
  
(สําเนา)  

ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการจัดการเคลื่อนยาย  

พ.ศ.2537  
-----------  

      เพ่ือใหการจัดการเคลื่อนยาย เปนไปโดยประหยัดและสําเร็จภารกิจ ตามความมุงหมาย
ของทางราชการ และใหสามารถใชใบแลกการขนสง สนับสนุนสวนราชการตางๆ ของ

กระทรวงกลาโหม ในการเคลื่อนยายรวมกันได จึงไดวางระเบียบไวดังตอไปนี้.-  
      ขอ1.ระเบียบนี้เรียกวา“ระเบียบกองทัพบก วาดวยการจัดการเคลื่อนยาย พ.ศ.2537”  
      ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
      ขอ3. ใหยกเลิกระเบียบกองทัพบก วาดวยการจัดการเคลื่อนยาย พ.ศ.2532  บรรดา
ระเบียบ คําส่ัง และคําช้ีแจงอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้
ใหใชระเบียบนี้แทน  
      ขอ 4. ใหกรมการขนสงทหารบก เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกคํา
ช้ีแจงการปฏิบัติที่ไมขัดกับระเบียบนี้ไดตามความจําเปน                   
  

หมวด 1  
กลาวทั่วไป  

      ขอ 5. คําจํากัดความ  
           5.1 “การเคลื่อนยาย” หมายถึง การดําเนินการตาง ๆ เพ่ือ นํา คน สัตว 
สัมภาระ จากที่แหงหนึ่งไปยังที่อีกแหงหนึ่ง  
           5.2 “งบประมาณการเคลื่อนยาย” หมายถึง จํานวนเงินสด หรือ เครดิต ซึ่ง
กองทัพบกไดจัดสรรใหแก กรมการขนสงทหารบก เปนผูแบงมอบใหแกหนวยเจาของงบประมาณ
การเคลื่อนยาย สําหรับใชในกิจการอันเกี่ยวกับการเคลื่อนยาย เชน คาโดยสาร คาระวางบรรทุก 
คาผานทาง คาผานสะพาน คาผานประตูน้ํา คาสงขาม คาขนถาย คายึดตรึง คาประกัน คาจัดหา
ใบแลกการขนสง คาสมุดอัตราคาระเบียบการ คาธรรมเนียม และคาบริการอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการ
นี้เปนตน เวนคาทําหีบหอ เพ่ือการสง และรับสิ่งอุปกรณ  
           5.3 “หนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย” หมายถึง หนวยซึ่งไดรับการ
แบงมอบงบประมาณการเคลื่อนยายจาก กรมการขนสงทหารบก เปนคาใชจายในการเคลื่อนยาย
ของหนวยรับการสนับสนุน            
           5.4 “หนวยรับการสนับสนุน”หมายถึงหนวยในพื้นที่ซึ่งหนวยเจาของ

งบประมาณการเคลื่อนยาย ใหการสนับสนุนตามที่ กรมการขนสงทหารบก กําหนดขึ้น  



           5.5 “เจาหนาที่จัดการเคลื่อนยาย” หมายถึง นายทหารขนสง ซึ่งระบุไวในอัตรา
สํานักงานขนสงประจําหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย หรือนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งผู

บังคับหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย แตงตั้งใหเปนเจาหนาที่จัดการเคลื่อนยาย  
                5.6 “คําส่ังเดินทาง” หมายถึง คําส่ังของผูบังคับหนวย เจาของงบประมาณการ
เคลื่อนยายเปนลายลักษณอักษร อันกําหนดถึงรายละเอียดตาง ๆ ในการเดินทางใชเปนหลักฐาน
ประกอบการเบิกเงินงบประมาณการเคลื่อนยาย ตามระเบียบนี้  
           5.7 “การเดินทางเปนรายยอย” หมายถึง การเดินทางของบุคคลตั้งแต 1 คน
ข้ึนไป โดยคําส่ังเดินทางฉบับหนึ่ง ที่กําหนดใหปฏิบัติภารกิจรวมกัน เดินทางจากตําบลตนทาง

เดียวกันไปยังตําบลปลายทางเดียวกัน หรือไมก็ตาม และมีผูหนึ่งผูใดเปนผูอํานายการเดินทาง  
           5.8 “การเดินทางเปนหนวย” หมายถึง การเดินทางของหนวยทหาร ซึ่งมี

ผูบังคับบัญชาตามรปูการจัด โดยคําส่ังเดินทางฉบับหนึ่งที่กําหนดใหปฏิบัติภารกิจรวมกัน 
เดินทางจากตําบลตนทางเดียวกันไปยังตําบลปลายทางเดียวกันหรือไมก็ตาม และผูบังคับบัญชา

หนวย หรือผูแทนเปนผูอํานวยการเดินทาง  
           5.9 “ผูเดินทาง” หมายถึง ขาราชการสังกัดกองทัพบก หรือลูกจาง ซึ่งไดรับ
เงินเดือนหรือคาจางจากงบประมาณรายจาย ซึ่งไดรับคําส่ังใหเดินทาง ไปปฏิบัติราชการชั่วคราว
หรือไปประจําตางสํานักงาน หรือเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม  
           5.10 “ผูอํานวยการเดินทาง” หมายถึง ผูเดินทาง บุคคลในครอบครัว ซึ่ง
เดินทางดวยงบประมาณการเคลื่อนยาย และเปนผูไดรับมอบใหเปนผูอํานวยการเดินทางในครั้ง

นั้น  
           5.11 “บุคคลในครอบครัว” หมายถึง คูสมรส บุตร  บิดา มารดา ของผู
เดินทางหรือบิดา มารดา ของคูสมรส และผูติดตาม ซึ่งอยูในอุปการะ และรวมอาศัยอยูกับผู
เดินทางไปราชการ            
           5.12 “ผูติดตาม” หมายถึง คนรับใชหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งรวมอาศัยอยู
กับขาราชการผูเดินทางเปนการประจํา ทั้งในทองที่ที่ตั้งสํานักงานแหงเดิม และในทองที่ที่ตั้ง

สํานักงานแหงใหม            
           5.13 “ผูทําหนาที่เลขานุการ” หมายถึง นายทหารสัญญาบัตร หรือขาราชการ 
กลาโหมพลเรือนที่เทียบเทาไมเกินหนึ่งนาย ที่จะตองปฏิบัติงานในระหวางเดินทางรวมกับ 
ผูบังคบับัญชา ซึ่งรับเงินเดือน พันเอก อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ ระดับ น.5 ช้ัน 6 (อันดับ 
2 เดิม) ข้ึนไป  
           5.14 “อัตราตามสิทธิ” หมายถึง อัตราคาโดยสาร อัตราคาขนยายสิ่งของ

สวนตัว และจํานวนผูติดตาม ซึ่งผูเดินทางมีสิทธิเบิกจาย จากงบประมาณการเคลื่อนยาย ตาม
ระเบียบนี้  
           5.15 “สัมภาระ” หมายถึง ส่ิงของสวนตัว ส่ิงของติดตัว รวมทั้งส่ิงอุปกรณ 
วัสดุและครุภัณฑ  



           5.16 “ส่ิงของสวนตัว” หมายถึง ส่ิงของตาง ๆ นอกจากสิ่งของติดตัวซึ่งผูซึ่ง
เดินทางมีสิทธิจะนําไปได โดยตองเสียคาระวางบรรทุกดวยงบประมาณการเคลื่อนยาย และมี

อัตรากําหนดไวในพระราชกฤษฏีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน 
หรือตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด  
           5.17 “ส่ิงของติดตัว” หมายถึง ส่ิงของซึ่งผูเดินทาง บุคคลในครอบครัวผู

เดินทางหรือผูติดตามนําติดตัวไป ตามอัตราซึ่งบริการขนสงพาณิชย๎ไดกําหนดไว โดยไมตองเสีย
คาระวางบรรทุก            
                5.18 “ใบแลกการขนสง” หมายถึงเอกสารที่จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนหลักฐานใน

การใชบริการขนสง  หลักฐานทางบัญชี  และทางการเงิน ระหวางกองทัพบก กับบริการขนสง
พาณิชยที่มีขอตกลงกับกระทรวงกลาโหม หรือกองทัพบกแลว  
           5.19 “ใบแลกการขนสงโดยสาร” หมายถึง ใบแลกการขนสงที่ใชในการ

โดยสาร  
           5.20 “ใบแลกการขนสงบรรทุก” หมายถึง ใบแลกการขนสงที่ใชในการบรรทุก  
           5.21 “บรกิารขนสงพาณิชย” หมายถึง บริการที่รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทไดทํา
ความตกลงไวกับกระทรวงกลาโหม หรือกองทัพบกแลว  
           5.22 “การขนสงทางรถไฟ” หมายถึง การขนสงดวยรถไฟ ของบริการขนสง
พาณิชย หรือของทหาร            
           5.23 “การขนสงทางถนน” หมายถึง การขนสงดวยรถยนต ของบริการขนสง
พาณิชย หรือของทหาร  
           5.24 “การขนสงทางน้ํา”หมายถึง การขนสงดวยเรือ ของบริการขนสงพาณิชย
หรือของทหาร  
           5.25 “การขนสงทางอากาศ” หมายถึง การขนสงดวยเครื่องบิน ของบริการ
ขนสงพาณิชย หรือของทหาร  
           5.26 “การเดินทางขามสาย” หมายถึง การเดินทางในคราวเดียวกัน โดยใช
บริการตั้งแตสองสาย และหรือสองประเภทการขนสงข้ึนไป ซึ่งตองลงตอยานพาหนะ ณ สถานีที่
บริการขนสงพาณิชยกําหนด            
           5.27 “บริการขนสงรวม” หมายถึง บริการของบริการขนสงพาณิชย ที่จัดใหมี
การเสริมบริการใหถึงปลายทาง            
           5.28 “ภูมิลําเนาเดิม” หมายถึงทองที่ที่เร่ิมรับราชการ กลับเขารับราชการใหม 
หรือไดรับการบรรจุเปนลูกจางครั้งแรก หรือครั้งสุดทายแลวแตกรณี  
           5.29 “เงินชดเชย” หมายถึง เงินคาพาหนะที่เหมาจายใหเปนคาใชจายสําหรับ 
การใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ  
           5.30 “ยานพาหนะสวนตัว” หมายถึง รถยนตสวนบุคคล จักรยานยนตสวน
บุคคล ซึ่งมิใชของทางราชการ ทั้งนี้ไมวาจะเปนกรรมสิทธิของผูเดินทางไปราชการหรือไมก็ตาม  



           5.31 “ยานพาหนะประจําทาง” หมายถึง ยานพาหนะที่ใหบริการในการขนสง
แกบุคคลทั่วไปเปนประจํา โดยมีเสนทางประจําที่แนนอน มีอัตราคาโดยสาร และคาระวางบรรทุก
ที่แนนอนดวย  
                   

หมวด 2                                                                    
หนาที่และความรับผิดชอบ                          

      ขอ 6. เจาหนาที่จัดการเคลื่อนยาย มีหนาที่และรับผิดชอบ  
           6.1 ใหขอเสนอแนะตอผูบังคับหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย ใน

กิจการทั้งปวงอันเกี่ยวกับการเคลื่อนยาย ซึ่งหนวยนั้นรับผิดชอบ  
                   6.2 สรุปความตองการงบประมาณการเคลื่อนยาย ของหนวยรับการ

สนับสนุน และพิจารณาเสนอตอ ผูบังคับหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย   
      ขอ 7. ผูบังคับหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย มีหนาที่รับผิดชอบ  
           7.1 พิจารณาความตองการงบประมาณการเคลื่อนยาย อันจําเปนสําหรับหนวย
รับการสนับสนุน แลวเสนอตอ กรมการขนสงทหารบก โดยมีหลักฐานแสดงปริมาณงาน และ

จํานวนเงินที่ตองการโดยละเอียด ตามกําหนดเวลาที่ กรมการขนสงทหารบกกําหนดขึ้น  
           7.2 เบิกจายเงินงบประมาณการเคลื่อนยาย ใหแกหนวยรับการสนับสนุนตาม

ความเหมาะสม            
           7.3 ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณการเคลื่อนยาย ใหเปนไปตาม

