(สาเนา)
ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการจัดการเคลื่อนย้าย
พ.ศ.2537
----------เพื่อให้การจัดการเคลื่อนย้าย เป็นไปโดยประหยัดและสาเร็จภารกิจ ตามความมุ่งหมายของทางราชการ และให้
สามารถใช้ใบแลกการขนส่ง สนับสนุนส่วนราชการต่างๆ ของกระทรวงกลาโหม ในการเคลื่อนย้ายร่วมกันได้จึงได้
วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้.ข้อ 1.ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจัดการเคลื่อนย้าย พ.ศ.2537”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจัดการเคลื่อนย้าย พ.ศ.2532 บรรดาระเบียบ คาสั่ง และคาชี้แจงอื่นใด
ในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ให้กรมการขนส่งทหารบก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกคาชี้แจงการปฏิบัติที่ไม่ขัดกับ
ระเบียบนี้ได้ตามความจาเป็น
หมวด 1
กล่าวทั่วไป
ข้อ 5. คาจากัดความ
5.1 “การเคลื่อนย้าย” หมายถึง การดาเนินการต่าง ๆ เพื่อ นา คน สัตว์ สัมภาระ จากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่ง
5.2 “งบประมาณการเคลื่อนย้าย” หมายถึง จานวนเงินสด หรือ เครดิต ซึ่งกองทัพบกได้จัดสรรให้แก่ กรมการขนส่ง
ทหารบก เป็นผู้แบ่งมอบให้แก่หน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย สาหรับใช้ในกิจการอันเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย
เช่น ค่าโดยสาร ค่าระวางบรรทุก ค่าผ่านทาง ค่าผ่านสะพาน ค่าผ่านประตูน้า ค่าส่งข้าม ค่าขนถ่าย ค่ายึดตรึง
ค่าประกัน ค่าจัดหาใบแลกการขนส่ง ค่าสมุดอัตราค่าระเบียบการ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
นี้เป็นต้น เว้นค่าทาหีบห่อ เพื่อการส่ง และรับสิ่งอุปกรณ์
5.3 “หน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย” หมายถึง หน่วยซึ่งได้รับการแบ่งมอบงบประมาณการเคลื่อนย้ายจาก
กรมการขนส่งทหารบก เป็นค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายของหน่วยรับการสนับสนุน
5.4 “หน่วยรับการสนับสนุน”หมายถึงหน่วยในพื้นที่ซึ่งหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย ให้การสนับสนุน
ตามที่กรมการขนส่งทหารบก กาหนดขึ้น
5.5 “เจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้าย” หมายถึง นายทหารขนส่ง ซึ่งระบุไว้ในอัตราสานักงานขนส่งประจาหน่วยเจ้าของ
งบประมาณการเคลื่อนย้าย หรือนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งผู้บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย แต่งตั้งให้
เป็นเจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้าย
5.6 “คาสั่งเดินทาง” หมายถึง คาสั่งของผู้บังคับหน่วย เจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้ายเป็นลายลักษณ์อักษร อัน
กาหนดถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในการเดินทางใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกเงินงบประมาณการเคลื่อนย้าย ตาม
ระเบียบนี้
5.7 “การเดินทางเป็นรายย่อย” หมายถึง การเดินทางของบุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป โดยคาสั่งเดินทางฉบับหนึ่ง ที่
กาหนดให้ปฏิบัติภารกิจร่วมกัน เดินทางจากตาบลต้นทางเดียวกันไปยังตาบลปลายทางเดียวกัน หรือไม่ก็ตาม และมีผู้
หนึ่งผู้ใดเป็นผู้อานายการเดินทาง
5.8 “การเดินทางเป็นหน่วย” หมายถึง การเดินทางของหน่วยทหาร ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาตามรูปการจัด โดยคาสั่ง
เดินทางฉบับหนึ่งที่กาหนดให้ปฏิบัติภารกิจร่วมกันเดินทางจากตาบลต้นทางเดียวกันไปยังตาบลปลายทางเดียวกัน
หรือไม่ก็ตาม และผู้บังคับบัญชาหน่วย หรือผู้แทนเป็นผู้อานวยการเดินทาง
5.9 “ผู้เดินทาง” หมายถึง ข้าราชการสังกัดกองทัพบก หรือลูกจ้าง ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณ
รายจ่าย ซึ่งได้รับคาสั่งให้เดินทาง ไปปฏิบัติราชการชั่วคราวหรือไปประจาต่างสานักงานหรือเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม

5.10 “ผู้อานวยการเดินทาง” หมายถึง ผู้เดินทาง บุคคลในครอบครัว ซึง่ เดินทางด้วยงบประมาณการเคลือ่ นย้าย และ
เป็นผู้ได้รับมอบให้เป็นผู้อานวยการเดินทางในครั้งนั้น
5.11 “บุคคลในครอบครัว” หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของผู้เดินทางหรือบิดา มารดา ของคู่สมรส และ
ผู้ติดตาม ซึ่งอยู่ในอุปการะ และร่วมอาศัยอยู่กับผู้เดินทางไปราชการ
5.12 “ผู้ติดตาม” หมายถึง คนรับใช้หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งร่วมอาศัยอยู่กับข้าราชการผู้เดินทางเป็นการประจา
ทั้งในท้องที่ที่ตั้งสานักงานแห่งเดิม และในท้องที่ที่ตั้งสานักงานแห่งใหม่
5.13 “ผู้ทาหน้าที่เลขานุการ” หมายถึง นายทหารสัญญาบัตร หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่เทียบเท่าไม่เกินหนึ่งนาย
ที่จะต้องปฏิบัติงานในระหว่างเดินทางร่วมกับผู้บังคับบัญชา ซึ่งรับเงินเดือน พันเอก อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ
ระดับ น.5 ชั้น 6 (อันดับ2 เดิม) ขึ้นไป
5.14 “อัตราตามสิทธิ” หมายถึง อัตราค่าโดยสาร อัตราค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว และจานวนผู้ติดตาม ซึ่งผู้เดินทางมี
สิทธิเบิกจ่าย จากงบประมาณการเคลื่อนย้าย ตามระเบียบนี้
5.15 “สัมภาระ” หมายถึง สิ่งของส่วนตัว สิ่งของติดตัว รวมทั้งสิ่งอุปกรณ์วัสดุและครุภัณฑ์
5.16 “สิ่งของส่วนตัว” หมายถึง สิ่งของต่าง ๆ นอกจากสิ่งของติดตัวซึ่งผู้ซึ่งเดินทางมีสิทธิจะนาไปได้ โดยต้องเสียค่า
ระวางบรรทุกด้วยงบประมาณการเคลื่อนย้าย และมีอัตรากาหนดไว้ในพระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันหรือตามอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
5.17 “สิ่งของติดตัว” หมายถึง สิ่งของซึ่งผู้เดินทาง บุคคลในครอบครัวผู้เดินทางหรือผู้ติดตามนาติดตัวไป ตามอัตรา
ซึ่งบริการขนส่งพาณิชย๎ได้กาหนดไว้ โดยไม่ต้องเสียค่าระวางบรรทุก
5.18 “ใบแลกการขนส่ง” หมายถึงเอกสารที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการใช้บริการขนส่ง หลักฐานทางบัญชี
และทางการเงิน ระหว่างกองทัพบก กับบริการขนส่งพาณิชย์ที่มีข้อตกลงกับกระทรวงกลาโหม หรือกองทัพบกแล้ว
5.19 “ใบแลกการขนส่งโดยสาร” หมายถึง ใบแลกการขนส่งที่ใช้ในการโดยสาร
5.20 “ใบแลกการขนส่งบรรทุก” หมายถึง ใบแลกการขนส่งที่ใช้ในการบรรทุก
5.21 “บริการขนส่งพาณิชย์” หมายถึง บริการที่รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทได้ทาความตกลงไว้กับกระทรวงกลาโหม หรือ
กองทัพบกแล้ว
5.22 “การขนส่งทางรถไฟ” หมายถึง การขนส่งด้วยรถไฟ ของบริการขนส่งพาณิชย์หรือของทหาร
5.23 “การขนส่งทางถนน” หมายถึง การขนส่งด้วยรถยนต์ ของบริการขนส่งพาณิชย์หรือของทหาร
5.24 “การขนส่งทางน้า”หมายถึง การขนส่งด้วยเรือ ของบริการขนส่งพาณิชย์หรือของทหาร
5.25 “การขนส่งทางอากาศ” หมายถึง การขนส่งด้วยเครื่องบิน ของบริการขนส่งพาณิชย์หรือของทหาร
5.26 “การเดินทางข้ามสาย” หมายถึง การเดินทางในคราวเดียวกัน โดยใช้บริการตั้งแต่สองสาย และหรือสอง
ประเภทการขนส่งขึ้นไป ซึ่งต้องลงต่อยานพาหนะ ณ สถานีที่บริการขนส่งพาณิชย์กาหนด
5.27 “บริการขนส่งร่วม” หมายถึง บริการของบริการขนส่งพาณิชย์ ที่จัดให้มีการเสริมบริการให้ถึงปลายทาง
5.28 “ภูมิลาเนาเดิม” หมายถึงท้องที่ที่เริ่มรับราชการ กลับเข้ารับราชการใหม่หรือได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างครั้งแรก
หรือครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณี
5.29 “เงินชดเชย” หมายถึง เงินค่าพาหนะที่เหมาจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไป
ราชการ
5.30 “ยานพาหนะส่วนตัว” หมายถึง รถยนต์ส่วนบุคคล จักรยานยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งมิใช่ของทางราชการ ทั้งนี้ไม่ว่า
จะเป็นกรรมสิทธิของผู้เดินทางไปราชการหรือไม่ก็ตาม
5.31 “ยานพาหนะประจาทาง” หมายถึง ยานพาหนะที่ให้บริการในการขนส่งแก่บุคคลทั่วไปเป็นประจา โดยมี
เส้นทางประจาที่แน่นอน มีอัตราค่าโดยสาร และค่าระวางบรรทุกที่แน่นอนด้วย
หมวด 2
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ข้อ 6. เจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้าย มีหน้าที่และรับผิดชอบ

