ขอบังคับทหาร
วาดวยการใชรถยนตทหาร
-------------------มาตรา ๑
วิเคราะหศัพท
ขอ ๑ ผูขับรถ หมายความวา เจาหนาที่ขับรถยนตทหาร จําแนกเปน
“พลขับรถ” หมายความวา ผูขับรถซึ่งเปนทหารประจําการ
“พนักงานขับรถ” หมายความวา ผูขับรถซึ่งเปนพลเรือน
ขอ ๒ รถยนตสงครามชนิดรบ หมายความถึง
“รถถัง” คือรถรบประเภทหนึ่ง มีเกราะติดอาวุธเคลื่อนที่ไปดวยสายพาน เชน รถถัง
แบบ ๗๖
“รถเกราะ” คือรถรบประเภทหนึ่ง มีเกราะติดอาวุธเคลื่อนที่ไปดวยลอ หรือลอ
ประกอบสายกันลื่น หรือกึ่งสายพาน เชน รถเกราะแบบ ๗๔
“รถปน” คือรถรบประเภทหนึ่ง จะเปนรถชนิดใด ๆ ก็ตาม และเรียกนามตามอาวุธนั้น
ๆ เชน รถปนใหญตอสูอากาศยานแบบ ๗๖ รถปนกลแบบ ๗๕
ขอ ๓ รถยนตสงครามชนิดชวยรบ หมายความถึง
“รถนั่ง” คือรถชวยรบประเภทหนึ่ง จัดไวสําหรับนั่ง
“รถบรรทุก” คือรถชวยรบประเภทหนึ่ง จัดไวสําหรับบรรทุก
“รถลาก” คือรถชวยรบประเภทหนึ่ง จัดไวสําหรับฉุดลาก เชน รถลากแบบ ๗๗ และ
รถลากแบบ ๗๘
“รถเฉพาะการ” คือรถชวยรบประเภทหนึ่ง จัดไวสําหรับหนาที่ใดหนาที่หนึ่งโดย
เฉพาะ เรียกนามตามหนาที่นั้น ๆ เชน รถไฟฉายแบบ ๗๘ รถพยาบาล รถเครื่องมือ รถนํ้ามัน รถปนจั่น
“รถจักรยานยนต” คือรถชวยรบประเภทหนึ่ง จัดไวสําหรับนั่ง หรือทําการสื่อสาร
ขอ ๔ รถยนตปกติ หมายความถึงรถยนต ซึ่งใชราชการตามธรรมดาเรียกนามอนุโลมตาม
รถยนตชวยรบทุกประการ
มาตรา ๒
ประวัติใบทะเบียนและสมุดใชรถ
ขอ ๑ รถยนตทหาร ตองมีสมุดประวัติใบทะเบียนและสมุดใชรถประจําวัน ประจําทุกคัน
ขอ ๒ ใบทะเบียน สมุดประวัติและสมุดใชรถประจําวัน ใหเปนหนาที่ของกรมยกกระบัตร
ทหารบกจัดทําขึ้น ตามตัวอยางทายขอบังคับนี้ และใหหนวยที่ตองใช เบิกหรือซื้อไดจากกรมยกกระบัตร
ทหารบก

ขอ ๓ การเขียนสมุดประวัตินั้น ใหเจาหนาที่หนวยที่รับรถครั้งแรกจดคันละ ๒ ฉบับ ฉบับ
หนึ่งเปนของประจํารถสําหรับจายใหหนวยที่รับรถ สวนอีกฉบับหนึ่ง จะเก็บไวที่ใด ใหผูบังคับหนวยที่ขึ้น
ตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนดไวอีกชั้นหนึ่ง
ขอ ๔ สมุดใชรถประจําวัน
ใหเจาหนาที่หนวยที่รับและรักษารถครั้งแรกเบิกหรือซื้อมา
ประจําไว การลงรายการในสมุดใชรถประจําวันนั้น ใหผูขับรถเปนผูลงทุกคราว แตถาผูบังคับบัญชาเห็นวา
ผูขับรถไมสามารถลงได จะมอบใหผูหนึ่งผูใดลงก็ได
ขอ ๕ สมุดใชรถประจําวันนั้น เมื่อไดลงรายการหมดเลมแลวจะเก็บไว ณ ที่ใด และผูใดเปน
ผูเก็บ ใหผูบังคับหนวยที่ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนดไวอีกชั้นหนึ่ง
ขอ ๖ ถาสงรถยนตไปซอมยังหนวยซอมของทหารก็ใหสงสมุดประวัติประจํารถนั้น ไปดวย
เพื่อเจาหนาที่หนวยซอมจะไดลงรายการซอม ถาหนวยเจาของรถซอมเอง หรือสงไปซอมนอกจากที่กลาว
แลว ใหหนวยที่เปนเจาของรถลงรายการซอมเอง
ขอ ๗ ใหผูบังคับหนวยที่ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม กําหนดการตรวจรถ
และจัดเจาหนาที่ไปตรวจทะเบียน สมุดประวัติ และสมุดใชรถประจําวันอยางนอยปละ ๒ ครั้ง เมื่อตรวจ
แลว ใหผูตรวจจดแจงผลแหงการตรวจ และลงนาม วัน เดือน ป รับรองไวดวย
มาตรา ๓
การจดทะเบียนและเครื่องหมายพิเศษ
ขอ ๑ รถยนตทหาร ตองจดทะเบียนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกลาโหม
ขอ ๒ จดทะเบียนรถ ใหหนวยที่ขอจดกรอกขอความในใบทะเบียนแลวสงไปยังสํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ๒ ฉบับ เพื่อเจาหนาที่จะไดรับขึ้นทะเบียนและกําหนดเลขหมายทะเบียน ใบทะเบียน
๒ ฉบับนี้ พนักงานเจาหนาที่ยึดถือไวเปนหลักฐาน ๑ ฉบับ อีกฉบับหนึ่งสงคืนไปยังหนวยที่ขอจดทะเบียน
ขอ ๓ เลขทะเบียนประจํารถ สําหรับรถยนตใชเลข ๔ ตัว สําหรับรถจักรยานยนตใชเลข ๓
ตัว เวนแตจํานวนรถจะมีมาก ก็อาจขยายจํานวนและประจํารถใหมากขึ้นไดตามความจําเปน
เลขทะเบียนประจํารถใหแยกนับตามลําดับประเภท และชนิดรถ
ขอ ๔ เครื่องหมายพิเศษและเครื่องหมายบอกนามหนวยสังกัดตามกฏกระทรวงกลาโหมให
ติดหรือเขียนกอนขอจดทะเบียน
ขอ ๕ ปายเลขทะเบียนและเครื่องหมายพิเศษใหเปนหนาที่ของหนวยที่ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวา
การกระทรวงกลาโหมจัดทํา
ขอ ๖ ลักษณะของปายและเลขทะเบียนเครื่องหมายพิเศษ ตัวเลข และตัวอักษร ใหเปนไป
ตามกฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนตทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖

ขอ ๗ เมื่อเจาพนักงานไดรับจดทะเบียนและสงใบทะเบียนประจํารถนั้น ๆ คืนไปแลว ให
หนวยที่เปนเจาของรถเบิกหรือซื้อปายเลขทะเบียนรถจากหนวยที่ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
กลาโหม ไปติดประจํารถ
ขอ ๘ เมื่อรถคันใดตองจําหนายดวยเหตุใด ๆ และมีรถใหมประเภทและชนิดเดียวกันมาขอ
จดทะเบียน ใหสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมออกเลขทะเบียนรถที่จําหนายนั้น ใหแกรถใหม
มาตรา ๔
ผูขับรถ
ขอ ๑ การเลือกทหารประจําการเขาฝกเปนพลขับรถนั้น
นอกจากจะคํานึงถึงคุณวุฒิและ
ลักษณะดังกลาวไวในกฎกระทรวงกลาโหม ใหเลือกจากผูที่เคยไดรับอนุญาตขับรถยนตหรือรถจักรยาน
ยนตจากเจาหนาที่ฝายพลเรือนมากอน เมื่อไมพอจึงคัดเลือกจากผูที่เคยขับรถมาแลว แตยังมิไดรับอนุญาต
จากเจาหนาที่ฝายพลเรือน และจากผูที่ไมเคยขับรถเลย แตมีลักษณะดี เปนลําดับกันไป
ขอ ๒ การรับสมัครพนักงานขับรถนั้น ใหคัดเลือกจากทหารกองหนุนที่มีความรูและความ
ประพฤติดี และไดรับใบอนุญาตขับรถยนตจากเจาหนาที่ฝายทหารหรือพลเรือนแลว ถาไมมีบุคคลดังกลาว
นี้ หรือมีไมพอ จึงใหรับชายสัญชาติไทย ซึ่งไดรับใบอนุญาตขับรถยนตจากเจาหนาที่ฝายพลเรือน ถา
ยังไมพออีก จึงใหรับทหารกองหนุนและพลเรือนที่มีลักษณะดีนอกจากที่กลาวแลว
ขอ ๓ ผูสมัครเปนพนักงานขับรถ จะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ คือ
(๑) มีคุณวุฒิและลักษณะอื่น ๆ ตามกฎกระทรวงโหม
(๒) มีอายุไมนอยกวา ๒๒ ปบริบูรณ และไมเกินกวา ๔๕ ป
ขอ ๔ ผูซึ่งจะใหทําหนาที่เปนผูฝก ผูชวยผูฝกหรือครูนั้น จะตองมีความรูในเรื่องเครื่องยนต
มีความสามารถในการขับรถเปนอยางดี มีใบอนุญาตพิเศษสําหรับขับรถ และสามารถถายความรูใหแก
ผูอื่นได
ขอ ๕ ในการหัดขับรถ ครูคนหนึ่งจะมีศิษยมากกวา ๘ คนไมได ครูเปนผูรับผิดชอบในรถ
คันที่ตนกํากับ ถารถหลายคันไปหัดขับรวมกัน จะตองใหมีผูควบคุมขบวนดวยคนหนึ่ง
ขอ ๖ การหัดขับรถ ใหกระทําในที่ปลอดภัย และไมกีดขวางแกการจราจร
มาตรา ๕
หลักการขับรถอยางทั่วไป
ขอ ๑ การเริ่มเดินเครื่อง ควรใชมือหมุนการใชโมเตอรหมุนเครื่องควรกระทําเปนบางครั้ง
การออกรถตองตั้งตนแตชาที่สุดกอน และมิใหทําโดยกระชากกระชั้น การหยุดก็เชนเดียวกัน จะตองลด
ความเร็วใหชาลงทีละนอย ๆ จนถึงที่สุด หามหยุดโดยมิไดผอนความเร็ว เวนแตจําเปนเพราะเขาที่คับขัน

