
                                
 (สําเนา)  

ระเบียบกองทัพบก  
วาดวย การขอใชยานพาหนะเพื่อการขนสง  

พ.ศ. ๒๕๐๐  
-----------------------  

  
          โดยเห็นเปนการสมควรใหการขอใชยานพาหนะเพื่อการขนสงไดเปนไปดวย

ความเรียบรอยรัดกุมและเหมาะสม จึงใหตราระเบียบนี้ไว ดังตอไปนี้  
          ขอ ๑. ระเบียบนี้ใหเรียกวา " ระเบียบกองทัพบก วาดวยการขอใช

ยานพาหนะเพื่อการขนสง พ.ศ. ๒๕๐๐ "  
          ขอ ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใชเปนตนไป   
          ขอ ๓. ใหยกเลิกระเบียบกองทัพบกที่ขัดแยงกับระเบียบนี้เสียทั้งส้ิน   
          ขอ ๔. ใหกรมสงกําลังบํารุงทหารบก  เปนผูชวยบังคับบัญชาในการกําหนด 
และ ควบคุมแผน  และนโยบายตลอดจนอํานวยการใชการคมนาคมใหเปนไปตามแผนที่

กองทัพบกไดกําหนดไว  
          ขอ ๕. ใหกรมการขนสงทหารบก และสํานักงานขนสงประจําถ่ิน  เปนเจาหนาที่
สายงานฝายเทคนิคและเปนผูดําเนินงานในเรื่องกิจการขนสงทั้งปวงตลอดจนควบคุมและกํากับ

ดูแลการขนขึ้น และขนลง ใหเปนไปดวยความเหมาะสมและเรียบรอย  ทั้งใหเปนไปตามแผน 
และนโยบายของกองทัพบก  
          ขอ ๖. ประเภทของการขนสงไดแก  
                ๖.๑ การขนสงทางรถไฟ  
                ๖.๒ การขนสงทางถนน  
                ๖.๓ การขนสงทางน้ํา  
                ๖.๔ การขนสงทางอากาศ   
          ขอ ๗. การขอใชรถไฟในกรณีนอกจากขอ ๘.  สําหรับหนวยทหารในเขต

จังหวัดพระนครและธนบุรีใหขอตรงตอกรมการขนสงทหารบก   สวนหนวยทหารซึ่งอยูนอกเขต
จังหวัด พระนคร และธนบุรีใหขอตรงตอสํานักงานขนสงประจําถ่ินในเขตนั้น ๆ  แลวใหกรมการ
ขนสงทหารบก หรือสํานักงานขนสงประจําถ่ินสงสถิติการใชรถไฟถึงกองทัพบกภายในวันที่  ๑๕ 
ของเดือน  
          ขอ ๘. การขอใชรถไฟ  เพ่ือทําการเคลื่อนยายหนวยทหารที่มีกําลังเกินกวา  ๑ 
กองพัน หรือเพ่ือการขนอาวุธ,กระสุน หรือการขอใหเปดเดินรถไฟขบวนพิเศษ ใหสวนราชการที่
มีความจําเปนจะทําการขนสง ขออนุมัติหลักการพรอมทั้งรายละเอียดในการเคลื่อนยายโดยทาง



รถไฟตรงตอกองทัพบกและเมื่อไดรับอนุมัติใหเคลื่อนยายไดแลว ใหกรมการขนสงทหารบกหรือ

สํานักงานขนสงประจําถ่ินดําเนินการติดตอขอใชรถไฟจากแหลงจัดสนองตอไป  
                ๘.๑ ในกรณีพิเศษ ซึ่งหนวยทหารจะตองปฏิบัติตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม
วาดวยการใชกําลังทหาร การเคลื่อนยายกําลังทหาร และการเตรียมพรอม พ.ศ. ๒๔๙๘ ขอ ๘. 
(๒) ซึ่งประกาศ  ณ  วันที่ ๒๖ ส่ิงหาคม ๒๔๙๘ ใหหนวยทหารติดตอขอใชรถไฟจาก กรมการ
ขนสงทหารบก หรือสํานักงานขนสงประจําถ่ินไดโดยตรง แลวรายงานให ทบ. ทราบ พรอมดวย
เหตุผลโดยดวนที่สุด  
หมายเหตุ ปจจุบันใชขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการใชกําลังทหาร การเคลื่อนยายกําลัง        
ทหารและการเตรียมพรอม พ.ศ.๒๕๑๙ ประกาศเมื่อ ๑๘ มีนาคม ๒๕๑๙  
  
