
 

 

 

คู่มือ 
การตรวจสอบยานพาหนะ (รถราชการ) 

และ 

ข้อปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยรบัตรวจ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 
 
 

คู่มือเล่มนี้จัดท ำขึ้น ตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ประจ ำปี ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็น
แนวทำงในกำรตรวจสอบรถรำชกำร และให้หน่วยรับตรวจ   ท่ีสังกัดกรมกิจกำรสตรีและสถำบัน
ครอบครัว น ำไปเป็นข้อปฏิบัติได้ถูกต้องตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร           
พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม รวมท้ังเป็นกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้กำรบริหำรรถรำชกำร         
เกิดประสิทธิภำพ เกิดควำมคุ้มค่ำและประโยชน์สูงสุดของทำงรำชกำร 
 
 
 
 
                                                                                              กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
                                                                                                   มี.ค. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                               -๑- 
 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

๑. เพ่ือสอบทำนกำรควบคุมยำนพำหนะว่ำปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒. เพ่ือสอบทำนกำรซ่อมบ ำรุงรักษำและกำรใช้น้ ำมันรถให้ใช้อย่ำงประหยัด  
๓. เพ่ือสอบทำนกำรจัดกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หรือกำรต่อทะเบียนและภำษีประจ ำปี 
๔. เพ่ือให้ทรำบถึงสำเหตุปัญหำอุปสรรคและกำรบริหำรจัดกำร จำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคุม ก ำกับ ดูแล     

รถรำชกำร 
๕. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และเสนอแนะวิธีกำรหรือมำตรกำรในกำรปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้หน่วยรับตรวจ

ปฏิบัติงำนเป็นไปโดยมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเพ่ือป้องกันมิ ให้เกิดควำมเสียหำยเกี่ยวกับกำรเงินของ      
ทำงรำชกำร 

๖. เพ่ือให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรได้ทรำบปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำและสำมำรถตัดสินใจแก้ไข
ปัญหำต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็วและทันเหตุกำรณ์ 
 
ประเด็นการตรวจสอบ 

๑. กำรใช้ยำนพำหนะปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม หรือไม ่

๒. กำรขออนุญำตกำรใช้รถรำชกำร คู่กับบันทึกกำรใช้รถรำชกำรมีกำรขออนุญำตและมีกำรบันทึกกำรใช้
รถรำชกำรครบถ้วนเป็นปัจจุบันตำมระเบียบ หรือไม่ 

๓. ตรวจสมุดแสดงรำยละเอียดกำรซ่อมบ ำรุงรถยนต์แต่ละคันมีหลักฐำนประกอบและบันทึกรำยละเอียด
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

๔. ยำนพำหนะมีกำรพ่นตรำกระทรวง รถที่ไม่พ่นตรำกระทรวงฯ ต้องได้ขอยกเว้น จำกปลัดกระทรวง
ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมีกำรต่อทะเบียนทุกครั้ง
เมื่อครบก ำหนดต่อทะเบียน 

๕. มีกำรส ำรวจและก ำหนดเกณฑ์กำรใช้สิ้นเปลืองน้ ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ทุกคันเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำร
ควบคุมกำรเบิกจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิง มีกำรควบคุมกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

๖. มีกำรบันทึกในทะเบียนคุมสินทรัพย์ มีรำยละเอียดและก ำหนดรหัสครุภัณฑ์ครบถ้วน 
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 

๑. ตรวจสมุดคู่มือรถในกำรต่อเบียนกำรเสียภำษีรถ และกำรจัดท ำบัญชีรถรำชกำร (แบบ ๑) และ(แบบ ๒)  
๒. ตรวจบัญชีทะเบียนครุภัณฑ์ ประเภท ยำนพำหนะ 
๓. ตรวจกำรขออนุญำตใช้รถ (แบบ ๓) กับบันทึกกำรใช้รถ (แบบ ๔) 
๔. ตรวจรำยงำนอุบัติเหตุ (แบบ ๕) ถ้ำมี 
 
