คำสั่งกองทัพอำกำศ
(เฉพำะ)
ที่ ๑๑๔/๕๒
เรื่อง กำรขอใช้รถยนต์ทหำรพร้อมเชื้อเพลิงไปรำชกำร
เพื่อให้กำรใช้รถยนต์ทหำรของหน่วยต่ำง ๆ ไปรำชกำร พร้อมทั้งกำรใช้เชื้อเพลิงงบประจำ
หน่วยหรือเชื้อเพลิงงบพิเศษ เป็นไปในทำงแนวทำงเดียวกันด้วยควำมเรียบร้อย ประหยัด และเหมำะสมกับ
สภำพกำรณ์ปัจจุบัน จึงให้ยกเลิกคำสั่ง ทอ.(เฉพำะ) ที่ ๒๐/๔๕ ลง ๘ มี.ค.๔๕ เรื่อง กำรขอใช้รถยนต์ทหำร
พร้อมเชื้อเพลิงไปรำชกำร รวมทั้งคำสั่งและอนุมัติหลักกำรต่ำงๆ ที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ แล้วให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน
โดยให้ ปฏิบัติดังนี้
๑. กำรขอใช้รถยนต์ของหน่วย และเชื้อเพลิงงบประจำหน่วย ไปปฏิบัติรำชกำรในพื้นที่ต่ำง ๆ
ให้ หน.นขต.ทอ., ผบ.ฝู ง บิ น อิ ส ระปฏิ บั ติ ร ำชกำรสนำม และ หน.หน่ ว ยอื่ น ๆ ที่ มี ร ถยนต์ ป ระจ ำหน่ ว ย
เป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ รับผิดชอบ ตลอดจนกวดขันดูแลกำรใช้รถยนต์ รวมทั้งเชื้อเพลิงให้เป็นไปอย่ำงประหยัด
และตำมควำมจำเป็น
๒. กำรขอใช้รถยนต์ของหน่วยไปรำชกำรในพื้นที่ต่ำง ๆ และมีควำมจำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงงบพิเศษ
ซึ่งภำรกิจที่จะไปปฏิบัตินั้น ไม่สำมำรถใช้เชื้อเพลิงในงบประจำหน่วยสนับสนุนได้ หรือเป็นภำรกิจที่ยังมิได้รับอนุมัติ
และ/หรือกำหนดไว้ในคำสั่ง ทอ. ให้ใ ช้เชื้อเพลิงงบพิเศษได้ โดยให้หน่วยผู้ขอใช้รถยนต์ แยกรำยงำนขออนุมัติ
ใช้ เชื้อ เพลิ งงบพิ เศษตำมล ำดั บ ชั้น จนถึงผู้ มีอ ำนำจอนุ มั ติ โดยจะต้ องส่ งถึ ง กบ.ทอ. ก่ อนวันที่ จะใช้ น้ำมั น
เชื้อเพลิงไม่น้อยกว่ำ ๗ วันทำกำร
๓. กำรจะขอใช้รถยนต์จำก ขส.ทอ. ไปรำชกำร ให้ พิจำรณำใช้รถยนต์ของหน่วยเป็นอันดับแรก
หำกเกิ น ขี ด ควำมสำมำรถ ให้ ข อใช้ ร ถยนต์ ข องหน่ ว ยเหนื อ ขึ้ น ไปตำมล ำดั บ หำกหน่ ว ยเหนื อ ไม่ ส ำมำรถ
ให้ ก ำรสนั บ สนุ น จึ งขอรั บ กำรสนั บ สนุ น จำก ขส.ทอ.ได้ โดยหน่ ว ยผู้ ข อใช้ รถยนต์ รำยงำนตำมล ำดั บ ชั้ น
จนถึง จก.ขส.ทอ.เป็นผู้พิจำรณำอนุมัติก่อนไม่น้อยกว่ำ ๕ วันทำกำร และให้หน่วยผู้ขอใช้รถยนต์จะต้องแจ้ง
ผลกำรใช้เชื้อเพลิงก่อนวันปฏิบัติภำรกิจไม่น้อยกว่ำ ๑ วันทำกำร
๔. กำรขอใช้รถยนต์โดยสำรปรับอำกำศจำก ขส.ทอ.ให้พิจำรณำลำดับควำมสำคัญ ของภำรกิจ ดังนี้
๔.๑ ใช้รับ-ส่ง คณะผู้แทนกองทัพอำกำศไปร่วมงำนพระรำชพิธี รัฐพิธี และงำนพิธี ต่ำง ๆ
๔.๒ ใช้รับรอง...