งบประมาณ การเคลื่อนยายที่ไดรับ            
           7.4 ควบคุมหนวยรับการสนับสนุน ใหปฏิบัติตามกฏหมาย พระราชกฤษฏีกา 
กฏกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ังอันเกี่ยวกับการเคลื่อนยาย  
           7.5 เปนผูมีอํานาจออกคําส่ังเดินทาง ตามระเบียบนี้  
      ขอ 8. กรมการขนสงทหารบก มีหนาที่รับผิดชอบ  
           8.1 ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเคลื่อนยายแก ผูบัญชาการทหารบก และ

เจาหนาที่ฝายอํานวยการอื่น ๆ ตามความจําเปน     
           8.2 รวบรวมความตองการงบประมาณการเคลื่อนยาย ของหนวยเจาของ

งบประมาณการเคลื่อนยาย แลวพิจารณาความเหมาะสม เสนอตอกองทัพบก ตามกําหนดเวลาที่
สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบกกําหนดขึ้น            
           8.3กําหนดหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย และหนวยรับการสนับสนุน
ข้ึนตามความเหมาะสม และแบงมอบงบประมาณการเคลื่อนยาย ตามขนาดของหนวยและปริมาณ
งานของหนวยนั้น ๆ             
           8.4 ดําเนินการ และควบคุม การใชจายงบประมาณการเคลื่อนยาย ใหเปนไป
ตาม กฏหมาย พระราชกฤษฏีกา กฏกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง อันเกี่ยวกับการ

เคลื่อนยาย ใหไดผลดีแกทางราชการในทางประหยัด  



      ขอ 9. กรมยุทโยธาทหารบก มีหนาที่รับผิดชอบงบประมาณคาทําหีบหอเคร่ืองมือที่ใชใน
การทําหีบหอ เพ่ือสง และรับสิ่งอุปกรณ ตามระบบการสงกําลังส่ิงอุปกรณของกองทัพบก  
      ขอ 10. หนวยรักษาพยาบาลของกองทัพบก มีหนาที่รับผิดชอบ  
           10.1 ระดับโรงพยาบาล ในกรณีบุคคลตามขอ 12.4.8 ถึงแกความตาย ให
หนวยรักษาพยาบาล ประสานกับหนวยตนสังกัด ญาติ หนวยที่นําสงทราบ และขอการเคลื่อนยาย
ไปยังกรมการขนสงทหารบกสาํหรับสวนกลาง และสํานักงานขนสงสําหรับสวนภูมิภาค เพ่ือจัดการ
เคลื่อนยายศพใหตอไป            
           10.2 ระดับต่ํากวาโรงพยาบาล ใหเปนหนาที่ และความรับผิดชอบของหนวย
ตนสังกัด เปนผูขอการเคลื่อนยาย  
  ขอ 11. สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก มีหนาที่และรับผิดชอบ  
           11.1 พิจารณาความตองการงบประมาณการเคลื่อนยายของหนวยตาง ๆ ที่ 
กรมการขนสงทหารบก เสนอไปยังกองทัพบก       
           11.2 ใหขอเสนอแนะแกผูบัญชาการทหารบก ในการจัดสรรงบประมาณการ

เคลื่อนยาย ตามความเหมาะสมและประหยัด  
           11.3 ควบคุมการใชจายเงินงบประมาณการเคลื่อนยาย ใหเปนไปตามกฏหมาย 
พระราชกฏษฏีกา กฏกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ และคําส่ังอันเกี่ยวกับการเคลื่อนยาย  
                                          

หมวด 3       
งบประมาณการเคลื่อนยาย  

      ขอ 12 การใชเงินงบประมาณการเคลื่อนยาย ใหยึดถือหลักการ ดังตอไปนี้.-  
           12.1เงินงบประมาณการเคลื่อนยาย จะใชไดเฉพาะในกิจการเคลื่อนยาย

สัมภาระ  
ซึ่งจัดหาดวยเงินงบประมาณ และหรือกิจการอันเกี่ยวกับการเคลื่อนยายสิ่งอุปกรณ ซึ่งไดรับความ
ชวยเหลือจากมิตรประเทศ ที่กองทัพบกไดรับเทานั้น            
           12.2 สําหรับการเคลื่อนยาย เพ่ือกิจกรรมที่ดําเนินการ ดวยเงินทุนหมุนเวียน
หรือกิจกรรมที่ไดรับงบประมาณในการดําเนินการโดยเฉพาะ ใหรายงานขออนุมัติหลักการจากผู

บัญชาการทหารบกเสียกอน เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงใหดําเนินการเคลื่อนยายได  
           12.3 กรณีโอนไปรับราชการตางเหลาทัพ หรือตางกระทรวง ใหเบิกคา

เคลื่อนยาย จากหนวยตนสังกัดเดิม            
           12.4 การใชเงินงบประมาณการเคลื่อนยาย ในการเดินทางไปราชการ ใน

ราชอาณาจักร ดังตอไปนี้  
              12.4.1 การเดินทางไปปฏิบัติราชการตามคําส่ังผูบังคับบัญชา  
              12.4.2 การเดินทางไปประจําตางสํานักงาน ตามคําส่ังของ

ผูบังคับบัญชา  



              12.4.3 การเดินทางไปชวยราชการหรือการเดินทางไปรักษาราชการ

แทน  
              12.4.4 การเดินทาง และการสงส่ิงอุปกรณเพ่ือ ฝก ศึกษา อบรมหรือ
สัมมนา ตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา  
              12.4.5 การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมตามขอ 29  
              12.4.6 การสงสัมภาระตามระเบียบนี้  
              12.4.7การสงบุคคลตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยการตรวจ

และรักษาพยาบาล พ.ศ.2502 เวนบุคคลในครอบครัว  
              12.4.8 การสงบุคคลตามขอ 12.4.7ซึ่งหายจากการเจ็บปวย หรือ
ถึงแกความตาย จากหนวยรักษาพยาบาลกลับหนวยตนสังกัด หรือภูมิลําเนาของทายาท  
              12.4.9 การเดินทางไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือก ตามที่ไดรับ
อนุมัติจากผูบังคับบัญชา              
              12.4.10 การเดินทางไปแขงขันกีฬาระหวางกระทรวง หรือการกีฬา

แหงชาติ  
                        12.4.11 การเดินทางขามแดนชั่วคราว เพ่ือไปปฏิบัติราชการใน

ดินแดนตางประเทศตามขอตกลงระหวางประเทศ  
            12.5หนวยใดหรือผูใดใชเงินงบประมาณการเคลื่อนยายนอกเหนือจาก
ที่ไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหกรมการขนสงทหารบกเรียกเงินคืนทันที และใหหนวยที่ถูกเรียก

เงินคืนนําเงินสงใหกรมการขนสงทหารบก ภายใน 30 วัน นับแตวันที่หนวยไดรับแจงจาก 
กรมการขนสงทหารบก  
      ขอ 13 การสนับสนุนใบแลกการขนสง แกหนวยซึ่งไดรับงบประมาณการเคลื่อนยาย

พิเศษให ยึดถือหลักการดังตอไปนี้            
           13.1 หนวยขอรับการสนับสนุน จะตองแสดงหลักฐานอนุมัติหลักการของ

กองทัพบก หรือหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยายพิเศษอื่นใด ซึ่งระบุให กรมการขนสง
ทหารบก หรือหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยายออกใบแลกการขนสงสนับสนุน  
           13.2 กรมการขนสงทหารบก ดําเนินการสงหลักฐานซึ่งใหการสนับสนุนพรอม
ดวยใบแจงหนี้ของบริการขนสงพาณิชย ไปยังหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยายพิเศษนั้น 
ๆ เพ่ือดําเนินการชําระหนี้ตรงตอบริการขนสงพาณิชย แลวยืนยันให กรมการขนสงทหารบก

ทราบ  
           13.3 หนวยใดหรือผูใหการสนับสนุน โดยไมมีหลักฐานตามขอ 13.1 จะตอง
รับผิดชอบชดใชเงินตามใบแจงหนี้ของบริการขนสงพาณิชยนั้น ๆ โดยปฏิบัติตามขอ 12.5  
      ขอ 14 การรายงานสถานภาพงบประมาณการเคลื่อนยาย ใหหนวยที่เก่ียวของปฏิบัติ 
ดังนี้  



           14.1 หนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย รายงานยอดเงินงบประมาณ

การเคลื่อนยายที่ใชไปจริงในรอบเดือน โดยแยกเปนคาเคล่ือนยายที่ชําระดวยใบแลกการขนสง 
และท่ีชําระดวยเงินสด ไปถึง กรมการขนสงทหารบก ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป แบบ และ
วิธีเขียนตามตัวอยาง ผนวก ก.  
           14.2 กรมการขนสงทหารบก สรุปยอดรายงานสถานภาพงบประมาณ คา

เคลื่อนยาย ที่ใชจริงเปนระยะรอบ 3 เดือน ไปยังกองทัพบก ภายในเดือนถัดไป แบบ และวิธี
เขียนตาม ตัวอยาง ผนวก ข.            
           14.3 การสนับสนุนตางเหลาทัพ หรือสวนราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม 
ให หนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยายรายงานยอดเงินงบประมาณการเคลื่อนยายที่ใชไป

จริงในรอบเดือน โดยแยกเปนสวนหนึ่งตางหากสงไปยัง กรมการขนสงทหารบก เชนเดียวกับขอ 
14.1  แลวให กรมการขนสงทหารบก ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการใช
ใบแลกการขนสงในการเคลื่อนยาย พ.ศ.2510 ตอไป       
      ขอ 15 การเบิกจายเงินงบประมาณการเคลื่อนยายใหปฏิบัติดังตอไปนี้  
           15.1 คาเคลื่อนยายที่ชําระดวยเงินสด ใหหนวยเจาของ งบประมาณการ

เคลื่อนยาย ตั้งฏีกาเบิกตอ กรมการเงินทหารบก คลังจังหวัด หรือคลังอําเภอ ที่หนวยนั้นตั้งอยู 
เชนเดียวกับเงินประเภทอื่น ๆ                 
           15.2 คาเคลื่อนยายที่ชําระดวยใบแลกการขนสง ใหหนวยเจาของงบประมาณ
การเคลื่อนยายสงใบแลกการขนสงฉบับที่ 3พรอมดวยหนางบประจําเดือน และสําเนาคําส่ัง

เดินทาง หรือใบขอการขนสงแลวแตกรณีไปถึง กรมการขนสงทหารบก ภายในวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป แบบและวิธีเขียน ตามตัวอยาง ผนวก ค. เมื่อ กรมการขนสงทหารบก ตรวจสอบ
ยอดถูกตองตรงกับใบแลกการขนสงฉบับที่ 2 ซึ่งบริการขนสงพาณิชยสงมาพรอมกับใบแจงหนี้

แลว ใหตั้งฏีกาขอเบิกเงินจาก กรมการเงินทหารบก ไปชําระใหแกบริการขนสงพาณิชยนั้นตอไป  
      ขอ 16 การเบิกจายเงินงบประมาณคาเคล่ือนยายใหแกที่ปรึกษาทางการทหาร  
           16.1 การรายงานสถานภาพงบประมารคาเคล่ือนยายใหปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 
14.1 แตใหแยกออกเปนอีกรายงานหนึ่งโดยเฉพาะ  
           16.2 ผูที่ประจําอยูในสวนภูมิภาค ใหปฏิบัติดังนี้  
                 16.2.1 การเบิกจายเงินคาเคล่ือนยาย ที่ชําระดวยเงินสด ใหหนวย

เจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย ตั้งฏีกาเบิกตรงกับ กรมการขนสงทหารบก เมื่อ กรมการขนสง
ทหารบกไดรวบรวมฏีกาของหนวยแลวใหเบิกตรงตอ กรมขาวทหารบก                 
                 16.2.2 การเบิกจายคาเคล่ือนยายที่ชําระดวยใบแลกการขนสง ให

หนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยายปฏิบัติเชนเดียวกับขอ15.2 เมื่อกรมการขนสงทหารบก
ไดตรวจ  



