ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุน
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยรถยนต
หุมเกราะปองกันกระสุน เพื่อประโยชนในการควบคุมการใชงานและการดูแลรักษาใหมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยรถยนต
หุมเกราะปองกันกระสุน พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบัง คับ หรือคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“รถยนต หุ ม เกราะป อ งกั น กระสุ น ” หมายความว า รถส ว นกลางพร อ มอุ ป กรณ
ในการปองกันรางกายหรือชีวิตบุคคล จากการประทุษรายโดยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด
ดอกไมเพลิงและ สิ่ง เทียมอาวุธปน ที่สํานักงานจัดไวเพื่อกิจการอันเปนสวนรวมของศาลยุติธรรม
และสํานักงาน หรือเพื่อประโยชนของทางราชการ ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กําหนด
ยุทธภัณฑที่ตองขออนุญาต
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานศาลยุติธรรม
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
๑
“หั ว หนา สว นราชการศาลยุติ ธ รรม” หมายความว า ประธานศาลฎี กา ประธาน
ศาลอุทธรณ ประธานศาลอุท ธรณภ าค ประธานศาลอุท ธรณค ดีชํา นัญ พิเ ศษ อธิบ ดีผูพิพ ากษา
ศาลชั้นตน อธิบดีผูพิพากษาภาค และผูพิพากษาหัวหนาศาล
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม และใหหมายความ
รวมถึงลูกจางและพนักงานราชการของสํานักงานดวย
“ผูอนุญ าต” หมายความวา เลขาธิการหรื อรองเลขาธิการที่ไดรับมอบหมาย และ
หัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม
0

๑

แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๒
“ผูรับอนุญาต” หมายถึง ผูที่ไดรับอนุญาตใหใชรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุน
“นายทะเบียน” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักรักษาความปลอดภัยและสถานที่
หรือข าราชการศาลยุ ติธ รรม ไม ต่ํากว าระดับ ชํา นาญการพิ เศษ ซึ่ง เลขาธิก ารแตงตั้ง ใหทํา หนา ที่
เปนนายทะเบียนรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุน
“ผูค วบคุม” หมายความวา ขาราชการศาลยุติธ รรม ไมต่ํากวา ระดับ ชํานาญการ
ซึ่งเลขาธิการหรือหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมแตงตั้งใหทําหนาที่ควบคุมการใชรถยนตหุมเกราะ
ปองกันกระสุน
“พนั กงานขับ รถยนต ” หมายความว า ผูที่ มีห นาที่ ห รื อผู ที่ไ ดรั บ มอบหมายใหขั บ
รถยนตหุมเกราะปองกันกระสุน
ขอ ๕ ใหเลขาธิการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ ใหสํานักงานจัดใหมีรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุนเพื่อใชในภารกิจการรักษา
ความปลอดภัยของขาราชการและทรัพยสินของทางราชการ
ขอ ๗ ให สํ านั กงานจั ด รถยนต หุม เกราะป องกั น กระสุ น เพื่ อรั ก ษาความปลอดภั ย
ใหแกประธานศาลฎีกา
ขอ ๘ รถยนตหุม เกราะปองกันกระสุน ซึ่งมีอายุการใชง านมาแลวไมนอยกวา หาป
ใหถือเปนเกณฑที่จะพิจารณาจัดหารถคันใหมทดแทนคันเกา
สํา หรั บ รถยนต หุ ม เกราะป อ งกั น กระสุ น ที่ ไ ด รั บ ความเสี ย หายต อ งเสี ย ค า ซ อ มสู ง
หรือประโยชนที่จะไดรับไมคุมคากับคาซอม หรือเมื่อซอมแลวไมอยูในสภาพที่ใชการไดโดยปลอดภัย
ไมอยูในบังคับของระยะเวลาดังกลาว
ขอ ๙ พนั กงานขับ รถยนต จะต องเป น ผู ที่ ไ ด รับ อนุ ญ าตจากทางราชการให ขับ รถ
ได ต ามกฎหมาย และจะต อ งเป น ผู มี ค วามสามารถและประสบการณ ใ นการขั บ รถ โดยจะต อ ง
ผานการอบรมตามที่สํานักงานกําหนด
ขอ ๑๐ กรณีที่ไมมีพนักงานขับรถยนต หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได เลขาธิการ
หรือหัว หนาสว นราชการศาลยุติธรรมนั้น ๆ อาจใหขาราชการของสํานักงาน สํานักศาลยุติธ รรม
ประจําภาค สํานักอํานวยการประจําศาลหรือสํานักงานประจําศาลนั้น ๆ เปนผูขับรถยนตหุมเกราะ
ปองกันกระสุนได

