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ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก 

ว่าด้วย  การดําเนินงานและบริหารงาน สนามยิงปืนของหน่วยในกองทัพบก  

พ.ศ.๒๕๕๔ 

…………………………..……………… 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการ และการดําเนินงานในการจัดสวัสดิการในเร่ือง สนามยิงปืน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเป็นแบบอย่างอันเดียวกัน โดยดําเนินการให้สอดคล้องกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ อาศัยอํานาจตาม
ความในข้อ ๘(๒) แห่งระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๔ 
คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า    “ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วย  
การดําเนินงานและบริหารงาน สนามยิงปืนของหน่วยในกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๔” 
 ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ คําสั่ง และคําช้ีแจงใด ๆ ของ คณะกรรมการสวัสดิการของ
หน่วยต่าง ๆ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ ๔ ในระเบียบน้ี 
   “ คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสวัสดิการของหน่วยซึ่งเป็น
เจ้าของกิจการ 
  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า   ประธานกรรมการสวัสดิการของหน่วย
ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ 
  “ กําลังพล ”  หมายความว่า  ข้าราชการทหารตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ และให้หมายรวมถึง ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ลูกจ้างประจํา พนักงาน
ราชการ ทหารกองประจําการ ทหารกองประจําการ (อาสาสมัคร) อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัด
กองทัพบก 
  “ ครอบครัว ”  หมายความว่า  บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของข้าราชการ 
  “ สมาคมหรือมูลนิธิ”  หมายความว่า สมาคมหรือมูลนิธิ ที่ได้ดําเนินกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพบก 
    “ เจ้าหน้าที่ ”  หมายความว่า  บุคคลที่ได้รับการว่าจ้าง หรือแต่งต้ังให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในสนามยิงปืนของหน่วย 
  “ สนามยิงปืน ” หมายความว่า ที่สําหรับยิงปืน หรือ ปืนจําลอง ในพ้ืนที่ของ
หน่วยต่าง ๆ เช่น สนามยิงปืนทราบระยะ สนามยิงปืนทํานองรบ สนามยิงปืนเพ้นท์บอล สนามบีบีกัน 
หรืออ่ืน ๆ   
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  “เหรัญญิก”  หมายความว่า  เหรัญญิกคณะเจ้าหน้าที่บริหาร  
   “ผู้ตรวจสอบบัญชีประจําเดือน”  หมายความว่า  ผู้สอบบัญชี หรือข้าราชการ
ช้ันสัญญาบัตรหรือผู้ที่ทางราชการสั่งให้ทําหน้าที่ในตําแหน่งนายทหารสัญญาบัตร  ที่ได้รับการแต่งต้ัง
จากประธานกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมาย ให้ทําหน้าที่ตรวจสอบการรับเงิน – จ่ายเงิน และยอดเงิน
คงเหลือประจําเดือน 
  “ผู้ตรวจสอบภายในกองทัพบก”  หมายความว่า นายทหารตรวจสอบภายใน
ที่ผู้บัญชาการทหารบกแต่งต้ัง 
  “การพัสดุ”  หมายความว่า การจัดทําเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา  
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจําหน่าย   
  “รายได้สุทธิ” หมายความว่า รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าเสื่อมราคา
 ข้อ ๕ ให้ ประธานกรรมการพัฒนากิจการสวัสดิการกองทัพบก เป็นผู้รักษาการให้
เป็นไปตามระเบียบน้ี 

