ห น้ า | ๑๖๓

ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยรถราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยทีเป็ นการสมควรปรับปรุงระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยรถราชการ โดย
เพิมเติมรถรับรอง และกําหนดวิธปี ฏิบตั ใิ ห้มคี วามเหมาะสมยิงขึน อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตสิ าํ นักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ

๑ ระเบียบนีเรียกว่า

“ระเบียบศาลรัฐธรรมนู ญว่าด้วยรถราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๘”
๑

ข้อ ๒ ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา

เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบและข้อบังคับอืนในส่วนทีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี หรือ
ซึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนีให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้อ ๕ ให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญ มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญั หา
เกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี

หมวด ๑
บททัวไป

ข้อ ๖ ในระเบียบนี
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที ๙ ก หน้า ๗ วันที ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘
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“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และให้หมายความ
รวมถึงผูท้ ได้
ี รบั ค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนจากสํานักงาน
ี
ดให้แก่ผดู้ ํารง
“รถประจําตําแหน่ ง” หมายความว่า รถยนต์ททางราชการจั
ตําแหน่งตามทีกําหนดไว้ในระเบียบนี
“รถรับรอง” หมายความว่า รถยนต์ททางราชการจั
ี
ดไว้เพือรับรองชาว
ต่างประเทศหรือบุคคลสําคัญ ซึงเป็ นแขกของศาลรัฐธรรมนูญหรือสํานักงาน หรือเพือกิจการอัน
เป็ นส่วนรวมของสํานักงาน หรือเพือประโยชน์ของทางราชการ
“รถส่วนกลาง” หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทจัี ดไว้เพือกิจการ
อันเป็ นส่วนรวมของสํานักงาน หรือเพือประโยชน์ของทางราชการ หรือกิจการอืนอันจําเป็ น
ี ในการบํารุงรักษารถยนต์
“วัสดุทใช้
ี ในการบํารุงรักษา” หมายความว่า วัสดุทใช้
ได้แก่ นํายาล้างรถ นํายาขัดสีรถ นํายาเช็ดกระจก นํายาขัดหนัง นํายาดับกลิน และอุปกรณ์อนื
ทีใช้ทาํ ความสะอาดรถ
ข้อ ๗ บุคคลทีจะจัดรถประจําตําแหน่งให้ ได้แก่ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ เลขาธิการ ทีปรึกษาสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ระดับ ๑๑) และรอง
เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ข้อ ๘ ให้สาํ นักงานจัดทําบัญชีรถราชการแยกประเภทเป็ นรถประจําตําแหน่ ง
รถรับรอง และรถส่วนกลาง รวมทังแสดงหลักฐานการได้มาและการจําหน่ ายจ่ายโอนรถราชการ
ตามแบบ ๑ หรือ แบบ ๒ ท้ายระเบียบนี
การเปลียนแปลงประเภทรถราชการหรือการนํ ารถประจําตําแหน่งของตําแหน่ ง
หนึ งตํ า แหน่ ง ใดมาให้ป ระจํ า ตํ า แหน่ ง หนึ งตํ า แหน่ ง ใดตามวรรคหนึ งให้อ ยู่ ใ นอํ า นาจของ
เลขาธิการ โดยความเห็นชอบของประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ข้อ ๙ รถรับรองให้ดําเนินการจัดหาหรือโดยวิธเี ช่ารถยนต์จากเอกชนตาม
ความจําเป็ นเป็ นคราว ๆ ไป โดยให้ขอความเห็นชอบจากประธานศาลรัฐธรรมนูญ
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ข้อ ๑๐ ในแต่ละปี งบประมาณ สํานักงานต้องสํารวจและกําหนดเกณฑ์การใช้
สินเปลืองเชือเพลิงของรถรับรองและรถส่วนกลาง เพือเป็ นหลักฐานในการเบิกจ่ายเชือเพลิง
และการตรวจสอบของเจ้าหน้าทีตรวจสอบ
ข้อ ๑๑ รถประจําตําแหน่งให้มไี ด้ตําแหน่งละหนึงคัน โดยรถประจําตําแหน่งซึง
มีอายุการใช้งานแล้วไม่น้อยกว่าหกปี หรือมีสภาพการใช้งานไม่เหมาะสมกับการใช้ได้ใน
ตําแหน่ ง หรือมีการเปลียนแปลงประเภทรถไปใช้ตําแหน่ งอืน ให้ถอื เป็ นเกณฑ์ทจะพิ
ี จารณา
จัดหารถคันใหม่ทดแทนคันเก่าได้
รถรับรอง หรือรถส่วนกลางซึงมีอายุการใช้งานแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ให้ถอื เป็ น
เกณฑ์ทจะพิ
ี จารณาจัดหารถคันใหม่ทดแทนคันเก่าได้
กรณีรถประจําตําแหน่ ง รถรับรอง หรือรถส่วนกลาง ทีได้รบั ความเสียหายต้อง
เสียค่าซ่อมสูง หรือประโยชน์ทได้
ี รบั อาจไม่คุม้ กับค่าซ่อม หรือเมือซ่อมแล้วอาจไม่อยูใ่ นสภาพที
ใช้การได้โดยปลอดภัย ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของเลขาธิการทีจะพิจารณาซ่อม หรือจัดหารถคันใหม่
รถประจําตําแหน่งหรือรถรับรองทีได้รบั การจัดหาเพือทดแทนแล้ว หากยังอยูใ่ น
สภาพใช้การได้ตามสมควร ให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการทีจะนํ ามาใช้ในราชการได้ต่อไป
โดยขอความเห็นชอบจากประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ข้อ ๑๒ รถประจําตําแหน่ง รถรับรอง หรือรถส่วนกลาง ควรใช้รถขนาดใด และ
ราคาเท่าใด ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทคณะตุ
ี
ลาการศาลรัฐธรรมนูญกําหนด
รถทีจัดหาอาจดําเนินการจัดหาจากกรมศุลกากรหรือส่วนราชการอืนก็ได้
ข้อ ๑๓ สํานักงานมีหน้าทีรับผิดชอบการซ่อมบํารุงรถประจําตําแหน่ ง รถ
รับรอง และรถส่วนกลางให้อยูใ่ นสภาพพร้อมทีจะใช้งานได้ดอี ยูเ่ สมอ
หมวด ๒
รถประจําตําแหน่ง