๓
สําหรับศาลยุติธรรมที่อยูในพื้นที่ของจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส
และศาลจั ง หวั ด นาทวี กรณี ที่ ไ ม มี พ นั ก งานขั บ รถยนต ห รื อ มี แ ต ไ ม ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด หรื อ
เพื่อความปลอดภัยในรางกาย ชีวิตของขาราชการ และทรัพยสินของทางราชการ หัวหนาสวนราชการ
ศาลยุติธรรมนั้นๆ อาจใหขาราชการหรือบุคคลอื่นที่เห็นวาเหมาะสมเปนผูขับรถยนตหุมเกราะปองกัน
กระสุนได
ขอ ๑๑ กรณีมีเหตุสมควรหรือตามรายงานความเห็นของนายทะเบียนตามขอ ๒๒ (๕)
เลขาธิก ารอาจสั่ ง ให มี ก ารจํ า หน ายหรื อทํ า ลายรถยนตหุ ม เกราะป องกั น กระสุ น ได ต ามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของ
หมวด ๒
การอนุญาต
ขอ ๑๒ ใหบุคคลตอไปนี้มีอํานาจอนุญาตใหใชรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุน ดังนี้
(๑) เลขาธิการหรือรองเลขาธิการที่ไดรับมอบหมาย ใหมีอํานาจอนุญาตไดทุกกรณี
(๒) หั ว หน า ส ว นราชการศาลยุ ติ ธ รรมให มี อํ า นาจอนุ ญ าตให ใ ช ร ถยนต หุ ม เกราะ
ปองกันกระสุนที่อยูในความครอบครอง
ขอ ๑๓ การใหใชรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุนตองเปนไปเพื่อภารกิจการรักษา
ความปลอดภัยของขาราชการและทรัพยสินของทางราชการตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) เพื่อกิจการอันเปนสวนรวมของศาลยุติธรรมและสํานักงาน หรือ
(๒) เพื่อกิจการที่เปนประโยชนเกี่ยวเนื่องกับราชการ การกุศลสาธารณะ งานสาธารณ
ประโยชน หรืองานสวัสดิการในกิจการเฉพาะคราวของขาราชการในศาลยุติธรรมและสํานักงาน
ขอ ๑๔ เมื่อผูอนุญาตเห็น สมควรใหใช ใหอนุญ าตโดยอาจกําหนดระยะเวลาใหใช
พรอมทั้งออกหนังสืออนุญาตใหใชกํากับไว
หนังสืออนุญาตใหใชตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบทายระเบียบ
ขอ ๑๕ เมื่อผูอนุญาตเห็นสมควรหรือตามรายงานความเห็นของนายทะเบียนหรือ
ผูควบคุม ผูอนุญาตอาจยกเลิกการอนุญาตได
หมวด ๓
การรับอนุญาต
ขอ ๑๖ ผูมีสิทธิขอใชรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุน ไดแก
(๑) ขาราชการ
(๒) หนวยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม

