
 
ระเบียบกองทัพบก 

วาดวย การจําหนายสิ่งอุปกรณ  
พ.ศ.๒๕๓๙  

______________  

ตอนที่ ๑  
กลาวทั่วไป  

 
 เนื่องจากระเบียบกองทัพบกวาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๒๔ ใชปฏิบัติมา
นานไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  สมควรปรับปรุงระเบียบดังกลาว ใหทันสมัยเหมาะสม
ยิ่งขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติ จึงออกระเบียบไวสําหรับยึดถือเปนหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกองทัพบก  วาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.
๒๕๓๙”  
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันประกาศ 
 ขอ ๓ ใหยกเลิก  
  ๓.๑  ระเบียบกองทัพบก วาดวย การจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๒๔ 
  ๓.๒ ระเบียบกองทัพบก(ฉบับที่ ๒)วาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๓๖ 
 บรรดาความในระเบียบ คําสั่งและคําชี้แจงอื่นใดของกองทัพบกที่เกี่ยวกับการจําหนาย
ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชความในระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔ ใหเจากรมสงกําลังบํารุงทหารบก เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 ขอ ๕ คําจํากัดความในระเบียบนี้ 
 
 



  
๔๔๔ 

  ๕.๑ การจําหนาย หมายถึง การดําเนินกรรมวิธีเพื่อตัดยอดสิ่งอุปกรณ ออก
จากความรับผิดชอบของกองทัพบก เนื่องจากสูญไป สิ้นเปลืองไป (สิ่งอุปกรณใชสิ้นเปลือง) ชํารุด
เสียหายจนไมสามารถซอมคืนสภาพไดอยางคุมคา เสื่อมสภาพจนใชการไมได หรือสูญหาย ตาย  
เกินความตองการหรือเปนของลาสมัย หมดความจําเปน ไมใชราชการตอไป หรือหากใชราชการ
ตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก หรือครบอายุการใชงานตามเกณฑที่กําหนด  
  ๕.๒ การจําหนายเปนสูญ หมายถึง การจําหนายในกรณีที่สิ่งอุปกรณสูญไป
โดยไมปรากฏตัวผูรับผิด หรือมีตัวผูรับผิดแตไมสามารถชดใชตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ความรับผิดทางแพงของเจาหนาที่สวนราชการไดหรือมีสิ่งอุปกรณอยูแตไมสามารถ ขาย แลกเปลี่ยน  
โอน  แปรสภาพ  หรือทําลายได  
  เฉพาะในการปฏิบัติราชการสนามนั้น ในกรณีที่ไมสามารถนําซากสิ่งอุปกรณ
กลับมาได  เนื่องจากความจํากัดของภูมิประเทศ  หรือเนื่องจากการกระทําของขาศึก  ใหถือวา สิ่ง
อุปกรณนั้นสูญไป ไมมีซากเหลืออยูใหเห็น และในกรณีที่ผูรับผิดชอบชดใช ถึงแกกรรม 
เนื่องจากการปฏิบัติราชการสนามคราวนั้นใหถือวา  หาผูรับผิดชอบชดใชไมได  
  ๕.๓ สิ่งอุปกรณ หมายถึง สิ่งของที่จําเปนทั้งมวล ที่จัดใหหนวยทหาร 
รวมทั้งที่มีไวเพื่อการดํารงอยูและการปฏิบัติของหนวยทหารดวย เชน อาหาร เครื่องแตงกาย 
เชื้อเพลิง สัตว ยานพาหนะ อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด เครื่องจักรกล และเครื่องมือ เครื่องใชตางๆ    เปน
ตน  
  ๕.๔ สิ่งอุปกรณในโครงการ หมายถึง สิ่งอุปกรณที่ไดรับความชวยเหลือ 
ตามโครงการชวยเหลือจากตางประเทศ  
  ๕.๕ สิ่งอุปกรณใชสิ้นเปลือง หมายถึง สิ่งอุปกรณที่ใชแลวยอมหมดสิ้นไป 
ไมคงรูป ไมคงสภาพ และ/หรือ ไมมีคุณคาของการใชงานเหมือนเดิม  
  ๕.๖ สิ่งอุปกรณถาวรกําหนดอายุ หมายถึง สิ่งอุปกรณสําเร็จรูป ซึ่งมีสภาพ 
และลักษณะมั่นคงตอการใชงาน  แตยอมเสื่อมสภาพ  เสื่อมราคาไปตามวาระ  และระยะเวลาแหง
การใชงาน  



  
๔๔๕ 

  ๕.๗ สิ่งอุปกรณถาวรไมกําหนดอายุ หมายถึง สิ่งอุปกรณสําเร็จรูป ซึ่งมีสภาพ 
และลักษณะมั่นคงตอการใชงาน หากมีการเก็บรักษา และปรนนิบัติบํารุงเปนอยางดีแลว ยอมจะมี
อายุยืนนาน  
  ๕.๘ สิ่งอุปกรณที่มีชีวิต หมายถึง สัตวประเภทตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ 
ของกรมการสัตวทหารบก อันไดแก สัตวพาหนะ สัตวพอพันธุแมพันธุ สุนัขใชงานทางทหาร โค
เนื้อ และโคนม เปนตน  
  ๕.๙ สิ่งอุปกรณหลัก หมายถึง สิ่งอุปกรณที่ใชเวลาในการจัดหานาน และ
ราคาแพง แตมิไดระบุไวเปนสิ่งอุปกรณสําคัญ ซึ่งกรมฝายยุทธบริการที่รับผิดชอบไดทําบัญชี และ
ประกาศเปนสิ่งอุปกรณหลัก  
  ๕.๑๐ สิ่งอุปกรณสําคัญ หมายถึง สิ่งอุปกรณที่มีความจําเปนตอการฝก การ
รบ ราคาแพง ยากตอการจัดหา หรือการผลิต มีความตองการไมแนนอน อาจจะขาดหรือเกิน   อยู
เสมอ ในระบบการสงกําลัง และ/หรือเปนรายการที่อาจเกิดวิกฤตในวัสดุข้ันมูลฐาน ซึ่งกรมฝายยุทธ
บริการเสนอบัญชีรายการใหกองทัพบกประกาศเปนสิ่งอุปกรณสําคัญ  
  ๕.๑๑ ชิ้นสวนซอม หมายถึง องคประกอบ สวนประกอบ และชิ้นสวนที่ใช
ในการซอมบํารุงสิ่งอุปกรณ ตามที่กําหนดไวในคูมือสงกําลัง และ/หรือ คูมือเทคนิคที่มีบัญชี
ชิ้นสวนซอม  เชน  ลํากลองปน  คาบูเรเตอร  หลอดวิทยุ  เปนตน  
  ๕.๑๒ การตัดยอดสิ่งอุปกรณออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก หมายถึง 
การตัดยอดออกจากบัญชีคุม ตามอํานาจอนุมัติที่กําหนดไวในระเบียบนี้  
  ๕.๑๓ สิ่งอปุกรณเกินความตองการ หมายถึง สิ่งอุปกรณที่เกินความตองการ
ของกองทัพบก  
  ๕.๑๔ การโอน หมายถึง การมอบสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณของกองทัพบก 
ไปยังสวนราชการนอกกองทัพบก หนวยงานตามกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
องคการสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗ (๗) แหงประมวลรัษฎากร ทั้งนี้จะตองมีหลักฐานการสงมอบ
ไวตอกันดวย  



  
๔๔๖ 

  ๕.๑๕ การแลกเปลี่ยน หมายถึง การโอนกรรมสิทธิ์ในสิ่งอุปกรณของ
กองทัพบกใหกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน โดยมีการแลกเปลี่ยนกับสิ่งอุปกรณประเภท
เดียวกัน หรือตางประเภทกัน ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ ฉบับที่ใชในปจจุบัน  
  ๕.๑๖ การนําไปใชประโยชนอยางอื่น หมายถึง การนําเอาสิ่งอุปกรณ ไปใช 
ประโยชน  ซึ่งไมตรงกับความมุงหมายเดิม  
  ๕.๑๗ การทําลาย หมายถึง การดําเนินการตอสิ่งอุปกรณที่ไดรับอนุมัติให
จําหนาย และตัดยอดออกจากบัญชีคุมเรียบรอยแลว โดยการกระทําใหสิ้นสภาพ หรือกระทําใหเปน
สิ่งอุปกรณใชการไมได  ดวยการทําลายใหสิ้นสภาพ หรือใหสูญสิ้นไป  
  ๕.๑๘ ราคาซื้อหรือไดมา หมายถึง ราคาที่ซื้อสิ่งอุปกรณนั้นมา หรือราคา
สิ่งอุปกรณที่ไดมา สําหรับสิ่งอุปกรณในโครงการใหถือราคาตามใบแจงราคา และเพิ่มขึ้นอีก รอย
ละ ๒๐ สวนสิ่งอุปกรณที่กองทัพบกจัดหา หรือไดมาโดยวิธีอ่ืน ใหถือราคาตามใบเบิก หรือราคา
ตามที่กรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณนั้นกําหนด  
  ๕.๑๙ ราคาซากสิ่งอุปกรณ หมายถึง ราคาสิ่งอุปกรณที่ชํารุด เสียหาย 
เสื่อมสภาพ จนใชราชการไมได ตามสภาพที่เปนจริงในขณะนั้น  
  ๕.๒๐ ตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย หมายถึง ที่ตั้งทางการสงกําลังบํารุง
ที่มีหนาที่ รับ คัดแยก เก็บรักษา และปฏิบัติตอสิ่งอุปกรณ หรือซากสิ่งอุปกรณ ที่อนุมัติใหตัดยอด
ออกจากบัญชีคุมแลว  
  ๕.๒๑ การปฏิบัติหนาที่ราชการสนาม หมายถึง การปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังตอไปนี้  
   ๕.๒๑.๑ การปฏิบัติตามคําสั่งยุทธการ ซึ่งสั่งการตามแบบธรรม
เนียมของทางราชการ  
   ๕.๒๑.๒ การทําการรบ ตามคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย  
   ๕.๒๑.๓ การปราบปรามผูกอการรายทุกชนิด ตลอดจนการปราบปราม 
การบอนทําลาย ลมลาง  การปราบกบฏ  และการปราบจลาจล  ตามคําสั่งของผูมีอํานาจสั่งการ 