 

ส ำหรับผู้ตรวจสอบ 



                                                   -๒- 
๕. ตรวจเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยละเอียดกำรซ่อมบ ำรุง (แบบ ๖) 
๖. ตรวจกำรจัดท ำเกณฑ์กำรใช้สิ้นเปลืองน้ ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ทุกคัน 
๗. ตรวจรำยงำนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง/กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิง 
๗. ตรวจกำรมีอยู่จริงของรถรำชกำร และพ้ืนที่/อำคำร ที่จอดรถรำชกำร 

 
ประชุมเปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบ ขอบเขตกำรตรวจสอบ และ          
ขอเอกสำรเพื่อตรวจสอบ ดังนี้ 

๑. สมุดคู่มือรถ (กำรต่อทะเบียนเสียภำษี) และกำรจัดท ำบัญชีรถรำชกำร 
๒. ใบขออนุญำตใช้รถ 
๓. บันทึกกำรใช้รถ 
๔. ตรวจรำยงำนอุบัติเหตุ (ถ้ำมี) 
๕. บันทึกประวัติกำรซ่อมบ ำรุง 
๖. กำรจัดท ำเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ ำมัน 
๗. หลักฐำนกำรได้มำและกำรจ ำหน่ำย (ในปีงบประมำณที่ตรวจสอบ) 
๘. อ่ืน ๆ (เช่น กำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับรถรำชกำร) 

 
วิธีการตรวจสอบ 

๑. ตรวจหลักฐำนกำรได้มำ กำรลงบัญชีในระบบ GFMIS กำรลงบัญชีทะเบียนครุภัณฑ์ 
๒. ตรวจหลักฐำนกำรใช้รถ คือใบขออนุญำตใช้รถกับสมุดบันทึกกำรใช้รถว่ำตรงกันหรือไม่ พนักงำนขับ

รถบันทึกกำรใช้รถตำมใบขออนุญำตใช้รถและบันทึกกำรใช้รถตำมควำมเป็นจริง รวมทั้งเลขไมล์ก่อนออกเดินจำก
ที่ตั้งและเลขไมล์กลับถึงท่ีตั้ง 

๒. ตรวจหลักฐำนกำรซ่อมบ ำรุง ตรวจกำรเก็บรักษำ กำรมีตัวตนอยู่จริง ตรวจตรำเครื่องหมำยและอักษร
ชื่อแสดงส่วนรำชกำร 

๓. ตรวจหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงพร้อมบิลน้ ำมัน 
๔. ตรวจกำรต่อภำษีประจ ำปี 

 
ข้อสังเกตทีต่รวจพบ 

๑. ไม่ได้ต่อทะเบียนกำรเสียภำษีรถประจ ำปี 
๒. ติดสติกเกอร์หรือตรำส่วนรำชกำรที่เป็นแม่เหล็ก แทนกำรพ่นตรำสัญลักษณ์ของส่วนรำชกำร หรือพ่น

บำงส่วน เช่น พ่นตรำสัญลักษณ์ของส่วนรำชกำร แต่ชื่อย่อเป็นสติกเกอร์ 
๓. ใบขออนุญำตใช้รถ ลงรำยละเอียดไม่ครบถ้วน 
๔. บันทึกกำรใช้รถ พนักงำนขับรถ กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีกำรเขียนด้วยดินสอ 

มีกำรแก้ไข มีกำรใช้น้ ำยำลบค ำผิด  
๕. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงใบขออนุญำตใช้รถกับบันทึกกำรใช้รถ ระยะทำง (กิโลเมตร) ไม่สอดคล้องกัน 
 
 



