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(สําเนา)

ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยรถราชการทหาร
พ.ศ.๒๕๒๕
โดยที่ เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกั บการใช้รถยนต์ของทางราชการทหารขึ้ น
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยรถราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๕”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการจัดรถยนต์นั่งประจําตําแหน่ง พ.ศ.๒๕๐๕
ข้อ ๓ ระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ใ ช้สํา หรับ รถยนต์ป กติ ตามข้อบังคับ ทหารว่า ด้ว ยการใช้ร ถยนต์ท หาร
ซึ่งใช้ตามคําสั่งกระทรวงกลาโหม ลง ๑ มี.ค.๘๐
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
๕.๑ “ส่วนราชการ” หมายถึง ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก
กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
๕.๒ “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่
ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ
และผู้บัญชาการทหารอากาศ
๕.๓ “รถประจําตําแหน่ง” หมายถึง รถยนต์นั่งที่ส่วนราชการจัดให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
รถประจําตําแหน่งไว้ใช้ราชการเป็นประจํา
๕.๔ “รถส่วนกลาง” หมายถึง รถที่จัดไว้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของหน่วย
ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก รถยนต์โดยสารและรถเฉพาะการซึ่งจัดไว้สําหรับหน้าที่ใด
หน้าที่หนึ่งโดยเฉพาะ และเรียกนามตามหน้าที่นั้น ๆ เช่น รถพยาบาล รถปั้นจั่น รถน้ํามัน เป็นต้น
๕.๕ “รถรับรอง” หมายถึง รถยนต์ที่จัดไว้เป็นพาหนะรับรองบุคคลสําคัญ
/๕.๖ “ผู้ขับรถ”...

๕๐๖
๕.๖ “ผู้ขับรถ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ทหาร ได้แก่ พลขับรถและพนักงาน
ขับรถ
๕.๗ “ผู้ควบคุมรถ” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ไปกับรถ
เพื่อทําหน้าที่อํานวยการและควบคุมการใช้รถ
ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิ์ได้รับรถประจําตําแหน่ง ได้แก่
๖.๑ นายทหารยศชั้นนายพลที่ดํารงตําแหน่งตั้งแต่เจ้ากรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป
๖.๒ นายทหารยศชั้นนายพล หรือนายทหารที่มีชั้นยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
ซึ่งรับเงินเดือนอัตราพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ และนาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป ซึ่งดํารงตําแหน่ง เป็นรอง
ผู้ช่วย และเสนาธิการหรือเทียบเท่าของผู้มีตําแหน่งตาม ๖.๑
๖.๓ นายทหารยศชั้นนายพลที่เทียบกับข้าราชการของส่วนราชการนอกกระทรวง
กลาโหม ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ได้รับรถประจําตําแหน่ง
ข้อ ๗ รถส่วนกลางของหน่วย ให้มีได้ตามอัตราที่หัวหน้าส่วนราชการกําหนด
ข้อ ๘ รถรับรอง ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาตามความจําเป็น
และเหมาะสม เพื่อกําหนดว่าหน่วยใดควรจะมีหรือไม่ จํานวนเท่าใด
หมวด ๒
การจัดหา
ข้อ ๙ หลักเกณฑ์ทั่วไป
๙.๑ การจัดหารถประจําตําแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรองไว้ใช้ราชการ ให้อยู่
ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ โดยยึดถือเกณฑ์การพิจารณาดังต่อไปนี้
๙.๑.๑ ราคาถูก
๙.๑.๒ สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อย
๙.๑.๓ คงทนแข็งแรง
๙.๑.๔ ซ่อมบํารุงสะดวก
๙.๑.๕ สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งาน
๙.๑.๖ ไม่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี
๙.๒ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ ควรพิจารณาจัดหารถซึ่งผลิตหรือ
ประกอบจากโรงงานภายในประเทศเท่าที่จะสามารถกระทําได้ ยกเว้นรถที่ใช้ราชการในต่างประเทศ
๙.๓ ควรพิ จ ารณาจั ด หารถให้ มี ม าตรฐานเดี ย วกั น กั บ รถที่ มี ใ ช้ ร าชการอยู่ แ ล้ ว
เพื่อประหยัดและสะดวกในการซ่อมบํารุง
๙.๔ การจัดหารถประจําตําแหน่งให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรถประจําตําแหน่ง ให้จัดหาได้
ไม่เกินตําแหน่งละ ๑ คัน ผู้ใดดํารงตําแหน่งหลายตําแหน่ง ให้เลือกใช้รถประจําตําแหน่งได้เพียงตําแหน่งเดียว
/๙.๕ ผู้มีสทิ ธิ...

