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เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ   
๑. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖  
    ยกเลิกโดยมติ ครม.๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ (ว ๑๙๕/๔๖)   

ว ๕๔/๔๖  

การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ  ๑ 
๒. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖  
    ยกเลิกโดยมติ ครม. ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ (ว ๗๘/๕๐)   

ว ๑๙๕/๔๖  

การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ  ๑ 
๓. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗    
    ยกเลิกโดยมติ ครม. ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ (ว ๗๘/๕๐)   

ว ๒/๔๘  

การค านวณอัตราค่าเช่ารถของส่วนราชการ  ๒ 
๔. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที ่๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘    
    ยกเลิกโดยมติ ครม. ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ (ว ๗๘/๕๐)   

ว ๒๐/๔๘  

ขออนุมัติเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ  ๒ 
๕. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ คงใช้อยู ่ ว ๗๘/๕๐  
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ  ๒ 
๖. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑    คงใช้อยู ่ ว ๘๔/๕๑  
ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ  ๔ 
๗. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓   
    ให้ถือปฏิบัติตามมติ ครม. ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ ( ว ๘๔/๕๑) 

ว ๔๑/๕๓  

แนวทางปฏิบัติในการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ  ๔ 
๘. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕  คงใช้อยู ่ ว ๑๒๔/๕๕  
ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ  ๔ 
๙. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  คงใช้อยู ่ ว ๑๒๔/๕๕  
ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ  ๕ 

เรื่อง เลขที่ ส.ยืนยัน หน้า 
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่งส าหรับข้าราชการ 
ผู้มีสิทธิได้รถประจ าต าแหน่ง 

  

๑. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖   
    ยกเลิกโดยมติ ครม. ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ (ว ๗๘/๕๐)   

ว ๑๙๕/๔๖  

การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ  ๖ 
๒. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๗     ว ๑๘๒/๔๗  
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่งส าหรับ
ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจ าต าแหน่ง 

 ๖ 

สารบัญ 
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๓. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙   ว ๑๔๑/๔๙  
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน
การจัดหารถประจ าต าแหน่งส าหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจ าต าแหน่ง 

 ๗ 

๔. มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑   ว ๓๖๕/๕๑  
การปรับเพิ่มค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจ าต าแหน่ง 
และการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การเช่า/ซื้อรถยนต์ 

 ๗ 

 
 

ภาคผนวก 
 
๑. หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง 
    ๑.๑ หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 
     ๑.๒ หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๘๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
    ๑.๓ หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๖๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
 
 
๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
    ๒.๑ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
    ๒.๒ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
     ๒.๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
    ๒.๔ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
    ๒.๕ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
    ๒.๖ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
 
 
 
 

กลุ่มประมวลผลข้อมูลและมติคณะรัฐมนตรี 
ส านักบริหารงานสารสนเทศ 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ตุลาคม ๒๕๕๕ 



ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง  รถราชการ  
   

๑ 

การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 
๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ (ว ๕๔/๔๖) ถูกยกเลิกโดยมติ ๒๙ ก.ค. ๒๕๔๖ (ว ๑๙๕/๔๖) 
เร่ือง   การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอเกี่ยวกับการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการว่า  เพื่อให้การเช่ารถยนต์
จากภาคเอกชนมาใช้ในราชการมีความเหมาะสมคุ้มค่ามากที่สุด จึงขอให้ด าเนินการ โดย  
 ๑. ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และส านักงบประมาณ เร่งรัดการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเหมาะสมสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริง เช่น ระยะเวลาการเช่า เป็นต้น ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนแจ้งเวียนให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป  
 ๒. ในระหว่างที่กระทรวงการคลัง และส านักงบประมาณ ยังด าเนินการตามข้อ ๑. ไม่แล้วเสร็จให้ส่วนราชการชะลอ
การด าเนินการในการขอเช่ารถยนต์จากภาคเอกชนไปก่อน ยกเว้นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่จะก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายแก่ทาง
ราชการ ท้ังนี ้ให้รัฐมนตรี ปลัดกระทรวงและผู้มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องก ากับดูแลเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดด้วย 
 
