
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๒) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติรถยนตรทหาร 
พุทธศักราช ๒๔๗๖๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติรถยนตรทหาร
พุทธศักราช ๒๔๗๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ใหยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงกลาโหมออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนตรทหาร

พุทธศักราช ๒๔๗๖ (ฉบับที่ ๒) 
(๒) กฎกระทรวงกลาโหมออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนตรทหาร

พุทธศักราช ๒๔๗๖ (ฉบับที่ ๓) และ 
(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

รถยนตทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
 
ขอ ๒  รถยนตรทหารแบงออกเปนสี่ประเภท คือ รถยนตรสงครามรถจักรยาน

ยนตรสงคราม รถยนตรปกติ และรถจักรยานยนตรปกต ิ
“รถยนตสงคราม” หมายความวา รถยนตรทหารที่มีไวเพ่ือการสงคราม 
“รถจักรยานยนตสงคราม” หมายความวา รถจักรยานยนตรทหารที่มีไวเพ่ือ

สงคราม 
“รถยนตรปกติ” หมายความวา รถยนตรทหารนอกจากรถยนตรสงคราม 
“รถจักรยานยนตรปกติ” หมายความวา รถจักรยานยนตรทหารนอกจาก

รถจักรยานยนตรสงคราม 
 
ขอ ๓  รถยนตสงครามและรถจักรยานยนตรสงครามใหมีเครื่องหมายพิเศษและ

เลขทะเบียนกํากับบนปาย ดังนี้ 
(๑) มีเครื่องหมายพิเศษและเลขทะเบียนสีแดงบนพ้ืนสีขาว ใหเครื่องหมาย

พิเศษอยูหนาเลขทะเบียน 
(๒) เครื่องหมายพิเศษ มีดังนี ้

ก.จักร สมอและปก สําหรับรถของสวนราชการที่ไมใชกองทัพ 
ข.จักร สําหรับรถของกองทัพบก 
ค.สมอ สําหรับรถของกองทัพเรือ 
ง.ปกกับดาว สําหรับรถของกองทัพอากาศ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๖/ตอนที่ ๙๐/หนา ๔๐๙/๒๒ กันยายน ๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รถยนตรปกติและรถจักรยานยนตรปกติ ใหมีเครื่องหมายพิเศษและเลขทะเบียน
กํากับบนปายเชนเดียวกับรถยนตรสงครามและรถจักรยานยนตสงคราม แตใหใชสีขาวบนพื้นสีดํา 

 
ขอ ๔  รถจักรยานยนตรปกติและรถยนตรปกติ นอกจากรถยนตรประจําตาํแหนง

หรือรถยนตรประจําตัว ใหมีอักษรยอนามหนวยสังกัดสีขาว 
 
ขอ ๕  รถยนตรทหารที่เจาพนักงานรับจดทะเบียนแลวใหติดปายดังกลาวใน 

ขอ ๓ ไวที่รถตามกําหนดดังนี ้
(๑) แผนปายเลขทะเบียนรถยนตรสงคราม และรถยนตรปกติที่มีเลขหมายตรง

กับทะเบียนและประวัติรถยนตรใหติดตรึงแนบไวในที่ที่เห็นไดงายแตไกล ที่หนารถหนึ่งแผนและ
ที่ทายรถหนึ่งแผน 

รถยนตรสงครามที่ตองเขียนเลขทะเบียนแทนแผนปายนั้น ใหเขียนเลขทะเบียนที่
มีเลขหมายตรงกับทะเบียนและประวัติรถยนตร ไวในที่ที่เห็นไดงายแตไกล ที่หนารถหนึ่งแหงและ
ที่ทายรถหนึ่งแหง 

(๒) แผนปายเลขทะเบียนรถจักรยานยนตรสงครามและรถจักรยานยนตรปกติที่
มีเลขหมายตรงกับทะเบียนและประวัติรถ ใหติดตั้งตามยาวบนบังโกลนลอหนาหนึ่งแผนและ
ติดตามขวางที่ทายรถหนึ่งแผน เฉพาะแผนปายหนารถตองมีเลขทะเบียนทั้งสองขาง 

