ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ว่าด้วยการขนส่ง
พ.ศ. ๒๕๒๔
เพื่อให้การดาเนินการในการขนส่งและการควบคุมรักษายานพาหนะขององค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการประหยัดน้ามันเชื้อเพลิง ตามนโยบายของทางราชการ
และความจาเป็นในด้านงบประมาณขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ฉะนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบาย
และแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวซึ่งจะทาให้สามารถประหยัดเงินงบประมาณขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ในด้านนี้ได้ จึงให้วางระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการขนส่ง
พ.ศ.๒๕๒๔”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการขนส่ง
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๒๑ แล้วให้ใช้ระเบียบนี้แทน
(1)
ข้อ ๓ ให้กองส่งกาลังบารุง ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นเจ้าหน้าที่ในการดาเนินงาน
ด้านกิจการขนส่งขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกส่วนกลาง และประสานงานการปฏิบัติกับหน่วยต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรถอยู่ในความรับผิดชอบในการดาเนินงานตามระเบียบนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่ดาเนินงาน
ของแต่ละหน่วย ดังต่อไปนี้
๓.๑ หัวหน้าแผนกขนส่ง กองส่งกาลังบารุง ฝ่ายนโยบายและแผน
๓.๒ หัวหน้าแผนกฝึกอาชีพทั่วไป หัวหน้าแผนกฝึกอาชีพผู้พิการ ศูนย์ฝึกอาชีพ
และหัวหน้าแผนกโรงงานในอารักษ์ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์
๓.๓ หัวหน้าแผนกบริการและซ่อมบารุง กองบริการ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
๓.๔ หัวหน้าแผนกนิติกรรมและสัญญา ส่วนดาเนินงาน สานักงานกองทุน
สงเคราะห์ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์
ข้อ ๔ การควบคุมและการเก็บรักษา
(2)
๔.๑ รถทุกชนิดและทุกคันขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้มีสมุดประวัติ
แสดงการได้มา การซ่อมแซม การบารุงรักษา และการโอนสับเปลี่ยนเจ้าของ โดยให้กองส่งกาลังบารุง
ฝ่ายนโยบายและแผน มีหน้าที่จัดทาและควบคุม
๔.๒ รถทุกชนิดของหน่วยในองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกส่วนกลาง ให้อยู่ใน
ความควบคุมของเจ้าหน้าที่ไนข้อ ๓ และจอดเก็บรักษาไว้ที่โรงรถ ณ บางซ่อน ตาบลบางซื่อ หรือที่องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกส่วนกลาง ตามความจาเป็นในเมื่อมิได้มีการใช้งาน ยกเว้นรถยนต์ประจาตาแหน่ง
สาหรับรถพยาบาลและรถที่ใช้งานในกิจการของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้จอดไว้ ณ โรงรถของโรงพยาบาลทหาร
ผ่านศึก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1,2)
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-๒๔.๓ รถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการรับส่งหนังสือของแผนกสารบรรณ สานักงานเลขานุการ
ในวันและเวลาราชการ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานรับส่งหนังสือ สาหรับนอกเวลาราชการและ
ในวันหยุดให้เก็บไว้ที่โรงรถบางซ่อน แต่ถ้าเลขานุการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เห็นว่ามีภารกิจจาเป็น