 
หมวด  ๑ 

วัตถุประสงค์ และการดําเนินงาน 

 ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการ ดําเนินงานและบริหารงาน สนามยิงปืนของหน่วย โดย
กําหนดนามเป็น “สนามยิงปืน (ช่ือหน่วย)” และให้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  ( ๑ ) เพ่ือให้สวัสดิการด้านกีฬาและนันทนาการแก่กําลังพลและครอบครัว 
  ( ๒ ) เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและการพัฒนานักกีฬายิงปืนของ ทบ. 
ตลอดจนกําลังพล ให้มีขีดความสามารถและได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนการแข่งขันกีฬายิงปืนใน
ระดับชาติและนานาชาติต่อไป 
  ( ๓ ) เพ่ือส่งเสริมการฝึกศึกษาในเรื่องการยิงปืน การใช้อาวุธปืนให้กับกําลัง
พลของหน่วย ให้มีความรู้ ความสามารถ มีความชํานาญในการใช้อาวุธปืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 
  ( ๔ ) เพ่ือส่งเสริมให้กําลังพลและครอบครัว มีความรู้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุน 
  ข้อ ๗ การบริการของ สนามยิงปืนของหน่วย ให้มุ่งเน้นบริการแก่กําลังพลของ
หน่วยและครอบครัว  เป ็นเป้าหมายหลัก  เ พื ่อ เป็นสวัสดิการภายในอย่างแท้จร ิง  สําหรับ
บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้บริการได้เท่าที่ขีดความสามารถในการให้บริการของ สนามยิงปืน
ของหน่วย ที่ยังเหลืออยู่ 
 ข้อ ๘ การดําเนินงานเกี่ยวกับ สนามยิงปืนของหน่วย ที่มีกฎหมายรองรับไว้
เป็นการเฉพาะ ให้ดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายนั้น และให้นําข้อกําหนดในระเบียบนี้มา
ใช้บังคับกับการ ศูนย์พัฒนากีฬาของหน่วย เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมาย เฉพาะนั้น
 ข้อ ๙ ประเภทของการจัดบริการ มีดังน้ี   
    ( ๑ ) ให้บริการสนามยิงปืน 
   ( ๒ ) ให้บริการอ่ืน ๆ ตามท่ี คณะกรรมการเห็นสมควร 
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หมวด  ๒ 

 คณะกรรมการ และ คณะเจ้าหน้าที่บริหาร กิจการสนามยิงปืน 
 

 ข้อ ๑๐ คณะกรรมการ  มีอํานาจและหน้าที่  ดังนี้   
    ( ๑ ) กําหนดนโยบาย อํานวยการ กํากับดูแล การดําเนินงานของ สนามยิง
ปืนของหน่วย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดต้ัง สนามยิงปืนของหน่วย 
    ( ๒ ) พิจารณาอนุมัติ  งบประมาณรายรับ  รายจ่าย  ประจําปีของ สนาม
ยิงปืนของหน่วย ตลอดจนการเสนอของบประมาณเพ่ิมเติม  
  ( ๓ ) พิจารณากําหนดโครงสร้างการจัด อัตราเจ้าหน้าที่ และค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ ตามข้อเสนอของ คณะเจ้าหน้าที่บริหาร   
  ( ๔ ) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจ้าง การแต่งต้ังบุคคล หรือกลุ่มบุคคล 
เป็นเจ้าหน้าที่  
  ( ๕ ) อนุมัติงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนเป็นสวัสดิการแก่ส่วนราชการ 
สมาคม หรือมูลนิธิ 
  ( ๖ ) ให้ความเห็นชอบในการสั่งซื้อ สั่งจ้าง และการจําหน่ายพัสดุของ 
สนามยิงปืนของหน่วย ในกรณีที่มีวงเงินเกินอํานาจของ ประธานกรรมการ  
  ( ๗ ) กําหนดระเบียบปลีกย่อย เพ่ือปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบน้ี 
 ข้อ ๑๑ ให้มีคณะเจ้าหน้าที่ขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะเจ้าหน้าที่บริหาร สนามยิงปืน
(ช่ือหน่วย)” ประกอบด้วย ผู้จัดการ ๑ คน รองผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ ตําแหน่งละไม่เกิน ๒ คน เพ่ือ
ดําเนินการและบริหารงาน สนามยิงปืน ของหน่วย 
 ข้อ ๑๒ การแต่งต้ังหรือการเปลี่ยนแปลงคณะเจ้าหน้าที่บริหาร สนามยิงปืนของหน่วย  
เป็นอํานาจของ ประธานกรรมการ    
 ข้อ ๑๓ คณะเจ้าหน้าที่บริหาร สนามยิงปืนของหน่วย มีอํานาจและหน้าที่ ดังน้ี 
    ( ๑ ) บริหารงานและดําเนินงาน  สนามยิงปืน ให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการ   
   ( ๒ ) จัดทําระเบียบปฏิบัติในการใช้บริการ และใช้สิ่งอํานวยความสะดวก
ของ  สนามยิงปืนของหน่วย โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ   
    ( ๓ )   กําหนดอัตราค่าบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกของ  สนามยิงปืน
ของหน่วย โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ   
    ( ๔ )  กําหนดอัตราเจ้าหน้าที่ อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ รวมถึงเพ่ิมหรือลด
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ สนามยิงปืนของหน่วย โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ    
    ( ๕ )  ออกคําสั่งการจ้าง/เลิกจ้าง แต่งต้ังบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เป็น
เจ้าหน้าที่หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่    
    ( ๖ )   ย้าย  เลื่อน  ปลด  ลดตําแหน่ง   หรือกําหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่   
   ( ๗ ) พิจารณาอนุมัติการเป็นสมาชิกและพ้นจากสมาชิกภาพของ สนามยิง
ปืนของหน่วย 
   ( ๘ ) สรุปผลการ ดํา เ นินงานของ  สนามยิง ปืนขอ งหน ่ว ย  เสนอ 
คณะกรรมการ ทุกรอบ ๖ เดือน 
   ( ๙ ) กําหนดระเบียบปลีกย่อยเพ่ือปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบน้ี 
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 ข้อ ๑๔ ผู้จัดการ  มีอํานาจและหน้าที่  ดังนี้ 
  ( ๑ ) ปกครอง บังคับบัญชา คณะเจ้าหน้าที่บริหารสนามยิงปืนของหน่วย 
และเจ้าหน้าที่  
  ( ๒ ) พิจารณาจ้าง  เลิกจ้าง  ย้าย  เลื ่อน  หรือลดเงินค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ 
 