สอบยอดถูกตองกับใบแลกการขนสง ฉบับที่2 ซึ่งบริการขนสงพาณิชย สงมาพรอมกับใบแจงหนี้
แลว ใหตั้งฏีกาเบิกเงินตามขอ 16.2.1 ไปชําระใหแกบริการขนสงพาณิชยนั้น ตอไป  
           16.3 ผูที่ประจําอยูในกรุงเทพมหานคร ใหขอใชใบแลกการขนสงจาก กรมสาร
บรรณทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด       
      ขอ 17 การจัดหาและการแจกจายใบแลกการขนสง  
           17.1 ใหกรมการขนสงทหารบกจัดหาใบแลกการขนสงดวยงบประมาณการ

เคลื่อนยาย ใหเพียงพอสําหรับใชจายในกองทัพบก  
           17.2 ใหหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย เบิกใบแลกการขนสงจาก 
กรมการขนสงทหารบก                
      ขอ 18 การจัดหาแจกจายสมุดอัตรา และระเบียบการเกี่ยวกับการเคลื่อนยายให 
กรมการขนสงทหารบก จัดหาและแจกจาย สมุดอัตราและสมุดระเบียบการตางๆ ของบริการ

ขนสงพาณิชย  
ใหเพียงพอสําหรับใชในกองทัพบกดวยงบประมาณการเคลื่อนยาย     
      ขอ 19 การแตงตั้งเจาหนาที่จัดการเคลื่อนยาย  
           19.1 หนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยายใด ที่มีอัตราสํานักงานขนสงระบุ
ไวใหผูบังคับหนวยนั้น แตงตั้งนายทหารขนสง เปนเจาหนาที่จัดการเคลื่อนยาย  
           19.2 หนวยเจาของงบประมารการเคลื่อนยายใด ไมมีอัตรา หรือไมบรรจุ

นายทหารขนสง ใหผูบังคับหนวยนั้นแตงตั้งนายทหารสัญญาบัตร ข้ึนเปนเจาหนาที่จัดการ

เคลื่อนยาย  
           19.3 เมื่อผูบังคับหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยายใด ไดแตงตั้ง

เจาหนาที่ จัดการเคลื่อนยาย ประจําหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยายขึ้นแลว ใหสงสําเนา
คําส่ังแตงตั้งพรอมดวยตัวอยางลายมือช่ือ ของเจาหนาที่จัดการเคลื่อนยาย ไปยัง กรมการขนสง
ทหารบก จํานวน 7 ชุด แบบและวิธีเขียนตามตัวอยาง ผนวก ง.  
  
  

หมวด 4               
การจัดการเดินทาง  

      ขอ 20 รายงานการเดินทาง ใหปฏิบัติ ดังนี้  
           20.1 กรณีบุคคลหรือหนวยที่จะเดินทางไปปฏิบัติราชการ ซึ่งมีผูบังคับหนวย

เจาของงบประมาณการเคลื่อนยายเปนผูบังคับบัญชา ใหรายงานตามสายการบังคับบัญชา ถึงผู

บังคับหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยายนั้น เพ่ือออกคําส่ังเดินทางตอไป            
           20.2กรณีบุคคลหรือหนวยนอกจากขอ20.1 ใหรายงานตามสายการบังคับ

บัญชา จนถึงหนวยรับการสนับสนุน แลวใหผูบังคับหนวยรับการสนับสนุนนั้น เสนอตอผูบังคับ
หนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย เพ่ือออกคําส่ังเดินทางตอไป            



           20.3 รายงานการเดินทางตามขอ 20.1 หรือ 20.2 ใหผานนายทหาร

งบประมาณของหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย แบบและวิธีเขียนรายงานการเดินทาง

เพ่ือไปราชการชั่วคราว ตามตัวอยาง ผนวก จ.  
                 20.3.1 ในรายการเดินทางฉบับเดียวกันนั้นหากจะตองแยกเดินทาง

เปนชุด ๆ ก็ดีหรือมีการเปลี่ยนแปลง ประเภทการขนสงกอนถึงปลายทางก็ดี จะตองทําบัญชี

รายละเอียดประกอบรายงานการเดินทาง เพ่ือแสดงใหชัดเจนเกี่ยวกับการเดินทางในครั้งนั้นวา 
ใครเดินทางจากที่ใดไปยังที่ใด โดยประเภทการขนสงอะไร เมื่อใด โดยใช แบบ และวิธีเขียน ตาม
ตัวอยางอนุผนวก 1.ประกอบผนวก จ. และใหใชอนุผนวก 1. นี้ประกอบคําส่ังเดินทางดวย  
                 20.3.2 ผูที่เปนขาราชการกลาโหมพลเรือน ในรายงานการเดินทาง

จะตอง ระบุตําแหนง ระดับ และอัตราเงินเดือนในปจจุบันใหใชสิทธิตามที่ไดระบุไวนั้น  
                 20.3.3 นายทหารสัญญาบัตรยศพันเอก ซึ่งไดรับเงินเดือนอัตราพัน

เอกพิเศษ ตองระบุในรายการเดินทางดวยวา ไดรับเงินเดือนอัตราพันเอกพิเศษ ระดับใด ชั้นใด 
ดวย  
           20.4แบบ และวิธีเขียนรายงานการเดินทางเพื่อไปประจําตางสํานักงาน และ

เดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ตามตัวอยาง ผนวก ฉ. และใหปฏิบัติตามขอ 20.3.2 และขอ 
20.3.3 โดยอนุโลม  
           20.5 รายงานการเดินทางเพื่อเคล่ือนยายหนวย ใหดําเนินการตามระเบียบ

กองทัพบก วาดวยการขอใชยานพาหนะเพื่อการขนสง พ.ศ.2500             
           20.6 การเดินทางไปประจําตางสํานักงาน และเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมถาผู
เดินทางนําบิดามารดาของตน บิดามารดาของคูสมรส บุตรและบุตรที่บรรลุนิติภาวะไปดวย ใหผู
เดินทางแนบสําเนาทะเบียนบาน หรือหนังสือรับรอง ของผูบังคับบัญชา เพ่ือแสดงวาเปนบุคคล
ในครอบครัวซึ่งอยูในอุปการะของผูเดินทางจํานวน 2 ฉบับ ไปพรอมกับรายงานการเดินทางดวย       
      ขอ 21 คําส่ังเดินทาง เมื่อผูบังคับหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย ไดอนุมัติใน
รายงานเดินทางแลว ใหปฏิบัติดังนี้            
           21.1 ออกคําส่ังเดินทาง กอนเวลาเริ่มเดินทางพอใหมีเวลาเตรียมการไดทัน 
และสําเนาคําส่ังเดินทาง ใหมีจํานวนเพียงพอ และมอบใหผูเดินทางในครั้งคราวนั้นดวย  
   21.2 ในกรณีเรงดวน ใหเจาหนาที่จัดการเคลื่อนยาย ดําเนินการใหเดินทางไป
กอนได แตตองออกคําส่ังเดินทาง เพ่ือเปนการยืนยัน และสงสําเนาคําส่ังเดินทางไปใหภายหลัง  
           21.3 คําส่ังเดินทาง ควรมีหัวขอดังตอไปนี้  
                 21.3.1 ที่คําส่ัง วันที่ส่ังการของผูบังคับบัญชา และภารกิจ  
                 21.3.2 หมายเลขบัญชีหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย  
                 21.3.3 ยศ  ช่ือ รับเงินเดือนระดับชั้นของผูเดินทาง  



                 21.3.4 ผูอํานวยการเดินทาง ในกรณีเดินทางไปประจําตางสํานักงาน 
หากแบงการเดินทางออกเปน 2 คราว โดยคราวที่ 2 บุคคลในครอบครัว เปนผูอํานวยการ
เดินทางจะตองระบุในคําส่ังเดินทางดวยวา มีความสัมพันธกับผูเดินทางอยางไร เดินทางตาม

คําส่ังกองทัพบก ซึ่งใหยายไปประจําตางสํานักงานที่เทาใด และเดินทางครั้งแรกเมื่อใด ตามคําส่ัง
เดินทาง ของผูบังคับหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยายที่เทาใด                 
                 21.3.5 ช่ือบุคคลในครอบครัวผูเดินทาง ใหแจงความสัมพันธกับผู

เดินทาง หากเปนเด็กอายุต่ํากวา 12 ป ใหแจงอายุ และความสูงดวย  
                 21.3.6 วันเวลาเดินทาง  
                 21.3.7 วันเวลาเดินทางกลับ (ถามี)  
                 21.3.8 ประเภทการขนสง  
                 21.3.9 ตําบลตนทาง  
                 21.3.10 ตําบลปลายทาง  
                 21.3.11ส่ิงของสวนตัวมีสิทธิเหมาจายระยะทาง...กม.เปนเงิน...บาท  
                 21.3.12 ขอปฏิบัติในการโอนจายงบประมาณการเคลื่อนยาย  
                 21.3.13 ประเภทงบประมาณ และรหัสงบประมาณ หากเปน

งบประมาณพิเศษ ใหปฏิบัติตามขอ 13.  
                 21.3.14 ขอกําหนดอื่น ๆ  
           21.4 กรณีผูเดินทางมีความจําเปนตองเล่ือน หรือรนเวลาเดินทาง หรือเปล่ียน
ประเภทการขนสง จากวันเวลา และประเภทการขนสง ที่ปรากฏในคําส่ังเดินทาง ใหผูเดินทาง
รายงานขออนุมัติเล่ือน หรือรน วัน เวลา หรือประเภทการขนสง ตอผูบังคับหนวยเจาของ

งบประมาณการเคลื่อนยาย และใหแนบหลักฐานการอนุมัติประกอบคําส่ังเดินทางดวย            
           21.5 วันที่เดินทาง ที่ลงในใบแลกการขนสงโดยสารจะตองตรงกับวันที่เดินทาง
ซึ่งกําหนดไวในคําส่ังเดินทางทุกครั้ง    หากไมเปนไปตามที่กําหนดไวใหผูเดินทางรับผิดชอบตาม 
ขอ 12.5  
      ขอ 22. กรรมวิธีเมื่อไดรับคําส่ังเดินทาง  
           22.1 ผูเดินทางจะตองปฏิบัติดังนี้  
                 22.1.1 มอบสําเนาคําส่ังเดินทางใหเจาหนาที่จัดการเคลื่อนยาย 3 ชุด  
                 22.1.2 ตกลงรายละเอียดในการเดินทางกับเจาหนาที่จัดการ

เคลื่อนยาย  
   22.2 เจาหนาที่จัดการเคลื่อนยาย จะตองอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง

หรือหนวยเดินทางใหปฏิบัติภารกิจไดโดย  
                 22.2.1 เลือกใชประเภทการขนสงที่เหมาะสมและประหยัด  



                 22.2.2 ออกใบแลกการขนสงโดยสาร และเปล่ียนเปนบัตรโดยสาร 
ของบริการขนสงพาณิชย พรอมกับจองที่นั่งที่นอน และบริการอื่น ๆ ตามความจําเปน หากเปน
การเดินทางดวยบริการขนสงพาณิชย ที่ไมมีขอตกลงกับ กระทรวงกลาโหม หรือกองทัพบก ใหผู
เดินทางรองจายเงินคาเคลื่อนยายไปกอน                 
                 22.2.3 ตกลงกําหนดนัดหมาย รายละเอียดกับผูเดินทาง หรือหนวย
เดินทาง  
                 22.2.4การใหการสนับสนุนแกผูเดินทางตางเหลาทัพ หรือสวน

ราชการขึ้นตรงตอกระทรวงกลาโหม ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการใชใบ

แลกการขนสง ในการเคลื่อนยาย พ.ศ.2510  
                 22.2.5 เมื่อแลกบัตรโดยสาร แลวไมไดเดินทาง ใหนําบัตรโดยสารไป
เขียนคํารองขอคืนเงินคาโดยสาร ตอนายสถานีบริการขนสงพาณิชยนั้น และใหนําสําเนาคํารองไป
คืนใหเจาหนาที่จัดการเคลื่อนยาย ใหเจาหนาที่จัดการเคลื่อนยายปฏิบัติตามขอ 15.2 พรอม

