
6/9/2014 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

http://www.tessaban.com/tessaban2008/mambots/editors/tinymce/documents/finance/car_use.htm 1/5

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

วา่ดว้ยการใชแ้ละรกัษารถยนตข์องหนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ิน พ.ศ. ����

และแกไ้ขเพ�ิมเตมิ (ฉบบัท�ี �) พ.ศ. ����

 

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

 

              โดยท�ีเปน็การสมควรปรบัปรงุระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการใชแ้ละรกัษารถยนตข์ององคก์ารบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถ�ิน ใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณป์จัจบุนัและสะดวกตอ่การปฏบิตังิานของหนว่ยการบรหิารราชการสว่น
ทอ้งถ�ินย�ิงข�ึน

              อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา �� และมาตรา �� แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการสว่นจงัหวดั
พ.ศ.���� แกไ้ขเพ�ิมเตมิ โดยพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการสว่นจงัหวดั(ฉบบัท�ี �) พ.ศ.���� มาตรา �� และ
มาตรา �� แหง่พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ���� มาตรา �� และมาตรา �� แหง่พระราชบญัญตัสิขุาภบิาล พ.ศ.����
และมาตรา � และมาตรา �� แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา พ.ศ.���� กระทรวงมหาดไทยจงึ
วางระเบยีบไว ้ดงัตอ่ไปน�ี

              ขอ้ �     ระเบยีบน�ีเรยีกวา่ “ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการใชแ้ละรกัษารถยนตข์องหนว่ยการบรหิาร

ราชการสว่นทอ้งถ�ิน พ.ศ.����

              ขอ้ �     ระเบยีบน�ีใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแตว่นัประกาศ เปน็ตน้ไป

              ขอ้ �     ใหย้กเลกิ

                          (�)   ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการใชแ้ละรกัษารถยนตน์ั�งขององคก์ารบรหิารราชการสว่น
ทอ้งถ�ิน พ.ศ.����

                          (�)   ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการใชแ้ละรกัษารถยนตน์ั�งขององคก์ารบรหิารราชการสว่น
ทอ้งถ�ิน (ฉบบัท�ี �) พ.ศ.����

                          (�)   ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการใชแ้ละรกัษารถยนตน์ั�งขององคก์ารบรหิารราชการสว่น
ทอ้งถ�ิน (ฉบบัท�ี �) พ.ศ.����

              บรรดาระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืคาํสั�งอ�ืนใดท�ีขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบน�ีใหใ้ชร้ะเบยีบน�ีแทน

 

หมวด �

บททั �วไป
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              ขอ้ �     ในระเบยีบน�ี

              “รถยนต”์ หมายความวา่ รถยนตส์ว่นกลางและรถยนตป์ระจาํตาํแหนง่

              “รถยนตส์ว่นกลาง” หมายความวา่ รถยนตห์รอืรถจกัรยานยนตท์�ีจดัไวเ้พ�ือกจิการอนัเปน็สว่นรวมของหนว่ย
การบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ิน และใหห้มายความรวมถงึรถยนตท์�ีใชใ้นการบรกิารประชาชนหรอืใชใ้นหนา้ท�ีของสว่น
ราชการประจาํของหนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ิน เชน่ รถยนตด์บัเพลงิ รถยนตบ์รรทกุน�ํา รถยนตพ์ยาบาล
รถยนตบ์รรทกุขยะมลูฝอย เคร�ืองจกัรกลตา่ง ๆ

              “รถยนตป์ระจาํตาํแหนง่” หมายความวา่ รถยนตซ์�ึงจดัใหแ้กผู่้บรหิารหรอืขา้ราชการหรอืพนกังานของหนว่ย
การบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ินตามท�ีกาํหนดไวใ้นระเบยีบน�ี

              “หนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ิน” หมายความวา่ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาลสขุาภบิาลและเมอืง
พทัยา

     ***      “หวัหนา้ฝา่ยบรหิารของหนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ิน” หมายความวา่ นายกองคก์ารบรหิารสว่น
จงัหวดั นายกเทศมนตร ีประธานกรรมการสขุาภบิาล และปลดัเมอืงพทัยา

              “หวัหนา้สว่นราชการประจาํของหนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ิน” หมายความวา่ หวัหนา้สว่นราชการท�ีทาํ
หนา้ท�ีบงัคบับญัชา และรบัผดิชอบงานประจาํในสว่นราชการของหนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ิน เชน่ ปลดัองคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดั หวัหนา้สว่น ปลดัเทศบาล ผู้อาํนวยการกองหวัหนา้กอง ปลดัสขุาภบิาล

              ขอ้ �     ใหม้ตีราเคร�ืองหมายประจาํของหนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ิน ขนาดกวา้งหรอืยาวไมน่อ้ยกวา่

� น�ิว และอกัษรช�ือเตม็ของหนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ิน ขนาดสงูไมน่อ้ยกวา่ � น�ิว หรอืช�ือยอ่ขนาดไมน่อ้ยกวา่
� น�ิว ไวด้า้นขา้งนอกรถยนตส์ว่นกลางทั�งสองขา้งทกุคนั