ขอ ๒ การใชหามลอ ตามธรรมดาใหใชหามลอเทา นอกจากจําเปนจึงใหใชหามลอมือ
ขอ ๓ ผูขับรถจะตองรูจักใชความเร็วของรถใหเหมาะกับลักษณะทาง หามใชความเร็วปรูด
ปราดนาหวาดเสียว การขับรถเร็วจะทําไดแตในการเรงรอนจริง ๆ เทานั้น
ขอ ๔ เมื่อจําเปนตองขับรถผานภูมิประเทศที่กันดาร ตองใชความระมัดระวังในการบังคับรถ
ใหมากขึ้นเปนพิเศษ เพื่อถนอมรถมิใหบอบชํ้า
ขอ ๕ เวลารถหยุดอยูกับที่ ถาที่นั้นเปนที่ลาดขึ้น ใหหาวัตถุมาวางกันลอหลังไว ถาที่นั้นลาด
ลงก็ใหกันลอหนา เพื่อชวยหามลอ
ขอ ๖ เวลาเลี้ยวทุกครั้ง ไมวาในที่กวางหรือแคบ จะตองผอนความเร็วลงกอน และไมใหใช
หามลอแทนการเปลี่ยนเกียรหรือผอนนํ้ามัน
ขอ ๗ เวลาลงเนิน ตองใชหามลอชวยตามสมควร ถาเนินชันและยาวมากตองใชเกียรตํ่าเสมอ
แตถาเห็นสมควรจะปดนํ้ามันปลอยใหรถเดินฟรีเพื่อการประหยัดไดก็ควร ใหผูขับพิจารณาปฏิบัติไดตาม
สมควร
มาตรา ๖
หนาที่และความรับผิดของผูขับรถ
ขอ ๑ ผูขับรถ ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรถยนตทหาร กฎที่ออกตามพระราชบัญญัตินั้น
และขอบังคับนี้
ถาพระราชบัญญัติ กฎ และขอบังคับที่กลาวแลวไมไดกําหนดไว จะตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบกและกฏขอบังคับทั้งปวงที่เกี่ยวดวยการนั้น
ขอ ๒ ในเวลาขับรถ ผูขับจะตองมีใบอนุญาตพิเศษ สําหรับขับรถประจําตัวอยูเสมอ เมื่อเจา
หนาที่ขอดู ตองใหดูทุกครั้ง
ขอ ๓ ถาของที่บรรทุกอยูบนรถ ทําใหผูขับแลเห็นไปขางหลังไดยาก ผูขับจะตองระมัดระวัง
หรือจัดใหมีคนคอยดูขางหลัง เพื่อบอกแกตนเมื่อมีรถอื่นจะแซงขึ้นมา ถารถของตนจะแซงรถอีกคันหนึ่ง
เมื่อมีรถคันที่ ๓ สวนมา ผูขับจะตองรอใหรถคันที่ ๓ นั้นสวนเลยไปกอน
ขอ ๔ หามขับรถโดยอาการที่อาจใหเกิดอันตรายแกผูโดยสาร หรือสิ่งของที่บรรทุกไปในรถ
ขอ ๕ ผูขับรถ ตองพยายามมิใหผูอื่นไดรับความรําคาญ เนื่องจากการขับรถของตน เชน
แกลงกันรถคันหลัง ทําใหโคลนกระเด็นไปถูกผูอื่นเหลานี้เปนตน
ขอ ๖ เมื่อทางนั้น ไมสะดวกแกการจราจร ใหผูขับรถเปลาหรือรถบรรทุกคนหรือของที่เบา
กวา เปดทางใหรถซึ่งบรรทุกคนหรือของที่หนักกวา เพื่อใหรถนั้นไปไดสะดวก
ขอ ๗ ในการขับรถ ผูขับรถจะตองใชอัตราความเร็วดังตอไปนี้

(๑) ภายในบริเวณที่ตั้งหนวย ใหผูบังคับบัญชาชั้นหัวหนาสวนราชการ ณ ที่นั้น มี
อํานาจกําหนดอัตราความเร็วไดตามความเหมาะสม
แตตองไมเกินอัตราความเร็วตามที่บัญญัติไวใน
กฎหมายวาดวยการจราจรทางบก
(๒) ภายนอกบริเวณที่ตั้งหนวย ใหใชอัตราความเร็วตามที่บัญญัติไวในกฎหมายวา
ดวยการจราจรทางบก
สําหรับระยะตอระหวางรถ ในกรณีที่รถเคลื่อนที่ตามรถคันอื่นควรเวนระยะตอพอที่จะรักษา
ความปลอดภัยตามความเร็วของรถในขณะนั้น
ในกรณีรถทหารเคลื่อนที่เปนขบวน ใหผูบังคับขบวนกําหนดระยะตอตามความเหมาะสม
ขอ ๘ หามขับรถเคียงคู นอกจากจะไดรับคําสั่งเปนพิเศษ จากผูบังคับบัญชาชั้น ผูบังคับกอง
พัน ผูบังคับการเรือชั้นหนึ่ง หรือผูบังคับกองบินนอยขึ้นไป
ขอ ๙ การบรรทุก ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) ผูขับรถ ตองระวังอยาใหรถของตนบรรทุกคนและสิ่งของ เกินกวาอัตราบรรทุก
ของรถนั้น ๆ รถคันใดควรมีอัตราบรรทุกเทาใด ใหเปนหนาที่ของหนวยที่ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหมจะกําหนดไว
(๒) ตองเฉลี่ยนํ้าหนักใหทั่วรถ
(๓) ถาสิ่งของที่บรรทุกนั้นมีวัตถุระเบิดปนอยูดวย หามบรรทุกตอนทายรถ แตถาเปน
วัตถุระเบิดลวนก็ใหผูกมัดใหแนน เพื่อมิใหฟดเหวี่ยงตกไดงาย
(๔) ถาไมมีเจาหนาที่ควบคุม ผูขับรถตองรับผิดชอบในสิ่งของซึ่งบรรทุกบนรถที่ตนขับ
ขอ ๑๐. ถาเกิดเพลิงไหมขึ้นในเวลาขับ ใหปฏิบัติดังนี้
(๑) ปดไฟหรือปดนํ้ามันเชื้อเพลิง (เดินเครื่องอยูกับที่ใหเต็มที่) แลวใชผาหนา ทราย
หรือโคลน ทับถมลงไปที่เพลิงไหมนั้น หามใชนํ้า
(๒) ถาในรถมีเครื่องดับเพลิงประจําอยู ก็ใหใชเครื่องนั้นทันที
ทั้งนี้ ใหกระทําอยางใจเย็นอยาตื่นเตน และไมตองเกรงวาเครื่องยนตจะระเบิด
ขอ ๑๑ ผูขับรถตองรายงานตอผูบังคับบัญชาโดยเร็วที่สุดเมื่อ
(๑) สิ่งหนึ่งสิ่งใดของรถหรือตัวรถเกิดชํารุดเสียหาย
(๒) เกิดความเสียหายแกบุคคลหรือทรัพยสินใด ๆ ถาและความเสียหายอันเนื่องจาก
เหตุที่เกิดขึ้นนั้นคิดเปนจํานวนเงินตั้งแต ๕๐ บาทขึ้นไป จะตองรายงานตามลําดับชั้นจนถึงผูบังคับบัญชาชั้น
หรือเทียบเทาชั้น ผบ. พล. กองเรือ หรือ ผบ. พลบิน เวนแตในกรณีที่มีการเสียหายอยางรายแรง หรือมีการ
บาดเจ็บสาหัส หรือถึงตาย ใหรายงานจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ขอ ๑๒ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผูขับรถตองพยายามที่จะพิจารณา และจดจําขอความดังกลาวตอ
ไปนี้ สําหรับรายงานตอผูบังคับบัญชาเพื่อวินิจฉัยและปฏิบัติการตอไป คือ