                                                  -๓- 
๖. รถที่หมดอำยุกำรใช้งำนแล้วและเม่ือได้คันใหม่มำทดแทนแล้ว ยังไม่ยอมจ ำหน่ำย 
๗. ไม่ได้จัดท ำแผนกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ  
๘. เมื่อเกิดอุบัติขึ้น ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริง 
๙. กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยน้ ำมัน ไม่ได้ใช้แบบฟอร์มมำตรฐำนเดียวกัน 
๑๐. ในปีงบประมำณ ไม่ได้ส ำรวจและก ำหนดเกณฑ์กำรใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถทุกคัน 
๑๑. สมุดควบคุมกำรซ่อมบ ำรุง ไม่ได้ลงบันทึกประวัติกำรซ่อมบ ำรุงต่อเนื่องตั้งแต่กำรได้มำจนถึงสิ้นสุด

กำรใช้ (จ ำหน่ำย) 
 
สรุปผลการตรวจสอบของแต่ละกระดาษท าการ 
 
ร่างรายงานการตรวจสอบ 
เพ่ือให้หน่วยรับตรวจได้รับทรำบข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต ต่ำง ๆ และมีควำมเห็นพ้องก่อนที่จะเสนอให้หัวหน้ำส่วน
รำชกำรได้รับทรำบ 
 
ประชุมปิดตรวจ  
เพ่ือรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต และข้อคิดเห็นต่ำง ๆ ให้หน่วยรับตรวจทรำบ
แล้วน ำไปปรับปรุงแก้ไข และรับฟังควำมคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๔- 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีหน้ำที่ควบคุม ก ำกับ ดูแล รถรำชกำร (ต้องตรวจเช็คว่ำได้ด ำเนินกำรแล้วหรือยัง) 
 

ข้อระเบียบ มี ไม่มี หมายเหตุ 
ข้อ ๗ รถส่วนรำชกำรทุกคันให้มีตรำเครื่องหมำยประจ ำของส่วนรำชกำรขนำด
กว้ำงหรือยำวไม่น้อยกว่ำ ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของส่วนรำชกำรขนำด
สูงไม่น้อยกว่ำ ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนำดสูงไม่น้อยกว่ำ ๗.๕ เซนติเมตร ไว้
ด้ำนข้ำงนอกรถทั้งสองข้ำง 

  ให้พ่นด้วยสีขำวเว้น
แต่ใช้สีขำวแล้วมอง
ไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่น
แทน 

ข้อ ๙ ให้ส่วนรำชกำรเจ้ำของรถจัดท ำบัญชีรถรำชกำรแยกประเภทเป็นรถประจ ำ
ต ำแหน่ง รถส่วนกลำง รถรับรอง หรือรถรับรองประจ ำจังหวัด รวมทั้งแสดง
หลักฐำนกำรได้มำและกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนรถรำชกำร ตำมแบบ ๑ หรือ แบบ ๒  

  ตัวอย่ำงในภำคผนวก 

ข้อ ๑๐ ในแต่ละปีงบประมำณ ส่วนรำชกำรต้องส ำรวจและก ำหนดเกณฑ์กำรใช้
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรเบิกจ่ำยเชื้อเพลิง และ
กำรตรวจสอบของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตรวจสอบ 

   

ข้อ ๑๓ วรรค ๓ ใบขออนุญำตใช้รถส่วนกลำง รถรับรอง รถรับรองประจ ำจังหวัด 
และรถอำรักขำ ให้ใช้ แบบ ๓ 

  ต้องได้รับอนุญำต/
อนุมัติก่อนน ำรถไปใช้ 

ข้อ ๑๔ ให้ส่วนรำชกำรจัดใหม้ีสมุดบันทึกกำรใช้รถส่วนกลำง รถรับรอง รถรับรอง
ประจ ำจังหวัด ประจ ำรถแต่ละคัน สมุดบนทึกอย่ำงน้อยให้มีควำมตำม แบบ ๔ 