๔
ขอ ๑๗ การขอใชรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุน ผูมีสิทธิขอใชจะตองยื่นคําขอ โดย
ระบุเหตุผลความจําเปนในการขอใชตอผูอนุญาต
กรณีผูอนุญาตเปนผูใชรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุนเอง ใหออกหนังสืออนุญาตให
ใชกํากับไวประจํารถ หรืออาจออกหนังสืออนุญาตใหใชใหแกพนักงานขับรถยนตกํากับไว
คําขอตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบทายระเบียบ
ขอ ๑๘ เมื่อมีการอนุญาตใหใชรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุนแลว ใหผูรับอนุญาต
ขอรั บ มอบรถยนตหุ ม เกราะปอ งกัน กระสุน จากนายทะเบี ยนหรือ ผูควบคุ ม แลว แตก รณี และให
นายทะเบียนหรือผูควบคุมทําหลักฐานการรับมอบไว
หลักฐานการรับมอบตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบทายระเบียบ
ขอ ๑๙ ผูรับอนุญาตหรือพนักงานขับรถยนตมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ดูแลรักษารถยนตหุมเกราะปองกันกระสุนตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
(๒) รายงานเปนหนังสือตอผูอนุญาตหรือนายทะเบียนหรือผูควบคุมในทันทีที่รถยนต
หุมเกราะปองกันกระสุนเกิดการชํารุด สูญหาย บุบสลาย หรือถูกทําลาย เวนแตมีเหตุจําเปนไมอาจ
รายงานเปนหนังสือในทันทีได ก็ใหรายงานโดยวิธีอื่นไปพลางกอน
กรณีร ถยนตหุมเกราะปองกัน กระสุน สูญ หายใหแ จงความที่สถานีตํารวจในทองที่
เกิดเหตุเพื่อเปนหลักฐานโดยเร็วดวย
(๓) นํ า รถยนต หุ ม เกราะป อ งกั น กระสุ น ส ง คื น นายทะเบี ย นหรื อ ผู ค วบคุ ม ทั น ที
ที่เสร็จภารกิจ หรือเมื่อถูกยกเลิกการอนุญาต
(๔) ชดใชความเสีย หายใด ๆ ที่เ กิด ขึ้ น อั น เกิ ด จากการจงใจหรื อประมาทเลิน เล อ
อยางรายแรง
(๕) เก็บรักษาหนังสืออนุญาตใหใชเพื่อใหสามารถตรวจสอบไดตลอดระยะเวลาการใช
รถยนตหุมเกราะปองกันกระสุน
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวของตามที่ผูอนุญาตเห็นสมควร
การรายงานตามวรรคหนึ่ง (๒) และการสง คืน ตามวรรคหนึ่ง (๓) ให เป น ไปตาม
แบบทายระเบียบ
ขอ ๒๐ หามผูรับอนุญาตหรือผูใดทําการทดสอบหรือแกไขดัดแปลงรถยนตหุมเกราะ
ปองกันกระสุนทุกกรณี เวนแตเปนการดําเนินการเพื่อประโยชนในการบํารุงรักษา
หมวด ๔
การควบคุม
ขอ ๒๑ ใหเลขาธิการหรือหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมมีหนาที่กํากับดูแลการใช
รถยนตหุมเกราะปองกันกระสุน
ขอ ๒๒ ใหนายทะเบียนมีหนาที่ ดังนี้

๕
(๑) รายงานการตรวจสอบสภาพ ตรวจนับจํานวน การเก็บรักษา การใชและการสงคืน
เสนอตอเลขาธิการทุกเดือนหรือตามคําสั่งของเลขาธิการ
(๒) รายงานตอเลขาธิการโดยเร็วเมื่อทราบวารถยนตหุมเกราะปองกันกระสุนเกิดการ
ชํารุด สูญหาย บุบสลาย หรือถูกทําลาย
(๓) รายงานตอเลขาธิการกรณีการติดตามการชดใชคาเสียหายตามขอ ๑๙ (๔)
(๔) รายงานผลการดําเนินการในการติดตามรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุนที่อยูใน
ความครอบครองกลั บ คื น ต อ เลขาธิ ก าร กรณี ที่ ผู รั บ อนุ ญ าต หรื อ ทายาทของผู รั บ อนุ ญ าต หรื อ
ผูครอบครอง ไมสงคืนรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุนตามกําหนด
(๕) เสนอใหมีการจําหนายหรือทําลายรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุนที่เสื่อมสภาพ
หรือหมดอายุตอเลขาธิการ โดยการจําหนายหรือทําลายนั้น ใหดําเนินการตามประกาศกระทรวง
กลาโหม เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการปฏิบตั ิเกีย่ วกับยุทธภัณฑประเภทที่ใชสําหรับการปองกันวัตถุ
ระเบิด โดยอนุโลม
(๖) จัดทําบัญชีรับจายรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุนเพื่อแสดงตอพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ

เรียบรอย

ขอ ๒๓ ใหผูควบคุมมีหนาที่ ดังนี้
(๑) จัดระบบการควบคุมและเก็บรักษา
(๒) ควบคุ มตรวจสอบการใช รถยนต หุ มเกราะป องกั น กระสุ น ให เป น ไปด ว ยความ

(๓) ตรวจสอบสภาพ ตรวจนับจํานวน รายงานการใช และการสงคืนเสนอตอผูอนุญาต
ทุกเดือนหรือตามคําสั่งของผูอนุญาต
(๔) เสนอขอมูลพรอมความเห็น ตอผูอนุญ าตเพื่อพิจารณาอนุญาตใหใชร ถยนตหุม
เกราะปองกันกระสุน
(๕) รายงานตอผูอนุญาตโดยเร็วเมื่อทราบวารถยนตหุมเกราะปองกันกระสุนเกิดการ
ชํารุด สูญหาย บุบสลาย หรือถูกทําลาย
(๖) รายงานตอผูอนุญาตในทันทีที่ทราบวาผูรับอนุญาตเสียชีวิต
(๗) ดํ า เนิ น การใด ๆ เพื่ อ ติ ด ตามรถยนต หุ ม เกราะป อ งกั น กระสุ น ที่ อ ยู ใ นความ
ครอบครอง กลับคืนเมื่อเกิดการสูญหาย หรือผูรับอนุญาตเสียชีวิต หรือผูรับอนุญาตหรือทายาทของ
ผูรับอนุญาต หรือผูครอบครอง ไมสงคืนรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุนตามกําหนด และรายงานผล
การดําเนินการดังกลาวตอผูอนุญาต
(๘) รายงานความเห็ นเสนอต อผู อนุ ญาตเพื่ อยกเลิ กการอนุ ญาต เมื่ อปรากฏว าผู รั บ
อนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ ๑๙ และขอ ๒๐ หรือมีเหตุตามขอ ๒๕
(๙) รวบรวมรายงานตามขอ ๑๙ (๒) และรายงานความเห็นเสนอตอผูอนุญาต
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวของตามที่เลขาธิการมอบหมาย

