
ระเบียบเทศบาลต าบลนาสาร 

ว่าด้วยการใชร้ถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลต าบลนาสาร 

พ.ศ.๒๕๕๖ 
................................ 

               โดยทีเ่ปน็การสมควรออกระเบยีบว่าดว้ยการใช้รถยนตส์ว่นกลางของเทศบาลต าบลนาสาร 

พ.ศ.๒๕๕๖ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปจัจบุนั และสะดวกตอ่การปฏบิตังิานของเทศบาล  อาศัย

อ านาจตามความใน มาตรา ๔๘ เตรส (๔) แห่ง พระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แกไ้ขเพิม่เตมิ 

ฉบบัที ่๑๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการใชแ้ละรักษารถยนตข์ององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๘ หมวดที ่๓ การใช ้ขอ้ ๑๑ วรรคสอง จงึออกระเบยีบไว้ ดังนี้ 

ขอ้ ๑ ระเบยีบนี้เรียนว่า “ระเบยีบเทศบาลต าบลนาสาร  ว่าดว้ยการใช้ รถยนตส์ว่นกลาง ของ

เทศบาลต าบลนาสาร พ.ศ.๒๕๕๖ 

ขอ้ ๒ ระเบยีบนี้ ให้ใชบ้งัคับ ตัง้แตว่ันทีป่ระกาศเปน็ตน้ไป 

ขอ้ ๓ ในระเบยีบนี้ 

“ เทศบาล” หมายถงึ เทศบาลต าบลนาสาร 

          “ พนักงานเทศบาล” หมายถงึ พนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาลต าบลนาสาร ทีป่ฏบิตัหินา้ที ่ณ 

ส านักงานเทศบาลต าบลนาสาร รวมถงึขา้ราชการทีไ่ดรั้บการถา่ยโอนจากสว่นราชการอื่นดว้ย 

“ ลูกจา้งประจ า ” หมายถงึ ลูกจา้งประจ าสังกัดเทศบาลต าบลนาสารและให้หมายรวมถงึ

ลูกจา้งประจ าทีไ่ดรั้บถา่ยโอนจากสว่นราชการอื่นดว้ย 

“ พนักงานจา้ง” หมายถงึ พนักงานจา้งตามภารกจิ และพนักงานจา้งทัว่ไป สังกัดเทศบาล

ต าบลนาสารและให้หมายรวมถงึพนักงานจา้งทีไ่ดรั้บถา่ยโอนจากสว่นราชการอื่นดว้ย 

 “ ผู้บงัคับบญัชาชัน้ตน้ ” หมายถงึ หัวหนา้สว่นราชการระดับกองหรือเทยีบเทา่ทีพ่นักงาน

เทศบาลลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้งผู้นัน้สังกัดอยู่ อันไดแ้ก ่หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล หัวหนา้กอง

คลัง หัวหนา้กองชา่ง หัวหนา้กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม หัวหนา้กองการศกึษา และให้

หมายความรวมถงึปลัดเทศบาลในฐานะผู้บงัคับบญัชาของหัวหนา้สว่นราชการดังกลา่ว ทัง้นี้รวมถงึ

ผู้รักษาราชการแทนหัวหนา้สว่นราชการนัน้ ๆ ดว้ย 

“สว่นราชการ ” หมายถงึ ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองชา่ง กองสาธารณสุขและ

สิง่แวดลอ้ม  กองการศกึษาของเทศบาลและสว่นราชการทีก่ าหนดขึ้นสังกัดเทศบาล 
 

“ปลัดเทศบาล”หมายถงึ ปลัดเทศบาลต าบลนาสารและรองปลัดเทศบาลเทศบาลต าบลนาสาร 

“สมาชกิสภาเทศบาล”หมายถงึ สมาชกิสภาเทศบาลต าบลนาสาร 

“ผู้บริหารทอ้งถิน่ ” หมายถงึ นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร หรือผู้รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 
 

ขอ้ ๔ รถสว่นกลาง หมายถงึ  รถยนตห์รือรถจกัรยานยนตท์ีจ่ดัไว้เพือ่กจิการอันเปน็สว่นรวม

ของเทศบาลและให้หมายความรวมถงึรถยนตท์ีใ่ชใ้นการบริการประชาชนหรือใชใ้นหนา้ทีข่องสว่น 

                          /ราชการ...... 

