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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   

 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและ

รักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน และสะดวก
ตอการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยิ่งขึ้น 

 
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 ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษา

รถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตของหนวยการ

บริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๒)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรักษารถยนตของหนวยการ

บริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการอื่นใด ท่ีกําหนดไวแลวใน

ระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๘/พ๑๑๙ง/๓/๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ 
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“ผูบริหารทองถิ่ น” หมายความว า  นายกองคการบริหารส วนจั งหวัด 
นายกเทศมนตรีและนายกองคการบริหารสวนตําบล 

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

“รถสวนกลาง” หมายความวา รถยนตหรือรถจักรยานยนตท่ีจัดไวเพื่อกิจการอัน
เปนสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหหมายความรวมถึงรถยนตท่ีใชในการบริการ
ประชาชนหรือใชในหนาท่ีของสวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน รถยนตดับเพลิง 
รถยนตบรรทุกน้ํารถยนตพยาบาล รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย และเคร่ืองจักรกลตางๆ  

“รถประจําตําแหนง” หมายความวา รถยนตซ่ึงจัดใหแกผูบริหาร หรือหัวหนา
สวนราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

“รถรับรอง” หมายความวา รถยนตท่ีจัดไวเปนพาหนะรับรองชาวตางประเทศซ่ึง
เปนแขกของทางราชการ หรือจัดไวเพื่อรับรองบุคคลสําคัญ 

 
ขอ ๕  ใหมีตราเครื่องหมายประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขนาดกวางหรือ

ยาวไมนอยกวา ๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขนาดสูงไมนอย
กวา ๕ เซนติเมตรหรือชื่อยอขนาดสูงไมนอยกวา ๗.๕ เซนติเมตร ไวดานขางนอกรถยนต
สวนกลางท้ังสองขางทุกคัน 

สําหรับรถจักรยานยนต ขนาดของเครื่องหมายและชื่ออักษรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหลดลงตามสวน 

ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในวรรคหนึ่งและ
วรรคสองใหพนดวยสีขาว เวนแตใชสีขาวแลวมองไมเห็นชัดเจน ใหใชสีอื่นแทน ในกรณีท่ีมีการ
จําหนายรถยนตสวนกลาง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นลบหรือทําลายตราเครื่องหมายและ
อักษรช่ือขององคกรปกครองสวนทองถ่ินออกท้ังหมด กอนท่ีจะสงมอบรถยนตใหบุคคลอ่ืน 

 
ขอ ๖  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําบัญชีรถแยกประเภทเปนรถประจํา

ตําแหนงรถสวนกลาง และรถรับรอง รวมท้ังแสดงหลักฐานการไดมาและการจําหนายจายโอนตาม
แบบ ๑ หรือแบบ ๒ ทายระเบียบนี้ 

การเปลี่ยนแปลงประเภทรถตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตในกรณีท่ีมีความ
จําเปนใหเปล่ียนแปลงได โดยใหผูบริหารทองถ่ินขอทําความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย 

 
ขอ ๗  ในแตละปงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองสํา รวจและกํา 

หนดเกณฑการใชส้ินเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเปนหลักฐานในการเบิกจายน้ํามัน
เชื้อเพลิงและตรวจสอบของเจาหนาที่ฝายตรวจสอบ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๘  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ
ตีความวินิจฉัยปญหากําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหขอ
ทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยกอนการปฏิบัติ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจตามวรรคสอง ใหอธิบดีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นหรือผูวาราชการจังหวัด ก็ได 

 
หมวด ๒ 
การจัดหา 

   
 

ขอ ๙  รถประจําตําแหนงใหมีไดไมเกินตําแหนงละหนึ่งคัน หัวหนาสวนราชการ
ผูใดดํารงตําแหนงหลายตําแหนง ใหเลือกใชรถประจําตําแหนงไดเพียงตําแหนงเดียว และใหใชรถ
ในตําแหนงนั้นไปจนกวาจะพนจากตําแหนง 

รถประจําตําแหนง ซ่ึงมีอายุการใชงานมาแลวไมนอยกวาหกป และรถสวนกลาง
ซ่ึงมีอายุการใชงานมาแลวไมนอยกวาหาป ใหถือเปนเกณฑท่ีจะพิจารณาจัดหารถคันใหมทดแทน
คันเกาได 

ความในวรรคสองไมใชบังคับกับรถรับรอง โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร
ทองถ่ิน ที่จะพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม 

 
ขอ ๑๐  ขนาดเครื่องยนตรถประจําตําแหนง รถสวนกลางและรถรับรอง 

ตลอดจนราคาใหเปนไปตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
สําหรับรถประจําตําแหนง ใหกําหนดขนาดเคร่ืองยนตสูงสุดไมเกิน ๒,๔๐๐ ซีซี 
หามองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเงินนอกงบประมาณหรือเงินอื่นใดมาสมทบ