สําเนาคํารองขอคืนเงิน 2 ฉบับ       
      ขอ 23. การเลือกประเภทการขนสงใหเจาหนาที่จัดการเคลื่อนยาย เลือกใชประเภทการ
ขนสง และกําหนดความเรงดวน ในการเดินทางใหเหมาะสมกับภารกิจในทางที่ประหยัด โดยใช
เสนทางที่ส้ัน และตรงรวมทั้งการเดินทางขามสาย ตามระเบียบริการขนสงพาณิชยกําหนด  
      ขอ24. การคํานวณระยะทาง ใหถือหลักการเดินทางในเสนทางที่ส้ัน และตรงซึ่งสามารถ
เดินทางไดสะดวก โดยใชเสนทางตามเสนทางของกรมทางหลวง หากไมมีระยะทางของกรมทาง

หลวงใหใชระยะทางตามเสนทางของการทางอื่นที่ตัดผาน เชน ระยะทางของเทศบาลในกรณีที่ไม
มีระยะทางของกรมทางหลวง และของการทางอื่น ใหผูเดินทางเปนผูรับรองระยะทาง  
      ขอ 25. อัตราคาโดยสารภายในประเทศ การเดินทางภายในประเทศ ใหเบิกคาโดยสาร
ไดเทาที่จายจริง แตไมเกินอัตราดังตอไปนี้  
           25.1 ช้ันที่1 สําหรับนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งไดรับเงินเดือนระดับ น.2 ข้ึนไป
หรือขาราชการกลาโหมพลเรือน ผูดํารงตําแหนง ระดับ 5 ข้ึนไปหรือตําแหนงที่เทียบเทา  
           25.2 ช้ันที่ 2 สําหรับนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งไดรับเงินเดือนระดับ น.1 ข้ึน
ไป หรือขาราชการกลาโหมพลเรือนผูดํารงตําแหนง ระดับ 3 ข้ึนไปหรือตําแหนงที่เทียบเทา   
           25.3 ช้ันที่ 3 สําหรับนายทหารประทวน ซึ่งไดรับเงินเดือนระดับ ป.1 - ป.2 
และพลทหารกองประจําการ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พลทหารประจําการ(พล
อาสาสมัคร) ซึ่งไดรับเงินเดือน ระดับ พ.1 - พ.2 หรือขาราชการกลาโหมพลเรือนผูดํารง
ตําแหนง ระดับ1- 2 หรือตําแหนงที่เทียบเทา หรือผูติดตามที่ผูเดินทางนําไปดวย แตถา

ยานพาหนะเที่ยวที่เดินทางนั้น ไมมีช้ันที่ 3 ก็ใหโดยสารชั้นที่ 2 ได            
           25.4 การเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราว หรือเดินทางไปชวยราชการ จะเบิก
คาเคลื่อนยายสําหรับบุคคลในครอบครัว และคาขนยายสิ่งของสวนตัวไมได  



                  25.5 การเดินทางไปราชการ โดยปกติใหใชยานพาหนะประจําทาง และใหเบิก
คาพาหนะไดโดยประหยัด ในกรณีไมมียานพาหนะประจําทางหรือมีแตตองการความรวดเร็ว เพ่ือ
ประโยชนแกทางราชการใหใชยานพาหนะอื่นได แตผูเดินทางจะตองช้ีแจงเหตุผล และความ

จําเปนไวในรายงานการเดินทางหรือหลักฐานการขอเบิกคาพาหนะนั้นหรือ หากจะใชยานพาหนะ

สวนตัวเดินทางไปราชการ ใหรายงานขออนุมัติตอผูบังคับหนวยเจาของงบประมาณการ

เคลื่อนยาย โดยใชผนวก จ.หรือ ผนวก ฉ. และใหเบิกเงินชดเชยไดตามที่กระทรวงการคลัง

กําหนด  
           25.6สําหรับนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งไดรับเงินเดือนระดับ น.3 ข้ึนไป หรือ
ขาราชการกลาโหมพลเรือน ผูดํารงตําแหนง ระดับ 6 ข้ึนไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา ใหเบิกคา
พาหนะรับจางได ดังตอไปนี้  
                 25.6.1 การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยูที่พัก หรือสถานที่

ปฏิบัติราชการ กับสถานียานพาหนะประจําทาง หรือกับสถานที่จัดยานพาหนะที่ตองใชในการ

เดินทางไปยังสถานปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน                 
                 25.6.2 ถาการเดินทางดังกลาวตามขอ 25.6.1 ตองเดินขามเขต

จังหวัดใหเบิกคาพาหนะรับจางไดเทาที่จายจริง แตตองไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด  
                 25.6.3การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยูที่พัก กับสถานที่ปฏิบัต

ราชการ ภายในเขตจังหวัดเดียวกัน วันละไมเกิน 2 เที่ยว  
                 25.6.4 การเดินทางไปราชการในกรุงเทพมหานคร  
                 25.6.5 ผูซึ่งไมมีสิทธิเบิกคาพาหนะตามขอ25.6 ถาตองนําสัมภาระ
ในการเดินทางหรือตองนําส่ิงของเครื่องใชของทางราชการไปดวย และเปนเหตุใหไมสะดวกที่จะ

เดินทางโดยยานพาหนะประจําทาง ใหเบิกคาพาหนะรับจางได โดยใหช้ีแจงเหตุผล และความ

จําเปนไวในรายงานการเดินทางหรือหลักฐานขอเบิกคาพาหนะนั้น  
                 25.6.6 การเดินทางไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกผูเดินทางจะ
เบิกคาพาหนะรับจางตามขอ 25.6.3 ไมได   
           25.7 ผูปฏิบัติงานในหนาที่เลขานุการ เพียงหนึ่งคนในระหวางเดินทางกับ

ผูบังคับบัญชา หรือผูมีหนาที่รับรองชาวตางประเทศ หรือผูมีหนาที่ตองปฏิบัติงานรวมกับ

เจาหนาที่ตางประเทศในการเดินทาง ใหโดยสารชั้นเดียวกับผูบังคับบัญชา หรือชาวตางประเทศ

หรือเจาหนาที่ชาวตางประเทศนั้น  
           25.8 เด็กอายุไมเกิน 3 ปบริบูรณ และสูงไมเกิน 100 เซ็นติเมตร เบิกคา
โดยสารไมได เวนระเบียบของบริการขนสงพาณิชยบังคับใหเสียคาโดยสาร  
           25.9 เด็กอายุเกิน 3 ปบริบรูณ ถึง 12 ปบริบูรณ สูงไมเกิน 150 
เซ็นติเมตร เดินทางโดยรถไฟ ใหเบิกคาโดยสารไดครึ่งราคาของอัตราผูใหญ ตามชั้นที่โดยสาร 
สวนคาธรรมเนียมตาง ๆ ใหเบิกเต็มราคา หากเปนการเดินทางดวยบริการขนสงพาณิชยอ่ืน ๆ 
ใหเบิกคาโดยสารไดเทาที่จายจริงและโดยประหยัด  



   25.10 การเดินทางโดยรถยนตโดยสารประจําทาง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
ดังตอไปนี้  
                 25.10.1รถโดยสารธรรมดา รถโดยสารประจําทางลักษณะรถ

มาตรฐาน 2 (รถโดยสารปรับอากาศชั้น2) รถโดยสารประจําทางลักษณะรถมาตรฐาน 1 
(ข)(รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1) สําหรับพลทหารกองประจําการ นักเรียนในสังกัด

กระทรวงกลาโหม พลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร) ซึ่งรับเงินเดือนระดับพ.1,พ.2
นายทหารประทวนซึ่งรับเงินเดือน ระดับ ป.1,ป.2 ข้ึนไป หรือขาราชการกลาโหมพลเรือน ผู
ดํารงตําแหนงระดับ 1 ข้ึนไปหรือตําแหนงที่เทียบเทา                
                 25.10.2 รถโดยสารประจําทางลักษณะรถมาตรฐาน 1 (ก) รถ

โดยสาร  
ปรับอากาศชั้น 1 (ชนิดไมเกิน 24 ที่นั่ง) สําหรับขาราชการทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับเงินเดือน 
ระดับ น.2 ข้ึนไป หรือขาราชการกลาโหมพลเรือน ผูดํารงตําแหนงระดับ 5 ข้ึนไป หรือตําแหนง
ที่เทียบเทา            
           25.11การเดินทางโดยเรือกลเดินประจําทาง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้   
                 25.11.1 ช้ันที่3 สําหรับพลทหารกองประจําการ นักเรียนในสังกัด
กระทรวงกลาโหม พลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร) ซึ่งรับเงินเดือนระดับ พ.1,พ.2 
นายทหารประทวนซึ่งรับเงินเดือน ป.1,ป.2 หรือขาราชการกลาโหมพลเรือน ผูดํารงตําแหนง

ระดับ 1 ถึงระดับ 2 หรือ ตําแหนงที่เทียบเทา แตถาในเที่ยวที่เดินทางนั้นไมมีช้ันที่ 3 ก็ให
โดยสารชั้นที่ 2 ได                 
                 25.11.2 ช้ันที่ 2สําหรับขาราชการทหารสัญญาบัตรซึ่งรับเงินเดือน
ระดับน.1ข้ึนไปหรือขาราชการกลาโหมพลเรือน ผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ข้ึนไป หรือตําแหนงที่
เทียบเทา                 
                 25.11.3 ช้ันที่ 1สําหรับขาราชการทหารสัญญาบัตรซึ่งรับเงินเดือน
ระดับน.3หรือขาราชการกลาโหมพลเรือน ผูดํารงตําแหนงระดับ 5 ข้ึนไป หรือตําแหนงที่

เทียบเทา  
      25.12 การเดินทางโดยเรือกลเดินประจําทางประเภทที่ใชระบบโฮเวอรคราฟ 
หรือระบบไฮโดรฟอยด หรือระบบที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีลักษณะคลายคลึงกันใหเบิกคาพาหนะได
เทาที่จายจริงสําหรับขาราชการทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับเงินเดือนระดับ น.3  ข้ึนไป  หรือ

ขาราชการกลาโหมพลเรือน ผูดํารงตําแหนงระดับ 5 ข้ึนไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา และใหแนบ
บัตรโดยสารรที่ใชแลว (กากตั๋ว) หรือหลักฐานการจายเงินคาพาหนะดังกลาวในการเบิกเงินดวย       
      ขอ 26. การเดินทางไปราชการโดยรถไฟ ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  
           26.1 รถธรรมดา   



                 26.1.1 รถชั้นที่ 3 สําหรับพลทหารกองประจําการ นักเรียนในสังกัด
กระทรวงกลาโหม พลทหารประจําการ(พลอาสาสมัคร)ซึ่งรับเงินเดือนระดับ พ.1,พ.2 
นายทหารประทวนซึ่งรับเงินเดือนระดับ ป.1,ป.2 หรือขาราชการกลาโหมพลเรือน ผูดํารง

ตําแหนงระดับ 1 ถึงระดับ 2 หรือตําแหนงที่เทียบเทา                  
    26.1.2 รถชั้นที่ 2 สําหรับขาราชการทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับเงินเดือน
ระดับ น.1ข้ึนไป หรือขาราชการกลาโหมพลเรือน ผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ข้ึนไป หรือตําแหนงที่
เทียบเทา  
           26.2 รถเร็ว  
                 26.2.1 รถชั้นที่ 3 หรือ รถชั้นที่ 3 นั่งปรับอากาศ (บชส.ป.) 
สําหรับพลทหารกองประจําการ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พลทหารประจําการ (พล
อาสาสมัคร) ซึ่งรับเงินเดือนระดับ พ.1,พ.2 นายทหารประทวนซึ่งรับเงินเดือนระดับ ป.1,ป.2 
หรือขาราชการ กลาโหมพลเรือน ผูดํารงตําแหนงระดับ 1 ถึงระดับ 2 หรือตําแหนงที่เทียบเทา                 
                 26.2.2 รถชั้นที่ 2 นั่งธรรมดา (บชท.) หรือนั่งปรับอากาศ 
(บชท.ป.)หรือ นั่งนอนธรรมดา (บนท.) สําหรับขาราชการทหารสัญญาบัตรซึ่งรับเงินเดือน