  
๔๔๗ 

  ๕.๒๒ การสอบสวน หมายถึง การดําเนินการเพื่อแสวงหาขอเท็จจริง และ
หลักฐาน ตลอดจนการรวบรวมพยานหลักฐาน อันไดแก บุคคลที่เกี่ยวของ หรือบุคคลที่รูเห็น
เหตุการณ  เอกสาร  สถานที่  ภาพถาย หรือสิ่งอุปกรณ เปนตน  และการดําเนินการใดๆ เพื่อที่จะ
ทราบขอเท็จจริง หรือพิสูจนทราบเหตุนั้น ๆ  
  ๕.๒๓ สํานวนการสอบสวน หมายถึง เอกสาร หรือหนังสือที่ผูสอบสวน 
หรือคณะกรรมการสอบสวนทําขึ้นจากการสอบสวน ไดแก คําใหการ สําเนารายงาน ภาพถาย   แผน
ที่ เปนตน เอกสารหรือหนังสือเหลานี้เปนประโยชนแกผูมีอํานาจอนุมัติในการพิจารณาสั่งการ อนึ่ง
ในสํานวนการสอบสวน ใหลงสถานที่และวันเดือนปในการสอบสวนดวย  
 ขอ ๖ ใหแบงสิ่งอุปกรณ เพื่อการจําหนายออกเปน ๔ ประเภทดังนี้  
  ๖.๑ สิ่งอุปกรณใชสิ้นเปลือง  
  ๖.๒ สิ่งอุปกรณถาวร แบงออกเปน ๒ ชนิด คือ  
   ๖.๒.๑ สิ่งอุปกรณถาวรกําหนดอายุ  
   ๖.๒.๒ สิ่งอุปกรณถาวรไมกําหนดอายุ  
  ๖.๓ สิ่งอุปกรณที่มีชีวิต  
  ๖.๔ ชิ้นสวนซอม  
  

ตอนที่ ๒ 
หนาที่และความรับผิดชอบ 

  
 ขอ ๗ เจากรมสงกําลังบํารุงทหารบก  
  ๗.๑ ควบคุม กํากับดูแล ใหคําแนะนํา ตลอดจนการประสานการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจําหนายแกกรมฝายยุทธบริการ และกรมฝายกิจการพิเศษที่เกี่ยวของ  
  ๗.๒ ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจําหนายสิ่งอุปกรณแกผูบังคับบัญชา  
 ขอ ๘ เจากรมฝายยุทธบริการ หรือเจากรมฝายกิจการพิเศษ  
  ๘.๑ ควบคุม กํากับดูแล ใหคําแนะนํา ตลอดจนประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจําหนายสิ่งอุปกรณแกหนวยตาง ๆ  



  
๔๔๘ 

  ๘.๒ ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจําหนายสิ่งอุปกรณแกผูบังคับบัญชา  
  ๘.๓ กําหนดระเบียบปลีกยอย เกี่ยวกับการจําหนายสิ่งอุปกรณภายในกรอบ
หนาที่  และความรับผิดชอบของตนขึ้น  โดยอนุโลม  ตามระเบียบนี้  
  ๘.๔ กําหนดประเภท และอายุของสิ่งอุปกรณแตละรายการที่รับผิดชอบ  
  ๘.๕ กําหนดราคาซื้อ หรือไดมา  
  ๘.๖ กําหนดรายการสิ่งอุปกรณที่หนวยจะตองสงซากคืน  
  ๘.๗ ตรวจสอบใหคําแนะนําทักทวง ควบคุมการดําเนินกรรมวิธีทางเอกสาร
เกี่ยวกับการจําหนายสิ่งอุปกรณ  
  ๘.๘ ตรวจสอบสิ่งอุปกรณ ซึ่งขออนุมัติตัดยอดออกจากบัญชีคุม  
  ๘.๙ เรงรัดการดําเนินการในเรื่องการจําหนายสิ่งอุปกรณแกคลัง หรือที่ตั้ง
ทางการสงกําลังบํารุงที่รับผิดชอบ  
  ๘.๑๐ ตัดยอดสิ่งอุปกรณออกไปจากความรับผิดชอบของกองทัพบก เมื่อ    สิ่ง
อุปกรณนั้นไดรับอนุมัติใหจําหนายแลว ถาเปนสิ่งอุปกรณในโครงการ ใหรายงานจนถึงกองทัพบก 
เพื่อปฏิบัติตามขอตกลงกับประเทศที่ใหความชวยเหลือตอไป  
  ๘.๑๑ มีอํานาจในการสั่งการใหถอดชิ้นสวนหรือสวนประกอบที่ใชราชการได 
ออกจากยุทโธปกรณที่รออนุมัติจําหนาย เพื่อนําไปใชราชการตอไปไดทันที โดยไมตองรอ
กองทัพบกอนุมัติ เวนสิ่งอุปกรณที่เปนพยานหลักฐานอันสําคัญในคดี ตลอดระยะเวลาที่คดียังไมถึง
ที่สุด  
  ๘.๑๒ มีอํานาจในการดําเนินการ สงสิ่งอุปกรณไปยังตําบลรวบรวม     สิ่ง
อุปกรณจําหนายทันที ยกเวนสิ่งอุปกรณที่เปนพยานหลักฐานอันสําคัญในคดี ตลอดระยะเวลาที่คดี
ยังไมสิ้นสุด  
  ๘.๑๓ ดําเนินการในเรื่องการทําลายสิ่งอุปกรณ ที่ไดรับอนุมัติใหตัดยอด
ออกจากบัญชีคุม ใหสิ้นสภาพทางทหารกอนขายหรือแลกเปลี่ยน  
 ขอ ๙ แมทัพภาค  
  ๙.๑ กําหนดระเบียบปลีกยอย และคําสั่งเกี่ยวกับการจําหนายสิ่งอุปกรณ 
ภายในกรอบและหนาที่ที่รับผิดชอบ  



  
๔๔๙ 

  ๙.๒ กําหนดและแตงตั้งกรรมการ หรือเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติในเรื่องการ
จําหนายสิ่งอุปกรณ  
  ๙.๓ ประสานการปฏิบัติกับกรมฝายยุทธบริการ และกรมฝายกิจการพิเศษ 
เกี่ยวกับการดําเนินการจําหนายสิ่งอุปกรณ  
  ๙.๔ ตรวจตราและเรงรัดหนวยใตบังคับบัญชา เพื่อใหการจําหนายสิ่งอุปกรณ 
เปนไปตามระเบียบ คําสั่ง และวิธีปฏบิัติของหนวยเหนือ โดยถูกตอง และรวดเร็ว  
 ขอ ๑๐ ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ ผูบัญชาการมณฑลทหารบก และผูบังคับ
การจังหวัดทหารบก  
  ๑๐.๑ กําหนดระเบียบปลีกยอย เกี่ยวกับการจําหนายสิ่งอุปกรณ ภายใน
กรอบ และหนาที่ที่รับผิดชอบ  
  ๑๐.๒ กําหนดและแตงตั้งกรรมการ หรือเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติ ในการ
จําหนายสิ่งอุปกรณ  
  ๑๐.๓ จัดตั้งและดําเนินการในเรื่อง ตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย  
  ๑๐.๔ ดําเนินการในเรื่องการทําลายสิ่งอุปกรณที่ไดรับอนุมัติใหตัดยอด
ออกจากบัญชีคุม  ใหสิ้นสภาพทางทหารกอนขาย  หรือแลกเปลี่ยน  
  ๑๐.๕ กํากับดูแล ใหคําแนะนํา ประสานการปฏิบัติ และเรงรัดเกี่ยวกับ 
การจําหนายสิ่งอุปกรณ แกหนวยสงกําลัง และที่ตั้งการสงกาํลังบํารุงที่รับผิดชอบ ตลอดจนหนวย
ทหารที่รับการสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุง เพื่อใหการจําหนายสิ่งอุปกรณเปนไป โดยถูกตอง
รวดเร็ว  
 ขอ ๑๑ ผูบังคับหนวยทหาร  
  ๑๑.๑ ตรวจสอบ ใหคําแนะนํา ทักทวง ควบคุม การดําเนินกรรมวิธีทาง
เอกสารเกี่ยวกับการจําหนายสิ่งอุปกรณ  
  ๑๑.๒ กําหนดและแตงตั้งกรรมการ หรือเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัตกิารในเรื่อง
การจําหนายสิ่งอุปกรณ  
  ๑๑.๓ ตรวจตราและเรงรัดหนวยใตบังคับบัญชาเพื่อใหการจําหนายสิ่งอุปกรณ
เปนไปตามระเบียบ  คําสั่ง  และวิธีปฏิบัติของหนวยเหนือ  โดยถูกตอง  และรวดเร็ว  