 

 
 



-๒- 

ราชการของเทศบาล เชน่ รถจกัรยานยนต ์รถยนตด์ับเพลงิ รถยนตบ์รรทกุน้ า เอนกประสงค์  รถยนต์

พยาบาล รถยนตบ์รรทกุขยะมลูฝอย  รถยนตก์ระเชา้ไฟฟา้  เคร่ืองจกัรกลตา่ง  ๆ และรถยนตท์กุชนดิที่

มไีว้ในครอบครองของเทศบาล 

ขอ้ ๕ ผู้มอี านาจสัง่อนุญาตใชร้ถ หมายถงึ ผู้บริหารทอ้งถิน่ หรือผู้ทีไ่ดรั้บมอบหมายจาก

ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

                 ใบขออนุญาตใชร้ถสว่นกลางให้ใชต้ามแบบ ๓ ทา้ยระเบยีบนี้ 
 

 ขอ้ ๖ ให้ใชเ้พือ่กจิการอันเปน็สว่นรวมของเทศบาล ดังนี้ 

 (๑) เพือ่กจิการงานของเทศบาล  

 (๒) เพือ่กจิการของส านัก สว่นราชการตา่งๆ ในเทศบาล  

 (๓) เพือ่กจิการงานของศูนย์ อปพร ในสังกัดเทศบาล ทีใ่ชห้รือสนับสนุนและสง่เสริม

กจิการงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 

 (๔) เพือ่กจิการในการบริหารราชการ ของสว่นราชการอื่น หรือบคุคลภายนอกทีไ่ดรั้บ

การร้องขอและไดรั้บการอนุมตัจิากผู้มอี านาจสัง่อนุญาตใชร้ถ ทัง้นี้ให้ค านงึถงึความจ าเปน็และ

ประโยชนข์องทางราชการเปน็ส าคัญ 

ขอ้ ๗ ให้ใชใ้นการบริการประชาชนในพื้นที ่เฉพาะกจิการจ าเปน็เร่งดว่นซ่ึงอยู่ในอ านาจหนา้ที่

ของเทศบาล โดยให้อยู่ในดุลพนิจิของผู้มอี านาจสัง่อนุญาตใชร้ถ ในการอนุญาต ทัง้นี้ให้ค านงึถงึ

สถานการณ์การคลัง ของเทศบาลในการสัง่จา่ยน้ ามนัเชื้อเพลงิ การซ่อมแซม การบ ารุงรักษา  

ขอ้ ๘ ให้ใชใ้นหนา้ทีส่ว่นราชการของเทศบาล เพือ่ด าเนนิงานตามลักษณะการใชง้านในเขต

หรือนอกเขตเทศบาลตามทีไ่ดรั้บการร้องขอ 

           ให้เทศบาลจดัให้มสีมดุบนัทกึการใชร้ถสว่นกลางแตล่ะคัน  สมดุบนัทกึอย่างนอ้ยให้มี

ขอ้ความตามแบบ ๔ ทา้ยระเบยีบนี้ 

          ผู้บงัคับบญัชาชัน้ตน้ตอ้งควบคุมพนักงานขับรถให้ลงรายการไปตามความเปน็จริง 

ขอ้ ๙ การใชร้ถยนตส์ว่นกลางในเขตพื้นทีต่ าบลนาสาร หากจะใชอ้อกไปปฏบิตันิอกเขตพื้นที ่

ตอ้งไดรั้บอนุญาตเปน็หนังสอืจากผู้อ านาจสัง่อนุญาตใชร้ถกอ่นทกุคร้ัง 

ขอ้ ๑๐ ผู้ขออนุญาตประกอบดว้ย คณะผู้บริหาร สมาชกิสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจา้ง 