6.1 ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย ในกิจการทั้งปวงอันเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย
ซึ่งหน่วยนั้นรับผิดชอบ
6.2 สรุปความต้องการงบประมาณการเคลื่อนย้าย ของหน่วยรับการสนับสนุน และพิจารณาเสนอต่อ ผู้บังคับหน่วย
เจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย
ข้อ 7. ผู้บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย มีหน้าที่รับผิดชอบ
7.1 พิจารณาความต้องการงบประมาณการเคลื่อนย้าย อันจาเป็นสาหรับหน่วยรับการสนับสนุน แล้วเสนอต่อ
กรมการขนส่งทหารบก โดยมีหลักฐานแสดงปริมาณงาน และจานวนเงินที่ต้องการโดยละเอียด ตามกาหนดเวลาที่
กรมการขนส่งทหารบกกาหนดขึ้น
7.2 เบิกจ่ายเงินงบประมาณการเคลื่อนย้าย ให้แก่หน่วยรับการสนับสนุนตามความเหมาะสม
7.3 ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณการเคลื่อนย้าย ให้เป็นไปตามงบประมาณ การเคลื่อนย้ายที่ได้รับ
7.4 ควบคุมหน่วยรับการสนับสนุน ให้ปฏิบัติตามกฏหมาย พระราชกฤษฏีกากฏกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งอัน
เกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย
7.5 เป็นผู้มีอานาจออกคาสั่งเดินทาง ตามระเบียบนี้
ข้อ 8. กรมการขนส่งทหารบก มีหน้าที่รับผิดชอบ
8.1 ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแก่ ผู้บัญชาการทหารบก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอานวยการอื่น ๆ ตามความ
จาเป็น
8.2 รวบรวมความต้องการงบประมาณการเคลื่อนย้าย ของหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย แล้วพิจารณา
ความเหมาะสม เสนอต่อกองทัพบก ตามกาหนดเวลาที่สานักงานปลัดบัญชีกองทัพบกกาหนดขึ้น
8.3กาหนดหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย และหน่วยรับการสนับสนุนขึ้นตามความเหมาะสม และแบ่งมอบ
งบประมาณการเคลื่อนย้าย ตามขนาดของหน่วยและปริมาณงานของหน่วยนั้น ๆ
8.4 ดาเนินการ และควบคุม การใช้จ่ายงบประมาณการเคลื่อนย้าย ให้เป็นไปตาม กฏหมาย พระราชกฤษฏีกา
กฏกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง อันเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย ให้ได้ผลดีแก่ทางราชการในทางประหยัด
ข้อ 9. กรมยุทโยธาทหารบก มีหน้าที่รับผิดชอบงบประมาณค่าทาหีบห่อเครื่องมือที่ใช้ในการทาหีบห่อ เพื่อส่ง และรับ
สิ่งอุปกรณ์ตามระบบการส่งกาลังสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก
ข้อ 10. หน่วยรักษาพยาบาลของกองทัพบก มีหน้าที่รับผิดชอบ
10.1 ระดับโรงพยาบาล ในกรณีบุคคลตามข้อ 12.4.8 ถึงแก่ความตาย ให้หน่วยรักษาพยาบาล ประสานกับหน่วยต้น
สังกัด ญาติ หน่วยที่นาส่งทราบ และขอการเคลื่อนย้ายไปยังกรมการขนส่งทหารบกสาหรับส่วนกลาง และสานักงาน
ขนส่งสาหรับส่วนภูมิภาค เพื่อจัดการเคลื่อนย้ายศพให้ต่อไป
10.2 ระดับต่ากว่าโรงพยาบาล ให้เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยต้นสังกัด เป็นผู้ขอการเคลื่อนย้าย
ข้อ 11. สานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก มีหน้าที่และรับผิดชอบ
11.1 พิจารณาความต้องการงบประมาณการเคลื่อนย้ายของหน่วยต่าง ๆ ที่กรมการขนส่งทหารบก เสนอไปยัง
กองทัพบก
11.2 ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บัญชาการทหารบก ในการจัดสรรงบประมาณการเคลื่อนย้าย ตามความเหมาะสมและ
ประหยัด
11.3 ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณการเคลื่อนย้าย ให้เป็นไปตามกฏหมายพระราชกฏษฏีกา กฏกระทรวง
ข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งอันเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย
หมวด 3
งบประมาณการเคลื่อนย้าย
ข้อ 12 การใช้เงินงบประมาณการเคลื่อนย้าย ให้ยึดถือหลักการ ดังต่อไปนี้.-

12.1เงินงบประมาณการเคลื่อนย้าย จะใช้ได้เฉพาะในกิจการเคลื่อนย้ายสัมภาระ ซึ่งจัดหาด้วยเงินงบประมาณ และ
หรือกิจการอันเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากมิตรประเทศ ที่กองทัพบกได้รับเท่านั้น
12.2 สาหรับการเคลื่อนย้าย เพื่อกิจกรรมที่ดาเนินการ ด้วยเงินทุนหมุนเวียนหรือกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณในการ
ดาเนินการโดยเฉพาะ ให้รายงานขออนุมัติหลักการจากผู้บัญชาการทหารบกเสียก่อน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงให้
ดาเนินการเคลื่อนย้ายได้
12.3 กรณีโอนไปรับราชการต่างเหล่าทัพ หรือต่างกระทรวง ให้เบิกค่าเคลื่อนย้าย จากหน่วยต้นสังกัดเดิม
12.4 การใช้เงินงบประมาณการเคลื่อนย้าย ในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้
12.4.1 การเดินทางไปปฏิบัติราชการตามคาสั่งผู้บังคับบัญชา
12.4.2 การเดินทางไปประจาต่างสานักงาน ตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
12.4.3 การเดินทางไปช่วยราชการหรือการเดินทางไปรักษาราชการแทน
12.4.4 การเดินทาง และการส่งสิ่งอุปกรณ์เพื่อ ฝึก ศึกษา อบรมหรือสัมมนา ตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
12.4.5 การเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิมตามข้อ 29
12.4.6 การส่งสัมภาระตามระเบียบนี้
12.4.7การส่งบุคคลตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการตรวจและรักษาพยาบาล พ.ศ.2502 เว้นบุคคลใน
ครอบครัว
12.4.8 การส่งบุคคลตามข้อ 12.4.7ซึ่งหายจากการเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตาย จากหน่วยรักษาพยาบาลกลับหน่วย
ต้นสังกัด หรือภูมิลาเนาของทายาท
12.4.9 การเดินทางไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือก ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
12.4.10 การเดินทางไปแข่งขันกีฬาระหว่างกระทรวง หรือการกีฬาแห่งชาติ
12.4.11 การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดนต่างประเทศตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
12.5หน่วยใดหรือผู้ใดใช้เงินงบประมาณการเคลื่อนย้ายนอกเหนือจากที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้กรมการขนส่ง
ทหารบกเรียกเงินคืนทันที และให้หน่วยที่ถูกเรียกเงินคืนนาเงินส่งให้กรมการขนส่งทหารบก ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่หน่วยได้รับแจ้งจากกรมการขนส่งทหารบก
ข้อ 13 การสนับสนุนใบแลกการขนส่ง แก่หน่วยซึ่งได้รับงบประมาณการเคลื่อนย้ายพิเศษให้ยึดถือหลักการดังต่อไปนี้
13.1 หน่วยขอรับการสนับสนุน จะต้องแสดงหลักฐานอนุมัติหลักการของกองทัพบก หรือหน่วยเจ้าของงบประมาณ
การเคลื่อนย้ายพิเศษอื่นใด ซึ่งระบุให้ กรมการขนส่งทหารบก หรือหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้ายออกใบ
แลกการขนส่งสนับสนุน
13.2 กรมการขนส่งทหารบก ดาเนินการส่งหลักฐานซึ่งให้การสนับสนุนพร้อมด้วยใบแจ้งหนี้ของบริการขนส่งพาณิชย์
ไปยังหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้ายพิเศษนั้นๆ เพื่อดาเนินการชาระหนี้ตรงต่อบริการขนส่งพาณิชย์ แล้ว
ยืนยันให้ กรมการขนส่งทหารบกทราบ
13.3 หน่วยใดหรือผู้ให้การสนับสนุน โดยไม่มีหลักฐานตามข้อ 13.1 จะต้องรับผิดชอบชดใช้เงินตามใบแจ้งหนี้ของ
บริการขนส่งพาณิชย์นั้น ๆ โดยปฏิบัติตามข้อ 12.5
ข้อ 14 การรายงานสถานภาพงบประมาณการเคลื่อนย้าย ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติดังนี้
14.1 หน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย รายงานยอดเงินงบประมาณการเคลื่อนย้ายที่ใช้ไปจริงในรอบเดือน
โดยแยกเป็นค่าเคลื่อนย้ายที่ชาระด้วยใบแลกการขนส่งและที่ชาระด้วยเงินสด ไปถึง กรมการขนส่งทหารบก ภายใน
วันที่ 10 ของเดือนถัดไป แบบ และวิธีเขียนตามตัวอย่าง ผนวก ก.
14.2 กรมการขนส่งทหารบก สรุปยอดรายงานสถานภาพงบประมาณ ค่าเคลื่อนย้าย ที่ใช้จริงเป็นระยะรอบ 3 เดือน
ไปยังกองทัพบก ภายในเดือนถัดไป แบบ และวิธีเขียนตาม ตัวอย่าง ผนวก ข.
14.3 การสนับสนุนต่างเหล่าทัพ หรือส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมให้ หน่วยเจ้าของงบประมาณการ
เคลื่อนย้ายรายงานยอดเงินงบประมาณการเคลื่อนย้ายที่ใช้ไปจริงในรอบเดือน โดยแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหากส่งไปยัง
กรมการขนส่งทหารบก เช่นเดียวกับข้อ