  
๔๕๐ 

  ๑๑.๔ ในกรณีเปนหนวยข้ึนตรงของกองทัพบก ประสานการปฏิบัติกับ
กรมฝายยุทธบริการและกรมฝายกิจการพิเศษเกี่ยวกับการดําเนินการในเรื่องการจําหนายสิ่งอุปกรณ 
 

ตอนที่ ๓ 
การดําเนินกรรมวิธีขออนุมัติจําหนายสิ่งอุปกรณ 

 
 ขอ ๑๒ การดําเนินกรรมวิธีขออนุมัติจําหนายสิ่งอุปกรณประเภท ๓ และ ๕ ให
ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงกําลังสิ่งอุปกรณประเภท ๓ และ ๕ ที่มีผลบังคับใชใน
ปจจุบัน ทั้งนี้ใหรวมถึงอํานาจอนุมัติในการจําหนายดวย 
 ขอ ๑๓ ใหหนวยดําเนินกรรมวิธีขออนุมัติจําหนายสิ่งอุปกรณทันที เมื่อสิ่งอุปกรณ
ที่อยูในความครอบครองของหนวยมีสภาพสมควรจําหนายตามขอ  ๕.๑ ในกรณีการตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนหาตัวผูรับผิด การดําเนินการขาย การแลกเปลี่ยน การโอน สิ่งอุปกรณ หรือซากสิ่งอุปกรณ 
ที่ไดรับอนุมัติจําหนายแลวใหรายงานขออนุมัติไปยังกองทัพบก  
 ขอ ๑๔ การรายงานขออนุมัติจําหนายสิ่งอุปกรณของหนวยใช  
  ๑๔.๑ หนวยขนาดกองรอยหรือเทียบเทาเปนหนวยเริ่มรายงาน โดยรายงาน
ไปตามสายการบังคับบัญชา  
  ๑๔.๒ รายงานทันที เมื่อทราบวาสิ่งอุปกรณนั้นอยูในสภาพที่ตองตัดออก
จากบัญชีคุมเพื่อการจําหนาย เวนแตการรายงานขออนุมัติตัดยอดสิ่งอุปกรณ เนื่องจากการปฏิบัติ
ราชการสนามนั้น ถาจําเปนใหรายงานเปนคราว ๆ ไป การรายงานแตละคราวนั้น ใหรายงานเมื่อจบ
การปฏิบัติเรื่องหนึ่ง ๆ แตไมเกิน ๓ เดือน  
  ๑๔.๓ สิ่งอุปกรณตอไปนี้ใหตัดออกจากบัญชีคุม โดยไมตองรายงานขอ
อนุมัติจําหนาย  
   ๑๔.๓.๑ สิ่งอุปกรณใชสิ้นเปลืองซึ่งหมดสิ้นไปตามสภาพการใชงาน 
เวน สป.๕ ซึ่งหมดสิ้นไปตามสภาพการใชงาน ใหรายงานขออนุมัติจําหนายแตไมตองตั้งกรรมการ
สอบสวน  



  
๔๕๑ 

   ๑๔.๓.๒ สิ่งอุปกรณถาวรกําหนดอายุ ซึ่งไดจายประจําตัวทหาร 
เมื่อใชงานครบอายุแลว  
   ๑๔.๓.๓ ชิ้นสวนซอม ซึ่งใชไปในการซอมบํารุง  
   ๑๔.๓.๔ เครื่องแตงกายทหาร   
 ขอ ๑๕ หนวยบังคับบัญชาขนาดกองพัน หรือเทียบเทาขึ้นไป เมื่อไดรับรายงานตาม
ขอ ๑๔ แลว ปฏิบัติตามลําดับดังตอไปนี้  
  ๑๕.๑ ตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
  ๑๕.๒ รายงานขออนุมัติจําหนาย  
 ขอ ๑๖ การตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
  ๑๖.๑ ใหตั้งคณะกรรมการทันทีที่ไดรับรายงาน เวนกรณีที่สิ่งอุปกรณนั้น
สูญไป  หรือเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ  ไมเกินเกณฑที่กองทัพบกกําหนด  ใหรายงานขออนุมัติ
จําหนาย  โดยไมตองตั้งกรรมการสอบสวน  
  ๑๖.๒ คณะกรรมการประกอบดวย ขาราชการชั้นสัญญาบัตรอยางนอย ๓ 
นาย  เวนแตหนวยในตางประเทศ  ถามีขาราชการสัญญาบัตรไมเพียงพอ  ใหตั้งขาราชการ   ต่ํา
กวาสัญญาบัตรหรือขาราชการจากหนวยราชการอื่นรวมเปนกรรมการได  ๑  นาย  
  ๑๖.๓ คณะกรรมการมีหนาที่สอบสวนหารายละเอียดขอเท็จจริง และสาเหตุ
ของการจําหนาย  พรอมทั้งพิจารณาการดูแลรักษาสิ่งอุปกรณของเจาหนาที่  หรือพลประจําดวยวา
ไดปฏิบัติอยางถูกตองตามคําแนะนําหรอืคูมือหรือไม แลวรายงานผลการสอบสวน พรอมทั้งแนบ
สํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน (ถามี) สงถึงผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการใหเสร็จสิ้นภายใน 
๓๐ วัน  นับตั้งแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งกรรมการ  แตถาการสอบสวน
ยังไมเสร็จจะขออนุญาตผูสั่งแตงตั้งกรรมการเพื่อขยายเวลาสอบสวนตอไปอีกคราวละไมเกิน ๑๕  วัน  
 การสอบสวนนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบสวนตามความสําคัญของเรื่อง ใน
กรณีเปนสิ่งอุปกรณที่มีราคาต่ํา หรือเปนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติราชการสนาม คณะ 
กรรมการรายงานผลการสอบสวนโดยสรุป  และเสนอความเห็นในเรื่องที่สอบสวนใหผูสั่งแตงตั้ง
กรรมการใชแนบไปกับรายงานขออนุมัติจําหนาย เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของผูมีอํานาจ
อนุมัติก็เปนการเพียงพอ  ขอสําคัญตองสอบสวนใหไดความจริงวา  สาเหตุเกิดจากเหตุใด  อาทิเชน  



  
๔๕๒ 

จากการทุจริตหรือปฏิบัติหนาที่บกพรอง  หรือการจงใจ ประมาทเลินเลอ หรือเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ 
เหตุสุดวิสัย หรือเกิดขึ้นตามสภาพปกติ  หรือจากการกระทําของขาศึก เปนตน และตองระบุให
ชัดเจนวาจะตองมีผูรับผิดชอบชดใชหรือไม ถาหากผลการสอบสวนสอไปในทางเปนความผิด
ในทางอาญาดวย ใหคณะกรรมการสอบสวน  แยกสํานวนการสอบสวนดําเนินคดีอาญาตอไป  
  ๑๖.๔ ในกรณีสูญหาย  เสียหาย  ตาย  หรือขาดบัญชี  ซึ่งตองหาตัวผูรับ      
ผิดทางแพง ใหรายงานตามลําดับชั้นไปยังกองทัพบกโดยดวน เพื่อต้ังคณะกรรมการสอบสวนหาตัว
ผูรับผิดทางแพง โดยปฏิบัติตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยการเงิน ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน  
 ขอ ๑๗ แบบพิมพและสายการรายงานขออนุมัติจําหนาย  
  ๑๗.๑ ใชแบบรายงานตามแบบ ทบ.๔๐๐ - ๐๖๕ (ผนวก ก.แบบรายงานขอ
อนุมัติจําหนาย) และแนบหลักฐานตาง ๆ ไปพรอมกบัรายงานดวย  
  ๑๗.๒ สงรายงานไปตามสายการสงกําลัง (ผนวก ข. ทางเดินเอกสาร)  
  ๑๗.๓ สําเนารายงานใหหนวยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ  
  ๑๗.๔ หนวยปฏิบัติราชการสนาม รายงานไปยังกองบังคับการควบคุมเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอง และบันทึกความเห็นกอน จึงสงรายงานไปตามขอ ๑๗.๒  
 ขอ ๑๘ หลักฐานตาง ๆ ที่ตองแนบไปพรอมกับรายงานขออนุมัติจําหนาย  
  ๑๘.๑ คําสั่งหรือสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
  ๑๘.๒ รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน  
  ๑๘.๓ คําใหการของบุคคลที่เปนตนเหตุ และบุคคลที่เกี่ยวของ หรือผูรูเห็น
เหตุการณ  
  ๑๘.๔ สํานวนการสอบสวน เวนกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนโดยสรุป
ตามขอ ๑๖.๓ วรรค ๒  
  ๑๘.๕ หลักฐานและ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่จําเปน  
 ขอ ๑๙ การปฏิบัติของหนวยที่ไดรับรายงาน  
  ๑๙.๑ ตรวจสอบรายงานและหลักฐานที่แนบ ซึ่งอาจสงกลับคืน เพื่อ
ปรับปรุงแกไข หรือสอบสวนเพิ่มเติมได เมื่อเห็นวาไมชัดเจน หรือไมสมบูรณพอ  



