ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยรถราชการและคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง
พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยที่เปนการสมควรปรับ ปรุงระเบียบคณะกรรมการบริห ารศาลยุติธ รรม วาดว ย
รถราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ใหสอดคลองกับหลักการจายคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจํา
ตําแหนงสําหรับขาราชการผูมีสิทธิไดรับรถประจําตําแหนง ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
๑๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยรถราชการ
และคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๔๗”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๒) ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม วาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม วาดวยรถราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรม ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานศาลยุติธรรม
๑
“ศาลยุติธรรม” หมายความวา ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ ศาลอุทธรณภาค ศาลอุทธรณ
คดีชํานัญพิเศษ ศาลชั้นตน และใหหมายความรวมถึงสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาคดวย
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
๒
“หั วหน าส วนราชการศาลยุ ติ ธรรม” หมายความว า ประธานศาลฎี กา ประธาน
ศาลอุ ท ธรณ ประธานศาลอุ ท ธรณ ภ าค ประธานศาลอุ ท ธรณ ค ดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษ อธิ บ ดี ผู พิ พ ากษา
ศาลชั้นตน อธิบดีผูพิพากษาภาค และผูพิพากษาหัวหนาศาล
๓
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานัก สถาบัน ศูน ย และกองใน
สวนกลาง ผูอํานวยการสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค และผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาล
หรือผูอํานวยการสํานักงานประจําศาล
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๑

แกไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
แกไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
๓
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
๒

๒
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม และใหหมาย
รวมถึงลูกจางของสํานักงานดวย
“รถราชการ” หมายความวา รถประจําตําแหนง รถรับรองและรถสวนกลาง
“รถประจําตําแหนง” หมายความวา รถยนตที่สํานักงานจัดใหแกขาราชการผูดํารง
ตําแหนงตามบัญชีหมายเลข ๑ ทายระเบียบนี้
“รถรับรอง” หมายความวา รถยนตที่สํานักงานจัดไวเพื่อเขารวมขบวน หรือเปน
พาหนะรับรองบุคคลสําคัญตามบัญชีหมายเลข ๒ ทายระเบียบนี้
“รถส ว นกลาง” หมายความว า รถยนต หรื อ รถจั ก รยานยนต ที่ สํ า นั ก งานจั ด ไว
เพื่อกิจการอันเปนสวนรวมของศาลยุติธรรมและสํานักงาน หรือเพื่อประโยชนของทางราชการตามที่
กํา หนดไว ใ นระเบี ย บนี้ และให ห มายความรวมถึ ง รถยนต หุ ม เกราะป องกั น กระสุ น ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุน ๔
“คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง” หมายความวา เงินที่จาย
ตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงใหแกผูมีสิทธิไดรถประจําตําแหนง ตามบัญชี
หมายเลข ๓ ทายระเบียบนี้
3

ขอ ๕ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศที่เลขาธิการกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ข อ ๖ ในกรณี ที่ มี ป ญ หาเกี่ ย วด ว ยการตี ค วาม หรื อ การบั ง คั บ ใช ร ะเบี ย บนี้ ใ ห
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเปนผูวินิจฉัย
ขอ ๗ ในกรณีที่ไมอาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหรายงานเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่ง
การตอไป
ขอ ๘ ใหประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ตราเครื่องหมายและอักษรชือ่ รถราชการ
ขอ ๙ รถสวนกลางทุกคันใหมีต ราเครื่องหมายประจําของสํานักงานศาลยุติธรรม
ขนาดกวางหรือยาวไมนอยกวา ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มสํานักงานศาลยุติธรรมขนาดสูง
ไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร ไวดานขางนอกรถทั้งสองขาง
สําหรับ รถจัก รยานยนต ขนาดของตราเครื่ องหมาย และอั กษรชื่ อเต็ม สํา นัก งาน
ศาลยุติธรรมใหลดลงตามสวน

๔ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
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๓
ตราเครื่องหมายและอักษรชือ่ ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหใชสติ๊กเกอรหรือพนดวย
สีขาวเวนแตใชสีขาวแลวมองเห็นไมชัดเจนใหใชสีอื่นแทน ในกรณีที่มีการจําหนายรถสวนกลาง ให
สํานักงานหรือศาลยุติธรรม ลบหรือทําลายตราเครื่องหมาย และอักษรแสดงชื่อสังกัดของสํานักงาน
ศาลยุติธรรมออกทั้งหมด กอนที่จะสงมอบรถสวนกลางใหบุคคลอื่น
สํานักงาน สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค สํานักอํานวยการประจําศาลหรือสํานักงาน
ประจําศาลใดมีเหตุผลและความจําเปนซึ่งเห็นวา การมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของ
สํานักงานศาลยุติธรรมไวดานขางนอกรถ อาจไมปลอดภัยแกผูใช หรือไมเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
ใหขออนุมัติเลขาธิการ เพื่อขอยกเวนการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดได
หมวด ๒
การจัดหารถราชการ
ขอ ๑๐ รถประจําตําแหนง ใหมีไ ดไ มเกิน ตําแหนงละ ๑ คัน ขาราชการผูใดดํารง
ตําแหนงหลายตําแหนง ใหเลือกใชรถประจําตําแหนงไดเพียงตําแหนงเดียว
ในกรณีที่เลือกใชรถประจําตําแหนงดังกลาวในวรรคหนึ่งแลว ใหใชรถในตําแหนงนั้น
ไปจนกวาจะพนจากตําแหนง
ในกรณีที่ขาราชการผูดาํ รงตําแหนงที่มีรถประจําตําแหนง หรือไดรับคาตอบแทนเหมา
จ า ยแทนการจั ด หารถประจํ า ตํ า แหน ง ได ดํ า รงตํ า แหน ง ก อ นหรื อ หลั ง การได ดํ า รงตํ า แหน ง
กรรมการบริหารศาลยุติธรรม กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือกรรมการขาราชการศาลยุติธรรม
ใหขาราชการผูนั้นใชรถประจําตําแหนงในตําแหนงหลักที่ปฏิบัติราชการประจํา หรือไดรับคาตอบแทน
เหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงในตําแหนงหลักที่ปฏิบัติราชการประจํา แลวแตกรณี ๕
รถประจําตําแหนงซึ่งมีอายุการใชงานมาแลวไมนอยกวา ๖ ป และ รถสวนกลางซึ่งมี
อายุการใชงานมาแลวไมนอยกวา ๕ ป ใหถือเปนเกณฑที่จะพิจารณาจัดหารถคันใหมทดแทนคันเกาได
สําหรับรถประจําตําแหนงหรือรถสวนกลางที่ไดรับความเสียหายตองเสียคาซอมสูง
หรือประโยชนที่จะไดรับไมคุมคากับคาซอม หรือเมื่อซอมแลวไมอยูในสภาพที่ใชการไดโดยปลอดภัย
ไมอยูในบังคับของระยะเวลาดังกลาว
ความในวรรคสี่ แ ละวรรคห า ไม ใ ช บั ง คั บ กั บ รถรั บ รอง โดยให อ ยู ใ นดุ ล พิ นิ จ ของ
เลขาธิการผูรับผิดชอบที่จะพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม
4