 
ขอ ๖  บุคคลซึ่งสมัครเปนผูขับรถยนตรทหาร หรือจะไดรับคัดเลือกใหเปนผูขับ

รถยนตรทหาร ตองมีคุณวุฒิและลักษณะ ดังนี้ 
(๑) มีความประพฤติด ี
(๒) มีรางกายสมบูรณไมทุพพลภาพ สามารถขับรถได 
(๓) มีความรูหลักทางเทคนิคของรถทั่วไป และรูสมุดคูมือประจํารถ 
(๔) มีความรูและความสามารถในการถนอมรักษาตัวรถ เครื่องยนตรและ

สวนประกอบของรถ 
(๕) มีความรูและความสามารถในการขับรถ ตลอดจนแกไขเหตุขัดของและ

ซอมแซมเบื้องตนได 
(๖) มีความรูระเบียบ กฎ ขอบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวกับการเดินรถ 
 
ขอ ๗  ผูขับรถยนตรทหาร ตองอยูภายใตบังคับ ดังนี้ 
(๑) ตองมีใบอนุญาตพิเศษอยูกับตัวในเวลาขับรถหรือเมื่อควบคุมผูอ่ืนฝกขับรถ

เพ่ือแสดงตอเจาพนักงานไดเสมอ และ 
(๒) จะใหผูไมมีใบอนุญาตพิเศษขับรถที่ตนรับผิดชอบไมได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๘๒  ใบอนุญาตพิเศษมีลักษณะเปนกระดาษแข็ง ขนาดกวาง ๖ เซนติเมตร
ยาว ๙.๕ แผนเดียว ดานหนาปดรูปถายผูถือใบอนุญาตพิเศษ ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๔ 
เซนติเมตร ครึ่งตัวไมสวมหมวก ดานหลังสําหรับเจาพนักงานกรอกรายการ ตามแบบทาย
กฎกระทรวงนี้ ใบอนุญาตนี้ตองลงช่ือและประทับตราของเจาพนักงานตามขอ ๙ 

 
ขอ ๙  ใหปลัดกระทรวงกลาโหมหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวง

กลาโหม เปนเจาพนักงานผูมีหนาที่ รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตพิเศษตามความใน
พระราชบัญญัติรถยนตรทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๒ 
พลเอก ถ. กิตติขจร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

                                                 
๒ ขอ ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติรถยนตรทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 
๑. แบบใบอนุญาตพิเศษ 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวงออกตาม
ความในพระราชบัญญัติรถยนตรทหารเดิม ไดกําหนดขนาดเครื่องหมายพิเศษ เลขทะเบียน และ
อักษรยอ นามหนวยสังกัดไวตายตัว ไมเหมาะสมกับขนาดและลักษณะของรถยนตรทหาร ซึ่งมกีาร
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ประกอบกับกฎกระทรวงเดิมไดมีการแกไขเพิ่มเติมหลายครั้งไมสะดวกแก
การใชที่ไมบางประการที่พนสมัยดวย จึงเปนการสมควรที่จะปรับปรุงเสียใหมใหสมบูรณและ
เหมาะสมยิ่งข้ึน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนตรทหาร 
พุทธศักราช ๒๔๗๖๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแกไขของ
ใบอนุญาตพิเศษ และขนาดของรูปถาย ผูถือใบอนุญาตพิเศษ ใหมีขนาดเดียวกับบัตรประจําตัว
ขาราชการที่ใชอยูในปจจุบัน เพ่ือความสะดวกในการพกพา จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาจรีย/ผูจดัทํา 
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙/ตอนที่ ๓๓/ฉบับพิเศษหนา ๑๙/๕ มีนาคม ๒๕๒๕ 