  
๔๕๓ 

  ๑๙.๒ ในกรณีที่มีอํานาจอนุมัติ ก็สั่งการอนุมัติใหตัดยอดออกจากบัญชีคุม 
และสั่งการชดใช ถาสิ่งอุปกรณนั้นมีซากอยู ก็สั่งการปฏิบัติตอซากนั้นไปพรอมกันดวย ตอจากนั้นก็
สงรายงานที่อนุมัติแลวกลับไปยังหนวยรายงานตามสายการสงกําลัง และถาเปนสิ่งอุปกรณถาวร
ตามที่ระบุไวในอัตราการจัดและยุทโธปกรณ หรืออัตราสิ่งอุปกรณ ก็ใหเสนอสําเนารายงานขอ
อนุมัติจําหนายที่อนุมัติแลวไปยังกรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบใน   สิ่ง
อุปกรณ และกองบัญชาการชวยรบ ที่ใหการสนับสนุนดวย  
  ๑๙.๓ ในกรณีที่เกินอํานาจอนุมัติ ใหบันทึกความเห็นลงไปในรายงานนั้นแลว
เสนอรายงานนั้น พรอมทั้งหลักฐานที่แนบตอไปตามสายการสงกําลัง ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุมัติ  
  ๑๙.๔ เฉพาะสิ่งอุปกรณในโครงการ  
   ๑๙.๔.๑ ใหรายงานขออนุมัติจําหนายสิ่งอุปกรณในโครงการที่อยูใน
ครอบครองของหนวยตามปกติ จนถึงผูมีอํานาจอนุมัติใหตัดยอดสิ่งอุปกรณออกจากบัญชีคุม  
   ๑๙.๔.๒ สําเนารายงานขออนุมัติจําหนาย ตามขอ ๑๙.๔.๑ เสนอ
กรมฝายยุทธบริการหรือกรมฝายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณนั้น เพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตอไป  
   ๑๙.๔.๓ กรมฝายยุทธบริการ  หรือ  กรมฝายกิจการพิเศษ  เมื่อ
ไดรับรายงานแลวใหรายงานถึงกองทัพบก เพื่อแจงใหประเทศผูมอบ/บริจาคสิ่งอุปกรณ ทราบ และ
ทําขอตกลงหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติตอสิ่งอุปกรณดังกลาวตอไป  
   ๑๙.๔.๔ หามดําเนินการใดๆ หรือปฏิบัติตอสิ่งอุปกรณในโครงการ
ที่ไดรับอนุมัติใหจําหนายและตัดยอดออกจากบัญชีคุมแลว กอนที่จะไดขอยุติจากผลการดําเนินการ
ตามขอ  ๑๙.๔.๓  เรียบรอยแลว  
 ขอ ๒๐ เมื่อหนวยรายงานทราบผลการอนุมัติจําหนายสิ่งอุปกรณแลว ใหตัดยอด 
สิ่งอุปกรณนั้นออกจากบัญชีคุมของหนวยและแจงผลการอนุมัตินั้นใหหนวยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ 
แตถาในระหวางการดําเนินกรรมวิธีขออนุมัติจําหนาย หนวยรายงานมีความจําเปนตองใชสิ่งอุปกรณ
ประเภทนั้น ใหหนวยรายงานทําเบิกทดแทนไปได เวน สป.๔ โดยในการเบิกทดแทน ใหแนบสําเนา
รายงานขออนุมัติจําหนาย  (ทบ.๔๐๐-๐๖๕)  ไปดวย  
 ขอ ๒๑ การตัดยอดสิ่งอุปกรณออกไปจากความรับผิดชอบของกองทัพบก  



  
๔๕๔ 

  ๒๑.๑ ใหผูบังคับบัญชา มีอํานาจอนุมัติจําหนายสิ่งอุปกรณ ตามที่ได
กําหนดไวในตอนที่  ๔  ของระเบียบนี้  
  ๒๑.๒ เมื่อผูบังคับบัญชาแตละระดับไดอนุมัติจําหนายสิ่งอุปกรณ ตามขอ 
๒๑.๑ แลว ใหเสนอเฉพาะสําเนารายงานขออนุมัติจําหนาย (ทบ.๔๐๐ - ๐๖๕) ไปตามสายการสง
กําลัง  จนถึงกรมฝายยุทธบริการ  หรือกรมฝายกิจการพิเศษ  ที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณนั้นๆ  
  ๒๑.๓ กรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ และหนวยสนับสนุน
ทางการสงกําลังที่เกี่ยวของ เมื่อไดรับรายงานตามขอ ๒๑.๒ แลว ดําเนินการตัดยอดสิ่งอุปกรณออก
จากบัญชีคุม เพื่อปลดเปลื้องความรับผิดชอบของกองทัพบก เวนสิ่งอุปกรณในโครงการใหดําเนินการ 
ตามขอ ๑๙.๔  

ตอนที่ ๔ 
อํานาจอนุมัติจาํหนายสิ่งอุปกรณ 

 
 ขอ ๒๒ ผูบังคับบัญชาชั้น ผูบัญชาการกองพล หรือเทียบเทา มีอํานาจอนุมัติใหตัด
ยอดสิ่งอุปกรณออกจากบัญชีคุมของหนวยในอัตราของตน  เฉพาะผูบัญชาการกองบัญชาการชวย
รบ ใหมีอํานาจอนุมัติตัดยอดสิ่งอุปกรณออกจากบัญชีคุมของหนวยอ่ืนๆ ซึ่งรับการสนับสนุน สิ่ง
อุปกรณจากกองบัญชาการชวยรบ หรือจากมณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบก ในพื้นที่การ
สนับสนุนของกองบัญชาการชวยรบนั้นดวย  
 ผูบังคับบัญชาตําแหนงดังกลาว มีอํานาจอนุมัติโดยถือจํานวนเงินตามราคาซื้อ หรือ
ไดมาของสิ่งอุปกรณ ที่รายงานขออนุมัติจําหนายในคราวหนึ่ง ดังนี้  
  ๒๒.๑ สิ่งอุปกรณใชสิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณถาวร สิ่งอุปกรณที่มีชีวิต และ
ชิ้นสวนซอม รวมทั้งสิ้นไมเกิน ๘๐,๐๐๐ บาท  
  ๒๒.๒ สิ่งอุปกรณ ตามขอ ๒๒.๑  กรณีจําหนายเปนสูญ วงเงินตองไมเกิน 
๔๐,๐๐๐ บาท เวนสิ่งอุปกรณที่ไดรับการชวยเหลือทางการทหาร ในระหวางภาวะไมปกติ วงเงิน
ตองไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  
 ขอ ๒๓ ผูบังคับบัญชาชั้น แมทัพหรือเทียบเทา มีอํานาจอนุมัติใหตัดยอดสิ่งอุปกรณ
ออกจากบัญชีคุมของหนวยในอัตราของกองทพัภาคและหนวยในพื้นที่ ซึ่งรับการสนับสนุนจาก