(๑) แผนที่สังเขป
ก. ตําบลที่อยูของรถเมื่อกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และภายหลังเกิดเหตุ
ข. เสนทางเดิน
ค. รอยลอรถที่ตนขับและรถอื่น (ถามี) และระยะของรอยลอรถจาก
ริมถนน
ง. ความกวางของถนน
จ. ตําบลที่อยูของบุคคลหรือสิ่งซึ่งไดรับความเสียหาย
(๒) วัน เวลา ที่เกิดอุบัติเหตุ
(๓) นามและตําบล ที่อยูของผูที่จะเปนพยานได ผูเจ็บปวย สิ่งของ เจาของรถเลข
หมายรถที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ
(๔) อาการเจ็บปวยของบุคคล และความเสียหายของสิ่งของ เมื่อกอนและภายหลัง
เกิดอุบัติเหตุ
(๕) สัญญาณตางๆ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฯ ไดกระทําหรือเปลา
(๖) กําลังความเร็วของรถในเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
(๗) ถาเปนเวลามืด ไดจุดโคมไฟหรือไม
(๘) ลักษณะของพื้นทางเปนอยางไร
(๙) อากาศมืดมัวเห็นไดไกลเพียงใด
(๑๐) กิริยาอาการและความสามารถของผูขับรถคันอื่นที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ
(๑๑) ลักษณะแหงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ขอ ๑๓ ผูขับรถจะใหผูอื่นขับรถของตนไมได นอกจากจะไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา
ขอ ๑๔ การนํารถออกจากโรงเก็บ ใหกระทําไดตอเมื่อไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาของหนวย
ที่ปกครองรถนั้น
ขอ ๑๕ หามรับบุคคลอื่น นอกจากผูซึ่งมีหนาที่ไปกับรถ หรือผูซึ่งไดรับอนุญาตจากผูบังคับ
บัญชาของหนวยที่ปกครองรถนั้น
ขอ ๑๖ ถาผูขับรถไดรับคําสั่งใหนํารถไปทําการอยางหนึ่งอยางใด เมื่อเสร็จการนั้นแลว ใหรีบ
นํารถกลับโรงเก็บโดยเร็ว
ขอ ๑๗ ผูขับรถจะละทิ้งรถไปโดยไมมีคนเฝาไมได คนที่ใหเฝารถนั้นตองเปนผูที่ผูขับรถไวใจ
ไดอยางดี ถาเกิดเสียหายขึ้นแกรถในระหวางนั้น ผูขับรถจะตองรับผิดชอบทั้งสิ้น
ขอ ๑๘ ในระหวางที่กระทําหนาที่ขับรถ ผูขับรถจะเสพของมึนเมาไมไดเปนอันขาด
ขอ ๑๙ ผูขับรถจะตองเตรียมรถของตนใหพรอมที่จะเคลื่อนที่ไดเสมอ

ขอ ๒๐ ถาของในรถตกหลนในระหวางทาง ใหผูขับรถแจงความไวที่สถานีตํารวจ หรือเจา
หนาที่ฝายปกครองในทองถิ่นนั้น ๆ และเมื่อกลับถึงที่อยูแลวตองรีบรายงานใหผูบังคับบัญชาของตนทราบ
โดยเร็ว
ขอ ๒๑ ผูขับรถจะใหผูใดยืมเครื่องมือเครื่องใช ฯ ประจํารถของตนไมได นอกจากจะเปนผูขับ
รถทหารดวยกัน และจะใหยืมไดเพียงชั่วคราวในเวลาจําเปนเทานั้น
ขอ ๒๒ การใชนํ้ามันเชื้อเพลิง ตองประหยัดที่สุด เมื่อรถหยุดอยูกับที่และจะไมออกเดินตอไป
ภายในเวลา ๒ นาทีแลว ผูขับจะตองหยุดเครื่องทุกครั้ง
ขอ ๒๓ เมื่อไดนํารถกลับถึงโรงเก็บรถแลว ผูขับรถจะตองจัดการดังตอไปนี้
(๑) ถารถเกิดชํารุดเสียหาย ตองรีบรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
(๒) ตองจัดการทําความสะอาดโดยทั่วถึง
ขอ ๒๔ ผูขับรถจะตองลงรายงานการใชรถทุกครั้งที่นํารถออกใชการ หรือไดทําอะไรแกรถ
นั้นบาง
มาตรา ๗
ขอปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
ขอ ๑ ของที่จะบรรทุก ตองไมใหเกินสวนกวางของรถ สวนยาวขางหนาไมใหเกินกันชน
ขางทายยื่นเกินตัวถังหรือรถพวงไดไมเกิน ๒.๕๐ ม. สวนสูงวัดจากพื้นดินไมเกิน ๓ ม.
ของที่บรรทุกนั้น จะตองไมใหสวนใดลากถูไมกับถนนหรือตกเรี่ยราดตามถนน ถาเปนสิ่งของ
ที่อาจปลิวฟุงหรือตกเรี่ยราดตามถนนไดงาย หรือมีกลิ่นเหม็น ตองทําเครื่องปองกันใหมิดชิด
ในเวลากลางคืน ตองจุดโคมแดงไวที่ปลายสุดของของซึ่งยื่นลํ้าออกไปนั้น
ขอ ๒ หามมิใหขับรถแซงขึ้นหนารถคันอื่นตรงทางรวม ทางแยก หัวเลี้ยว หรือในที่คับขัน
หรือมีรถ หรือสิ่งอื่นกีดขวางอยูขางหนา
ขอ ๓ เมื่อจะหยุดรถ เลี้ยวรถ ผานทางรวม ทางแยก หรือรถราง หรือรถประจําทางที่จอดอยู
หรือผานขบวนแห ตองเดินรถใหชาลงและตองใหสัญญาณกอนในระยะ ๓๐ - ๔๐ ม.
ขอ ๔ หามมิใหถอยรถไปมา กลับรถ หยุดรถ บนสะพาน ที่ทางรวม ทางแยก หัวเลี้ยวหรือใน
ที่คับขัน หรือใหเปนที่กีดขวางแกการจราจรในที่อื่น ๆ
ขอ ๕ เมื่อรถไปเสียอยูกลางทาง ตองนําเขาแอบริมทางเสมอ ถาเปนเวลากลางคืนที่นั้นไมมี
แสงสวางสองถึงใหเห็นไดในระยะ ๕๐ ม. ตองเปดหรือจุดไฟใหมีแสงพอใหเห็นรถได
ขอ ๖ เวลาจอดรถ เมื่อผูขับรถมิไดควบคุมรถนั้นอยู ตองหยุดเครื่องและหามลอรถไว
ขอ ๗ หามมิใหจอดรถมีระยะจากทอนํ้าประปาสาธารณะ หรือทอนํ้าดับเพลิงนอยกวา ๓ ม.
ขอ ๘ การขับรถ หยุดรถ หรือจอดรถ ใหปฏิบัติตามเครื่องหมายของจราจรที่แสดงไว