14.1 แล้วให้ กรมการขนส่งทหารบก ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการใช้ใบแลกการขนส่งในการ
เคลื่อนย้าย พ.ศ.2510 ต่อไป
ข้อ 15 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณการเคลื่อนย้ายให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
15.1 ค่าเคลื่อนย้ายที่ชาระด้วยเงินสด ให้หน่วยเจ้าของ งบประมาณการเคลื่อนย้าย ตั้งฏีกาเบิกต่อ กรมการเงิน
ทหารบก คลังจังหวัด หรือคลังอาเภอ ที่หน่วยนั้นตั้งอยู่เช่นเดียวกับเงินประเภทอื่น ๆ
15.2 ค่าเคลื่อนย้ายที่ชาระด้วยใบแลกการขนส่ง ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้ายส่งใบแลกการขนส่งฉบับ
ที่ 3 พร้อมด้วยหน้างบประจาเดือน และสาเนาคาสั่งเดินทาง หรือใบขอการขนส่งแล้วแต่กรณีไปถึง กรมการขนส่ง
ทหารบก ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป แบบและวิธีเขียน ตามตัวอย่าง ผนวก ค. เมื่อ กรมการขนส่งทหารบก
ตรวจสอบยอดถูกต้องตรงกับใบแลกการขนส่งฉบับที่ 2 ซึ่งบริการขนส่งพาณิชย์ส่งมาพร้อมกับใบแจ้งหนี้แล้ว
ให้ตั้งฏีกาขอเบิกเงินจาก กรมการเงินทหารบก ไปชาระให้แก่บริการขนส่งพาณิชย์นั้นต่อไป
ข้อ 16 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าเคลื่อนย้ายให้แก่ที่ปรึกษาทางการทหาร
16.1 การรายงานสถานภาพงบประมารค่าเคลื่อนย้ายให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ
14.1 แต่ให้แยกออกเป็นอีกรายงานหนึ่งโดยเฉพาะ
16.2 ผู้ที่ประจาอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ปฏิบัติดังนี้
16.2.1 การเบิกจ่ายเงินค่าเคลื่อนย้าย ที่ชาระด้วยเงินสด ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย ตั้งฏีกาเบิกตรง
กับ กรมการขนส่งทหารบก เมื่อ กรมการขนส่งทหารบกได้รวบรวมฏีกาของหน่วยแล้วให้เบิกตรงต่อ กรมข่าวทหารบก
16.2.2 การเบิกจ่ายค่าเคลื่อนย้ายที่ชาระด้วยใบแลกการขนส่ง ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้ายปฏิบัติ
เช่นเดียวกับข้อ15.2 เมื่อกรมการขนส่งทหารบกได้ตรวจสอบยอดถูกต้องกับใบแลกการขนส่ง ฉบับที่2 ซึ่งบริการขนส่ง
พาณิชย์ ส่งมาพร้อมกับใบแจ้งหนี้แล้ว ให้ตั้งฏีกาเบิกเงินตามข้อ 16.2.1 ไปชาระให้แก่บริการขนส่งพาณิชย์นั้น ต่อไป
16.3 ผู้ที่ประจาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ขอใช้ใบแลกการขนส่งจาก กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
ข้อ 17 การจัดหาและการแจกจ่ายใบแลกการขนส่ง
17.1 ให้กรมการขนส่งทหารบกจัดหาใบแลกการขนส่งด้วยงบประมาณการเคลื่อนย้าย ให้เพียงพอสาหรับใช้จ่ายใน
กองทัพบก
17.2 ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย เบิกใบแลกการขนส่งจากกรมการขนส่งทหารบก
ข้อ 18 การจัดหาแจกจ่ายสมุดอัตรา และระเบียบการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายให้กรมการขนส่งทหารบก จัดหาและ
แจกจ่าย สมุดอัตราและสมุดระเบียบการต่างๆ ของบริการขนส่งพาณิชย์ให้เพียงพอสาหรับใช้ในกองทัพบกด้วย
งบประมาณการเคลื่อนย้าย
ข้อ 19 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้าย
19.1 หน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้ายใด ที่มีอัตราสานักงานขนส่งระบุไว้ให้ผู้บังคับหน่วยนั้น แต่งตั้ง
นายทหารขนส่ง เป็นเจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้าย
19.2 หน่วยเจ้าของงบประมารการเคลื่อนย้ายใด ไม่มีอัตรา หรือไม่บรรจุนายทหารขนส่ง ให้ผู้บังคับหน่วยนั้นแต่งตั้ง
นายทหารสัญญาบัตร ขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้าย
19.3 เมื่อผู้บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้ายใด ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ จัดการเคลื่อนย้าย ประจาหน่วย
เจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้ายขึ้นแล้ว ให้ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งพร้อมด้วยตัวอย่างลายมือชื่อ ของเจ้าหน้าที่จัดการ
เคลื่อนย้าย ไปยัง กรมการขนส่งทหารบก จานวน 7 ชุด แบบและวิธีเขียนตามตัวอย่าง ผนวก ง.
หมวด 4
การจัดการเดินทาง
ข้อ 20 รายงานการเดินทาง ให้ปฏิบัติดังนี้
20.1 กรณีบุคคลหรือหน่วยที่จะเดินทางไปปฏิบัติราชการ ซึ่งมีผู้บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้ายเป็น
ผู้บังคับบัญชา ให้รายงานตามสายการบังคับบัญชา ถึงผู้บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้ายนั้น เพื่อออก
คาสั่งเดินทางต่อไป

20.2กรณีบุคคลหรือหน่วยนอกจากข้อ 20.1 ให้รายงานตามสายการบังคับบัญชา จนถึงหน่วยรับการสนับสนุน แล้วให้
ผู้บังคับหน่วยรับการสนับสนุนนั้น เสนอต่อผู้บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย เพื่อออกคาสั่งเดินทาง
ต่อไป
20.3 รายงานการเดินทางตามข้อ 20.1 หรือ 20.2 ให้ผ่านนายทหารงบประมาณของหน่วยเจ้าของงบประมาณการ
เคลื่อนย้าย แบบและวิธีเขียนรายงานการเดินทางเพื่อไปราชการชั่วคราว ตามตัวอย่าง ผนวก จ.
20.3.1 ในรายการเดินทางฉบับเดียวกันนั้นหากจะต้องแยกเดินทางเป็นชุด ๆ ก็ดีหรือมีการเปลี่ยนแปลง ประเภทการ
ขนส่งก่อนถึงปลายทางก็ดี จะต้องทาบัญชีรายละเอียดประกอบรายงานการเดินทาง เพื่อแสดงให้ชัดเจนเกี่ยวกับการ
เดินทางในครั้งนั้นว่าใครเดินทางจากที่ใดไปยังที่ใด โดยประเภทการขนส่งอะไร เมื่อใด โดยใช้แบบ และวิธีเขียน ตาม
ตัวอย่างอนุผนวก 1.ประกอบผนวก จ. และให้ใช้อนุผนวก 1. นี้ประกอบคาสั่งเดินทางด้วย
20.3.2 ผู้ที่เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือน ในรายงานการเดินทางจะต้อง ระบุตาแหน่ง ระดับ และอัตราเงินเดือนใน
ปัจจุบันให้ใช้สิทธิตามที่ได้ระบุไว้นั้น
20.3.3 นายทหารสัญญาบัตรยศพันเอก ซึ่งได้รับเงินเดือนอัตราพันเอกพิเศษ ต้องระบุในรายการเดินทางด้วยว่า ได้รับ
เงินเดือนอัตราพันเอกพิเศษ ระดับใด ชั้นใดด้วย
20.4แบบ และวิธีเขียนรายงานการเดินทางเพื่อไปประจาต่างสานักงาน และเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม ตามตัวอย่าง
ผนวก ฉ. และให้ปฏิบัติตามข้อ 20.3.2 และข้อ 20.3.3 โดยอนุโลม
20.5 รายงานการเดินทางเพื่อเคลื่อนย้ายหน่วย ให้ดาเนินการตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการขอใช้ยานพาหนะ
เพื่อการขนส่ง พ.ศ.2500
20.6 การเดินทางไปประจาต่างสานักงาน และเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิมถ้าผู้เดินทางนาบิดามารดาของตน บิดา
มารดาของคู่สมรส บุตรและบุตรที่บรรลุนิติภาวะไปด้วย ให้ผู้เดินทางแนบสาเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรอง ของ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลในครอบครัวซึ่งอยู่ในอุปการะของผู้เดินทางจานวน 2 ฉบับ ไปพร้อมกับรายงาน
การเดินทางด้วย
ข้อ 21 คาสั่งเดินทาง เมื่อผู้บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย ได้อนุมัติในรายงานเดินทางแล้ว ให้ปฏิบัติ
ดังนี้
21.1 ออกคาสั่งเดินทาง ก่อนเวลาเริ่มเดินทางพอให้มีเวลาเตรียมการได้ทันและสาเนาคาสั่งเดินทาง ให้มีจานวน
เพียงพอ และมอบให้ผู้เดินทางในครั้งคราวนั้นด้วย
21.2 ในกรณีเร่งด่วน ให้เจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้าย ดาเนินการให้เดินทางไปก่อนได้แต่ต้องออกคาสั่งเดินทาง เพื่อ
เป็นการยืนยัน และส่งสาเนาคาสั่งเดินทางไปให้ภายหลัง
21.3 คาสั่งเดินทาง ควรมีหัวข้อดังต่อไปนี้
21.3.1 ที่คาสั่ง วันที่สั่งการของผู้บังคับบัญชา และภารกิจ
21.3.2 หมายเลขบัญชีหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย
21.3.3 ยศ ชื่อ รับเงินเดือนระดับชั้นของผู้เดินทาง
21.3.4 ผู้อานวยการเดินทาง ในกรณีเดินทางไปประจาต่างสานักงานหากแบ่งการเดินทางออกเป็น 2 คราว โดยคราว
ที่ 2 บุคคลในครอบครัว เป็นผู้อานวยการเดินทางจะต้องระบุในคาสั่งเดินทางด้วยว่า มีความสัมพันธ์กับผู้เดินทาง
อย่างไร เดินทางตามคาสั่งกองทัพบก ซึ่งให้ย้ายไปประจาต่างสานักงานที่เท่าใด และเดินทางครั้งแรกเมื่อใด ตามคาสั่ง
เดินทาง ของผู้บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้ายที่เท่าใด
21.3.5 ชื่อบุคคลในครอบครัวผู้เดินทาง ให้แจ้งความสัมพันธ์กับผู้เดินทาง หากเป็นเด็กอายุต่ากว่า 12 ปีให้แจ้งอายุ
และความสูงด้วย
21.3.6 วันเวลาเดินทาง
21.3.7 วันเวลาเดินทางกลับ (ถ้ามี)
21.3.8 ประเภทการขนส่ง
21.3.9 ตาบลต้นทาง

21.3.10 ตาบลปลายทาง
21.3.11สิ่งของส่วนตัวมีสิทธิเหมาจ่ายระยะทาง...กม.เป็นเงิน...บาท
21.3.12 ข้อปฏิบัติในการโอนจ่ายงบประมาณการเคลื่อนย้าย
21.3.13 ประเภทงบประมาณ และรหัสงบประมาณ หากเป็นงบประมาณพิเศษ ให้ปฏิบัติตามข้อ 13.
21.3.14 ข้อกาหนดอื่น ๆ
21.4 กรณีผู้เดินทางมีความจาเป็นต้องเลื่อน หรือร่นเวลาเดินทาง หรือเปลี่ยนประเภทการขนส่ง จากวันเวลา และ
ประเภทการขนส่ง ที่ปรากฏในคาสั่งเดินทาง ให้ผู้เดินทางรายงานขออนุมัติเลื่อน หรือร่น วัน เวลา หรือประเภทการ
ขนส่ง ต่อผู้บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย และให้แนบหลักฐานการอนุมัติประกอบคาสั่งเดินทางด้วย
21.5 วันที่เดินทาง ที่ลงในใบแลกการขนส่งโดยสารจะต้องตรงกับวันที่เดินทางซึ่งกาหนดไว้ในคาสั่งเดินทางทุกครั้ง
หากไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ให้ผู้เดินทางรับผิดชอบตามข้อ 12.5
ข้อ 22. กรรมวิธีเมื่อได้รับคาสั่งเดินทาง
22.1 ผู้เดินทางจะต้องปฏิบัติดังนี้
22.1.1 มอบสาเนาคาสั่งเดินทางให้เจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้าย 3 ชุด
22.1.2 ตกลงรายละเอียดในการเดินทางกับเจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้าย
22.2 เจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้าย จะต้องอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางหรือหน่วยเดินทางให้ปฏิบัติภารกิจได้โดย
22.2.1 เลือกใช้ประเภทการขนส่งที่เหมาะสมและประหยัด
22.2.2 ออกใบแลกการขนส่งโดยสาร และเปลี่ยนเป็นบัตรโดยสารของบริการขนส่งพาณิชย์ พร้อมกับจองที่นั่งที่นอน
และบริการอื่น ๆ ตามความจาเป็น หากเป็นการเดินทางด้วยบริการขนส่งพาณิชย์ ที่ไม่มีข้อตกลงกับกระทรวงกลาโหม
หรือกองทัพบก ให้ผู้เดินทางรองจ่ายเงินค่าเคลื่อนย้ายไปก่อน
22.2.3 ตกลงกาหนดนัดหมาย รายละเอียดกับผู้เดินทาง หรือหน่วยเดินทาง
22.2.4การให้การสนับสนุนแก่ผู้เดินทางต่างเหล่าทัพ หรือส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการใช้ใบแลกการขนส่ง ในการเคลื่อนย้าย พ.ศ.2510
22.2.5 เมื่อแลกบัตรโดยสาร แล้วไม่ได้เดินทาง ให้นาบัตรโดยสารไปเขียนคาร้องขอคืนเงินค่าโดยสาร ต่อนายสถานี
บริการขนส่งพาณิชย์นั้น และให้นาสาเนาคาร้องไปคืนให้เจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้าย ให้เจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้าย
ปฏิบัติตามข้อ 15.2 พร้อมสาเนาคาร้องขอคืนเงิน 2 ฉบับ
ข้อ 23. การเลือกประเภทการขนส่งให้เจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้าย เลือกใช้ประเภทการขนส่ง และกาหนดความ
เร่งด่วน ในการเดินทางให้เหมาะสมกับภารกิจในทางที่ประหยัดโดยใช้เส้นทางที่สั้น และตรงรวมทั้งการเดินทางข้ามสาย
ตามระเบียบริการขนส่งพาณิชย์กาหนด
ข้อ24. การคานวณระยะทาง ให้ถือหลักการเดินทางในเส้นทางที่สั้น และตรงซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก โดยใช้
เส้นทางตามเส้นทางของกรมทางหลวง หากไม่มีระยะทางของกรมทางหลวงให้ใช้ระยะทางตามเส้นทางของการทาง
อื่นที่ตัดผ่าน เช่น ระยะทางของเทศบาลในกรณีที่ไม่มีระยะทางของกรมทางหลวง และของการทางอื่น ให้ผู้เดินทาง
เป็นผู้รับรองระยะทาง
ข้อ 25. อัตราค่าโดยสารภายในประเทศ การเดินทางภายในประเทศ ให้เบิกค่าโดยสารได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตรา
ดังต่อไปนี้
25.1 ชั้นที่1 สาหรับนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งได้รับเงินเดือนระดับ น.2 ขึ้นไป หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือน ผู้ดารง
ตาแหน่ง ระดับ 5 ขึ้นไปหรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
25.2 ชั้นที่ 2 สาหรับนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งได้รับเงินเดือนระดับ น.1 ขึ้นไป หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนผู้ดารง
ตาแหน่ง ระดับ 3 ขึ้นไปหรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
25.3 ชั้นที่ 3 สาหรับนายทหารประทวน ซึ่งได้รับเงินเดือนระดับ ป.1 - ป.2 และพลทหารกองประจาการ นักเรียนใน
สังกัดกระทรวงกลาโหม พลทหารประจาการ(พลอาสาสมัคร) ซึ่งได้รับเงินเดือน ระดับ พ.1 - พ.2 หรือข้าราชการ
กลาโหมพลเรือนผู้ดารงตาแหน่ง ระดับ1- 2 หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า หรือผู้ติดตามที่ผู้เดินทางนาไปด้วย แต่ถ้า