  
๔๕๕ 

ที่ตั้งทางการสงกําลังบํารุงของกองทัพภาค หรือหนวยในอัตราของตน โดยถือจํานวนเงินตามราคาซื้อ
หรือไดมาของสิ่งอุปกรณที่ขออนุมัติจําหนายในคราวหนึ่งดังนี้  
  ๒๓.๑ สิ่งอุปกรณใชสิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณถาวร สิ่งอุปกรณที่มีชีวิต และ
ชิ้นสวนซอม รวมทั้งสิ้นไมเกิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท  
  ๒๓.๒ สิ่งอุปกรณตามขอ ๒๓.๑  กรณีจําหนายเปนสูญ วงเงินตองไมเกิน 
๘๐,๐๐๐ บาท เวนสิ่งอุปกรณที่ไดรับการชวยเหลือทางการทหาร ในระหวางภาวะไมปกติ วงเงิน
ตองไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 ขอ ๒๔ เจากรมฝายยุทธบริการ หรือเจากรมฝายกิจการพิเศษ มีอํานาจอนุมัติใหตัด
ยอดสิ่งอุปกรณ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสายงานออกจากบัญชีคุม ดังนี้  
  ๒๔.๑ สิ่งอุปกรณใชสิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณถาวร สิ่งอุปกรณที่มีชีวิต และ
ชิ้นสวนซอม ใหถือจํานวนเงินตามราคาซื้อหรือไดมาของสิ่งอุปกรณที่ขออนุมัติจําหนายในคราวหนึ่ง 
รวมทั้งสิ้นไมเกิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท สําหรับสิ่งอุปกรณที่มีชีวิต หากวงเงินเกินที่กําหนด ใหลงนาม
รับคําสั่งผูบัญชาการทหารบก  และสําเนาเรื่องใหกองทัพบกทราบดวย  
  ๒๔.๒ สิ่งอุปกรณตามขอ ๒๔.๑  กรณีจําหนายเปนสูญ วงเงินตามราคาซื้อ
หรือไดมาของสิ่งอุปกรณประเภทที่จําหนายเปนสูญ ใหเปนไปตามขอ ๒๒.๒ หรือ ขอ ๒๓.๒ 
แลวแตกรณี  
 ขอ ๒๕ ผูบัญชาการทหารบก  มีอํานาจอนุมัติใหตัดยอดสิ่งอุปกรณทุกประเภท
ออกจากบัญชีคุมไดทุกกรณี โดยไมจํากัดวงเงิน เวนแตการจําหนายเปนสูญ มีอํานาจอนุมัติในวงเงิน
ตามราคาซื้อหรือไดมาของสิ่งอุปกรณทั้งสิ้น ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากการจําหนาย      สิ่ง
อุปกรณในโครงการชวยเหลือทางการทหารในระหวางภาวะปกติเปนสูญ วงเงินตามราคาที่ไดมาของสิ่ง
อุปกรณในโครงการประเภทนี้ที่จําหนายเปนสูญ ตองไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท และการจําหนายสิ่ง
อุปกรณที่ไดรับการชวยเหลือทางการทหารในระหวางภาวะไมปกติ วงเงินที่จําหนายเปนสูญไม
เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
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ตอนที่ ๕ 
การชดใชสิ่งอุปกรณ 

 
 ขอ ๒๖ การชดใชสิ่งอุปกรณ กระทําในเมื่อสิ่งอุปกรณไดชํารุดเสียหาย เสื่อมสภาพ 
จนใชราชการไมได สูญหาย ตาย ซึ่งเกิดขึ้นจากการจงใจ หรือประมาทเลินเลอ หรือทุจริต หรือ
ปฏิบัติหนาที่บกพรอง  
 ขอ ๒๗ การชดใชสิ่งอุปกรณ กระทําได ๓ วิธี คือ การแกไขใหคงสภาพเดิม การ
ชดใชดวยสิ่งอุปกรณ และการชดใชดวยเงิน  
  ๒๗.๑ การแกไขใหคงสภาพเดิมในกรณีที่สามารถแกไขใหคงสภาพเดิมได 
ใหแกไขโดยผูรับผิดชดใชเสียคาใชจายเอง ภายในกําหนดเวลาอันสมควร  
  ๒๗.๒ การชดใชดวยสิ่งอุปกรณ ในกรณีที่สูญหาย หรือไมสามารถแกไข 
 ใหคงสภาพเดิมได  
   ๒๗.๒.๑ สิ่งอุปกรณที่นํามาชดใช ตองมีชนิด ลักษณะ และขนาด
อยางเดียวกัน หรือคลายคลึงกัน โดยมสีภาพไมเลวไปกวาสิ่งอุปกรณที่ขออนุมัติตัดยอดออกจาก
บัญชีคุมนั้น  
   ๒๗.๒.๒ สิ่งอุปกรณซึ่งไมใหชดใชดวยสิ่งอุปกรณ มีดังตอไปนี้  
    ๒๗.๒.๒.๑ สิ่งอุปกรณหลัก  
    ๒๗.๒.๒.๒ สิ่งอุปกรณสําคัญ  
   ๒๗.๒.๓ ผูชดใชตองออกคาใชจายทั้งสิ้นในการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์
สิ่งอุปกรณ  และตองนําสิ่งอุปกรณที่นํามาชดใชสงมอบหรือติดตั้งใหแกทางราชการ  ตามตําบลที่
ผูสั่งการชดใชกําหนด  ภายในเวลา ๓๐ วัน นับแตวันไดรับแจง  
  ๒๗.๓ การชดใชดวยเงิน  
   ๒๗.๓.๑ ใหชดใชเปนเงินตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด  
   ๒๗.๓.๒ ในการชดใชดวยเงินนั้นใหผูชดใชสงเงินชดใชใหเสร็จสิ้น
ใน ๔๕ วัน  นับแตวันที่ไดสั่งการ  ถาไมสามารถปฏิบัติไดใหผอนผันใชเปนรายเดือนได  โดยให



  
๔๕๗ 

ผอนสงใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว หรือภายในไมเกิน ๑ ป การผอนผันระยะเวลาเกิน ๑ ป จะตองขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน  
   ๒๗.๓.๓ ถาเปนสิ่งอุปกรณที่จัดหาดวยเงินนอกงบประมาณ
ประเภทที่ ๒ การผอนผันชดใชเงินเกิน ๑ ป จะตองขออนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
การผอนผันตามขอ ๒๗.๓.๒ ใหทําสัญญารับสภาพหนี้เปนหนังสือ พรอมหลักประกันที่เหมาะสม
ไวเปนหลักฐาน และใหมีผลใชบังคับไดตามกฎหมาย ถาเปนสิ่งอุปกรณที่จัดหาจากเงินงบประมาณ 
หรือเงินนอกงบประมาณ ประเภทที่ ๑ ใหสงสําเนาสัญญาใหกระทรวงการคลัง ๑ ฉบับ กับแจงผล
การผอนใชของผูตองรับผิดตามสัญญา ไปใหกระทรวงการคลังทราบทุกเดือน ถาเปนสิ่งอุปกรณที่
จัดหาดวยเงินงบประมาณประเภทที่ ๒ ใหสงสําเนาสัญญารับสภาพหนี้ใหกระทรวงกลาโหม ๑ ฉบับ  
   ๒๗.๓.๔ ในการทําสัญญารับสภาพหนี้  ใหผูบังคับหนวย  ถืองบประมาณ 
ที่สนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงแกหนวยเริ่มรายงาน เปนผูลงนามทําการแทน ผูบัญชาการทหารบก
ในฐานะเปนคูสัญญา สัญญารับสภาพหนี้ ใหใชตามแบบ ที่กระทรวงการคลังกําหนด  
 ขอ ๒๘ ถาผูรับผิดชอบชดใชไมยอมปฏิบัติตามขอ ๒๗ ใหผูมีอํานาจอนุมัติตัดยอด
สิ่งอุปกรณจากบัญชีคุม สั่งการเฉพาะในเรื่องการตัดยอด แลวเสนอเรื่องไปยังกรมสารบรรณ
ทหารบก  เพื่อสงใหสํานักงานอัยการสูงสุดดําเนินคดีตอไป  และใหกรมสารบรรณทหารบกแจงให
กระทรวงการคลังทราบ  
 ขอ ๒๙ ใหผูมีอํานาจอนุมัติใหตัดยอดสิ่งอุปกรณออกจากบัญชีคุม ดําเนินการใน
เรื่องการชดใชสิ่งอุปกรณดังตอไปนี้  
  ๒๙.๑ สั่งการในเรื่อง การชดใชสิ่งอุปกรณไปพรอมกับอนุมัติใหตัดยอด
สิ่งอุปกรณออกจากบัญชีคุมเวนกรณีขอ ๒๘  
  ๒๙.๒ การแกไขใหคงสภาพเดิม   และการชดใชดวยสิ่งอุปกรณ   ใหตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณที่แกไขหรือที่นํามาชดใช  ประกอบดวยขาราชการสัญญาบัตร
อยางนอย ๓ นาย  โดยแตงตั้งเจาหนาที่ที่มีความรูความชํานาญในสิ่งอุปกรณนั้นรวมดวย  
 
 
 



  
๔๕๘ 

ตอนที่ ๖ 
การปฏิบัติตอสิ่งอุปกรณหรือซากสิ่งอุปกรณ ท่ีไดรับอนุมัติ 

ใหตัดยอดออกจากบัญชีคุมแลว 
 
 ขอ ๓๐ ผูบังคับบัญชาชั้น ผูบัญชาการกองพล หรือเทียบเทา ผูบังคับบัญชาชั้นแม
ทัพหรือเทียบเทา เจากรมฝายยุทธบริการ หรือเจากรมฝายกิจการพิเศษ สั่งการปฏิบัติตอสิ่งอุปกรณ
หรือซากสิ่งอุปกรณที่ตัดยอดออกจากบัญชีคุมแลว อยางใดอยางหนึ่งตามลําดับดังตอไปนี้  
  ๓๐.๑ สงคืน หรือปฏิบัติตามที่กรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการ
พิเศษ ที่รับผิดชอบสิ่งอุปกรณนั้นกําหนด  
  ๓๐.๒ มอบใหแกผูชดใช  
  ๓๐.๓ ใหหนวยนําไปใชประโยชนอยางอื่น  
  ๓๐.๔ สงใหแกตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย  
  ๓๐.๕ ทําลาย  
                    * ขอ ๓๑ ผูบัญชาการทหารบก สั่งการปฏิบัติตอสิ่งอุปกรณ หรือซากสิ่งอุปกรณ 
ดังตอไปนี้  
  ๓๑.๑ ตามขอ ๓๐  
  ๓๑.๒ ขาย  
  ๓๑.๓ แลกเปลี่ยน  
   ๓๑.๔ โอน  
  ๓๑.๕ การดําเนินการตามขอ ๓๑.๒ ถึง ขอ ๓๑.๔ ใหปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุที่ใชอยูปจจุบัน และที่แกไขเพิ่มเติมสําหรับ เจากรมการสัตว
ทหารบก สั่งการปฏิบัติตอสิ่งอุปกรณ หรือซากสิ่งอุปกรณโดยลงนามรับคําสั่ง ผบ.ทบ.พรอมสําเนา
เรื่องทั้งหมด ใหกองทัพบกทราบ ภายใน ๓๐ วัน  
 ขอ ๓๒ สิ่งอุปกรณ  และซากสิ่งอุปกรณในโครงการ  ใหถือปฏิบัติตามแนวทาง
ในขอ ๑๙.๔ ของระเบียบนี้  
                     * ระเบียบ ทบ.วาดวยการจําหนาย (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๓  ลง ๓๑ ส.ค.๒๕๔๓    



