
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก     หน่วยตรวจสอบภายใน                                     น                            
ที่  สฎ. 71805/                           วันที่          พฤษภาคม  2563                                          . 
เร่ือง  รายงานผลการตรวจสอบการใช้และการดูแลรักษายานพาหนะและการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง              .  

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก/ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการสุ่มตรวจสอบการใช้และดูแลรักษายานพาหนะและการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงของส านักปลัด กองคลัง กองช่าง ในระหว่างเดือน  พฤษภาคม 2563 โดยได้ตรวจสอบตามเอกสาร ดังนี้ 

1. ฎกีาเบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2563  
2. คู่มอืรถ (เล่มทะเบียนรถ) ทุกคัน 
3. ทะเบียนคุมครุภัณฑ ์
4. แบบบันทึกเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง ( แบบ 1 – แบบ 6 ) 
บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการตรวจสอบการใช้และดูแลรักษายานพาหนะและการใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิง เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามรายงานการตรวจสอบ ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ 

   

(นางสาวภีรนันท์ จันทร์มณี) 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

 

 
 ความเห็น                                                                                                        . 

    
(นายสุทัศนะ จินวงค์) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
 
 

ความเห็น                                                                                                          . 

 
(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
 
 
 
 



รายงานผลการตรวจสอบการใช้และการดูแลรักษายานพาหนะและการใช้น  ามันรถยนต์ส่วนกลาง 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 

******************************************* 
 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก ได้ด าเนินการตรวจสอบการใช้และการดูแล
รักษายานพาหนะและการใช้น้ ามันของหน่วยรับตรวจ องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรกด้วยวิธีการสุ่มตรวจ 
ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 พบว่ามีข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดในบางกรณี ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในได้
แนะน าให้แก้ไขไปบ้างแล้ว เมื่อวิเคราะห์สาเหตุพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากการส าคัญผิดจากการตีความระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการ ไม่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจึงสรุปผลการตรวจสอบและข้อบกพร่องกับเรื่องที่ตรวจสอบ ฯ 
หรือพิจารณาแล้วมีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ ดังนี้ 

 -  สอบทานการใช้ดูแลรักษายานพาหนะและการใช้น  ามัน  

  การใช้รถยนต์ส่วนกลางประจ าปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก พบว่า
รถยนต์ส่วนกลาง มีจ านวนทั้งสิ้น 14 คัน ช ารุด 1 คัน พนักงานขับรถ 13 คน  ประกอบด้วย 
 1. รถบรรทุกน้ า  จ านวน  2 คัน  
 2. รถยนต์  จ านวน  4 คัน 
 3. รถจักรยานยนต์ จ านวน  2 คัน 
 4. รถบรรทุกขยะ จ านวน  2 คัน 
 5. รถตักหน้าขุดหลัง จ านวน  1 คัน 
 6. รถเกรด  จ านวน  1  คัน 
 7. รถบดถนน  จ านวน  2  คัน 

ระเบียบ ฯ กฎหมาย 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
ข้อ 5  ให้มีตราเครื่องหมายประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 18 

เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หรือชื่อย่อไม่น้อยกว่า 
7.5 เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ส่วนกลางทั้งสองข้างทุกคัน 

ส าหรับรถจักรยานยนต์ ขนาดเครื่องหมายและชื่ออักษรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ลดลงตามส่วน 
ตราเครื่องหมายและอักษรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่

ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอ่ืนแทน ในกรณีที่มีการ ในกรณีที่มีการจ าหน่ายรถยนต์ส่วนกลาง ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นลบหรือท าลายตราเครื่องหมายและอักษรชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกทั้งหมด ก่อนที่จะ
ส่งมอบรถยนต์ให้บุคคลอื่น  

ผลการตรวจสอบ สอบถาม/ สังเกตุ 

-  รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 4292 สุราษฎร์ธานี  ตราเครื่องหมายประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและอักษรชื่อเต็ม ชื่อย่อ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้พ่นด้วยสีขาว เป็นการติดด้วยสติกเกอร์ 

- รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน  ขข 3985 สุราษฎร์ธานี   ตราเครื่องหมายประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและอักษรชื่อเต็ม ชื่อย่อ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้พ่นด้วยสีขาว  เป็นการติดด้วยสติกเกอร์  

- รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน  พ 4383 สุราษฎร์ธานี   ตราเครื่องหมายประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและอักษรชื่อเต็ม ชื่อย่อ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้พ่นด้วยสีขาว  เป็นการติดด้วยสติกเกอร์  



- รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน คจน 948  สุราษฏร์ธานี ตราเครื่องหมายประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอักษรชื่อเต็ม ชื่อย่อ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้พ่นด้วยสีขาว  เป็นการติดสติก
เกอร์เพียงด้านเดียว 

- รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1 กร 4221 สุราษฏร์ธานี ตราเครื่องหมายประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอักษรชื่อเต็ม ชื่อย่อ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไมม่ีการพ่นด้วยสีขาว 

 

-   การจัดท าบัญชีรถแยกประเภท 

ข้อ 6  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าบัญชีแยกประเภทรถเป็นรถประจ าต าแหน่ง รถส่วนกลาง และรถ
รับรอง รวมทั้งแสดงหลักฐานการได้มาและการจ าหน่ายจ่ายโอนตามแบบ 1 หรือแบบ 2 ท้ายระเบียบนี้ 

    -  องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก  จัดท าบัญชีรถแยกประเภทเป็นประเภทรถส่วนกลาง/รถรับรอง 
ตามแบบ 2  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 

-  การใช้รถส่วนกลาง   

ข้อ 11  รถส่วนกลาง ให้ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นประโยชน์ทาง
ราชการ ตามหลักเกณฑ์ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของรถก าหนดขึ้น 

การใช้รถยนต์ปกติให้ใช้ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หากจะใช้รถยนต์ออกไปปฏิบัติหน้าที่นอก
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าเป็นรถยนต์ส่วนกลางต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อน  
ส าหรับรถประจ าต าแหน่งก้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ที่ด ารงต าแหน่งนั้นตามที่เห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสม 

ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและรถรับรองให้ใช้ตามแบบ 3 ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ 12  ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางและรถรับรองประจ ารถแต่ละ
คัน สมุดบันทึกอย่างน้อยให้มีข้อความตามแบบ 4 ท้ายระเบียบนี้ 

*** การขออนุญาตใช้รถส่วนกลางออกนอกพ้ืนที่  มีการขออนุญาตออกนอกพ้ืนที่ตามแบบ 3 แต่ข้อมูลไม่
ครบถ้วน รถส่วนกลางคันที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก  การใช้
รถยนต์ส่วนกลางในการปฏิบัติงานดังกล่าวจึงไม่ได้มีการขออนุญาตออกนอกพ้ืนที่ตามแบบที่ 3 (ระเบียบ ฯ ข้อ 11 
วรรคห้า) อย่างไรก็ตามการใช้รถยนต์ส่วนกลางจะต้องมีการเขียนบันทึกรายงานการใช้รถตามแบบ 4 (ระเบียบฯ ข้อ 
12 ) ว่าปฏิบัติงานพ้ืนที่ใด เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ การบันทึกเข็มไมค์ก่อนปฏิบัติงาน - หลังปฏิบัติงาน ซึ่งจากการ
ตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบันไม่สามารถน าข้อมูลมาเชื่อมโยงในการตรวจสอบได้ รวมทั้งตัวเลข
ระยะทางก่อน และหลังการปฏิบัติงาน 

ผลการตรวจสอบ 

© รถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน กท 4292 สุราษฎร์ธานี      
- มีการจัดท าใบขออนุญาตการใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) และมีการบันทึกในสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง 

(แบบ 4) แต่ไม่ครบถ้วน           

© รถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน กม 8985 สุราษฎร์ธานี     
- มีการจัดท าใบขออนุญาตการใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) และมีการบันทึกในสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง 

(แบบ 4) แต่ไม่ครบถ้วน   

 

     



© รถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน 82-0700 สุราษฎร์ธานี      
- มีการจัดท าใบขออนุญาตการใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) และมีการบันทึกในสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง 

(แบบ 4) แต่ไม่ครบถ้วน           

© รถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน 82-9406 สุราษฎร์ธานี      
- มีการจัดท าใบขออนุญาตการใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) และมีการบันทึกในสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง 