ขอ ๑๑ ภายใตบังคับขอ ๑๐ ขนาดของรถราชการ ใหเปนไปตามบัญชีหมายเลข ๑
และ ๒ ทายระเบียบนี้ สําหรับราคามาตรฐานรถราชการใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน โดยแจง
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อทราบ

๕

แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๔
ในกรณีมีความจําเปนไมอาจจัดหารถตามราคาที่กําหนดในประกาศสํานักงานได ใหอยู
ในดุลพินิจของเลขาธิการที่จะพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม เพื่อประโยชนของทางราชการ
หมวด ๓
การใชรถราชการ
ขอ ๑๒ รถประจําตําแหนงใหใชในการปฏิบัติราชการในตําแหนงหนาที่ หรือที่ไดรับ
มอบหมายโดยชอบ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับงานในตําแหนงหนาที่ หรือฐานะที่ดํารงตําแหนงนั้น
รวมตลอดถึงการใชเพื่อเดินทางไป – กลับระหวางที่พัก และสถานที่ที่ปฏิบัติราชการ และเพื่อการอื่น
ที่จําเปน และเหมาะสมแกการดํารงตําแหนงหนาที่ในหมูขาราชการและสังคม
ขอ ๑๓ ผูใชรถประจําตําแหนงตองคืนรถใหแกสํานักงาน สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค
สํานักอํานวยการประจําศาลหรือสํานักงานประจําศาล แลวแตกรณี ภายในกําหนด ๑๕ วัน นับแต
วันที่ไดพนจากตําแหนงหรือสงมอบงาน
ในกรณีที่ผูใชรถประจําตําแหนงถึงแกกรรม ใหเลขาธิการหรือหัวหนาสวนราชการ
ศาลยุติธรรมเรียกรถประจําตําแหนงคืน หากเลขาธิการหรือหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม เห็นวา
มีเหตุผลสมควรจะผอนผันใหสงคืนรถประจําตําแหนงเกินกําหนดเวลาดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ก็ให
กระทําไดตามควรแกพฤติการณ แตตองไมเกินกวา ๖๐ วัน นับจากวันถึงแกกรรม
ในกรณี ที่ ตํ า แหน ง ที่ มี ร ถประจํ า ตํ า แหน ง ถู ก ยกเลิ ก ให นํ า รถประจํ า ตํ า แหน ง นั้ น
สงคืนสํานักงานและใหเลขาธิการเปนผูพิจารณาจัดสรรใหแกขาราชการผูดํารงตําแหนงในศาลยุติธรรม
หรื อ ในสํ า นั ก งานที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ รถประจํ า ตํ า แหน ง ในระดั บ เดี ย วกั น ก อ น แล ว จึ ง จั ด สรรทดแทน
รถประจําตําแหนงที่มีอายุการใชงานนานและเสียคาใชจายซอมแซมสูง
ขอ ๑๔ รถรับรอง ใหใชเพื่อประโยชนของทางราชการ หรือจัดไวเพื่อเขารวมขบวน
หรือเปนพาหนะรับรองบุคคลสําคัญ โดยใหเลขาธิการหรือหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม แลวแต
กรณี เปนผูมีอํานาจอนุญาตใหใชและใหยืมรถรับรอง
ขอ ๑๕ รถสวนกลาง ใหใชหรือใหยืมเพื่อกิจการอันเปนสวนรวมของศาลยุติธรรมและ
สํานักงานหรือเพื่อประโยชนของทางราชการตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) เพื่อกิจการอันเปนสวนรวมของศาลยุติธรรมและสํานักงาน
(๒) เพื่อกิจการที่เปนประโยชนเกี่ยวเนื่องกับราชการ และการกุศลสาธารณะ งาน
สาธารณประโยชน งานสวัสดิการในกิจการเฉพาะคราวของขาราชการในศาลยุติธรรมและสํานักงาน
ใบอนุญาตใชรถสวนกลาง ใหใชตามแบบ ๑ ทายระเบียบนี้
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๕
(๓) รถยนตกัน กระสุน นอกจากใหใชในกิจการตาม (๑) และ (๒) แลว ใหใชเพื่อ
ภารกิจการรักษาความปลอดภัยของขาราชการ และทรัพยสินของทางราชการดวย ๖
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ขอ ๑๖ ให บุ ค คลต อ ไปนี้ เป น ผู มี อํ า นาจอนุ ญ าตให ใ ชร ถส ว นกลางที่ อ ยู ใ นความ
ครอบครองในราชการของศาลยุติธรรมและสํานักงาน ดังนี้
๗
(๑) เลขาธิการหรือรองเลขาธิการผูไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจอนุญาตใหใชรถ
สวนกลางทุกกรณี
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยสินหรือผูอํานวยการที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจ
อนุญาตใหใชรถสวนกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
หั ว หน า กลุ ม งานยานพาหนะเป น ผู มี อํ า นาจอนุ ญ าตให ใ ช ร ถส ว นกลางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เฉพาะในวันทําการ
(๒) หัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม หรือผูอํานวยการ ที่ไดรับมอบหมาย เปนผูมี
อํานาจอนุญาตใหใชรถสวนกลางที่อยูในความครอบครอง
6

ข อ ๑๗ ให บุ ค คลต อ ไปนี้ เ ป น ผู มี อํ า นาจอนุ ญ าตให ยื ม รถส ว นกลางที่ อ ยู ใ นความ
ครอบครองใหกับหนวยงานในสังกัดหรือสวนราชการอื่น ดังนี้
(๑) เลขาธิการ หรือรองเลขาธิการที่ไดรับมอบหมาย สําหรับสํานักงาน
(๒) หัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม หรือผูอํานวยการที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนา
สวนราชการศาลยุติธรรม สําหรับศาลยุติธรรม
ขอ ๑๘ การยืมใชรถสวนกลางไปใชตามขอ ๑๕ ผูยืมจะตองทําเปนหนังสือขอยืมและ
จะตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูมีอํานาจตามขอ ๑๗ กอนทุกครั้ง และผูยืมรถไปใช
จะตองใหคํารับรองเปนหนังสือไววาจะเปนผูรับผิดชอบในความชํารุดบกพรอง และความสูญเสียหรือ
เสียหายอันอาจเกิดขึ้น ไมวาดวยเหตุใด
ขอ ๑๙ กรณีที่พนักงานขับรถไมมี หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได เลขาธิการหรือ
หัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมนั้น ๆ อาจมอบหมายใหขาราชการของสํานักงาน สํานักศาลยุติธรรม
ประจําภาค สํานักอํานวยการประจําศาลหรือสํานักงานประจําศาลนั้น ๆ เปนผูขับรถได ทั้งนี้ ให
พิจารณาถึงความสามารถ และประสบการณในการขับรถของผูนั้น และจะตองเปนผูไดรับอนุญาตจาก
ทางราชการใหเปนผูขับรถนั้นไดตามกฎหมาย