๕๐๗
๙.๕ ผู้มีสิทธิได้รับรถประจําตําแหน่งและไปดํารงตําแหน่งในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีสิทธิ
ได้รับรถประจําตําแหน่งของรัฐวิสาหกิจด้วยนั้น ให้เลือกใช้รถประจําตําแหน่งทางใดทางหนึ่งเพียงตําแหน่งเดียว
๙.๖ ในกรณีได้เลือกใช้รถประจําตําแหน่งดังกล่าวใน ๙.๔ หรือ ๙.๕ ให้ใช้รถประจํา
ตําแหน่งนั้นไปจนกว่าจะพ้นจากตําแหน่ง
ข้อ ๑๐ ขนาดและราคา รถประจํ า ตํ า แหน่ ง รถส่ ว นกลาง และรถรั บ รองที่ ส่ ว นราชการ
จะจัดหานั้น ต้องไม่เกินกว่าขนาดและราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณกําหนด
ในการดําเนินการจัดหานั้น ไม่ว่าจะจัดหาในกรณีใด ๆ ห้ามนําเงินนอกงบประมาณหรือเงิน
อื่นใดมาสมทบ
ข้อ ๑๑ การจัดหาเพื่อทดแทน
๑๑.๑ รถประจําตําแหน่งซึ่งมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ให้ถือเป็น
เกณฑ์ที่จะพิจารณาจัดหารถคันใหม่ทดแทนคันเดิมได้
๑๑.๒ รถส่วนกลางซึ่งมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ให้ถือเป็นเกณฑ์
ที่จะพิจารณาจัดหารถคันใหม่ทดแทนคันเดิมได้
๑๑.๓ รถรับรอง ไม่อยู่ในบังคับของระยะเวลาใช้งานดังกล่าว แต่ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของหัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้พิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสม
ข้อ ๑๒ การจดทะเบียน การทําสมุดประวัติ และการทําเครื่องหมายพิเศษ
๑๒.๑ รถที่จัดหาด้วยเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ตลอดจนรถที่ได้มาด้วย
วิธีอื่น ๆ ให้ส่วนราชการดําเนินการขอจดทะเบียน ทําสมุดประวัติและทําเครื่องหมายพิเศษทุกคัน
๑๒.๒ การทําเครื่องหมายบอกนามหน่วยสังกัดของรถส่วนกลาง ให้หน่วยที่รับผิดชอบ
ในการแจกจ่ายเป็นผู้ดําเนินการ หลังจากที่ได้รับอนุมัติแผนการแจกจ่ายจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว
๑๒.๓ การจดทะเบียน การทําสมุดประวัติ และการทําเครื่องหมายพิเศษ ตลอดจน
การทํ า เครื่ อ งหมายบอกนามหน่ ว ยสั ง กั ด ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ ทหาร ว่ า ด้ ว ยการใช้ ร ถยนต์ ท หาร
ซึ่งใช้ตามคําสั่งกระทรวงกลาโหม ลง ๑ มี.ค.๘๐
หมวด ๓
การแจกจ่าย
ข้อ ๑๓ หลักเกณฑ์ในการแจกจ่าย
๑๓.๑ รถประจําตําแหน่ง จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรถประจําตําแหน่ง โดยถือหลักเกณฑ์
การแจกจ่ายดังนี้
๑๓.๑.๑ จ่ายให้แก่นายทหารยศชั้นนายพลที่ดํารงตําแหน่งตั้งแต่เจ้ากรม
หรือเทียบเท่าขึ้นไป
/๑๓.๑.๒ จ่ายให้แก่...

