
ระเบียบวิทยาลัยการปกครอง 
วาดวยการใชรถยนตของวิทยาลัยการปกครอง ฝายฝกอบรมและพฒันา 

พ.ศ. 2530 
------------------------------------- 

  
 เพ่ือใหการใชรถยนตของวิทยาลัยการปกครอง ฝายฝกอบรมและพัฒนา เปนไปดวยความเรียบรอย 
คลองตัว และเหมาะสมกับลักษณะโครงสรางของการบริหารงานในปจจุบัน จึงไดวางระเบียบวาดวยการใชรถยนต 
เพ่ือใหถือปฏิบัติและใหรองอธิการวิทยาลัยการปกครอง ฝายฝกอบรมและพัฒนา รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 ขอ 1  ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบวิทยาลัยการปกครอง วาดวยการใชรถยนตของวิทยาลัย
การปกครอง ฝายฝกอบรมและพัฒนา พ.ศ. 2530” 
 ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีถัดจากวันประกาศใช เปนตนไป 
 ขอ 3  ใหยกเลิกระเบียบวิทยาลัยการปกครอง วาดวยการขอใชรถยนตของวิทยาลัยการปกครอง 
ฝายฝกอบรมและพัฒนา ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2525 

หมวดท่ี 1 
การใชและขอใชรถยนต 

 ขอ 4  การใชและขอใชรถยนต ใหใชไดกรณีดังตอไปนี้ 
  4.1  ใชรับสงผูบรรยาย 
  4.2  ใชบริการรับ-สงนักศึกษา 
  4.3  ใชรับ-สงผูเจ็บปวย 
  4.4  ใชไปติดตอราชการและไปราชการ 
  4.5  ใชในกรณีอ่ืนๆ 

 การขอใชรถยนตใหใชแบบตามตัวอยางทายระเบียบนี้ 

หมวดท่ี 2 
การใชรถยนตรับ-สงผูบรรยาย 

 ขอ 5  ใหฝายหรือโรงเรียนท่ีตองการขอใชรถยนตเพ่ือรับ-สงผูบรรยาย ใหขอผานหัวหนาฝาย
หรือผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูรักษาราชการแทน มายังฝายบริหารลวงหนาอยางนอย 1 วัน เวนแตกรณีเรงดวน
ใหพิจารณาเปนรายๆ ไป 
 ขอ 6  ใหพนักงานขับรถยนตทุกนาย เม่ือรับผูบรรยายสงท่ีโรงเรียนแลว ใหรอรับผูบรรยาย
เพ่ือสงกลับ กอนเวลาท่ีจะยุติการบรรยายอยางนอย 30 นาที  ณ ท่ีโรงเรียนนั้นๆ 
 ขอ 7  หามมิใหขาราชการและลูกจางของวิทยาลัยการปกครอง โดยสารรถรวมกับผูบรรยาย
ขณะรับ-สงผูบรรยาย 

หมวดท่ี 3 
การใชรถยนตเพ่ือบริการรับ-สงนักศึกษา 

 ขอ 8  ใหฝายบริหารจัดรถรับ-สง เพ่ือบริการนักศึกษา ดังตอไปนี้ 
  8.1  สงนักศึกษาวันสุดทายของการเรียนของสัปดาห รถยนตออกจากวิทยาลัย   
การปกครอง ฝายฝกอบรมและพัฒนา  เวลา 16.30 น.  ไปสุดทางท่ีกรมการปกครอง 
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  8.2  รับนักศึกษา กอนวันเปดการศึกษา รถยนตจะรอรับท่ีหนากรมการปกครอง 
ออกเวลา 17.00 น.  มาสุดทางท่ีวิทยาลัยการปกครอง ฝายฝกอบรมและพัฒนา 
  8.3  ใหโรงเรียนท่ีดําเนินการตามโครงการฝกอบรม แจงยอดนักศึกษาท่ีจะไป 
และกลับกับรถยนตท่ีบริการตามขอ 8.1 และ 8.2 ใหฝายบริหารทราบลวงหนาอยางนอย 1 วัน กอนวัน
สุดทายของการเรียนของสัปดาห เพ่ือความเหมาะสมในการจัดรถยนต 
  8.4  การขอรถยนตเพ่ือบริการนักศึกษาในกรณี อ่ืนๆ ควรให มีนอยครั้งท่ีสุด       
เพ่ือความประหยัด หากมีความจําเปนใหใชรถยนตรับ-สงหนังสือ ซ่ึงวิ่งประจําสัปดาหละ 3 วัน คือ จันทร 
อังคาร และพฤหัสบดี 
 ขอ 9  การขอใชรถยนต เพ่ือรับนักศึกษาไปศึกษาและดูงานในเขตกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดใกลเคียง ท่ีไปและกลับภายในวันเดียว ใหฝายหรือโรงเรียนท่ีขอใชขออนุมัติตอรองอธิการวิทยาลัย   
การปกครอง ฝายฝกอบรมและพัฒนา ผานฝายบริหารลวงหนากอน 3 วัน 
 จังหวัดใกลเคียง ไดแก จังหวัดตอไปนี้  สมุทรปราการ  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรสาคร 
พระนครศรีอยุธยา และนครนายก 
 ขอ 10  การขอใชรถยนตรับนักศึกษาไปศึกษาและดูงานนอกเขตจังหวัดตามท่ีระบุในขอ 9 
ไมวาจะไปกลับภายในวันเดียวหรือพักคาง ใหขออนุมัติตออธิบดีกรมการปกครอง 