  มีกำรบันทึก ถูกต้อง
ครบถ้วนของเลขไมล์ 

ข้อ ๑๖ กำรเก็บรักษำรถประจ ำต ำแหน่ง ให้อยู่ในกำรควบคุมและควำมรับผิดชอบ
ของผู้ด ำรงต ำแหน่ง 

กำรเก็บรักษำรถส่วนกลำง รถรับรอง และรถรับรองประจ ำจังหวัดให้อยู่ใน
ควำมควบคุมและรับผิดชอบของส่วนรำชกำร โดยเก็บรักษำในสถำนที่เก็บหรือ
บริเวณของส่วนรำชกำร 

   

ข้อ ๑๙ เมื่อเกิดควำมสูญหำยหรือเสียหำยขึ้นกับรถประจ ำต ำแหน่ง ผู้ใช้รถประจ ำ
ต ำแหน่งต้องรีบรำยงำนให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบทันที กรณีท่ีมิได้เป็นผู้ใช้รถ
เองหรือไม่สำมำรถท่ีจะรำยงำนเองได้ ให้พนักงำนผู้ขับรถรีบรำยงำนผู้บังคับบัญชำ
ตำมล ำดับจนถึงหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

กรณีตำมวรรคหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นกับรถส่วนกลำง รถรับรอง และรถรับรอง
ประจ ำจังหวัด ให้พนักงำนขับรถรีบรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ จนถึงหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรทรำบทันที (รำยงำนตำมแบบ ๕) 

   

ข้อ ๒๐ ให้ส่วนรำชกำรจัดท ำสมุดแสดงรำยกำรซ่อมบ ำรุงรถแต่ละคัน ตำมแบบ ๖ 
 

   

หมำยเหตุ...ข้อ ๒๓ ผู้ใดกระท ำกำรโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบนี้ หรือกระท ำกำรโดยมี
เจตนำทุจริต หรือปรำศจำกอ ำนำจหรือเหนืออ ำนำจหน้ำที่ ถือว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือนที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น หรือตำมกฎหมำยเฉพำะของส่วนรำชกำรนั้น 

 

ส ำหรับหน่วยรับตรวจ 



 
-๕- 

 
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบที่พบเจอส่วนใหญ่คือ 

๑. ไม่มีกำรจัดท ำบัญชีรถรำชกำรแยกประเภท ตำมแบบ ๑ หรือ แบบ ๒ 
๒. มีกำรใช้สติกเกอร์แทนกำรพ่นตรำของส่วนรำชกำร (ไม่เป็นไปตำมระเบียบ) 
๓. ไม่มีสมุดกำรบันทึกควบคุมกำรน ำกุญแจ ไปใช้หรือกำรจัดเก็บ 
๔. มีหลักฐำนกำรขออนุญำตใช้รถ (แบบ ๓ ) แต่ไม่มีกำรบันทึกกำรใช้รถ (แบบ ๔) 
๕. ไม่มีค ำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ำหมวดยำนพำหนะ/เจ้ำหน้ำที่ ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง 
๖. ไม่มีหลักฐำนกำรขออนุญำตใช้รถ (แบบ ๓ ) แต่มีกำรบันทึกกำรใช้รถ (แบบ ๔) หรือกำรบันทึกไม่เลข

ไมล์คลำดเคลื่อน 
๗. พนักงำนขับรถไม่จัดท ำสมุดบันทึกกำรใช้รถหรือบันทึกไม่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน หรือกำรบันทึกกำรใช้

รถด้วยดินสอหรือมีรอยลบด้วยน้ ำยำ (ควรเขียนด้วยปำกหรือขีดฆ่ำเซ็นก ำกับเม่ือมีกำรแก้ไข) 
๘. เมื่อมีกำรขออนุมัติใช้รถไปรำชกำร ไม่พบส ำเนำอนุมัติไว้ประกอบหลักฐำนกำรขออนุญำตใช้รถ (แบบ ๓ ) 
๙. กำรจัดเก็บเอกสำรเกี่ยวกับกำรได้มำ กำรใช้รถ และกำรบ ำรุงรักษำ รถแต่ละคัน แยกกระจัดกำรจำย 