๕๐๘
๑๓.๑.๒ จ่ายให้แก่นายทหารยศชั้นนายพล หรือนายทหารที่มีชั้นยศพันเอก
นาวาเอก นาวาอากาศเอก ซึ่งได้รับเงินเดือนอัตราพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป
ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นรอง ผู้ช่วย และเสนาธิการหรือเทียบเท่าของผู้มีตําแหน่งตาม ๑๓.๑.๑
๑๓.๑.๓ จ่ า ยให้ แ ก่ น ายทหารยศชั้ น นายพลที่ เ ที ย บกั บ ข้ า ราชการของ
ส่วนราชการนอกกระทรวงกลาโหม ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ได้รับรถประจําตําแหน่ง
๑๓.๑.๔ ในกรณีที่รถประจําตําแหน่งมีไม่พอแจกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิดังกล่าว
ให้พิจารณาแจกจ่ายตามอาวุโสหรือตามที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควร
๑๓.๒ รถส่วนกลาง จ่ายให้แก่หน่วยที่มีอัตรา เพื่อใช้ราชการและงานสวัสดิการ
ตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการกําหนด
๑๓.๓ รถรับรอง จ่ายให้แ ก่หน่วยที่มีอัตรา เพื่อใช้ใ นการรับรองตามหลักเกณฑ์
ที่ส่วนราชการกําหนด
ข้อ ๑๔ อํ า นาจในการอนุ มั ติ แ จกจ่ า ย รถประจํ า ตํ า แหน่ ง รถส่ ว นกลาง และรถรั บ รอง
ให้อยู่ในอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ
ข้อ ๑๕ ขั้นตอนในการแจกจ่าย
๑๕.๑ การจ่ายขั้นต้น ให้จ่ายตามที่ได้ระบุไว้ในอัตราของหน่วย
๑๕.๒ การจ่ า ยทดแทน ให้ จ่ า ยเพื่ อ ทดแทนอั ต ราการจ่ า ยขั้ นต้ น เฉพาะในกรณี
ที่จําเป็น เช่น การปลดหรือการจําหน่าย การส่งคืน การโอน เป็นต้น
๑๕.๓ การจ่ายยืม ให้จ่ายตามความจําเป็นและเป็นการจ่ายชั่วคราว เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๖ เอกสารในการจ่าย ให้เป็นไปตามแบบที่ส่วนราชการกําหนด
หมวด ๔
การเก็บรักษาและการใช้
ข้อ ๑๗ การเก็บรักษา
๑๗.๑ การเก็บรักษารถประจําตําแหน่ง ให้อยู่ในความควบคุมและความรับผิดชอบ
ของผู้ที่ได้รับรถประจําตําแหน่ง
๑๗.๒ การเก็บ รัก ษารถส่ว นกลางและรถรับ รอง ให้อ ยู ่ใ นความควบคุม และ
ความรับผิดชอบของหน่วยที่ได้รับรถนั้นมาอยู่ในความครอบครอง โดยเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือในพื้นที่
รับผิดชอบของหน่วยนั้น หากมีความจําเป็นจะนํารถไปเก็บที่อื่นเป็นครั้งคราว ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
ส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากหัวหน้าส่วนราชการนั้น

/ข้อ ๑๘...

๕๐๙
ข้อ ๑๘ การใช้
๑๘.๑ การใช้รถประจําตําแหน่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ที่ได้รับรถประจําตําแหน่ง
ตามที่เห็นว่าจําเป็นและเหมาะสม และให้ใช้รถนั้นไปได้จนกว่าพ้นจากตําแหน่ง
๑๘.๒ การใช้รถส่วนกลางและรถรับรอง ให้ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของหน่วย
ตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการกําหนด
ข้อ ๑๙ หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑๙.๑ ผู้ขับรถ
๑๙.๑.๑ ต้องตรวจสภาพและปรนนิบัติบํารุง หรือซ่อมบํารุงป้องกันก่อนนํา
ออกใช้งาน ขณะใช้งาน และหลังจากใช้งาน
๑๙.๑.๒ ต้องเลือกใช้เส้นทางตรง หรือเส้นทางที่ประหยัดที่สุด เพื่อเป็น
การประหยัดเชื้อเพลิง
๑๙.๑.๓ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร และกฎหมายว่าด้วย
จราจรทางบกโดยเคร่งครัด
๑๙.๑.๔ การปฏิบั ติของผู้ขั บรถเกี่ย วกับการบรรทุก การปฏิบั ติเมื่อเกิ ด
เพลิงไหม้ในเวลาขับรถ การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุและอื่น ๆ ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการใช้
รถยนต์ทหาร ซึ่งใช้ตามคําสั่งกระทรวงกลาโหม ลง ๑ มี.ค.๘๐
๑๙.๒ ผู้ได้รับรถประจําตําแหน่ง
๑๙.๒.๑ ต้องควบคุมและกํากับดูแลให้ผู้ขับรถปฏิบัติตาม ๑๙.๑
๑๙.๒.๒ ต้องใช้และบํารุ งรั กษารถประจําตํ าแหน่งเสมื อนหนึ่งเป็ นรถของ
ตนเอง
๑๙.๒.๓ ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รถประจําตําแหน่ง
๑๙.๓ ผู้ควบคุมรถและผู้ใช้รถ
๑๙.๓.๑ ต้องตักเตือนผู้ขับรถให้ปฏิบัติตาม ๑๙.๑
๑๙.๓.๒ ต้องควบคุมการใช้รถให้เป็นไปตามกิจที่ระบุไว้ในคําขอหรือคําสั่ง
๑๙.๓.๓ ต้องรับผิดชอบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อมิให้เสียภารกิจ
ข้อ ๒๐ แบบพิมพ์การใช้รถ
๒๐.๑ ใบขออนุญาตใช้รถ ให้ส่วนราชการกําหนดแบบพิมพ์การขออนุญาตใช้รถขึ้น
ไว้อย่างน้อยให้มีข้อความตาม ผนวก ก. ท้ายระเบียบนี้
๒๐.๒ ใบแสดงรายการใช้รถ ให้ส่วนราชการกําหนดแบบพิมพ์ใบแสดงรายการใช้รถ
ขึ้นไว้อย่างน้อยให้มีข้อความตาม ผนวก ข. ท้ายระเบียบนี้
๒๐.๓ บันทึกการใช้รถประจําวันของหน่วย ให้ส่วนราชการกําหนดแบบพิมพ์บันทึก
การใช้รถประจําวันของหน่วยขึ้นไว้ อย่างน้อยให้มีข้อความตามผนวก ค. ท้ายระเบียบนี้
/ข้อ ๒๑...