หมวดท่ี 4 
การใชรถยนตรับ-สงผูเจ็บปวย 

 ขอ 11  กรณีนักศึกษาปวย ใหผูอํานวยการโรงเรียนหรือวิทยากรท่ีไดรับมอบหมายเปนผูขอใช
โดยแจงกับพนักงานขับรถโดยตรง 
 ขอ 12  กรณีขาราชการและลูกจาง รวมท้ังบุคคลในครอบครัวปวย ใหขาราชการหรือลูกจาง
เปนผูขอใช บุคคลในครอบครัว ไดแก บิดา มารดา สามี หรือภริยา บุตร และใหหมายถึงเฉพาะผูท่ีอยูในบริเวณ 
วปค. ฝพ. เทานั้น  
 ขอ 13  การจัดรถยนตรับ-สงผูปวย ใหถือปฏิบัติดังนี้ 
   13.1  ปวยเล็กนอยใหสงโรงพยาบาลธัญบุรี 
   13.2  ปวยมากใหสงโรงพยาบาลภูมิพล 
   13.3  หากนอกเหนือจากขอ 13.1 และ 13.2 ใหพิจารณาเปนรายๆ ไป สําหรับ
การบริการขาราชการและลูกจาง รวมท้ังบุคคลในครอบครัวใหใชไดเฉพาะเวลา 18.00 น. ถึง  06.00 น. 
ของวันรุงข้ึน หากนอกเหนือจากนี้ใหพิจารณาเปนรายๆ ไป 
 ขอ 14  สถานท่ีจอดรถพยาบาล ใหฝายบริหารเปนผูกําหนดตามความเหมาะสม โดยยึด
ความสะดวกและคลองตัวตอการบริการนักศึกษาเปนหลัก และตองแจงใหทุกฝายทราบโดยท่ัวกัน 

หมวดท่ี 5 
การใชรถยนตเพ่ือไปติดตอราชการและไปราชการ 

 ขอ 15  ใหฝายบริหารจัดรถยนตไปติดตอราชการท่ีวิทยาลัยการปกครอง ฝายบริหารหรือ
กรมการปกครอง และติดตอสถานท่ีราชการอ่ืนๆ เพ่ือรับ-สงหนังสือในวันราชการ 1 คัน 
 ขอ 16  การขอใชรถยนตเพ่ือไปติดตอราชการหรือไปราชการของฝายและโรงเรียนตางๆ   
ใหขอลวงหนาอยางนอย 1 วัน และแจงจํานวนผูท่ีจะไปใหฝายบริหารทราบดวย 
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   16.1  กรณีไปราชการภายใน 1 วัน ในเขตจังหวัดใกลเคียงตามท่ีระบุไวในขอ 9 
ยกเวน จังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี ใหผูขอใชขออนุมัติตอรองอธิการวิทยาลัยการปกครอง ฝายฝกอบรมและ
พัฒนา 
   16.2  กรณีไปราชการในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนอกจากท่ีระบุไวในขอ 16.1 ไมวาจะไป
กลับภายใน 1 วัน หรือมากกวาใหขออนุมัติตออธิบดีกรมการปกครอง 
 ขอ 17  การขอใชรถยนตเพ่ือออกโครงการตางๆ ในตางจังหวัด ใหผูขอใชขออนุมัติตอผูมี
อํานาจอนุมัติโครงการหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย โดยใหระบุหมายเลขทะเบียนรถยนตและพนักงานขับรถยนต
ลวงหนาอยางนอย 10 วัน และใหตรวจสภาพรถยนตใหพรอมท่ีจะใชงานไดกอนออกโครงการ 3-5 วัน 
 ขอ 18  การขอใชรถยนตไปราชการท่ีนอกเหนือไปจากขอ 14 ถึงขอ 16 ใหพิจารณาเปน
รายๆ ไป 