๖
๗

แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
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๖
สําหรับศาลยุติธรรมที่อยูในพื้นที่ของจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ
ศาลจัง หวัด นาทวี กรณีที่พ นัก งานขับ รถไมมีห รือ มีแ ตไ มส ามารถปฏิบ ัติห นาที่ไ ด หรือเพื่อความ
ปลอดภัยในรางกาย ชีวิตของขาราชการ และทรัพยสินของทางราชการ หัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม
นั้น ๆ อาจมอบหมายใหขาราชการหรือบุคคลอื่นที่เห็นวาเหมาะสมเปนผูขับรถได ทั้งนี้ใหพิจารณาถึง
ความสามารถและประสบการณในการขับรถของผูนั้น และจะตองเปนผูไดรับอนุญาตจากทางราชการ
ใหเปนผูขับรถไดตามกฎหมาย ๘
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ขอ ๒๐ ใหเลขาธิการ หรือหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม มีหนาที่ควบคุมการใช
และการดูแลรักษารถสวนกลาง โดยใหมีอํานาจแตงตั้งขาราชการในหนวยงานราชการนั้น ๆ เปน
เจาหนาที่ผูควบคุมรถได ตามที่เห็นสมควร
เจาหนาที่ผูไดรับการแตงตั้งตามวรรคหนึ่งมีหนาที่ควบคุมการใช การเบิกจาย น้ํามัน
เชื้อเพลิง การซอมบํารุง การจัดหาอุปกรณรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษารถสวนกลางใหอยู
ในสภาพเรียบรอย
ขอ ๒๑ ใหสํานักงาน สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค สํานักอํานวยการประจําศาล
หรือสํานักงานประจําศาล จัดทําบัญชีรถราชการแยกประเภทเปนรถประจําตําแหนง รถสวนกลาง
รถรั บ รอง รวมทั้ ง แสดงหลั ก ฐานการได ม าและการจํ า หน า ยจ า ยโอนรถราชการตามแบบ ๒
ทายระเบียบนี้
การเปลี่ยนแปลงประเภทรถราชการตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได เวนแตกรณีที่มี
ความจําเปน ใหเปลี่ยนแปลงได โดยใหผูอํานวยการนั้น เสนอเรื่องตามลําดับ ชั้น ตอเลขาธิการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
หมวด ๔
การเก็บรักษาและซอมบํารุงรถราชการ
ขอ ๒๒ การเก็บรักษารถประจําตําแหนงใหอยูในความควบคุม และความรับผิดชอบ
ของผูดํารงตําแหนง
ขอ ๒๓ การเก็บรักษารถสวนกลาง รถรับรอง ใหอยูในความควบคุมและรับผิดชอบ
ของสํานักงาน สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค สํานักอํานวยการประจําศาลหรือสํานักงานประจําศาล
โดยใหเก็บรักษาในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของหนวยงานราชการนั้น โดยใหคํานึงถึงความปลอดภัย

๘

แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
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๗
หากสถานที่เก็บหรือบริเวณของหนวยงานราชการไมมีความปลอดภัยเพียงพอ หรือมี
ราชการจําเปนและเรงดวน ใหเลขาธิการหรือหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมพิจารณา สถานที่อื่น
เปน สถานที่เก็บ รถสว นกลางเปนการชั่ว คราวหรือเปน ครั้ง คราว โดยใหคํานึงถึงความมั่น คง และ
ปลอดภัยของสถานที่นั้น
การจะใชสถานที่ใดเปนสถานที่เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บเปนการชั่วคราว
นอกจากบริเวณของสวนราชการ ใหผูอํานวยการหรือเจาหนาที่ผูควบคุมรถสวนกลางนั้น ๆ เสนอ
รายงานเพื่อขออนุญาตพรอมดวยเหตุผลความจําเปน และรายละเอียดของสถานที่ที่จะนํารถสวนกลาง
ไปเก็บรักษาซึ่งแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวามีความปลอดภัยเพียงพอ ประกอบการพิจารณาตอเลขาธิการ
หรือหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม
ขอ ๒๔ ใหพนักงานขับรถ หรือผูขับรถตามขอ ๑๙ นํารถสวนกลางเขาเก็บในสถานที่
เก็บทันทีที่เสร็จสิ้นการใชรถแลว โดยใหใชอุปกรณรักษาความปลอดภัยทุกชนิดที่มีอยู และสงมอบ
ลูกกุญแจรถใหเจาหนาที่ผูควบคุมรถ
ในกรณีที่การใชรถไดเสร็จสิ้นลงภายหลังเวลาราชการ และไมสามารถสงมอบลูกกุญแจ
รถใหแกเจาหนาที่ผูควบคุมรถได ใหสงมอบแกผูที่ไดรับมอบหมายเปนกรณีไป หากไมมีผูรับมอบลูก
กุญแจรถดังกลาว ใหพนักงานขับรถหรือผูขับรถตามขอ ๑๙ เก็บรักษาลูกกุญแจรถนั้นไวดวยความ
ระมัดระวังเปนพิเศษ และใหรีบสงมอบผูมีหนาที่รับผิดชอบในโอกาสแรกที่พึงกระทําได
ขอ ๒๕ ในกรณีที่เกิดการสูญหาย หรือเสียหายขึ้นแกรถสวนกลาง หรือรถรับรอง ใน
ระหวางการเก็บรักษาที่อื่นเปนการชั่วคราว ผูเก็บรักษาตองรับผิดชอบชดใช คาสินไหมทดแทนใหแก
ทางราชการเวนแตจะพิสูจนไดวาไดใชความระมัด ระวังดูแลรักษาเยี่ยงวิญ ูชนจะพึง สงวนรักษา
ทรัพยสินของตนเองแลวและการสูญหายหรือเสียหายนั้น มิไดเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลออยาง
รายแรงของผูเก็บรักษา แตหากการสูญหาย หรือเสียหายนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากการนําไปใชในการอื่น
ใหผูอื่นใชหรือนําไปเก็บไว ณ ที่ที่มิไดรับอนุญาต ผูเก็บรักษาตองรับผิดชอบทุกกรณี แมวาจะเกิดดวย
เหตุสุดวิสัย เวนแตจะพิสูจนไดวา ถึงอยางไรความสูญหายหรือเสียหาย ก็จะเกิดแกรถสวนกลาง หรือรถ
รับรองคันนั้น
ขอ ๒๖ เมื่อเกิดการสูญหาย หรือเสียหายขึ้นกับรถประจําตําแหนง ผูใชรถประจํา
ตําแหนงตองรีบรายงานใหเลขาธิการ หรือหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม แลวแตกรณีทราบทันที
กรณีที่มิไดเปนผูใชรถเอง หรือไมสามารถจะรายงานเองได ใหพนักงานขับรถรีบรายงานผูบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงเลขาธิการ หรือหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม แลวแตกรณี
ผูใชร ถประจําตําแหนงตองรับผิดในกรณีที่รถประจําตําแหนงสูญหายเพราะความ
ประมาทเลินเลอของผูใชรถประจําตําแหนง แตถาผูใชรถประจําตําแหนงอนุญาตใหบุคคลอื่นนํารถ
ประจําตําแหนงไปใชนอกเหนือหนาที่ป กติ ผูใชรถประจําตําแหนงตองรับผิด ชอบชดใชคาสินไหม
ทดแทนความสูญหายแมดวยเหตุสุดวิสัย
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๘
ถาความเสียหายเกิดขึ้นแกรถประจําตําแหนง เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ให
ผูใชรถประจําตําแหนง เปนผูเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก ในนามของสวนราชการนั้น
แตถาความเสียหายเกิดขึน้ เพราะความผิดของผูขบั ขี่ซึ่งมิใชพนักงานขับรถ หรือผูใชรถประจําตําแหนง
หรือมิใชอยูในระหวางการควบคุมการใชรถของผูใชรถประจําตําแหนง ผูใชรถประจําตําแหนงตอง
รับผิดชอบซอมแซมใหคงสภาพดีตามเดิม
ในกรณีเมื่อเกิดการสูญหาย หรือเสียหายขึ้นแกรถสวนกลาง รถรับรอง ใหพนักงานขับรถ
หรือผูขับรถตามขอ ๑๙ ทํารายงานเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงเลขาธิการหรือหัวหนาสวน
ราชการศาลยุติธรรม แลวแตกรณี
การรายงานกรณีรถสวนกลางเสียหายใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้น ใหรายงาน
ตามแบบ ๓ ทายระเบียบนี้
ใหนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เกี่ยวของกับกรณีดังกลาวมาใชบัง คับ ตามระเบียบนี้โ ดย
อนุโลมดวย
ขอ ๒๗ ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแกรถประจําตําแหนง รถสวนกลาง รถรับรอง
และอยูในระหวางที่ดําเนินการหาตัวผูรับผิดชดใชคาเสียหายที่เกิดขึน้ แกรถดังกลาว หากสวนราชการมี
ความจําเปนตองใชรถคันนั้น ใหผูอํานวยการรายงานขออนุมัติซอมรถคันนั้นตอเลขาธิการ หรือหัวหนา
สวนราชการศาลยุติธรรม แลวแตกรณี โดยเบิกจายเงินงบประมาณไปกอนได
ขอ ๒๘ สํานักงาน สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค สํานักอํานวยการประจําศาลหรือ
สํานักงานประจําศาล มีหนาที่รับผิดชอบการซอมบํารุงรถประจําตําแหนง รถสวนกลาง รถรับรองให
อยูในสภาพพรอมที่จะใชไดดีอยูเสมอ ทั้งนี้ มิใหมีมลพิษทางอากาศ และระดับเสียงจากทอไอเสียเกิน
ระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมกําหนด และใหจัดทําสมุดรายการ
ซอมบํารุงรถประจําตําแหนง รถสวนกลาง รถรับรอง แตละคันตามแบบ ๔ ทายระเบียบนี้ และใหสง
สําเนารายการซอมบํารุงไปยังสํานักงานอยางนอยปละครั้ง
๙