๕๑๐
ข้อ ๒๑ การคืนรถ
๒๑.๑ ผู้ได้รับรถประจําตําแหน่ง ต้องคืนรถให้แก่หน่วยต้นสังกัดในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
๒๑.๑.๑ กรณีได้รับรถคันใหม่ ให้ส่งรถคันเดิมคืนทันที
๒๑.๑.๒ เมื่ อ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ไม่ ว่ า กรณี ใ ด ๆ ก็ ต าม ให้ ส่ ง คื น รถทั น ที
หากผู้ใดมีความจําเป็นไม่สามารถส่งรถคืนได้ทันที ก็ให้รายงานชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นตามลําดับชั้นจนถึง
หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป แต่ต้องไม่เกิน ๖๐ วัน นับจากวันพ้นตําแหน่ง
๒๑.๒ การเรียกรถคืนให้หน่วยต้นสังกัดเป็นผู้ติดต่อผู้ที่จะต้องคืนรถหรือทายาท
พร้อมทั้งแจ้งวัน เวลา และสถานที่ที่จะส่งคืนให้ทราบด้วย
๒๑.๓ การรับคืนรถประจําตําแหน่ง ให้หน่วยที่รับรถคืนแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร
๓ นาย เป็นคณะกรรมการตรวจรับเพื่อทําการตรวจรับ แล้วรายงานผลการตรวจรับให้ผู้ที่แต่งตั้งทราบโดยเร็ว
หากรถนั้น ชํา รุ ด หรื อ เสีย หายอัน มิ ใ ช่เ นื่อ งมาจากสภาพของรถ หรือ การใช้ง าน ให้ ผู้ที่ ได้ รับ รถรับ ผิด ชอบ
ในการซ่อมให้คงสภาพเดิม
หมวด ๕
การซ่อมบํารุง
ข้อ ๒๒ การซ่อมบํารุงรถ หมายถึง การกระทําใด ๆ เพื่อ ให้รถอยู่ในสภาพใช้งานได้หรือ
เพื่อ ให้ร ถที่ชํา รุด กลับ สู่ส ภาพใช้ง านได้ ซึ่ง รวมถึง การตรวจสภาพ การทดสอบ การบริก าร การซ่อ มแก้
การซ่อมใหญ่ การดัดแปลงและการซ่อมคืนสภาพ การซ่อมบํารุงรถ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือการปรนนิบัติบํารุง
และการซ่อมบํารุงแก้ไข
๒๒.๑ การปรนนิบัติบํารุง หมายถึง การดูแลรักษาและการบริการโดยผู้ขับรถ และ
ช่างซ่อม เพื่อมุ่งประสงค์ที่จะรัก ษารถให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี โดยการตรวจ การค้นหา และการแก้ไข
สิ่งบกพร่องในทันทีที่ตรวจพบก่อนที่สิ่งบกพร่องจะเกิดขึ้น หรือก่อนที่จะชํารุดมากขึ้น
๒๒.๒ การซ่ อ มบํ า รุ ง แก้ ไ ข หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ก ารซ่ อ มบํ า รุ ง ที่ ก ระทํ า เพื่ อ ให้
รายการที่ชํารุดกลับคืนสภาพที่ใช้งานได้ดี
ข้อ ๒๓ การซ่อมบํารุงรถแบ่งความรับผิดชอบเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
๒๓.๑ การซ่อมบํารุงระดับหน่วย เป็นการปรนนิบัติบํารุงซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยที่เป็นเจ้าของรถ หรือได้รับมอบรถไว้ใ ช้ราชการ การซ่อมบํารุงระดับนี้กระทําโดยผู้ขับรถ และ
ช่างซ่อมประจําหน่วยเจ้าของรถ ซึ่งประกอบด้วยการตรวจ การบริการ การหล่อลื่น การปรับแต่ง และการเปลี่ยน
ชิ้นส่วนและส่วนประกอบย่อย การซ่อมบํารุงระดับหน่วยให้กระทําตามคู่มือ หรือคําสั่ง หรือรายการที่อนุญาต
ให้กระทําได้

/๒๓.๒ การซ่อมบํารุง...