หมวด  ๓ 

การประชุมคณะกรรมการ  

 ข้อ ๑๕ ให้จัดการประชุม คณะกรรมการ อย่างน้อยปีละ ๒ คร้ัง เพ่ือรับทราบผล
การดําเนินงานของ สนามยิงปืนของหน่วย 
 ข้อ ๑๖ กรณีที ่มีเ รื ่องสําคัญ ที่จําเป็นต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วน ให้จัดการ
ประชุมคณะกรรมการ ขึ้นเป็นวาระพิเศษได้ 
 ข้อ ๑๗ การประชุมในแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง จึงถือว่า
ครบองค์ประชุม 
 ข้อ ๑๘ ให้ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม หากไม่สามารถเข้า
ประชุมได้ ให้ รองประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมแทน 
  ในกรณี ประธานกรรมการ และ รองประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้า
ร่วมการประชุมได้ ให้ ประธานกรรมการ เป็นผู ้มอบหมายให้ กรรมการ คนใดคนหนึ่ง เป็น
ประธานในการประชุมแทน 
 ข้อ ๑๙ การว ิน ิจฉ ัย ชี ้ขาดของที ่ประชุม  ให ้ถ ือคะแนนเส ียงข ้า งมากของ 
คณะกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการคนหน่ึง ให้มีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ช้ีขาด และถือเป็นข้อยุติ 
 ข้อ ๒๐ อัตราเบ้ียประชุม ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการ กําหนด 
 ข้อ ๒๑ คณะกรรมการ สามารถเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาได้ โดยให้มีจํานวน
ไม่เกิน ๕ ท่าน และให้ที่ปรึกษามีสิทธิเข้ารว่มการประชุม เพ่ือเสนอข้อคิดเห็น หรือคาํแนะนําได้ แต่ไม่มี
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 
  สิทธิประโยชน์ของ ที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการ 
กําหนด 
 