ระดับ น.1 ข้ึนไป หรือขาราชการกลาโหมพลเรือน ผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ข้ึนไป หรือตําแหนง
ที่เทียบเทา   
                 26.2.3 รถชั้นที่ 2 นั่งนอนปรับอากาศ (บนท.ป.) สําหรับขาราชการ
ทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับเงินเดือน ระดับ น.2 ข้ึนไป หรือขาราชการกลาโหมพลเรือน ผูดํารง
ตําแหนงระดับ 5 ข้ึนไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา  
           26.3 รถดวนหรือรถดวนพิเศษ   
                 26.3.1 รถชั้นที่ 3 สําหรับพลทหารกองประจําการ  นักเรียนในสังกัด
กระทรวงกลาโหม พลทหารประจําการ (พลอาสาสมัคร) ซึ่งรับเงินเดือนระดับ พ.1,พ.2 
นายทหารประทวนซึ่งรับเงินเดือน ระดับ ป.1,ป.2 หรือขาราชการกลาโหมพลเรือนผูดํารง

ตําแหนงระดับ 1 ถึงระดับ 2 หรือตําแหนงที่เทียบเทา ถาในเที่ยวที่เดินทางไมมีช้ันที่ 3 ก็ให
โดยสารชั้นที่ 2 นั่งธรรมดา (บชท.) ได                 
                 26.3.2 รถชั้นที่ 2 นั่งธรรมดา (บชท.) หรือนั่งปรับอากาศ 
(บชท.ป.) หรือนั่งนอนธรรมดา (บนท.) สําหรับขาราชการทหารสัญญาบัตรซึ่งรับเงินเดือน

ระดับ น.1 ข้ึนไป หรือขาราชการกลาโหมพลเรือนผูดํารงตําแหนงระดับ 3 ข้ึนไป หรือตําแหนงที่
เทียบเทา  
                 26.3.3 รถชั้นที่ 2 นั่งนอนปรับอากาศ (บนท.ป.) สําหรับขาราชการ
ทหารสัญญาบัตรซึ่งรับเงินเดือนระดับ น.2 ข้ึนไป หรือขาราชการกลาโหมพลเรือนผูดํารง

ตําแหนง ระดับ 5 ข้ึนไปหรือตําแหนงที่เทียบเทา                  



                 26.3.4 รถชั้นที่ 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) สําหรับขาราชการ
ทหารสัญญาบัตรซึ่งรับเงินเดือน ระดับ น. 4 ข้ึนไป หรือขาราชการกลาโหมพลเรือน ผูดํารง
ตําแหนงระดับ 7 ข้ึนไปหรือตําแหนงที่เทียบเทา       
      ขอ 27. การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้  
           27.1 นายทหารสัญญาบัตรซึ่งรับเงินเดือนระดับ น.3 ข้ึนไป หรือขาราชการ
กลาโหมพลเรือนผูดํารงตําแหนงระดับ 6 ข้ึนไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา ใหเดินทางโดย

เครื่องบินได  
           27.2 ขาราชการหรือลูกจางนอกจากขอ 27.1 ใหเดินทางไดเฉพาะกรณีที่

จําเปนเรงดวนเพื่อประโยชนแกทางราชการ  
   27.3การเดินทางซึ่งไมเขาหลักเกณฑตามขอ 27.1 หรือขอ 27.2 จะเบิก
คาใชจายไดไมเกินคาพาหนะในการเดินทางภาคพื้นดินในระยะเดียวกัน ตามสิทธิซึ่งผูเดินทางพึง

เบิกได  
  27.4การเดินทางไปประจําตางสํานักงานใหพิจารณาใชยานพาหนะทาง
ภาคพื้นดินกอน เวนกรณีจําเปนหรือเรงดวนใหเดินทางโดยเครื่องบินได  
           27.5 การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมหามเดินทางโดยเครื่องบิน  
           27.6 ช้ันหนึ่ง สําหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งไดรับเงินเดือนพลตรี ระดับ น.6 
ข้ึนไป หรือขาราชการกลาโหมพลเรือน ซึ่งดํารงตําแหนงระดับ 10 ข้ึนไป หรือตําแหนงที่

เทียบเทา  
           27.7 ช้ันระหวางช้ันหนึ่งกับชั้นต่ําสุด สําหรับนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับ

เงินเดือนพันเอก อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษระดับ น.5 ช้ัน 6 (อันดับ 2 เดิม) ข้ึนไป หรือ
ขาราชการกลาโหมพลเรือน ซึ่งดํารงตําแหนงระดับ 9 ข้ึนไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา  
           27.8 ช้ันต่ําสุด สําหรับผูดํารงตําแหนงระดับชั้นหรือยศนอกจากที่ระบุไวในขอ 
27.6 และ 27.7             
           27.9 ในกรณีที่เครื่องบินใชในการเดินทางไมมีช้ันระหวางช้ันที่หนึ่งกับชั้นต่ําสุด 
ใหผูรับเงินเดือนระดับหรือตําแหนงตามขอ 27.7 เดินทางโดยชั้นหนึ่ง       
      ขอ 28.ในการเดินทางไปประจําตางสํานักงาน และการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ผู

เดินทางมีสิทธินําผูติดตามไปได ตามจํานวนดังตอไปนี้  
           28.1นายทหารสัญญาบัตรซึ่งไดรับเงินเดือนระดับ น.3 ลงมา หรือนายทหาร
ประทวนรับเงินเดือนระดับ ป.1 - ป.2 หรือพลทหารรับเงินเดือนระดับ พ.1 - พ.2 หรือ
ขาราชการกลาโหมพลเรือน ผูดํารงตําแหนงระดับ 6 ลงมา หรือตําแหนงที่เทียบเทานําไปได 1 
คน  



           28.2นายทหารสัญญาบัตรซึ่งไดรับเงินเดือนระดับน.4 ข้ึนไป หรือขาราชการ

กลาโหมพลเรือน ผูดํารงตําแหนง ระดับ 7 ข้ึนไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา นําไปไดไมเกิน 2 
คน  
      ขอ 29 หลักเกณฑการเบิกคาเคลื่อนยายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม  
           29.1 การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ใหหมายความถึง การเดินทางเพื่อกลับ
ภูมิลําเนาเดิมของผูเดินทางไปราชการประจําในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกส่ังพักราชการ  
           29.2 ขาราชการ ซึ่งออกจากราชการหรือลูกจางซึ่งทางราชการเลิกจางเบิก

คาใชจายในการเดินทางสําหรับตนเอง และบุคคลในครอบครัวไดเฉพาะคาโดยสารและคาขนยาย
ส่ิงของสวนตัว เพ่ือกลับภูมิลําเนาเดิมของขาราชการหรือลูกจางผูนั้น ตามอัตราสําหรับตําแหนง

ระดับชั้นเงินเดือนครั้งสุดทาย กอนออกจากราชการหรือเลิกจาง                 
                 29.2.1ในกรณีที่ขาราชการหรือลูกจางถึงแกความตายใหสิทธิในการ
เบิก คาใชจายตามขอ 29.2 ตกแกทายาทผูใดผูหนึ่งที่อยูกับขาราชการหรือลูกจางขณะถึงแก

ความตาย   29.2.2ในกรณีที่ไมมีทายาทที่อยูกับขาราชการหรือลูกจาง
ขณะถึงแกความตาย หรือมีทายาทแตไมสามารถจัดการได ใหสิทธิในการเบิกคาใชจายตามขอ 
29.2 ตกแกทายาทผูใดผูหนึ่งที่มิไดไปอยูดวย ถาทายาทผูนั้นตองเดินทางไปจัดการดังกลาว ให
เบิกคาใชจายตามขอ 29.2 สําหรับตนเองไดเฉพาะการเดินทางกลับ  
    29.2.3 การเดินทางและการขนยายสิ่งของสวนตัวตามขอ 29.2 ให
กระทําภายใน 180 วัน นับแตวันออกจากราชการ เลิกจางหรือตาย ถาเกินตองไดรับความตกลง
จากกระทรวงการคลังกอน            
           29.3 ขาราชการซึ่งถูกส่ังพักราชการหรือลูกจางซึ่งถูกส่ังพักการจาง จะเบิก

คาใชจายสําหรับ ตนเองและบุคคลในครอบครัวไดเฉพาะคาโดยสารและคาขนยายสิ่งของสวนตัว 
เพ่ือกลับภูมิลําเนาเดิมของขาราชการหรือลูกจางผูนั้น โดยจะไมรอใหผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได  
   29.4ในกรณีที่ผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมตามขอ 
29.2 และขอ 29.3 จะขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปยังทองที่อ่ืน ซึ่งมิใชภูมิลําเนาเดิมโดย
เสียคาใชจายในการเดินทางไมสูงกวาใหกระทําได เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับหนวยเจาของ

งบประมาณการเคลื่อนยาย            
           29.5การเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ในกรณีที่มิไดกําหนด

ไวในระเบียบนี้ ใหหารือไปยังกรมการขนสงทหารบกเสียกอน เพ่ือจะไดทําความตกลงกับ

กระทรวงการคลังตอไป  
      ขอ 30. การเดินทางของบุคคลในครอบครัว  
           30.1 การเดินทางไปประจําตางสํานักงาน หรือการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม 
ปฏิบัติตามขอ 27.4 หรือขอ 27.5             



           30.2 ถาผูเดินทางไมสามารถนําบุคคลในครอบครัวไปในคราวเดียวกันได ใหผู
เดินทางรายงานชี้แจงเหตุผลความจําเปน และกําหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางตอผูบังคับบัญชา 
จนถึงผูบังคับหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย โดยใหแบงการเดินทางไดไมเกิน 2 คราว  
           30.3 การเดินทางในคราวที่ 2 หากไมเกิน 6 เดือนนับแตวันที่ปรากฏในคําส่ัง
ใหไปประจําตางสํานักงาน ใหอยูในอํานาจอนุมัติของผูบังคับหนวยเจาของงบประมาณการ

เคลื่อนยาย แตถาเกินกําหนดนี้ใหหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย รายงานขออนุมัติจาก
เจากรมการขนสงทหารบก และใหเจากรมการขนสงทหารบก มีอํานาจอนุมัติใหเล่ือนการเดินทาง
ไดภายในกําหนด 1 ป นับตั้งแตวันที่กําหนดในคําส่ังใหไปประจําตางสํานักงาน           
           30.4 ผูเดินทางไมมีสิทธิเบิกคาเคล่ือนยาย ในการเดินทางไปรับบุคคลใน

ครอบครัว ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ            
           30.5 การขออนุมัติเล่ือนการเดินทางคราวที่สอง จากเจากรมการขนสงทหารบก
ตาม ขอ 30.3 ใหดําเนินการดังนี้  
                 30.5.1 ตองแจงเหตุผลหรือความจําเปนที่ไมสามารถนําบุคคลใน

ครอบครัวไปในคราวเดียวกันได  
                 30.5.2 ตองแนบสําเนาคําส่ังเดินทางครั้งแรกและคําส่ังใหไปประจํา

ตางสํานักงาน พรอมกับรายงานขออนุมัติเล่ือนการเดินทาง  
           30.6 บุตรที่อยูในขอบเขตที่จะเบิกคาพาหนะเดินทางได มีหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้  
                 30.6.1 เปนบุตรที่อยูในอุปการะ และ มีสําเนาทะเบียนบานอยูในบาน
เดียวกัน  
                 30.6.2 เปนบุตรที่ยังมิไดทําการสมรสหรือยังไมบรรลุนิติภาวะ  
                           30.6.3 เปนบุตรที่ยังมิไดประกอบอาชีพเปนหลักแหลง  
                 30.6.4 เปนบุตรซึ่งไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถตาม

คําส่ังศาล  
                 30.6.5 บุตรที่บรรลุนิติภาวะแลวซึ่งอยูในหลักเกณฑตามขอ 30.6.4 
ตองระบุความจําเปนที่ตองอยูในอุปการะ            
           30.7 การรายงานสถานภาพงบประมาณการเคลื่อนยาย ตามขอ 14.1 สําหรับ
การเดินทางคราวที่สอง จะตองแนบหลักฐานอนุมัติเล่ือนการเดินทางจากเจากรมการขนสง

ทหารบก และหลักฐานตามขอ 30.5.2ไปพรอมกับใบแลกการขนสงฉบับที่ 3 ดวย จํานวน 2 
ฉบับ  
           30.8 อัตราคาพาหนะคาธรรมเนียม และอ่ืน ๆ สําหรับบุคคลในครอบครัว ให
เบิกไดในอัตราเดียวกับผูเดินทาง สําหรับผูติดตามใหเบิกในอัตราชั้นต่ําสุด  
           30.9 การเดินทางขามสาย ใหเจาหนาที่จัดการเคลื่อนยาย ออกใบแลกการ