ขอ ๙ หามมิใหลากรถอื่นเกินกวาคันหนึ่งในคราวเดียวกัน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจา
พนักงานจราจร หรือพนักงานเจาหนาที่ผูรักษาทางเปนหนังสือ การลากตองมีระยะจากเพลาหลังของรถคัน
ที่ลากหรือรถพวงคันหนา หางจากเพลาหนาของรถพวงคันหลังไมนอยกวา ๓ ม. และไมเกินกวา ๕ ม. ถารถ
พวงเปนรถที่มีที่ถือทายหรือมีหามลอ ตองมีผูควบคุมในรถนั้นดวย
ในเวลากลางคืน ใหเปดหรือจุดไฟประจํารถพวงใหถูกตองตามกฎหมาย และใหเปดหรือจุดไฟ
แดงไวกลางสายพวงและทายรถพวงคันสุดทายดวย
ขอ ๑๐ ในเวลาขับรถ เมื่อมีเหตุใหเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่น จะเปนความ
ผิดของผูขับหรือไมก็ตาม ตองหยุดชวยเหลือตามสมควร และแจงเหตุแกพนักงานเจาหนาที่ในที่ใกลเคียงนั้น
ทันที
ขอ ๑๑ เวลาขับรถจะตองใหสัญญาณใหถูกตองตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกทุกประการ
มาตรา ๘
หลักสูตรการขับรถ
ใชเวลาศึกษาประมาณ ๓ เดือน
ขอ ๑ ผูขับรถจะตองศึกษา
(๑) หลักเทคนิคทางรถยนตโดยทั่วไป
(๒) การรักษาตัวรถ เครื่องยนต และสวนประกอบ
(๓) สมุดคูมือประจํารถ
(๔) ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวกับรถยนตและการจราจรทางบก
(๕) การขับรถ
(๖) การแกและซอม
ขอ ๒ หลักเทคนิคทางรถยนตโดยทั่วไป ซึ่งผูขับรถจักตองศึกษา คือ
(๑) การสงกําลัง
(๒) การไฟฟาซึ่งเกี่ยวกับรถ
(๓) การระบายความรอน
(๔) การหลอเลี้ยงดวยนํ้ามันหลอลื่น
ขอ ๓ การรักษารถ เครื่องยนต และสวนประกอบ ซึ่งผูขับรถจักตองศึกษา คือ
(๑) การถนอมรถ
(๒) การรักษาแบตเตอรี่เวลาใชการ
(๓) การรักษาไดนาโม
(๔) การรักษาแมคนิโต
(๕) การรักษายางนอก ยางใน และสายพาน

ขอ ๔ สมุดคูมือประจํารถ ใหศึกษาตามสมุด คูมือเฉพาะรถที่ผูขับจะตองใช
ขอ ๕ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย ที่เกี่ยวกับรถยนต และการจราจรทางบก ใหศึกษา
ตามที่ผูขับจะตองทราบ
ขอ ๖ การหัดขับรถนั้น ผูขับจะตองมีความรูในเรื่อง ตอไปนี้
(๑) หลักการขับโดยทั่วไป
(๒) การเตรียมรถกอนใชงาน
(๓) การเริ่มเดินเครื่องยนต
(๔) การใหไฟออนและไฟแก
(๕) การออกรถ การใชคลัทชละเปลี่ยนเกียร
(๖) การหยุดรถและหยุดเครื่อง
(๗) การถอยหลัง
(๘) การใชหามลอ
(๙) การหลีกเลี้ยว
(๑๐) การเปลี่ยนความเร็ว
(๑๑) การขึ้นลาดและลงลาดอยางงาย ๆ
(๑๒) การหามลอดวยเครื่องยนต
(๑๓) การแกไขในเวลารถลื่น
ขอ ๗ การหัดขับรถ ใหดําเนินตามลําดับ ดังนี้
(๑) หัดชั้นเตรียม โดยหมุนรถใหลอพนพื้น หรือใชรถซึ่งมีไวสําหรับการนี้
(๒) หัดในสนามหัด
(๓) หัดขับรถบนทางโดยไมมีรถพวง
(๔) หัดรถบนทางโดยมีรถพวงคันเดียว และหลายคันตามลําดับ (เฉพาะพลขับรถ
ยนตชวยรบ)
ขอ ๘ เฉพาะพลขับรถยนตสงคราม เมื่อไดหัดตามความในขอ ๗ แลว ใหหัดขับรถเปน
ขบวนและหัดขับรถในภูมิประเทศตอไป
ขอ ๙ การแกและซอมนั้น จะตองฝกใหมีความสามารถ
(๑) คนหาเหตุขัดของ ซึ่งเกิดจากเครื่องยนตและสวนประกอบ
(๒) แกไขรถยนตดวยเครื่องมือประจํารถ
(๓) เปลี่ยนชิ้นอะไหลตามที่เจาหนาที่ไดกําหนดไว

