืน 
หากหัวหนาสวนราชการเห็นวามีเหตุผลสมควรจะผอนผันใหสงคืนรถประจําตําแหนงเกิน
กําหนดเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่งก็ใหกระทําไดตามควรแกพฤติการณ แตตองไมเกินกวา 60 
วัน นับจากวันถึงแกกรรม 
   

 หมวด 4 การเก็บรักษาและซอม  
   

 ขอ 16  
    การเก็บรักษารถประจําตําแหนงใหอยูในความควบคุมและความรับผิดชอบของผูดํารง
ตําแหนง 
    การเก็บรักษารถสวนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด ใหอยูในความควบคุมและ
รับผิดชอบของสวนราชการ โดยเก็บรกัษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณ ของสวนราชการ 
    สําหรับรถสวนกลาง หัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากหัวหนาสวนราชการ
จะพิจารณาอนุญาตใหนํารถไปเก็บรักษาที่อ่ืนเปนการชั่วคราวหรือเปนครั้งคราวได ในกรณี
ตอไปนี้ คือ 
    (1) สวนราชการไมมีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือ 
    (2) มีราชการจําเปนและเรงดวนหรือการปฏิบตัิราชการลับ 
    (ความในขอนี้แกไขเพิ่มเติมโดย ขอ 9 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535) 
   

 ขอ 16 ทวิ  
    การอนุญาตใหนํารถสวนกลางไปเก็บรักษาที่อ่ืนเปนการชั่วคราวอันเนื่องมาจากสวนราชการ
ไมมีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บรักษารถสวนกลาง 
จัดทํารายงานขออนุญาต พรอมดวยเหตุผลความจําเปนและรายละเอียดของสถานที่ที่จะนํารถ
สวนกลางไปเก็บรักษา ซึ่งแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวามีความปลอดภัยเพียงพอ เสนอ



ประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจอนุญาตดวยทุกครั้ง 
    เมื่อไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว ใหสวนราชการรายงานผูรักษาการตามระเบียบและ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินทราบ 
    (ความในขอนี้แกไขเพิ่มเติมโดย ขอ 1 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535) 
   

 ขอ 16 ตรี  
    ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถสวนกลางในระหวางการเก็บรักษาที่อ่ืนเปน
การชั่วคราว ตามขอ 16 ทวิ ผูเก็บรักษาตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกทางราชการ 
เวนแตจะพิสูจนไดวาไดใชความระมัดระวังดูแลรักษาเยี่ยงวิญูชนจะพึงสงวนรักษาทรัพยของ
ตนแลว และการสูญหายหรือเสียหายนั้นมิไดเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ
ผูเก็บรักา แตหากการสูญหายหรือเสียหายนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการนําไปใชในการอื่น ใหผูอ่ืนใช 
หรือนําไปเก็บไว ณ ที่ที่มไิดรับอนุญาต ผูเก็บรักษาตองรับผิดชอบทุกกรณี แมวาจะเกิดดวยเหตุ
สุดวิสัย เวนแตจะพิสูจนไดวา ถึงอยางไรความสูญหายหรือเสียหายก็จะเกิดแกรถสวนกลางคัน
นั้น 
    (ความในขอนี้ เพิ่มเติมโดย ขอ 10 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2535) 
   

 ขอ 17  
    ยกเลิก 
    (ความในขอนี้ ยกเลิกโดย ขอ 11 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2535) 
   

 ขอ 18  
    สวนราชการมีหนาที่รับผิดชอบการซอมบํารุงรถประจําตําแหนง รถสวนกลาง รถรับรอง และ
รถรับรองประจําจังหวัด ใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานไดดีอยูเสมอ 
    (ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดย ขอ 12 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535) 
 
   



 ขอ 18 ทวิ  
    ใหสวนราชการดําเนินการตรวจสอบและดูแลสภาพรถประจําตําแหนง รถสวนกลาง รถ
รับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด มิใหมีมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากทอไอเสียเกิน
ระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมกําหนด 
    ในการเริ่มตรวจสอบมลพิษของรถราชการตามวรรคหนึ่งใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวน
ราชการที่จะพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้จะตองดําเนินการตรวจสอบรถ
ราชการทุกคันในครั้งแรกใหเสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน นับแตที่ระเบียบมีผลบังคับ 
    นอกจากการตรวจสอบมลพิษของรถราชการตามวรรคหนึ่งแลว ใหมีการตรวจสอบมลพิษทุก
ระยะ 6 เดือน หรือทุกระยะทาง 15,000 กิโลเมตร แลวแตจะถึงกําหนดอยางใดกอน และ
ภายหลังการซอมบํารุงที่เกี่ยวกับระบบการทํางานของเครื่องยนตทุกครั้ง เมื่อพบวารถราชการ
คันใดมีมลพิษเกินระดับมาตรฐานใหดําเนินการแกไขซอมแซมบํารุงหรือปรับแตงสภาพ
เครื่องยนต ใหดีทันที 
    ใหสวนราชการแตละแหงรายงานผลการดําเนินงานใหกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม อยางนอยปละครั้ง 
    (ความในขอนี้เพิ่มเติมโดยขอ 3 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับที่ 
4) พ.ศ.2538) 
   

