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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและ

รักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน และสะดวก
ตอการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยิ่งข้ึน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัดพ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ และมาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษา

รถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตของหนวยการ

บริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตของหนวยการ

บริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการอื่นใด ที่กําหนดไวแลวใน

ระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา.เลม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง/หนา ๓/๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ 
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“ผูบริหารทอง ถ่ิน” หมายความว า  นายกองคการบริหารส วนจั งหวัด 
นายกเทศมนตรีและนายกองคการบริหารสวนตําบล 

“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา หัวหนาสวนราชการที่ทําหนาที่บังคับบัญชา
และรับผิดชอบงานประจําในสวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการสํานัก 

“รถสวนกลาง” หมายความวา รถยนตหรือรถจักรยานยนตที่จัดไวเพ่ือกิจการอัน
เปนสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใหหมายความรวมถึงรถยนตที่ใชในการบริการ
ประชาชนหรือใชในหนาที่ของสวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน รถยนตดับเพลิง 
รถยนตบรรทุกน้ํารถยนตพยาบาล รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย และเคร่ืองจักรกลตางๆ 

“รถประจําตําแหนง” หมายความวา รถยนตซึ่งจัดใหแกผูบริหาร หรือหัวหนา
สวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

“รถรับรอง” หมายความวา รถยนตที่จัดไวเปนพาหนะรับรองชาวตางประเทศซึ่ง
เปนแขกของทางราชการ หรือจัดไวเพ่ือรับรองบุคคลสําคัญ 

 
ขอ ๕  ใหมีตราเครื่องหมายประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขนาดกวางหรือ

ยาวไมนอยกวา ๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขนาดสูงไมนอย
กวา ๕ เซนติเมตรหรือช่ือยอขนาดสูงไมนอยกวา ๗.๕ เซนติเมตร ไวดานขางนอกรถยนต
สวนกลางทั้งสองขางทุกคัน 

สําหรับรถจักรยานยนต ขนาดของเครื่องหมายและชื่ออักษรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหลดลงตามสวน 

ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในวรรคหนึ่งและ
วรรคสองใหพนดวยสีขาว เวนแตใชสีขาวแลวมองไมเห็นชัดเจน ใหใชสีอ่ืนแทน ในกรณีที่มีการ
จําหนายรถยนตสวนกลาง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินลบหรือทําลายตราเครื่องหมายและ
อักษรชื่อขององคกรปกครองสวนทองถ่ินออกทั้งหมด กอนที่จะสงมอบรถยนตใหบุคคลอื่น 

 
ขอ ๖  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําบัญชีรถแยกประเภทเปนรถประจํา

ตําแหนงรถสวนกลาง และรถรับรอง รวมทั้งแสดงหลักฐานการไดมาและการจําหนายจายโอนตาม
แบบ ๑ หรือแบบ ๒ ทายระเบียบนี้ 

การเปลี่ยนแปลงประเภทรถตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตในกรณีที่มีความ
จําเปนใหเปลี่ยนแปลงได โดยใหผูบริหารทองถ่ินขอทําความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย 

 
ขอ ๗  ในแตละปงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองสํารวจและกําหนด

เกณฑการใชส้ินเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพ่ือเปนหลักฐานในการเบิกจายน้ํามัน
เช้ือเพลิงและตรวจสอบของเจาหนาที่ฝายตรวจสอบ 

 



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 
 

ขอ ๘  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ
ตีความวินิจฉัยปญหากําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี ้

ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหขอ
ทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยกอนการปฏิบัติ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคสอง ใหอธิบดีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินหรือผูวาราชการจังหวัด ก็ได 

 
หมวด ๒ 
การจัดหา 

   
 

ขอ ๙  รถประจําตําแหนงใหมีไดไมเกินตําแหนงละหนึ่งคัน หัวหนาสวนราชการ
ผูใดดํารงตําแหนงหลายตําแหนง ใหเลือกใชรถประจําตําแหนงไดเพียงตําแหนงเดียว และใหใชรถ
ในตําแหนงนั้นไปจนกวาจะพนจากตําแหนง 

รถประจําตําแหนง ซึ่งมีอายุการใชงานมาแลวไมนอยกวาหกป และรถสวนกลาง
ซึ่งมีอายุการใชงานมาแลวไมนอยกวาหาป ใหถือเปนเกณฑที่จะพิจารณาจัดหารถคันใหมทดแทน
คันเกาได 

ความในวรรคสองไมใชบังคับกับรถรับรอง โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร
ทองถ่ิน ที่จะพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม 

 
ขอ ๑๐  ขนาดเครื่องยนตรถประจําตําแหนง รถสวนกลางและรถรับรอง 

ตลอดจนราคาใหเปนไปตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
สําหรับรถประจําตําแหนง ใหกําหนดขนาดเครื่องยนตสูงสุดไมเกิน ๒,๔๐๐ ซีซ ี
หามองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําเงินนอกงบประมาณหรือเงินอื่นใดมาสมทบ