มาตรา ๙
การสอบผูขับรถ
ขอ ๑ ผูที่จะเปนผูขับรถ ตองสอบทุกคน และทุกวิชา เมื่อสอบไดจะไดรับใบอนุญาตพิเศษ
สําหรับขับรถยนตทหารเวนแตผูที่ไดผานโรงเรียนชางเครื่องยนตของกระทรวงกลาโหมมาแลว และไดรับ
ประกาศนียบัตร ทั้งไมไดละทิ้งการนี้เกินกวา ๑ ป จึงไมตองสอบการรักษารถและการแกและซอม
ขอ ๒ การสอบแบงเปน ๒ ประเภท คือ
(๑) ทางตํารา
(๒) ทางปฏิบัติ
การสอบทางตําราแบงเปน
ก. สอบเขียน
ข. สอบปากเปลา
การสอบเขียนตามหมาย ก. นั้น สําหรับพลทหารที่ไมรูหนังสือไทย ใหตอบดวยปากเปลาแทน
การเขียน
ขอ ๓ การสอบเขียนและสอบปากเปลา ใหกระทําคละกันไปตามหัวขอ ดังนี้
(๑) อธิบายสวนตาง ๆ ของเครื่องยนตโดยตลอดพอเปนสังเขป
(๒) วิธีชําระลางสวนตาง ๆ ของรถ
(๓) วิธีบํารุงรักษารถในหนาที่ของผูขับรถ
(๔) หลักการขับโดยยอ
(๕) ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวกับรถยนตและการจราจรทางบก
(๖) วิธีปฏิบัติเมื่อประสพอันตราย
(๗) สัญญาณ
(๘) เรื่องอื่น ๆ เทาที่เห็นวาจําเปน
ขอ ๔ การสอบในทางปฏิบัตินั้น แบงเปนสอบการขับ การรักษารถ กับการแกและซอมดังหัว
ขอตอไปนี้
(๑) การขับ แบงเปน ๓ ตอน ตอนที่ ๑ ขับในทาง ตอนที่ ๒ ขับในที่จํากัด ตอนที่
๓ ขับในภูมิประเทศ
ก. การขับรถในทางแบงเปนขอ ๆ ดังนี้
- สัญญาณในทางและการขับรถในทางทั่วไป ใชเวลาประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐
นาทีตอคน
- การออกรถ
- การเปลี่ยนเกียรบนพื้นราบ

- การเปลี่ยนเกียรบนพื้นลาด
- การขับรถในทางแคบ
- การหยุดรถตามจุดที่มุงหมาย
ข. การขับรถในที่จํากัดนั้น กรรมการผูมีหนาที่สอบจะตองกําหนดสถานที่และ
แผนผังสําหรับวางเครื่องหมายสมมุติ เชนทําเปนเสาหรือขึงเชือกไวแลวกําหนดวาจะใหขับไปอยางไร ถาผู
ขับทําใหสิ่งที่วางไวชํารุดหรือลม จะตองตัดแตมดังนี้
- ทําใหเครื่องที่จัดไวชํารุดหรือลมตัดแตม ๕๕ ใน ๑๐๐
- ในการหลีกเลี่ยงเครื่องเหลานี้ ถาตองทําใหรถหยุดโดยความบกพรองของตน
ตัดครั้งละ ๒๐ ใน ๑๐๐
- การขับรถไมเรียบรอย เชน ใชเกียรที่ไมสมควรหรือหันไป ๆ มา ๆ ในที่เดียว
หลายครั้ง ตัด ๒๐ ใน ๑๐๐
ค. การขับรถในภูมิประเทศ (เฉพาะพลขับรถสงคราม) แบงออกเปน ขอ ๆ ดังนี้
- การขับทั่วไป
- การขับพรอมดวยรถพวง (เฉพาะพลขับรถยนตชวยรบ)
- การขับในที่กันดาร
- การเปลี่ยนเกียรในภูมิประเทศ
- การขับขามคูและคันนา ฯ
(๒) การรักษารถ ใหแบงการสอบเปน
ก. การรักษาเครื่องยนต และสวนประกอบ
ข. การรักษาตัวรถและสวนประกอบ
(๓) การแกและซอม ใหแบงเปน
ก. แกและซอมเครื่องยนต
ข. แกและซอมตัวรถและเครื่องประกอบ
ขอ ๕ ขอสอบทุก ๆ ขอใหมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ ผูขับรถที่นับวาสอบไดตองแตมดังนี้
(๑) การสอบเขียนและปากเปลาไมนอยกวา ๕๕ ใน ๑๐๐
(๒) การขับไมนอยกวา ๖๕ ใน ๑๐๐
(๓) การรักษารถไมนอยกวา ๖๕ ใน ๑๐๐
(๔) การแกและซอมไมนอยกวา ๕๕ ใน ๑๐๐
ขอ ๖ การสอบผูขับรถ
ใหเปนหนาที่ของหนวยที่ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
กลาโหมจะกําหนด

มาตรา ๑๐
ใบอนุญาตพิเศษ
ขอ ๑ เมื่อผูใดสอบไดตามเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๙ ขอ ๕. และจะขอรับใบอนุญาต
พิเศษสําหรับขับรถยนตทหารแลว ใหสวนราชการตนสังกัดของผูนั้นสงรูปถายของผูขออนุญาตคนละ ๒
รูป ขนาดตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๐๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต
ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ พรอมกับบัญชีรายชื่อของผูของอนุญาต โดยบอก ยศ ชื่อ อายุ ตําหนิ สังกัด ชนิด
รถที่ขับไปยังสวนราชการดังตอไปนี้ คือ
(๑) สงไปยังกรมเสมียนตรา สําหรับผูที่สังกัดสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีและสวน
ราชการขึ้นตรงตอสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
(๒) สงไมยังกรมสารบรรณทหาร
สําหรับผูที่สังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด
ยกเวนผูที่สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
(๓) สงไปยังกรมการขนสงทหารบก กรมการขนสงทหารเรือ และกรมขนสงทหาร
อากาศ สําหรับผูที่สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ตามลําดับ
ขอ ๒ การสงหลักฐานเพื่อขอรับใบอนุญาตพิเศษสําหรับขับรถนั้น ตองแจงประเภทรถใหชัด
เจนดวยวาเปนรถประเภทที่เทาใด ดังจะกลาวตอไปนี้ คือ
ประเภทที่หนึ่ง
หมายถึง รถยนตสายพานที่ใชคันบังคับ
ประเภทที่สอง
หมายถึง รถยนตสายพาน หรือกึ่งสายพานที่ใชพวงมาลัยบังคับ
หรือรถยนตไมนอยกวา ๓ ลอ บรรทุกนํ้าหนักเกินกวา ๒ ตัน
ประเภทที่สาม
หมายถึง รถยนตไมนอยกวา ๓ ลอ บรรทุกนํ้าหนักไมเกิน ๒ ตัน
ประเภทที่สี่
หมายถึง รถจักรยานยนตพวงขาง
ประเภทที่หา
หมายถึง รถจักรยานยนตที่มีพวงทาย
ประเภทที่หก
หมายถึง รถจักรยานยนตธรรมดา
ประเภทที่เจ็ด
หมายถึง รถทุกประเภทตั้งแตประเภทที่หนึ่งถึงประเภทที่หก คือ
ขับรถไดทุกประเภท
การเขียนใบอนุญาตพิเศษ ใหลงประเภทที่ดวยอักษรแตถาเปนใบอนุญาตพิเศษสําหรับขับรถ
ประเภทที่สอง และประเภทที่สามใหลงขนาดนํ้าหนักบรรทุกของรถยนตตอทายไวใหชัดเจนดวย
เชน
“(๒ ๑/๒ ตัน)” หรือ “(๓/๔ ตัน)” เปนตน
ถาขอเปลี่ยนประเภทของรถในใบอนุญาตพิเศษก็เติมประเภทของรถที่ขอเปลีย่ นใหมลงในใบ
อนุญาตพิเศษฉบับเดิม โดยไมตองเปลี่ยนใบอนุญาตใหม
ขอ ๓ คาถายรูปสําหรับพลขับรถ ทางราชการออกใหโดยใชเงินในงบประมาณของหนวย
สวนพนักงานขับรถตองเสียคาถายรูปดวยเงินของตนเอง