ยานพาหนะเที่ยวที่เดินทางนั้น ไม่มีชั้นที่ 3 ก็ให้โดยสารชั้นที่ 2 ได้
25.4 การเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราว หรือเดินทางไปช่วยราชการ จะเบิกค่าเคลื่อนย้ายสาหรับบุคคลใน
ครอบครัว และค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวไม่ได้
25.5 การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจาทาง และให้เบิกค่าพาหนะได้โดยประหยัด ในกรณีไม่มี
ยานพาหนะประจาทางหรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ว เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการให้ใช้ยานพาหนะอื่นได้ แต่ผู้
เดินทางจะต้องชี้แจงเหตุผล และความจาเป็นไว้ในรายงานการเดินทางหรือหลักฐานการขอเบิกค่าพาหนะนั้นหรือ
หากจะใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ ให้รายงานขออนุมัติต่อผู้บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการ
เคลื่อนย้าย โดยใช้ผนวก จ.หรือ ผนวก ฉ. และให้เบิกเงินชดเชยได้ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
25.6สาหรับนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งได้รับเงินเดือนระดับ น.3 ขึ้นไป หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือน ผู้ดารงตาแหน่ง
ระดับ 6 ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ดังต่อไปนี้
25.6.1 การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ กับสถานียานพาหนะประจาทาง หรือ
กับสถานที่จัดยานพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน
25.6.2 ถ้าการเดินทางดังกล่าวตามข้อ 25.6.1 ต้องเดินข้ามเขตจังหวัดให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ต้อง
ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
25.6.3การเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่อยู่ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัตราชการ ภายในเขตจังหวัดเดียวกัน วันละไม่เกิน
2 เที่ยว
25.6.4 การเดินทางไปราชการในกรุงเทพมหานคร
25.6.5 ผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะตามข้อ 25.6 ถ้าต้องนาสัมภาระในการเดินทางหรือต้องนาสิ่งของเครื่องใช้ของทาง
ราชการไปด้วย และเป็นเหตุให้ไม่สะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจาทาง ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ โดยให้
ชี้แจงเหตุผล และความจาเป็นไว้ในรายงานการเดินทางหรือหลักฐานขอเบิกค่าพาหนะนั้น
25.6.6 การเดินทางไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกผู้เดินทางจะเบิกค่าพาหนะรับจ้างตามข้อ 25.6.3 ไม่ได้
25.7 ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่เลขานุการ เพียงหนึ่งคนในระหว่างเดินทางกับผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีหน้าที่รับรองชาว
ต่างประเทศ หรือผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศในการเดินทาง ให้โดยสารชั้นเดียวกับ
ผู้บังคับบัญชา หรือชาวต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ชาวต่างประเทศนั้น
25.8 เด็กอายุไม่เกิน 3 ปีบริบูรณ์ และสูงไม่เกิน 100 เซ็นติเมตร เบิกค่าโดยสารไม่ได้เว้นระเบียบของบริการขนส่ง
พาณิชย์บังคับให้เสียค่าโดยสาร
25.9 เด็กอายุเกิน 3 ปีบริบรูณ์ ถึง 12 ปีบริบูรณ์ สูงไม่เกิน 150 เซ็นติเมตร เดินทางโดยรถไฟ ให้เบิกค่าโดยสารได้ครึ่ง
ราคาของอัตราผู้ใหญ่ ตามชั้นที่โดยสารส่วนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้เบิกเต็มราคา หากเป็นการเดินทางด้วยบริการ
ขนส่งพาณิชย์อื่น ๆ ให้เบิกค่าโดยสารได้เท่าที่จ่ายจริงและโดยประหยัด
25.10 การเดินทางโดยรถยนต์โดยสารประจาทาง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
25.10.1รถโดยสารธรรมดา รถโดยสารประจาทางลักษณะรถมาตรฐาน 2 (รถโดยสารปรับอากาศชั้น2) รถโดยสาร
ประจาทางลักษณะรถมาตรฐาน 1 (ข)(รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1) สาหรับพลทหารกองประจาการ นักเรียนในสังกัด
กระทรวงกลาโหม พลทหารประจาการ (พลอาสาสมัคร) ซึ่งรับเงินเดือนระดับพ.1,พ.2 นายทหารประทวนซึ่งรับ
เงินเดือน ระดับ ป.1,ป.2 ขึ้นไป หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 1 ขึ้นไปหรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
25.10.2 รถโดยสารประจาทางลักษณะรถมาตรฐาน 1 (ก) รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 (ชนิดไม่เกิน 24 ที่นั่ง) สาหรับ
ข้าราชการทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับเงินเดือนระดับ น.2 ขึ้นไป หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือน ผู้ดารงตาแหน่งระดับ 5
ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
25.11การเดินทางโดยเรือกลเดินประจาทาง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
25.11.1 ชั้นที่3 สาหรับพลทหารกองประจาการ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พลทหารประจาการ
(พลอาสาสมัคร) ซึ่งรับเงินเดือนระดับ พ.1,พ.2 นายทหารประทวนซึ่งรับเงินเดือน ป.1,ป.2 หรือข้าราชการกลาโหมพล
เรือน ผู้ดารงตาแหน่งระดับ 1 ถึงระดับ 2 หรือ ตาแหน่งที่เทียบเท่า แต่ถ้าในเที่ยวที่เดินทางนั้นไม่มีชั้นที่ 3 ก็ให้

โดยสารชั้นที่ 2 ได้
25.11.2 ชั้นที่ 2สาหรับข้าราชการทหารสัญญาบัตรซึ่งรับเงินเดือนระดับน.1ขึ้นไปหรือข้าราชการกลาโหมพลเรือน ผู้
ดารงตาแหน่งระดับ 3 ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
25.11.3 ชั้นที่ 1สาหรับข้าราชการทหารสัญญาบัตรซึ่งรับเงินเดือนระดับน.3หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือน ผู้ดารง
ตาแหน่งระดับ 5 ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
25.12 การเดินทางโดยเรือกลเดินประจาทางประเภทที่ใช้ระบบโฮเวอร์คราฟ หรือระบบไฮโดรฟอยด์ หรือระบบที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงสาหรับข้าราชการทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับ
เงินเดือนระดับ น.3 ขึ้นไป หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือน ผู้ดารงตาแหน่งระดับ 5 ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
และให้แนบบัตรโดยสารรที่ใช้แล้ว (กากตั๋ว) หรือหลักฐานการจ่ายเงินค่าพาหนะดังกล่าวในการเบิกเงินด้วย
ข้อ 26. การเดินทางไปราชการโดยรถไฟ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
26.1 รถธรรมดา
26.1.1 รถชั้นที่ 3 สาหรับพลทหารกองประจาการ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พลทหารประจาการ(พล
อาสาสมัคร)ซึ่งรับเงินเดือนระดับ พ.1,พ.2 นายทหารประทวนซึ่งรับเงินเดือนระดับ ป.1,ป.2 หรือข้าราชการกลาโหม
พลเรือน ผู้ดารงตาแหน่งระดับ 1 ถึงระดับ 2 หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
26.1.2 รถชั้นที่ 2 สาหรับข้าราชการทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับเงินเดือนระดับ น.1ขึ้นไป หรือข้าราชการกลาโหมพล
เรือน ผู้ดารงตาแหน่งระดับ 3 ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
26.2 รถเร็ว
26.2.1 รถชั้นที่ 3 หรือ รถชั้นที่ 3 นั่งปรับอากาศ (บชส.ป.) สาหรับพลทหารกองประจาการ นักเรียนในสังกัด
กระทรวงกลาโหม พลทหารประจาการ (พลอาสาสมัคร) ซึ่งรับเงินเดือนระดับ พ.1,พ.2 นายทหารประทวนซึ่งรับ
เงินเดือนระดับ ป.1,ป.2หรือข้าราชการ กลาโหมพลเรือน ผู้ดารงตาแหน่งระดับ 1 ถึงระดับ 2 หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
26.2.2 รถชั้นที่ 2 นั่งธรรมดา (บชท.) หรือนั่งปรับอากาศ (บชท.ป.)หรือ นั่งนอนธรรมดา (บนท.) สาหรับข้าราชการ
ทหารสัญญาบัตรซึ่งรับเงินเดือน ระดับ น.1 ขึ้นไป หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือน ผู้ดารงตาแหน่งระดับ 3 ขึ้นไป
หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
26.2.3 รถชั้นที่ 2 นั่งนอนปรับอากาศ (บนท.ป.) สาหรับข้าราชการทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับเงินเดือน ระดับ น.2 ขึ้นไป
หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือน ผู้ดารงตาแหน่งระดับ 5 ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
26.3 รถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ
26.3.1 รถชั้นที่ 3 สาหรับพลทหารกองประจาการ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พลทหารประจาการ (พล
อาสาสมัคร) ซึ่งรับเงินเดือนระดับ พ.1,พ.2นายทหารประทวนซึ่งรับเงินเดือน ระดับ ป.1,ป.2 หรือข้าราชการกลาโหม
พลเรือนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 1 ถึงระดับ 2 หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า ถ้าในเที่ยวที่เดินทางไม่มีชั้นที่ 3 ก็ให้โดยสารชั้น
ที่ 2 นั่งธรรมดา (บชท.) ได้
26.3.2 รถชั้นที่ 2 นั่งธรรมดา (บชท.) หรือนั่งปรับอากาศ(บชท.ป.) หรือนั่งนอนธรรมดา (บนท.) สาหรับข้าราชการ
ทหารสัญญาบัตรซึ่งรับเงินเดือนระดับ น.1 ขึ้นไป หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 3 ขึ้นไป หรือ
ตาแหน่งที่เทียบเท่า
26.3.3 รถชั้นที่ 2 นั่งนอนปรับอากาศ (บนท.ป.) สาหรับข้าราชการทหารสัญญาบัตรซึ่งรับเงินเดือนระดับ น.2 ขึ้นไป
หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนผู้ดารงตาแหน่ง ระดับ 5 ขึ้นไปหรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
26.3.4 รถชั้นที่ 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) สาหรับข้าราชการทหารสัญญาบัตรซึ่งรับเงินเดือน ระดับ น. 4 ขึ้นไป
หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือน ผู้ดารงตาแหน่งระดับ 7 ขึ้นไปหรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
ข้อ 27. การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
27.1 นายทหารสัญญาบัตรซึ่งรับเงินเดือนระดับ น.3 ขึ้นไป หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 6
ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า ให้เดินทางโดยเครื่องบินได้
27.2 ข้าราชการหรือลูกจ้างนอกจากข้อ 27.1 ให้เดินทางได้เฉพาะกรณีที่จาเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

