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คํานํา
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2-6

พ.ศ. 2530-2545 ท่ีกําหนดเก่ียวกับการจัดหา การใชรถ การควบคุม การเก็บรักษา และการซอมบํารุง เพ่ือให
การดําเนินดานยานพาหนะมีมาตรฐานและเปนไปในแนวทางเดียวกัน

คูมือเก่ียวกับหลักการปฏิบัติในการใชรถราชการ ของสํานักงานรัฐมนตรี  กระทรวงยุติธรรม ได
รวบรวมขอมูลเก่ียวกับการจัดหา การใชรถ การควบคุม การเก็บรักษา และการซอมบํารุง รวมถึงกฎระเบียบ
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชยานพาหนะอันจะเปนประโยชนตอผูควบคุม ผูใชบริการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
และสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามวัตถุประสงค ซึ่งถือเปนประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติราชการ

ผูจัดทํา

นางสาวนริสรา  เอ่ียมใจตรง
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วัตถุประสงค (Objectives)
1. เพ่ือใหสํานักงานรัฐมนตรี มีคูมือเก่ียวกับหลักการปฏิบัติในการใชรถราชการท่ีชัดเจน รายละเอียด

ข้ันตอนการปฏิบัติงานของผูควบคุม พนักงานขับรถยนต และผูขอใชบริการ
2. เพ่ือใหผูควบคุม พนักงานขับรถยนต และผูขอใชบริการ สามารถนําไปปฏิบัติงานเพ่ือใหถูกตองตาม

ระเบียบวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6
3. เพ่ือเปนการกํากับดูแลการใชรถราชการของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม เปนไปดวย

ความเรียบรอย

ขอบเขต (Scope)
คู มือการปฏิบัติงานนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดหา การใชรถ การควบคุม

การเก็บรักษา การซอมบํารุง  และการอนุญาต งานยานพาหนะของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม ไดรู
ถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานตั้งแตการจัดหา การใชรถ การควบคุม การเก็บรักษา และการซอมบํารุง ซึ่งเปนไป
ตามระเบียบวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6

คําจํากัดความ (Definition)
รถสวนกลาง หมายถึง รถยนตท่ีจัดไวเพ่ือกิจการอันเปนสวนรวมของสํานักงานรัฐมนตรี
เจาหนาท่ีผูควบคุมรถ หมายถึง เจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายจากหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี ใหเปน

ผูควบคุม ดูแลรถราชการของหนวยงานใน สํานักงานรัฐมนตรี
ผูขอใชบริการ หมายถึง หัวหนาสํานักงาน และเจาหนาท่ีภายในสํานักงาน
พนักงานขับรถยนต หมายถึง ผูไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีขับรถยนตประจําสํานักงานรัฐมนตรี
แบบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง (แบบ 3) หมายถึง แบบฟอรมขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง

หรือมีชื่อเรียกอีกอยางวา แบบ 3 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6

การบํารุงรักษา หมายถึง การดูแลและตรวจสอบรถยนตสวนกลางใหมีสภาพสมบูรณเพ่ือยืดอายุ
การใชงาน และพรอมใชงานเสมอ

หนาที่ความรับผิดชอบ (Reponsibilities)
1. หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี และผูท่ีไดรับมอบอํานาจมีหนาท่ี พิจารณาอนุญาตการใชรถราชการ
2. ผูควบคุมรถยนต มีหนาท่ี ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนตใหเปนไป

ตามระเบียบ จัดเก็บใบอนุญาตใชรถยนตสวนกลางเพ่ือประกอบการตรวจสอบ
3. พนักงานขับรถยนต  มีหนาท่ีดูแลรักษาความสะอาดรถยนตท่ีอยูในความรับผิดชอบ ปฏิบัติหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมายดวยความสุภาพ
4. ผูขอใชบริการ  มีหนาท่ี เขียนใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลางตามแบบฟอรม (แบบ 3) ถาไป

ราชการตางจังหวัดตองทําหนังสือขออนุมัติไปราชการ
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)

1. การขอใชบริการ
1.1 การขอใชรถยนตสวนกลางไปปฏิบัติราชการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

เจาหนาท่ีสํานักงานรัฐมนตรี หรือผูขอใชบริการรถยนตสวนกลางสํานักงานรัฐมนตรีในวันทําการขอใหยื่น
ใบอนุญาตใชรถยนตสวนกลาง (แบบ 3) แจงความประสงคในการขออนุญาตใชรถยนต เพ่ือเสนอหัวหนา
สํานักงานรัฐมนตรี อนุญาต ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถยนตราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6

1.2 การขอใชรถยนตสวนกลางของสํานักงานรัฐมนตรี ไปปฏิบัติราชการตางจังหวัด ผูขอ
ใชบริการรถยนตสวนกลาง ตองทําหนังสือขออนุมัติใชรถยนตไปปฏิบัติราชการตางจังหวัด และยื่นหนังสือขอ
อนุมัติไปราชการ