หมวดท่ี 6 
การใชรถยนตในกรณีอ่ืนๆ 

 ขอ 19  หากมีการขอใชรถยนตในกรณีอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากการขอใชรถยนต ตามความใน
หมวดท่ี 2 ถึงหมวดท่ี 5 ใหเปนอํานาจของรองอธิการวิทยาลัยการปกครอง ฝายฝกอบรมและพัฒนา รวมกับ
หัวหนาฝายบริหารเปนผูพิจารณา 
 ขอ 20  จะไมอนุญาตใหใชรถยนต เพ่ือติดตองานกิจกรรมของนักศึกษาเอง เชน การจัดทํา
หนังสือรุน การเลี้ยงสังสรร และติดตองานท่ีไมเก่ียวของกับการฝกอบรมตามหลักสูตร 
 ขอ 21  หามมิใหนํารถยนตไปใหบุคคลในครอบครัวขับเปนอันขาด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2530 
 
 
             
     (นายบรรณสิทธิ์  สลบัแสง) 
                                        อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
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ระเบยีบกรมการปกครอง 
วาดวยการใชและบํารุงรักษารถราชการสวนกลาง 

พ.ศ. 2531 
----------------------------------- 

 เพ่ือใหการใชรถราชการสวนกลางของกรมการปกครอง เปนไปดวยความเรียบรอย สะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมตลอดจนการปฏิบัติใหสอดคลองและเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2521 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และมติคณะรัฐมนตร ี
เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2525  เห็นชอบตามขอเสนอของกรรมการตรวจสอบปริมาณการใชรถราชการ  จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี้ 
  ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมการปกครอง วาดวยการใชและบํารุงรักษารถราชการ
สวนกลาง พ.ศ. 2531” 
 ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดสิบหาวัน นับแตวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ 3  ใหยกเลิกหลักเกณฑเก่ียวกับการใชและการควบคุมดูแลรักษารถสวนกลางของ  
กรมการปกครอง ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2529 
 บรรดาระเบียบและคําสั่งอ่ืนใดท่ีกําหนดไวแลวขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4  ในระเบียบนี ้
 “ผูอํานวยการกอง” หมายความรวมถึง อธิการวิทยาลัยการปกครองและหัวหนาสํานักงานดวย 
 “กอง” หมายความรวมถึง วิทยาลัยการปกครองและสํานักงานดวย 
 “การใชรถ”  หมายถึง การใชรถสวนกลางท่ีอยูในความดูแลและรับผิดชอบของวิทยาลัย   
การปกครอง กอง และสํานักงานตางๆ เพ่ือติดตอราชการในเขตกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง ไดแก
จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  และจังหวัดสมุทรปราการ 
 “การบํารุงรักษา”  หมายถึง การลางอัดฉีด การเปลี่ยนน้ํามันหลอลื่น การตรวจ เติมน้ํามันหลอลื่น
ตางๆ รวมตลอดจนการซอมแซมและการบํารุงรักษารถใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะนําออกไปปฏิบัติราชการ 

หมวด 1 
การใชและอํานาจในการส่ังการ 

 ขอ 5  ใหกอง มีหนาท่ีจัดรถราชการอํานวยความสะดวกใหแกขาราชการและลูกจางประจํา 
ในกรณีมีความจําเปนตองนํารถสวนกลางออกไปปฏิบัติหนาท่ีราชการนอกสถานท่ี 
 ขอ 6  ใหผูอํานวยการกองหรือผูท่ีผูอํานวยการกองมอบหมายเปนผูสั่งใชรถสวนกลาง      
เพ่ือปฏิบัติราชการของกอง ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง 
 ขอ 7  การขอใชรถสวนกลางท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบของกอง เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ภายในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง ใหผูท่ีขอใชรถกรอกขอความลงในแบบ 3 ตามเอกสาร     
ทายระเบียบนี้ โดยระบุความประสงควาจะใชรถไปราชการท่ีไหน เรื่องใด แลวนําเสนอผูอํานวยการกองหรือผูท่ี 
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ผูอํานวยการกองมอบหมาย พิจารณาอนุญาต 
 ขอ 8  การขอใชรถ ตองแสดงหลักฐานการขออนุญาตตามแบบ 3 และใหใชเสนทางท่ีไดรับ
อนุญาตเทานั้น เม่ือใชรถตามท่ีไดรับอนุญาตแลว ใหพนักงานขับรถรายงานใหหัวหนาหมวดยานพาหนะหรือผูท่ี
ไดรับมอบหมายทราบ วาไดนํารถกลับเขามาจอด ณ ท่ีตั้งเรียบรอยแลว พรอมท้ังสงแบบ 3 กับใหเขียนรายงาน
การใชรถ แบบ 4 ตามเอกสารทายระเบียบนี้ 
 ขอ 9  ใหผูอํานวยการกองหรือผูท่ีผูอํานวยการกองมอบหมาย ควบคุมพนักงานขับรถลงรายการ
ใชรถตามความเปนจริงในแบบ 4 
 ขอ 10  ใหกองคลัง ดําเนินการใหมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดสวนราชการ
“กรมการปกครอง พรอมตราราชสีห” ท่ีขางรถสวนกลางทุกคัน ตามท่ีกําหนดไวในขอ 7 แหงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523  ยกเวนรถสวนกลางท่ีไดรับอนุญาตจากปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ใหยกเวนการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดสวนราชการ 
 ขอ 11  การสั่งใชรถประจําตําแหนง ใหอยูในดุลยพินิจของผูใชรถประจําตําแหนงตามท่ี
เห็นสมควร 
 ขอ 12  การใชรถสวนกลางท่ีอยูในความรับผิดชอบของกอง ไปนอกเขตกรุงเทพมหานคร 
หรือจังหวัดใกลเคียง ใหผูอํานวยการกองเสนออธิบดีพิจารณาอนุมัติ โดยใหคํานึงถึงการเดินทางเปนหมูคณะ
หรือมีราชการจําเปนและเรงดวน 
 ขอ 13  กรณีท่ีกองจะขอใชรถกลางหรือพนักงานขับรถจากกองคลัง ใหกองพิจารณาใชรถ
หรือพนักงานขับรถท่ีอยูในความรับผิดชอบของกองอยูกอน หากไมมีจึงขอใชรถหรือพนักงานขับรถของกองคลัง 
โดยเขียนคําขอใชรถตามแบบ 3 แลวใหผูอํานวยการกองคลังหรือผูท่ีผูอํานวยการกองคลังมอบหมายอนุญาต
กอนทุกครั้ง 
 การพิจารณาของกองคลังในเรื่องท่ีจะจัดรถหรือพนักงานขับรถ จะพิจารณาใหตาม        
ความจําเปนเทานั้น หากกองคลังไมสามารถจัดหารถหรือพนักงานขับรถได จะพยายามติดตอขอความรวมมือ
จากกองอ่ืนท่ีวาง และใหกองท่ีไดรับการรองขอใหความรวมมือเชนเดียวกับกองคลังใหความรวมมือแกกองดวย 

หมวด 2 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานขับรถ 

 ขอ 14  ใหพนักงานขับรถทําความสะอาดรถใหเรียบรอยเปนประจําทุกวันในเวลาเชา กอนนํารถ
ออกไปปฏิบัติงาน และใหตรวจความเรียบรอยของรถกอนนําไปปฏิบัติงานหรือขณะขับรถ ดังนี้ 

(1)  ตรวจน้ํามันเชื้อเพลิงใหเพียงพอกับการใชงาน 
(2)  ตรวจวัดระดับน้ํามันเครื่อง และเติมใหไดระดับ 
(3)  ตรวจระดับน้ําในหมอน้ํา ใหมีน้ําเต็มอยูเสมอ 