ขอ ๒๙ ใหสํานักงานจัดทําประกันภัยรถราชการได โดยกําหนดใหเปนประกันภัย
รถยนตประเภทที่ ๓ ที่คุมครองผูขับขี่และผูโดยสาร และสามารถจัดทําประกันภัยรถยนตประเภทที่ ๑
กับ รถโดยสารขนาดไมต่ํากวา ๔๐ ที่นั่ง รถโดยสาร (ไมโครบัส) ขนาดเกิน กวา ๒๐ ที่นั่ง และ
รถโดยสาร (ไมโครบัส) ขนาดไมเกินกวา ๒๐ ที่นั่ง
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๙
ขอ ๓๐ ใหเลขาธิการหรือหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมพิจารณาคัด เลือกผูรับ
ประกันภัยจากบริษัทประกันภัยรถยนตตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถยนต
ขอ ๓๑ เงินคาเบี้ยประกัน ใหเบิกจายจากเงินงบประมาณ
หมวด ๕
การเบิกจายคาเชื้อเพลิงรถราชการ
ขอ ๓๒ ผูใชรถประจําตําแหนงเปนผูจายคาเชื้อเพลิงเอง ในกรณีที่นํารถไปใชในราชการ
ปฏิบัติหนาที่ ซึ่งนอกเหนือไปจากหนาที่ปกติประจํา ใหเบิกจายเชื้อเพลิงหรือเบิกคาเชื้อเพลิงได ทั้งนี้
เลขาธิ ก ารหรื อ หัว หน าส ว นราชการศาลยุ ติ ธ รรม แล ว แต ก รณี ต อ งรั บ รองทุ ก ครั้ ง ว าได มี การนํ า
รถประจําตําแหนงไปใชในกรณีดังกลาวจริง
รถสวนกลาง รถรับรอง ใหเบิกจายคาเชื้อเพลิงจากเงินงบประมาณ
หมวด ๖
คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง
ขอ ๓๓ ภายใตบังคับขอ ๓๓/๑ ถึง ขอ ๓๓/๖ ขาราชการผูดํารงตําแหนงที่มีสิทธิ
ไดรับคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง ใหเบิกจายตามบัญชีหมายเลข ๓ ทาย
ระเบียบนี้ และจะตองไมมีรถประจําตําแหนงโดยการซื้อหรือเชา ๑๐
๑๑
วิธีการเบิกจายเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง ใหนํา
หลักเกณฑและวิธีการจายเงินเดือนขาราชการมาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ใหเบิกจายไดตั้งแตวันที่
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง เวนแต
(๑) กรณี ขา ราชการผู มี สิ ท ธิ ไ ดรั บ รถประจํ า ตํ า แหนง ต อ มาได รั บ แต ง ตั้ง ให ดํ ารง
ตํ า แหน ง ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ค า ตอบแทนเหมาจ า ยแทนการจั ด หารถประจํ า ตํ า แหน ง ให เ บิ ก จ า ยได
ตั้งแตวันสงคืนรถประจําตําแหนง
(๒) กรณีที่ประธานศาลฎีกามีคําสั่งใหขาราชการตุลาการผูใดไปชวยทํางานชั่วคราวใน
ตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงในระหวางที่รอการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งตามมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ใหเบิกจายคาตอบแทนเหมาจาย
แทนการจัดหารถประจําตําแหนงใหแกขาราชการตุลาการผูนั้นตั้งแตวันที่สั่งใหไปชวยทํางานชั่วคราว
ไปพลางกอน หากภายหลังไมมีการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ใหผูนั้นคืนเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการ
จัดหารถประจําตําแหนงที่รับไปนั้น
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๑๐
(๓) กรณี ข า ราชการตุ ล าการผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ค า ตอบแทนเหมาจ า ยแทนการจั ด หา
รถประจําตําแหนง ไดรับแตงตั้งยอนหลังใหดํารงตําแหนงซึ่งไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเหมาจายแทน
การจัดหารถประจําตําแหนง ใหเบิกจายคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงจนถึง
วันที่ประธานศาลฎีกามีคําสั่งใหขาราชการตุลาการไปชวยทํางานชั่วคราวในระหวางที่รอการโปรดเกลาฯ
แตงตั้งตามมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
เมื่อขาราชการที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง
ยายหรือโอนไปดํารงตําแหนงอื่น ใหผูอํานวยการของหนวยงานเดิมระงับการเบิกจายคาตอบแทน
เหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงตั้งแตวันที่ผูนั้นไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหม หรือมีคําสั่ง
ใหไปช วยทํางานชั่ วคราวตามวรรคสอง (๒) และ (๓) หรื อพ นจากตําแหน งเดิม แลว แต กรณี ทั้ง นี้
ระยะเวลาของการเลื่อนหรือผัดการเดินทางไมเปนเหตุใหเบิกจายคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหา
รถประจําตําแหนงในชวงเวลาดังกลาวได
ขอ ๓๓/๑ ผูดํารงตําแหนงผูพิพากษาในศาลชั้นตนที่ไดรับเงินเดือนชั้น ๓ และมีอาวุโส
สูงกวาผูพิพากษาหัวหนาศาลคนแรกตามวาระใหไดรับคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจํา
ตําแหนงในอัตราตามบัญชีหมายเลข ๓ ลําดับที่ ๒.๖ ๑๒
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ขอ ๓๓/๒ ผู ดํ า รงตํ า แหนง ผู พ ิพ ากษาในศาลชั ้น ตน ที ่ร ับ เงิน เดือ นชั ้น ๓
ที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมไมพิจารณาแตงตั้งใหไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาหัวหนาศาล
ไมใหไดรับคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง เวนแต คณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุ ติ ธ รรมพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง ให ไ ปดํา รงตํา แหน ง อื่ น ที่ เ ที ย บเท า ผู พิ พ ากษาหั ว หน า ศาลและ
เปน ประโยชนอยางยิ่งแกราชการศาลยุติธรรมหรือสํานักงานศาลยุติธรรม ใหผูดํารงตําแหนงดังกลาว
ไดรับคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงในอัตราเดียวกับผูพิพากษาหัวหนาศาล
หรือผูนั้นไดดํารงตําแหนงที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงในกรณี
อื่นตามระเบียบนี้ ๑๓
๑๔
ขอ ๓๓/๓ ผูดํารงตําแหนงประธานศาลอุทธรณ รองประธานศาลฎีกา ประธาน
ศาลอุทธรณภาค และประธานศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ ใหไดรับคาตอบแทนเหมาจายแทนการ
จัดหารถประจําตําแหนงตามบัญชีหมายเลข ๓
สําหรับ ผูดํา รงตําแหนง ประธานศาลอุทธรณ และรองประธานศาลฎีก า ใหมีสิท ธิ
เลือกใชรถประจําตําแหนงได และใหผูนั้นใชรถประจําตําแหนงจนกวาจะพนจากตําแหนง ในกรณีที่
ผูนั้นเลือกใชรถประจําตําแหนงใหแจงความประสงคตอสํานักงานกอนเขารับตําแหนง และใหสํานักงาน
12
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แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔
๑๔
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
๑๓