1.3 การขอใชรถยนตสวนกลางของสํานักงานรัฐมนตรีในการติดตอราชการ เจาหนาท่ี
ของสํานักงานรัฐมนตรี หรือผูขอใชบริการรถยนตควรพิจารณาความเรงดวนของงาน กรณีในการใชทางพิเศษ
หากไมใชกรณีเรงดวนควรใชทางปกติ

2. การใหบริการ
2.1 เจาหนาท่ีผูควบคุมการใชรถยนต รับแบบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลางจาก

เจาหนาท่ีสํานักงานรัฐมนตรี หรือผูขอใชบริการ และแจงใหพนักงานขับรถยนตทราบ
2.2 พนักงานขับรถยนตลงชื่อรับทราบ ตรวจเช็คสภาพรถยนตใหอยูในสภาพเรียบรอย

กอนออกใชงาน
2.3 หัวหนากลุม ตรวจสอบ และอนุญาต และแจงพนักงานขับรถยนต
2.4 เจาหนาท่ีผูควบคุมการใชรถยนต เสนอใบอนุญาตใชรถยนต (แบบ 3) ตอหัวหนา

สํานักงานรัฐมนตรี
2.5 หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรีลงชื่ออนุญาตใน แบบ 3
2.6 พนักงานขับรถยนตนํารถออกปฏิบัติหนาท่ี
2.7 พนักงานขับรถยนตตรวจสภาพรถยนตหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจท่ีไดรับมอบหมายให

สะอาดและนํากลับมาจอดยังจุดจอดรถของกระทรวงยุติธรรม พรอมใชปฏิบัติงานครั้งตอไป

3. การบํารุงรักษาและซอมแซม
3.1 พนักงานขับรถตองทําความสะอาดรถยนตตาม สป.ยธ. กําหนด
3.2 กรณีครบกําหนดซอมบํารุงตามแผนการตรวจสภาพ และการบํารุงรักษารถ

สวนกลางสํานักงานรัฐมนตรี ใหพนักงานขับรถยนตท่ีรับผิดชอบนํารถเขาตรวจสภาพตามรายการท่ีกําหนด
3.3 กรณีซอมบํารุง พนักงานขับรถยนตเขียนรายงานลงในบันทึกขอความเรื่องขอแจง

ซอมสงกรรมการท่ีเก่ียวของรับทาบ
3.4 จัดทํารายละเอียดการซอมบํารุงตามรอบของการซอมบํารุง
3.5 ใหพนักงานขับรถยนตจัดเตรียมรถยนตใหพรอมใชงานอยูเสมอ
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4. ขอควรปฏิบัติของพนักงานขับรถยนต
1. การลงช่ือและเวลาปฏิบัติงาน

พนักงานขับรถยนตตองลงเวลามาปฏิบัติงานและลงเวลาเลิกงานทุกวันท่ีตองมาปฏิบัติงาน
2. วินัยในการปฏิบัติงาน

2.1 ในขณะปฏิบัติหนาท่ีตองแตงกายในชุดสุภาพเรียบรอย
2.2 เคารพและปฏิบัติตามระเบียบวินัย ขอบังคับขอปฏิบัติ
2.3 เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งผูท่ีไดรับมอบหมาย
2.4 ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอยางเครงครัด
2.5 ตองดูแลรักษาทําความสะอาดรับผิดชอบรถยนตท่ีไดรับมอบหมายใหอยูในสภาพสมบูรณ

สะอาดเรียบรอย พรอมใหบริการตลอดเวลา หากเกิดความชํารุดขัดของของเครื่องยนตและอุปกรณอ่ืนๆ ให
พนักงานขับรถยนตแจงเจาหนาท่ีควบคุมทราบทันที

3. ขอหามปฏิบัติของพนักงานขับรถยนต
3.1 ไมแจงหรือรายงานเท็จหรือปกปดขอเท็จจริงเก่ียวกับการทํางาน
3.2 ไมละท้ิงหนาท่ี ขาดงาน หรือหยุดงานโดยไมมีเหตุอันควร
3.3 ไมมาปฏิบัติงานสายหรือเกินกวาเวลามาปฏิบัติงานตามท่ีกําหนด
3.4 ไมจงใจหรือเจตนาปฏิบัติงานใหลาชา
3.5 ไมปลอยใหเกิดความสูญเสียแกเครื่องมือ เครื่องใช หรือทรัพยสินอ่ืนใดของราชการ
3.6 ไมเปดเผยขอความใดๆ อันเปนเรื่องปกปดหรือความลับเก่ียวกับการดําเนินงานของ