ข้อ ๑๔ การใช้รถประจําตําแหน่ งให้อยูใ่ นดุลยพินิจของผูใ้ ช้รถประจําตําแหน่ง
ตามทีเห็นว่าจําเป็ นและเหมาะสม
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ข้อ ๑๕ ผูใ้ ช้รถประจําตําแหน่งต้องคืนรถให้แก่สาํ นักงานภายในเจ็ดวัน นับแต่
วันทีพ้นจากตําแหน่งหรือส่งมอบงาน แล้วแต่กรณี
กรณีทเลขาธิ
ี
การเห็นว่ามีเหตุผลสมควรจะผ่อนผันให้ส่งคืนรถประจําตําแหน่ ง
เกินกําหนดเวลาดังกล่าวในวรรคหนึง ก็ให้กระทําได้ตามควรแก่กรณี แล้วรายงานให้ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญทราบ
ข้อ ๑๖ การเก็บรักษารถประจําตําแหน่ ง ให้อยู่ในความควบคุมและความ
รับผิดชอบของผูใ้ ช้รถประจําตําแหน่ง
ข้อ ๑๗ เมือเกิดความสูญหายหรือเสียหายขึนกับรถประจําตําแหน่ ง ให้ผใู้ ช้รถ
ประจําตําแหน่งหรือพนักงานขับรถแจ้งให้เลขาธิการทราบ
ผูใ้ ช้รถประจําตําแหน่ งต้องรับผิดชอบในกรณีทรถประจํ
ี
าตําแหน่ งสูญหายหรือ
เสียหายเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูใ้ ช้รถประจําตําแหน่ ง กรณีทรถยนต์
ี
ดังกล่ า วได้ทําการประกันภัย ไว้
ให้ผู้ใ ช้ร ถประจํา ตําแหน่ งรับ ผิดชอบเฉพาะในส่ว นที
นอกเหนือจากการทําสัญญาประกันภัย (กรมธรรม์)
ข้อ ๑๘ ผูใ้ ช้รถประจําตําแหน่ งเป็ นผูจ้ ่ายค่าเชือเพลิง และวัสดุทใช้
ี ในการ
บํารุงรักษา
กรณีทผูี ใ้ ช้รถประจําตําแหน่ ง ได้รบั อนุ มตั ใิ ห้นํารถไปใช้ในการปฏิบตั หิ น้าทีซึง
นอกเหนือไปจากหน้าทีปกติประจําให้เบิกจ่ายค่าเชือเพลิงได้ตามความเป็ นจริง ทังนี การขอ
อนุมตั แิ ละการอนุมตั ใิ ห้เป็ นไปตามข้อ ๒๑ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๙ กรณีทผูี ใ้ ช้รถประจําตําแหน่งพ้นจากหน้าที ให้สาํ นักงานตรวจสอบและ
ซ่อมบํารุงรถดังกล่าวให้พร้อมทีจะส่งมอบให้กบั ผูด้ าํ รงตําแหน่งต่อไป
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หมวด ๓
รถรับรองและรถส่วนกลาง