หมวด  ๔ 

สมาชิก  
 

 ข้อ  ๒๒ สนามยิงปืนของหน่วย มีสมาชิก  ๓  ประเภท ดังน้ี 
  ( ๑ ) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ และลูกจ้างประจํา สังกัด กองทัพบก 
ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกและได้รับการขึ้นทะเบียนสมาชิกแล้ว 
  ( ๒ ) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ อาสาสมัครทหารพราน นักเรียนทหาร ทหาร
กองประจําการ พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว และนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดกองทัพบก ที่สมัครเข้า
เป็นสมาชิกและได้รับการขึ้นทะเบียนสมาชิกแล้ว และจะพ้นสภาพเมื่อพ้นจากการปฏิบัติงานใน
กองทัพบก   
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  ( ๓ ) สมาชิกสมทบ ได้แก่  
   ( ๓.๑ ) ครอบครัวของสมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ ยกเว้น 
ครอบครัวของทหารกองประจําการ ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกและได้รับการขึ้นทะเบียนสมาชิก 
   ( ๓.๒ ) สมาชิกสามัญ ที่พ้นจากการปฏิบัติงานในกองทัพบกแล้ว 
และครอบครัว ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกและได้รับการขึ้นทะเบียนสมาชิก 
   ( ๓.๓ ) ข้าราชการ และลูกจ้างประจํา สังกัด กองทัพบก ที่ไม่เคย
สมัครเข้าเป็นสมาชิก และพ้นจากการปฏิบัติงานในกองทัพบกแล้ว โดยมิใช่เหตุจากการถูกให้ออก หรือ
ไล่ออก ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกและได้รับการขึ้นทะเบียนสมาชิก 
 ข้อ ๒๓ วิธีการสมัครเป็นสมาชิกให้เป็นไปตามที่ คณะเจ้าหน้าที่บริหาร กําหนด   
 ข้อ ๒๔  การเก็บเงินค่าบํารุงรายปีหรือค่าบํารุงอ่ืน ๆ การพ้นสมาชิกภาพ และการ
ขอคืนสมาชิกภาพ  ให้เป็นไปตามที่ คณะเจ้าหน้าที่บริหาร กําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการ  
 ข้อ ๒๕ สมาชิกจะใช้บริการกิจกรรมใด ๆ  รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกของสนาม
ยิงปืนของหน่วยได้ ภายใต้กรอบของระเบียบ ประกาศ  คําช้ีแจง  คณะเจ้าหน้าที่บริหาร กําหนด    
 ข้อ ๒๖ สมาชิกมีสิทธินําบุคคลอ่ืนที่สมาชิกรับรองเข้าใช้บริการสนามยิงปืนของ
หน่วยได้เป็นคร้ังคราว โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ สนามยิงปืน กําหนด 
 ข้อ ๒๗ สมาชิกผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ  คําช้ีแจง ที่ สนามยิงปืนของ
หน่วย กําหนดไว้ เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของกองทัพบก หรือ หน่วย ผู้จัดการ จะให้
สมาชิกผู้น้ันพ้นจากสมาชิกภาพได้ทันที  หรือระงับการใช้สิทธิเป็นการช่ัวคราวก็ได้ 
 ข้อ ๒๘ สมาชิกที่ค้างชําระเงินค่าบํารุงรายปีหรือค่าบํารุงอ่ืน ๆ  ไม่สามารถใช้สิทธิ
การเป็นสมาชิกของ สนามยิงปืนของหน่วย จนกว่าจะดําเนินการตามท่ีระเบียบกําหนด 
 ข้อ ๒๙ สมาชิก และข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม และบุคคลที่ให้การ
สนับสนุนการจัดต้ัง หรือการดําเนินงานของ สนามยิงปืนของหน่วย จะขาดจากการเป็นสมาชิกภาพ 
หรือขาดสิทธิในการใช้บริการ สนามยิงปืนของหน่วย ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  ( ๑ ) ตาย 
  ( ๒ ) ลาออก 
   ( ๓ ) โดยมติของคณะกรรมการ หรือ คณะเจ้าหน้าที่บริหาร   
   ( ๔ ) เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ( ๕ ) ค้างชําระค่าบํารุงรายปีเกิน  ๖  เดือน 
   ( ๖ ) มีคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้รับโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ 
หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
 ข้อ ๓๐  ในกรณีที่สมาชิกพ้นสภาพตามข้อ ๒๙ การขอใช้สิทธิเป็นสมาชิกทดแทนไม่ว่า
กรณีใด ๆ  ไม่อาจจะกระทําได้  และครอบครัว  ต้องพ้นสมาชิกภาพที่เป็นอยู่ด้วย 
 ข้อ ๓๑  สิทธิและหน้าที่อ่ืน ๆ ของสมาชิกแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามท่ีสนามยิงปืน
ของหน่วยกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ  
 ข้อ ๓๒ ข้าราชการสังกดักระทรวงกลาโหม หน่วยงาน และบุคคลที่ให้การสนับสนุน
การจัดต้ัง หรอืการดําเนินงานของ สนามยิงปืนของหน่วย ให้สามารถใช้บริการของ สนามยิงปืนของ
หน่วย ที่ตนเก่ียวข้องได้ ตามที่ คณะกรรมการ กําหนด   
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หมวด  ๕ 