จาต้องใช้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการด้วย ก็พิจารณาอนุมัติให้เก็บรักษาไว้นอกสถานที่ ๆ กาหนดนี้
ได้เป็นกรณีพิเศษ
(1)
๔.๔ รถทุกชนิดที่ประจาอยู่ในนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก ของกองนิคมเกษตรกรรม
ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวกับการควบคุม การใช้ยานพาหนะ และเครื่องมือทุ่นแรง
ของกองนิคมเกษตรกรรม ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ หรือนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกนั้น ๆ
(2)
๔.๕ รถทุกชนิดที่ประจาอยู่ที่สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตต่าง ๆ ให้อยู่ใน
ความควบคุมของหัวหน้าสานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนั้น ๆ
(3)
๔.๖ รถใช้งานส่วนกลางทั่วไปขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทุกคัน ยกเว้น
รถประจาตาแหน่ง ให้จัดทาตราเครื่องหมายและอักษรย่อ “อผศ.” และมีข้อความว่า “ใช้ในราชการเท่านั้น”
ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง
ข้อ ๕ การขอใช้รถ
(4)
๕.๑ การขอใช้รถซึ่งอยู่ในความควบคุมของกองส่งกาลังบารุง ฝ่ายนโยบายและแผน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้หัวหน้าแผนกผู้ขอใช้รถทารายงานเสนอผู้อานวยการกอง และให้ผู้อานวยการกอง
หรือผู้ทาการแทนพิจารณากลั่นกรองถึงความจาเป็นในการขอใช้รถ แล้วขอมายังกองส่งกาลังบารุง
ฝ่ายนโยบายและแผน ตามแบบใบขอใช้รถที่ได้กาหนดไว้ และส่งคาขอดังกล่าวล่วงหน้า ๑ วัน
เว้นแต่กรณีจาเป็นหรือเร่งด่วนที่ไม่อาจกาหนดการไว้ล่วงหน้าได้ หน่วยที่ขอใช้รถอาจติดต่อแจ้งความประสงค์
ในการใช้รถแล้วส่งคาขอภายหลังก็ได้ ส่วนรถที่จัดประจาไว้ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้หัวหน้าแผนกขึ้นไป
เป็นผู้ขอใช้รถ โดยผ่านแผนกบริการและซ่อมบารุง กองบริการ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อพิจารณา
และให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก หรือหัวหน้ากองบริการ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นผู้อนุมัติ
การใช้รถ สาหรับกองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ และสานักงานกองทุนสงเคราะห์ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์
ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลม
สาหรับการขอใช้รถเพื่อสวัสดิการ ให้ใช้ใบขอรถที่กาหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
๕.๒ การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ถ้าจะขอใช้รถยนต์ส่วนกลางด้วย
ให้แยกเรื่องการขออนุมัติใช้รถเป็นเรื่องหนึ่งต่างหาก เพื่อความสะดวกในการพิจารณาและเตรียมการล่วงหน้า
สาหรับจัดรถให้ โดยไม่รวมกับเรื่องขออนุมัติเดินทางหรือการยืมเงินทดรองจ่าย
๕.๓ การขอใช้รถเพื่อสวัสดิการ จะจัดให้ในกรณีที่เห็นว่าเป็นความจาเป็นอย่างแท้จริง
ดังต่อไปนี้
๕.๓.๑ การรดน้าศพ, สวดพระอภิธรรม, และงานฌาปนกิจศพของเจ้าหน้าที่,
คู่สมรส, บิดามารดาหรือบุตรธิดาของตนเอง
๕.๓.๒ งานมงคลสมรสของตนเอง
๕.๓.๓ งานอุปสมบทของตนเอง
๕.๓.๔ งานที่ผู้อานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเห็นสมควร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1,2,3,4)
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-๓(1)