(แบบ 4) แต่ไม่ครบถ้วน           

© รถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน พ 4383 สุราษฎร์ธานี      
- มีการจัดท าใบขออนุญาตการใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) และมีการบันทึกในสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง 

(แบบ 4) แต่ไม่ครบถ้วน           

© รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน คจน 948  สุราษฎร์ธานี     
- มีการจัดท าใบขออนุญาตการใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) และมีการบันทึกในสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง 

(แบบ 4) แต่ไม่ครบถ้วน           

© รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน 1 กร 4221 สุราษฎร์ธานี     
- มีการจัดท าใบขออนุญาตการใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) และมีการบันทึกในสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง 

(แบบ 4) แต่ไม่ครบถ้วน           

© รถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน ขข 3985 สุราษฎร์ธานี    
- มีการจัดท าใบขออนุญาตการใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) และมีการบันทึกในสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง 

(แบบ 4) แต่ไม่ครบถ้วน         

© รถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน กค 7970 สุราษฎร์ธานี      
 - มีการจัดท าใบขออนุญาตการใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) และมีการบันทึกในสมุดบันทึกการใช้รถ

ส่วนกลาง (แบบ 4) แต่ไม่ครบถ้วน           

© รถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน ตค 2038 สุราษฎร์ธานี      
 - มีการจัดท าใบขออนุญาตการใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) และมีการบันทึกในสมุดบันทึกการใช้รถ

ส่วนกลาง (แบบ 4) แต่ไม่ครบถ้วน           

© รถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน ตค 551 สุราษฎร์ธานี      
 - มีการจัดท าใบขออนุญาตการใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) และมีการบันทึกในสมุดบันทึกการใช้รถ

ส่วนกลาง (แบบ 4) แต่ไม่ครบถ้วน           

© รถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน ตค 7161 สุราษฎร์ธานี     
 - มีการจัดท าใบขออนุญาตการใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) และมีการบันทึกในสมุดบันทึกการใช้รถ

ส่วนกลาง (แบบ 4) แต่ไม่ครบถ้วน           

© รถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน ผจ 9756 สุราษฎร์ธานี      
 - มีการจัดท าใบขออนุญาตการใช้รถส่วนกลาง (แบบ 3) และมีการบันทึกในสมุดบันทึกการใช้รถ

ส่วนกลาง (แบบ 4) แต่ไม่ครบถ้วน           

© รถยนต์ส่วนกลาง  หมายเลขทะเบียน ถข 119 สุราษฎร์ธานี     
  - ช ารุด  
         



-  การก าหนดเกณฑ์การใช้น  ามันเชื อเพลิงของรถ 

ข้อ 19 การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนดปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้น ๆ รถ
ส่วนกลางและรถรับรองให้เบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับรถ
ประจ าต าแหน่งให้ผู้มีสิทธิ์ใช้รถประจ าต าแหน่งเป็นผู้จ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว603 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 

-  จากการตรวจสอบการใช้น  ามันของรถยนต์ส่วนกลางของส่วนราชการ พบว่า 

ด้านการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง  องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก ด าเนินการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงด้วยวิธี
ตกลงราคาจากสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง  ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ  ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว179  ลงวันที่  9  เมษายน  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก ได้มีการก าหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองการใช้น้ ามันของรถยนต์ส่วนกลาง
ประจ าปีงบประมาณ  2563  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก เรื่อง การก าหนดเกณฑ์การสิ้นเปลือง
การใช้น้ ามันของรถยนต์ส่วนกลาง  ประจ าปีงบประมาณ   2563 ลงวันที่  1  ตุลาคม  2562 (เอกสารแนบ ) โดย
ได้มีการก าหนดอัตราการสิ้นเปลืองของรถยนต์ส่วนกลางของรถทุกคันเพ่ือเป็นแนวทางในการเบิกจ่ายน้ ามัน 

1.  ในการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงในแต่ละครั้งไม่ได้มีการจัดท าทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงไว้เพ่ือใช้ใน
การติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง (หนังสือ มท.ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/ว603 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556) 