              สาํหรบัรถจกัรยานยนต ์ขนาดของเคร�ืองหมายและช�ืออกัษรของหนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ินใหล้ดลง
ตามสว่น

     ***      ขอ้ �     ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามระเบยีบน�ี และใหม้อีาํนาจตคีวามวนิจิฉัยปญัหา ยกเวน้การ

ปฏบิตัติามระเบยีบน�ี กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละกาํหนดวธิปีฏบิตัเิพ�ือดาํเนนิการใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบน�ี

              ปลดักระทรวงมหาดไทย อาจมอบอาํนาจเร�ืองใดเร�ืองหน�ึงตามวรรคแรกใหผู้้วา่ราชการจงัหวดัได้

 

หมวด �

การควบคมุ บาํรงุรกัษา และซอ่มแซม

 

              ขอ้ �     รถยนตส์ว่นกลางใหอ้ยู่ในความควบคมุ บาํรงุรกัษาและรบัผดิชอบของหวัหนา้สว่นราชการประจาํของ
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หนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ินหรอืเทยีบเทา่ เวน้แตห่วัหนา้ฝา่ยบรหิารของหนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ิน
จะสั�งการเปน็อยา่งอ�ืน

              ขอ้ �     รถยนตป์ระจาํตาํแหนง่ใดให ้อยู่ในความควบคมุ บาํรงุรกัษาและรบัผดิชอบของ ผู้ท�ีดาํรงตาํแหนง่นั�น

              ขอ้ �     ใหห้วัหนา้สว่นราชการประจาํของหนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ินมหีนา้ท�ีตรวจตราควบคมุและ

กวดขนัการปฏบิตัหินา้ท�ีของผู้ขบัข�ีรถยนตส์ว่นกลางโดยเครง่ครดั หากมคีวามเสยีหายเกดิข�ึนกบัทรพัยส์นิของหนว่ยการ
บรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ินหรอืบคุคลอ�ืนเพราะความประมาทเลนิเลอ่ของผู้ขบัข�ีแลว้    ผู้ขบัข�ีนั�นจะตอ้งเปน็ผู้รบัผดิชอบ
ทั�งส�ิน

              ขอ้ ��   ใหห้นว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ินรบัผดิชอบในการบาํรงุรกัษาและซอ่มแซมรถยนตส์ว่นกลาง

ใหอ้ยู่ในสภาพท�ีพรอ้มจะใชง้านไดด้อียู่เสมอ

              รถยนตป์ระจาํตาํแหนง่คนัใดเกดิความเสยีหายหรอืบบุสลายเพราะความผดิของบคุคลภายนอก ใหผู้้มสีทิธใิช้
รถยนตป์ระจาํตาํแหนง่นั�นเปน็ผู้เรยีกคา่เสยีหายในนามของหนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ิน แตถ่า้ความเสยีหาย
หรอืบบุสลายเกดิข�ึนเพราะความผดิของผู้ขบัข�ีรถยนตป์ระจาํตาํแหนง่นั�นไมว่า่จะเปน็ผู้ใด ให ้     ผู้ดาํรงตาํแหนง่นั�นเปน็
ผู้รบัผดิชอบในการซอ่มแซมใหค้งสภาพดตีามเดมิ

              ใหผู้้มสีทิธใิชร้ถยนตป์ระจาํตาํแหนง่เปน็ผู้รบัผดิชอบในการบาํรงุรกัษาและซอ่มแซมรถยนตด์งักลา่วภายใน
กาํหนดระยะเวลา � ปคีร�ึงนบัแตว่นัท�ีซ�ือมา แตถ่า้รถยนตเ์กา่กใ็หล้ดกาํหนดระยะเวลาดงักลา่วลงตามหลกัเกณฑท์�ีหนว่ย
การบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ินนั�นกาํหนด และเม�ือพน้กาํหนดระยะเวลาดงักลา่วแลว้ใหห้นว่ยการบรหิารราชการสว่น
ทอ้งถ�ินนั�น ๆ เปน็ผู้บาํรงุรกัษาและซอ่มแซม

              การบาํรงุรกัษารถยนตต์ามขอ้น�ี เชน่ การลา้งอดัฉดี การเตมิหรอืเปล�ียนน�ํามนัเบรค น�ํามนัหลอ่ล�ืน ไสห้มอ้
กรองน�ํามนัเคร�ือง แบตเตอร�ี หวัเทยีน เปน็ตน้ ซ�ึงจาํเปน็ตอ้งกระทาํเปน็ครั�งคราวตามท�ีระบไุวใ้นคู่มอืการใชร้ถยนตห์รอื
ตามหลกัเกณฑท์�ีหนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ินนั�น ๆ กาํหนดใหเ้บกิจา่ยจากงบประมาณของหนว่ยการบรหิาร
ราชการสว่นทอ้งถ�ินไดเ้ม�ือไดร้บัอนมุตัจิากหวัหนา้ฝา่ยบรหิารของหนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ิน