๒. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ (ว ๑๙๕/๔๖) ถูกยกเลิกโดยมติ ครม.๒๒ พ.ค. ๒๕๕๐ (ว ๗๘/๕๐)  
                                                                                และถูกปรับปรุงโดยมติ ครม.๒๒ เม.ย. ๒๕๕๑ (ว ๘๔/๕๑)  
เร่ือง   การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและให้ด าเนินการต่อไปได้ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี ้
  ๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการตามที่กระทรวงการคลัง
และส านักงบประมาณได้ร่วมกันก าหนดเป็นกรณีพิเศษ  โดยให้รับความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื ่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ ๗ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณค่าเช่าที่ก าหนดไว้ เช่น ค่าอ านวยการ และค่ารถทดแทนร้อยละ ๑๒ และค่า
ก าไรร้อยละ ๘ นั้น เป็นการค านวณเป็นหน่วยต่อคัน หากส่วนราชการใดเช่ารถเป็นจ านวนมาก ควรคิดค านวณค่าอ านวยการ ค่ารถ
ทดแทน ตลอดจนค่าก าไรลดลงตามส่วน ไปพิจารณาด าเนินการด้วย  
  ๒. ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีติดตามประเมินผลร่วมกับส านักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง หาก
การเช่ารถราชการในช่วงระยะเวลาที่ประเมินได้ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวม ก็ให้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ เสนอคณะรัฐมนตรี 
เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นการถาวรต่อไป   
  ๓. ให้กระทรวงการคลังรับไปศึกษาร่วมกับส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการ
จัดสรรงบประมาณในลักษณะค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่งส าหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจ าต าแหน่ง 
และก าหนดระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องต่อไป ทั้งนี้ ให้รับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด าเนินการด้วยว่า เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมแก่ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถยนต์ประจ าต าแหน่ง โดยไม่มุ่งลดภาระเรื่องงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ (Direct costs) จนกระทบถึงสิทธิประโยชน์ (Fringe benefits) เดิมที่ผู้ด ารงต าแหน่งควรได้รับ แต่ควรมุ่งเน้นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายทางอ้อมหรือที่เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ (Indirect costs) เป็นส าคัญ และในระยะต้นควรก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เมื่อได้มีการก าหนดกรอบหลักเกณฑ์ใช้บังคับไประยะหนึ่งแล้ว ก็ให้น าข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมา
ประกอบการพิจารณาหาข้อยุติที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งต่อไป  
  ๔. อนุมัติในหลักการให้ส านักงบประมาณเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ของขนาดเครื่องยนต์รถประจ าต าแหน่ง รถส่วนกลาง 
รถรับรอง และรถรับรองประจ าจังหวัด รวมทั้งการปรับขนาดเครื่องยนต์ของรถประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการปรับ
ราคารถดังกล่าวได้เช่นเดียวกับการก าหนดราคามาตรฐานรถ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้สอดคล้องต่อไป  
  ๕. ใหย้กเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เรื่อง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ว ๕๔/๔๖) 
 
 
 
 
 



ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง  รถราชการ  
   

๒ 

๓. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ (ว ๒/๔๘) ถูกยกเลิกโดยมติ ครม.๒๒ พ.ค. ๒๕๕๐ (ว ๗๘/๕๐)  
เร่ือง   การค านวณอัตราค่าเช่ารถของส่วนราชการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. ให้ส่วนราชการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การค านวณค่าเช่ารถมาใช้ในราชการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ให้ถูกต้องก่อนที่จะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี โดยให้ปรับใช้ตัวเลขอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ข้ันต่ า (MLR) ของธนาคารพาณิชย์ จากเดิม ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ า (MLR) ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
บวก ๒ ในการค านวณอัตราค่าเช่ารถของส่วนราชการ 
  ๒. หากการค านวณอัตราค่าเช่ารถของส่วนราชการมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ถูกต้องตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว และส่วนราชการได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ า (MLR) ตามข้อ ๑ แล้ว ให้ถือว่ากระทรวงการคลังได้เห็นชอบในการ
อนุมัติวงเงินงบประมาณก่อหนี้ผูกพันข้ามปีเพื่อใช้เป็นค่าเช่ารถตามนัยมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่ต้องขอความเห็นกระทรวงการคลังอีก ดังนั้น ส่วนราชการเจ้าของ
เรื่องจะต้องระบุให้ชัดเจนในหนังสือเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีด้วยว่า ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
๔. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ (ว ๒๐/๔๘) ถูกยกเลิกโดยมติ ครม.๒๒ พ.ค. ๒๕๕๐ (ว ๗๘/๕๐) 
เร่ือง   ขออนุมัติเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 
 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเกี่ยวกับการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการแล้วเห็นว่า เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการเช่า
รถยนต์มาใช้ในราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งยังมิได้ด าเนินการน าเสนอคณะรัฐมนตรี เป็นไปด้วย
ความรวดเร็วและลดภาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการดังกล่าวค านวณค่าเช่ารถโดยถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การค านวณอัตราค่าเช่ารถของส่วนราชการ (ว ๒/๔๘) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ว ๑๙๕/๔๖) ให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด และส าหรับการขอก่อหน้ีผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ เพื่อเป็นค่าเช่ารถครั้งละ ๕ ปี นั้น ให้ส่วนราชการส่งเรื่องให้กระทรวงการคลัง และส านักงบประมาณ ร่วมกันพิจารณา 
ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการทุกแห่งควบคุมและก ากับการใช้ยานพาหนะที่เช่าไว้ในราชการได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโดยประหยัดดว้ย 
 
๕. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ (ว ๗๘/๕๐) ถูกปรับปรุงบางส่วนโดยมติ ครม. ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๑ (ว ๘๔/๕๑)  
เร่ือง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี ้ 
   ๑. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จ านวน ๓ 
มติ ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ว ๑๙๕/๔๖) มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การค านวณอัตราค่าเช่ารถของส่วนราชการ (ว ๒/๔๘) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เรื่อง ขออนุมัติเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ว ๒๐/๔๘) 
   ๒. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ดังนี ้
    ๒.๑ หลักเกณฑ์การค านวณค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ประกอบด้วย 
      ๒.๑.๑ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคารถที่น ามาค านวณค่าเช่าใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อส านักงบประมาณมีการปรับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
     ๒.๑.๒ การคิดค่าเช่า และระยะเวลาการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
ให้ส่วนราชการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ โดยค่าเช่ารถยนต์คิดเป็นรายเดือน และมีระยะเวลาการเช่า ๕ ปี 
     ๒.๑.๓ มูลค่าซาก ให้ค านวณมูลค่าซากจากหลักเกณฑ์การคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ 
ปีท่ี ๔ และปีท่ี ๕ เป็นร้อยละ ๘๐, ๖๖, ๕๓, ๓๙ และ ๒๖ ตามล าดับ 
     ๒.๑.๔ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ข้ันต่ า (MLR) ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ าของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
บวก ๒ ซึง่อัตราดอกเบี้ยนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพและช่วงเวลาที่ท าสัญญาเช่าแต่ละครั้ง 
     ๒.๑.๕ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ 
      ๑) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ก าหนดให้ร้อยละ ๗ ของราคารถ 
      ๒) ค่าซ่อมบ ารุงรักษาและน้ ามันหล่อลื่นใช้ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด 



ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง  รถราชการ  
   

๓ 

      ๓) ค่าเบี้ยประกันภัยชั้น ๑ ให้คิดไม่เกินร้อยละ ๒.๔ ของราคารถ 
      ๔) ค่าจดทะเบียนภาษีรถใหม่ใช้ตามอัตรากรมการขนส่งทางบก 
     ๒.๑.๖ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ ๗ 
     ๒.๑.๗ ค่าอ านวยการ และค่ารถทดแทน ร้อยละ ๑๒ 
     ๒.๑.๘ ค่าก าไร ร้อยละ ๘ 
    ๒.๒ อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 
          อัตราค่าเช่ารถยนต์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งค านวณตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒.๑ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามที่
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ก าหนด โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอีก 
    ๒.๓ เง่ือนไขการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 
     ๒.๓.๑ ระยะเวลาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ การเช่ารถในแต่ละครั้ง ให้ท าสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา ๕ ปี
โดยให้ท าสัญญากับบริษัทหรือผู้ประกอบการ ซึ่งจดทะเบียนให้บริการเช่ารถยนต์โดยตรง และต้องเป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมากอ่น  
     ๒.๓.๒ กรณีการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการมีระยะเวลาเช่าน้อยกว่า ๕ ปี ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ข้างต้น ให้ส่วนราชการเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโดยตรงต่อไป 
     ๒.๓.๓ แบบสัญญาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ให้ส่วนราชการด าเนินการตามแบบสัญญาเช่ารถยนต์มาใช้
ในราชการที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด โดยอาศัยอ านาจตามนัยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒ (๕) ก าหนดให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) มีอ านาจหน้าที่ก าหนดแบบหรือตัวอย่าง 
รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและก าหนดแนวทางวิธีปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และหนังสือคณะกรรมการว่าด้วย
การพัสดุ ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๑๘๐ ลงวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เรื่อง แบบสัญญาเช่ารถยนต์ 
     ๒.๓.๔ กรณีรถเสีย หรือเกิดอุบัติเหตุ บริษัทผู้ให้เช่าต้องจัดหารถยนต์ในสภาพตามสัญญาเช่ารถยนต์มา
ทดแทนให้ทันท ี
    ๒.๔ การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
          ๒.๔.๑ กรณีส่วนราชการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นค่าเช่ารถยนต์ในลักษณะก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
          ๒.๔.๒ กรณีส่วนราชการขออนุมัติเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการพร้อมขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๒๓ วรรคสี่ ที่บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีความจ าเป็น
และเร่งด่วนและมิใช่กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม คณะรัฐมนตรีมีอ านาจอนุมัติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจ่ายเงินหรือก่อหนี้
ผูกพันตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมก่อนได้รับเงินประจ างวด หรือ
อนุมัติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า หรือนอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้” ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
      (๑) กรณีขออนุมัติค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งมี
อัตราค่าเช่าเป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ก าหนด ให้ส่วนราชการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณต่อ
คณะรัฐมนตรี โดยแจ้งส านักงบประมาณเพื่อให้ทราบภาระผูกพันงบประมาณในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป 
      (๒) กรณีขออนุมัติค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งมีอัตรา
ค่าเช่าไม่เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ก าหนด ให้ส่วนราชการท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) 
ก่อน แล้วจึงด าเนินการตาม (๑) ต่อไป  
    ๒.๕ การเบิกจ่ายค่าเช่ารถยนต์ 
          ให้ส่วนราชการเบิกจ่ายเงินค่าเช่ารถยนต์ประเภทต่าง ๆ เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่ารถยนต์ที่ค านวณได้ 
และภายในวงเงินงบประมาณส าหรับการเช่ารถยนต์ตามที่ได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ และห้ามโอนหรือน าเงินจากรายการ
อื่นในงบด าเนินงาน (รายการค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทน และค่าวัสดุ) มาใช้เพื่อการเช่ารถยนต์ 
    ๒.๖ ส่วนราชการใดมีความจ าเป็นต้องเช่ารถยนต์ประเภทพิเศษซึ่งแตกต่างไปจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านักงบประมาณ และการยกเว้นให้ส่วนราชการปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เห็นสมควรให้กระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) พิจารณาร่วมกับส านักงบประมาณต่อไป 
    ๒.๗ การพิจารณา วินิจฉัย ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเข่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ให้กระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) เป็นผู้พิจารณา 
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๔ 