ขอ ๔ ใบอนุญาตพิเศษนี้ เมื่อถึงคราวที่ผูถือจะถูกปลดจากประจําการหรือลาออก ไมตอง
เรียกคืน แตใหผูบังคับบัญชาบันทึกไวเปนหลักฐาน สําหรับประโยชนในการเรียกรองหรือระดม
ขอ ๕ ผูขับรถตองเก็บใบอนุญาตพิเศษไวเมื่อตนออกจากประจําการไปแลวและเขามารับราช
การอีก ก็ใหนํามาแสดงดวย ถาผูบังคับบัญชาเห็นเปนการสมควร ก็จะไดใหกระทําหนาที่นั้นตอไป
ขอ ๖ ใบอนุญาตพิเศษนี้
เปนหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทําขึ้นตาม
กฎกระทรวงกลาโหม
ขอ ๗ ผูขับรถคนใดทําใบอนุญาตพิเศษชํารุดหรือศูนยหายโดยใชเหตุ จักตองเสียเงินคารูป
ถายและคาใบอนุญาตที่ออกใหใหม ตามที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดไว
มาตรา ๑๑
หนาที่ผูบังคับบัญชาและการเก็บรักษา
ขอ ๑ ผูบังคับบัญชา มีหนาที่อํานวยการใหรถและเครื่องมือ เครื่องใชในความปกครองของ
ตนใชการไดเสมอ และตองดูแลใหผูขับรถปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบขอบังคับ และกฎหมายทุกปราการ
ขอ ๒ หนวยใดมีโรงเก็บรถ และมีรถตั้งแต ๔ คัน ขึ้นไป ตองจัดใหมีหัวหนาโรงรถโรงละ
๑ นาย
ขอ ๓ หัวหนาโรงรถ ตองมีความรูในเรื่องรถยนต ตลอดจนทางเทคนิคและทางปฏิบัติดวย
รูเหตุในขอขัดของ รูจักแกไขเมื่อรถเกิดติดขัด ทั้งตองมีใบอนุญาตพิเศษประจําตัว และใหมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจเครื่องยนตและสวนตาง ๆ ของรถวา จะมีสวนใดเกิดเสียหายขึ้นเพราะเหตุใด
(๒) เมื่อไดตรวจพบสิ่งเสียหายเล็ก ๆ นอย ๆ ตองสั่งใหผูขับรถคันนั้น ๆ รีบแกไข
ใหดี ทั้งนี้เฉพาะเมื่อไมเกินความสามารถของผูขับรถ และที่เห็นวายังไมถึงคราวจําเปนที่จะตองสงรถไป
ซอม ในการแกไขนี้หัวหนาโรงรถจะทําดวยตนเองก็ได แตควรใหผูขับรถรวมงานดวย
(๓) รถคันใด เมื่อไดตรวจพบสวนเสียหาย หรือผูขับรถรายงานวาจะใชราชการไมได
แลว หัวหนาโรงรถจะตองตรวจอยางรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเห็นเปนความจริง ก็ใหบันทึกเรื่องไวในสมุด
รายงาน
(๔) กอนกําหนดที่จะไปราชการประมาณ ๕ นาที หัวหนาโรงรถพรอมดวยผูขับรถจะ
ตองลองเครื่องยนตวาเดินเปนปกติหรืออยางไร รถคันใดที่เครื่องยนตเดินไมปกติจะยอมใหผูขับรถนําไปใช
ไมไดเปนอันขาด เวนแตเปนการชํารุดเล็กนอย ซึ่งนําไปใชแลวจะไมทําใหชํารุดมากขึ้น ก็ใหนําไปใชไดชั่ว
ครา ว เมื่อเสร็จงานแลวตองรีบจัดการซอมทันที
(๕) ตองดูแลใหผูขับรถ ทําความสะอาดเครื่องยนตและสวนตาง ๆ ของรถ ในเวลาที่
รถกลับจากราชการ นอกจากนี้ จะตองใหทําความสะอาดประจําวันและประจําสัปดาห ตามสมุดคูมือของรถ
นั้นดวย