๕๑๑
๒๓.๒ การซ่อมบํารุงระดับหน่วยสนับสนุนหรือระดับกลาง เป็นการซ่อมบํารุง แก้ไข
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยที่มีหน้าที่สนับสนุนแก่หน่วยที่ได้รับรถไว้ใช้ราชการ การซ่อมบํารุงระดับนี้
ประกอบด้วยการซ่อ มแก้ การเปลี่ยนชิ้น ส่วน หรือส่ว นประกอบต่า ง ๆ ที่ชํารุด หรือใช้งานไม่ได้ รวมทั้ง
การสร้างชิ้นส่วนที่จําเป็นที่ไม่อาจหาได้ และการช่วยเหลือทางเทคนิคแก่หน่วยที่ได้รับรถไว้ใช้ราชการ การซ่อม
บํารุงระดับหน่วยสนับสนุนหรือระดับกลางนี้ ให้กระทําตามคู่มือหรือคําสั่งหรือรายการที่อนุญาตให้กระทําได้
๒๓.๓ การซ่อมบํารุงระดับโรงงาน เป็นการซ่อมบํารุงแก้ไขซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยซ่อมระดับคลังหรือโรงงานที่มีหน้าที่สนับสนุน การซ่อมบํารุงระดับนี้จะกระทําต่อรถที่ต้องซ่อมใหญ่
หรือซ่อมสร้างอย่างสมบูรณ์แก่ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ ส่วนประกอบรองและรถทั้งคัน รวมทั้งการดัดแปลง
การทดสอบ การแก้ไขให้ใช้ได้ และการสนับสนุนการซ่อมบํารุงระดับต่ํากว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
ข้อ ๒๔ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับรถประจําตําแหน่ง
๒๔.๑ ผู้ใ ช้รถประจํ าตําแหน่งเป็นผู้ รั บผิ ดชอบในการดู แ ลรักษารถนั้น ให้อยู่ใ น
สภาพพร้อมที่จะใช้การได้เป็นอย่างดี และจะต้องทะนุถนอมรถนั้นเสมือนหนึ่งเป็นรถของตนเอง
๒๔.๑.๑ ส่วนราชการเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมบํารุงรถประจําตําแหน่ง
แต่ในกรณีที่การซ่อมบํารุงซึ่งได้มีการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือส่วนประกอบที่เป็นของใหม่ก็ต้องใช้ชิ้นส่วนหรือ
ส่วนประกอบนั้นไปไม่น้อยกว่า ๒ ปี เสียก่อน ทางราชการจึงจะเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือส่วนประกอบให้ใหม่อีกได้
ยกเว้นรายการที่สึกหรอ หรือเสื่อมสภาพเร็วตามผนวก จ. เท่านั้น ที่จะเปลี่ยนได้ตามความจําเป็น
๒๔.๑.๒ ถ้าเป็นรถที่จัดหามาใหม่ ผู้ใช้รถเป็นผู้ออกค่าซ่อมบํารุงในรายการ
ต่าง ๆ เองภายในกําหนดเวลาที่รถนั้นมีอายุใช้งานไม่เกิน ๒ ปีครึ่ง ยกเว้นการซ่อมและการบริการตามรายการ
ในผนวก ง. ซึ่งเห็นว่าจําเป็นต้องกระทําเป็นครั้งคราวและหรือตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถจึงจะเบิกจ่ายจาก
ทางราชการได้ และเมื่อรถนั้นมีอายุใช้งานเกิน ๒ ปีครึ่ง แล้วจะได้รับการซ่อมบํารุงจากทางราชการ การนับอายุ
ใช้ ง าน ๒ ปี ค รึ่ ง นั้ น ให้ เ ริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น จดทะเบี ย นเป็ น รถราชการ ในกรณี ที่ ก ารซ่ อ มบํ า รุ ง ซึ่ ง ทางราชการ
ดําเนินการให้มีการซ่อมโดยเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือส่วนประกอบที่เป็นของใหม่ ก็ต้องใช้ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบ
นั้นไม่น้อยกว่า ๒ ปีเสียก่อน ทางราชการจึงจะเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบให้ใหม่อีกได้ ยกเว้นรายการ
ที่สึกหรอหรือเสื่อมสภาพเร็วตาม ผนวก จ. เท่านั้น ที่ให้เปลี่ยนได้ตามความจําเป็น
๒๔.๑.๓ ถ้ า เป็ น รถที่ ไ ด้ ม าจากกรมศุ ล กากรในลั ก ษณะที่ ป ระกอบเสร็ จ
เรียบร้อยแล้วและยังไม่ได้ใช้งาน การพิจารณาให้ผู้ใช้รถหรือส่วนราชการดําเนินการซ่อมนั้นให้ถืออายุใช้งาน
และหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับที่กล่าวในข้อ ๒๔.๑.๒ การนับอายุใช้งานให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคมของปีที่ถัด
จากปีที่ปรากฏเป็นหลักฐานแสดงวันผลิตไว้ที่ตัวถังรถหรือเครื่องยนต์ของรถคันนั้น และในกรณีที่หลักฐานแสดงปี
ผลิตที่ตัวถังรถและที่เครื่องยนต์ของรถแตกต่างกันก็ให้ใช้หลักฐานซึ่งทําให้ปีที่มีอายุใช้งานน้อยกว่าเป็นหลัก
เช่น วันผลิตที่ตัวถังรถเป็น ๒๕๒๓ แต่วันผลิตที่เครื่องยนต์ของรถคันนั้นเป็นปี ๒๕๒๔ ก็ให้ถือปี ๒๕๒๔ เป็นปี
ที่ผ ลิ ต การนั บ อายุ ใ ช้ง านให้ เ ริ่ม ตั้ง แต่วัน ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๒๔ เป็ น ต้น แต่ถ้ า เป็น รถซึ่ง อยู่ ใ นลัก ษณะ
ที่ยัง ไม่ ประกอบเสร็จเรียบร้อย เมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว การนับอายุใช้งานให้เริ่มตั้งแต่วันจดทะเบียน
เป็นรถราชการ
/๒๔.๑.๔ ถ้าเป็นรถ...