27.3การเดินทางซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 27.1 หรือข้อ 27.2 จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะในการเดินทาง
ภาคพื้นดินในระยะเดียวกัน ตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางพึงเบิกได้
27.4การเดินทางไปประจาต่างสานักงานให้พิจารณาใช้ยานพาหนะทางภาคพื้นดินก่อน เว้นกรณีจาเป็นหรือเร่งด่วนให้
เดินทางโดยเครื่องบินได้
27.5 การเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิมห้ามเดินทางโดยเครื่องบิน
27.6 ชั้นหนึ่ง สาหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งได้รับเงินเดือนพลตรีระดับ น.6 ขึ้นไป หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือน
ซึง่ ดารงตาแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
27.7 ชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นต่าสุด สาหรับนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับเงินเดือนพันเอก อัตราเงินเดือน พันเอก
พิเศษระดับ น.5 ชั้น 6 (อันดับ 2 เดิม) ขึ้นไป หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือน ซึง่ ดารงตาแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป หรือ
ตาแหน่งที่เทียบเท่า
27.8 ชั้นต่าสุด สาหรับผู้ดารงตาแหน่งระดับชั้นหรือยศนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 27.6 และ 27.7
27.9 ในกรณีที่เครื่องบินใช้ในการเดินทางไม่มีชั้นระหว่างชั้นที่หนึ่งกับชั้นต่าสุดให้ผู้รับเงินเดือนระดับหรือตาแหน่งตาม
ข้อ 27.7 เดินทางโดยชั้นหนึ่ง
ข้อ 28.ในการเดินทางไปประจาต่างสานักงาน และการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม ผู้เดินทางมีสิทธินาผู้ติดตามไปได้
ตามจานวนดังต่อไปนี้
28.1นายทหารสัญญาบัตรซึ่งได้รับเงินเดือนระดับ น.3 ลงมา หรือนายทหารประทวนรับเงินเดือนระดับ ป.1 - ป.2
หรือพลทหารรับเงินเดือนระดับ พ.1 - พ.2 หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือน ผู้ดารงตาแหน่งระดับ 6 ลงมา หรือ
ตาแหน่งที่เทียบเท่านาไปได้ 1 คน
28.2นายทหารสัญญาบัตรซึ่งได้รับเงินเดือนระดับน.4 ขึ้นไป หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือน ผู้ดารงตาแหน่ง ระดับ 7
ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า นาไปได้ไม่เกิน 2 คน
ข้อ 29 หลักเกณฑ์การเบิกค่าเคลื่อนย้ายในการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม
29.1 การเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม ให้หมายความถึง การเดินทางเพื่อกลับภูมิลาเนาเดิมของผู้เดินทางไปราชการ
ประจาในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ
29.2 ข้าราชการ ซึ่งออกจากราชการหรือลูกจ้างซึ่งทางราชการเลิกจ้างเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับตนเอง และ
บุคคลในครอบครัวได้เฉพาะค่าโดยสารและค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว เพื่อกลับภูมิลาเนาเดิมของข้าราชการหรือลูกจ้าง
ผู้นั้น ตามอัตราสาหรับตาแหน่งระดับชั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย ก่อนออกจากราชการหรือเลิกจ้าง
29.2.1ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างถึงแก่ความตายให้สิทธิในการเบิก ค่าใช้จ่ายตามข้อ 29.2 ตกแก่ทายาทผู้ใดผู้หนึ่ง
ที่อยู่กับข้าราชการหรือลูกจ้างขณะถึงแก่ความตาย 29.2.2ในกรณีที่ไม่มีทายาทที่อยู่กับข้าราชการหรือลูกจ้างขณะถึง
แก่ความตาย หรือมีทายาทแต่ไม่สามารถจัดการได้ ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามข้อ
29.2 ตกแก่ทายาทผู้ใดผู้หนึ่งที่มิได้ไปอยู่ด้วย ถ้าทายาทผู้นั้นต้องเดินทางไปจัดการดังกล่าว ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามข้อ
29.2 สาหรับตนเองได้เฉพาะการเดินทางกลับ
29.2.3 การเดินทางและการขนย้ายสิ่งของส่วนตัวตามข้อ 29.2 ให้กระทาภายใน 180 วัน นับแต่วันออกจากราชการ
เลิกจ้างหรือตาย ถ้าเกินต้องได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังก่อน
29.3 ข้าราชการซึ่งถูกสั่งพักราชการหรือลูกจ้างซึ่งถูกสั่งพักการจ้าง จะเบิกค่าใช้จ่ายสาหรับ ตนเองและบุคคลใน
ครอบครัวได้เฉพาะค่าโดยสารและค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวเพื่อกลับภูมิลาเนาเดิมของข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้น โดย
จะไม่รอให้ผลการสอบสวนถึงที่สุดก็ได้
29.4ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิมตามข้อ
29.2 และข้อ 29.3 จะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังท้องที่อื่น ซึ่งมิใช่ภูมิลาเนาเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไม่สูงกว่าให้กระทาได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย
29.5การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม ในกรณีที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้หารือไปยังกรมการ
ขนส่งทหารบกเสียก่อน เพื่อจะได้ทาความตกลงกับกระทรวงการคลังต่อไป

ข้อ 30. การเดินทางของบุคคลในครอบครัว
30.1 การเดินทางไปประจาต่างสานักงาน หรือการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิมปฏิบัติตามข้อ 27.4 หรือข้อ 27.5
30.2 ถ้าผู้เดินทางไม่สามารถนาบุคคลในครอบครัวไปในคราวเดียวกันได้ ให้ผู้เดินทางรายงานชี้แจงเหตุผลความจาเป็น
และกาหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย โดยให้
แบ่งการเดินทางได้ไม่เกิน 2 คราว
30.3 การเดินทางในคราวที่ 2 หากไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ปรากฏในคาสั่งให้ไปประจาต่างสานักงาน ให้อยู่ใน
อานาจอนุมัติของผู้บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย แต่ถ้าเกินกาหนดนี้ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณ
การเคลื่อนย้าย รายงานขออนุมัติจากเจ้ากรมการขนส่งทหารบก และให้เจ้ากรมการขนส่งทหารบก มีอานาจอนุมัติให้
เลื่อนการเดินทางได้ภายในกาหนด 1 ปีนับตั้งแต่วันทีก่ าหนดในคาสั่งให้ไปประจาต่างสานักงาน
30.4 ผู้เดินทางไม่มีสิทธิเบิกค่าเคลื่อนย้าย ในการเดินทางไปรับบุคคลในครอบครัว ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ
30.5 การขออนุมัติเลื่อนการเดินทางคราวที่สอง จากเจ้ากรมการขนส่งทหารบกตาม ข้อ 30.3 ให้ดาเนินการดังนี้
30.5.1 ต้องแจ้งเหตุผลหรือความจาเป็นที่ไม่สามารถนาบุคคลในครอบครัวไปในคราวเดียวกันได้
30.5.2 ต้องแนบสาเนาคาสั่งเดินทางครั้งแรกและคาสั่งให้ไปประจาต่างสานักงาน พร้อมกับรายงานขออนุมัติเลื่อนการ
เดินทาง
30.6 บุตรที่อยู่ในขอบเขตที่จะเบิกค่าพาหนะเดินทางได้ มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
30.6.1 เป็นบุตรที่อยู่ในอุปการะ และ มีสาเนาทะเบียนบ้านอยู่ในบ้านเดียวกัน
30.6.2 เป็นบุตรที่ยังมิได้ทาการสมรสหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ
30.6.3 เป็นบุตรที่ยังมิได้ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง
30.6.4 เป็นบุตรซึ่งไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถตามคาสั่งศาล
30.6.5 บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 30.6.4 ต้องระบุความจาเป็นที่ต้องอยู่ในอุปการะ
30.7 การรายงานสถานภาพงบประมาณการเคลื่อนย้าย ตามข้อ 14.1 สาหรับการเดินทางคราวที่สอง จะต้องแนบ
หลักฐานอนุมัติเลื่อนการเดินทางจากเจ้ากรมการขนส่งทหารบก และหลักฐานตามข้อ 30.5.2ไปพร้อมกับใบแลกการ
ขนส่งฉบับที่ 3 ด้วย จานวน 2 ฉบับ
30.8 อัตราค่าพาหนะค่าธรรมเนียม และอื่น ๆ สาหรับบุคคลในครอบครัว ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับผู้เดินทาง สาหรับ
ผู้ติดตามให้เบิกในอัตราชั้นต่าสุด
30.9 การเดินทางข้ามสาย ให้เจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้าย ออกใบแลกการขนส่งโดยสารเป็น 2 ชุด และมอบให้ผู้
เดินทางไปแลกบัตรโดยสารเองเมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้นาใบแลกการขนส่งโดยสารฉบับที่ 3 - 4 ทั้ง 2 ชุดคืนเจ้าหน้าที่
จัดการเคลื่อนย้ายภายใน 7 วัน หากไม่นาส่งคืนให้ปฏิบัติตามข้อ 12.5
ข้อ 31. หลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายในกรณีพิเศษ ให้ปฏิบัติดังนี้
31.1ในการส่งผู้เจ็บป่วยตามสายแพทย์ผู้เจ็บป่วยซึ่งต้องมารับการรักษาพยาบาล ตามสายการแพทย์ที่กาหนดไว้ในข้อ
12.4.7 และ 12.4.8 ให้เดินทางได้ตามกาหนดไว้ในข้อ 25 หากผู้เจ็บป่วยซึ่งแพทย์ของทางราชการลงความเห็นว่า
มีอาการหนักมากหรืออยู่ในขั้นอันตรายหรือมีความจาเป็นต้องเลื่อนชั้นโดยสารให้สูงขึ้น หรือเปลี่ยนประเภทการ
ขนส่ง ให้รายงานขออนุมัติเลื่อนชั้นโดยสารต่อผู้บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้ายพร้อมกับแนบ
ใบรับรองความเห็นแพทย์นั้นไปด้วย
31.2ในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่าผู้เจ็บป่วยตามข้อ 31.1 มีความจาเป็นจะต้องจัดเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาลดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ให้เจ้าหน้าที่รักษาพยาบาลโดยสารหรือใช้ประเภทการขนส่งชั้นเดียวหรือประเภทเดียวกับผู้เจ็บป่วย
31.3การนาผู้ต้องหาที่มียศต่ากว่าผู้ควบคุม ให้เลื่อนชั้นโดยสารสาหรับผู้ต้องหา เป็นชั้นเดียวกับผู้ควบคุมได้ โดย
รายงานขออนุมัติเลื่อนชั้นโดยสารต่อผู้บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย ระดับผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบก ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกหรือผู้บังคับการจังหวัดทหารบกส่วนแยก และให้แนบหลักฐานอนุมัตินั้นเป็น
หลักฐานในการเบิกจ่ายค่าเคลื่อนย้ายด้วย
ข้อ 32. สิทธิในการเคลื่อนย้ายของที่ปรึกษาทางการทหาร