ขนสงโดยสารเปน 2 ชุด และมอบใหผูเดินทางไปแลกบัตรโดยสารเองเมื่อเสร็จภารกิจแลวใหนํา



ใบแลกการขนสงโดยสารฉบับที่ 3 - 4 ทั้ง 2 ชุดคืนเจาหนาที่จัดการเคลื่อนยายภายใน 7 วัน 
หากไมนําสงคืนใหปฏิบัติตามขอ 12.5        
      ขอ 31. หลักเกณฑการเคลื่อนยายในกรณีพิเศษ ใหปฏิบัติดังนี้  
           31.1ในการสงผูเจ็บปวยตามสายแพทยผูเจ็บปวยซึ่งตองมารับการ
รักษาพยาบาล ตามสายการแพทยที่กําหนดไวในขอ 12.4.7 และ 12.4.8 ใหเดินทางไดตาม
กําหนดไวในขอ 25 หากผูเจ็บปวยซึ่งแพทยของทางราชการลงความเห็นวา มีอาการหนักมาก

หรืออยูในขั้นอันตรายหรือมีความจําเปนตองเล่ือนชั้นโดยสารใหสูงข้ึน หรือเปล่ียนประเภทการ

ขนสง ใหรายงานขออนุมัติเล่ือนชั้นโดยสารตอผูบังคับหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย 
พรอมกับแนบใบรับรองความเห็นแพทยนั้นไปดวย  
           31.2ในกรณีที่แพทยวินิจฉัยวาผูเจ็บปวยตามขอ 31.1 มีความจําเปนจะตอง
จัดเจาหนาที่รักษาพยาบาลดูแลอยางใกลชิด ใหเจาหนาที่รักษาพยาบาลโดยสารหรือใชประเภท

การขนสงช้ันเดียวหรือประเภทเดียวกับผูเจ็บปวย            
           31.3การนําผูตองหาที่มียศต่ํากวาผูควบคุม ใหเล่ือนชั้นโดยสารสําหรับ

ผูตองหา เปนชั้นเดียวกับผูควบคุมได โดยรายงานขออนุมัติเล่ือนชั้นโดยสารตอผูบังคับหนวย

เจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย ระดับผูบัญชาการมณฑลทหารบก ผูบังคับการจังหวัดทหารบก 
หรือผูบังคับการจังหวัดทหารบกสวนแยก และใหแนบหลักฐานอนุมัตินั้นเปนหลักฐานในการ

เบิกจายคาเคลื่อนยายดวย                       
        ขอ 32. สิทธิในการเคลื่อนยายของที่ปรึกษาทางการทหาร  
           32.1นายทหารสัญญาบัตรหรือเทียบเทาใหเดินทางดวยอัตราคาโดยสารชั้นที่ 1  
           32.2 นายทหารประทวน และพลทหารหรือเทียบเทา ใหเดินทางดวยอัตราคา
โดยสารชั้นที่ 2  
           32.3 ในกรณีเดินทางโดยรถไฟขบวนรถดวนพิเศษ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้  
                 32.3.1 นายทหารสัญญาบัตรหรือเทียบเทาใหใชรถชั้นที่ 2 นั่งนอน
ปรับอากาศ (บนท.ป.)                 
                 32.3.2 นายทหารประทวนและพลทหารหรือเทียบเทา ใหใชรถชั้นที่ 
2 นั่งนอนธรรมดา (บนท.)  
    32.3.3 การใชรถชั้นที่ 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ใหถือ

หลักเกณฑที่ขาราชการไทยในชั้นยศเดียวกันไดรับอยู  
        
 
 
 
 



หมวดที่ 5      
การจัดสิ่งอุปกรณ สัตว และส่ิงของสวนตัว  

      ขอ 33 การสงส่ิงอุปกรณและสัตวของกองทัพบก ใหปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก วา
ดวยการสงและรับสิ่งอุปกรณ พ.ศ.2500  
      ขอ 34. การใชบริการขนสงพาณิชย ในเสนทางใดมีบริการขนสงพาณิชย ที่มีขอตกลงกับ 
กระทรวงกลาโหมหรือกองทัพบกแลวใหใชบริการขนสงพาณิชยนั้น เวนแตจะมีเหตุจําเปนและ

สมควรจึงใชยานพาหนะอื่นได  
      ขอ 35. การจัดสงสิงอุปกรณที่จะนําไปปฏิบัติราชการพรอมผูเดินทาง ใหปฏิบัติ ดังนี้  
           35.1 ผูเดินทางจะตองทําหีบหอส่ิงอุปกรณใหมั่นคงพอที่จะรักษาความ

ปลอดภัยในระหวางการจัดสงได            
           35.2 ผูเดินทางจะตองทําเครื่องหมายหีบหอ และแจงขนาดน้ําหนัก จํานวนหีบ
หอแกเจาหนาที่จัดการเคลื่อนยาย  
           35.3 ผูเดินทางตองรวบรวมสิ่งอุปกรณไวแหงเดียวกัน เพ่ือสะดวกแกการขนสง
มอบใหกับเจาหนาที่จัดการเคลื่อนยาย  
           35.4เมื่อเจาหนาที่จัดการเคลื่อนยาย ไดรับแจงจากผูเดินทางพรอมดวยคําส่ัง

เดินทาง ใหเจาหนาที่จัดการเคลื่อนยายจัดสงใหดวย ประเภทการขนสงที่เหมาะสมตอไป  
           35.5 การรับสิ่งอุปกรณ ณ สถานีปลายทางใหอยูในความรับผิดชอบของผู

เดินทางเปนผูรับของจากบริการขนสงพาณิชย และใหหนวยสนับสนุนทางการเคลื่อนยายพิจารณา
จัดยานพาหนะใหเมื่อไดรับการรองขอ       
      ขอ36. อัตราคาขนยายสิ่งของสวนตัว ไปประจําตางสํานักงานหรือเดินทางกลับภูมิลําเนา
เดิม ผูเดินทางมีสิทธิสงส่ิงของสวนตัวดวยงบประมาณการเคลื่อนยายในลักษณะเหมาจาย ตาม

ประเภทดังตอไปนี้  
           36.1ประเภท ก. สําหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งไดรับเงินเดือนพันเอกอัตรา

เงินเดือนพันเอกพิเศษ ระดับ น.5 ช้ัน 6 (อันดับ 2 เดิม) ข้ึนไป หรือขาราชการกลาโหม
พลเรือนผูดํารงตําแหนงระดับ 9 ข้ึนไป หรือตําแหนงที่เทียบเทา  
           36.2ประเภท ข.สําหรับนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับเงินเดือนระดับ น.3 ถึง
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ ระดับ น.5 ไมเกินชั้น 5 (อันดับ 1 เดิม) หรือขาราชการกลาโหม
พลเรือน ผูดํารงตําแหนงระดับ 6 ถึงระดับ 8 หรือตําแหนงที่เทียบเทา  
           36.3 ประเภท ค. สําหรับนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับเงินเดือนระดับ น. 2 ลง
มาหรือขาราชการกลาโหมพลเรือนผูดํารงตําแหนงระดับ 5 ลงมา หรือตําแหนงที่เทียบเทา และ
นายทหารประทวนซึ่งไดรับเงินเดือน ระดับ ป.1 - ป.2 และพลทหาร ซึ่งรับเงินเดือนระดับ 
พ.1- พ.2            



              36.4 บัญชีคาขนยายสิ่งของสวนตัว ในการเดินทาง ไปประจําตางสํานักงาน

หรือเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ตามผนวก ท.  
           36.5 ผูเดินทางไปประจําตางสํานักงาน ซึ่งไดรับคาใชจายในการเดินทาง

ลวงหนาไปแลว ถาไมเดินทางภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ ใหนําเงินคาใชจายที่ไดรับไป
แลวสงคืนทันที  
           36.6 งบประมาณในการโยกยายตําแหนง หนวยเจาของงบประมาณการ

เคลื่อนยาย ใหหนวยในสวนกลางของบประมาณไปยังกองทัพบกโดยผานกรมการขนสงทหารบก 
หนวยในสวนภูมิภาคขอไปยังกองทัพภาคทั้งงบเงินสดและเครดิต            
           36.7 การเสนอความตองการงบประมาณตามขอ 36.6 ใหผูที่มีหนาที่

เก่ียวของดําเนินการดังตอไปนี้                 
                 36.7.1 ผูเดินทาง รายงานขออนุมัติเดินทางและการขนยายสิ่งของ

สวนตัวตอ ผูบังคับบัญชาหนวยตนสังกัด สําหรับแบบฟอรมการรายงานใหใช ผนวก ฉ.ทาย
ระเบียบนี้ แลวเสนอความตองการงบประมาณคาขนยายสิ่งของสวนตัวโดยระบุระยะทางและ

จํานวนเงินในชอง “ส่ิงของสวนตัว”  
                 36.7.2 ผูบังคับหนวยตนสังกัดลงนามในชอง “ผบ.หนวย” แลวเสนอ
รายงานดังกลาวตามสายการบังคับบัญชาจนถึงผูบังคับหนวยรับการสนับสนุน  
                 36.7.3 ผูบังคับหนวยรับการสนับสนุน พิจารณารายงานตามขอ 
36.7.1 แลวบันทึกความเห็นแลวลงนามในชอง“ผบ.หนวยรับการสนับสนุน”แลวเสนอขอรับ
การสนับสนุน ไปยังผูบังคับหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยายโดยผานเจาหนาที่จัดการ

เคลื่อนยายของหนวย  
                 36.7.4 เจาหนาที่จัดการเคลื่อนยาย คิดคํานวณคาใชจายใหแยกเปน
คาพาหนะสวนหนึ่งและคาขนยายสิ่งของสวนตัวอีกสวนหนึ่ง โดยใชหลักเกณฑตามขอ 24.ขอ 
25.ขอ 26.และตรวจสอบคาขนยายสิ่งของสวนตัวที่คิดคํานวณไดกับผูเดินทางเสนอในรายงาน
ตามขอ 36.7.1 ใหถือเอาจํานวนคาใชจายที่เจาหนาที่จัดการเคลื่อนยายคิดคํานวณเปนหลัก 
สําหรับเสนอความตองการและลงนามในชอง “เจาหนาที่จัดการเคลื่อนยาย” แลวเสนอความ

ตองการงบประมาณทั้งเครดิตและเงินสดใหนายทหารงบประมาณของหนวยพิจารณาสนับสนุน

ตอไป  
                 36.7.5 นายทหารงบประมาณของหนวย สรุปความตองการ

งบประมาณทั้งเครดิตและเงินสด เปนความตองการทั้งส้ินของหนวยเจาของงบประมาณการ

เคลื่อนยาย และตรวจสอบงบประมาณวามีสนับสนุนไดหรือไม แลวลงนามในชอง “นายทหาร
งบประมาณ” และเสนอผูบังคับหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย เพ่ือพิจารณาอนุมัติการ
เดินทาง และการขนยายสิ่งของสวนตัวของผูเดินทาง  
                 36.7.6 ผูบังคับหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย อนุมัติการ
เดินทางและการขนยายสิ่งของสวนตัว พรอมกับอนุมัติเงินรองจายเปนคาขนยายสิ่งของสวนตัว



เมื่อมีงบประมาณสนับสนุนได โดยลงนามในชอง “ผูบังคับหนวยเจาของงบประมาณการ

เคลื่อนยาย” และออกคําส่ังเดินทางใหกับผูเดินทางและบุคคลในครอบครัวของผูเดินทาง ตาม

กําหนดเวลาที่ผูเดินทางขอมาและเสนอของบประมาณการเคลื่อนยายทั้งเครดิตและเงินสด ให

ปฏิบัติตามขอ 36.6            
                  36.8 เมื่อหนวยไดรับอนุมัติงบประมาณตามความตองการในขอ 36.7 แลว
หนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย จะตองแจงใหหนวยรับการสนับสนุนทราบ เพ่ือจะได