2. เจ้าหน้าที่พัสดุได้บันทึกทะเบียนคุมการเบิกแบบฟอร์มการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง เพ่ือควบคุมการ
เบิกจ่ายน้ ามันในแต่ละครั้ง ดังนี้ 

ประเภทรถ ทะเบียน เล่มท่ี 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ ISUZU    กท 4292 สฎ 6/63 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA (รถพยาบาล) กม 8985 สฎ 5/63 
บรรทุกเฉพาะกิจ (ขยะแห้ง) ยี่ห้อ ISUZU 82-0700 สฎ 1/63 
รถบรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อ HINO 82-9406 สฎ 3/63 
รถบรรทุกน ้า ยี่ห้อMITSUBISHI พ 4383  สฎ 9/63 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA แบบ DREAM คจน 948 สฎ 4/63 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDAแบบWAVE110 I 1 กร 4221 สฎ 14/62 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ MITSUBISHIแบบTRITON ขข 3985 สฎ 18/62 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ FORD แบบฟอร์ดเรนเจอร์ กค 7970 สฎ 17/62 
รถแทร็กเตอร์ (รถตักหน้า-ขุดหลัง) ตค 2038 สฎ 8/63 
รถแทร็กเตอร์ (รถเกรดเดอร์) ตค 551 สฎ 7/62 
รถแทร็กเตอร์ (รถบดอัดสั่นสะเทือน) ตค 7161 สฎ 2/63 
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้อ ISUZU (รถบรรทุกน ้าดับเพลิง) ผจ 9756 สฎ 10/63 

 

-  การเก็บรักษาและซ่อมบ ารุง 



ข้อ 14 การเก็บรักษารถประจ าต าแหน่งให้อยู่ในความควบคุมและความรับผิดชอบของผู้ด ารงต าแหน่ง 
 การเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง  รถรับรอง  ให้อยู่ในความควบคุมและความรับผิดชอบขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ส าหรับรถส่วนกลาง  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้บริหารท้องถิ่นจะพิจารณา

อนุญาตให้น ารถไปเก็บรักษาท่ีอ่ืนเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวได้  ในกรณีต่อไปนี้ คือ 
 (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือ 
 (2) มีราชการจ าเป็นและเร่งด่วน 

ข้อ 15 การอนุญาตให้น ารถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว  อันเนื่องมาจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถส่วนกลางจัดท ารายงาน
ขออนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลความจ าเป็นและรายละเอียดของสถานที่ที่จะน ารถส่วนกลางไปเก็บรักษา  ซึ่งแสดงให้
เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ  เสนอประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจอนุญาตด้วยทุกครั้ง 

 ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถส่วนกลางในระหว่างการเก็บรักษาที่อ่ืนเป็นการ
ชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง  ผู้เก็บรักษาต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เว้นแต่
จะพิสูจน์ได้ว่าใช้ความระมัดระวังดูแลรักษาเยี่ยงวิญญูชน  จะพึงสงวนรักษาทรัพย์สินของตนแล้ว  และการสูญหาย
หรือเสียหายนั้น  มิได้เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เก็บรักษา  แต่หากการสูญหายหรือเสียหาย
นั้นเกิดขึ้น  เนื่องจากการน าไปใช้ในการอ่ืน  ให้ผู้อ่ืนใช้  หรือน าไปเก็บไว้ ณ ที่ที่มิได้รับอนุญาต  ผู้เก็บรักษาต้อง
รับผิดชอบทุกกรณี  แม้ว่าจะเกิดด้วยเหตุสุดวิสัย  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรความสูญหายหรือเสียหายก็จะเกิด
แก่รถส่วนกลางคันนั้น 

 เมื่อเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถประจ าต าแหน่ง  รถส่วนกลาง  และรถรับรอง  ผู้รับผิดชอบ
ต้องรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที  ตามแบบ 5  ท้ายระเบียบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก  มอบหมายให้บุคคลควบคุมและบ ารุงรักษารถส่วนกลางดังนี้ 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก  มีค าสั่ง ที่ 767 /2562 ลงวันที่  27  เดือน  กันยายน  

พ.ศ. 2562 เรื่อง  มอบหมายบุคคลผู้รับผิดชอบในการดูแลบ ารุงรักษาและรับผิดชอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก  