 

หมวด �

การใช้

 

              ขอ้ ��   ผู้มสีทิธใิชร้ถยนตป์ระจาํตาํแหนง่ไดแ้ก ่หวัหนา้ฝา่ยบรหิารของหนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ิน

และผู้ท�ีดาํรงตาํแหนง่ตั�งแตห่วัหนา้สว่นราชการประจาํของหนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ินหรอืเทยีบเทา่ข�ึนไป ทั�งน�ี
ใหม้สีทิธใิชไ้ดต้าํแหนง่ละหน�ึงคน และหากผู้ใดดาํรงตาํแหนง่หลายตาํแหนง่ใหเ้ลอืกใชร้ถยนตป์ระจาํตาํแหนง่ไดเ้พยีง
ตาํแหนง่เดยีว

              ขอ้ ��   การใชร้ถยนต ์ปกตใิหใ้ชภ้ายในเขตของหนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ินนั�นถา้หากจะใชร้ถยนต์

ออกไปปฏบิตัหินา้ท�ีนอกเขตของหนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ินแลว้ ถา้รถยนตน์ั�น เปน็รถยนตส์ว่นกลางตอ้งไดร้บั
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อนญุาตเปน็หนงัสอืจากหวัหนา้ฝา่ยบรหิารของหนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ินนั�นกอ่น แตถ่า้เปน็รถยนตป์ระจาํ
ตาํแหนง่กใ็หอ้ยู่ในดลุพนิจิของผู้ท�ีดาํรงตาํแหนง่นั�นตามท�ี เหน็วา่ จาํเปน็และเหมาะสม และใหผู้้วา่ราชการจงัหวดัมี
อาํนาจสั�งการในการใชร้ถยนตข์องหนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ินไดต้ามท�ีเหน็สมควร

              ขอ้ ��   ใบขออนญุาตใชร้ถยนตใ์หเ้ปน็ไปตามแบบ � ทา้ยระเบยีบน�ี

              หนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ินตอ้งจดัใหม้สีมดุบนัทกึการใชร้ถยนตส์ว่นกลางประจาํของแตล่ะคนัไวโ้ดย
อยา่งนอ้ยใหม้ขีอ้ความตามแบบ � ทา้ยระเบยีบน�ี และควบคมุการลงรายการใชร้ถยนตด์งักลา่วใหเ้ปน็ไปตามความเปน็
จรงิ

              ขอ้ ��   ผู้ใชร้ถยนตป์ระจาํตาํแหนง่ตอ้งสง่มอบรถยนตด์งักลา่วคนืใหห้นว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ิน

ทนัทนีบัแตว่นัท�ีไดพ้น้จากตาํแหนง่ หรอืสง่มอบงานแลว้แตก่รณี

              กรณผีู้ใชร้ถยนตป์ระจาํตาํแหนง่ถงึแกก่รรม ใหห้วัหนา้ฝา่ยบรหิารของหนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ิน
เรยีกรถยนตด์งักลา่วคนืนบัแตว่นัถงึแกก่รรม

 

หมวด �

การเบกิจา่ยคา่น�ํามนัเช�ือเพลงิ

 

              ขอ้ ��   การเบกิจา่ยคา่น�ํามนัเช�ือเพลงิสาํหรบัรถยนตข์องหนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ิน     ใหห้นว่ย

การบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ินกาํหนดปรมิาณน�ํามนัเช�ือเพลงิท�ีจะจา่ยใหร้ถยนตแ์ตล่ะคนัไว ้ ทั�งน�ี ใหถ้อืตามสภาพและ
ขนาดของรถยนตน์ั�น ๆ โดยใชบ้ญัชตีามแบบ � ทา้ยระเบยีบน�ี

              รถยนตส์ว่นกลาง ใหเ้บกิจา่ยน�ํามนัเช�ือเพลงิจากงบประมาณของหนว่ยการบรหิารราชการสว่นทอ้งถ�ินนั�น

              รถยนตป์ระจาํตาํแหนง่ ใหผู้้มสีทิธใิชร้ถยนตป์ระจาํตาํแหนง่เปน็ผู้จา่ยน�ํามนัเช�ือเพลงิเวน้แตน่าํรถยนตป์ระจาํ
ตาํแหนง่นั�นไปใชเ้ชน่เดยีวกบัรถยนตส์ว่นกลาง ใหเ้บกิจา่ยคา่น�ํามนัเช�ือเพลงิไดเ้ปน็คราว ๆ ทั�งน�ีโดยใหถ้อืสภาพของงาน
นั�นเปน็เกณฑ์

 

                                 ประกาศ ณ วนัท�ี �� พฤษภาคม พ.ศ.����

 

พลอากาศเอก อนนัต ์กลนิทะ

(อนนัต ์กลนิทะ)



6/9/2014 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
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รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***แกไ้ขเพ�ิมเตมิ (ฉบบัท�ี �) พ.ศ.���� บงัคบัใช ้� กรกฎาคม ����

แบบพมิพท์�ีใชต้ามระเบยีบ
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