
 

 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงานการใชทรพัยสิน 

(รถยนตราชการสวนกลาง) 
 

 

 

 

 

ฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

สํานักบริหารกลาง 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 



หลักปฏิบัติในการขอรถยนตราชการสวนกลาง 

ท่ีมา 

 ในการปฏิบัติงานของบุคลากรงานยานพาหนะ ถือวามีความสําคัญในระดับหนึ่ง ไมวาจะเปนการดูแล

รักษา การปฏิบัติหนาท่ีเตรียมความพรอมของพนักงานขับรถยนต ตลอดจนการเตรียมความพรอมของรถยนต

ราชการสวนกลาง ใหพรอมใชงานและปลอดภัยอยูตลอดเวลา 

 สิ่งท่ีพนักงานขับรถยนตจะตองคํานึงถึงอยูเสมอ คือ ความปลอดภัยของผูโดยสารและการบริการท่ีมี

คุณภาพ จึงจําเปนท่ีจะตองมีหลักในการปฏิบัติใหเปนรูปแบบ และเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 หลักปฏิบัติในการขอใชรถยนตราชการสวนกลาง งานยานพาหนะ ฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงไดรวบรวมการขออนุญาตใชรถยนตราชการสวนกลาง   

รวมไปถึงกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชรถยนตราชการสวนกลางอันจะเปนประโยชนแกขาราชการ และ

เจาหนาท่ีท่ีเขามาปฏิบัติหนาท่ีใหมและปฏิบัติหนาท่ีอยูแลว จะไดมีความเขาใจมากข้ึน 

 อยางไรก็ตาม สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไดตระหนักถึงมาตรการปองกัน     

การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ไมใหมีการนํารถยนตราชการสวนกลางไปใช                

เพ่ือประโยชนสวนตน โดยอางอิงหรือมีเจตนาแอบแฝงอาศัยภารกิจของทางราชการ ซ่ึงเปนการกระทําท่ีผิด

กฎหมายและผูกระทําความผิดตองไดรับโทษตามท่ีกฎหมายไดบัญญัติไว 

1. วัตถุประสงค 

 1.1 เ พ่ือควบคุมระบบงานยานพาหนะการใชรถยนตราชการสวนกลางของสํานักงานปลัด

กระทรวงการคลัง 

 1.2 เพ่ือปองกันไมใหมีการนํารถยนตราชการสวนกลางของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังไปใช          

เพ่ือประโยชนสวนตัวหรือมีเจตนาแอบแฝงอาศัยภารกิจของทางราชการ 

2. ขอบเขต 

 2.1 ใหเกิดความถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ 

 2.2 ใหเกิดความเขาใจในข้ันตอนการขออนุญาตใชรถยนตราชการสวนกลาง 

3. นิยาม 

 3.1 ยานพาหนะ หมายถึง รถยนตหรือรถจักรยานยนตท่ีจัดไวเพ่ือกิจการอันเปนสวนรวมของสวนราชการ 

3.2 รถยนตราชการสวนกลาง หมายถึง รถยนตของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ท่ีจัดไวใหบริการ

ขาราชการ และเจาหนาท่ีในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 



4. กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2535 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2538 (ฉบับท่ี 5) 

พ.ศ. 2541 (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2545 

 2) คําสั่ง กค. ท่ี 1877/2564 เรื่องการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง  

สําหรับงานราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2564 

 การอนุมัติใชรถยนตราชการสวนกลาง 

 การขออนุมัติใชรถยนตราชการสวนกลาง แบงออกเปน 

 1) การขออนุมัติใชรถยนตราชการสวนกลางออกปฏิบัติราชการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   

ท้ังในเวลาและนอกเวลาราชการ 

 2) การขออนุมัติใชรถยนตราชการสวนกลางเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขตกรุงเทพมหานคร         

และปริมณฑล ท้ังในและนอกเวลาราชการ 

 3) การอนุมัติใหนํารถยนตราชการไปเก็บรักษา ณ สถานท่ีอ่ืน นอกสถานท่ีเก็บของสวนราชการตามปกติ 

 การมอบอํานาจการอนุมัติใหใชรถยนตราชการสวนกลาง 

 1) ใหผู อํานวยการสํานัก ศูนย และกลุมงานข้ึนตรง อนุมัติใหใชรถราชการท่ีอยูในความควบคุม          

และรับผิดชอบ ในการใชไปปฏิบัติราชการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ท้ังในและนอกเวลาราชการ 

2) ใหผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง อนุมัติใหใชรถราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง         

ในการใชไปปฏิบัติราชการนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล ท้ังในและนอกเวลาราชการ 

3) ใหผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง อนุมัติใหนํารถราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไปเก็บ