    ๒.๘ ให้ส่วนราชการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยเคร่งครัด 
  ๓. ให้ส านักงบประมาณเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ของขนาดเครื่องยนต์ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการปรับขนาดเครื่องยนต์ของ
รถยนต์ประเภทต่าง ๆ  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการปรับราคารถยนต์ดังกล่าวได้เช่นเดี่ยวกับการก าหนดราคามาตรฐานรถ โดยไม่
ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตามนัยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ก าหนดให้
ส านักงบประมาณโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ของขนาดเครื่องยนต์รถประจ าต าแหน่ง รถส่วนกลาง 
รถรับรอง และรถรับรองประจ าจังหวัด ส่วนราคาให้เป็นไปตามที่ส านักงบประมาณก าหนด 
   ส าหรับรถประจ าต าแหน่ง ให้ก าหนดขนาดเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๓,๐๐๐ ซี.ซี. 
   ห้ามส่วนราชการน าเงินนอกงบประมาณหรือเงินอื่นใดมาสมทบ เพื่อจัดหารถให้มีขนาดเครื่องยนต์และ/หรือราคาเกิน
กว่าที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 
๖. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ (ว ๘๔/๕๑)  
เร่ือง   ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเร่ือง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้  
  ๑. อนุมัติให้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการปรับระยะเวลาการท า
สัญญาเช่ารถยนต์ โดยก าหนดระยะเวลาการท าสัญญาเช่ารถ ๒ ทางเลือก คือ  
   ทางเลือกที่ ๑ ท าสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา ๕ ปี  
   ทางเลือกที่ ๒ ท าสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา ๓ ปี  
โดยต้องมีอัตราค่าเช่าไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้ในระยะเวลา ๕ ปี  
  ๒. อนุมัติให้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างพนักงานขับรถ ส าหรับส่วน
ราชการที่จ าเป็นต้องด าเนินการเช่ารถพร้อมพนกังานขับรถ โดยให้ปรับอัตราค่าจ้างให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตรา ๘,๕๐๐.- บาทต่อคนต่อเดือน  
  ๓. เห็นชอบการก าหนดให้ส่วนราชการจัดส่งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่ารถให้ส านักงบประมาณ 
 
๗. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (ว ๔๑/๕๓) ถูกปรับปรุงโดยมติ ครม. ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๕และ๑ พ.ค.๒๕๕๕ (ว ๑๒๔/๕๕) 
เร่ือง   แนวทางปฏิบัติในการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ผู้อ านวยการส านักงบประมาณเสนอ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ (เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ) โดยใช้ทางเลือกที่ ๒ ที่ให้ท า
สัญญาเช่าเป็นระยะเวลา ๓ ปี โดยต้องมีอัตราค่าเช่าไม่เกินอัตราค่าเช่าที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้ในระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ เพื่อให้
ส่วนราชการสามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับผลการศึกษาของส านักงบประมาณได้อย่างเหมาะสมในระยะต่อไป  
 
๘. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕   ว ๑๒๔/๕๕ คงใช้อยู ่(หนังสือเวียน กค ว ๖๔/๕๕ ประกอบ) 
เร่ือง   ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเร่ือง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
  ๑. เห็นชอบการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์และแนวทางในการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี ้
   ๑.๑ ก าหนดระยะเวลาการท าสัญญาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ เป็นระยะเวลา ๕ ปี   
   ๑.๒ ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการค านวณอัตราค่าเช่ารถยนต์จากอัตราเดิม ปรับลดลงประมาณร้อยละ ๑๐ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
    ๑.๒.๑ ปรับลดรายการค่าก าไร จากเดิมร้อยละ ๘ เป็นร้อยละ ๕ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคารปัจจุบันท่ีปรับลดลงซึ่งอัตราที่ปรับลดดังกล่าวยังคงสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
    ๑.๒.๒ ปรับลดค่าซ่อมบ ารุงรักษาและน้ ามันหล่อลื่น ให้ปรับลดลงในภาพรวมร้อยละ ๑๐ จากทีก่ าหนดไว้เดิม 
เนื่องจากการค านวณอัตราค่าเช่าเดิมก าหนดให้มีค่าซ่อม ๒ รายการ คือ ค่าซ่อมปกติ ค่าซ่อมกลางและค่าน้ ามันหล่อลื่น  
    ๑.๒.๓ ปรับค่าอ านวยการและค่ารถทดแทน จากเดิมร้อยละ ๑๒ เป็นร้อยละ ๘ เนื่องจากข้อเท็จจริงพบว่า 
การใช้รถยนต์ของส่วนราชการมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยมากโอกาสที่ผู้ประกอบการให้เช่ารถยนต์ต้องจัดรถทดแทนให้ส่วนราชการจึงมีน้อย 
    ๑.๒.๔ ปรับลดค่าเบี้ยประกันภัยช้ัน ๑ จากเดิมร้อยละ ๒.๔ ของราคารถยนต์ เป็นร้อยละ ๑.๒ เนื่องจาก
สูตรการค านวณอัตราค่าเช่ารถยนต์ได้ก าหนดค่าก าไรให้ผู้ประกอบการให้เช่ารถยนต์แล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ประกอบการให้เช่ารถยนต์
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๕ 