  
๔๕๙ 

 ขอ ๓๓ สิ่งอุปกรณหรือซากสิ่งอุปกรณตอไปนี้  หามมอบใหแกผูชดใช  
  ๓๓.๑ สิ่งอุปกรณหลัก  
  ๓๓.๒ สิ่งอุปกรณสําคัญ  
 ขอ ๓๔ การสงใหตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย  
  ๓๔.๑ สงใหแกตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนายที่สะดวกในการขนสง 
และเสียคาใชจายนอยที่สุด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงและรบัสิ่งอุปกรณ ที่
มีผลบังคับใชในปจจุบัน  
  ๓๔.๒ หลักฐานประกอบการสงคืนสิ่งอุปกรณ  
   ๓๔.๒.๑ สําเนารายงานขออนุมัติจําหนาย (ทบ.๔๐๐ - ๐๖๕) ที่
อนุมัติแลว  
   ๓๔.๒.๒ หลักฐานการสงคืน ใชใบสงคืน (ทบ.๔๐๐ - ๐๑๓) หรือใบ 
สงคืน และสงสิ่งอุปกรณ (ทบ.๔๐๐ - ๐๑๔) หรือใบเบิกหรอืใบสงคืนสิ่งอุปกรณ (ทบ.๔๐๐ - ๐๐๗ – ๑) 
แลวแตกรณี  
  ๓๔.๓ สิ่งอุปกรณหรือซากสิ่งอุปกรณตอไปนี้ หามสงใหแกตําบลรวบรวม
สิ่งอุปกรณจําหนาย  
   ๓๔.๓.๑ สัตว  
   ๓๔.๓.๒ สิ่งอุปกรณที่มีคําสั่งใหปฏิบัติดวยวิธีอ่ืนแลว  
   ๓๔.๓.๓ กระสุนและวัตถุระเบิด  
   ๓๔.๓.๔ เชื้อเพลิง  สิ่งอุปกรณที่เปนพิษ  และทําใหระคายเคือง  
   ๓๔.๓.๕ ยารักษาโรค  สารเคมี  ชีวะรังสี  และยาเสพติดใหโทษ  
   ๓๔.๓.๖ สิ่งอุปกรณและซากสิ่งอุปกรณที่เห็นวาไมมีคาในการซื้อ
ขาย  
  
 
 
 



  
๔๖๐ 

ตอนที่ ๗ 
ตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย 

  
          ขอ ๓๕ การจัดตั้ง  
   ๓๕.๑ ใหหนวยตาง ๆ ตอไปนี้ จัดตั้งตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย  
                       ๓๕.๑.๑ มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก ที่มีหนาที่
สนับสนุนทางการสงกําลังบํารุง  
                       ๓๕.๑.๒ กองบัญชาการชวยรบ  
                       ๓๕.๑.๓ กรมฝายยุทธบริการ  
                 ๓๕.๒ ตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย ประกอบดวยเจาหนาที่ สถานที่ 
และเครื่องมือ เครื่องใชตามความจําเปน  
                       ๓๕.๒.๑ เจาหนาที่ของตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย จัดจาก
กําลังพล ซึ่งบรรจุไวตามอัตราบรรจุของหนวยจัดตั้งประกอบดวย  
                              ๓๕.๒.๑.๑ นายทหารสัญญาบัตร ๑ - ๓ นาย แลวแต
ขนาดหนวยจัดตั้ง ทําหนาที่เปนหัวหนาตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย และผูชวยหัวหนาตําบล
รวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย ตามความเหมาะสม  
                              ๓๕.๒.๑.๒ เจาหนาที่ชวยเหลือตามความจําเปน  
                       ๓๕.๒.๒ สถานที่ซึ่งจัดตั้งเปนตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย 
คงใชสถานที่ที่มีอยูเดิมของหนวยจัดตั้ง ทั้งนี้ควรเปนสถานที่ที่มีความปลอดภัย และสามารถอํานวย
ความสะดวกแกผูมาติดตอได  
                       ๓๕.๒.๓ เครื่องมือเครื่องใชของตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย
ใหใชรวมกับหนวยจัดตั้ง  
          ขอ ๓๖ หนาที่และความรับผิดชอบ  
                 ๓๖.๑ ผูบังคับหนวยจัดตั้งตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนายเปนผูบังคับบัญชา
โดยตรงของตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย  



  
๔๖๑ 

                 ๓๖.๒ หัวหนาตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย มีหนาที่บังคับบัญชา 
รับผิดชอบ  และการดําเนินการของตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย  
          ขอ ๓๗ การดําเนินการของตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย ไดแก การดําเนินการ 
รับ คัดแยก ทําหลักฐานเอกสารทางบัญชีคุม เก็บรักษา และปฏิบัติตอสิ่งอุปกรณ หรือซากสิ่งอปุกรณ 
ซึ่งไดรับอนุมัติใหตัดยอดออกจากบัญชีคุมแลว  
          ขอ ๓๘ การรับ  
                 ๓๘.๑ รับสิ่งอุปกรณหรือซากสิ่งอุปกรณ ซึ่งผูมีอํานาจอนุมัติไดสั่งการให
นําสงใหแกตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนายนั้น ๆ  
                 ๓๘.๒ ใหตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย รับสิ่งอุปกรณ หรือซาก   สิ่ง
อุปกรณตามขอ ๓๘.๑ โดยดําเนินการตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงและรับสิ่งอุปกรณ ที่มี
ผลบังคับใชในปจจุบัน  
  ขอ ๓๙ การคัดแยก   
                 ๓๙.๑ สิ่งอุปกรณและซากสิ่งอุปกรณ แยกตามรายการ  
                 ๓๙.๒ ซากสิ่งอุปกรณ ซึ่งชํารุดแยกเปนสวนๆ และประกอบกันเปนรูปเดิม
ไมได  (เศษซากสิ่งอุปกรณ)  แยกตามชนิดของวตัถุ  
          ขอ ๔๐ การทําหลักฐานเอกสารทางบัญชีคุม  
                 ๔๐.๑ สิ่งอุปกรณในโครงการ ดําเนินการตามขอตกลงกับองคการที่ให 
ความชวยเหลือ  
                 ๔๐.๒ สิ่งอุปกรณและซากสิ่งอุปกรณดําเนินการเชนเดียวกับการทําหลักฐาน 
เอกสารทางบัญชีคุมสิ่งอุปกรณที่ยังใชราชการอยู โดยใชบัตรบัญชีคุมแบบ ทบ. ๔๐๐-๐๐๓-๒   
สําหรับหนวยนับนั้น สิ่งอุปกรณและซากสิ่งอุปกรณใหใชหนวยนบัตามลักษณะนาม สวนเศษซาก      
สิ่งอุปกรณใหใชหนวยนับเปนน้ําหนัก  หรือปริมาตรตามมาตราเมตริก  
          ขอ ๔๑ การเก็บรักษา ใหดําเนินการเก็บรักษาใหปลอดภัย  
          ขอ ๔๒ การปฏิบัติตอสิ่งอุปกรณและซากสิ่งอุปกรณ  
                 ๔๒.๑ หมายถึง  การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้  



  
๔๖๒ 

                       ๔๒.๑.๑ กรณีเปนสิ่งอุปกรณในโครงการใหปฏิบัติตามขอตกลง
กับองคการที่ใหความชวยเหลือ  
                       ๔๒.๑.๒ การขาย  
                       ๔๒.๑.๓ การแลกเปลี่ยน  
                       ๔๒.๑.๔ การโอน  
                       ๔๒.๑.๕ การทําลาย  
                       ๔๒.๑.๖ การทําลายสภาพทางทหารกอนขาย หรือแลกเปลี่ยน  
                       ๔๒.๑.๗ การนําไปใชประโยชนอยางอื่น  
                 ๔๒.๒ ผูบงัคับหนวยจัดตั้งตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย รายงานขอ
อนุมัติปฏิบัติตอซากสิ่งอุปกรณที่จําหนายแลว ตามขอ ๔๒.๑.๑ ถึงขอ ๔๒.๑.๔ อยางนอยปละครั้ง 
(ผาน กบ.ทบ.) จนถึง ทบ. สําหรับขอ ๔๒.๑.๕ ถึงขอ ๔๒.๑.๗ ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการ
ดําเนินงานของตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนายของหนวย  
 