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๑๑
จัดหารถประจําตําแหนงใหแกผูนั้นจากรถที่สํานักงานมีอยูเดิมกอน ทั้งนี้ ในระหวางที่สํานักงานยังไมได
สงมอบรถประจําตําแหนง ใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวนั้นไดรับคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถ
ประจําตําแหนงตามบัญชีหมายเลข ๓ ไปจนกวาจะไดรับมอบรถประจําตําแหนง
ผูดํารงตําแหนงรองอธิบดีผูพิพากษาในศาลชั้นตน รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา
รองเลขานุการศาลฎีกา เลขานุการศาลอุทธรณ เลขานุการศาลอุทธรณภาค เลขานุการศาลอุทธรณ
คดีชํานัญพิเศษ และผูพิพากษาหัวหนาแผนกคดีในศาลชั้นตนที่รับเงินเดือนชั้น ๔ หรือที่มีอาวุโสไมต่ํา
กวาผูพิพากษาหัวหนาศาลคนสุดทายตามวาระ แลวแตกรณี ใหไดรับคาตอบแทนเหมาจายแทนการ
จัดหารถประจําตําแหนงตามบัญชีหมายเลข ๓
ผูดํารงตําแหนง ผูพิ พากษาหัว หนาคณะชั้น ต น ในศาลชั้น ตน ใหไ ดรั บ คาตอบแทน
เหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงตามบัญชีหมายเลข ๓
ผูดํารงตําแหนงรองเลขานุการศาลฎีกา รองเลขานุการศาลอุทธรณ รองเลขานุการ
ศาลอุ ท ธรณภ าค รองเลขานุ ก ารศาลอุ ท ธรณ ค ดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษ เลขานุ ก ารศาลชั้ น ต น เลขานุ ก าร
ศาลยุติธรรมประจําภาค และเลขานุการศาลแรงงานภาค ที่มีอาวุโสไมต่ํากวาผูพิพากษาหัวหนาคณะ
ชั้นตนในศาลชั้นตนคนสุดทาย แลวแตกรณี ใหไดรับคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจํา
ตําแหนงตามบัญชีหมายเลข ๓
ขอ ๓๓/๔ ผูดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสซึ่งเคยไดรับคาตอบแทนเหมาจายแทนการ
จัดหารถประจําตําแหนงตามขอ ๓๓/๑ และขอ ๓๓/๒ ซึ่งดํารงตําแหนงสุดทายต่ํากวาผูพิพากษาศาล
อุทธรณ หรือศาลอุทธรณภาค หรือเทียบเทา ใหไดรับคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจํา
ตําแหนงในอัตราตามบัญชีหมายเลข ๓ ลําดับที่ ๒.๕.๒ ๑๕
14

ผูดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหนงสุดทายไมต่ํากวาผูพิพากษาศาล
อุทธรณ หรือศาลอุทธรณภาค หรือเทียบเทาขึ้นไป ใหไ ดรับคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหา
รถประจําตําแหนงในอัตราตามบัญชีหมายเลข ๓ ลําดับที่ ๒.๕.๑ ๑๖
15

ขอ ๓๓/๕ ผูดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสที่ไดรับคาตอบแทนเหมาจายแทนการ
จัดหารถประจําตําแหนงอยูกอนวันที่ประกาศใชระเบียบนี้ คงใหไดรับคาตอบแทนเหมาจายแทนการ
จัด หารถประจํา ตําแหนง ในอัต ราตามบัญ ชีห มายเลข ๓ ลําดับที่ ๒.๕.๑ ตอไปจนกวาจะพน จาก
ตําแหนงดังกลาว ๑๗
16

๑๕ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๑๖ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
๑๗ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๑๒
๑๘

ขอ ๓๓/๖ ผูดํารงตําแหนงผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวย
ผูพิ พ ากษาศาลอุท ธรณ ภ าค และผู พิ พ ากษาศาลชั้ น ต น ประจํ า กองผู ช ว ยผู พิ พ ากษาศาลอุ ท ธรณ
คดีชํานัญพิเศษ ที่มีอาวุโสไมต่ํากวาผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลชั้นตนคนสุดทาย ใหไดรับ
คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงตามบัญชีหมายเลข ๓”
๑๙
ขอ ๓๓/๖ ผูดํารงตําแหนงผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
ศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค ที่มีอาวุโสไมต่ํากวาผูพิพากษาหัว หนาคณะชั้น ตน ในศาลชั้นตน
คนสุดทาย ใหไดรับคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงตามบัญชีหมายเลข ๓
ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ผู พิ พ ากษาศาลชั้ น ต น ประจํ า กองผู ช ว ยผู พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ รั บ
เงินเดือนชั้น ๓ และไดปฏิบัติหนาที่ในกองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกามาแลวไมนอยกวา ๑ ป ใหไดรับ
คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงตามบัญชีหมายเลข ๓
ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ผู พิ พ ากษาศาลชั้ น ต น ประจํ า สํ า นั ก ประธานศาลฎี ก าที่ มี อ าวุ โ ส
ไมต่ํากวาผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลชั้นตนคนสุดทาย ใหไดรับคาตอบแทนเหมาจายแทน
การจัดหารถประจําตําแหนงตามบัญชีหมายเลข ๓
17

