






ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการใช้และรักษารถยนตข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  (ฉบบัที่  2)   

พ.ศ.  2563 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  และสอดคล้อง
กับการใช้และรักษารถยนต์ของส่วนราชการ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๖๙  และมาตรา  ๗๗  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.  ๒๔๙๖  และมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๘๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ  5  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  5  รถส่วนกลางทุกคัน  ให้มีตราเครื่องหมายประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า  18  เซนติเมตร  และอักษรชื่อเต็มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ขนาดสูงไม่น้อยกวา่  5  เซนติเมตร  หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า  7.5  เซนติเมตร  ไว้ด้านข้างนอกรถ
ทั้งสองข้าง 

ส าหรับรถจักรยานยนต์  ขนาดของตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้ลดลงตามส่วน 

ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวรรคหนึ่งและวรรคสอง   
ให้พ่นด้วยสีขาว  เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน  ให้ใช้สีอื่นแทน  ในกรณีที่มีการจ าหน่ายรถส่วนกลาง  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของรถลบหรือท าลายตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นออกทั้งหมดก่อนที่จะส่งมอบรถส่วนกลางให้บุคคลอื่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีเหตุผลและความจ าเป็นซึ่งเห็นว่า  การมีตราเครื่องหมาย  
และอักษรชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ด้านข้างนอกรถ  อาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้หรือไม่เหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน  ให้ขอท าความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

รถคันใดได้รับยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ  และให้มีการพิจารณาทบทวน

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๓



เหตุผลและความจ าเป็นของการยกเว้นการมีตราเครือ่งหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในช่วงเวลาอันเหมาะสมอยู่เสมอด้วย” 

ข้อ 4 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  7/1  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้  
และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 

“ข้อ  7/1  ผู้ใดกระท าการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือกระท าการ
โดยมีเจตนาทุจริต  หรือปราศจากอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่   ถือว่าผู้นั้นกระท าผิด 
ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง  และในกรณีของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” 

ข้อ  5  ให้ยกเลิกความในข้อ  9  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  9  รถประจ าต าแหน่งให้มีได้ไม่เกินต าแหน่งละหนึ่งคัน  หัวหน้าส่วนราชการผู้ใด  
ด ารงต าแหน่งหลายต าแหน่ง  ให้เลือกใช้รถประจ าต าแหน่งได้เพียงต าแหน่งเดียว  และให้ใช้รถ  
ในต าแหน่งนั้นไปจนกว่าจะพ้นจากต าแหน่ง 

รถประจ าต าแหน่ง  ซึ่งมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า  6  ปี  และรถส่วนกลางซึ่งมีอายุ  
การใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปี  ให้ถือเป็นเกณฑ์ที่จะพิจารณาจัดหารถคันใหม่ทดแทนคันเก่าได้ 

ส าหรับรถประจ าต าแหน่งหรือรถส่วนกลางที่ ได้รับความเสียหายต้อ งเสียค่าซ่อมสูง   
หรือประโยชน์ที่จะได้รับไม่คุ้มกับค่าซ่อม  หรือเมื่อซ่อมแล้วไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้โดยปลอดภัย   
หรือรถประจ าต าแหน่งหรือรถส่วนกลางที่สามารถแลกเปลี่ยนกับรถยนต์ใหม่ขนาดและประเภทเดียวกันได้  
โดยไม่เพ่ิมราคา  ไม่อยู่ในบังคับของระยะเวลาตามวรรคสอง 

ความในวรรคสองและวรรคสามไม่ใช้บังคับกับรถรับรอง  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น  
ที่จะพิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเช่ารถส่วนกลางหรือรถประจ าต าแหน่งได้ตามความจ าเป็น  
และเหมาะสม  โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังโดยอนุโลม” 

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ  11  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรกัษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  11  รถประจ าต าแหน่งให้ใช้ในการปฏิบัตริาชการในต าแหน่งหนา้ที่หรือที่ได้รบัมอบหมาย
โดยรวม  หรืองานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับงานในต าแหน่งหน้าที่หรือฐานะที่ด ารงต าแหน่งนั้นรวมตลอดถึง
การใช้ เ พ่ือการเดินทางไปและกลับระหว่างที่ พักและส านักงาน  และเ พ่ือการอื่นที่ จ า เป็น 
และเหมาะสมแก่การด ารงต าแหน่งหน้าที่ในหมู่ข้าราชการและสังคม 

รถส่วนกลาง  รถรับรอง  ให้ใช้เพ่ือกิจการอันเป็นส่วนรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หรือเป็นประโยชน์ของทางราชการ  ตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของรถก าหนดขึ้น 
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การใช้รถส่วนกลาง  และรถรับรองปกติให้ใช้ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น   
หากจะใช้รถดังกล่าวออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นก่อน   

ห้ามผู้มีสิทธิได้รับรถประจ าต าแหน่ง  ซึ่งได้รถประจ าต าแหน่งแล้วน ารถส่วนกลางไปใช้อีก   
เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็นเฉพาะคราว  ทั้งนี้  ให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องใช้รถส่วนกลางไว้ด้วย 

ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและรถรับรองให้ใช้ตามแบบ  3  ท้ายระเบียบนี้”   
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ  16  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  16  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบการซ่อมบ ารุงรถประจ าต าแหน่ง  

รถส่วนกลางและรถรับรอง  ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
เมื่อเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถประจ าต าแหน่ง  ผู้ใช้รถประจ าต าแหน่งต้องรีบ  

รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที  กรณีที่มิได้เป็นผู้ใช้รถเองหรือไม่สามารถที่จะรายงานเองได้   
ให้พนักงานขับรถรีบรายงานผู้บังคับบัญชา 

กรณีตามวรรคสอง  เมื่อเกิดขึ้นกับรถส่วนกลาง  และรถรับรอง  ให้พนักงานขับรถรีบรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  จนถึงผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที 

ผู้ใช้รถประจ าต าแหน่งต้องรับผิดในกรณีที่รถประจ าต าแหน่งสูญหายเพราะความประมาท
เลินเล่อของผู้ใช้รถประจ าต าแหน่ง  หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นน ารถประจ าต าแหน่งไปใช้นอกเหนือหน้าที่ปกติ  
ผู้ใช้รถประจ าต าแหน่งต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความสูญหาย  แม้ด้วยเหตุสุดวิสัย 

ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นแก่รถประจ าต าแหน่งเพราะความผิดของบุคคลภายนอก  ให้ผู้ใช้รถ
ประจ าต าแหน่งเป็นผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกในนามขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้น  แต่ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้ขับขี่ซึ่ งมิใช่พนักงานขับรถ   
หรือผู้ใช้รถประจ าต าแหน่ง  ผู้ใช้รถประจ าต าแหน่งต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้คงสภาพดีตามเดิม 

ในระหว่างที่ด าเนินการหาตัวผู้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถดังกล่าว  หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องใช้รถคันนั้น  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติซ่อมรถคันนั้น  
โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณไปก่อนได้ 

ให้น าระเบียบความรับผิดชอบของข้าราชการในทางแพ่ง  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับกรณีดังกล่าวมาใช้บังคับตามระเบียบนี้ด้วย” 

้หนา   ๓
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ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ  19  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  19  ผู้ใช้รถประจ าต าแหน่งเป็นผู้จ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเอง  ในกรณีที่น ารถไปใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนอกเหนือไปจากหน้าที่ปกติประจ าให้เบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงหรือเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงได้  
ทั้งนี้  ผู้บริหารท้องถิ่นต้องรับรองทุกครั้งว่าได้มีการน ารถประจ าต าแหน่งไปใช้ในกรณีดังกล่าวจริง 

รถส่วนกลางและรถรับรอง  ให้เบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงจากงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กันยายน   ๒๕๖๓



 

แบบ ๓ 
 

ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง/รถรับรอง 
 

วันที่………..เดือน………………………………..พ.ศ.…. 
เรียน (ผู้มีอ ำนำจสั่งใช้รถ)………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 ข้ำพเจ้ำ…………………………………………………….…………ต ำแหน่ง……………….….……………………… 
ขออนุญำตใช้รถ (ไปที่ไหน)……………………………………………………………………..........………………………..…………….. 
เพ่ือ…………………………………………………….....…………………………………………………….…….มีคนนั่ง………………..คน 
ในวันที่…………………………………....................................………………เวลำ…………………….………………………………… 
ในวันที่………………………………….....................……………………………เวลำ………………………………….…………………… 
 
 
 

                        …………………………………………………………ผู้ขออนุญำต 
                                            ..……………..………………………………………..ผู้อ ำนวยกำรกอง/หัวหน้ำกอง 

                                                                                                หรือผู้แทน 
                                              ……..………………………………………………….(วัน เดือน ปี) 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(ลงนำมผู้มีอ ำนำจสั่งใช้รถ).………………………………………………………………………………………….......................…… 
                                                                     …………/………....…………..………./……. 

 



 
แบบรับรองการใช้รถประจ าต าแหน่ง 

 

วันที่........... เดือน...................................พ.ศ. ....... 
 
รายละเอียดการใช้รถประจ าต าแหน่ง 
 ข้าพเจ้า....................................................................................ต าแหน่ง.................................................. 
ใช้รถยนต์ประจ าต าแหน่ง (ไปที่ไหน)................................................................................................................... .. 
เพ่ือ................................................................... ..................................................................................................... 
ในวันที่...........................................................................................เวลา...................... .......................................... 
ถึงวันที่...........................................................................................เวลา............................................................... . 
 
 
 ลงชื่อ..............................................ผู้ใชร้ถประจ าต าแหน่ง 
  (...........................................) 
 ต าแหน่ง............................................ 
 วัน/เดือน/ปี....................................... 
 
 
 
 ลงชื่อ................................................ผู้รับรองการใช้รถประจ าต าแหน่ง 
  (......................................) 
 ต าแหน่ง......................................... 
 วัน/เดือน/ปี.................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