                ๘.๒ การขอใชรถไฟ เพ่ือขนอาวุธหรือกระสุนตามอัตราที่หนวยมีสิทธิเบิก หรือ
ตามระดับสิ่งอุปกรณคงคลังที่ทบ.อนุมัติหรือการสงซอมตามระเบียบใหหนวยขอตรงตอกรมการ
ขนสงทหารบก หรือสํานักงานขนสงประจําถ่ิน พรอมทั้งแนบสําเนาหลักฐานใบเบิก  หรือสําเนาใบ
สงซอมไปดวย  
                ๘.๓ แบบเอกสารการขอใชรถไฟตามขอ ๗. และ ๘.ใหใช   
                     ๘.๓.๑ สําหรับเคลื่อนยายหนวยทหาร  ใชแบบฟอรมตาม

ผนวก ๑                          ทายระเบียบนี้  
                     ๘.๓.๒ สําหรับเคลื่อนยายสิ่งอุปกรณ   ใชแบบพอรมตาม

ผนวก  ๒                                          ทายระเบียบนี้  
          ขอ ๙. การขอใชรถไฟตามขอ ๗. จะตองย่ืนคําขอลวงหนาถึงกองทัพบก ไม
นอยกวา ๑๐ วัน   
          ขอ ๑๐. การขอใชรถไฟตามกรณีในขอ ๗. ใหย่ืนคําขอลวงหนาไปยังหนวย

รับคําขอไมนอยกวา ๗ วัน  
          ในกรณีที่จะตองปฏิบัติเรงดวนเปนกรณีพิเศษใหขอใชรถไฟไดเร็วกวาที่กําหนด

ไวนี้ สวนจะจัดสนองไดเพียงใด ยอมแลวแตการรถไฟแหงประเทศไทย จะเปนผูพิจารณาจาย  
          ขอ ๑๑. การขอใชรถยนตหรือเรือของกองทัพบก เพ่ือการขนสงกําลังพลและส่ิง
อุปกรณเวนการขนสงตามกรณีในขอ ๘. ใหสวนราชการที่มีความจําเปนจะทําการขนสงขอตรงตอ
กรมการขนสงทหารบก หรือสํานักงานขนสงประจําถ่ินในเขตซึ่งสวนราชการนั้นตั้งอยู  
          แบบเอกสารการขอใช ตามผนวกที่ ๒ ทายระเบียบนี้  
          ขอ ๑๒. การขอใชรถยนต   หรือเรือของกองทัพบก   ในกรณีที่จะทําการขนสง
หนวยทหารที่มีกําลังเกินกวา ๑ กองพัน  หรือเพ่ือการขนอาวุธ  กระสุน  ใหสวนราชการที่มีความ
จําเปนจะทําการขนสงขออนุมัติหลักการ พรอมทั้งรายละเอียดในการเคลื่อนยายโดยทางรถยนต 
หรือเรือตรงตอกองทัพบก  และเมื่อไดรับอนุมัติใหเคลื่อนยายไดแลวใหกรมการขนสงทหารบก 
หรือสํานักงานขนสงประจําถ่ินดําเนินการจัดใหตอไป  



          สวนการขอใชรถยนต หรือเรือตามกรณีในขอ ๘.๑ และ ๘.๒ ใหดําเนินการ
ตามที่กลาวไวในขอ ๘ โดยอนุโลม  
          ขอ ๑๓. การขอใชรถยนตหรือเรือของกองทัพบกตั้งแต ๔ คัน หรือ ๔ ลํา ข้ึน
ไป ผูขอใชจะตองสงคําขอลวงหนาไมนอยกวา ๕ วัน สําหรับการขอรถยนต หรือเรือตั้งแต  ๓ คัน 
หรือ ๓ ลํา ลงมาใหย่ืนคําขอลวงหนาไมนอยกวา ๒ วัน  
          ขอ ๑๔. การขอใชยานพาหนะจากกองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศใหสวน

ราชการที่มีความจําเปนจะทําการขนสงโดยเครื่องบินจากกองทัพอากาศ  เครื่องบินหรือเรือจา

กองทัพเรือ เสนอคําขอตรงตอกองทัพบกพรอมดวยเหตุผลโดยละเอียด  
          การขออนุมัติใชเครื่องบิน ใหใชแบบเอกสารตามผนวกที่ ๓ ทายระเบียบนี้  
          ในกรณีพิเศษและเรงดวนใหผูบังคับบัญชาชั้น ผบ.พล หรือเทียบเทาเปนผู