ราชการ
3.7 หามพนักงานขับรถยนตผูใดลงเวลาแทนพนักงานขับรถยนตผูอ่ืนหรือแกไขเพ่ิมเติม

แบบฟอรมลงเวลาปฏิบัติงาน อันทําใหพนักงานขับรถยนตผูอ่ืนไดรับประโยชนหรือเสียประโยชน
3.8 หามพนักงานขับรถยนตนํารถยนตของทางราชการไปใชกิจการสวนตัวและหามนํา

รถยนตออกจากลานจอดรถหรือสถานท่ีจอดไวโดยไมมีใบขออนุญาตใชรถโดยเด็ดขาด
3.9 หามนําเครื่องมือ เครื่องใช หรือทรัพยสินอ่ืนใดของทางราชการไปใชประโยชนสวนตัว

หรือผูอ่ืน เวนแตจะไดรับอนุญาตหรืออนุมัติจากผูมีอํานาจอนุญาตหรืออนุมัติ
3.10 ไมประพฤติในทางท่ีนําความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสูหมูคณะทางราชการ
3.11 ไมแสดงกริยาวาจาไมสุภาพตอขาราชการและเจาหนาท่ีของสํานักงานรัฐมนตรี
3.12 ไมกระทําหรือสนับสนุนใหมีการทะเลาะวิวาท หรือทํารายรางกายเพ่ือนรวมงานและ

ผูอ่ืน
3.13 ไมแพรขาวอกุศลใสรายผูอ่ืน แอบอางใหเกิดความเสียหายแกราชการหรือกอใหเกิด

ความแตกแยกความสามัคคีในระหวางพนักงานขับรถยนตดวยกัน
3.14 ไมเสพสิ่งเสพติด สุรา หรือสิ่งมึนเมาระหวางเวลาปฏิบัติงาน ไมปฏิบัติงานในสภาพมึน

เมา
3.15 ไมเปนผูกระทําหรือใหความรวมมือในการโจรกรรม หรือทําลายทรัพยสินของทาง

ราชการไดรับความเสียหาย
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3.16 หามนําสิ่งเสพติด สุรา ของมึนเมา และของผิดกฎหมายเขามาในบริเวณสถานท่ี
ปฏิบัติงานท้ังในและนอกเวลา

3.17 หามเลนการพนันทุกชนิดในบริเวณท่ีปฏิบัติงานท้ังในและนอกปฏิบัติงาน
3.18 หามพกพาอาวุธทุกชนิดในบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงาน ท้ังในและนอกเวลาปฏิบัติงานทุก

กรณี
3.19 หามดําเนินการหรือกระทําการใดๆ ในทางท่ีขัดกฎหมายและศีลธรรมอันดี
3.20 บริษัทตองสงพนักงานขับรถยนตตรวจสารเสพติดในปสสาวะ โดยมีใบรับรองแพทยมา

แสดง
ผูปฏิบัติงานใหมในการปฏิบัติงานในกระบวนงานนี้ควรตองศึกษาคูมือเก่ียวกับการใชรถ

ราชการ ความรูในการทํางานเปนอยางดี
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6. ผังกระบวนการปฏิบัตงิาน (การขออนุมัตใิชรถราชการ)
ขั้นตอนท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียด เอกสารท่ีเกี่ยวของ ผูท่ีเกี่ยวของ

1. เมื่อ จนท. กลุมงานไดรับเรื่องแลว ตองการใชรถยนต
สวนกลางของสํานักงาน แจงความประสงค

-เจาหนาท่ีขอใชรถยนต

2. เจาหนาท่ีหรือผูขอใชรถยนตสวนกลางเขียนใบอนุญาต
ใชรถยนตสวนกลาง (แบบ 3) แจงความประสงคในการ
ขอใชรถยนต ระบุ วัน/เดือน/ป สถานท่ี และเวลาในการ
เดินทาง

- เจาหนาท่ีขอใชรถยนต

3. จนท. ผูขอใชรถยนตกรอกรายละเอียดใบอนุญาตใช
รถยนต (แบบ 3) สงให จนท. ผูดูแลควบคุมการจายรถ

-เจาหนาท่ีขอใชรถยนต
-เจาหนาท่ีควบคุมดูแล
รถยนต

4. จนท. ดูแลรถยนตลงรายละเอียดในใบอนุญาตใชรถยนต
(แบบ 3) ลงหมายเลขทะเบียนรถยนต และรายช่ือ
พนักงานขับรถยนต พรอมแจงพนักงานขับรถยนตทราบ

-เจาหนาท่ีดูแลรถยนต
-พนักงานขับรถยนต

การปฏิบัติงานเก่ียวกับการขออนุญาต
ใชรถยนต

.