ร่วมรับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยกับรัฐในอัตราส่วนที่เท่ากัน จากการปรับสูตรการค านวณตามรายการข้างต้นจะท าให้อัตราค่าเช่า
รถยนต์ประเภทต่าง ๆ มีอัตราลดลงประมาณร้อยละ ๑๐ 
ทั้งนี ้การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการค านวณอัตราค่าเช่ารถยนต์ดังกล่าว ให้ใช้กับการท าสัญญาเช่ารถยนต์ใหม่เท่านั้น ส่วนสัญญา
เช่ารถยนต์ที่ท าไปแล้วก่อนท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์เดิมต่อไปจนกว่าสัญญาเช่าจะสิ้นสุด 
  ๒. ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) รับไปพิจารณาร่วมกับส านักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับรถยนต์ที่น ามาใช้ในราชการ เช่น การจ้างพนักงานขับรถ การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานขับรถที่จ้างจากภายนอก (outsource) และการด าเนินการส าหรับรถราชการที่มีอายุใช้งานนาน เช่น ใช้งานมา
เกินกว่า ๑๐ ปี และยังไม่สามารถจัดหารถยนต์ใหม่ทดแทน เป็นต้น และหากจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องก็ให้ด าเนินการ แล้วให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
๙. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (ว ๑๒๔/๕๕)  คงใช้อยู ่(หนังสือเวียน กค ว ๖๔/๕๕ ประกอบ) 
เร่ือง   ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเร่ือง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ 
(เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ) ในส่วนของข้อ ๑. “๑. เห็นชอบการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ” นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีส่วนราชการหลายแหล่งได้มีการ
สอบราคาและ/หรืออยู่ระหว่างการด าเนินการตามกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือที่ส านักงบประมาณได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้เช่ารถยนต์เป็นระยะเวลา ๓ ปี ไปก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติแล้ว และอยู่ระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอน ดังนั้น เพื่อให้การเช่า
รถยนต์มาใช้ในราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้เริ่มด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 
(๒๔ เมษายน ๒๕๕๕) รวมทั้งเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว จึงเห็นควรเพิ่มเติมข้อความมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ (เรื่อง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ) ในส่วน
ของข้อ ๑. เป็นว่า “๑. เห็นชอบการแก้ไขหลักเกณฑ์และแนวทางในการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
ยกเว้นกรณีการเช่ารถยนต์ของส่วนราชการที่ได้เริ่มด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือที่ส านักงบประมาณได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เช่ารถยนต์เป็นระยะเวลา ๓ ปี ไปก่อนที่
คณะรัฐมนตรีจะมีมติ (๒๔ เมษายน ๒๕๕๕) ก็ให้ด าเนินการต่อไปได้ตามหลักเกณฑ์เดิม” 
   
 
 
หมายเหตุ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ และ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งเวียนในหนังสือฉบับเดียวกันคือ ว ๑๒๔/๒๕๕๕ 
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๖ 

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่งส าหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจ าต าแหน่ง 
 
๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ (ว ๑๙๕/๔๖) ถูกยกเลิกโดยมติ ครม.๒๒ พ.ค. ๒๕๕๐ (ว ๗๘/๕๐) 
เร่ือง   การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและให้ด าเนินการต่อไปได้ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี ้
  ๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการตามที่กระทรวงการคลัง
และส านักงบประมาณได้ร่วมกันก าหนดเป็นกรณีพิเศษ โดยให้รับความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๗ 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณค่าเช่าที่ก าหนดไว้ เช่น ค่าอ านวยการ และค่ารถทดแทนร้อยละ ๑๒ และค่าก าไรร้อยละ ๘ นั้น เป็นการ
ค านวณเป็นหน่วยต่อคัน หากส่วนราชการใดเช่ารถเป็นจ านวนมาก ควรคิดค านวณค่าอ านวยการ ค่ารถทดแทน ตลอดจนค่าก าไร
ลดลงตามส่วน ไปพิจารณาด าเนนิการด้วย  
  ๒. ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีติดตามประเมินผลร่วมกับส านักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง หากการเช่า
รถราชการในช่วงระยะเวลาที่ประเมินได้ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวม ก็ให้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 
๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็น
มาตรฐานเดียวกันเป็นการถาวรต่อไป     
  ๓. ให้กระทรวงการคลังรับไปศึกษาร่วมกับส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการ
จัดสรรงบประมาณในลักษณะค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่งส าหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจ า
ต าแหน่ง และก าหนดระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องต่อไป ทั้งนี้ ให้รับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด าเนินการด้วย
ว่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถยนต์ประจ าต าแหน่ง โดยไม่มุ่งลดภาระเรื่องงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่าย
โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้ (Direct costs) จนกระทบถึงสิทธิประโยชน์ (Fringe benefits) เดิมที่ผู้ด ารงต าแหน่งควรได้รับ แต่ควรมุ่งเน้น
การลดภาระค่าใช้จ่ายทางอ้อมหรือที่เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ (Indirect costs) เป็นส าคัญ และในระยะต้นควรก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทน
เหมาจ่ายเป็นทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เมื่อได้มีการก าหนดกรอบหลักเกณฑ์ใช้บังคับไประยะหนึ่งแล้ว  ก็ให้น าข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น มาประกอบการพิจารณาหาข้อยุติที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งต่อไป  
  ๔. อนุมัติในหลักการให้ส านักงบประมาณเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ของขนาดเครื่องยนต์รถประจ าต าแหน่ง รถส่วนกลาง 
รถรับรอง และรถรับรองประจ าจังหวัด รวมทั้งการปรับขนาดเครื่องยนต์ของรถประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการปรับ
ราคารถดังกล่าวได้เช่นเดียวกับการก าหนดราคามาตรฐานรถ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๓  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้สอดคล้องต่อไป  
  ๕. ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เรื่อง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ (ว ๕๔/๔๖) 
 
๒. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๗ (ว ๑๘๒/๔๗) ถูกปรับปรุงโดยมติ ครม.๑๙ ก.ย.๒๕๔๙ (ว ๑๔๑/๔๙)  
                 และมติ ครม.๒ ธ.ค. ๒๕๕๑ (ว ๓๖๕/๕๑) 
เร่ือง   การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่งส าหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจ าต าแหน่ง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการ
จัดหารถประจ าต าแหน่งส าหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจ าต าแหน่ง โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป 
และให้กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี รับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๘ (ฝ่ายกฎหมายฯ) ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานกรรมการใน
การประชุมเมื่อวันที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ไปด าเนินด าเนินการในส่วนทีเกี่ยวข้องต่อไป และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐรับ
ความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปถือปฏิบัติด้วย ดังนี ้ 
  ๑. ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐระดับกรมเป็นผู้เลือกว่าข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจ าต าแหน่งในสังกัดทั้งหมด 
จะขอรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายหรือจะใช้รถประจ าต าแหน่งที่ทางราชการจัดหาให้ เว้นแต่ข้าราชการในต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด และข้าราชการที่ประจ าการอยู่ในต่างประเทศ ให้ใช้รถประจ าต าแหน่งที่ทางราชการจัดหาให้  
  ๒. กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้เลือกขอรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแล้ว การจัดหารถยนต์ส่วนตัวมาใช้
ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้มีสิทธินั้น ขอให้พิจารณาจัดหาให้เหมาะสมกับเกียรติและฐานะต าแหน่งราชการที่ตนด ารงอยู่ 
รวมทั้งกรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดยังมีพันธะผูกพันตามสัญญาเช่ารถประจ าต าแหน่งอยู่ก่อน และสัญญายังไม่สิ้นสุด
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๗ 

ก่อนวันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๔๗ หากประสงค์จะเลือกขอรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง ให้เริ่มด าเนินการ
ได้เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงแล้ว ส าหรับงบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายเพื่อการนี้ ให้ใช้จากงบประมาณปกติในการจัดหายานพาหนะของส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานนั้น ๆ เอง ทั้งนี้ เมื่อเลือกรับเงินตอบแทนเหมาจ่ายแล้ว ให้ส่วนราชการและหน่วยงานควบคุม ก ากับ และดูแล
มิให้มีการประพฤติมิชอบ โดยการน ารถส่วนกลางหรือรถประจ าต าแหน่งไปใช้อีก หากผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
และให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีปรับปรุงระเบียบรายละเอียดเกี่ยวกับรถราชการให้สอดคล้องกันด้วย 
 