18

๒๐

ขอ ๓๓/๗ ผูที่ ดํ ารงตํ าแหน ง ผู ต รวจราชการ ประเภทตํ าแหน ง บริ ห าร ระดับ สู ง
ใหไดรับคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง ตามบัญชีหมายเลข ๓
1 9

๒๑

ข อ ๓๓/๘ ผู ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ช ว ยเลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม ให ไ ด รั บ
คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง ตามบัญชีหมายเลข ๓
๒๒
ข อ ๓๓/๙ ผู ที่ ดํ ารงตํ า แหน ง เลขาธิ การสถาบั น พั ฒ นาข า ราชการฝ า ยตุล าการ
ศาลยุติธรรม และตําแหนงรองเลขาธิการสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม ใหไดรับ
คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง ตามบัญชีหมายเลข ๓
2 0

2 1

ขอ ๓๔ ภายใตบังคับ ขอ ๑๕ ผูมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถ
ประจําตําแหนง จะนํารถราชการไปใชมิได หากนําไปใชใหถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และ
หมดสิทธิเบิกจายเงินคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง เวนแตการเดินทางไป
เปนหมูคณะเพื่อการที่จําเปนและเหมาะสมแกการดํารงตําแหนงหนาที่ในหมูขาราชการและเพื่อสังคม

๑๘

แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
๑๙ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘
๒๐ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖
๒๑ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
๒๒
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๑๓
ขอ ๓๔/๑ ขาราชการผูดํารงตําแหนงที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเหมาจายแทนการ
จัดหารถประจําตําแหนงและไดรับคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงแลว ให
จัดหารถยนตสวนตัวมาใชในการปฏิบัติราชการของขาราชการผูนั้นใหเหมาะสมกับเกียรติและฐานะ
ตําแหนงราชการที่ตนดํารงอยู ๒๓
22

หมวด ๗
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๓๕ ผูใดกระทําการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ ไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือ
กระทําโดยมีเจตนาทุจริต ปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจตามที่กําหนด ถือวาผูนั้นกระทําผิด
วินัย ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด และความรายแรงแหงกรณี
ขอ ๓๖ ใหเลขาธิการมีอํานาจออกคําสั่ง หรือวางระเบียบปฏิบัติกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับหนาที่ของพนักงานขับรถไดเทาที่ไมขัด หรือแยงกับระเบียบนี้
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๗ ใหผูมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงคืน
รถประจําตําแหนงและพนักงานขับรถยนต (ถามี) ใหแกสํานักงาน สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค
สํานักอํานวยการประจําศาลหรือสํานักงานประจําศาล ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานกําหนด
โดยแจงคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อทราบ
ขอ ๓๘ รถประจําตําแหนงที่ไดรบั คืนจากผูมีสิทธิตามบัญชีหมายเลข ๓ ทายระเบียบนี้
ใหเปลี่ยนแปลงเปนรถสวนกลาง โดยมิใหนําประเภท และขนาดปริมาตรกระบอกสูบตามที่กําหนดไว
ในบัญชีหมายเลข ๒ ทายระเบียบนี้ มาใชบังคับ และใหสํานักงานจัดสรรเพื่อทดแทนรถสวนกลางที่มี
อายุการใชงานเกิน ๕ ป หรือจัดสรรเพื่อทดแทนรถสวนกลางที่ไดรับความเสียหาย ตองเสียคาซอมสูง
หรือประโยชนที่จะไดรับไมคุมคากับคาซอม หรือเมื่อซอมแลวไมอยูในสภาพที่ใชการไดโดยปลอดภัย
รถประจําตําแหนงที่เหลือจากการจัดสรรตามวรรคหนึ่งและรถสวนกลางคันเดิมที่
ไดรับการจัดสรรทดแทนแลวใหดําเนินการจําหนายโดยการขายทอดตลาด
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(ลงชื่อ)

ศุภชัย ภูงาม
(นายศุภชัย ภูงาม)
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

๒๓

แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๑๔
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บัญชีหมายเลข ๑
๒๔
ขนาดมาตรฐานรถประจําตําแหนงขาราชการฝายตุลาการศาลยุตธิ รรม

ลําดับที่

ตําแหนง

๑

ตําแหนงผูบริหารศาลยุติธรรม
๑.๑ ประธานศาลฎีกา
๑.๒ ประธานศาลอุทธรณ รองประธานศาลฎีกา

๒๔

๒

ตําแหนงผูบริหารสํานักงานศาลยุตธิ รรม
เลขาธิการสํานักงานศาลยุตธิ รรม

๓

กรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม (ก.บ.ศ.)

๔

กรรมการตุลาการศาลยุตธิ รรม (ก.ต.)

๕

กรรมการขาราชการศาลยุตธิ รรม (ก.ศ.)

ปริมาตรกระบอกสูบ
หมายเหตุ
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด
ไมจํากัดซีซี
ไมเกินกวา ๓,๐๐๐ ซีซี
หรือไมเกิน ๑๘๐ กิโลวัตต
ไมเกินกวา ๓,๐๐๐ ซีซี
หรือไมเกิน ๑๘๐ กิโลวัตต
ไมเกินกวา ๒,๕๐๐ ซีซี
หรือไมเกิน ๑๖๐ กิโลวัตต
ไมเกินกวา ๒,๕๐๐ ซีซี
หรือไมเกิน ๑๖๐ กิโลวัตต
ไมเกินกวา ๒,๒๐๐ ซีซี
หรือไมเกิน ๑๓๐ กิโลวัตต

แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๑๕
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บัญชีหมายเลข ๒
๒๕
ขนาดมาตรฐานรถรับรองและรถสวนกลางสํานักงานศาลยุติธรรม

ลําดับที่
๑

รถรับรอง
๑.๑ รถนั่งเกง
๑.๒ รถโดยสารขนาดไมเกิน ๑๒ ที่นั่ง
๑.๓ รถแวนตรวจการขับเคลื่อน ๔ ลอ
- เครื่องยนตดีเซล
- เครื่องยนตเบนซิน

๒

ปริมาตรกระบอกสูบ
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

ประเภท

ไมเกิน ๓,๐๐๐ ซีซี
ไมเกิน ๓,๐๐๐ ซีซี
ไมตา่ํ กวา ๒,๐๐๐ ซีซี
หรือไมตา่ํ กวา ๑๑๐ กิโลวัตต
ไมตา่ํ กวา ๒,๐๐๐ ซีซี
หรือไมตา่ํ กวา ๑๐๐ กิโลวัตต

รถสวนกลาง
๒.๑ รถนั่งเกง

ไมเกิน ๑,๖๐๐ ซีซี
หรือไมตา่ํ กวา ๖๕ กิโลวัตต

๒.๒ รถโดยสารขนาด ๙ ที่นั่ง
- เครื่องยนตดีเซล
- เครื่องยนตเบนซิน
๒.๓ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง
- เครื่องยนตดีเซล
๒.๔ รถโดยสาร (ไมโครบัส)
ขนาดไมเกินกวา ๒๐ ที่นั่ง
๒.๕ รถโดยสาร (ไมโครบัส)
ขนาดเกินกวา ๒๐ ที่นงั่
๒.๖ รถโดยสารขนาดไมต่ํากวา ๔๐ ที่นั่ง
๒.๗ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ขับเคลื่อน ๒ ลอ
- แบบธรรมดา
- แบบมีชองวางดานหลังคนขับ (CAB)
- แบบดับเบิ้ลแคบ
ขับเคลื่อน ๔ ลอ
- แบบมีชองวางดานหลังคนขับ (CAB)
- แบบดับเบิ้ลแคบ