๖
กรณีตามวรรคหนึ่ง (๓) (๕) และ (๗) ใหผูควบคุมรายงานหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม
เพื่อแจงใหเลขาธิการทราบ
หมวด ๕
การยกเลิกการอนุญาต
ขอ ๒๔ ผูรับอนุญาตอาจถูกยกเลิกการอนุญาตไดในกรณี ดังนี้
(๑) พนจากการเปนขาราชการตามขอ ๑๖ (๑)
(๒) ไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือเงื่อนไขของผูอนุญาต
(๓) ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยเกี่ยวกับการใชรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุน
(๔) เมื่อผูอนุญาตเห็นควรมีคําสั่งตามขอ ๑๕
(๕) เมื่อ ผูรั บ อนุญ าตฝา ฝน หรื อไมป ฏิบั ติต ามระเบีย บนี้ ห รื อคํ าสั่ งหรือ หลั กเกณฑ
ที่เลขาธิการกําหนด
หมวด ๖
การเก็บรักษา
ข อ ๒๕ ให สํ า นั ก งานและหน ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมที่ มี ร ถยนต
หุมเกราะปองกันกระสุนไวในครอบครอง จัดสถานที่เก็บรักษารถยนตหุมเกราะปองกันกระสุน หรือ
เก็บรักษาไวในบริเวณของหนวยราชการนั้น โดยจะตองมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย
หากสถานที่เก็ บ รักษาหรือบริ เวณของหนว ยราชการไมมีค วามปลอดภัยเพียงพอ
หรือมีราชการจําเปนและเรงดวน ใหเลขาธิการหรือหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรมพิจารณาสถานที่
อื่นซึ่งมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัยเปน สถานที่เก็บรักษารถยนตหุมเกราะปองกันกระสุนเปน การ
ชั่วคราวหรือเปนครั้งคราว
การจะใชสถานที่ใดเปนสถานที่เก็บรักษา หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษาเปนการ
ชั่วคราว นอกจากบริเวณของสว นราชการ ใหน ายทะเบียนหรือผูควบคุมรถยนตหุมเกราะปองกัน
กระสุน เสนอรายงานเพื่อขออนุญาตพรอมดวยเหตุผลความจําเปน และรายละเอียดของสถานที่ที่จะ
นํารถยนตหุมเกราะปองกันกระสุนไปเก็บรักษาซึ่งแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวามีความปลอดภัยเพียงพอ
ประกอบการพิจารณาตอเลขาธิการหรือหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม
ขอ ๒๖ ในกรณี ที่ เ กิ ด ความเสี ย หายขึ้ น แก ร ถยนต หุ ม เกราะป อ งกั น กระสุ น และ
อยูในระหวางที่ดําเนินการหาผูรับผิดชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้น หากสวนราชการมีความจําเปนตองใช
รถคันนั้น ใหนายทะเบียนหรือผูควบคุมรายงานขออนุมัติซอมรถคันนั้นตอเลขาธิการ หรือหัวหนาสวน
ราชการศาลยุติธรรม แลวแตกรณี โดยเบิกจายเงินงบประมาณไปกอนได
ข อ ๒๗ การซ อ มบํ า รุ ง การเบิ ก จ า ยน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง การจั ด หาอุ ป กรณ รั ก ษา
ความปลอดภัย และการจัดทําประกันภัย ใหนําระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวย
รถราชการและคาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงมาใชบังคับโดยอนุโลม

๗
หมวด ๗
การสงคืนและการชดใชคาเสียหาย
ขอ ๒๘ การสงคืนรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุนใหถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) กรณีผูรับอนุญาตพนจากการเปนขาราชการตามขอ ๑๖ (๑) ใหสงคืนทันที
(๒) กรณีสงคืนตามขอ ๑๙ (๓) ใหผูรับอนุญาตสงคืนทันทีเมื่อเสร็จภารกิจหรือมีคําสั่ง
ยกเลิกการอนุญาต
ขอ ๒๙ ความรับผิดและการชดใชคาเสียหายตามระเบียบนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ตามที่สํานักงานกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)

ดิเรก อิงคนินนั ท
(นายดิเรก อิงคนินันท)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

๘

- ลับ -

สวนที่ ๑ คําขออนุญาต

แบบ ๑

คําขอใชรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุน

วันที่........เดือน................................พ.ศ. .................
เรียน.................................................................................(ผูมีอํานาจอนุญาต)
ขาพเจา.....................................................ตําแหนง................................................................
สวน.........................................................หนวยงาน................................................................................
ขออนุญาตใชรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุน หมายเลขทะเบียน..........................................................
ไป (สถานที่)............................................................................................................................................
เพื่อ.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
มีคนนั่ง................................คน ในวันที่.....................................................เวลา...................................น.
ถึงวันที่..................................เวลา.....................น. โดยขอใหมอบหมายให..............................................
เปนพนักงานขับรถยนตคันดังกลาว
ลงชื่อ........................................................ผูข ออนุญาต
(......................................................)
ตําแหนง.............................................................
วันที่.................เดือน.......................................พ.ศ. ...............................
สวนที่ ๒ ความเห็นนายทะเบียน/ผูควบคุม