ข้อ ๒๐ รถรับรอง ให้ใช้เพือรับรองชาวต่างประเทศหรือบุคคลสําคัญซึงเป็ น
แขกของศาลรัฐธรรมนูญหรือสํานักงาน หรือเพือกิจการอันเป็ นส่วนรวมของสํานักงาน หรือเพือ
ประโยชน์ของทางราชการ
รถส่วนกลาง ให้ใช้เพือกิจการอันเป็ นส่วนรวมของสํานักงาน หรือเพือประโยชน์
ของทางราชการ หรือกิจการอืนอันจําเป็ น
ข้อ ๒๑ ผูม้ สี ทิ ธิขอใช้รถรับรองและรถส่วนกลางเพือปฏิบตั ริ าชการ คือ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงาน การขอ
อนุ ญาตใช้รถให้ใช้ตามแบบ ๓ ท้ายระเบียบนี
การขออนุญาตใช้รถรับรองและรถส่วนกลาง
(๑) ในกรณีทผูี ข้ อใช้รถเป็ นประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
หรือเลขาธิการ ให้เป็ นอํานาจพิจารณาอนุ ญาตของประธานศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูซ้ งประธาน
ึ
ศาลรัฐธรรมนูญมอบหมาย
(๒) ในกรณีทผูี ข้ อใช้รถเป็ นข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงาน ให้ขออนุ ญาต
ต่อเลขาธิการหรือผูซ้ งเลขาธิ
ึ
การมอบหมาย
ข้อ ๒๒ การขออนุ ญาตนํารถรับรองหรือรถส่วนกลางไปใช้นอกจากข้อ ๒๑ ให้
กระทําได้เฉพาะกรณีเพือประโยชน์สว่ นรวม หรือกิจการอืนอันจําเป็ น และต้องขับขีโดยพนักงาน
ขับรถของสํานักงาน
หรือพนักงานขับรถของประธานศาลรัฐธรรมนู ญหรือตุ ลาการศาล
รัฐธรรมนูญ โดยขอต่อผูม้ อี าํ นาจอนุญาตตามข้อ ๒๑
ข้อ ๒๓ การนํารถรับรองและรถส่วนกลางไปใช้ในลักษณะรถประจําตําแหน่ งจะ
กระทํามิได้ เว้นแต่กรณีทรถประจํ
ี
าตําแหน่ งของผูด้ ํารงตําแหน่ งใดต้องเข้ารับการซ่อมแซม ผู้
ดํารงตําแหน่ งนันอาจขออนุ มตั ยิ มื รถรับรองและรถส่วนกลางไปใช้ในลักษณะรถประจําตําแหน่ ง
เป็ นการชัวคราวจากผูม้ อี าํ นาจอนุ ญาตตามข้อ ๒๑ ได้
การใช้รถรับรองและรถส่วนกลางตามวรรคหนึง ผูใ้ ช้เป็ นผูจ้ า่ ยค่าเชือเพลิง
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ข้อ ๒๔ ให้สํานักงานจัดให้มสี มุดบันทึกการใช้รถรับรองและรถส่วนกลาง
ประจํารถแต่ละคัน สมุดบันทึกอย่างน้อยให้มขี อ้ ความตามแบบ ๔ ท้ายระเบียบนี
ข้อ ๒๕ การเก็บรักษารถรับรองและรถส่วนกลาง ให้อยู่ในความควบคุมและ
รับผิดชอบของสํานักงานโดยเก็บรักษาในสถานทีเก็บหรือในบริเวณของสํานักงาน เลขาธิการ
หรือผูซ้ งได้
ึ รบั มอบอํานาจจากเลขาธิการจะพิจารณาอนุ ญาตให้นํารถไปเก็บรักษาทีอืนเป็ นการ
ชัวคราวหรือครังคราวได้ในกรณี ดังต่อไปนี
(๑) ไม่มสี ถานทีเก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือ
(๒) มีราชการจําเป็ นและเร่งด่วน หรือการปฏิบตั ริ าชการลับ
ข้อ ๒๖ การอนุ ญาตให้นํารถรับรองและรถส่วนกลางไปเก็บรักษาทีอืนเป็ นการ
ชัวคราวอันเนืองมาจากสํานักงานไม่มสี ถานทีเก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ
ให้เจ้าหน้ าที
ผูร้ บั ผิดชอบในการเก็บรักษารถรับรองและรถส่วนกลางจัดทํารายงานขออนุ ญาต พร้อมด้วย
เหตุผลความจําเป็ นและรายละเอียดของสถานทีทีจะนํ ารถรับรองและรถส่วนกลางไปเก็บรักษา
ซึงแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ เสนอประกอบการพิจารณาของผูม้ ี
อํานาจอนุ ญาตด้วยทุกครัง
ข้อ
๒๗ ในกรณีทเกิ
ี ดการสูญหายหรือเสียหายขึนกับรถรับรองและรถ
ส่วนกลางในระหว่างการเก็บรักษาทีอืนเป็ นการชัวคราว ตามข้อ ๒๖ ผูเ้ ก็บรักษาต้องรับผิดชอบ
ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ เว้นแต่จะพิสจู น์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังดูแลรักษา
เยียงวิญ ูชนจะพึงสงวนรักษาทรัพย์ของตนแล้ว และการสูญหายหรือเสียหายนันมิได้เกิดขึน
จากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผูเ้ ก็บรักษา แต่เกิดขึนเนืองจากการนําไปใช้ในการ
อืน ให้ผอู้ นใช้
ื หรือนําไปเก็บไว้ ณ ทีทีมิได้รบั อนุ ญาต แม้ว่าจะเกิดด้วยเหตุสุดวิสยั เว้นแต่จะ
พิสจู น์ได้ว่า ถึงอย่างไรความสูญหายหรือเสียหายก็จะเกิดแก่รถรับรองและรถส่วนกลางคันนัน
กรณีทรถดั
ี งกล่าวได้ทาํ ประกันภัยไว้ให้เป็ นไปตามสัญญาการทําประกันภัย (กรมธรรม์) ความ
รับผิดชอบนอกเหนือจากสัญญาการทําประกันภัยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของเลขาธิการ
ข้อ ๒๘ เมือเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึนกับรถรับรองและรถส่วนกลาง ให้
พนักงานขับรถหรือเจ้าหน้าทีผูร้ บั ผิดชอบรีบรายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ จนถึงเลขาธิการ
ทราบทันที
ในระหว่างทีดําเนินการหาตัวผูร้ บั ผิดชดใช้ค่าเสียหายทีเกิดขึนกับรถดังกล่าว
หากสํานักงานมีความจําเป็ นต้องใช้รถคันนัน ให้เลขาธิการพิจารณาอนุ มตั ซิ ่อมรถคันนันโดย
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณไปก่อนได้