๕.๓.๕ การขอใช้รถตามข้อ ๕.๓ ขอใช้รถได้เฉพาะในจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร
ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม จังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดสมุทรสาคร ระยะทางไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร
๕.๔ ในกรณีขอใช้รถเพื่อสวัสดิการตามข้อ ๕.๓ เฉพาะนอกเวลาราชการหรือในวันหยุด
หากได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ใช้รถจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถด้วย นอกจากจะได้มี
การตกลงกันล่วงหน้าไว้ก่อน
๕.๕ การใช้รถในกรณีที่กล่าวในข้อ ๕.๒ และ ๕.๓ ถ้าจุดมุง่ หมายในการใช้รถมีระยะทางไกล
หรือมีความสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิงมาก ผู้ใช้รถจะต้องเป็นผู้เติมน้ามันตามระยะทางในการขอใช้รถ
เฉพาะการขอใช้รถกรณีขอใช้รถที่มิใช่เป็นการปฏิบัติงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในข้อ ๕.๓
ให้พนักงานขับรถแนบหลักฐานการเติมน้ามันรถที่ใช้มากับรายงานการปฏิบัติงานพิเศษหลังจากใช้รถเรียบร้อยแล้ว
เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าแผนกขนส่งในใบขอใช้รถเท่านั้น
๕.๖ ในกรณีที่รถเกิดชารุดเสียหายขึ้นเนื่องด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม หากความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นนัน้ เกิดจากความประมาทเลินเล่อของพนักงานขับรถ หรือพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองลงความเห็นว่า
พนักงานขับรถขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นฝ่ายผิด พนักงานขับรถจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นทั้งสิ้น
๕.๗ การขอใช้รถเพื่อสวัสดิการ หากรถเกิดการชารุดเสียหายขึ้นจากการใช้นั้น ผู้ที่ขอใช้รถ
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นร่วมกับพนักงานขับรถโดยให้กาหนดความรับผิดชอบของผู้ขอใช้ไว้
ในแบบฟอร์มการขอใช้รถด้วย
๕.๘ อัตราค่าบารุงในการใช้รถมีดังนี้
๕.๘.๑ ขอใช้ไปต่างจังหวัด
- รถเล็กวันละ ๑๐๐ บาท
- รถใหญ่วันละ ๒๐๐ บาท
๕.๘.๒ ขอใช้ในกรุงเทพมหานคร
- รถเล็กวันละ ๕๐ บาท
- รถใหญ่วันละ ๑๐๐ บาท
(2)
๕.๙ การชาระเงินค่าบารุง เมื่อคาขอใช้รถได้รับอนุมัติแล้ว ให้ผู้ขอชาระเงินค่าบารุง
ตามอัตราที่กาหนดไว้ที่แผนกขนส่ง กองส่งกาลังบารุง ฝ่ายนโยบายและแผน โดยหัวหน้าแผนกขนส่ง
กองส่งกาลังบารุง ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้เซ็นรับไว้ท้ายแบบใบขอใช้รถ และเมื่อรับชาระเงินแล้วให้นาฝาก
กองการเงินไม่เกินวันรุ่งขึ้นของวันที่รับเงินหรือวันเปิดทาการถ้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดราชการ โดยให้
กองส่งกาลังบารุง ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้นาฝาก และจะถอนออกมาใช้เกี่ยวกับการซ่อมบารุงหรือ
กิจการอื่น ๆ ที่จาเป็นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อจานวนมากพอสมควร
ข้อ ๖ การขออนุมัติใช้รถและการนารถออกใช้งาน
(3)
๖.๑ การสั่งการใช้รถตามคาขอ ให้หัวหน้าแผนกขนส่ง กองส่งกาลังบารุง ฝ่ายนโยบาย
และแผน เป็นผู้สั่งใช้รถตามอนุมัติของผู้อานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รองผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ หรือผู้อานวยการกองส่งกาลังบารุง ฝ่ายนโยบายและแผน โดยพนักงานขับรถจะต้องอยู่
ประจาตลอดเวลาปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่าจะไม่มีภารกิจในการใช้รถก็ตาม สาหรับรถซึ่งประจาอยู่ที่หน่วยฝึกขับรถยนต์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1,2,3)

แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการขนส่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕

-๔แผนกฝึกอาชีพทั่วไป ศูนย์ฝึกอาชีพ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ รถซึ่งใช้ในกิจการสานักงานกองทุน
สงเคราะห์ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๕.๑ ยกเว้นการใช้
ในการฝึกนักเรียนของหน่วยฝึกขับรถยนต์ แผนกฝึกอาชีพทั่วไป ศูนย์ฝึกอาชีพ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์
(1)
๖.๒ ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต้องใช้รถในวันหยุดราชการ หรือนอกเวลาราชการ
ให้เวรประจาสานักงานเป็นผู้สั่งใช้รถโดยขออนุมัติจากผู้อานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ หรือผู้อานวยการกองส่งกาลังบารุง ฝ่ายนโยบายและแผน
ด้วยการติดต่อทางโทรศัพท์ สาหรับรถที่จัดไว้ประจาอยู่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ถ้าหากมีความจาเป็น
กรณีฉุกเฉินที่ต้องใช้ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ หรือนอกเวลาราชการ ให้เวรประจาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ลงนามรับรองไว้ในแบบใบขอใช้รถกรณีเร่งด่วน และเมื่อพนักงานขับรถปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ให้รายงาน
ผู้อานวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึกทราบ โดยผ่านตามสายการบังคับบัญชา
(2)
๖.๓ การนารถออกใช้งานทุกครั้ง พนักงานขับรถจะต้องมีใบขอใช้รถและลงรายการใช้รถ
โดยเรียบร้อย เว้นแต่เป็นคาสั่งด้วยวาจาจากผู้อานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รองผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ ผู้อานวยการฝ่ายนโยบายและแผน ผู้อานวยการกองส่งกาลังบารุง ฝ่ายนโยบายและแผน
หรือบุคคลตามข้อ ๓ หรือกรณีเร่งด่วนในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ ตามข้อ ๖.๒ การใช้รถทุกครั้ง
พนักงานขับรถจะต้องลงรายการในแบบใบขอใช้รถและจานวนกิโลเมตรที่ใช้ในรายการใช้รถเป็นหลักฐานในการ
ขอเบิกน้ามันเชื้อเพลิงตามที่ใช้ไปจริง โดยให้บุคคลตามข้อ ๓ เป็นผู้ดาเนินการและกาหนดความสิ้นเปลือง
เป็นกิโลเมตร/ลิตร ตามความเหมาะสมของรถแต่ละคัน
๖.๔ การนารถออกนอกบริเวณโรงเก็บรถหรือสานักงาน โดยไม่มีใบขอใช้รถไม่ว่ากรณีใด ๆ
จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๓ เสียก่อน นอกจากการนารถที่ออกปฏิบัติงานประจาวัน
ในตอนเช้าหรือนาเข้าเก็บในตอนเย็น การนารถออกโดยพลการ เช่น ไปธุระส่วนตัวหรือไปรับประทานอาหาร
กลางวัน ห้ามโดยเด็ดขาด
๖.๕ ห้ามมิให้พนักงานขับรถนารถออกนอกเส้นทางจากสถานที่ ๆ กาหนดในใบขอใช้รถ
รวมทั้งการนารถไปใช้ในกิจการอื่น ๆ นอกเส้นทางที่นารถเข้าเก็บหรือออกจากโรงเก็บรถ และห้ามมิให้พนักงาน
ขับรถอนุญาตหรือยินยอมให้ผู้อื่นที่ไม่มีหน้าที่ขับรถของตน เว้นแต่เป็นการจัดคนแทนตามคาสั่งของผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ
๖.๖ การขอใช้รถเพื่อปฏิบัติราชการภายในเขตกรุงเทพมหานครนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการ ที่พนักงานขับรถมีสิทธิเบิกค่าอาหารทาการนอกเวลาราชการ ให้ผู้ขอใช้รถเป็นผู้เบิกจ่ายให้
พนักงานขับรถ
(3)
๖.๗ การขอใช้รถเพื่อไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด ผู้อานวยการองค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึก หรือผู้ทาการแทนเป็นผู้อนุมัติแต่ผู้เดียว ยกเว้นจังหวัดใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครในระยะทางไม่เกิน
๖๑ กิโลเมตร จากเขตกรุงเทพมหานคร ให้หัวหน้ากองส่งกาลังบารุง หรือผู้อานวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
หรือหัวหน้ากองอาชีพ หรือหัวหน้าสานักงานกองทุนสงเคราะห์ ซึ่งเป็นผู้มีอานาจอนุมัติการใช้รถตามข้อ ๕.๑
เป็นผู้อนุมัติการใช้รถได้ และในการเดินทางไปต่างจังหวัดไกลเกินกว่าระยะทางที่ได้กาหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น
ผู้ขอใช้รถจะต้องเป็นผู้เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ และค่าน้ามันเชื้อเพลิงระหว่างการปฏิบัติการนั้น ๆ ด้วย
โดยพิจารณาตามลักษณะของงาน ดังต่อไปนี้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1,2)

แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการขนส่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕
(3)

แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการขนส่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๘

-๕๖.๗.๑ การบรรทุกของไปเป็นจานวนมาก เพื่อจะได้ไม่ต้องจัดรถบรรทุกไปอีกต่างหาก
(1)
๖.๗.๒ การเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานระดับผู้อานวยการกองขึ้นไป
๖.๗.๓ การเดินทางไปปฏิบัติงานซึ่งจะต้องไปติดต่อประสานงานกับ
ส่วนราชการอื่น ๆ และจะต้องรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานนั้น ๆ
ไปร่วมปฏิบัติงานด้วย
๖.๗.๔ งานที่ผู้อานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสั่งการให้
ใช้รถยนต์ส่วนกลางโดยเฉพาะ
๖.๘ การขอใช้รถตามข้อ ๖.๗ ยกเว้นรถตามโครงการสินเชื่อเพื่อการเกษตร
มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๖.๘.๑ ระยะทางในการขอใช้รถถึงตาบลปลายทาง จะต้องมีระยะทาง
ไม่เกิน ๑๕๐ กิโลเมตร หากมีระยะทางไกลเกินกว่าที่กาหนดไว้นี้
จะต้องเดินทางโดยรถบริการสาธารณะ
๖.๘.๒ การเดินทางตามข้อ ๖.๗ จะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้เดินทางไม่น้อยกว่า
๓ คน ถ้าต่ากว่า ๓ คน ต้องเดินทางด้วยรถประจาทางหรือรถไฟ
เว้นแต่ตาบลที่ไม่มีรถไฟ รถประจาทางหรือยานพาหนะอื่น ๆ
ในท้องถิ่นที่สามารถเดินทางไปได้เท่านั้น
๖.๘.๓ การปฏิบัติงานอื่นใด นอกเหนือจากในข้อ ๖.๗ หรือนอกเหนือจาก
หลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้ขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ โดยให้หัวหน้าหน่วย
ที่ขอใช้รถพิจารณากลั่นกรองเหตุผลความจาเป็นอย่างแท้จริง
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลเสนอมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
๖.๙ การขอใช้รถเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อรับผู้ป่วยในกรณีที่จาเป็นและเร่งด่วน
ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในวันปฏิบัติงาน ให้รายงานขออนุมัติผู้อานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
หรือผู้ทาการแทนทางโทรศัพท์ ส่วนนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ให้ผู้อานวยการโรงพยาบาล
ทหารผ่านศึกสั่งการให้ใช้รถไปก่อนได้ แล้วขออนุมัติผู้อานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกภายหลัง
สาหรับระยะทางในการใช้รถให้เป็นไปตามข้อ ๖.๘.๑
ข้อ ๗ การปรนนิบัติบารุงและการซ่อมบารุง
๗.๑ พนักงานขับรถจะต้องทาการตรวจสภาพของรถและทาการปรนนิบัติบารุงเป็นประจา
โดยมีช่วงระยะเวลาในการปรนนิบัติบารุงตามรายละเอียดในการปรนนิบัติบารุง และซ่อมบารุง ฯ ที่กาหนดไว้
๗.๒ การปรนนิบัติบารุงตามระยะเวลา ให้กระทาโดยช่างเครื่องยนต์ของหน่วยร่วมกับ
พนักงานขับรถผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
(2)
๗.๓ การซ่อมบารุงของหน่วยที่มีรถอยู่ในความรับผิดชอบทุกหน่วยในกรณีเกิดการชารุด
เสียหายขึ้น ถ้าเป็นการเสียหายเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่เกินขีดความสามารถของช่างเครื่องยนต์ แผนกขนส่ง
กองส่งกาลังบารุง ฝ่ายนโยบายและแผน หรือหน่วยฝึกขับรถยนต์ แผนกฝึกอาชีพทั่วไป ศูนย์ฝึกอาชีพ
กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ ให้ดาเนินการซ่อมที่แผนกขนส่ง กองส่งกาลังบารุง ฝ่ายนโยบายและแผน
หรือหน่วยฝึกขับรถยนต์ แผนกฝึกอาชีพทั่วไป ศูนย์ฝึกอาชีพ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์
แล้วแต่ความจาเป็นในการซ่อมนั้น ๆ และถ้าจาเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอะไหล่ในการซ่อมด้วย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1,2)

แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการขนส่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕

-๖ก็ให้หน่วยที่ส่งรถไปทาการซ่อมจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ภายในวงเงินที่หน่วยได้รับอนุมัติให้ทดรองจ่ายได้
หรือขอให้กองส่งกาลังบารุง ฝ่ายนโยบายและแผน จัดหาสิ่งอุปกรณ์ และชิ้นส่วนอะไหล่ที่จาเป็นต้องใช้
เพื่อการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ต่อไป
(1)
๗.๔ หากการชารุดเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เกินขีดความสามารถของช่างเครื่องยนต์
แผนกขนส่ง กองส่งกาลังบารุง ฝ่ายนโยบายและแผน หรือช่างหน่วยฝึกขับรถยนต์ แผนกฝึกอาชีพทั่วไป
ศูนย์ฝึกอาชีพ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ จะดาเนินการได้ ให้รายงานให้กองส่งกาลังบารุง ฝ่ายนโยบาย
และแผน ดาเนินการส่งซ่อมภายนอกต่อไป หรือให้หน่วยนั้น ๆ เป็นผู้ดาเนินการเองภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
ให้ดาเนินการเองได้
ข้อ ๘ การรักษาความปลอดภัยในโรงเก็บรถ
๘.๑ ให้จัดให้มีเครื่องมือดับเพลิงและอุปกรณ์การรื้อถอน หรือหม้อดับเพลิง
ชนิดน้ายาเคมีสาหรับดับเพลิงที่เกิดจากน้ามันไว้เป็นประจา เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเก็บรถ
และกาหนดระเบียบ คาแนะนา คาตักเตือนหรือคาสั่งไว้ในที่ ๆ เห็นได้ชัดเจน
๘.๒ ให้แต่งตั้งและกาหนดหน้าที่เวรประจาวันขึ้นถ้ามีความจาเป็น เพื่อทาหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย และปฏิบัติงานในเมื่อมีกรณีเร่งด่วนเกิดขึ้นนอกเวลาราชการหรือในวันหยุด
(2)
ข้อ ๙ ให้กองส่งกาลังบารุง ฝ่ายนโยบายและแผน รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๒๔ เป็นต้นไป
ประกาศ

ณ

วันที่ ๙ มีนาคม

๒๕๒๔

พลโท ลภชัย สุรทิณฑ์
(ลภชัย สุรทิณฑ์)
ผู้อานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

-
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แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการขนส่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕

ใบขอใช้รถส่ วนกลางเพื่อไปปฏิบตั ิงาน
เรี ยน …..................................
แผนก...…....................................... ….............. มีความประสงค์จะขอใช้รถเพื่อเดินทางไปปฏิบตั ิงาน
หรื อติดต่อราชการ ในวันที่..…............... เดือน......................... พ.ศ.…................. ระหว่างเวลา..….......................น.
ถึงเวลา…............................... น. โดยให้...….......................................................................... เป็ นผูใ้ ช้รถ ดังมีภารกิจ
และสถานที่ที่จะไปติดต่อดังนี้
๑. ติดต่อราชการ/ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ …...................................... ที่ ............................................................
๒. ติดต่อราชการ/ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ …..................................... ที่ …..............................................
๓. ติดต่อราชการ/ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ …...................................... ที่ ….............................................
…....................................................................................................................................................
รวมทั้งสิ้ น …......................... รายการ
จึงเรี ยนมาเพื่อกรุ ณาลงนามในใบขอใช้รถต่อไปด้วย
......................................................
หน. ….....................................
/
/
เรี ยน ผอ.กกบ.ฝนผ.
เห็นควรอนุมตั ิจดั รถให้ตามคาขอนี้
................................................
…......................................
…......./............./..........
(๑) ผู้อนุญาต