(๖) ตองคอยตักเตือนใหผูขับรถปฏิบัติใหถูกตองโดยเครงครัด และตองเอาใจใสดูแล
ใหรถในความปกครองของตนพรอมที่จะใชการไดทุกเมื่อ ถาผูขับรถคันใดไมทําตามคําสั่ง ใหรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาทันที
(๗) ตองไมยอมใหบุคคลใด ซึ่งไมมีหนาที่เกี่ยวของกับโรงรถ เขาไปในโรงเก็บรถเปน
อันขาด เวนแตผูนั้นจะไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา
(๘) ตองรับผิดชอบในโรงรถ และรักษาแบบธรรมเนียมตาง ๆ ที่ผูบังคับบัญชาได
กําหนดไว
ขอ ๔ การวางระเบียบปองกันไฟ เชน หามสูบบุหรี่ นําเชื้อเพลิงเขาไปในโรงเก็บรถ การเก็บ
รักษานํ้ามัน เหลานี้เปนหนาที่ของหนวยที่ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมจะกําหนด
ขอ ๕ รถคันใดที่ใชการไมได ตองมีปายบอกไวใหทราบเสมอ และถาสามารถทําได ใหแยก
ไวตางหากจากรถที่ใชการได ถาจะตองสงไปซอม ก็ใหรีบจัดการโดยเร็ว
ขอ ๖ ในโรงเก็บรถ ตองมีบัญชีรายละเอียดเครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ สําหรับเจาหนาที่และ
ผูบังคับบัญชาตรวจไดเสมอ ในทายบัญชีตองลงนามผูรับผิดชอบไวดวย
ขอ ๗ นอกจากการตรวจประจําวัน ซึ่งผูบังคับบัญชาจะไดกระทําอยูเสมอแลว ผูบังคับบัญชา
หนวยที่ปกครองรถนั้น ๆ จะตองกําหนดการตรวจประจําสัปดาห ประจําเดือน และประจํา ๖ เดือน
ขึ้น ไวดวย
ขอ ๘ เพื่อใหเครื่องอุปกรณตาง ๆ ของรถอยูไดคงทนถาวร ใหเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชา
วางระเบียบใหเหมาะสมกับสิ่งนั้น ๆ
ขอ ๙ เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับรายงานวารถเกิดอุบัติเหตุ จะตองรีบไปยังที่เกิดอุบัติเหตุนั้นทันที
ขอ ๑๐ ถาผูซึ่งมีอาวุโสนั่งไปในรถนั้น
สังเกตเห็นผูขับรถปฏิบัติไมถูกตองตามทางการ
จะตองรีบตักเตือนทันที ถาละเลยจะตองมีผิดดวย อนึ่งเมื่อผูขับไดรับคําตักเตือนแลว ตองปฏิบัติตามใหถูก
ตอง ถาขัดขืน ก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาใหทราบโดยเร็ว
มาตรา ๑๒
การใชรถ
ขอ ๑ รถยนตคันใด ไมมีเครี่องหมายพิเศษและเลขทะเบียนติดตามกฎกระทรวงกลาโหม
หามนําออกใชในทาง (ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฯ) เวนแตในเหตุการณพิเศษ
ขอ ๒ รถยนตคันใดที่ยังไมไดขึ้นทะเบียน ถาผูบังคับบัญชามีความประสงคจะขึ้นทะเบียน
หรือตองการจะใชกอน ใหรีบแจงตอสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเจาหนาที่จะไดออกปายเลข
ทะเบียนชั่วคราวให

ขอ ๓ รถสงครามนั้น ทางราชการจัดหาไวสําหรับใชในการสงครามโดยตรง ในเวลาปกติให
ใชรถประเภทนี้ไดเฉพาะในการซอมรบ การตรวจสอบภาค การฝก หรือในเหตุการณพิเศษบางอยางเทานั้น
หามใชอยางรถยนตปกติ เชน ขนของ หรือรับสงคน เปนตน
มาตรา ๑๓
การซอมรถ
ขอ ๑ ถารถเกิดขัดของขึ้นในเวลาใชงาน ใหผูขับแกไขรถนั้นได เมื่อไมเกินความสามารถ
ของตน และไมเกินสิ่งที่อนุญาตในหนาที่ผูขับรถ มิฉะนั้นจะตองรายงานผูบังคับบัญชา เพื่อจัดการแกไข
หรือซอมตอไป
ขอ ๒ ถารถนั้นเคลื่อนที่ไปไกลและเกิดการชํารุดขึ้น
แตรถยังคงแลนไดโดยไมทําความ
เสียหายเพิ่มขึ้นอีกก็ใหผูขับรถรีบนํากลับที่พักแลวจึงจัดการซอม
ถารถนั้นไมสามารถจะแลนตอไปได ผูขับรถจะตองนําเขาแอบขางทางใหปลอดภัยแลวจึงทํา
การซอม ถาเกินความสามารถก็ใหรายงานตอผูบังคับบัญชา เพื่อแจงไปยังหนวยซอมและขอชางเครื่องไป
แกไข หรือใชรถอื่นลากกลับ
ขอ ๓ ผูขับรถทุกคน จะแกไขรถยนต ซอมแซมชิ้นและสวนที่ชํารุดไดดวยเครื่องมือประจํา
รถที่ตนมีหนาที่ประจํารักษา
ขอ ๔ ผูใดจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือซอมแซมสวนหนึ่งสวนใดของรถยนต
ตลอดจน
เครื่องประกอบในการใชรถยนตนั้น ใหผิดจากแบบเดิมไมได ถาจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลง จะตองไดรับ
อนุญาตจากผูบังคับบัญชาหนวยที่ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกอน
ขอ ๕ รถยนตทหารนั้น เมื่อเกิดเสียหายขึ้นจะตองซอม ณ โรงงานหรือหนวยซอมรถของ
ทหารเสมอ แตถาจําเปน ก็ใหผูบังคับบัญชาหนวยที่ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมอนุญาตให
ซอมที่โรงงานพลเรือนได
มาตรา ๑๔
การโอน การปลด
ขอ ๑ การโอนรถยนตจากหนวยหนึ่งไปประจําอีกหนวยหนึ่งนั้น ใหหนวยที่โอนและรับ
โอนแจงการโอนตอสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ทราบคําสั่งใหโอน และให
หนวยสง ๆ ใบทะเบียน สมุดประวัติและสมุดใชรถประจําวันประจํารถนั้น ๆ ไปยังหนวยรับโอนพรอมกับ
รถนั้นดวย
ขอ ๒ รถยนตคันใดตองปลดจากราชการ ใหผูบังคับบัญชาของหนวยที่ไดรับอนุญาตใหปลด
แจงการปลดตอสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับอนุญาต

ขอ ๓ รถคันใดตองปลดจากราชการ ใหผูบังคับบัญชาที่ปกครองรถนั้นสงสมุดประวัติ ใบ
ทะเบียน และสมุดใชรถประจําวัน ไปยังหนวยที่ผูขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ไดกําหนดไว
ขอ ๔ รถที่ปลดนั้น จะขายหรือเก็บวัตถุบางสิ่งที่เห็นวายังใชการได หรือใชเปนเครื่อง
อะไหลในการซอมตอไปก็แลวแตจะเห็นสมควร
มาตรา ๑๕
ขอความเบ็ดเตล็ด
ขอ ๑ ผูขับรถ ในระหวางที่กระทําหนาที่ขับรถ ตองปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่
อันชอบดวยกฏหมายทุกประการ
ขอ ๒ เพื่อใหกิจการเปนไปดวยดี สมความมุงหมายแหงขอบังคับนี้ ใหผูบังคับบัญชาหนวยที่
ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม มีอํานาจวางระเบียบและขอบังคับปลีกยอยได แตตองไมใหขัด
กับขอบังคับนี้