- ด้านการเก็บรักษา   
- รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน คจน 948 สฎ  ผู้รับผิดชอบ นางวันเพ็ญ ถนนทอง ต าแหน่ง

คนงานทั่วไป ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ     
-  ปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1 - 16   ทุกวัน วันอาทิตย์ - วันจันทร์ เวลา 

08.30 น. - 16.30 น.           
-  งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมในตลาดสดบ้านใน วันอาทิตย์ เวลา 04.00 น. - 05.30 น.  วันจันทร์ - 

วันเสาร์ 06.00 น. - 07.00 น.                    
 -  งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมหน้าตลาดสดบ้านใน วันอาทิตย์ - วันจันทร์  16.00 น. - 17.00 น  

*** มีเหตุผลและความจ าเป็นในการใช้งานรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จึงไม่สามารถเก็บรักษารถที่โรง
จอดรถอบต.ได ้

    - รถยนต์ยานพาหนะส่วนกลางได้เก็บรักษาไว้ที่อบต. และมีการควบคุมการใช้ตามระเบียบมท.ว่า
ด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และผู้บริหารสูงสุดอบต.(ท่านนายก) ได้มีนโยบาย
ก าหนดระเบียบฯควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางอบต.  รวมทั้งได้มอบหมายให้ ส านักปลัดและส่วนโยธา เป็นผู้
ควบคุมดูแลยานพาหนะโดยรถยนต์ส่วนกลางเมื่อใช้แล้วได้จอดท่ีโรงจอดรถอบต. และมีผู้ดูแลรถเป็นการเฉพาะ  



 -  ด้านการซ่อมบ ารุง   
ข้อ 16 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบการซ่อมบ ารุงรถประจ าต าแหน่ง รถส่วนกลาง และ

รถรับรอง  ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
 รถประจ าต าแหน่งคันใดเกิดความเสียหายหรือบุบสลาย  เพราะความผิดของบุคคลภายนอกให้ผู้มี

สิทธิใช้รถประจ าต าแหน่งนั้นเป็นผู้เรียกค่าเสียหายในนามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ถ้าความเสียหายหรือบุบ
สลายเกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้ขับขี่รถประจ าต าแหน่ง  ไม่ว่าจะเป็นผู้ใด  ให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการซ่อมแซมให้คงสภาพดีตามเดิม 

 ให้ผู้มีสิทธิใช้รถประจ าต าแหน่งเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมบ ารุงรถดังกล่าวภายในก าหนดระยะเวลา
สองปีครึ่ง  นับแต่วันที่ซื้อมา  และเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ๆ เป็นผู้
ซ่อมบ ารุง 

 การบ ารุงรักษารถยนต์ เช่น การเติมหรือเปลี่ยนน้ ามันเครื่อง น้ ามันเบรก ไส้กรองน้ ามันเครื่อง 
แบตเตอรี่ หัวเทียน เป็นต้น  ซึ่งจ าเป็นต้องกระท าเป็นครั้งคราว  ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถยนต์  ให้เบิกจ่ายจาก
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

 ผู้ใช้รถประจ าต าแหน่งต้องรับผิดชอบในกรณีที่รถประจ าต าแหน่งสูญหายเพราะความประมาท
เลินเล่อของผู้ใช้รถประจ าต าแหน่ง  หรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนน ารถประจ าต าแหน่งไปใช้นอกเหนือหน้าที่ปกติ  ผู้ใช้รถ
ประจ าต าแหน่งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความสูญหาย  แม้ด้วยเหตุสุดวิสัย 

ข้อ 17  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและดูแลสภาพรถประจ าต าแหน่ง รถส่วนกลางและรถ
รับรอง  มิให้มีมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ -เทคโนโลยี
ก าหนด 

 ในการเริ่มตรวจสอบมลพิษของรถตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นที่จะ
ด าเนินการได้ตามความเหมาะสม  แต่ทั้งนี้จะต้องด าเนินการตรวจสอบรถทุกคันในครั้งแรกให้เสร็จภายใน 6 เดือน  
นับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ 