รักษา ณ สถานท่ีอ่ืน นอกจากสถานท่ีเก็บของสวนราชการตามปกติ 

5. ข้ันตอนการขออนุญาตใชรถยนตราชการสวนกลาง 

 5.1 ผูขออนุญาตใชรถยนตราชการสวนกลางขอรับแบบฟอรมการขอใชรถยนตราชการสวนกลาง       

โดยผูขออนุญาตจะตองเปนขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 5.2 ตรวจสอบรายละเอียด เชน สถานท่ีท่ีจะเดินทางไป เวลาท่ีเดินทาง และตรวจสอบตาราง             

การปฏิบัติงานในการใชรถยนตราชการสวนกลางซ่ึงผูบริหารของหนวยงานมีการรับรองลงนาม 

5.3 กรอกแบบฟอรมการขออนุญาตใชรถยนตราชการสวนกลางใหถูกตองและครบถวน พรอมท้ัง     

แนบเอกสารท่ีเก่ียวของวาไปปฏิบัติราชการจริงเสนอผูอํานวยการสํานักบริหารกลางเพ่ือพิจารณาอนุญาต 



5.4 ผูขออนุญาตใชรถยนตราชการสวนกลางจะตองไดรับการอนุญาตจากผูมีอํานาจอนุญาตกอนใช

รถยนตราชการสวนกลางจึงจะสามารถใชรถยนตราชการสวนกลางไปปฏิบัติภารกิจได เม่ือไดรับอนุญาตแลว

เจาหนาท่ีผูควบคุมดูแลรถยนตราชการสวนกลาง จึงจะมีสิทธิจัดรถยนตราชการสวนกลางตามความเหมาะสม  

และมอบหมายงานใหพนักงานขับรถ 

5.5 เม่ือกลับจากการไปปฏิบัติราชการถึงสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังแลว ขอใหผูใชรถยนตราชการ

สวนกลางตรวจสอบการลงตัวเลขแสดงระยะการเดินทาง (เลขไมล) ท่ีพนักงานขับรถยนตราชการสวนกลาง        

ไดบันทึกลงในแบบบันทึกการขอใชรถยนต กอนลงลายมือชื่อและเวลาทุกครั้ง 

 5.6 เจาหนา ท่ีผูควบคุมดูแลรถยนตราชการสวนกลางตรวจสภาพรถยนตราชการสวนกลาง                

และแบบบันทึกการขอใชรถยนตท่ีผูขออนุญาตลงลายมือชื่อและเวลาแลว 

6. ขอขัดของหรือปญหาในการขออนุญาตใชรถยนตราชการสวนกลาง 

 6.1 การขออนุญาตใชรถยนตราชการสวนกลางทุกประเภท หากเกิดขอขัดของหรือปญหา                    

ในการขออนุญาตใชรถยนตราชการสวนกลาง หัวหนาสวนราชการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย จะเปนผูสั่งการ        

อันถือเปนขอยุติ 

 6.2 กรณีรถยนตราชการสวนกลางไมเพียงพอตอการไปปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล ขอใหข้ึนอยูกับดุลพินิจของผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง หรือผูท่ีรับมอบหมาย วาจะอนุญาตใหใช   

รถโดยสารสาธารณะหรือไม โดยผูควบคุมการใชรถจะตองจัดทําหนังสือขออนุญาตใหรถโดยสารสาธารณะเดินทาง

ไปปฏิบัติราชการ ถึงผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

7. บทบาทหนาท่ีพนักงานขับรถยนตราชการสวนกลาง 

 7.1 มีทักษะและความสามารถในดานการขับข่ีรถยนต ดานระบบเครื่องยนต และรูเสนทางในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนอยางดี 

 7.2 ดูแลรักษาความสะอาดของรถยนต ตรวจเช็คสภาพความพรอมของรถยนตราชการสวนกลาง และ

ระบบเครื่องยนตใหมีความพรอมในการออกปฏิบัติราชการตลอดเวลา 

 7.3 ใหบริการขาราชการ และเจาหนาท่ีในสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล และตางจังหวัด 

 7.4 ใหความรวมมือในภารกิจสวนรวมและภารกิจอ่ืน ๆ ของสํานักงานปลดักระทรวงการคลัง 

 7.5 รายงานขอมูลการใชรถยนตราชการสวนกลางและสภาพของรถยนตประจําสัปดาห ตอผูควบคุม  

การใชรถยนตราชการสวนกลาง 

 



เจาหนาที่ผูควบคุมดูแลรถยนตราชการสวนกลาง

ตรวจสภาพการใชงานรถและบันทึกการขอใช

รถยนตราชการสวนกลาง

พนักงานขับรถบันทกึตัวเลขแสดงระยะ 

การเดินทาง (เลขไมล) 