ดําเนินการเบิกจายตอไป สําหรับการเบิกจายใหดําเนินการดังตอไปนี้                 
                 36.8.1 ผูเดินทาง เขียนรายงานการขอเบิกเงินคาขนยายสิ่งของ

สวนตัวโดยใชใบสําคัญรับเงิน กง.2 (ทบ.581-202) ตามผนวก ต. พรอมดวยสําเนา ผนวก 
ฉ. เสนอผูบังคับหนวยตนสังกัดเพื่อรับรองความถูกตอง  
                 36.8.2 ผูบังคับหนวยตนสังกัดรับรองความถูกตองโดยใชแบบหนางบ
ใบสําคัญคูจายเงิน กง.10.1 (ทบ.581-210-1) ตามผนวก ถ. แลวเสนอตามสายการบังคับ
บัญชาจนถึงผูบังคับหนวยรับการสนับสนุน  
                 36.8.3 ผูบังคับหนวยรับการสนับสนุนเสนอหนางบใบสําคัญคูจายเงิน 
กง.10.1(ทบ.581-210-1) และใบสําคัญรับเงิน กง.2 (ทบ.581-202) ผนวก ฉ. ไปยัง
นายทหารงบประมาณหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย                 
   36.8.4นายทหารงบประะมาณหนวยเจาของงบประมาณการ
เคลื่อนยายตัดรายจายงบประมาณตามหลักฐานในขอ 36.8.3 แลวเสนอใหฝายการเงินของ

หนวยดําเนินการเบิกจายตอไป  
                 36.8.5 ฝายการเงินของหนวยเสนอขออนุมัติผูบังคับหนวยเจาของ

งบประมาณการเคลื่อนยายตามหลักฐานขอ 36.8.3  
                 36.8.6 ผูบังคับหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย เมื่ออนุมัติ
ตามขอ 36.8.5 แลว ฝายการเงินของหนวยดําเนินการจายเงินคาขนยายใหกับผูเดินทาง หาก
ไดยืมเงิน  
รองจายไปแลว ใหสงหลักฐานใชหนี้ใบยืมตอไป  
                 36.8.7หลักฐานที่จะใชประกอบใบสําคัญรับเงิน กง.2(ทบ.581-
202) เพ่ือใหฝายการเงินของหนวยไดทําการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายไดโดยถูกตอง 
นอกจากจะใชผนวก ฉ.แลว ตองใชคําส่ังเดินทางประกอบดวย   
      ขอ 37. การชําระเงินคาปรับและคาเสียหาย  
           37.1 ในการใชบริการขนสงของบริการขนสงพาณิชย เจาหนาที่และผูเดินทาง

จะตองปฏิบัติตามระเบียบของบริการขนสงพาณิชยนั้น ๆ  



           37.2 ในครั้งคราวใด ที่ผูเดินทางหรือเจาหนาที่ ปฏิบัติผิดพลาดจากระเบียบ
ของบริการขนสงพาณิชยและถูกบริการขนสงพาณิชยปรับหรือเรียกคาเสียหาย ใหผูเดินทางหรือ

เจาหนาที่นั้นรับผิดชอบชดใชคาปรับหรือคาเสียหายเองแลวแตกรณี            
           37.3 ในกรณีมิใชความผิดพลาดของผูเดินทางหรือเจาหนาที่ใหผูบังคับหนวย

เจาของงบประมาณการเคลื่อนยายที่เก่ียวของตั้งกรรมการสอบสวนแลวสรุปเสนอความเห็นไป

ตามสายการบังคับบัญชาจนถึงผูบัญชาการทหารบก ซึ่งจะไดพิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม

เปนราย ๆ ไป  
                                    
 

หมวด 6  
ใบแลกการขนสง  

      ขอ38. ลักษณะใบแลกการขนสง จัดพิมพเปนชุด ๆ ละ 4 ฉบับ เย็บเปนรูปเลม เลม
หนึ่งมี 50 ชุด ในชุดหนึ่ง ๆ จะพิมพเลขที่และขอความตรงกันพรอมกับมีตัวอักษรยอ ทบ.กํากับ
ทุกฉบับ และ กําหนดสีใบแลกการขนสงประจําทั้ง 4 ฉบับ ไวดังนี้            
           38.1 ฉบับที่ 1 สีเหลืองออน  
           38.2 ฉบับที่ 2 สีชมพูออน  
           38.3 ฉบับที่ 3 สีฟาออน  
           38.4 ฉบับที่ 4 สีเขียวออน  
           38.5 ขนาดกวาง 9 เซ็นติเมตร ยาว 18 เซ็นติเมตร  
      ขอ 39. ประเภทใบแลกการขนสง เพ่ือความสะดวกในการคิดคํานวณเงินใหจําแนกใบ
แลกการขนสงออกเปน 2 ประเภท คือ            
           39.1ใบแลกการขนสงโดยสารใหใชแบบทบ.ก.และวิธีเขียนตามตัวอยางผนวก 
ช.  
           39.2ใบแลกการขนสงบรรทุกใหใชแบบ ทบ.ข.และวิธีเขียนตามตัวอยางผนวก 
ซ.  
      ขอ 40. กรรมวิธีในการใชใบแลกการขนสง เมื่อผูเดินทางหรือหนวยเดินทางหรือหนวย
สงขอรับการสนับสนุน ใหเจาหนาที่จัดการเคลื่อนยายดําเนินการดังตอไปนี้  
           40.1 เรียกสําเนาคําส่ังเดินทางหรือใบขอการขนสง (ทบ.461-002) 
แลวแตกรณี จากผูเดินทางหรือหนวยเดินทางหรือหนวยสง จํานวน 3 ฉบับเพื่อ  
                 40.1.1 เก็บไวกับใบแลกการขนสงโดยสารหรือใบแลกการขนสง

บรรทุกฉบับที่  4 จํานวน 1 ฉบับ                 
                 40.1.2 สงไปที่กรมการขนสงทหารบก พรอมกับใบแลกการขนสง

ฉบับที่ 3  จํานวน 2 ฉบับ  



           40.2 กรอกขอความในใบแลกการขนสงตามขอ 39.1 และ 39.2 และลง
นามในชอง “เจาหนาที่จัดการเคลื่อนยาย” ทั้ง 4 ฉบับ  
           40.3 นักเรียนนายสิบหรือพลทหารที่ถูกคัดเลือกเขาประจําการหรือปลดออก

จากประจําการรวมทั้งผูอาสาสมัครไปราชการสงครามซึ่งมีทหารแตงเคร่ืองแบบเปนผูควบคุมการ

เดินทาง กองทัพบกไดมีขอตกลงกับการรถไฟแหงประเทศไทยแลวที่จะคิดคาโดยสารครึ่งราคา

เฉพาะช้ันที่ 3 แมจะมิไดแตงเคร่ืองแบบ จึงใหลงจํานวนในชอง “ท”             
           40.4 นําใบแลกการขนสงทั้ง 4 ฉบับ ไปใหนายสถานีกรอกหมายเลข ขบวน 
วันที่เดินทาง ราคาคาโดยสารและลงนามไวในชอง “ลงนามพนักงานขนสงพาณิชย”  
           40.5 มอบใบแลกการขนสงฉบับที่1 และฉบับที่ 2 ใหนายสถานีเพ่ือแลกบัตร
โดยสารตามจํานวนและชั้นที่ปรากฏในใบแลกการขนสง โดยลงนามรับบัตรโดยสารไวในใบแลก

การขนสง  
           40.6 มอบบัตรโดยสารใหแกผูอํานวยการเดินทาง ตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย
กันไวแลว  
           40.7สงใบแลกการขนสงฉบับที่ 3 ไปที่กรมการขนสงทหารบก พรอมสําเนา
คําส่ังเดินทางหรือใบขอการขนสง ตามขอ 15.2 จํานวน 2 ฉบับ  
                40.8 หากเปนการเดินทางไปประจําตางสํานักงานหรือออกจากราชการ ถาผู

เดินทางนําบิดามารดาของตน บิดมารดาของคูสมรส ตลอดจนบุตรและบุตรที่บรรลุนิติภาวะแลว
ไปดวยจะตองปฏิบัติตามขอ 20.6 โดยสงไปพรอมกับสําเนาคําส่ังเดินทางตามขอ 40.7 
จํานวน 2 ฉบับ  
           40.9 การใชใบแลกการขนสง ควรใชเลียงลําดับหมายเลขจากนอยไปหามาก  
           40.10 ใบแลกการขนสงเปรียบเสมือนเงินตรา จงเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย  
           40.11 ใบแลกการขนสงฉบับใดชํารุดหรือยกเลิกการใช ใหสงคืนกรมการ

ขนสงทหารบก อยางนอยเดือนละครั้ง ใหทําบัญชีประกอบรายละเอียดดวย   
   40.12ใบแลกการขนสงที่ใชทุกฉบับในรอบเดือนตองรวบรวมรายงานสง 
กรมการขนสงทหารบก ใหครบทุกฉบับ            
           40.13 หากใบแลกการขนสงฉบับที่ 3,4 หายไป ใหตั้งกรรมการสอบสวน หา
สาเหตุ แลวสําเนาผลการสอบสวนสงใหกรมการขนสงทหารบก พรอมรายงานงบเดือน เพ่ือใช

เปนหลักฐานตรวจสอบกับใบแลกการขนสงฉบับที่ 2 ที่บริการขนสงพาณิชยสงมาทวงหนี้ และ

เพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบใบสําคัญคูเบิกเงินดวย            
     40.14กรณีออกใบแลกการขนสงโดยสารเครื่องบินไปแลวใหรวบรวมหลักฐาน
การใช สงใหกรมการขนสงทหารบกภายใน 7 วัน  
      ขอ 41. กรรมวิธีในการใชใบแลกการขนสงบรรทุก เพ่ือสงส่ิงอุปกรณที่จะนําไปปฏิบัติ
ราชการพรอมกับผูเดินทาง ใหเจาหนาที่จัดการเคลื่อนยายดําเนินการดังตอไปนี้  



           41.1 กรอกรายการชนิดและจํานวนหีบหอในใบแลกการขนสงบรรทุก   ตาม
ขอ 39.2   
           41.2 ลงนามในชอง “เจาหนาที่จัดการเคลื่อนยาย” ทั้ง 4 ฉบับ  
           41.3มอบใบแลกการขนสงบรรทุกทั้ง 4 ฉบับ ใหเจาหนาที่บรรทุกนําไปใหนาย
สถานีกรอกน้ําหนักและคิดคาระวางตามอัตราและลงนาม “พนักงานขนสงพาณิชย”  
           41.4 รับใบรับของจากเจาหนาที่ของบริการขนสงพาณิชย แลวมอบใหผู

เดินทางสําหรับรับของเมื่อถึงตําบลปลายทาง  
           41.5 ถาเปนการสงเหมาหลัง ใหเจาหนาที่บรรทุกจัดการบรรทุกตรวจและตี

ตราตูใหเรียบรอยทุกคราว หากเปนการสงประเภทหอวัตถุใหมอบสัมภาระใหแกเจาหนาที่ของ

บริการขนสงพาณิชย และลงนามในชอง “เจาหนาที่บรรทุก” ทั้ง 4 ฉบับ  
           41.6 มอบใบแลกการขนสงบรรทุกฉบับที่ 1 และ 2 ใหแกเจาหนาที่ของ

บริการขนสงพาณิชย            
           41.7 สงใบแลกการขนสงบรรทุกฉบับที่ 3 พรอมกับสําเนาคําส่ังเดินทางหรือ
ใบขอการขนสง (ทบ.461-002) จํานวน 2 ฉบับ และหนางบประจําเดือน ตามขอ 15.2 ไป
ยังกรมการขนสงทหารบก             
           41.8 เก็บใบแลกการขนสงบรรทุกฉบับที่ 4 พรอมดวยสําเนาคําส่ังเดินทาง

หรือใบขอการขนสง (ทบ.461-002) และคูรางหนางบประจําเดือน ไวเปนหลักฐานของหนวย  
      ขอ 42. กรรมวิธีในการใชใบแลกการขนสงบรรทุกเพ่ือสงส่ิงอุปกณและสัตวทางรถไฟ

ปฏิบัติเชนเดียวกับขอ 41. แตใหปฏิบัติแตกตางกันตามขอดังตอไปนี้  
                 42.1 ใบรับของที่รับจากนายสถานี ใหเก็บไวเปนหลักฐานในการเบิกจายคา