32.1นายทหารสัญญาบัตรหรือเทียบเท่าให้เดินทางด้วยอัตราค่าโดยสารชั้นที่ 1
32.2 นายทหารประทวน และพลทหารหรือเทียบเท่า ให้เดินทางด้วยอัตราค่าโดยสารชั้นที่ 2
32.3 ในกรณีเดินทางโดยรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
32.3.1 นายทหารสัญญาบัตรหรือเทียบเท่าให้ใช้รถชั้นที่ 2 นั่งนอนปรับอากาศ (บนท.ป.)
32.3.2 นายทหารประทวนและพลทหารหรือเทียบเท่า ให้ใช้รถชั้นที่ 2 นั่งนอนธรรมดา (บนท.)
32.3.3 การใช้รถชั้นที่ 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ให้ถือหลักเกณฑ์ที่ข้าราชการไทยในชั้นยศเดียวกันได้รับอยู่
หมวดที่ 5
การจัดสิ่งอุปกรณ์สัตว์และสิ่งของส่วนตัว
ข้อ 33. การส่งสิ่งอุปกรณ์และสัตว์ของกองทัพบก ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์
พ.ศ.2500
ข้อ 34. การใช้บริการขนส่งพาณิชย์ ในเส้นทางใดมีบริการขนส่งพาณิชย์ ที่มีข้อตกลงกับกระทรวงกลาโหมหรือ
กองทัพบกแล้วให้ใช้บริการขนส่งพาณิชย์นั้น เว้นแต่จะมีเหตุจาเป็นและสมควรจึงใช้ยานพาหนะอื่นได้
ข้อ 35. การจัดส่งสิงอุปกรณ์ที่จะนาไปปฏิบัติราชการพร้อมผู้เดินทาง ให้ปฏิบัติดังนี้
35.1 ผู้เดินทางจะต้องทาหีบห่อสิ่งอุปกรณ์ให้มั่นคงพอที่จะรักษาความปลอดภัยในระหว่างการจัดส่งได้
35.2 ผู้เดินทางจะต้องทาเครื่องหมายหีบห่อ และแจ้งขนาดน้าหนัก จานวนหีบห่อแก่เจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้าย
35.3 ผู้เดินทางต้องรวบรวมสิ่งอุปกรณ์ไว้แห่งเดียวกัน เพื่อสะดวกแก่การขนส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้าย
35.4เมื่อเจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้าย ได้รับแจ้งจากผู้เดินทางพร้อมด้วยคาสั่งเดินทาง ให้เจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้าย
จัดส่งให้ด้วย ประเภทการขนส่งที่เหมาะสมต่อไป
35.5 การรับสิ่งอุปกรณ์ ณ สถานีปลายทางให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้เดินทางเป็นผู้รับของจากบริการขนส่ง
พาณิชย์ และให้หน่วยสนับสนุนทางการเคลื่อนย้ายพิจารณาจัดยานพาหนะให้เมื่อได้รับการร้องขอ
ข้อ36. อัตราค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว ไปประจาต่างสานักงานหรือเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม ผู้เดินทางมีสิทธิส่งสิ่งของ
ส่วนตัวด้วยงบประมาณการเคลื่อนย้ายในลักษณะเหมาจ่าย ตามประเภทดังต่อไปนี้
36.1ประเภท ก. สาหรับนายทหารสัญญาบัตรซึ่งได้รับเงินเดือนพันเอกอัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ ระดับ น.5 ชั้น 6
(อันดับ 2 เดิม) ขึ้นไป หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนผู้ดารงตาแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า
36.2ประเภท ข.สาหรับนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับเงินเดือนระดับ น.3 ถึงอัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ ระดับ น.5
ไม่เกินชั้น 5 (อันดับ 1 เดิม) หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือน ผู้ดารงตาแหน่งระดับ 6 ถึงระดับ 8 หรือตาแหน่งที่
เทียบเท่า
36.3 ประเภท ค. สาหรับนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับเงินเดือนระดับ น. 2 ลงมาหรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนผู้
ดารงตาแหน่งระดับ 5 ลงมา หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า และนายทหารประทวนซึ่งได้รับเงินเดือน ระดับ ป.1 - ป.2
และพลทหาร ซึ่งรับเงินเดือนระดับ พ.1- พ.2
36.4 บัญชีค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว ในการเดินทาง ไปประจาต่างสานักงานหรือเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม
ตามผนวก ท.
36.5 ผู้เดินทางไปประจาต่างสานักงาน ซึ่งได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว ถ้าไม่เดินทางภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับ ให้นาเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับไปแล้วส่งคืนทันที
36.6 งบประมาณในการโยกย้ายตาแหน่ง หน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย ให้หน่วยในส่วนกลางขอ
งบประมาณไปยังกองทัพบกโดยผ่านกรมการขนส่งทหารบกหน่วยในส่วนภูมิภาคขอไปยังกองทัพภาคทั้งงบเงินสดและ
เครดิต
36.7 การเสนอความต้องการงบประมาณตามข้อ 36.6 ให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องดาเนินการดังต่อไปนี้
36.7.1 ผู้เดินทาง รายงานขออนุมัติเดินทางและการขนย้ายสิ่งของส่วนตัวต่อ ผู้บังคับบัญชาหน่วยต้นสังกัด สาหรับ
แบบฟอร์มการรายงานให้ใช้ ผนวก ฉ.ท้ายระเบียบนี้ แล้วเสนอความต้องการงบประมาณค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวโดย
ระบุระยะทางและจานวนเงินในช่อง “สิ่งของส่วนตัว”

36.7.2 ผู้บังคับหน่วยต้นสังกัดลงนามในช่อง “ผบ.หน่วย” แล้วเสนอรายงานดังกล่าวตามสายการบังคับบัญชาจนถึง
ผู้บังคับหน่วยรับการสนับสนุน
36.7.3 ผู้บังคับหน่วยรับการสนับสนุน พิจารณารายงานตามข้อ
36.7.1 แล้วบันทึกความเห็นแล้วลงนามในช่อง“ผบ.หน่วยรับการสนับสนุน”แล้วเสนอขอรับการสนับสนุน ไปยังผู้
บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้ายโดยผ่านเจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้ายของหน่วย
36.7.4 เจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้าย คิดคานวณค่าใช้จ่ายให้แยกเป็นค่าพาหนะส่วนหนึ่งและค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว
อีกส่วนหนึ่ง โดยใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ 24.ข้อ25.ข้อ 26.และตรวจสอบค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวที่คิดคานวณได้กับผู้
เดินทางเสนอในรายงานตามข้อ 36.7.1 ให้ถือเอาจานวนค่าใช้จ่ายที่เจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้ายคิดคานวณเป็นหลัก
สาหรับเสนอความต้องการและลงนามในช่อง “เจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้าย” แล้วเสนอความต้องการงบประมาณทั้ง
เครดิตและเงินสดให้นายทหารงบประมาณของหน่วยพิจารณาสนับสนุนต่อไป
36.7.5 นายทหารงบประมาณของหน่วย สรุปความต้องการงบประมาณทั้งเครดิตและเงินสด เป็นความต้องการทั้งสิ้น
ของหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย และตรวจสอบงบประมาณว่ามีสนับสนุนได้หรือไม่ แล้วลงนามในช่อง
“นายทหารงบประมาณ” และเสนอผู้บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย เพื่อพิจารณาอนุมัติการเดินทาง
และการขนย้ายสิ่งของส่วนตัวของผู้เดินทาง
36.7.6 ผู้บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย อนุมัติการเดินทางและการขนย้ายสิ่งของส่วนตัว พร้อมกับ
อนุมัติเงินรองจ่ายเป็นค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวเมื่อมีงบประมาณสนับสนุนได้ โดยลงนามในช่อง “ผู้บังคับหน่วย
เจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย” และออกคาสั่งเดินทางให้กับผู้เดินทางและบุคคลในครอบครัวของผู้เดินทาง ตาม
กาหนดเวลาที่ผู้เดินทางขอมาและเสนอของบประมาณการเคลื่อนย้ายทั้งเครดิตและเงินสด ให้ปฏิบัติตามข้อ 36.6
36.8 เมื่อหน่วยได้รับอนุมัติงบประมาณตามความต้องการในข้อ 36.7 แล้วหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย
จะต้องแจ้งให้หน่วยรับการสนับสนุนทราบ เพื่อจะได้ดาเนินการเบิกจ่ายต่อไป สาหรับการเบิกจ่ายให้ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
36.8.1 ผู้เดินทาง เขียนรายงานการขอเบิกเงินค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวโดยใช้ใบสาคัญรับเงิน กง.2 (ทบ.581-202)
ตามผนวก ต. พร้อมด้วยสาเนา ผนวก ฉ. เสนอผู้บังคับหน่วยต้นสังกัดเพื่อรับรองความถูกต้อง
36.8.2 ผู้บังคับหน่วยต้นสังกัดรับรองความถูกต้องโดยใช้แบบหน้างบใบสาคัญคู่จ่ายเงิน กง.10.1 (ทบ.581-210-1)
ตามผนวก ถ. แล้วเสนอตามสายการบังคับบัญชาจนถึงผู้บังคับหน่วยรับการสนับสนุน
36.8.3 ผู้บังคับหน่วยรับการสนับสนุนเสนอหน้างบใบสาคัญคู่จ่ายเงิน กง.10.1(ทบ.581-210-1) และใบสาคัญรับเงิน
กง.2 (ทบ.581-202) ผนวก ฉ. ไปยังนายทหารงบประมาณหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย
36.8.4นายทหารงบประะมาณหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้ายตัดรายจ่ายงบประมาณตามหลักฐานในข้อ
36.8.3 แล้วเสนอให้ฝ่ายการเงินของหน่วยดาเนินการเบิกจ่ายต่อไป
36.8.5 ฝ่ายการเงินของหน่วยเสนอขออนุมัติผู้บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้ายตามหลักฐานข้อ 36.8.3
36.8.6 ผู้บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย เมื่ออนุมัติตามข้อ 36.8.5 แล้ว ฝ่ายการเงินของหน่วย
ดาเนินการจ่ายเงินค่าขนย้ายให้กับผู้เดินทาง หากได้ยืมเงินรองจ่ายไปแล้ว ให้ส่งหลักฐานใช้หนี้ใบยืมต่อไป
36.8.7หลักฐานที่จะใช้ประกอบใบสาคัญรับเงิน กง.2(ทบ.581- 202) เพื่อให้ฝ่ายการเงินของหน่วยได้ทาการตรวจสอบ
หลักฐานการเบิกจ่ายได้โดยถูกต้องนอกจากจะใช้ผนวก ฉ.แล้ว ต้องใช้คาสั่งเดินทางประกอบด้วย
ข้อ 37. การชาระเงินค่าปรับและค่าเสียหาย
37.1 ในการใช้บริการขนส่งของบริการขนส่งพาณิชย์ เจ้าหน้าที่และผู้เดินทางจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของบริการ
ขนส่งพาณิชย์นั้น ๆ
37.2 ในครั้งคราวใด ที่ผู้เดินทางหรือเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติผิดพลาดจากระเบียบของบริการขนส่งพาณิชย์และถูกบริการ
ขนส่งพาณิชย์ปรับหรือเรียกค่าเสียหาย ให้ผู้เดินทางหรือเจ้าหน้าที่นั้นรับผิดชอบชดใช้ค่าปรับหรือค่าเสียหายเอง
แล้วแต่กรณี