กอนเดินทางและหลังเดินทางกลับ 

เจาหนาที่ผูควบคุมดูแลรถยนตราชการสวนกลาง 

มอบหมายพนักงานขับรถ 

เจาหนาที่ผูควบคุมดูแลรถยนตราชการสวนกลาง 

จัดรถยนตราชการสวนกลางตามความเหมาะสม 

ผูมีอํานาจอนุญาตการใชรถยนต

ราชการสวนกลาง 

เสนอผูมีอํานาจอนญุาตการใชรถยนตราชการ

 

ผูขออนุญาตใชรถยนตราชการสวนกลางขอรับ

แบบฟอรมการขออนุญาตใชรถยนตราชการสวนกลาง 

กรอกแบบฟอรมการขออนุญาตใชรถใหถูกตอง 

ครบถวน และตรวจสอบการลงบันทึกหนังสือ

การปฏิบัติงานในการใชรถยนตราชการ

สวนกลางกอนหนา 

ส้ินสุด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง 

วันท่ี  เดือน  พ.ศ.   

เรียน ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง 
 

ขาพเจา       ตําแหนง     

ขออนุญาตใชรถ (ไปท่ีไหน)           

เพ่ือ         มีคนนั่ง             คน 

ไปในวันท่ี  เดือน    พ.ศ.  เวลา            น. 

กลับในวันท่ี  เดือน    พ.ศ.  เวลา            น. 

 

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

 

........................................................ผูอํานวยการสํานัก/หัวหนาฝาย/ผูอํานวยการสวน/ผูอํานวยการกลุม 
เลขานุการรัฐมนตรี/เจาหนาท่ีพัสดุ. 

 

  /  /  
 

 อนุญาต       ไมอนุญาต 

 

(ลงนามผูมีอํานาจสั่งใชรถ)           

 
 

 /  /  

 

 

รถยนต ยี่หอ      หมายเลขทะเบียน     

พนักงานขับรถยนต            

ระยะ กม.ไมล เม่ือรถออกเดินทาง           

ระยะ กม.ไมล เม่ือรถกลับสํานักงาน          

ระยะทางท่ีใชเดินทางครั้งนี้           

 



ใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง 

วันท่ี  เดือน  พ.ศ.   

เรียน ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง 
 

ขาพเจา       ตําแหนง     

ขออนุญาตใชรถ (ไปท่ีไหน)           

เพ่ือ         มีคนนั่ง             คน 

ไปในวันท่ี  เดือน    พ.ศ.  เวลา            น. 

กลับในวันท่ี  เดือน    พ.ศ.  เวลา            น. 

 

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

........................................................................................... 

(ผอ.สํานัก/ผอ.กลุม/หน.สร./ผอ.สวน/เจาหนาท่ีพัสดุ) 
 

ขอรับรองวาการเดินทางมีความจําเปนตองใชทางดวนพิเศษ 

 

............................................................................................. 

ผอ.สํานัก/ผอ.กลุม/หน.สร./ผอ.สวน/เจาหนาท่ีพัสดุ 
*** ผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาระดับ ผอ.สํานัก/ผอ.กลุม/ผอ.สวน/หน.สร.ข้ึนไป หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย *** 

 

 อนุญาต       ไมอนุญาต 
 

(ลงนามผูมีอํานาจสั่งใชรถ)           

 /  /  

 
 

รถยนต ยี่หอ      หมายเลขทะเบียน     

พนักงานขับรถยนต            

ระยะ กม.ไมล เม่ือรถออกเดินทาง           

ระยะ กม.ไมล เม่ือรถกลับสํานักงาน          

ระยะทางท่ีใชเดินทางครั้งนี้           



แบบฟอรมการใชรถยนต 

วันท่ี  เดือน   พ.ศ.   
 

ช่ือผูขอใช 
รถยนต 

สถานท่ีติดตอราชการ เท่ียวท่ี 
พนักงาน 
ขับรถยนต 

ทะเบียนรถยนต 
เวลา ระยะทาง 

ไป กลับ ไมลออก ไมลกลับ 
         
  1       
         
  2       
         
  3       
         
  4       
         
  5       
         
  6       
         
  7       
         
  8       
         
  9       
         
  10       
         
  11       
         
  12       



บันทึกการใชรถยนต 

หมายเลขทะเบียน      ประจําเดือน   พ.ศ.   
 

ว.ด.ป. 
ออกเดินทาง 

ผูใชรถ สถานท่ี ว.ด.ป. 
กลับถึงสํานักงาน 

ระยะทาง 
กม./ไมล 

พนักงานขับรถ 
เวลา 

เลขกม./
ไมล 

เวลา 
เลขกม./

ไมล 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

(     ) 

    ผูตรวจบันทึกการใชรถ 

วันท่ี  เดือน  ป   












