ลูกจา้งประจ า และ สมาชกิ อปพร ในสังกัดของเทศบาล โดยให้พนักงานขับรถยนตเ์ปน็ผู้ขับขี่ ยกเว้นใน

กรณีจ าเปน็เร่งดว่นให้อยู่ในอ านาจของผู้มอี านาจสัง่อนุญาตใชร้ถพจิารณาสัง่การ 

 ขอ้ ๑๑ สว่นราชการอื่นหรือบคุคลภายนอกประสงค์จะใชร้ถยนตส์ว่นกลางเปน็พาหนะเพือ่

ตดิตอ่ราชการหรือกจิการอื่นใดอันจ าเปน็ ให้ผู้ขออนุญาตใชร้ถท าเปน็หนังสอืขอใชร้ถและตอ้งไดรั้บ

อนุญาตจากผู้มอี านาจสัง่อนุญาตใชร้ถกอ่น ทัง้นี้เทศบาลโดยผู้มอี านาจสัง่อนุญาตใชร้ถอาจพจิารณา

ให้ผู้ขอใชร้ถเปน็ผู้เสยีค่าใชจ้า่ยน้ ามนัเชื้อเพลงิ น้ ามนัหลอ่ลืน่ และค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าอาหารท าการ

นอกเวลาราชการและค่าเชา่ทีพ่ักพนักงานขับรถในอัตราทีไ่มต่่ ากว่าทีท่างราชการก าหนด หรืออาจ

พจิารณาให้สว่นราชการหรือบคุคลภายนอกทีข่อใชร้ถจา่ค่าบ ารุงรักษารถเทา่ทีจ่ าเปน็เชน่การลา้ง อัด  

ฉดี การเปลีย่นถา่ยน้ ามนัเคร่ืองและอื่นๆตามทีเ่ทศบาลก าหนดทัง้นี้ให้น าเงินบ ารุงรักษารถ เปน็เงิน

รายไดข้องเทศบาล          

          /ขอ้ ๑๒...  



      -๓-  

ขอ้ ๑๒ ให้ผู้ขอใชร้ถย่ืนใบอนุญาตใชร้ถยนตส์ว่นกลาง ตอ่ผู้มอี านาจสัง่อนุญาตใชร้ถกอ่นออก

เดนิทาง ยกเว้นกรณีเร่งดว่น ให้ย่ืนใบขออนุญาตใชร้ถสว่นกลาง เมือ่น ารถกลับถงึส านักงานโดยเร็ว

ทีสุ่ด พร้อมแจง้เหตุผลจ าเปน็เร่งดว่นดว้ย 

 เมือ่เกดิการสูญหายหรือเสยีหายขึ้นกับ รถสว่นกลาง  พนักงานขับรถ ตอ้งรายงานให้ผู้บริหาร

ทอ้งถิน่ทราบทนัท ีตามแบบ ๕ ทา้ยระเบยีบนี้ 

 ขอ้ ๑๓ ให้พนักงานขับรถบนัทกึการใชร้ถ บนัทกึการเตมิน้ ามนั และบนัทกึรายละเอียดการ

ซ่อมบ ารุง ให้ฝ่ายพัสดุ กองคลังของเทศบาลตรวจสอบเปน็ประจ าทกุเดอืน 

ให้เทศบาลจดัท าสมดุแสดงรายการซ่อมบ ารุงรถแตล่ะคันตามแบบ ๖ ทา้ยระเบยีบนี้ 

 ขอ้ ๑๔ ให้ปลัดเทศบาลรักษาการตามระเบยีบนี้ และให้มอี านาจตคีวามวินจิฉัยปญัหา ก าหนด

ระเบยีบและวิธปีฏบิตัเิพิม่เตมิโดยการอนุมตัจิากผู้บริหารทอ้งถิน่ เพือ่ให้เปน็ไปตามระเบยีบนี้ 
  

 ประกาศ ณ วันที ่  ๓   เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

         ลงชื่อ  นายพยงค์  สงวนถอ้ย 

                            (นายพยงค์   สงวนถอ้ย) 

                               นายกเทศมนตรีต าบลนาสาร 

 

 

 

 

 

 
 