 นอกจากการตรวจสอบมลพิษของรถตามวรรคสองแล้ว  ให้มีการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือนหรือ
ทุกระยะทาง 15,000 กิโลเมตร  แล้วแต่จะถึงก าหนดอย่างใดก่อน  และภายหลังการซ่อมบ ารุงที่เกี่ยวกับระบบการ
ท างานของเครื่องยนต์ทุกครั้ง  เมื่อพบว่ารถคันใดมีมลพิษเกินระดับมาตรฐานให้ด าเนินการแก้ไข ซ่อมบ ารุง หรือ
ปรับแต่งสภาพเครื่องยนต์ให้ดีทันที 

ข้อ 18 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าสมุดแสดงรายการซ่อมบ ารุงรถแต่ละคันตามแบบ 6  ท้าย
ระเบียบนี้ 

- ด้านการซ่อมบ ารุงเมื่อถึงก าหนดระยะเวลาในการซ่อมบ ารุง หรือรถส่วนกลางช ารุดอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมจะ
ใช้งาน  ส่วนราชการที่ดูแลรถส่วนกลางจะท าการน ารถส่วนกลางซ่อมบ ารุงเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
 และด าเนินการบันทึกการซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางในสมุดแสดงรายการซ่อมบ ารุงรถแต่ละคัน (แบบ 6)  
 

-  ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

  เพ่ือให้การใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  อันจะ
ส่งผลให้มีการลดการใช้น้ ามันของหน่วยงานของรัฐในภาพรวมทั้งหมด  และสอดคล้องเกณฑ์ก าหนดปริมาณน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้  ควรก าชับผู้เกี่ยวข้องการใช้รถส่วนกลางให้เคร่งครัดการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๘  อย่างเคร่งครัด  



ทั้งนี้ในการน ารถส่วนกลางออกนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรกควรจัดท าใบขออนุญาตการใช้รถ
ส่วนกลางทุกครั้งที่น ารถออกไปนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก และบันทึกการใช้รถส่วนกลางให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘  ทุกครั้ง   

 1. ให้ด าเนินการจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 603 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นปัจจุบัน และรายงานผู้ที่เก่ียวข้อง 
 2. ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถส่วนกลางทุกคันบันทึกข้อมูลการใช้รถตามแบบ 4 ให้ถูกต้องครบถ้ วน 
และบันทึกให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการใช้รถส่วนกลาง และให้เก็บไว้ประจ ารถแต่ละคัน 
 3. จัดท ารายงานทุกครั้งที่รถราชการเกิดอุบัติเหตุ ตามแบบ 5 เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
 4.จัดท ารายละเอียดการซ่อมบ ารุง แบบ 6 ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
 5. ควรให้มีการสอบทานเลขไมล์/สภาพรถ ทุกคันตอนเช้าก่อนออกปฏิบัติงาน และจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ให้เป็นระบบที่ส่วนราชการของหน่วยรับตรวจ 
 6. ควรซ่อมแซมบ ารุงรักษารถที่เสียหายช ารุดโดยเฉพาะระบบที่จ าเป็นที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถ ถ้าปล่อยไว้
อาจเกิดความเสียหายต่อราชการ ผู้ใช้งานและประชาชนทั่วไป 
 7. ควรด าเนินการพ่นหรือแก้ไขตราเครื่องหมายและอักษรชื่อ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พ่นด้วยสี
ขาว ไว้ด้านข้างนอกรถส่วนกลางทั้งสองข้าง ระเบียบ ฯ ข้อ 5  
 8. ส าหรับรถส่วนกลาง อนุญาตให้น ารถไปเก็บรักษาที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวได้  ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถส่วนกลางจัดท ารายงานขออนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลความจ าเป็นและรายละเอียดของ
สถานที่ที่จะน ารถส่วนกลางไปเก็บรักษา   
 8. จัดให้มีการตรวจสอบมลพิษของรถราชการตามระเบียบ ฯ ข้อ 17 ทุกระยะ 6 เดือน หรือทุกระยะทาง 
15,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดถึงก าหนดก่อน และหลังจากซ่อมบ ารุงเกี่ยวกับระบบการท างานของเครื่องยนต์ทุก
ครั้ง เมื่อพบว่ารถคันใดมีมลพิษเกินระดับมาตรฐานให้ด าเนินการแก้ไข ซ่อมบ ารุง หรือปรับแต่งสภาพเครื่องยนต์ให้ดี
ทันท ี
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