(ควรจัดอยู่ในแฟ้ม (Profile) เดียวกัน) ประจ ำปีงบประมำณ นั้น ๆ 
๑๐. ภำษีหมดอำยุแล้วไม่ได้ต่อภำษีประจ ำปี 
๑๑. ไม่มีกำรรำยงำนกำรใช้น้ ำมัน หรือกำรก ำหนดเกณฑ์กำรใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถทุกคัน 

 
แนวปฏิบัติในการควบคุมรถราชการของหน่วยรับตรวจ 

๑. ให้มีกำรจัดท ำบัญชีรถรำชกำรแยกประเภท 
๒. ให้มีกำรตรำพ่นของส่วนรำชกำรของรถทุกคันไว้ที่ด้ำนข้ำงรถชัดเจน ยกเว้นรถประจ ำต ำแหน่ง 
๓. ให้มีกำรเก็บกุญแจรถไว้ในที่ที่ปลอดภัย มีกำรจัดท ำสมุดควบคุมกำรเบิกและกำรจัดเก็บกุญแจ 
๔. มีพ้ืนทีจ่อดรถท่ีปลอดภัย และเหมำะสม 
๕. ให้มีผู้ควบคุม ก ำกับ ดูแล พนักงำนขับรถ 
๖. มีกำรได้รับอนุมัติก่อนน ำรถไปใช้ทุกครั้ง 
๗. มีกำรจัดท ำบันทึกกำรใช้รถ ตำมระเบียบโดยครบถ้วน 
๘. มีกำรควบคุม กำรเบิกจ่ำยน้ ำมัน 
๙. มีหลักฐำนใบเสร็จที่เติมน้ ำมัน ระบุหมำยเลขทะเบียนรถและเลขไมล์ทุกครั้ง 
๑๐. มีกำรจัดท ำสมุดบันทึกกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 
๑๑. มีกำรต่อภำษีทะเบียนรถเป็นปัจจุบัน 
๑๒. มีกำรรำยงำนกำรใช้น้ ำมนัสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทุกสิ้นเดือน 

 
 

 
 
 

ส ำหรับหน่วยรับตรวจ 



ภาคผนวก 
 
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐        
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค ๐๔๐๓.๒/ว๕๐๐ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เรื่อง ซ้อมควำมเข้ำใจแนวทำง
ปฏิบัติกำรใช้บัตรเติมน้ ำมันรถรำชกำร (Fleet Card) 
 
หนังสือส ำนักนำยกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๕๒๗ ลงวันที่ ๒๙ มีนำคม ๒๕๖๐ เรื่อง ซักซ้อมควำมเข้ำใจ
แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้รถส่วนกลำง 
 
หนังสือส ำนักงำน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๓/๐๐๙๔ ลงวันที่ ๑๙ กันยำยน ๒๕๕๙ เรื่อง ข้อสังเกตกำรน ำรถยนต์
ส่วนกลำงไปใช้เสมอืนเป็นรถประจ ำต ำแหน่ง 
 
หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ ๐๔๐๖.๔/ว ๓๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลำคม ๒๕๕๒ เรื่อง ซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดท ำ
ประกันภัย 
 
หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่  กค ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอน     
กำรใช้บัตรเติมน้ ำมันรถรำชกำร  
 
หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ ๐๔๐๙./ว ๓๔๙ ลงวันที่ ๘ กันยำยน ๒๕๔๘ เรื่อง ซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกันภัยรถรำชกำร 
 
หนังสือส ำนักงบประมำณ ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๔๘ เรื่อง กำรประกันภัยรถรำชกำร 
 
หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๔/๘๒๐๒ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๔๘ เรื่อง กำรประกันภัย   
รถรำชกำร 
 
 
 
 