  (4)  ตรวจระดับน้ํากลั่นในหมอแบตเตอรี่ หากแหงใหเติมน้ํากลั่นลงในหมอแบตเตอรี่
ตามชองใหมีระดับน้ํากลั่นเหนือแผนธาตุเล็กนอยเทานั้น 
   (5)  ตรวจดูรอยรั่วของน้ําและน้ํามันใตรถยนต 
   (6)  ตรวจหามลอและตรวจเติมน้ํามันเบรกหรือน้ํามันคลัสใหอยูในระดับ 
  (7)  ตรวจเติมความดันของลมยาง ใหอยูในขนาดท่ีกําหนด 
  (8)  ตรวจดูหลอดไฟ  เชน ไฟเบรค  ไฟเลี้ยว  ไฟแสงสวาง ฯลฯ 
  (9)  ใหใชความสังเกตุขณะขับรถ  เชน  เครื่องยนต  ระบบขับเคลื่อน  มีเสียงหรือ 
กลิ่นผิดปกติหรือไม ฯลฯ 
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  การดําเนินการดังกลาว หากพบขอบกพรองหรือความชํารุดเสียหาย ใหรายงาน
หัวหนาหมวดยานพาหนะหรือผูท่ีไดรับมอบหมายทราบ เพ่ือดําเนินการตอไป ตามแบบรายงานการตรวจสภาพ
รถยนตทายระเบียบนี ้
 ขอ 15  พนักงานขับรถตองรักษากิริยามารยาทในการปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 

(1)  เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
(2)  ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกท่ีใชในปจจุบนั 
(3)  ไมเสพสุราขณะปฏิบัติหนาท่ี 
(4)  ตรงตอเวลา  สุภาพเรียบรอย และมีน้ําใจ 
(5)  ไมสูบบุหรี่ในขณะขับรถ 

                               (6)  ประจําอยูในรถหรือใกลรถมากท่ีสุด หากเกิดความเสียหายข้ึนแกรถ พิสูจนได
หรือไมไดวาใครเปนผูกระทํา พนักงานขับรถจะตองรับผิดชอบ 
 ขอ 16  ใหผูใชรถและหัวหนาหมวดยานพาหนะหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ประเมินผลคุณภาพ
ของพนักงานขับรถทุกคนเดือนละ 1 ครั้ง ตามแบบประเมินผลพนักงานขับรถทายระเบียบนี้ 

หมวด 3 
การเก็บรักษารถสวนกลาง 

 ขอ 17  ใหเก็บรักษารถสวนกลางท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบของกอง จอดไว ณ ลานจอดรถยนต
ของกรมการปกครอง กรณีท่ีกองมีสถานท่ีทําการภายนอกกรมการปกครอง ใหนํารถไปจอดเก็บรักษาไว       
ณ กองนั้น ยกเวนรถท่ีไดรับอนุญาตจากอธิบดีใหนํารถไปเก็บรักษาท่ีอ่ืนเปนครั้งคราวตามความจําเปน 
 ขอ 18  ใหพนักงานขับรถทําความสะอาดและดูแลรักษารถราชการใหอยูในสภาพพรอมท่ี   
จะใชงานไดตลอดเวลา และนํารถเขาจอดในสถานท่ีท่ีจัดไวให ใหเปนระเบียบเรียบรอย เม่ือหมดเวลาราชการแลว 
ใหนํากุญแจสงมอบผู อํานวยการกองหรือผู ท่ีผู อํานวยการกองมอบหมาย พรอมลงบันทึกสงมอบรถ              
ไวเปนหลักฐาน 
 ขอ 19  กรณีรถของทางราชการกลับจากปฏิบัติงานหลังเวลาราชการ ใหพนักงานขับรถสงมอบ
กุญแจใหหัวหนาเวรรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ กับบันทึกระยะเวลาการสงมอบในรายงานการอยูเวร
พรอมลงชื่อรวมกัน หามพนักงานขับรถนํารถกลับบานโดยเด็ดขาด 
 ขอ 20  หามมิใหผูใดนํารถราชการสวนกลางออกนอกบริเวณสถานท่ีราชการหลังเวลาราชการ
โดยเด็ดขาด เวนแตมีเหตุกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ใหผูรับผิดชอบนํารถออกจากบริเวณสถานท่ีราชการไดตาม
ตามเหมาะสม และกรณีท่ีไดรับอนุญาตจากอธิบดี 
 ขอ 21  การเก็บรักษารถประจําตําแหนง ใหอยูในความรับผิดชอบของผูดํารงตําแหนง 