เพ่ือจัดหารถใหมีขนาดเครื่องยนต หรือราคาเกินกวาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 

หมวด ๓ 
การใช 

   
 

ขอ ๑๑  รถประจําตําแหนงใหใชในการปฏิบัติราชการในตําแหนงหนาที่หรือที่
ไดรับมอบหมายโดยรวม หรืองานที่เก่ียวเนื่องโดยตรงกับงานในตําแหนงหนาที่หรือฐานะท่ีดํารง
ตําแหนงนั้นรวมตลอดถึงการใชเพ่ือการเดินทางไปและกลับระหวางที่พักและสํานักงาน และเพ่ือ
การอื่นที่จําเปนและเหมาะสมแกการดํารงตําแหนงหนาที่ 

รถสวนกลาง รถรับรอง ใหใชเพ่ือกิจการอันเปนสวนรวมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือเปนประโยชนของทางราชการ ตามหลักเกณฑที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเจาของรถ
กําหนดขึ้น 



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 
 

การใชรถยนตปกติใหใชภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น หากจะใช
รถยนตออกไปปฏิบัติหนาที่นอกเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถาเปนรถยนตสวนกลางตอง
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูบริหารทองถ่ินกอน สําหรับรถประจําตําแหนงก็ใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูที่ดํารงตําแหนงนั้นตามที่เห็นวาจําเปนและเหมาะสม 

หามผูมีสิทธิไดรับรถประจําตําแหนง ซึ่งไดรถประจําตําแหนงแลวนํารถสวนกลาง
ไปใชอีกเวนแตมีเหตุผลความจําเปนเฉพาะคราว ทั้งนี้ ใหระบุเหตุผลความจําเปนที่ตองใชรถ
สวนกลางไวดวย 

ใบขออนุญาตใชรถสวนกลางและรถรับรองใหใชตามแบบ ๓ ทายระเบียบนี ้
 
ขอ ๑๒  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีสมุดบันทึกการใชรถสวนกลาง

และรถรับรองประจํารถแตละคัน สมุดบันทึกอยางนอยใหมีขอความตามแบบ ๔ ทายระเบียบนี้ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองควบคุมพนักงานขับรถใหลงรายการไปตาม

ความเปนจริง 
 
ขอ ๑๓  ใหผูใชรถประจําตําแหนงคืนรถใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่ไดพนจากตําแหนงหรือสงมอบงาน แลวแตกรณ ี
กรณีผูใชรถประจําตําแหนงถึงแกกรรม ใหผูบริหารทองถ่ินเรียกรถประจํา

ตําแหนงคืนหากผูบริหารทองถ่ินเห็นวามีเหตุผลสมควรจะผอนผันใหสงคืนรถประจําตําแหนงเกิน
กําหนดเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่ง ก็ใหกระทําไดแตตองไมเกินกวาหกสิบวัน นับแตวันถึงแกกรรม 

 
หมวด ๔ 

การเก็บรักษาและซอมบาํรุง 
   

 
ขอ ๑๔  การเก็บรักษารถประจําตําแหนง ใหอยูในความควบคุมและความ

รับผิดชอบของผูดํารงตําแหนง 
การเก็บรักษารถสวนกลาง รถรับรอง ใหอยูในความควบคุมและความรับผิดชอบ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

สําหรับรถสวนกลาง ผูบริหารทองถ่ินหรือผูไดรับมอบอํานาจจากผูบริหารทองถ่ิน
จะพิจารณาอนุญาตใหนํารถไปเก็บรักษาที่อ่ืนเปนการชั่วคราวหรือเปนครั้งคราวได ในกรณตีอไปนี้
คือ 

(๑) องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือ 
(๒) มีราชการจําเปนและเรงดวน 
 
ขอ ๑๕  การอนุญาตใหนํารถสวนกลางไปเก็บรักษาที่อ่ืนเปนการชั่วคราว อัน

เนื่องมาจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ ใหเจาหนาที่



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 
 

ผูรับผิดชอบในการเก็บรักษารถสวนกลางจัดทํารายงานขออนุญาตพรอมดวยเหตุผลความจําเปน
และรายละเอียดของสถานที่ที่จะนํารถสวนกลางไปเก็บรักษา ซึ่งแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวามี
ความปลอดภัยเพียงพอเสนอประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจอนุญาตดวยทุกครั้ง 

ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถสวนกลางในระหวางการเก็บรักษา
ที่อ่ืนเปนการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ผูเก็บรักษาตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเวนแตจะพิสูจนไดวาไดใชความระมัดระวังดูแลรักษาเยี่ยงวิญูชน จะ
พึงสงวนรักษาทรัพยสินของตนแลวและการสูญหายหรือเสียหายนั้น มิไดเกิดขึ้นจากความประมาท
เลินเลออยางรายแรงของผูเก็บรักษาแตหากการสูญหายหรือเสียหายนั้นเกิดขึ้น เนื่องจากการ
นําไปใชในการอื่น ใหผูอ่ืนใช หรือนําไปเก็บไว ณ ที่ที่มิไดรับอนุญาต ผูเก็บรักษาตองรับผิดชอบ
ทุกกรณี แมวาจะเกิดดวยเหตุสุดวิสัย เวนแตจะพิสูจนไดวาถึงอยางไรความสูญหายหรือเสียหายก็
จะเกิดแกรถสวนกลางคันนั้น 