เพื่อจัดหารถใหมีขนาดเครื่องยนต หรือราคาเกินกวาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 

หมวด ๓ 
การใช 

   
 

ขอ ๑๑  รถประจําตําแหนงใหใชในการปฏิบัติราชการในตําแหนงหนาท่ีหรือท่ี
ไดรับมอบหมายโดยรวม หรืองานท่ีเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับงานในตําแหนงหนาท่ีหรือฐานะท่ีดํารง
ตําแหนงนั้นรวมตลอดถึงการใชเพื่อการเดินทางไปและกลับระหวางท่ีพักและสํานักงาน และเพื่อ
การอื่นที่จําเปนและเหมาะสมแกการดํารงตําแหนงหนาที่ 

รถสวนกลาง รถรับรอง ใหใชเพื่อกิจการอันเปนสวนรวมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหรือเปนประโยชนของทางราชการ ตามหลักเกณฑที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาของรถ
กําหนดขึ้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การใชรถยนตปกติใหใชภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น หากจะใช
รถยนตออกไปปฏิบัติหนาท่ีนอกเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ถาเปนรถยนตสวนกลางตอง
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูบริหารทองถิ่นกอน สําหรับรถประจําตําแหนงก็ใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูที่ดํารงตําแหนงนั้นตามที่เห็นวาจําเปนและเหมาะสม 

หามผูมีสิทธิไดรับรถประจําตําแหนง ซ่ึงไดรถประจําตําแหนงแลวนํารถสวนกลาง
ไปใชอีกเวนแตมีเหตุผลความจําเปนเฉพาะคราว ท้ังนี้ ใหระบุเหตุผลความจําเปนท่ีตองใชรถ
สวนกลางไวดวย 

ใบขออนุญาตใชรถสวนกลางและรถรับรองใหใชตามแบบ ๓ ทายระเบียบนี้ 
 
ขอ ๑๒  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดใหมีสมุดบันทึกการใชรถสวนกลาง

และรถรับรองประจํารถแตละคัน สมุดบันทึกอยางนอยใหมีขอความตามแบบ ๔ ทายระเบียบนี้ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองควบคุมพนักงานขับรถใหลงรายการไปตาม

ความเปนจริง 
 
ขอ ๑๓  ใหผูใชรถประจําตําแหนงคืนรถใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดพนจากตําแหนงหรือสงมอบงาน แลวแตกรณี 
กรณีผูใชรถประจําตําแหนงถึงแกกรรม ใหผูบริหารทองถิ่นเรียกรถประจํา

ตําแหนงคืนหากผูบริหารทองถิ่นเห็นวามีเหตุผลสมควรจะผอนผันใหสงคืนรถประจําตําแหนงเกิน
กําหนดเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่ง ก็ใหกระทําไดแตตองไมเกินกวาหกสิบวัน นับแตวันถึงแกกรรม 

 
หมวด ๔ 

การเก็บรักษาและซอมบํารุง 
   

 
ขอ ๑๔  การเก็บรักษารถประจําตําแหนง ใหอยูในความควบคุมและความ

รับผิดชอบของผูดํารงตําแหนง 
การเก็บรักษารถสวนกลาง รถรับรอง ใหอยูในความควบคุมและความรับผิดชอบ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเก็บรักษาในสถานท่ีเก็บหรือบริเวณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

สําหรับรถสวนกลาง ผูบริหารทองถิ่นหรือผูไดรับมอบอํานาจจากผูบริหารทองถิ่น
จะพิจารณาอนุญาตใหนํารถไปเก็บรักษาที่อื่นเปนการชั่วคราวหรือเปนครั้งคราวได ในกรณีตอไปนี้
คือ 

(๑)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีสถานท่ีเก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรอื 
(๒)  มีราชการจําเปนและเรงดวน 
 
ขอ ๑๕  การอนุญาตใหนํารถสวนกลางไปเก็บรักษาท่ีอื่นเปนการชั่วคราว อัน

เนื่องมาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีสถานท่ีเก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ ใหเจาหนาท่ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูรับผิดชอบในการเก็บรักษารถสวนกลางจัดทํารายงานขออนุญาตพรอมดวยเหตุผลความจําเปน
และรายละเอียดของสถานท่ีท่ีจะนํารถสวนกลางไปเก็บรักษา ซ่ึงแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวามี
ความปลอดภัยเพียงพอเสนอประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจอนุญาตดวยทุกครั้ง 

ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถสวนกลางในระหวางการเก็บรักษา
ที่อื่นเปนการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ผูเก็บรักษาตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเวนแตจะพิสูจนไดวาไดใชความระมัดระวังดูแลรักษาเย่ียงวิญูชน จะ
พึงสงวนรักษาทรัพยสินของตนแลวและการสูญหายหรือเสียหายน้ัน มิไดเกิดขึ้นจากความประมาท
เลินเลออยางรายแรงของผูเก็บรักษาแตหากการสูญหายหรือเสียหายนั้นเกิดข้ึน เนื่องจากการ
นําไปใชในการอื่น ใหผูอื่นใช หรือนําไปเก็บไวณ ท่ีท่ีมิไดรับอนุญาต ผูเก็บรักษาตองรับผิดชอบ
ทุกกรณ ีแมวาจะเกิดดวยเหตุสุดวิสัย เวนแตจะพิสูจนไดวาถึงอยางไรความสูญหายหรือเสียหายก็
จะเกิดแกรถสวนกลางคันนั้น 

เม่ือเกิดการสูญหายหรือเสียหายข้ึนกับรถประจําตําแหนง รถสวนกลาง และรถ
รับรอง ผูรับผิดชอบตองรายงานใหผูบริหารทองถิ่นทราบทันท ีตามแบบ ๕ ทายระเบียบนี้ 

 
ขอ ๑๖  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาท่ีรับผิดชอบการซอมบํารุงรถ

ประจําตําแหนงรถสวนกลางและรถรับรอง ใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชงานไดดีอยูเสมอ 
รถประจําตําแหนงคันใดเกิดความเสียหายหรือบุบสลาย เพราะความผิดของ

บุคคลภายนอกใหผูมีสิทธิใชรถประจําตําแหนงนั้นเปนผูเรียกคาเสียหายในนามขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แตถาความเสียหายหรือบุบสลายเกิดข้ึนเพราะความผิดของผูขับข่ีรถประจํา
ตําแหนง ไมวาจะเปนผูใด ใหผูดํารงตําแหนงนั้นเปนผูรับผิดชอบในการซอมแซมใหคงสภาพดี
ตามเดิม 

ใหผูมีสิทธิใชรถประจําตําแหนงเปนผูรับผิดชอบในการซอมบํารุงรถดังกลาว
ภายในกําหนดระยะเวลาสองปครึ่ง นับแตวันที่ซื้อมา และเม่ือพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ เปนผูซอมบํารุง 

การบํารุงรักษารถยนต เชน การเติมหรือเปล่ียนน้ํามันเครื่อง น้ํามันเบรค ไส
กรองน้ํามันเครื่อง แบตเตอรี ่หัวเทียน เปนตน ซ่ึงจําเปนตองกระทําเปนครั้งคราวตามท่ีระบุไวใน
คูมือการใชรถยนตใหเบิกจายจากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเม่ือไดรับอนุมัติ
จากผูบริหารทองถิ่น 

ผูใชรถประจําตําแหนงตองรับผิดชอบในกรณีท่ีรถประจําตําแหนงสูญหายเพราะ
ความประมาทเลินเลอของผูใชรถประจําตําแหนง หรืออนุญาตใหบุคคลอื่นนํารถประจําตําแหนง
ไปใชนอกเหนือหนาที่ปกติผูใชรถประจําตําแหนงตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนความสูญหาย 
แมดวยเหตุสุดวิสัย 

 
ขอ ๑๗  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบและดูแลสภาพรถประจํา

ตําแหนง รถสวนกลางและรถรับรอง มิใหมีมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากทอไอเสียเกิน
ระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการเริ่มตรวจสอบมลพิษของรถตามวรรคหนึ่งใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร
ทองถิ่นที่จะดําเนินการไดตามความเหมาะสม แตทั้งนี้จะตองดําเนินการตรวจสอบรถทุกคันในครั้ง
แรกใหเสร็จภายใน ๖ เดือน นับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช 

นอกจากการตรวจสอบมลพิษของรถตามวรรคสองแลว ใหมีการตรวจสอบ
มลพิษทุกหกเดือนหรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร แลวแตจะถึงกําหนดอยางใดกอน และ
ภายหลังการซอมบํารุงท่ีเกี่ยวกับระบบการทํางานของเครื่องยนตทุกครั้ง เม่ือพบวารถคันใดมี
มลพิษเกินระดับมาตรฐานใหดําเนินการแกไข ซอมบํารุง หรือปรับแตงสภาพเครื่องยนตใหดีทันท ี

 
ขอ ๑๘  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําสมุดแสดงรายการซอมบํารุงรถแต

ละคันตามแบบ ๖ ทายระเบียบนี้ 
 

หมวด ๕ 
การเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

   
 

ขอ ๑๙  การเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีจะจายใหรถยนตแตละคัน
ไว ท้ังนี้ ใหถือตามสภาพและขนาดรถยนตนั้นๆ รถสวนกลางและรถรับรอง ใหเบิกจายคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงจากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น สําหรับรถประจําตําแหนง ใหผูมี
สิทธิใชรถประจําตําแหนงเปนผูจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

 
 

ประกาศ ณ วันที ่๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สมชาย สุนทรวฒัน 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[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 

 