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๔.๒ ใช้รับรองบุคคลสำคัญตำมคำสั่งกองทัพอำกำศ
๔.๓ สถำบันกำรศึกษำ และโรงเรียนต่ำง ๆ ของ ทอ.ใช้สนับสนุนกำรศึกษำดูงำน, นำอำจำรย์,
นักศึกษำ (เฉพำะหลักสูตรนำยทหำรชั้นสัญญำบัตร ที่ได้รับกำรประดับเครื่องหมำยยศแล้วเท่ำนั้น) ชมกิจกำรต่ำง ๆ
ศึ กษำภู มิ ประเทศ ที่ ก ำหนดไว้ ในหลั กสู ตร โดยให้ วำงแผนล่ วงหน้ ำ และส่ งให้ ขส.ทอ.พิ จำรณำสนั บสนุ น
ตำมควำมเหมำะสม
๔.๔ ใช้สนับสนุนกำรไปรำชกำรของคณะข้ำรำชกำร ซึ่งหัวหน้ำคณะชั้นยศ น.อ. ขึ้นไป
และได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอนุมัติ
๔.๕ ภำรกิจอื่นๆ ที่มีควำมส ำคัญรองลงมำจำกนี้ ให้ พิจำรณำตำมควำมจำเป็นเหมำะสม
รวมทั้งประโยชน์ต่อ ทอ.และประเทศชำติเป็นส่วนรวม
๕. ในกรณี ที่ห น่ วยผู้ ขอกำรสนับสนุนรถยนต์ และ/หรือ เชื้อเพลิง ไม่สำมำรถดำเนินกำร
ตำมรำยละเอียดที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๓ และข้อ ๔ หน่วยจะต้องมีเหตุผล และ/หรือ หลักฐำนที่แน่ชัดพอเพียง
ที่จะระบุได้ว่ำเป็นภำรกิจเร่งด่วนทำงด้ำนยุทธกำร, กำรส่งกำลังบำรุง และ/หรือ ทำงด้ำนธุรกำรที่เกิดประโยชน์ต่อ ทอ.
และประเทศชำติเป็นส่วนรวม ซึ่งมีควำมจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติเร่งด่วน ให้หน่วยผู้ขอใช้รำยงำนตำมลำดับชั้น
จนถึง จก.ขส.ทอ.เป็นผู้พิจำรณำอนุมัติรถยนต์ให้ปฏิบัติภำรกิจได้ ก่อนถึงวันปฏิบัติภำรกิจ ไม่น้อยกว่ำ ๒๔ ชม.
โดยหน่วยต้องสำรองจ่ำยเชื้อเพลิงให้ ขส.ทอ.ก่อน หำกไม่สำมำรถเบิกเชื้อเพลิงงบพิเศษได้ผู้ขอใช้ต้องรับผิดชอบเอง
๖. ในกรณีที่หน่วยขอรับกำรขนส่งด้ำนส่งกำลังบำรุงเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนภำรกิจทำงยุทธกำรโดยตรง
ที่ไม่สำมำรถเตรียมกำรล่วงหน้ำได้ทัน ให้หน่วยรำชกำรขอกำรขนส่ง ถึง ศกบ.กบ.ทอ. เพื่อดำเนินกำรตำมคำสั่ง ทอ.