เมื่อเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถประจําตําแหนง รถสวนกลาง และรถ
รับรอง ผูรับผิดชอบตองรายงานใหผูบริหารทองถ่ินทราบทันที ตามแบบ ๕ ทายระเบียบนี ้

 
ขอ ๑๖  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่รับผิดชอบการซอมบํารุงรถ

ประจําตําแหนงรถสวนกลางและรถรับรอง ใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานไดดีอยูเสมอ 
รถประจําตําแหนงคันใดเกิดความเสียหายหรือบุบสลาย เพราะความผิดของ

บุคคลภายนอกใหผูมีสิทธิใชรถประจําตําแหนงนั้นเปนผูเรียกคาเสียหายในนามขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แตถาความเสียหายหรือบุบสลายเกิดขึ้นเพราะความผิดของผูขับขี่รถประจํา
ตําแหนง ไมวาจะเปนผูใด ใหผูดํารงตําแหนงนั้นเปนผูรับผิดชอบในการซอมแซมใหคงสภาพดี
ตามเดิม 

ใหผูมีสิทธิใชรถประจําตําแหนงเปนผูรับผิดชอบในการซอมบํารุงรถดังกลาว
ภายในกําหนดระยะเวลาสองปครึ่ง นับแตวันที่ซื้อมา และเมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ เปนผูซอมบํารุง 

การบํารุงรักษารถยนต เชน การเติมหรือเปล่ียนน้ํามันเครื่อง น้ํามันเบรค ไส
กรองน้ํามันเครื่อง แบตเตอรี่ หัวเทียน เปนตน ซึ่งจําเปนตองกระทําเปนครั้งคราวตามที่ระบุไวใน
คูมือการใชรถยนตใหเบิกจายจากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเมื่อไดรับอนุมัติ
จากผูบริหารทองถ่ิน 

ผูใชรถประจําตําแหนงตองรับผิดชอบในกรณีที่รถประจําตําแหนงสูญหายเพราะ
ความประมาทเลินเลอของผูใชรถประจําตําแหนง หรืออนุญาตใหบุคคลอื่นนํารถประจําตําแหนง
ไปใชนอกเหนือหนาที่ปกติผูใชรถประจําตําแหนงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนความสูญหาย 
แมดวยเหตุสุดวิสัย 

 
ขอ ๑๗  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบและดูแลสภาพรถประจํา

ตําแหนง รถสวนกลางและรถรับรอง มิใหมีมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากทอไอเสียเกิน
ระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมกําหนด 



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 
 

ในการเริ่มตรวจสอบมลพิษของรถตามวรรคหนึ่งใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร
ทองถ่ินที่จะดําเนินการไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้จะตองดําเนินการตรวจสอบรถทุกคันในครั้ง
แรกใหเสร็จภายใน ๖ เดือน นับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช 

นอกจากการตรวจสอบมลพิษของรถตามวรรคสองแลว ใหมีการตรวจสอบ
มลพิษทุกหกเดือนหรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร แลวแตจะถึงกําหนดอยางใดกอน และ
ภายหลังการซอมบํารุงที่เก่ียวกับระบบการทํางานของเครื่องยนตทุกครั้ง เมื่อพบวารถคันใดมี
มลพิษเกินระดับมาตรฐานใหดําเนินการแกไข ซอมบํารุง หรือปรับแตงสภาพเคร่ืองยนตใหดีทันที 

 
ขอ ๑๘  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจดัทําสมดุแสดงรายการซอมบํารุงรถแต

ละคันตามแบบ ๖ ทายระเบยีบนี ้
 

หมวด ๕ 
การเบิกจายคาน้ํามนัเชื้อเพลิง 

   
 

ขอ ๑๙  การเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่จะจายใหรถยนตแตละคัน
ไว ทั้งนี้ ใหถือตามสภาพและขนาดรถยนตนั้นๆ รถสวนกลางและรถรับรอง ใหเบิกจายคาน้ํามัน
เช้ือเพลิงจากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น สําหรับรถประจําตําแหนง ใหผูมี
สิทธิใชรถประจําตําแหนงเปนผูจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สมชาย  สุนทรวัฒน 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัริาชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



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 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.  ประเภทรถประจําตําแหนง (แบบ ๑) 
๒.  ประเภทสวนกลาง/รถรับรอง (แบบ ๒) 
๓.  ใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง (แบบ ๓) 
๔.  บันทึกการใชรถ (แบบ ๔) 
๕.  รายงานอุบัติเหตุรถหมายเลขทะเบียน (แบบ ๕) 
๖.  รายละเอียดการซอมบํารุง (แบบ ๖) 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พชร/ผูจัดทํา 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ 
นันทพล/ปรับปรุง 

๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ 

 


