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แบบ 1

รถประจ  าต  าแหน่ง

แบบ 2

รถสว่นกลาง/

รถรบัรอง

ให้ อปท. จดัท าบญัชีรถแยกประเภทรวมทั้งแสดง

หลกัฐานการไดม้าและการจ  าหน่ายจา่ยโอน

การจดัท าบญัชีแยกประเภทรถ



รถส่วนกลางทุกคนั

ใหมี้ตราเครื่องหมายและอกัษรช่ือเตม็

ของ อปท. ไวด้า้นขา้งนอกรถทั้งสองขา้ง 

**กรณีมีเหตผุลและความจ าเป็น 

ซ่ึงเห็นว่าอาจไม่ปลอดภยัแก่ผูใ้ช้

หรือไม่เหมาะสมในการปฏิบตังิาน 

ใหข้อท าความตกลงกบั ผวจ.

อปท.

รถส่วนกลาง
รถประจ  า

ต  าแหน่ง

รถรบัรอง

กวา้ง/ยาว

ไม่นอ้ยกว่า 18 cm

ไม่นอ้ยกว่า 

5 - 7.5 cm



อปท. อาจเช่ารถส่วนกลางหรือรถประจ  าต  าแหน่งไดต้ามความจ าเป็นและ

เหมาะสม โดยถือปฏิบตัติามกฎหมายว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร

พสัดภุาครฐั และมตคิณะรฐัมนตรีที่เก่ียวขอ้ง 

การซ้ือ การเช่า

การจดัหา

- รถส่วนกลาง

- รถประจ  าต  าแหน่ง - รถรบัรอง

- รถส่วนกลาง

- รถประจ  าต  าแหน่ง



การใชร้ถส่วนกลาง

- ใชเ้พื่อกิจการอนัเป็นส่วนรวมของ อปท. หรือเป็นประโยชน์

ของทางราชการ 

- ใชภ้ายในเขต อปท. นั้น 

- หากจะใชร้ถดงักล่าวออกไปปฏิบตัหินา้ที่นอกเขต อปท.

ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูบ้รหิารทอ้งถิ่น**ก่อน**

- การใชร้ถทั้งภายในเขตและนอกเขต อปท. 

ใหใ้ชใ้บขออนุญาตใชร้ถส่วนกลางตามแบบ 3 ทา้ยระเบียบ

- ใหผู้บ้รหิารทอ้งถ่ินมอบหมายขา้ราชการฯ ระดบัช านาญการข้ึนไปควบคมุ

การใชร้ถเป็นการเฉพาะ โดยจดัใหมี้สมุดบนัทึกการใชร้ถตามแบบ 4



ใหผู้บ้รหิารทอ้งถ่ินด าเนินการ ดงัน้ี

1. ส ารวจและตรวจสอบว่า มีการน ารถส่วนกลางไปใชใ้นลกัษณะเพื่อประโยชนส์่วนตวั 

หรือน าไปใชใ้นกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์หรือน าไปใชใ้นการกระท าผิด

กฎหมายหรอืไม่

2. หากตรวจพบตามขอ้ 1 ใหด้  าเนินการทางวินยักบัเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง 

3. กรณีรถที่ไดม้าจากการเช่า ใหค้วบคมุการใชร้ถใหมี้การปฏิบตัติามสญัญาเช่ารถ

และระเบียบฯ โดยเครง่ครดั

การใชร้ถส่วนกลาง (ตอ่)



การใชร้ถประจ  าต  าแหน่ง

- ใชใ้นต าแหน่งหนา้ที่หรือที่ไดร้บัมอบหมายโดยรวม 

- ใชใ้นงานที่เก่ียวเน่ืองโดยตรงกบังานในต าแหน่งหนา้ที่

- ใชเ้พื่อการเดินทางไปและกลบัระหว่างที่พกัและส านกังาน 

- ใชเ้พื่อการอื่นที่จ  าเป็นและเหมาะสมแก่การด ารงต าแหน่งหนา้ที่

ในหมู่ขา้ราชการและสงัคม เช่น งานรฐัพิธีตา่ง ๆ งานพิธีการ

งานประเพณี หรืองานสงัคมที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้



การเก็บรกัษา

รถส่วนกลาง/รถรบัรอง

เก็บรกัษาในสถานท่ีเก็บหรือบริเวณของ อปท.