(๒) บันทึกความเห็น

อนุญาตให้ใช้รถส่วนกลาง
ไปราชการตามคาขอนี้ได้
…......................................
ผอ.กกบ.ฝกบ.
…........./........../..............

….....................................
หน.ขนส่ง
…......./............/...........

(๓) ผู้สั่งจ่ายรถ
ส่ง......................................
นารถยนต์..........................
ไปตามคาสั่งนี้
.........................................
เสมียน ฯ
…......./.........../.............

(๔) พนักงานขับรถ
ทราบแล้ว
ไปเวลา …..........................
กลับเวลา..............…..........
.........................................
พนักงานขับรถ
............/........../.............

ใบขอใช้รถที่มิได้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
วันที่..............เดือน…...........................พ.ศ. …..........
เรียน …..........................................
ข้าพเจ้า …......................................…...ตาแหน่ง ….................................. สังกัด..…............................มีความประสงค์
จะขอใช้รถ
โฟล์คตู้
แลนด์
โดยสาร บรรทุก เพื่อไปใช้ในงาน .......................................โดยจะเดินทางไปที่
…..................….............ในวันที่...............เดือน...........................พ.ศ.................. เวลา …..................โดยให้รถมาพร้อมที่
…....................................และจะมอบให้................................................................เป็นผู้ควบคุมการเดินทางโดยตลอดทั้ง
เที่ยวไปและเที่ยวกลับ เดินทางกลับในวันที่.......เดือน....................พ.ศ............... ใช้เวลาเดินทางไป-กลับครั้งนี้รวม…........วัน
และจะส่งรถกลับถึงโรงรถ อผศ. เวลาประมาณ….................... น. ของวันที่......เดือน............................ พ.ศ. ….............
เส้นทางที่ขอใช้รถครั้งนี้
เป็นทางหลวงตลอดจนถึงตาบลปลายทาง
ต้องแยกจากทางหลวงเข้าไปประมาณ..........กม.
เป็นทางลูกรังบางตอนยาวประมาณ...............ก.ม.
เป็นทางที่รถเดินได้ทุกฤดู
เป็นทางที่รถเดินได้เฉพาะฤดูแล้ง
อนึ่ง ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการขนส่งทุกประการ และจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายหากรถเกิดการชารุดเสียหายขึ้น จากการขอใช้รถครั้งนี้ทุกประการไม่วา่ กรณีใด ๆ โดยจะเป็น
ผู้ดาเนินการในเรื่องนี้เองโดยตลอด รวมทั้งการตกลงในเรื่องการแบ่งความรับผิดชอบกับพนักงานขับรถด้วย
…...............................................ผู้ขอ
…........./............/............
ความเห็นของหัวหน้าหน่วย
เรียน ….......................................... (ผ่านแผนกขนส่ง)
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
…...............................................................................
…...........................................................
...…...................................................
…..…......../.............../.................
แผนกขนส่ง ฯ ได้รับเงินค่าบารุงการใช้รถกรณีขอใช้ส่วนตัวเพื่อ...................................................................................................
ตั้งแต่วันที่...........เดือน......................................พ.ศ. …................... เวลา ….......... น. ถึงวันที่........เดือน..................................
พ.ศ.................. เวลา............................น. รวม.........................วัน ตามรายการนี้จาก.............................................................
เป็นจานวนเงิน.................................บาท ไว้เรียบร้อยแล้ว
....................................................
หน.ขนส่ง กกบ. ฯ
........./........../...........