ตอนที่ ๘ 
ขอกําหนดอื่น ๆ 

 
          ขอ ๔๓ อํานาจในการกําหนดระเบียบปลีกยอย  
   ๔๓.๑ ใหกรมฝายยุทธบริการ และกรมฝายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบใน 
สิ่งอุปกรณ  กําหนดระเบียบปลีกยอยที่เกี่ยวกับการจําหนาย  โดยไมขัดกับระเบียบนี้  
                 ๔๓.๒ ใหกรมพลาธิการทหารบก กําหนด ระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนายที่จัดตั้งขึ้น  
                 ๔๓.๓ ใหจังหวัดทหารบก มณฑลทหารบก กองบัญชาการชวยรบ และ
กรมฝายยุทธบริการ ที่จัดตั้งตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนายขึ้น กําหนดระเบียบ การปฏิบัติ ณ 
ตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนายโดยยึดถือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบที่กรมพลาธิการทหารบก 
กําหนด  ตามขอ ๔๓.๒  โดยอนุโลม  
  



  
๔๖๓ 

 ประกาศ      ณ      วันที่      ๙       พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๓๙  
  
                       (ลงชื่อ)   พลเอก   ประมณฑ      ผลาสินธุ   

         (  ประมณฑ      ผลาสินธุ  )  

              ผูบัญชาการทหารบก  
 
กรมสงกําลังบํารุงทหารบก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
๔๖๔ 

ผนวก ก.  แบบรายงานขออนุมัติจําหนาย 
ทบ.๔๐๐ - ๐๖๕  

  
จากหนวยรายงาน (๑)                   ที่            ( )  ส่ิงอุปกรณใช  
                                              (๕)                  ส้ินเปลือง (๘)  
                                                                          ( )  ส่ิงอุปกรณถาวร  
ถึงหนวยสนับสนุน (๒)                            วันที่     เดือน       พ.ศ.                กําหนดอายุ     
                                                                      (๖)                                 ( )  ส่ิงอุปกรณถาวร  
                                                                                                                ไมกําหนดอายุ  
หนวยครอบครอง (๓)                                 เอกสารที่แนบรวม      แผน         ( )  ส่ิงอุปกรณที่มีชีวิต 
 
สายงานที่ควบคุม (๔)                                   (๗)                                   ( )  ช้ินสวนซอม  
  
 ลําดับ    หมายเลข      รายการ     จํานวน     หนวยนับ      หลักฐาน          ราคาซื้อหรือ                หมายเหตุ  
   (๙)     ส่ิงอุปกรณ       (๑๑)         (๑๒)          (๑๓)          การรับ                 ไดมา                      (๑๗)     
                  (๑๐)                                                                  (๑๔)   
        หนวยละ      รวม   
           (๑๕)         (๑๖)   
  
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
 รวมทั้งสิ้น  (๑๘)                   
 
 



  
๔๖๕ 

(ดานหลัง) 
ขอเสนอของหนวยรายงาน (๑๙) 

  
เรียน...................................................  
          หนวย........................ขออนุมัติจําหนาย.................................................................................  
สรุปความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน........................................................................................  
วงเงินในการจําหนายครั้งนี้ อยูในอํานาจอนุมัติ..................................................................................  
ซากสิ่งอุปกรณใหดําเนินการ............................................................................................................. .. 
หนวย..........................ตรวจสอบแลว เห็นควร................................................................................... 
 ..............................................................................................................................  
                                (ลงชื่อ)........................................................ 
                                      (ตําแหนง)........................................ .. 
                                       วัน......เดือน......พ.ศ..........     
  
  
บันทึกความเห็นของหนวยสนับสนุน (โดยตรง) การสั่งการของผูมีอํานาจอนุมัติ (ระดับ ผบ.พล. 
                       (๒๐)    หรือเทียบเทา)    (๒๑)   
                                   
  
บันทึกความเห็นของหนวยสนับสนุน (ทั่วไป)      การสั่งการของผูมีอํานาจอนุมัติ (ระดับ  มทภ. 
                       (๒๒)    หรือ เทียบเทา)   (๒๓)  
                                   
  
บันทึกความเห็นของหนวยสนับสนุน  การสั่งการของผูมีอํานาจอนุมัติ (ระดับ ทบ.)  
(ฝายยุทธบริการ) (๒๔)                                                  (๒๕)  
                                     
                           
 
 



  
๔๖๖ 

คําอธิบายวิธีเขียน ผนวก ก.  แบบรายงานขออนุมัติจําหนาย 
 
 ๑. จากหนวยรายงาน ใหลงนามหนวย ตามขอ ๑๔ ของระเบียบกองทัพบก วาดวย
การจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๓๙  
 ๒. ถึงหนวยสนับสนุน ใหลงนามหนวยสนับสนุนทางการสงกําลังสิ่งอุปกรณที่
ขออนุมัติจําหนายใหแกหนวยครอบครอง ตัวอยางเชน  
  ๒.๑ หนวยครอบครอง ร.๓ พัน ๒ รอย ๑ หนวยสนับสนุนคือ หนวยตอไปนี้  
   ๒.๑.๑ กอง สพบ.พล.ร.๓ สนับสนุนสิ่งอุปกรณประเภทชิ้นสวนซอม
สาย สพ.   
   ๒.๑.๒ บชร.๒ สนับสนุนสิ่งอุปกรณทุกประเภทนอกจากที่กลาวไว ใน
ขอ ๒.๑.๑  
  ๒.๒ หนวยครอบครอง รอย ค.หนัก ร.๑๓ หนวยสนับสนุน คือ หนวยตอไปนี้  
   ๒.๒.๑ มว.ซบร.สน.๓ กอง สพบ.พล.ร.๓ สนับสนุนสิ่งอุปกรณประเภท
ชิ้นสวนซอมสาย สพ.  
   ๒.๒.๒ มทบ.๒๔ สนับสนุนสิ่งอุปกรณทุกประเภทนอกจากที่กลาวไว 
ในขอ ๒.๒.๑  
 ๓. หนวยครอบครอง ใหลงหนวยตามขอ ๑๓ ของระเบียบกองทัพบก วาดวยการ
จําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๓๙ 
 ๔. สายงานที่ควบคุม ใหลงสายงานที่รับผิดชอบสิ่งอุปกรณ โดยใชคํายอ เชน กส.  
พธ. ฯลฯ ในรายงานครั้งหนึ่ง ๆ ใหใชเฉพาะสายงานที่ควบคุมสายเดียว  
 ๕. ท่ี ใหลงที่หนังสือออกตามระเบียบงานสารบรรณ  
 ๖. วันที่ เดือน พ.ศ. ใหลงวันที่ เดือน พ.ศ. ที่สงหนังสือออกจากหนวยรายงานโดย
ใชคํายอ เชน วันที่ ๑๐ เดือน ม.ค. พ.ศ. ๓๙  
 ๗. เอกสารที่แนบรวม........แผน ใหลงจํานวนแผนของเอกสารทั้งหมดที่แนบ เวน
แบบ ทบ.๔๐๐ - ๐๖๕ ผนวก ก. แบบรายงานขออนุมัติจําหนาย ที่ใชรายงาน  



  
๔๖๗ 

 ๘. ประเภทสิ่งอุปกรณ ตามขอ ๖ ของระเบียบกองทัพบกวาดวยการจําหนาย    
สิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๓๙ ในรายงานครั้งหนึ่ง ๆ ทําใหเครื่องหมาย / ลงในชอง ( ) เฉพาะสิ่งอุปกรณ
ประเภทเดียว  
 ๙. ลําดับ ใหลงลําดับที่ของสิ่งอุปกรณที่ขออนุมัติจําหนาย  
 ๑๐. หมายเลขสิ่งอุปกรณ ใหลงหมายเลขสิ่งอุปกรณที่ใชอยูในปจจุบนั  
 ๑๑. รายการ ใหลงรายการสิ่งอุปกรณแตละรายการ ซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมาหนวยละ
เทากัน  
 ๑๒. จํานวน ใหลงจํานวนสิ่งอุปกรณแตละรายการ  
 ๑๓. หนวยนับ ใหลงหนวยนับเปนมาตราของสิ่งอุปกรณแตละรายการ เชน ลิตร 
เมตรกิโลกรัม หรือตามลักษณะนาม เชน  คัน  นัด  ตัว  สาย ฯลฯ  
 ๑๔. หลักฐานการรับ ใหลงหลักฐานการไดมาของสิ่งอุปกรณ เชน ทะเบียนจายของ
หนวยจาย เวนชิ้นสวนซอมไมตองลงในชองนี้  
 ๑๕. ราคาซื้อหรือไดมาหนวยละ ใหใชตามขอ ๕.๑๘ ของระเบียบกองทัพบก วาดวย
การจําหนาย พ.ศ.๒๕๓๙ แตละรายการเปนบาท  
 ๑๖. ราคาซื้อหรือไดมารวม ใหลงผลคูณของจํานวนกับหนวยละ (ชอง ๑๒ X ชอง 
๑๕)  
 ๑๗. หมายเหตุ ใหลง  
 -  ซากมีหรือไม ถามีอยูที่ใด   
 -  ขอความอื่น ๆ ที่เปนประโยชนในการพิจารณาของผูมีอํานาจอนุมัติ  
 -  รับรองตรวจถูกตอง โดยนายทหารสัญญาบัตร  
 ๑๘. ราคารวมทั้งสิ้น ใหลงผลบวกของชองรวม ตั้งแต รายการแรกถึงรายการสุดทาย 
พรอมทั้งใหวงเล็บวงเงินเปนตัวหนังสือกํากับดวยทุกครั้ง  
 ๑๙. ขอเสนอของหนวยรายงาน ใหลงขอเสนอของผูบังคับหนวยรายงานในเรื่อง
ตอไปนี้ยอ ๆ  
 -  เรียน  (ผบ.หนวยสนับสนนุ)  
 -  หนวย  (หนวยครอบครอง)  