๓. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ (ว ๑๔๑/๔๙) ถูกปรับปรุงโดยมติ ครม. ๒ ธ.ค.๒๕๕๑ ( ว ๓๖๕/๕๑) 
 เร่ือง   การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่งส าหรับข้าราชการ
 ผู้มีสิทธิได้รถประจ าต าแหน่ง 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่งส าหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถประจ าต าแหน่งที่กระทรวงการคลังได้
ปรับปรุงแล้ว (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๖/๑๖๘๔๙ ลงวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๔๙) 
 
๔. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ (ว ๓๖๕/๕๑) 
 เร่ือง   การปรับเพ่ิมค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจ าต าแหน่งและการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ 
 การเช่า/ซ้ือรถยนต์ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี ้
  ๑. เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา
รถประจ าต าแหน่ง และการเช่า/ซื้อรถยนต์ประจ าต าแหน่งส าหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจ าต าแหน่ง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ (เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่งส าหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้ 
รถประจ าต าแหน่ง) ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ ดังนี ้
   ๑.๑ กรณีเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ เช่น ปลัดกระทรวง อธิบดี เป็นต้น ที่ประสงค์จะเลือกรับ
รถยนต์ประจ าต าแหน่ง สามารถให้หน่วยงานด าเนินการจัดหารถยนต์ประจ าต าแหน่งให้ เนื่องจากเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
และหากผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวประสงค์เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ ก็สามารถเลือกรับได้ โดยทั้ง ๒ กรณีให้สิทธิเลือกใหม่ได้
ทันทีเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และจะเปลี่ยนการเลือกได้เมื่อเลื่อนระดับ หรือโยกย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ ส าหรับผู้ด ารง
ต าแหนง่รองหัวหน้าส่วนราชการผู้มีสิทธิฯ ทั้งที่ด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนและหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติในครั้งนี้ให้มีสิทธิเลือกรับรถยนต์
ประจ าต าแหน่งหรือรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ ได้ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการใช้ดุลยพินิจพิจารณาถึงความคุ้มค่าตามความ
เหมาะสมในการบริหารจัดการเงินงบประมาณของส่วนราชการนั้น ๆ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
   ๑.๒ กรณีข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจ าต าแหน่ง  ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ เป็นต้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่ได้เลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ ไว้ก่อนแล้ว หากประสงค์จะใช้รถยนต์ประจ า
ต าแหน่ง ควรก าหนดให้สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิจากการรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายฯ เป็นให้ส่วนราชการจัดหารถยนต์ให้ได้เป็นกรณี
พิเศษ และหากส่วนราชการไม่มีรถยนต์ประจ าต าแหน่งอยู่ในเวลานั้น ให้ด าเนินการจัดหารถยนต์ในลักษณะการจ้างเหมาบริการได้โดย
วิธีท าสัญญาเช่าไม่เกิน ๑ ปีงบประมาณ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ๒. ส าหรับอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจ าต าแหน่งให้ยังคงถือปฏิบัติตามมติเมื่อวันที่  
๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ดังกล่าวต่อไป 
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 นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ 

 
 
ผู้จัดท า 

   
 นางสาวสุภาพร กิตติเดโช ผู้อ านวยการกลุ่มประมวลผลข้อมูลและมติคณะรัฐมนตรี 
 จ่าโท กวินกร วรรัชตเมธิน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 นายภราดร  ดลภราดร  พนักงานบันทึกข้อมูล 
 
 
 

……………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อคณะท างาน 





 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 19 กันยายน 2564 
หัวข้อ: ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รถราชการ โดย สำนักบริหารงานสารสนเทศ สำนักเลขาธิการ
 คณะรัฐมนตรี 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รถราชการ โดย สำนักบริหารงานสารสนเทศ สำนักเลขาธิการ
 คณะรัฐมนตรี 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  19  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 วันท่ี  19  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  19  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
  

 