พิจารณาติดตอขอเครื่องบินจากกองทัพอากาศ,เครื่องบินหรือเรือจากกองทัพเรือไดโดยตรง  แลว
รายงานใหกองทัพบกทราบโดยดวน  
          ขอ ๑๕. การขอใชยานพาหนะทางการพาณิชย (จากองคการหรือบริษัท)  หาก
มีความจําเปนโดยไมสามารถปฏิบัติตามขอ ๗. ขอ ๑๑ และขอ ๑๔ ไดก็ใหสวนราชการนั้นๆ 
เสนอขออนุมัติใชตอผูบังคับบัญชาชั้น ผบ.กรม ข้ึนไป แลวรายงานใหกองทัพบกทราบ  
          ขอ ๑๖. การขอใชยานพาหนะตามขอ ๗. ขอ ๑๔.และขอ ๑๕ ใหใชงบประมาณ
ของสวนราชการที่ขอ  
          ขอ ๑๗. ใหสวนราชการที่ขอใชยานพาหนะปฏิบัติการขอใชยานพาหนะ

ดังตอไปนี้  
                 ๑๗.๑ ในกรณีที่ไมเรงดวน  ใหขอเปนลายลักษณอักษร  ตามแบบใบขอพาหนะ
ในผนวกที่ ๑ - ๓ ทายระเบียบนี้ โดยใหหัวหนาสวนราชการตั้งแต ช้ัน ผบ.พัน ข้ึนไป ลงช่ือเปน
ผูขอและ ลงช่ือมอบฉันทะใหนายทหารชั้นสัญญาบัตรในหนวยมาทําการขอแทน   ทั้งนี้ใหสงใบ
ขอยานพาหนะลวงหนาตามที่กําหนดไวในขอ ๙. ขอ ๑๐ และขอ ๑๓  
                 ๑๗.๒ ในกรณีเรงดวน อาจขอโดยทางวิทยุ,โทรเลขหรือโทรศัพท โดยสงคําขอ
เปนแบบขาวสาร  
  ขอ ๑๘. สวนราชการที่ขอใชยานพาหนะ ตองปฏิบัติตามระเบียบของหนวย  หรือ

องคการ  บริษัทซึ่งเปนเจาของยานพาหนะนั้น ๆ  และในการณีที่ตองถูกปรับ  เนื่องจากการ
ปฏิบัติผิดระเบียบสวนราชการที่ขอใชตองรับผิดชอบ และนําเงินไปชําระใหเสร็จสิ้นภายใน  ๗ วัน 
หลังจากที่ไดรับทราบจากผูรับคําขอ  
 
----------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ   (๑) ขอบังคับของกระทรวงกลาโหม วาดวยการใชกําลังทหาร การเคลื่อนยาย  
                           กําลังทหารและการเตรียมพรอม พ.ศ.๒๔๙๘ ในขอ ๘.  



           (๒) ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ส.ค.๒๔๙๘ ยกเลิกไปแลวใหใชขอบังคับ
กระทรวง  
                  กลาโหม วาดวยการใชกําลังทหาร   การเคลื่อนยายกําลังทหาร และการ  
                          เตรียมพรอม พ.ศ.๒๕๑๙ แทนโดยอนุโลม ประกาศเมื่อ ๑๘ มี.ค. 
๒๕๑๙  
 
          ขอ ๑๙. เมื่อผูขอใชยานพาหนะไมสามารถใชยานพาหนะที่ตนขอได  ตองรีบ
แจงใหหนวยรับคําขอทราบลวงหนากอนกําหนดเวลาใชยานพาหนะไมนอยกวา ๓ วัน                                    
          ในกรณีที่หนวยรับคําขอตองขอยานพาหนะไปยังแหลงจัดสนองนอกกองทัพบก  
และไมสามารถจะของดใชยานพาหนะในครั้งนั้น ๆ ไดทัน เมื่อแหลงจัดสนอง จําเปนตองเรียกคา
ปวยการเสียเวลา หนวยขอใชจะตองรับผิดชอบและนําเงินไปชําระเชนเดียวกับขอ ๑๘  
          ขอ ๒๐. การใชยานพาหนะ ผูขอใชควรพิจารณาถึงคาของความสิ้นเปลืองในการ
ใชยานพาหนะนั้น ๆ  วาคุมคาหรือสมควรกับราชการที่ใชหรือไม  และจะตองไมถือเอาความ
สะดวกแลวอางความจําเปนหนาที่ราชการ  ซึ่งไมเปนการเหมาะสมกับคาของความสิ้นเปลืองมา