๕๑๒
๒๔.๑.๔ ถ้าเป็นรถที่ได้มาจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น การพิจารณา
ให้ผู้ใช้รถหรือส่วนราชการดําเนินการซ่อมนั้น ให้ถืออายุใช้งานและหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับข้อ ๒๔.๑.๒ ในกรณี
ที่เป็นรถใช้งานมาแล้ว การนับอายุใช้งานให้นับต่อจากอายุใช้งานขณะที่รถคันนั้นยังเป็นของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานเดิม
ข้อ ๒๕ วิธีดําเนินการซ่อมบํารุงโดยหน่วยซ่อมบํารุงของทางราชการ
๒๕.๑ การซ่อมบํารุงระดับหน่วย
๒๕.๑.๑ ให้ ผู้ขับ รถและช่ า งซ่อมของหน่ วยเจ้ า ของรถหรือ ได้ รับ มอบรถ
ไว้ใช้ราชการ ทําการปรนนิบัติบํารุงตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้รถ คําสั่งหรือรายการที่กําหนดไว้ในผนวก ฉ.
โดยเคร่งครัด
๒๕.๑.๒ ถ้าการชํารุดเกินระดับการซ่อมบํารุงที่อนุมัติให้หน่วยเจ้าของรถ
หรือได้รับมอบรถไว้ใช้ราชการดําเนินการเองได้ ก็ให้ขอรับการสนับสนุนด้านการซ่อมบํารุงจากหน่วยสนับสนุน
ที่กําหนด
๒๕.๒ การซ่อมบํารุงระดับหน่วยสนับสนุนหรือระดับกลาง
๒๕.๒.๑ เมื่อหน่วยสนับสนุนที่รับผิดชอบได้รับแจ้งการขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยเจ้าของรถหรือได้รับมอบรถไว้ใช้ราชการ ก็ให้ทําความตกลงกับหน่วยขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับ
กําหนดเวลาส่งรถมาตรวจ เพื่อทําการตรวจสภาพรถและกําหนดรายการซ่อมเท่าที่จําเป็น โดยให้ใช้รายการ
ที่กําหนดไว้ในผนวก ช. เป็นมูลฐาน
๒๕.๒.๒ ดํ า เนิ น การซ่ อ มให้ ต ามรายการที่ กํ า หนด เมื่ อ ซ่ อ มเสร็ จ แล้ ว
ก็ให้แจ้งแก่หน่วยเจ้าของรถหรือได้รับมอบรถไว้ใช้ราชการได้ทราบเพื่อมารับรถคืนไป
๒๕.๒.๓ ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีรายการซ่อมบํารุงบางรายการหรือทั้งหมด
เกินระดับการซ่อมบํารุงที่อนุมัติให้กระทําได้ตามผนวก ข. ก็ให้ส่งรถคันนั้นไปยังหน่วยซ่อมบํารุงระดับโรงงาน
เพื่อขอรับการซ่อมในทุกรายการ
๒๕.๓ การซ่อมบํารุงระดับโรงงาน
๒๕.๓.๑ เมื่อหน่วยซ่อมระดับคลังหรือโรงงานที่รับผิดชอบได้รับแจ้งจาก
หน่วยขอรับการสนับสนุน ก็ให้ทําความตกลงกับหน่วยขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับกําหนดเวลาส่งรถมาตรวจ
เพื่อทําการตรวจสภาพรถและกําหนดรายการซ่อมเท่าที่ จําเป็น โดยให้ใช้รายการที่กําหนดไว้ในผนวก ข.
เป็นมูลฐาน
๒๕.๓.๒ ดําเนินการซ่อมให้ตามรายการที่กําหนดและให้ได้มาตรฐานตาม
ที่กําหนดไว้ในคู่มือหรือเอกสารแนะนําของผู้ผลิต
๒๕.๓.๓ ในการเตรี ย มการซ่ อ มประจํ า ปี ให้ ห น่ ว ยซ่ อ มระดั บ คลั ง หรื อ
โรงงานวางแผนและทํากําหนดการรับรถที่จะส่งเข้ามาซ่อม พร้อมทั้งประมาณ ความต้องการงบประมาณไว้
ล่วงหน้าตามที่ส่วนราชการกําหนด
/ข้อ ๒๖...