  
๔๖๘ 

             -  ขออนุมัติจําหนาย  สป.สาย...รวม...รายการ  วงเงิน.....บาท  
             - สรุปความเห็นของกรรมการสอบสวน (เห็นควรใหจําหนายโดยไมควรตองมีผูรับผิด 
เพราะเหตุใด เชน เพราะเปนเหตุสุดวิสัย หรือไมไดเกิดจากความประมาท เลินเลอ หรือเกิดขึ้น
ตามปกติวิสัย  เปนตน  หรือควรตองมีผูรับผิดเพราะเหตุใด  เชน  ความจงใจประมาทเลินเลอ)  
             - วงเงินในการจําหนายครั้งนี้อยูในอํานาจอนุมัติ (ผบ.พล.  มทภ. จก.ฝายยุทธบริการ  
ผบ.ทบ.ฯลฯ)  
             -  ซากสิ่งอุปกรณใหดําเนินการ (ตามขอ ๓๐,๓๑ หรือ ๓๒)  
             -  หนวย (หนวยรายงาน)  
             -  ตรวจสอบแลวเห็นควร (อนุมัติใหจําหนาย และเบิกทดแทนได)  
             -  ลงชื่อ ผบ.หนวย หรือทําการแทน  
 ๒๐.ความเห็นของหนวยสนับสนุน (โดยตรง)  ถาวงเงินอยูในอํานาจอนุมัติของ   
ผบ.พล. หรือเทียบเทา หนวยสนับสนุนโดยตรงเรียน (ผบ.หนวยที่มีอํานาจอนุมัติ)  เสนอแนะ
(เห็นควรอนุมัติใหจําหนายและเบิกทดแทนไดตามที่หนวย (ชื่อหนวยรายงาน) เสนออยูในอํานาจ
ของ..... อนุมัติ) ลงชื่อ ผบ.หนวย สนับสนุนโดยตรงหรือผูทําการแทน ถาวงเงินเกินอํานาจอนุมัติ
ของ ผบ.พล. หรือเทียบเทา  หนวยสนับสนุนโดยตรง เรียน (ผบ.หนวยสนับสนุนทั่วไป) เสนอแนะ 
เชนเดียวกับขอเสนอขางตน  
 ๒๑. การสั่งการของผูมีอํานาจอนุมัติ  (ระดับ ผบ.พล.หรือเทียบเทา)  
             - สําหรับผูมีอํานาจอนุมัติสั่งการ  (ระดับ ผบ.พล.หรือเทียบเทา)  
         ๒๒. ความเห็นของหนวยสนับสนุน (ท่ัวไป)  
             -  ถาวงเงินอยูในอาํนาจอนุมัติของ มทภ. หรือเทียบเทา หนวยสนับสนุนทั่วไป เรียน 
(ผบ.หนวยที่มีอํานาจอนุมัติ)  เสนอแนะ เชนเดียวกับขอ ๒๐  
             -  ถาวงเงินเกินอํานาจของ  มทภ.หรือเทียบเทา  หนวยสนับสนุนทั่วไป  เรียน 
(จก.ฝายยุทธบริการ)  เสนอแนะ เชนเดียวกับขอ ๒๐  
         ๒๓. การสั่งการของผูมีอํานาจอนุมัติ (ระดับ มทภ. หรือเทียบเทา)  
             -  สําหรับผูมีอํานาจอนุมัติสั่งการ (ระดับ มทภ.หรือ เทียบเทา)  



  
๔๖๙ 

         ๒๔. บันทึกความเห็นของหนวยสนับสนุน (กรมฝายยุทธบริการ หรือ กรมฝายกิจการ
พิเศษ)   
             - กรมฝายยุทธบริการ หรือ กรมฝายกิจการพิเศษ บันทึกความเห็นเพื่อเสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติระดับ ทบ.  
         ๒๕. การสั่งการของผูมีอํานาจอนุมัติ (ระดับ ทบ.)  
             -  สําหรับผูมีอํานาจ ระดับเจากรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ หรือผู
บัญชาการทหารบก  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
๔๗๐ 

ผนวก ข. ทางเดินเอกสาร 
(๙)  
  
      ผูอนุมัติระดับ ผบ.ทบ.        
  
(๗)                                                          (๘)           
             
   หนวยสนับสนุนระดับ กรมฝายยุทธ                            ผูอนุมัติระดับกรมฝายยุทธบริการ หรือ   
   บริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ                                 กรมฝายกิจการพิเศษ               
             
  (๕)                                                        (๖)   
             
          หนวยสนับสนุนทั่วไป                                          ผูอนุมัติระดับ มทภ. หรือเทียบเทา     
             
  (๓)                                                        (๔)  
             
        หนวยสนับสนุนโดยตรง                                         ผูอนุมัตริะดับ ผบ.พล. หรือเทียบเทา    
             
  (๒)                                      
             
               หนวยรายงาน                                                    หนวยบังคับบัญชาโดยตรง       
 
  (๑)                                                              หมายเหตุ  
                                                                      ๑.  การรายงานขออนุมัติจําหนายสง  
             หนวยเริ่มรายงาน                                        รายงานไปตามสายสงกําลังตามขอ ๑๗.๒       
                                                                      ๒.  สําเนารายงานใหหนวยบังคับบัญชา   
                                                                            โดยตรงทราบ ตามขอ ๑๗.๓  
                                                                      ๓. ทางเดินของคําสั่งอนุมัติแลว 
            ยอนกลับทางเดิม ตามสายสงกําลัง  



  
๔๗๑ 

คําอธิบาย ผนวก ข.  ทางเดินเอกสาร 
 
          ๑. หนวยเริ่มรายงาน คือหนวยระดับกองรอย หรือเทียบเทา เชน กองรอย นขต.
กรม  กอง  กองรอย นขต.พล.  แผนก  นขต.บก.ทภ  นขต.บก.มทบ.  นขต.บก.จทบ ฯลฯ  
          ๒. หนวยรายงาน คือหนวยบังคับบัญชา ขนาดกองพัน หรือเทียบเทาขึ้นไป ซึ่งเปน
หนวยบังคับบญัชาหนวยตามขอ ๑ (หนวยเริ่มรายงาน) เชน กองพัน  กรม  กองพล ฯลฯ  
          ๓. หนวยสนับสนุนโดยตรง ที่ใหการสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงโดยตรงแก
หนวยตามขอ ๒ เชน บชร.๒ สนับสนุนหนวยใน น.ม.,มทบ.๒๒ สนับสนุนหนวยใน อ.บ.,มทบ.
๒๓ สนบัสนุนหนวยใน ข.ก., กอง สพบ.พล.ร.๓ สนับสนุนชิ้นสวนซอมใหกับ นขต.พล.ร.๓ ฯลฯ  
          ๔. ผูอนุมัติระดับ ผบ.พล. หรือเทียบเทา มีอํานาจอนุมัติตามขอ ๒๒ ของระเบียบ
กองทัพบก วาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๓๙  
          ๕. หนวยสนับสนุนทั่วไป ที่ใหการสนับสนุนการสงกําลังบํารุงเปนสวนรวมใหแก
หนวย ตามขอ ๓ เชน บชร.๒ สนับสนุนสวนรวมใหกับ มทบ.๒๒,มทบ.๒๔.,มทบ.๒๓,กอง สพบ.
พล.ร.๓ ฯลฯ  
          ๖. ผูอนุมัติระดับ มทภ. หรือเทียบเทา มีอํานาจอนุมัติตามขอ ๒๓ ของระเบียบ
กองทัพบก วาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๓๙  
          ๗. หนวยสนับสนุนระดับกรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ ที่ใหการ
สนับสนุนแกหนวยสนับสนุนทั่วไป ตามขอ ๕ เชน พธ.ทบ.,สพ.ทบ.,สบ.ทบ. ฯลฯ สนับสนุนใหแก 
บชร.๑,บชร.๒ ฯลฯ เปนตน  
          ๘. ผูอนุมัติระดับกรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ มีอํานาจอนุมัติ 
ตามขอ ๒๔ ของระเบียบกองทัพบก วาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๓๙  
          ๙. ผูมีอํานาจอนุมัติระดับ ผบ.ทบ. มีอํานาจอนุมัติ ตามขอ ๒๕ ของระเบียบ
กองทัพบก วาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๓๙  
  

-------------------------------------- 