 ขอ 19  
    เมื่อเกิดการสูญหายหรอืเสียหายขึ้นกับรถประจําตําแหนง ผูใชรถประจําตําแหนงตองรีบ
รายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบทันที กรณีที่มิไดเปนผูใชรถเอง หรือไมสามารถที่จะ
รายงานเองได ใหพนักงานผูขับรถรีบรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ จนถงึหัวหนาสวน
ราชการ 
    กรณีตามวรรคหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นกับรถสวนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัดให
พนักงานขับรถรีบรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงหัวหนาสวนราชการทราบทนัที 
    ผูใชรถประจําตําแหนงตองรับผิดในกรณีที่รถประจําตําแหนงสูญหายเพราะความประมาท
เลินเลอของผูใชรถประจําตําแหนง แตถาผูใชรถประจําตําแหนงอนุญาตใหบุคคลอื่นนํารถ
ประจําตําแหนงไปใชนอกเหนือหนาที่ปกติ ผูใชรถประจําตําแหนงตองรับผิดชดใชคาสินไหม
ทดแทนความสูญหายแมดวยเหตุสุดวิสัย 
    ถาความเสียหายเกิดขึ้นแกรถประจําตําแหนงเพราะความผิดของบุคคลภายนอก ใหผูใชรถ



ประจําตําแหนงเปนผูเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกในนามของสวนราชการ
นั้น แตถาความเสียหายเกิดขึ้นเพราะความผิดของผูขับขี่ซึ่งมิใชพนักงานขับรถ หรือผูใชรถ
ประจําตําแหนง หรือมิใชอยูในระหวางการควบคุมการใชรถของผูใชรถประจําตําแหนง ผูใชรถ
ประจําตําแหนงตองรับผิดชอบซอมแซมใหคงสภาพดีตามเดิม ในระหวางที่ดําเนินการหาตัว
ผูรับผิดชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถดังกลาว หากสวนราชการมีความจําเปนตองใชรถคันนั้น 
ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัติซอมรถคันนั้นโดยเบิกจายจากเงินงบประมาณไปกอนได 
    ใหนําระเบียบความรับผิดชอบของขาราชการในทางแพง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับกรณี
ดังกลาว มาใชบังคับตามระเบียบนี้ดวย 
    การรายงานกรณีรถเสยีหายใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับนั้น ใหรายงานตาม แบบ 5 ทาย
ระเบียบนี้ 
    (ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดย ขอ 12 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535) 
   

 ขอ 20  
    ใหสวนราชการจัดทําสมุดแสดงรายการซอมบํารุงรถแตละคันตามตัวอยางแบบ 6 ทาย
ระเบียบนี้ 
   

 หมวด 5 การเบิกจายคาเชื้อเพลิง  
   

 ขอ 21  
    ผูใชรถประจําตําแหนงเปนผูจายคาเชื้อเพลิงเอง ในกรณีที่นํารถไปใชในการปฏิบัติหนาที่ซึ่ง
นอกเหนือไปจากหนาที่ปกติประจําใหเบิกจายเชื้อเพลิงหรือเบิกคาเชื้อเพลิงได ทั้งนี้ หัวหนา
สวนราชการตองรับรองทุกครั้งวา ไดมีการนํารถประจําตําแหนงไปใชในกรณีดังกลาวจริง 
    รถสวนกลาง รถรับรอง และรถรบัรองประจําจังหวัด ใหเบิกจายคาเชื้อเพลิงที่ไดตั้ง
งบประมาณเพื่อการนี้ 
    (ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดย ขอ 13 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535) 
 
 
   



 ขอ 22  
    ใหมีคณะกรรมการประกอบดวย ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ผูแทน
กระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนสํานัก
งบประมาณ ผูแทนสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เปนกรรมการ และเจาหนาที่ของ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการและหรือเลขานุการ มีหนาที่เสนอแนะ
คณะรัฐมนตรีเพื่อแกไขปรับปรุงระเบียบนี้ และใหมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ เฉพาะกรณีที่ไมเปน
การเปลี่ยนแปลงหลักการ หรือนโยบายที่ไดกําหนดไวในระเบียบนี้ 
    กรณีที่เปนการแกไขเปลี่ยนแปลงหลักการ หรอืนโยบายที่ไดกําหนดไวในระเบียบนี้แลวให
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
   

 ขอ 23  
    ผูใดกระทําการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทําการโดยมี
เจตนาทุจริต หรือปราศจากอํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ ถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัยตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น หรือตามกฎหมายเฉพาะ
ของสวนราชการนั้น 
   

 บทเฉพาะกาล  
   

 ขอ 24  
    ผูที่ไดรับรถประจําตําแหนงอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ แตไมอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับ
รถประจําตําแหนงตามระเบียบนี้ หรือผูที่ไดรับรถประจําตัวอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับให
คงใชตอไปไดอีกไมเกิน 180 วัน นับตั้งแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ 
   

 ขอ 25  
    ภายในกําหนด 2 ป นับตั้งแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหผูรักษาการตามระเบียบนี้เสนอแกไข
ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีที่มีอยูแลว แตยังมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ซึ่งไมขัดหรือแยงกับ
ขอกําหนดของระเบียบนี้ โดยกําหนดไวในระเบียบนี้ เพื่อความสะดวกแกผูปฏิบัติตอไป 
 
   



 ขอ 26  
    ใหใชระเบียบนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
    
                    ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 
 
                            

(ลงชื่อ) พลเอก เปรม ติณสูลานนท 
 
                         (เปรม ติณสูลานนท) 
                             นายกรฐัมนตรี 
 
  

  

  