๕๑๓
ข้อ ๒๖ วิธีดําเนินการซ่อมบํารุงโดยการจ้างซ่อม
๒๖.๑ การจ้างซ่อมให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับทหารว่าด้วยรถยนต์ทหาร ซึ่งใช้ตาม
คําสั่งกระทรวงกลาโหม ลง ๑ มี.ค.๘๐
๒๖.๒ การจ้างซ่อมให้กระทําได้ในกรณีดังนี้
๒๖.๒.๑ รายการที่จะต้องซ่อมเกินขีดความสามารถของหน่วยซ่อม
๒๖.๒.๒ จํานวนรถที่จะต้องซ่อมมีมากเกินความสามารถของหน่วยซ่อม
จะทําการซ่อมได้ทันตามกําหนด
๒๖.๒.๓ ถ้าจะส่งมาซ่อมยังหน่วยซ่อมแล้วจะไม่เป็นการประหยัด
๒๖.๒.๔ การชํารุดเสียหายเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง ซึ่งเห็นว่าการที่
จะจัดเจ้าหน้าที่ซ่อมไปนํารถกลับเป็นการไม่ประหยัด หรือไม่เหมาะสม
๒๖.๒.๕ ส่วนราชการนั้นไม่มีหน่วยซ่อม
๒๖.๓ วิธีการจ้างซ่อมให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น
ข้อ ๒๗ การบันทึกรายการซ่อมบํารุง
๒๗.๑ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงรายการซ่อมและจํานวนเงินค่าซ่อมแต่ละรายการ
ของรถแต่ละคันในสมุดประวัติให้ถูกต้องตามความเป็นจริงอยู่เสมอ
๒๗.๒ เมื่อผู้ใช้รถหรือหน่วยใช้รถส่งรถไปซ่อมยังหน่วยซ่อมใด ก็ให้ส่งสมุดประวัติ
รถนั้นไปด้วย เพื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยที่มีหน้าที่ซ่อมนั้นจะได้ลงหลักฐานตาม ๒๗.๑ ถ้าผู้ใช้รถหรือหน่วยใช้รถ
ซ่อมเอง หรือส่งไปจ้างซ่อม ก็ให้ผู้ใช้รถหรือหน่วยใช้รถตามความเหมาะสมลงหลักฐาน ตาม ๒๗.๑
หมวด ๖
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๒๘ การรายงานเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ
๒๘.๑ รถประจําตําแหน่ง เมื่อเกิดอุบัติเหตุและได้รับความเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ
ให้ผู้ที่ได้รับรถประจําตําแหน่งรายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มิได้เป็นผู้ใช้รถเอง
หรือไม่สามารถที่จะรายงานเองได้ ให้ผู้ขับรถรีบรายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ
๒๘.๒ รถส่วนกลางและรถรับรอง เมื่อเกิดอุบัติเหตุและได้รับความเสียหายไม่ว่า
กรณีใด ๆ ให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามข้อบังคับทหารว่าด้วยการใช้รถยนต์ทหาร ซึ่งใช้ตามคําสั่งกระทรวงกลาโหม
ลง ๑ มี.ค.๘๐ โดยอนุโลม
๒๘.๓ การรายงาน ให้รายงานโดยใช้แบบพิมพ์ที่ส่วนราชการต้องกําหนดขึ้นตาม
ความเหมาะสม
/ข้อ ๒๙...