ห น้ า | ๑๖๙
ให้นํ า ระเบีย บความรับ ผิด ของข้า ราชการหรือลูก จ้า งในทางแพ่ง
คณะรัฐมนตรีทเกี
ี ยวข้องกับกรณีดงั กล่าว มาใช้บงั คับตามระเบียบนีด้วย

มติ

การรายงานกรณีรถเสียหายให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบตามลําดับนัน ให้รายงาน
ตามแบบ ๕ ท้ายระเบียบนี
ี ในการ
ข้อ ๒๙ รถรับรองและรถส่วนกลางให้เบิกจ่ายค่าเชือเพลิงและวัสดุทใช้
บํารุงรักษาทีได้ตงงบประมาณเพื
ั
อการนี
ข้อ ๓๐ ให้สาํ นักงานจัดทําสมุดแสดงรายการซ่อมบํารุงรถแต่ละคันตามแบบ ๖
ท้ายระเบียบนี
ข้อ ๓๑ ข้าราชการและลูกจ้างผูใ้ ดกระทําการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่
ปฏิบตั ติ ามระเบียบนี หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือปราศจากอํานาจ หรือนอกเหนือ
อํานาจหน้าที ถือว่าผูน้ นกระทํ
ั
าผิดวินยั ตามกฎหมายและระเบียบศาลรัฐธรรมนูญทีเกียวข้อง
ข้อ ๓๒ กรณีทเห็
ี นว่ามีเหตุผลอันสมควรและมีความจําเป็ นทีจะต้องปฏิบตั แิ ละ
ระเบียบนียังมิได้กําหนดวิธปี ฏิบตั ิไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานศาลรัฐธรรมนู ญทีจะ
พิจารณาสังการให้ปฏิบตั ไิ ด้เป็ นกรณี ๆ ไป และแจ้งให้ทประชุ
ี มคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทราบ
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