37.3 ในกรณีมิใช่ความผิดพลาดของผู้เดินทางหรือเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้ายที่
เกี่ยวข้องตั้งกรรมการสอบสวนแล้วสรุปเสนอความเห็นไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึงผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งจะได้
พิจารณาสั่งการตามความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป
หมวด 6
ใบแลกการขนส่ง
ข้อ38. ลักษณะใบแลกการขนส่ง จัดพิมพ์เป็นชุด ๆ ละ 4 ฉบับ เย็บเป็นรูปเล่ม เล่มหนึ่งมี 50 ชุด ในชุดหนึ่ง ๆ จะ
พิมพ์เลขที่และข้อความตรงกันพร้อมกับมีตัวอักษรย่อ ทบ.กากับทุกฉบับ และ กาหนดสีใบแลกการขนส่งประจาทั้ง
4 ฉบับ ไว้ดังนี้
38.1 ฉบับที่ 1 สีเหลืองอ่อน
38.2 ฉบับที่ 2 สีชมพูอ่อน
38.3 ฉบับที่ 3 สีฟ้าอ่อน
38.4 ฉบับที่ 4 สีเขียวอ่อน
38.5 ขนาดกว้าง 9 เซ็นติเมตร ยาว 18 เซ็นติเมตร
ข้อ 39. ประเภทใบแลกการขนส่ง เพื่อความสะดวกในการคิดคานวณเงินให้จาแนกใบแลกการขนส่งออกเป็น 2
ประเภท คือ
39.1ใบแลกการขนส่งโดยสารให้ใช้แบบทบ.ก.และวิธีเขียนตามตัวอย่างผนวก ช.
39.2ใบแลกการขนส่งบรรทุกให้ใช้แบบ ทบ.ข.และวิธีเขียนตามตัวอย่างผนวก ซ.
ข้อ 40. กรรมวิธีในการใช้ใบแลกการขนส่ง เมื่อผู้เดินทางหรือหน่วยเดินทางหรือหน่วยส่งขอรับการสนับสนุน ให้
เจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้ายดาเนินการดังต่อไปนี้
40.1 เรียกสาเนาคาสั่งเดินทางหรือใบขอการขนส่ง (ทบ.461-002) แล้วแต่กรณีจากผู้เดินทางหรือหน่วยเดินทางหรือ
หน่วยส่ง จานวน 3 ฉบับเพื่อ
40.1.1 เก็บไว้กับใบแลกการขนส่งโดยสารหรือใบแลกการขนส่งบรรทุกฉบับที่ 4 จานวน 1 ฉบับ
40.1.2 ส่งไปที่กรมการขนส่งทหารบก พร้อมกับใบแลกการขนส่งฉบับที่ 3 จานวน 2 ฉบับ
40.2 กรอกข้อความในใบแลกการขนส่งตามข้อ 39.1 และ 39.2 และลงนามในช่อง “เจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้าย”
ทั้ง 4 ฉบับ
40.3 นักเรียนนายสิบหรือพลทหารที่ถูกคัดเลือกเข้าประจาการหรือปลดออกจากประจาการรวมทั้งผู้อาสาสมัครไป
ราชการสงครามซึ่งมีทหารแต่งเครื่องแบบเป็นผู้ควบคุมการเดินทาง กองทัพบกได้มีข้อตกลงกับการรถไฟแห่งประเทศ
ไทยแล้วที่จะคิดค่าโดยสารครึ่งราคาเฉพาะชั้นที่ 3 แม้จะมิได้แต่งเครื่องแบบ จึงให้ลงจานวนในช่อง “ท”
40.4 นาใบแลกการขนส่งทั้ง 4 ฉบับ ไปให้นายสถานีกรอกหมายเลข ขบวนวันที่เดินทาง ราคาค่าโดยสารและลงนาม
ไว้ในช่อง “ลงนามพนักงานขนส่งพาณิชย์”
40.5 มอบใบแลกการขนส่งฉบับที่1 และฉบับที่ 2 ให้นายสถานีเพื่อแลกบัตรโดยสารตามจานวนและชั้นที่ปรากฏในใบ
แลกการขนส่ง โดยลงนามรับบัตรโดยสารไว้ในใบแลกการขนส่ง
40.6 มอบบัตรโดยสารให้แก่ผู้อานวยการเดินทาง ตามกาหนดเวลาที่นัดหมายกันไว้แล้ว
40.7ส่งใบแลกการขนส่งฉบับที่ 3 ไปที่กรมการขนส่งทหารบก พร้อมสาเนาคาสั่งเดินทางหรือใบขอการขนส่ง ตามข้อ
15.2 จานวน 2 ฉบับ
40.8 หากเป็นการเดินทางไปประจาต่างสานักงานหรือออกจากราชการ ถ้าผู้เดินทางนาบิดามารดาของตน บิดมารดา
ของคู่สมรส ตลอดจนบุตรและบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วไปด้วยจะต้องปฏิบัติตามข้อ 20.6 โดยส่งไปพร้อมกับสาเนา
คาสั่งเดินทางตามข้อ 40.7 จานวน 2 ฉบับ
40.9 การใช้ใบแลกการขนส่ง ควรใช้เลียงลาดับหมายเลขจากน้อยไปหามาก
40.10 ใบแลกการขนส่งเปรียบเสมือนเงินตรา จงเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย

40.11 ใบแลกการขนส่งฉบับใดชารุดหรือยกเลิกการใช้ ให้ส่งคืนกรมการขนส่งทหารบก อย่างน้อยเดือนละครั้ง ให้ทา
บัญชีประกอบรายละเอียดด้วย
40.12 ใบแลกการขนส่งที่ใช้ทุกฉบับในรอบเดือนต้องรวบรวมรายงานส่งกรมการขนส่งทหารบก ให้ครบทุกฉบับ
40.13 หากใบแลกการขนส่งฉบับที่ 3,4 หายไป ให้ตั้งกรรมการสอบสวน หาสาเหตุ แล้วสาเนาผลการสอบสวนส่งให้
กรมการขนส่งทหารบก พร้อมรายงานงบเดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบกับใบแลกการขนส่งฉบับที่ 2 ที่บริการ
ขนส่งพาณิชย์ส่งมาทวงหนี้ และเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบใบสาคัญคู่เบิกเงินด้วย
40.14กรณีออกใบแลกการขนส่งโดยสารเครื่องบินไปแล้วให้รวบรวมหลักฐานการใช้ส่งให้กรมการขนส่งทหารบก
ภายใน 7 วัน
ข้อ 41. กรรมวิธีในการใช้ใบแลกการขนส่งบรรทุก เพื่อส่งสิ่งอุปกรณ์ที่จะนาไปปฏิบัติราชการพร้อมกับผู้เดินทาง ให้
เจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้ายดาเนินการดังต่อไปนี้
41.1 กรอกรายการชนิดและจานวนหีบห่อในใบแลกการขนส่งบรรทุก ตามข้อ 39.2
41.2 ลงนามในช่อง “เจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้าย” ทั้ง 4 ฉบับ
41.3มอบใบแลกการขนส่งบรรทุกทั้ง 4 ฉบับ ให้เจ้าหน้าที่บรรทุกนาไปให้นายสถานีกรอกน้าหนักและคิดค่าระวาง
ตามอัตราและลงนาม “พนักงานขนส่งพาณิชย์”
41.4 รับใบรับของจากเจ้าหน้าที่ของบริการขนส่งพาณิชย์ แล้วมอบให้ผู้เดินทางสาหรับรับของเมื่อถึงตาบลปลายทาง
41.5 ถ้าเป็นการส่งเหมาหลัง ให้เจ้าหน้าที่บรรทุกจัดการบรรทุกตรวจและตีตราตู้ให้เรียบร้อยทุกคราว หากเป็นการส่ง
ประเภทห่อวัตถุให้มอบสัมภาระให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริการขนส่งพาณิชย์และลงนามในช่อง “เจ้าหน้าที่บรรทุก”
ทั้ง 4 ฉบับ
41.6 มอบใบแลกการขนส่งบรรทุกฉบับที่ 1 และ 2 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริการขนส่งพาณิชย์
41.7 ส่งใบแลกการขนส่งบรรทุกฉบับที่ 3 พร้อมกับสาเนาคาสั่งเดินทางหรือใบขอการขนส่ง (ทบ.461-002)
จานวน 2 ฉบับ และหน้างบประจาเดือน ตามข้อ 15.2 ไปยังกรมการขนส่งทหารบก
41.8 เก็บใบแลกการขนส่งบรรทุกฉบับที่ 4 พร้อมด้วยสาเนาคาสั่งเดินทางหรือใบขอการขนส่ง (ทบ.461-002) และคู่
ร่างหน้างบประจาเดือน ไว้เป็นหลักฐานของหน่วย
ข้อ 42. กรรมวิธีในการใช้ใบแลกการขนส่งบรรทุกเพื่อส่งสิ่งอุปกณ์และสัตว์ทางรถไฟปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 41. แต่ให้
ปฏิบัติแตกต่างกันตามข้อดังต่อไปนี้
42.1 ใบรับของที่รับจากนายสถานี ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
42.2 ในการส่งใบแลกการขนส่งบรรทุกฉบับที่ 3 ไปยังกรมการขนส่งทหารบกพร้อมหน้างบประจาเดือน ให้สาเนาใบ
ขอการขนส่งจานวน 2 ฉบับ แนบไปด้วยทุกครั้ง
ข้อ 43. กรรมวิธีในการใช้ใบแลกการขนส่งตามข้อ 12.2 และข้อ 13.ให้ปฏิบัติตามข้อ 20, 21,40 และข้อ 41.โดย
อนุโลม แต่ให้ปฏิบัติแตกต่างกันตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้
43.1 ในการส่งใบแลกการขนส่ง ฉบับที่ 3 ไปยังกรมการขนส่งทหารบกจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
43.1.1 ต้องสาเนาคาสั่งเดินทางหรือสาเนาใบขอการขนส่งแล้วแต่กรณีแนบไปกับใบแลกการขนส่ง ครบตามจานวนที่
ใช้จริง
43.1.2 ต้องสาเนาอนุมัติหลักการใช้งบประมาณของผู้บัญชาการทหารบก หรือผู้บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการ
เคลื่อนย้ายแนบไปด้วยทุกครั้ง จานวน 2 ฉบับ ต่อใบแลกการขนส่ง 1 ฉบับ
43.2 ให้กรมการขนส่งทหารบก ตรวจสอบหลักฐานตามข้อ 43.1 เมื่อถูกต้องแล้วให้ตั้งฏีกาเบิกเงินไปยังกรมการเงิน
ทหารบก หรือหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้ายแล้วแต่กรณี
ข้อ44. กรรมวิธีในการใช้ใบแลกการขนส่ง สนับสนุนต่างเหล่าทัพหรือส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ให้
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการใช้ใบแลกการขนส่งในการเคลื่อนย้าย พ.ศ.2510 ทุกประการ และให้
เพิ่มการปฏิบัติตามหัวข้อดังต่อไปนี้