รถประจ าต  าแหน่ง
ใหอ้ยูใ่นความควบคมุและความรบัผิดชอบ

ของผูด้  ารงต าแหน่ง

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอาจอนุญาตใหเ้ก็บที่อ่ืนชัว่คราวในกรณี

1. อปท. ไม่มีสถานท่ีเก็บท่ีปลอดภยั

2. มีราชการจ  าเป็นและเรง่ดว่น



การซ่อมบ ารุง

ให ้อปท. มีหนา้ที่รบัผิดชอบการซ่อมบ ารุงรถ

ใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มที่จะใชง้านไดด้ีอยูเ่สมอ

ตรวจสอบมลพิษทางอากาศและระดบัเสียง

จากท่อไอเสียทุกหกเดือน หรือทุกระยะทาง  

๑๕,๐๐๐ กม. แลว้แตจ่ะถึงก าหนดอยา่งใดก่อน

เบิกจา่ยงบประมาณจาก อปท.



การเบิกจา่ยค่าน ้ามนั

รถสว่นกลางและรถรบัรอง 

ใหเ้บิกจา่ยค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง

จากงบประมาณของ อปท. 

รถประจ  าต  าแหน่ง ผูใ้ชต้อ้งเป็นผูจ้า่ย

ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงเอง เวน้แตน่ ารถไปใช้

นอกเหนือไปจากหนา้ท่ีปกตปิระจ  า 

ใหเ้บิกค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงจาก อปท. ได ้

**โดยใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินรบัรองทุกครั้ง

ตามแบบรบัรองการใชร้ถประจ  าต  าแหน่ง**



ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/

ว 5799 ลว 28 ก.ย. 63 เรื่อง ซกัซอ้มแนวทาง

ปฏิบตัติามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย

การใชแ้ละรกัษารถยนตข์อง อปท. (ฉบบัที่ 2)

พ.ศ. 2563



หนงัสอืด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7508  ลว.  20 ธ.ค. 2561

- หลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการใชร้ถเพื่อช่วยเหลอืประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ของ

อปท.

- การจดับรกิารสาธารณะของ อปท. ในการช่วยเหลอืประชาชนตามอ านาจหนา้ที่ของ อปท. ในกรณี

การรบัสง่ผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาล อปท. อาจด าเนินการไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารดงัน้ี

(1) ผูป่้วยดูแลตวัเองไดล้งทะเบยีนขอรบัการช่วยเหลอืจาก อปท.

(2) การจดับรกิารรบัสง่ผูป่้วยไปโรงพยาบาลให ้อปท. พจิารณาความสามารถในการดูแลตนเอง

ของผูป่้วย
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หนงัสอืด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7508  ลว.  20 ธ.ค. 2561

- ผูป่้วยดูแลตวัเองได ้และไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน ใหพ้จิารณาใชร้ถสว่นกลาง ที่มิใช่รถฉุกเฉินใหบ้รกิาร

ได ้กรณีไม่มีรถสว่นกลาง หรอืมีแต่อยู่ในระหว่างใชป้ฏบิตัริาชการ หรอืรถสภาพไม่เหมาะแก่การ

รบัสง่ผูป่้วย ใหป้ระสานมูลนิธิ หรอืองคก์รอืน่ ๆ ที่มีรถฉุกเฉิน หรอือาจจา้งพาหนะในพื้นที่ใหก้าร

ช่วยเหลอื หรอือาจช่วยเหลอืเป็นค่าพาหนะได้

- กรณีผูป่้วยฉุกเฉิน ผูป่้วยไม่สามารถช่วยเหลอืตวัเองได ้ผูป่้วยตดิเตยีง และผูป่้วยที่ไม่มผูีดู้แล ให ้

ใชร้ถฉุกเฉินในการบรกิาร กรณีไม่มีรถฉุกเฉิน หรอืมีแต่อยู่ในระหว่างรบัสง่ผูป่้วยใหป้ระสานมูลนิธิ 

หรอืองคก์รอืน่ ๆ ที่มี รถฉุกเฉิน หรอือาจจา้งพาหนะในพื้นที่ใหก้ารช่วยเหลอืหรอือาจช่วยเหลอืเป็น

เงนิค่าพาหนะกไ็ด ้
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