๕๑๔
ข้อ ๒๙ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อรถได้รับความเสียหาย
๒๙.๑ รถประจําตําแหน่ง ถ้าความเสียหายเกิดจากความผิดของบุคคลภายนอก
ให้ผู้ที่ได้รับรถประจําตําแหน่งจากส่วนราชการ เป็นผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกในนามของ
ส่วนราชการนั้น แต่ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้ขับซึ่งมิใช่เป็นผู้ขับรถประจําตําแหน่งผู้ที่ได้รับ
รถประจําตําแหน่งต้องรับผิดชอบในการซ่อมให้คงสภาพดีตามเดิม
๒๙.๒ รถส่ ว นกลางและรถรั บ รอง ถ้ า ความเสี ย หายเกิ ด จากความผิ ด ของ
บุคคลภายนอกให้หน่วยดําเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกในนามของส่วนราชการนั้น
๒๙.๓ ในระหว่างที่ดําเนินการหาตัวผู้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถประจํา
ตําแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง หากส่วนราชการมีความจําเป็นต้องใช้รถคันนั้น ให้ส่วนราชการ ขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลังซ่อมรถคันนั้น โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณไปก่อน
๒๙.๔ การดําเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อรถได้ รับความเสี ยหายให้
ปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน ระเบียบความรับผิดชอบของข้าราชการในทางแพ่งและ
มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ด้วย
ข้อ ๓๐ การโอนการปลดรถของส่วนราชการ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับทหารว่าด้วย การใช้
รถยนต์ทหาร ซึ่งใช้ตามคําสั่งกระทรวงกลาโหม ลง ๑ มี.ค.๘๐ และข้อบังคับทหารว่าด้วยการโอนพัสดุของ
ราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๐
ข้อ ๓๑ การยกเว้นไม่ใช้เครื่องหมายนามหน่วยและเครื่องหมายพิเศษ
ส่ว นราชการใดที ่ ม ีเ หตุผ ลและความจํ า เป็น จะไม่ใ ช้เ ครื ่ อ งหมายนามหน่ว ย
และเครื่ อ งหมายพิ เ ศษกั บ รถยนต์ ป กติ ตามข้ อ บั ง คั บ ทหาร ว่ า ด้ ว ยการใช้ ร ถยนต์ ท หาร ซึ่ ง ใช้ ต ามคํ า สั่ ง
กระทรวงกลาโหม ลง ๑ มี.ค.๘๐ และประสงค์จะใช้ป้ายทะเบียนเช่นเดียวกับรถส่วนบุคคลทั่วไป ให้ขออนุมัติ
ปลัด กระทรวงกลาโหม เพื่อ ขอยกเว้น การใช้เ ครื่อ งหมายนามหน่ว ย และเครื่อ งหมายพิเ ศษได้เ ท่า ที่มี
ความจําเป็นอย่างแท้จริง รถที่จะขอใช้ป้ายทะเบียนเช่นเดียวกับรถส่วนบุคคลได้จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ ดังนี้
๓๑.๑ รถประจําตําแหน่ง
๓๑.๒ รถส่ ว นกลางซึ่ ง จั ด ไว้ ใ ช้ ใ นภารกิ จ ราชการลั บ การรั ก ษาความปลอดภั ย
หรือปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย
๓๑.๓ รถรับรอง
ส่วนราชการใดได้รับยกเว้ นการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่ อของส่วนราชการ
ให้ส่วนราชการนั้นรายงานให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ
ข้อ ๓๒ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง
๓๒.๑ รถประจําตําแหน่งให้ผู้ได้รับรถประจําตําแหน่งเป็นผู้จ่ายค่าเชื้อเพลิงเอง
เว้นในกรณีที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนอกเหนือไปจากหน้าที่ปกติประจําหรือไปปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้อง
เดินทางไปเป็นระยะทางไกล และได้นํารถดังกล่าวไปใช้ ให้เบิกจ่ายเชื้อเพลิงหรือเบิกค่าเชื้อเพลิงได้
/๓๒.๒ รถส่วนกลาง...

๕๑๕
๓๒.๒ รถส่วนกลางและรถรับรอง ให้เบิกจ่ายเชื้อเพลิงหรือเบิกค่าเชื้อเพลิงได้ตาม
ที่ตั้งงบประมาณไว้เพื่อการนี้
ข้อ ๓๓ ให้ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
มีอํานาจออกระเบียบปลีกย่อยได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้
ข้อ ๓๔ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหม รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๓๕ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ

ณ

วันที่

๒๙

ธันวาคม

พ.ศ.๒๕๒๕

(ลงชื่อ) พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
(เปรม ติณสูลานนท์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ คือ กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้
รถยนต์ของทางราชการทหารขึ้นไว้ เพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.๐๒๐๓/๓๔๓๐ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๕
- ยกเลิกความในข้อ ๑๐ และใช้ความใหม่แทน ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยรถราชการทหาร
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๘
- ยกเลิกความในข้อ ๒๕ และใช้ความใหม่แทน ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยรถราชการทหาร
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๘
- ยกเลิกความในข้อ ๕.๒ และใช้ความใหม่แทน ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยรถราชการทหาร
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๙
สําเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. ศักดิ์ศิริ ธนากิจ
(ศักดิ์ศิริ ธนากิจ)
ผอ.กสบ.สบ.ทหาร
๓๑ ส.ค.๕๔