หมวด 4 
การบํารุงรักษารถ 

 ขอ 22  เม่ือรถราชการสวนกลางเกิดชํารุด เนื่องจากการใชงานตามปกติ ใหผูรับผิดชอบ    
รีบรายงานและเสนอผูอํานวยการกองคลัง เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 
 ขอ 23  เม่ือรถราชการสวนกลางไดรับความเสียหายเกิดข้ึน ใหพนักงานขับรถหรือผูท่ีไดรับ
อนุมัติใหใชรถรีบรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับจนถึงอธิบดี โดยรายงานตามแบบ 5 ทายระเบียบนี้ 
 ขอ 24  รถประจําตําแหนง ผูรับผิดชอบเปนผูซอมบํารุงเองภายในกําหนดเวลาสองปครึ่ง    
นับจากวันท่ีจัดหารถใหม หากเปนรถท่ีจดทะเบียนเกินกวาสองปครึ่ง ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับรถกลาง 
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 ขอ 25  การบํารุงรักษารถราชการเก่ียวกับการลางอัดฉีด การเปลี่ยนน้ํามันหลอลื่นหรือการ
ตรวจเติมน้ํามันหลอลื่นตามปกติหรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษารถ ใหผูรับผิดชอบรถสวนกลางรายงาน
ผูอํานวยการกองคลัง เพ่ือพิจารณาดําเนินการ 

หมวด 5 
การเบิกจายน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 

 ขอ 26  รถสวนกลาง ใหเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงไดตามท่ีต้ังงบประมาณไว โดยใหเสนอเรื่อง
การจัดซ้ือตอกองคลัง เพ่ือนําเสนออธิบดีหรือผูท่ีอธิบดีมอบหมาย 
 ขอ 27  รถสวนกลาง ใหผูอํานวยการกองหรือผูท่ีผูอํานวยการกองมอบหมาย เปนผูเบิกน้ํามัน 
โดยใชแบบ 3 แบบ 4 ประกอบการขอเบิกตอกองคลัง เพ่ือนําเสนออธิบดีหรือผูท่ีอธิบดีมอบหมาย เปนผูมีอํานาจ
สั่งจายทุกครั้ง 
 ขอ 28  การออกใบสั่งจายน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น ใหผูอํานวยการกองหรือผูท่ี
ผูอํานวยการกองมอบหมาย ใชดุลยพินิจพิจารณาปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นท่ีขอเบิกกับระยะทาง
ท่ีใชกอนลงนามในใบสั่งจายน้ํามันเชื้อเพลิง 
 ขอ 29  ผูใดกระทําการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ ไมปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือกระทําการ 
โดยมีเจตนาทุจริต หรือปราศจากอํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ี ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนหรือระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการท่ีใชบังคับ
อยูในปจจุบนั 

 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  เมษายน  พ.ศ. 2531 
 
 
 
   (นายอเนก  สิทธิประศาสน) 
                               อธิบดีกรมการปกครอง 
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คําสั่งกรมการปกครอง 
ท่ี  80 / 2544 

เรื่อง  การมอบอํานาจในการสั่งใชรถยนตราชการ 
---------------------------------------- 

 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5)
พ.ศ. 2541 กําหนดไวในขอ 13 วรรคสองวา  “รถสวนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด ใหใช
เพ่ือกิจการอันเปนสวนรวมของสวนราชการ หรือเพ่ือประโยชนของทางราชการ ตามหลักเกณฑท่ีสวนราชการ
เจาของรถนั้นกําหนดข้ึน”  

 ฉะนั้น เพ่ือใหการสั่งใชรถยนตของวิทยาลัยการปกครองเปนไปดวยความสะดวก เรียบรอย 
รวดเร็ว และคลองตัวยิ่งข้ึน เหมาะสมกับภารกิจการฝกอบรม อาศัยอํานาจตามมาตรา 38 และมาตรา 40 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 จึงมอบอํานาจอนุญาต อนุมัติสั่งใชรถยนต
ราชการในสวนของวิทยาลัยการปกครอง ดังตอไปนี้ 

(1)   อธิการวิทยาลัยการปกครอง หรือผูรักษาราชการแทน ในทุกพ้ืนท่ี 
(2)   หัวหนาสํานักอธิการวิทยาลัยการปกครองเฉพาะพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดนครนายก และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 อนึ่ง การสั่งใชรถยนตราชการของวิทยาลัยการปกครองนอกเหนือภารกิจการฝกอบรม ใหขอ
อนุมัติตออธิการวิทยาลัยการปกครองพิจารณาอนุญาต  อนุมัติ  เปนรายกรณีไป 

 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  26  มกราคม  พ.ศ. 2544 
 
 
 
   (นายปริญญา  นาคฉัตรีย) 
                               อธิบดีกรมการปกครอง 
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