(เฉพำะ) ที่ ๖๓/๕๒ ลง ๒๖ พ.ค.๕๒ เรื่อง สิทธิในกำรใช้อำกำศยำนและยำนพำหนะสนับสนุนด้ำนส่งกำลังบำรุงเร่งด่วน
ของ กรมส่งกำลังบำรุงทหำรอำกำศ หรือ ฉบับเปลี่ยนแปลงแก้ไข
๗. ให้ ขส.ทอ.และ/หรือ ศกบ.กบ.ทอ.ตรวจสอบและพิจำรณำควำมจำเป็นรวมทั้งควำมเร่งด่วน
ที่หน่วยรำยงำนมำในข้อ ๕ และข้อ ๖ หำกไม่มีเหตุผลสมควร ให้ทักท้วง เลื่อน หรือระงับ แล้วแต่กรณี
๘. กำรรำยงำนขออนุมัติใช้รถยนต์ของ ขส.ทอ. จะต้องมีรำยละเอียดประกอบด้วย
๘.๑ ภำรกิจ และเหตุผลในกำรขอใช้ (กรณีเร่งด่วนจะต้องมีหลักฐำนแนบประกอบ)
๘.๒ แนบใบขอใช้รถยนต์ทหำร
๘.๓ แนบสำเนำบัญชีแสดงกำรใช้เชื้อเพลิงงบพิเศษ (กรณีใช้เชื้อเพลิงงบพิเศษ)
๙. กำรขอใช้รถยนต์ทหำรของ ทอ.จำกสำนักพระรำชวัง สรอ.และ/หรือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมโครงกำร
พระรำชดำริ เพื่อสนับสนุนพระรำชภำรกิจต่ำง ๆ ของ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรมวงศำนุ วงศ์ชั้นสู ง รวมทั้ งรัฐบุ รุษ และบุคคลสำคัญของประเทศ ให้ หน.นขต.ทอ., ผบ.ฝู งบินอิสระปฏิบัติ
รำชกำรสนำม และ หน.หน่วยอื่น ๆ ที่มีรถยนต์ ประจำหน่วย เป็นผู้พิจำรณำอนุมัติจัดรถยนต์ทหำรสนับสนุนได้ตำม
ควำมเหมำะสม
๑๐. กำรขอใช้รถ...
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๑๐. กำรขอใช้รถยนต์ ทหำรของ ทอ.เพื่อกำรประชุมสัมมนำ ทัศนศึกษำ ศึกษำภูมิประเทศ ฯลฯ
จะต้องมีกำหนดไว้ในหลักสูตร หรือได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจำกผู้มีอำนำจอนุมัติ
๑๑. กำรขอใช้รถยนต์ทหำรของ ทอ. จำกหน่วยภำยนอก ทอ. ในภำรกิจซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ ทอ.
และประเทศชำติเป็นส่วนรวม ให้หน.นขต.ทอ. ผบ.ฝูงบินอิสระปฏิบัติรำชกำรสนำม และ หน.หน่วยอื่น ๆ ที่มีรถยนต์ประจำหน่วย
เป็ นผู้ พิ จำรณำอนุ มั ติ จั ดรถยนต์ ทหำรสนั บสนุ นได้ ตำมควำมเหมำะสม ทั้ งนี้ โดยไม่ ให้ เสี ยภำรกิ จประจ ำของหน่ วย
และผู้ขอใช้จะต้องสนับสนุนเชื้อเพลิง หล่อลื่นพร้อมทั้งทำหนังสือค้ำประกันชดใช้ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นทุกกรณี
๑๒. กำรขอใช้ รถยนต์ โดยสำรขนำดใหญ่ และขนำดกลำงปรั บอำกำศของ ทอ.จำกหน่ วยนอก ทอ.
จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำก ผบ.ทอ. หรือผู้รับมอบอำนำจทำกำรแทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

๓๑

กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๕๒

พล.อ.ต. อิทธพร ศุภวงศ์
(อิทธพร ศุภวงศ์)
ผบ.ทอ.

ใบขอใช้ยานพาหนะกองทัพอากาศ
ส่วนรำชกำร..........................................................
วันที่.............เดือน..........................................พ.ศ...............
เรียน..................................................
ขออนุญำตใช้รถยนต์ประเภท..........................................................ของ............................
จำนวน...............คัน เพื่อไปรำชกำร.....................................................................................................................
จำก.....................................................................ถึง...........................................................
จำก.....................................................................ถึง...........................................................
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จำก.....................................................................ถึง...........................................................
ระยะทำง ไป-กลับ ประมำณ.................................กม. มีผู้โดยสำร.....................คน สิ่งของบรรทุกหนักประมำณ
.....................................กก.,ปอนด์ ขนำด (กว้ำง/ยำว/สูง).......................ฟุต ขอใช้ ชพ. ....................................
โดยให้..........................................................................ตำแหน่ง............................................................................
ให้นำรถไปรับที่...............................................................................ใกล้กับ...........................................................
ในวันที่...........................................เดือน.........................................พ.ศ. ...................................เวลำ..................
จะกลับ ในวันที่............................เดือน..........................................พ.ศ. ...................................เวลำ................
ได้แนบบัตรจ่ำย ชพ.ชนิด............................................มำด้วย..........................ฉบับ จำนวน........................ลิตร
ได้ติดต่อประสำนกับหน่วยจัดรถยนต์แล้ว
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