จนท.ผูขอใชรถยนตสงใบอนุญาต
ขอใชรถยนตให จนท.ดูแล

รถยนต

จนท. ดูแลรถยนตลงรายละเอียด
ในใบอนุญาตใชรถยนต (แบบ 3)
แจงพนักงานขับรถยนต

เจาหนาท่ีหรือผูขอใชยื่น
(แบบ 3)
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ขั้นตอนท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียด เอกสารท่ีเกี่ยวของ ผูท่ีเกี่ยวของ
5. หน.งานบริหาร ตรวจสอบความถูกตองในใบอนุญาตใช

รถยนต (แบบ 3)
-หัวหนางานบริหาร

6. จนท. เสนอใบอนุญาตใชรถยนต (แบบ 3) ตอ หน.สร -เจาหนาท่ีดูแลรถยนต
-หัวหนาสํานักงาน
รัฐมนตรี

7. - หน.สร. พิจารณาลงนามอนุมัติ/อนุญาต/ทราบ ใน
ใบอนุญาตใชรถยนต (แบบ 3) หลังจากน้ันจึงดําเนินการ
ปลอยรถยนต และลงระบบตอไป

-หัวหนาสํานักงาน
รัฐมนตรี

ขั้นตอนท่ี ผังกระบวนการ รายละเอียด เอกสารท่ีเกี่ยวของ ผูท่ีเกี่ยวของ

จนท. ดูแลรถยนตเสนอ
ใบอนุญาตใชรถยนตแบบ 3 ตอ

หน.สร.

หัวหนางานบรหิาร

หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
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8.
จนท.  นํ า ใบอนุญาตใช รถยนตส วนกลาง
(แบบ 3) ท่ี หน.สร. ลงนามอนุมัติ/อนุญาต/
ทราบ ลงระบบจองยานพาหนะเพ่ือเก็บเปน
ขอมูลตอไป

-เจาหนาท่ีดูแลรถยนต

ลงระบบจองยานพาหนะ
Car.moj.go.th
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5. เอกสารอางอิง (Reference Document)
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (บทท่ี 2) พ.ศ. 2530
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (บทท่ี 3) พ.ศ. 2535
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (บทท่ี 4) พ.ศ. 2538
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (บทท่ี 6) พ.ศ. 2545
- งานยานพาหนะ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม

6. แบบฟอรมที่ใช
-. ใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง/รถรับรอง/รถรับรองประจําจังหวัด/รถอารักขา (แบบ 3)



(นายเพ่ิมพล  เธียรดุสิต)

หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี

ลงระบบ                    อนมุัติ                      จายแลว แบบ ๓

ใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง/รถรับรอง/รถรับรองประจําจังหวัด/รถอารักขา

วันท่ี................ เดือน....................... พ.ศ.  ...............
เรียน   ผูอํานวยการกองคลัง

ขาพเจา ตําแหนง
ขออนุญาตใชรถ  (ไปไหน)
เพ่ือ ○ ติดตอราชการ ○ รบั-สง เจาหนาท่ี ○ รับ-สงเอกสาร    มีคนนั่ง คน

ในวันท่ี.......................................................................... ..................เวลา ......................................... น.
ถึงวันท่ี........................................................................................... เวลา  ........................................น.

............................................  ผูขออนุญาต

.............................................ผูอํานวยการกอง/หัวหนากองหรือผูแทน

..............................................(วัน  เดือน  ป)

(ลงนามผูมีอํานาจสั่งใชรถ) ................................................... ทะเบียนรถ

พนักงานขับรถยนต

.........../................../................ หนวยงานกรม/กอง สํานักงานรัฐมนตรี
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(นายเพ่ิมพล  เธียรดุสิต)

หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี

ตัวอยาง

ลงระบบ                    อนุมัติ                            จ่ายแล้ว แบบ ๓
ใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง/รถรับรอง/รถรับรองประจําจังหวัด/รถอารักขา

วันท่ี 2 เดือน มี.ค. พ.ศ. 61

เรียน   ผูอํานวยการกองคลัง
ขาพเจา นางฐิติพร  เกิดนาค ตําแหนง พนักงานธุรการ ส 3

ขออนุญาตใชรถ  (ไปไหน) ศาลอาญารัชดา
เพ่ือ ○ ติดตอราชการ ○ รับ-สง เจาหนาท่ี ○ รับ-สงเอกสาร    มีคนนั่ง 1 คน

ในวันท่ี 2  มี.ค.  61 เวลา 12.30 น.
ถึงวันท่ี 2  มี.ค.  61 เวลา 13.30 น.

ฐิติพร ผูขออนุญาต

ปวีณนุช ผูอํานวยการกอง/หัวหนากองหรือผูแทน

(วัน เดือน  ป)

(ลงนามผูมีอํานาจสั่งใชรถ) ................................................... ทะเบียนรถ ฏศ 7521
.

พนักงานขับรถยนต ทองพูล
.

2 / มี.ค. / 61 หนวยงานกรม/กอง สํานักงานรัฐมนตรี
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