วันที่..........เดือน.............................พ.ศ. ..................
เรียน ........................................................................................ (ผูมีอาํ นาจอนุญาต)
 เห็นควรอนุญาตใหใชรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุน หมายเลขทะเบียน.......................................
และมอบหมายให......................................................................เปนพนักงานขับรถยนตคนั ดังกลาว
 เห็นควรไมอนุญาต เนือ่ งจาก...........................................................................................................
ลงชื่อ......................................................(นายทะเบียน/ผูควบคุม)
(......................................................)
ตําแหนง.............................................................
วันที่.................เดือน.......................................พ.ศ. ...............................
สวนที่ ๓ คําสั่งเลขที่......../...............
 อนุญาต
 ไมอนุญาต
ลงชื่อ.........................................................ผูอนุญาต
(.......................................................)
ตําแหนง...................................................................
วันที่ .............เดือน....................................พ.ศ. ......................

๙

- ลับ -

แบบ ๒

บันทึกการรับรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุน
วันที่.........เดือน..............................พ.ศ. ..................
ขาพเจา....................................................ตําแหนง.............................................................
สวน..............................................................หนวยงาน...........................................................................
ไดรับอนุญาตหรือไดรับมอบหมายจากผูรับอนุญาตใหใชรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุน หมายเลข
ทะเบียน......................................... ตามคําสั่งเลขที่........../....................ลงวันที่......................................
บัดนี้ ไดรบั มอบรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุน หมายเลขทะเบียน...................................
โดยรถยนตอยูในสภาพ  เรียบรอย
 ไมเรียบรอย เนื่องจาก...............................................................................
ลงชือ่ ..................................................................
(................................................................)
ผูร ับมอบรถยนต
ลงชือ่ .................................................................
(................................................................)
นายทะเบียน/ผูควบคุม
บันทึกการสงคืนรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุน
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ......................
ขาพเจา..............................................ตําแหนง....................................................................
สวน.......................................................หนวยงาน..................................................................................
ขอสงคืนรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุน หมายเลขทะเบียน.................................................
บัดนี้ ไดสงคืนรถยนตหมุ เกราะปองกันกระสุน หมายเลขทะเบียน......................................
โดยรถยนตอยูในสภาพ  เรียบรอย
 ไมเรียบรอย เนื่องจาก...............................................................................
ลงชือ่ .................................................................
(................................................................)
ผูสงมอบรถยนต
ลงชื่อ....................................................................
(....................................................................)
นายทะเบียน/ผูค วบคุม

๑๐
แบบ ๓

หนังสืออนุญาตใหใชรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุน
หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา สํานักงานศาลยุติธรรมอนุญาตใหใชรถยนตหุมเกราะ
ปองกันกระสุน หมายเลขทะเบียน................................... ระหวางวันที่...................................................
ถึงวันที่................................. ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยรถยนตหุมเกราะ
ปองกันกระสุน พ.ศ. ๒๕๕๘
ใหไว ณ วันที่..................................................................

ลงชื่อ........................................................ผูอนุญาต
(......................................................)
ตําแหนง.............................................................

หมายเหตุ ๑. หนังสืออนุญาตฉบับนี้ใชแสดงตอเจาพนักงานทีเ่ กี่ยวของเมื่อถูกเรียกตรวจเทานัน้
๒. เมื่อใชรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุนเสร็จใหสงคืนหนังสืออนุญาตฉบับนี้พรอมกับ
รถยนตหุมเกราะปองกันกระสุนแกนายทะเบียน/ผูควบคุมทุกครั้งเมื่อเสร็จภารกิจ

๑๑
แบบ ๔
หนังสืออนุญาตใหใชรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุน
หนวยงาน..........................................................
วันที่...........เดือน....................................พ.ศ. ......................
หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา นาย/นาง/นางสาว.........................................................
ตําแหนง................................................................สังกัด...............................................................
ไดรับอนุญาตใหใชรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุน หมายเลขทะเบียน...........................................
ระหวางวันที่.......................................................ถึงวันที่..........................................................................
ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวยรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลงชื่อ......................................................ผูอนุญาต
(......................................................)
ตําแหนง.............................................................