๒๕

ไมตา่ํ กวา ๒,๔๐๐ ซีซี
ไมตา่ํ กวา ๒,๔๐๐ ซีซี
ไมตา่ํ กวา ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือไมตา่ํ กวา ๙๐ กิโลวัตต
ไมตา่ํ กวา ๕,๐๐๐ ซีซี
ไมตา่ํ กวา ๕,๐๐๐ ซีซี
ไมตา่ํ กวา ๙,๐๐๐ ซีซี
ไมตา่ํ กวา ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือไมตา่ํ กวา ๑๑๐ กิโลวัตต
ไมตา่ํ กวา ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือไมตา่ํ กวา ๑๑๐ กิโลวัตต
ไมตา่ํ กวา ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือไมตา่ํ กวา ๑๑๐ กิโลวัตต
ไมตา่ํ กวา ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือไมตา่ํ กวา ๑๑๐ กิโลวัตต
ไมตา่ํ กวา ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือไมตา่ํ กวา ๑๑๐ กิโลวัตต

แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

หมายเหตุ

๑๖
ลําดับที่

ประเภท
๒.๘ รถบรรทุกขนาด ๒ ตัน ๔ ลอ
๒.๙ รถจักรยานยนต

ปริมาตรกระบอกสูบ
หมายเหตุ
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด
ไมตา่ํ กวา ๒,๗๐๐ ซีซี
หรือไมตา่ํ กวา ๗๕ กิโลวัตต
๑๑๐ ซีซี แบบเกียรธรรมดา
๑๑๐ ซีซี แบบเกียรอตั โนมัติ
๑๒๐ ซีซี
๑๕๐ ซีซี
๒๕๐ ซีซี

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๑๗
๒๖
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คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง

บัญชีหมายเลข ๓

ลําดับ
อัตราคาตอบแทน
ตําแหนง
หมายเหตุ
ที่
บาท/เดือน/คน
๑ ตําแหนงผูบริหารศาลยุติธรรม
๑.๑ รองประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ
๔๑,๐๐๐
๑.๒ ประธานแผนกในศาลฎีกา
๔๑,๐๐๐
๔๑,๐๐๐
๑.๓ ประธานศาลอุทธรณภาค และประธานศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
๔๑,๐๐๐
๑.๔ รองประธานศาลอุทธรณ รองประธานศาลอุทธรณภาค และ
๒๗
รองประธานศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ
๔๑,๐๐๐
๑.๕ ประธานแผนกในศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค
๔๑,๐๐๐
๑.๖ อธิบดีผูพิพากษาศาลชัน้ ตน อธิบดีผูพิพากษาภาค
และอธิบดีผูพพิ ากษาศาลแรงงานภาค
๑.๗ เลขาธิการประธานศาลฎีกา
๔๑,๐๐๐
๑.๘ เลขานุการศาลฎีกา
๔๑,๐๐๐
๒๘
๑.๘/๑ เลขาธิการสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
๔๑,๐๐๐
๑.๙ รองอธิบดีผูพิพากษาในศาลชัน้ ตน
(๑) ขาราชการตุลาการที่รับเงินเดือน ชั้น ๔
๔๑,๐๐๐
(๒) ที่มีอาวุโสไมต่ํากวาผูพิพากษาหัวหนาศาลคนสุดทายตามวาระ
๓๑,๘๐๐
๑.๑๐ รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา
(๑) ขาราชการตุลาการที่รับเงินเดือน ชั้น ๔
๔๑,๐๐๐
(๒) ที่มีอาวุโสไมต่ํากวาผูพิพากษาหัวหนาศาลคนสุดทายตามวาระ
๓๑,๘๐๐
๑.๑๑ รองเลขานุการศาลฎีกา
(๑) ขาราชการตุลาการที่รับเงินเดือน ชั้น ๔
๔๑,๐๐๐
(๒) ที่มีอาวุโสไมต่ํากวาผูพิพากษาหัวหนาศาลคนสุดทายตามวาระ
๓๑,๘๐๐
๑.๑๑/๑ รองเลขาธิการสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการ
๒๙
ศาลยุติธรรม
(๑) ขาราชการตุลาการที่รับเงินเดือนชั้น ๔
๔๑,๐๐๐
๓๑,๘๐๐
(๒) ที่มีอาวุโสไมต่ํากวาผูพิพากษาหัวหนาศาลคนสุดทายตามวาระ
26
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๒๖

แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘
ลําดับที่ ๑.๓, ๑.๔ แกไขเพิม่ เติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
๒๘
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
๒๙
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
๒๗

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๑๘

ลําดับ
ที่

คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง (ตอ)

บัญชีหมายเลข ๓

อัตราคาตอบแทน
หมายเหตุ
บาท/เดือน/คน

ตําแหนง
๑.๑๒ เลขานุการศาลอุทธรณ เลขานุการศาลอุทธรณภาค และ
๓๐
เลขานุการศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
(๑) ขาราชการตุลาการที่รับเงินเดือน ชั้น ๔
(๒) ที่มีอาวุโสไมต่ํากวาผูพิพากษาหัวหนาศาลคนสุดทายตามวาระ
๑.๑๓ ผูพิพากษาหัวหนาแผนกคดีในศาลชัน้ ตน
(๑) ขาราชการตุลาการที่รับเงินเดือน ชั้น ๔
(๒) ที่มีอาวุโสไมต่ํากวาผูพิพากษาหัวหนาศาลคนสุดทายตามวาระ
๑.๑๔ ผูพิพากษาหัวหนาศาล
๑.๑๕ ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลชั้นตน
๑.๑๖ รองเลขานุการศาลฎีกา รองเลขานุการศาลอุทธรณ
รองเลขานุการศาลอุทธรณภาค รองเลขานุการศาลอุทธรณ
คดีชํานัญพิเศษ เลขานุการศาลชั้นตน เลขานุการศาลยุติธรรม
ประจําภาค และเลขานุการศาลแรงงานภาค ที่มีอาวุโสไมต่ํากวา
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลชั้นตนคนสุดทาย
ตําแหนงตุลาการศาลยุติธรรม
๒.๑ ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา และผูพิพากษาศาลฎีกา
๒.๒ ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค
และผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณประจําสํานัก
ประธานศาลฎีกา
๒.๓ ผูชวยผูพ ิพากษาศาลฎีกา
๒.๔ ผูพิพากษาศาลอุทธรณ ผูพิพากษาศาลอุทธรณภาค ผูพิพากษา
ศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ ผูพ พิ ากษาศาลอุทธรณประจํากอง
ผูชวยผูพ ิพากษาศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ และผูพ ิพากษา
๓๑
ศาลอุทธรณประจําสํานักประธานศาลฎีกา
๒.๕ ผูพิพากษาอาวุโสในศาลชัน้ ตน ผูพิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ
ผูพิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณภาค ผูพิพากษาอาวุโสใน
ศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ ผูพ พิ ากษาอาวุโสในศาลฎีกา และ
๓๒
ผูพิพากษาอาวุโสประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค
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๒