44.1 การสนับสนุนผู้เดินทางให้ปฏิบัติตามข้อ 40.โดยอนุโลม
44.2 การสนับสนุนการส่งสิ่งอุปกรณ์ให้ปฏิบัติตามข้อ 42 โดยอนุโลม
44.3 เมื่อให้การสนับสนุนตามข้อ44.1 และ 44.2แล้วให้เจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้ายของหน่วยเจ้าของงบประมาณการ
เคลื่อนย้าย ที่ให้การสนับสนุนแจ้งให้กรมการขนส่งทหารบกทราบด้วยเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด ตามผนวก ด. เพื่อจะ
ได้ประสานกับบริการขนส่งพาณิชย์ให้แยกใบแจ้งหนี้ต่างหาก
44.4 ให้กรมการขนส่งทหารบก ตรวจสอบหลักฐานการให้การสนับสนุนที่ได้รับจากหน่วยเจ้าของงบประมาณการ
เคลื่อนย้ายตามข้อ 43.1 และ 43.2 เมื่อตรงกับใบแจ้งหนี้ของบริการ การขนส่งพาณิชย์แล้วจึงดาเนินการส่งหลักฐาน
ให้เหล่าทัพหรือส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการใช้ใบแลกการ
ขนส่งในการเคลื่อนย้าย พ.ศ. 2510 ต่อไป
ข้อ 45. อายุใบแลกการขนส่ง ใบแลกการขนส่งทุกฉบับ จะต้องใช้ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนที่ออกใบแลกการขนส่งนั้น
โดยปฏิบัติดังนี้
45.1 กาหนดวันสิ้นอายุในใบแลกการขนส่ง
45.2 การเดินทางในเที่ยวกับให้ใช้บัตรโดยสาร ไป - กลับ
45.3 ถ้าไม่สามารถใช้บัตรโดยสาร ไป - กลับได้ ให้นาคาสั่งเดินทางไปขอรับการสนับสนุนจากหน่วยที่เป็นเจ้าของ
งบประมาณการเคลื่อนย้าย ตามที่ระบุไว้ในคาสั่งเดินทาง
45.4 ในกรณีข้อ 45.3 ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้ายอื่น ให้การสนับสนุนเช่นเดียวกับข้อ 40 และ 41
โดยใช้คาสั่งเดินทางของผู้เดินทางหรือหน่วยเดินทางนั้นเป็นหลักฐานในการให้การสนับสนุนและลงหมายเลขบัญชีโอน
จ่ายตามปรากฏในคาสั่งเดินทางนั้น
45.5 สาหรับการเดินทางกลับจากการศึกษาถ้าไม่สามารถใช้บัตรโดยสารไป-กลับ ได้ให้ปฏิบัติตามข้อ 45.3 และ 45.4
45.6 เฉพาะการเดินทางไปยังที่ใด ซึ่งไม่มีหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้ายตั้งอยู่และไม่สามารถใช้บัตร
โดยสารไป - กลับได้ ให้มอบใบแลกการขนส่งเที่ยวกลับให้ผู้เดินทางไปแลกบัตรโดยสารเอง ณ สถานีบริการขนส่ง
พาณิชย์นั้น ๆ เมื่อกลับมาถึงที่ตั้งหน่วยให้ผู้เดินทางนาใบแลกการขนส่งฉบับที่ 3 และ 4 ไปคืนให้กับเจ้าหน้าที่จัดการ
เคลื่อนย้ายภายใน 7 วัน ในกรณีนี้ให้ใช้ใบแลกการขนส่งข้ามเดือนได้ด้วย
45.7การปฏิบัติตามข้อ 45.6 หากผู้เดินทางไม่นาใบแลกการขนส่งฉบับที่ 3 และ 4 ไปคืนให้กับเจ้าหน้าที่จัดการ
เคลื่อนย้าย ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบชดใช้เงิน ตามวงเงินที่ปรากฏในใบแลกการขนส่งนั้น ๆ
45.8 กรณีข้อ 45.4และ 45.5 ให้เจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้ายที่ให้การสนับสนุนแจ้งให้ กรมการขนส่งทหารบก และ
หน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้ายที่ออกคาสั่งเดินทางทราบด้วยเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุดภายใน 3 วัน หลัก
จากที่ได้ออกใบแลกการขนส่งสนับสนุนให้ไปแล้วตามผนวก ด.
45.9 ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทาง ตามที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ทาความตกลง กับ กรมการขนส่งทหารบก
เสียก่อน
ข้อ 46. การรักษาความปลอดภัยต่อใบแลกการขนส่ง
46.1ให้กรมการขนส่งทหารบก กาหนดเครื่องหมายลับขึ้นในใบแลกการขนส่งเพื่อป้องกันการปลอมแปลงตามที่
เห็นสมควร
46.2ให้ผู้บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย ออกคาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรมอบให้เจ้าหน้าที่จัดการ
เคลื่อนย้ายของหน่วย เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาด้วยวิธีการที่ปลอดภัย
46.3 หากใบแลกการขนส่งหายไป ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
46.3.1 ใบแลกการขนส่งกรอกข้อความแล้วหายไปก่อนที่จะทาการแลกบัตรโดยสาร ให้เจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้าย
แจ้งหมายเลขใบแลกการขนส่งที่หายต่อนายสถานีของสถานีบริการขนส่งพาณิชย์ต้นทางเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอ
ระงับการออกบัตรโดยสารตามใบแลกการขนส่งที่หายโดยด่วนกับให้รีบแจ้งให้กรมการขนส่งทหารบกทราบด่วนด้วย
เพื่อจะได้ประกาศยกเลิกต่อไป

46.3.2ใบแลกการขนส่งที่ยังมิได้กรอกข้อความหายไป ให้เจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้ายแจ้งหมายเลขใบแลกการขนส่งที่
หายไป ต่อบริการขนส่งพาณิชย์ที่มีข้อตกลงกับกองทัพบกในเขตพื้นที่นั้น เพื่อยกเลิกการใช้และให้รายงานด่วน ถึงผู้
บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย และให้ผู้บังคับหน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย แจ้งให้
กรมการขนส่งทหารบกทราบด้วยเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสมในโอกาสแรกที่กระทาได้ โดยแจ้งหมายเลขใบแลกการ
ขนส่ง สถานที่และวันเวลาที่หายไป เพื่อจะได้ประกาศยกเลิกต่อไป
46.4 กรณีตามข้อ 46.3 หากปรากฏว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดนาใบแลกการขนส่งที่หน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย ได้
แจ้งว่าหายไปใช้ และบริการขนส่งพาณิชย์ แจ้งหนี้ไปยังกรมการขนส่งทหารบกให้กรมการขนส่งทหารบกแจ้งไปยัง
หน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้ายนั้นเพื่อให้ผู้บังคับหน่วยนั้น ๆ สอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบชดใช้
46.5 หากใบแลกการขนส่งฉบับใดชารุดก่อนใช้งานหรือระหว่างใช้งาน ห้ามใช้ใบแลกการขนส่งชารุดนั้น และให้นาส่ง
กรมการขนส่งทหารบกอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
46.6 หากกรอกข้อความในใบแลกการขนส่งผิดพลาด ให้เลิกใช้ใบแลกการขนส่งฉบับนั้นเสีย ห้าม ขูด ลบ ขีด ฆ่า แก้
หรือ ใช้ยาลบหมึกเป็นอันขาด และให้นาส่งเช่นเดียวกับข้อ 46.5
46.7 การลงนามในใบแลกการขนส่งทุกช่อง ให้ใช้ปากกาน้าหมึก หรือปากกาลูกลื่นเท่านั้น โดยให้ลงลายมือชื่อจริงทุก
ฉบับห้ามใช้สาเนา
ข้อ 47. กรรมวิธีการใช้ใบแลกการขนส่งสนับสนุนหน่วยซึ่ง ได้รับงบประมาณพิเศษตามข้อ 13. ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
47.1 ให้เขียนรหัสงบประมาณพิเศษนั้น ๆ มุมบนด้านขวาของใบแลกการขนส่งทั้ง 4 ฉบับ ด้วยอักษรสีแดงขนาด 1
เซ็นติเมตร
47.2 ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย ที่ให้การสนับสนุนแจ้งให้กรมการขนส่งทหารบกทราบด้วยเครื่องมือ
สื่อสารที่เร็วที่สุด ตามผนวกด.เพื่อประสานกับบริการขนส่งพาณิชย์ให้แยกใบแจ้งหนี้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากงบอื่น ๆ
ส่วนการส่งหลักฐานการใช้ใบแลกการขนส่งให้ปฏิบัติตามข้อ 44. โดยอนุมโลม
ข้อ 48. มูลฐานอัตรา อัตราซึ่งปรากฏในข้อ 25,26,27,28,29,30 และข้อ 36. กาหนดขึ้นตามพระราชกฤษฏีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ.2526 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการโดย
ยานพาหนะประจาทาง พ.ศ.2533 พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2528 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2529 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2534 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการใช้
ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
ข้อ 49. อัตราต่าง ๆ ตามพระราชกฤษฏีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และระเบียบกระทรวงการคลัง
ในข้อ 48. หากมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณการเคลื่อนย้าย ยึดถืออัตราตาม
พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือระเบียบกระทรวงการคลังที่แก้ไขใหม่ทันที
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2537
(ลงชื่อ)

พลเอก วิมล วงศ์วานิช
( วิมล วงศ์วานิช )
ผู้บัญชาการทหารบก