ธรรม เนียมอื่น ๆ          
           42.2 ในการสงใบแลกการขนสงบรรทุกฉบับที่ 3 ไปยังกรมการขนสงทหารบก
พรอมหนางบประจําเดือน ใหสําเนาใบขอการขนสงจํานวน 2 ฉบับ แนบไปดวยทุกครั้ง  
      ขอ 43. กรรมวิธีในการใชใบแลกการขนสงตามขอ 12.2 และขอ 13.ใหปฏิบัติตาม
ขอ 20, 21,40 และขอ 41.โดยอนุโลม แตใหปฏิบัติแตกตางกันตามหัวขอ ดังตอไปนี้  
           43.1 ในการสงใบแลกการขนสง ฉบับที่ 3 ไปยังกรมการขนสงทหารบก 
จะตองปฏิบัติดังตอไปนี้  
                 43.1.1 ตองสําเนาคําส่ังเดินทางหรือสําเนาใบขอการขนสงแลวแต

กรณีแนบไปกับใบแลกการขนสง ครบตามจํานวนที่ใชจริง  
                 43.1.2 ตองสําเนาอนุมัติหลักการใชงบประมาณของผูบัญชาการ

ทหารบก หรือผูบังคับหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยายแนบไปดวยทุกครั้ง จํานวน 2 
ฉบับ ตอใบแลกการขนสง 1 ฉบับ   



           43.2ใหกรมการขนสงทหารบก ตรวจสอบหลักฐานตามขอ 43.1 เมื่อถูกตอง
แลวใหตั้งฏีกาเบิกเงินไปยังกรมการเงินทหารบก หรือหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย 
แลวแตกรณี  
      ขอ44. กรรมวิธีในการใชใบแลกการขนสง สนับสนุนตางเหลาทัพหรือสวนราชการขึ้น

ตรงตอกระทรวงกลาโหม ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการใชใบแลกการขนสง

ในการเคลื่อนยาย พ.ศ.2510 ทุกประการ และใหเพ่ิมการปฏิบัติตามหัวขอดังตอไปนี้  
           44.1 การสนับสนุนผูเดินทางใหปฏิบัติตามขอ 40.โดยอนุโลม  
           44.2 การสนับสนุนการสงส่ิงอุปกรณ ใหปฏิบัติตามขอ 42 โดยอนุโลม  
           44.3 เมื่อใหการสนับสนุนตามขอ44.1 และ 44.2แลวใหเจาหนาที่จัดการ
เคลื่อนยายของหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย ที่ใหการสนับสนุนแจงใหกรมการขนสง

ทหารบกทราบดวยเครื่องมือส่ือสารที่เร็วที่สุด ตามผนวก ด. เพ่ือจะไดประสานกับบริการขนสง
พาณิชยใหแยกใบแจงหนี้ตางหาก  
           44.4 ใหกรมการขนสงทหารบก ตรวจสอบหลักฐานการใหการสนับสนุนที่

ไดรับจากหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยายตามขอ 43.1 และ 43.2 เมื่อตรงกับใบแจง
หนี้ของบริการ การขนสงพาณิชยแลวจึงดําเนินการสงหลักฐานใหเหลาทัพหรือสวนราชการขึ้นตรง
ตอกระทรวงกลาโหม ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการใชใบแลกการขนสงในการ

เคลื่อนยาย พ.ศ. 2510 ตอไป  
      ขอ 45. อายุใบแลกการขนสง ใบแลกการขนสงทุกฉบับ จะตองใชใหเสร็จสิ้นภายใน
เดือนที่ออกใบแลกการขนสงนั้น โดยปฏิบัติดังนี้  
           45.1 กําหนดวันสิ้นอายุในใบแลกการขนสง  
           45.2 การเดินทางในเที่ยวกับใหใชบัตรโดยสาร ไป - กลับ  
           45.3 ถาไมสามารถใชบัตรโดยสาร ไป - กลับได ใหนําคําส่ังเดินทางไปขอรับ
การสนับสนุนจากหนวยที่เปนเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย ตามที่ระบุไวในคําส่ังเดินทาง  
                 45.4 ในกรณีขอ 45.3 ใหหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยายอื่น ใหการ
สนับสนุนเชนเดียวกับขอ 40 และ 41 โดยใชคําส่ังเดินทางของผูเดินทางหรือหนวยเดินทางนั้น
เปนหลักฐานในการใหการสนับสนุนและลงหมายเลขบัญชีโอนจายตามปรากฏในคําส่ังเดินทางนั้น  
     45.5  สําหรับการเดินทางกลับจากการศึกษาถาไมสามารถใชบัตรโดยสารไป- 
กลับ ได ใหปฏิบัติตามขอ 45.3 และ 45.4  
           45.6 เฉพาะการเดินทางไปยังที่ใด ซึ่งไมมีหนวยเจาของงบประมาณการ

เคลื่อนยายตั้งอยูและไมสามารถใชบัตรโดยสารไป - กลับได ใหมอบใบแลกการขนสงเที่ยวกลับ
ใหผูเดินทางไปแลกบัตรโดยสารเอง ณ สถานีบริการขนสงพาณิชยนั้น ๆ เมื่อกลับมาถึงที่ตั้ง

หนวยใหผูเดินทางนําใบแลกการขนสงฉบับที่ 3 และ 4 ไปคืนใหกับเจาหนาที่จัดการเคลื่อนยาย
ภายใน 7 วัน ในกรณีนี้ใหใชใบแลกการขนสงขามเดือนไดดวย  



           45.7การปฏิบัติตามขอ 45.6 หากผูเดินทางไมนําใบแลกการขนสงฉบับที่ 3 
และ 4 ไปคืนใหกับเจาหนาที่จัดการเคลื่อนยาย ผูเดินทางจะตองรับผิดชอบชดใชเงิน ตามวงเงิน
ที่ปรากฏในใบแลกการขนสงนั้น ๆ  
           45.8 กรณีขอ 45.4และ 45.5 ใหเจาหนาที่จัดการเคลื่อนยายที่ใหการ

สนับสนุนแจงให กรมการขนสงทหารบก และหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยายที่ออก

คําส่ังเดินทางทราบดวยเครื่องมือส่ือสารที่เร็วที่สุดภายใน 3 วัน หลักจากที่ไดออกใบแลกการ

ขนสงสนับสนุนใหไปแลวตามผนวก ด.            
           45.9 ในกรณีที่ไมสามารถเดินทาง ตามที่ไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหทําความ
ตกลง กับ กรมการขนสงทหารบกเสียกอน  
      ขอ 46. การรักษาความปลอดภัยตอใบแลกการขนสง  
           46.1ใหกรมการขนสงทหารบก กําหนดเครื่องหมายลับขึ้นในใบแลกการขนสง 
เพ่ือปองกันการปลอมแปลงตามที่เห็นสมควร  
           46.2ใหผูบังคับหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย ออกคําส่ังเปนลาย

ลักษณอักษรมอบใหเจาหนาที่จัดการเคลื่อนยายของหนวย เปนผูรับผิดชอบในการเก็บรักษาดวย

วิธกีารที่ปลอดภัย  
           46.3 หากใบแลกการขนสงหายไป ใหดําเนินการดังตอไปนี้  
                 46.3.1 ใบแลกการขนสงกรอกขอความแลวหายไปกอนที่จะทําการ

แลกบัตรโดยสาร ใหเจาหนาที่จัดการเคลื่อนยายแจงหมายเลขใบแลกการขนสงที่หายตอนาย

สถานีของสถานีบริการขนสงพาณิชยตนทางเปนลายลักษณอักษรเพื่อขอระงับการออกบัตร

โดยสารตามใบแลกการขนสงที่หายโดยดวน กับใหรีบแจงใหกรมการขนสงทหารบกทราบดวน

ดวย เพ่ือจะไดประกาศยกเลิกตอไป  
                 46.3.2ใบแลกการขนสงที่ยังมิไดกรอกขอความหายไป ใหเจาหนาที่

จัดการเคลื่อนยายแจงหมายเลขใบแลกการขนสงที่หายไป ตอบริการขนสงพาณิชยที่มีขอตกลงกับ
กองทัพบกในเขตพื้นที่นั้น เพ่ือยกเลิกการใชและใหรายงานดวน ถึงผูบังคับหนวยเจาของ

งบประมาณการเคลื่อนยาย และใหผูบังคับหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย แจงให

กรมการขนสงทหารบกทราบดวยเครื่องมือส่ือสารที่เหมาะสมในโอกาสแรกที่กระทําได โดยแจง

หมายเลขใบแลกการขนสง สถานที่และวันเวลาที่หายไป เพ่ือจะไดประกาศยกเลิกตอไป  
          46.4 กรณีตามขอ 46.3 หากปรากฏวามีผูหนึ่งผูใดนําใบแลกการขนสงที่

หนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย ไดแจงวาหายไปใช และบริการขนสงพาณิชย แจงหนี้ไป
ยังกรมการขนสงทหารบกใหกรมการขนสงทหารบกแจงไปยังหนวยเจาของงบประมาณการ

เคลื่อนยายนั้นเพื่อใหผูบังคับหนวยนั้น ๆ สอบสวนหาตัวผูรับผิดชอบชดใช  
           46.5 หากใบแลกการขนสงฉบับใดชํารุดกอนใชงานหรือระหวางใชงาน หามใช
ใบ  
แลกการขนสงชํารุดนั้น และใหนําสงกรมการขนสงทหารบกอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  



           46.6 หากกรอกขอความในใบแลกการขนสงผิดพลาด ใหเลิกใชใบแลกการ

ขนสงฉบับนั้นเสีย หาม ขูด ลบ ขีด ฆา แก หรือ ใชยาลบหมึกเปนอันขาด   และใหนําสง
เชนเดียวกับ 
ขอ 46.5  
           46.7 การลงนามในใบแลกการขนสงทุกชอง ใหใชปากกาน้ําหมึก หรือ

ปากกาลูกล่ืนเทานั้น โดยใหลงลายมือช่ือจริงทุกฉบับหามใชสําเนา  
      ขอ 47. กรรมวิธีการใชใบแลกการขนสงสนับสนุนหนวยซึ่ง ไดรับงบประมาณพิเศษ 
ตามขอ 13. ใหปฏิบัติดังตอไปนี้            
           47.1 ใหเขียนรหัสงบประมาณพิเศษนั้น ๆ มุมบนดานขวาของใบแลกการ

ขนสงทั้ง 4 ฉบับ ดวยอักษรสีแดงขนาด 1 เซ็นติเมตร  
           47.2 ใหหนวยเจาของงบประมาณการเคลื่อนยาย ที่ใหการสนับสนุนแจงให

กรมการขนสงทหารบกทราบดวยเครื่องมือส่ือสารที่เร็วที่สุด ตามผนวกด.เพ่ือประสานกับบริการ
ขนสงพาณิชยใหแยกใบแจงหนี้เปนสวนหนึ่งตางหากจากงบอื่น ๆ สวนการสงหลักฐานการใชใบ
แลกการขนสงใหปฏิบัติตามขอ 44. โดยอนุมโลม       
      ขอ 48. มูลฐานอัตรา อัตราซึ่งปรากฏในขอ 25,26,27,28,29,30 และขอ 36. 
กําหนดขึ้นตามพระราชกฤษฏีกา คาใชจายในการเดินทางไปราชการพ.ศ.2526 และระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจําทาง พ.ศ.2533 พระรา

ชกฤษฏีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 (ฉบัที่ 3) พ.ศ.2528 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2529 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2534 และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการใช
ยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526  
      ขอ 49. อัตราตาง ๆ ตามพระราชกฤษฏีกา คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ในขอ 48.หากมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ ใหหนวยเจาของ

งบประมาณการเคลื่อนยาย ยึดถืออัตราตามพระราชกฤษฏีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการหรือระเบียบกระทรวงการคลังที่แกไขใหมทันที  
  
        ประกาศ  ณ  วันที่     31   เดือน   มกราคม     พ.ศ.2537  
          
                               (ลงช่ือ)  พลเอก   วิมล   วงศวานิช   
                                                              ( วิมล   วงศวานิช )  
                                                              ผูบัญชาการทหารบก          