หมายเหตุ ๑. หนังสืออนุญาตฉบับนี้ใชแสดงตอเจาพนักงานทีเ่ กี่ยวของเมื่อถูกเรียกตรวจเทานัน้
๒. เมื่อใชรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุนเสร็จใหสงคืนหนังสืออนุญาตฉบับนี้พรอมกับ
รถยนตหุมเกราะปองกันกระสุนแกนายทะเบียน/ผูควบคุมทุกครั้งเมื่อเสร็จภารกิจ

๑๒

แบบ ๕

รายงานการใชรถยนตหุมเกราะปองกันกระสุน*
วันที่ ......... เดือน ................................ พ.ศ. ...................
เรื่อง รายงาน  อุบัตเิ หตุ  ชํารุด  สูญหาย  บุบสลาย  ถูกทําลาย
รถยนตหุมเกราะปองกันกระสุน หมายเลขทะเบียน ......................................................................
เรียน ..............................................................................................(ผูอนุญาต/นายทะเบียน/ผูควบคุม)
เหตุเกิดเมื่อวันที่ ............................................................................เวลา .....................................นาฬิกา
สถานทีเ่ กิดเหตุ............................................................................................(ดังแผนทีส่ ังเขปที่แนบมานี้)
เหตุเกิดจาก ............................................................................................................................................
ความเร็วขณะเกิดเหตุ ........................................... กม./ชม.
กอนเกิดเหตุเดินทางจาก ...................................................ไป.................................................................
ความเสียหาย...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
คูกรณี  มี
 ไมมี
พาหนะหรือทรัพยสินฝายตรงขามรถ ................................ หมายเลขทะเบียน.......................................
ขับขีโ่ ดย ........................................... อายุ ........... ป ใบอนุญาตขับขี่เลขที่ ...........................................
ที่อยูของผูข ับขี่ .......................................................................................................................................
ชื่อเจาของรถ ..........................................................................................................................................
เหตุเกิดจาก ............................................................................................................................................
ความเสียหาย .........................................................................................................................................
ผูบาดเจ็บ
๑. ชื่อ ........................................................... อายุ ....... ป ที่อยู ............................................................
.................................................................................................................................................................
๒. ชื่อ ........................................................... อายุ ....... ป ที่อยู ............................................................
.................................................................................................................................................................
ผูสอบสวนและพยาน
พนักงานสอบสวนชือ่ ...................................................สถานีตํารวจ ......................................................
๑. พยาน ชื่อ ................................................ อายุ ........ ป ที่อยู ..........................................................
.................................................................................................................................................................
๒. พยาน ชื่อ ................................................ อายุ ....... ป ที่อยู ............................................................
.................................................................................................................................................................
ผลของคดี ...............................................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................(ผูร ับอนุญาต/พนักงานขับรถยนต)
(..........................................................)
หมายเหตุ *ตาม ขอ ๑๙ ผูรับอนุญาตและพนักงานขับรถมีหนาที่รับผิดชอบ...(๒) รายงานเปนหนังสือตอผูอนุญาต
หรือนายทะเบี ยนหรือผูค วบคุ มในทัน ทีที่ รถยนต หุม เกราะปองกัน กระสุน เกิ ดการชํ ารุด สู ญหาย บุบ สลาย หรื อ
ถูกทําลาย เวนแตมีเหตุจําเปนไมอาจรายงานเปนหนังสือในทันทีได ก็ใหรายงานโดยวิธีอื่นไปพลางกอน