๔๑,๐๐๐
๓๑,๘๐๐
๔๑,๐๐๐
๓๑,๘๐๐
๓๑,๘๐๐
๒๕,๔๐๐
๒๕,๔๐๐

๔๑,๐๐๐
๔๑,๐๐๐
๔๑,๐๐๐
๔๑,๐๐๐
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๓๐

ลําดับที่ ๑.๑๒, ๑.๑๖ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
๓๒
แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
๓๑

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๑๙
บัญชีหมายเลข ๓
ลําดับ
ที่

คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง (ตอ)
ตําแหนง
๒.๕.๑ ซึ่งเคยดํารงตําแหนงไมตา่ํ กวาผูพิพากษาศาลอุทธรณ
หรือศาลอุทธรณภาคหรือเทียบเทา
๒.๕.๒ ซึ่งเคยดํารงตําแหนงผูพพิ ากษาหัวหนาศาล หรือเคย
มีสิทธิไดรบั คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถ
ประจําตําแหนงในอัตรา ตามขอ ๒.๖
๒.๖ ผูพิพากษาศาลชั้นตนที่รับเงินเดือนชั้น ๓ และมีอาวุโส
สูงกวาผูพพิ ากษาหัวหนาศาลคนแรกตามวาระ
๒.๗ ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ
ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณภาค
และผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ
คดีชํานัญพิเศษ ที่มีอาวุโสไมตา่ํ กวาผูพิพากษาหัวหนาคณะ
๓๓
ชั้นตนในศาลชัน้ ตนคนสุดทาย
๒.๘ ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจํากองผูชวยผูพิพากษา
ศาลฎีกาที่รับเงินเดือนชัน้ ๓ และไดปฏิบัติหนาที่
ในกองผูชวยผูพพิ ากษาศาลฎีกามาแลวไมนอยกวา ๑ ป

อัตราคาตอบแทน
หมายเหตุ
บาท/เดือน/คน
๔๑,๐๐๐
๓๑,๘๐๐

๓๑,๘๐๐
๒๕,๔๐๐
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๓

๒.๙ ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานักประธานศาลฎีกาที่มีอาวุโส
ไมต่ํากวาผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลชัน้ ตนคนสุดทาย
ตําแหนงผูบริหารสํานักงานศาลยุติธรรม
๓.๑ รองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
๓.๒ ที่ปรึกษาระบบงานศาลยุติธรรม
๓.๓ ผูตรวจราชการ
๓๔
๓.๔ ผูชวยเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
33

๓๓

แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙
๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๑๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๒๕,๔๐๐

๒๕,๔๐๐
๓๑,๘๐๐
๓๑,๘๐๐
๓๑,๘๐๐
๒๕,๔๐๐

๒๐
แบบ ๑
ใบอนุญาตใชรถสวนกลาง
วันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. ..................
เรียน ..............................................................................................
ขาพเจา .............................................................. ตําแหนง ........................................................................
กลุมงาน/ฝาย................................................................................. กอง.............................................................................
ขออนุญาตใชรถยนตสว นกลางไป (สถานที่) ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
เพื่อ .........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
มีคนนั่ง .................. คน ในวันที่ .................................................................... เวลา ................................................. น.

ถึงวันที่ ...................................................................... เวลา .................................................น.
ลงชื่อ .................................................................. ผูขออนุญาต
ลงชื่อ ....................................................... ผูอาํ นวยการสํานัก/กองหรือผูแ ทน
(......................................................)
............. /........................../................
วันที่ ......................................................................
 อนุญาตใหนํารถยนตหมายเลขทะเบียน ................................................. ไปใชในราชการตามที่ขอ
และมอบหมายให .............................................................................. เปนพนักงานขับรถคันดังกลาว
 ไมอนุญาต .......................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................ ผูมีอาํ นาจอนุญาต
(...........................................................)
ตําแหนง ...........................................................................
วันที่ ..........................................................

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๒๐
ทะเบียนคุมทรัพยสิน
สวนราชการ ...............................................................................
หนวยงาน .........................................................................…....…
ประเภท .................................................................... รหัส ......................................... ลักษณะ/คุณสมบัติ ............................................................................. รุนแบบ .....................................................
สถานที่ตั้งหนวยงานผูรับผิดชอบ ..................................................................................... ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค .........................................................................................................................
ที่อยู .......................................................................................................................................................... โทร. .......................................................................................
ประเภทเงิน
 เงินงบประมาณ
 เงินนอกงบประมาณ
 เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ  อื่น ๆ
วิธีการไดมา
 ตกลงราคา
 สอบราคา
 ประกวดราคา
 วิธีพิเศษ  รับบริจาค
วันเดือนป

ที่เอกสาร

รายการ

จํานวน ราคาตอ
หนวย หนวย/
ชุด/กลุม

อายุ อัตรา
มูลคารวม ใชงาน คาเสือ่ ม คาเสื่อมราคา คาเสื่อมราคา มูลคาสุทธิ หมายเหตุ
ประจําป
สะสม
ราคา

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๒๑
แบบ ๓

วันที่ ............ เดือน ..................................... พ.ศ. ....................
เรื่อง รายงานอุบตั ิเหตุรถหมายเลขทะเบียน .....................................................................................................
เรียน ....................................................................................................................
เหตุเกิดเมื่อวันที่ ......................................................................................... เวลา ...................................................... น.
สถานทีเ่ กิดเหตุ ............................................................................................................. (ดังแผนทีส่ ังเขปที่แนบมานี้)
ความเร็วขณะเกิดเหตุ ..................................................................................................................................... กม./ชม.
กอนเกิดเหตุเดินทางจาก ................................................................ จะไป......................................................................
ความเสียหาย ......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
พาหนะหรือทรัพยสินฝายตรงขาม รถ ............................................. หมายเลขทะเบียน ....................................
ขับขีโ่ ดย .............................................................. อายุ .......... ป ใบอนุญาตขับขีเ่ ลขที่ .............................................
ที่อยูของผูข ับขี่ ....................................................................................................................................................................
ชื่อเจาของรถ .......................................................................................................................................................................
เหตุเกิดจาก .........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ความเสียหาย ......................................................................................................................................................................

ผูบาดเจ็บ
ชื่อ ...................................................................... อายุ ......... ป ทีอ่ ยู ................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ชื่อ ........................................................................... อายุ ......... ป ที่อยู ...........................................................................
..................................................................................................................................................................................................

ผูสอบสวนและพยาน
พนักงานสอบสวนชือ่ ..........................................................................สถานีตํารวจ ....................................................
พยาน ชื่อ ................................................................. อายุ .......... ป ที่อยู ......................................................................
..................................................................................................................................................................................................
พยาน ชื่อ ................................................................... อายุ .......... ป ทีอ่ ยู ....................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ผลของคดี .............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................................................
(.......................................................................................)
พนักงานขับรถยนต/หรือผูขบั

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๒๒
รายละเอียดการซอมบํารุง
รถ ...................................................................... หมายเลขทะเบียน ....................................................................
เลข
ลําดับ
ระยะทาง
ที่
เมื่อเขา
ซอม

จํานวนเงิน
รายการซอม

สถานทีซ่ อม

บาท ส.ต.

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

วัน
ตรวจรับ

หมาย
เหตุ