เปนหลักปฏิบัติ ทั้งนี้ใหกรมสงกําลังบํารุงทหารบก,กรมการขนสงทหารบก, สํานักงานขนสง

ประจําถ่ินเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการขอใชยานพาหนะนั้น ๆ โดยเด็ดขาด        
          ขอ ๒๑. ในกรณีที่ไมมีสํานักงานขนสงประจถิ่นอยูใน จทบ.หรือ มทบ.ใดให 
ผบ.จทบ.หรือ ผบ.มทบ.แตงตั้งนายทหารผูใดผูหนึ่งที่สมควรเปนนายทหารฝายการขนสงของ 
จทบ.หรือ มทบ.นั้นโดยรับผิดชอบดําเนินการตามที่ระบุไวในขอ๕.และใหจทบ.หรือมทบ.จัด
มอบยานพาหนะ เพ่ือการขนสงใหตามความจําเปน  
          ขอ ๒๒. ใหกรมสงกําลังบํารุงทหารบก,กรมการขนสงทหารบก และสํานักงาน
ขนสงประจําถ่ิน เปนผูรักษาระเบียบนี้   และมีอํานาจออกระเบียบปลีกยอย เพ่ือดําเนินการตาม
ระเบียบนี้  
  
                  ประกาศ   ณ   วันที่   ๗   กันยายน   ๒๕๐๐  
                           (ลงช่ือ)  จอมพล  ส.   ธนะรัชต  
                                                ผบ.ทบ.  
เปนสําเนาถูกตอง จายถึงหนวยจาย  
     (ลงช่ือ) พล.ต.  ป. จันทราภา  
  
หมายเหตุ  ใบขอการขนสง และคําแนะนําในการใช ขอใหดูระเบียบ ทบ.วาดวยการสง และ  
              รับสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๐๐  
  
  



                       
 ผนวกที่ ๑                              หนา ๑ แผนที่......จํานวน.............แผน  
  

ใบขอการเคลื่อนยายทางรถไฟ  
  
๑.หนวยที่จะเคลื่อนยาย 
...............................................................................................  
๒.ตองการเคลื่อนยายจากสถานี..................................ถึงสถานี.........................  
๓.หนวยที่พรอมทีจะบรรทุกไดตั้งแตวันที่.....................เวลา................................  
๔.ตองการถึงสถานีปลายทางภายในวันที่...........................................................  
๕.คําส่ังการเดินทางที่...................วันที่..................ยศนามผูออกคําส่ัง................. 
........................................................................  
๖. ยศนามผูชวย สธ.- ๔ ฝายการขนสง หรือ สธ.- ๔ หรือ ฝอ.๔ ของหนวย

.......................................................................................................

.................................................  
                                     ลงช่ือผูขอ...............................................  
                                           ตําแหนง.................................................  
หมายเหต ุ ๑. นายทหารฝายการขนสง จะแจงใหทราบวาจะจัดรถไฟใหไดตามหนวย

ตองการ หรือไม  เมื่อใด  ทั้งนี้ตองแลวแตวาการรถไฟแหงประเทศไทย จะสนองความ     
ตองการไดเพียงใด  
          ๒. ความยาวของขบวนโดยปกติไมเกิน  ๔๐  ตู (รถ ๔ ลอ ) ทั้งนี้เจาหนาการ  
                        รถไฟจะแจงใหทราบโดยแนนอนอีกครั้งหนึ่ง หากหนวยจะตองการ

เคลื่อนยาย เปนขบวนควรจะแยกหนวย ที่จะตองเคลื่อนยายใหเหมาะสมกับจํานวนตูของ   แตละ
ขบวน    
          ๓. นายทหารฝายการขนสง จะตองขอทราบประกาศเดินรถแตละขบวน จากเจา                       
หนาที่รถไฟ แลวแจงเวลาออก เวลาหยุดพักตามสถานี และ กําหนดที่จะถึง       ปลายทางให
หนวยทราบโดยประมาณ  
          ๔. การบรรทุกรถไฟ ๑ ขบวนควรใชเวลาประมาณ ๓ ช่ัวโมง   
  
  