การงบประมาณ 
 
 ข้อ  ๓๓  ให้คณะเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดทําประมาณการ
รายได้ รายจ่ายประจําปี   และให้เสนอประมาณการต่อคณะกรรมการเพ่ือ  ขออนุมัติจากประธาน
กรรมการ  หรือผู้ได้รับมอบหมาย  ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี   
 ข้อ  ๓๔  เมื่อประธานกรรมการอนุมัติประมาณการรายได้ รายจ่ายประจําปีแล้ว  หาก
มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ให้ดําเนินการดังน้ี 
  ( ๑ )  กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในงบบุคลากร และงบดําเนินงานที่
ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการได้ 
   ( ๒ )  กรณีโอนสับเปลี่ยนงบประมาณระหว่างงบบุคลากรกับงบดําเนินงาน 
ที่ไม่เกินวงเงินที่กําหนด ให้เสนอขออนุมัติต่อประธานกรรมการ 
   ( ๓ )  กรณีที่นอกเหนือจาก (๑) หรือ (๒)  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก่อน 
 ข้อ ๓๕  กรณีประมาณการรายได้ -  รายจ่ายประจําปีปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุมัติ  หากมี
ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้น ให้สามารถใช้จ่ายเงินไปก่อนเท่าที่จําเป็น แต่ต้องไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของ
ประมาณการรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติในปีที่ผ่านมา    
  

หมวด  ๖ 

การเงิน 
 
 ข้อ ๓๖ ให้มีกองทุนสวัสดิการของ สนามยิงปืนของหน่วย เพื่อใช้ในการดําเนินการ
และบริหารงาน  โดยอาจมีรายได้ดังน้ี 
  ( ๑ ) เงินรายรับที่ได้รับจากการใช้บริการและใช้สิ่งอํานวยความสะดวกของ 
สนามยิงปืน 
  ( ๒ ) เงินรายได้จากการดําเนินการและบริหารงานโดย คณะเจ้าหน้าที่
บริหาร   
  ( ๓ ) เงินรายได้อ่ืน 
 ข้อ ๓๗ ให้เปิดบัญชีเงินฝากเงินกองทุนสวัสดิการของ สนามยิงปืนของหน่วย ตามข้อ 
๓๖ ไว้กับ ธนาคารพาณิชย์ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วย โดยใช้ชื่อบัญชี “กองทุนสวัสดิการสนาม
ยิงปืน (ช่ือหน่วย)”  
  ข้อ ๓๘ ให้เหรัญญิกมีหน้าที่ ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับการเงิน และการบัญชีของ
เงินกองทุนสวัสดิการของ สนามยิงปืนของหน่วย 
  ข้อ ๓๙ การรับเงินกองทุนสวัสดิการของ สนามยิงปืนของหน่วย ต้องออกใบเสร็จ      
รับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกรายการ  
 ข้อ ๔๐ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับเงินของกองทุนสวัสดิการของ สนาม
ยิงปืนของหน่วย ต้องนําส่งตัวเงินพร้อมเอกสารการรับเงินให้เหรัญญิก หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายภายใน
วันที่ได้รับเงินน้ัน หากดําเนินการไม่ทันให้นําส่งอย่างช้าไม่เกินวันทําการถัดไป 
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 ข้อ ๔๑ การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการของ สนามยิงปืน มีดังน้ี 
  ( ๑ ) จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามปกติของ สนามยิงปืน
ของหน่วย  
  ( ๒ ) จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการของหน่วย 
  ( ๓ ) จ่ายเงินเป็นรายจ่ายอ่ืน ๆ ตามท่ี คณะกรรมการ ให้ความเห็นชอบแล้ว 
 ข้อ ๔๒ การจ่ายเงินทุกรายการจะต้องมีเอกสารใบสําคัญคู่จ่ายประกอบรายการ 
 ข้อ ๔๓ การจ่ายเงินหรือถอนเงินฝาก ต้องมีผู้ลงลายมือช่ือจํานวน ๒ คน โดย
ผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมาย ลงนามร่วมกับ เหรัญญิก หรือผู้ได้รับมอบหมาย    
 

 หมวด  ๗ 

การบัญชี 
 

 ข้อ ๔๔ การบัญชีกองทุนสวัสดิการของ สนามยิงปืนของหน่วย ให้ถือปฏิบัติตาม
หลักการบัญชีสากล  โดยใช้ระบบ เกณฑ์คงค้าง 
 ข้อ ๔๕ เมื่อถึงวันสิ้นเดือน  ให้จัดทํางบทดลองประจําเดือนบัญชีเงินกองทุน
สวัสดิการของ สนามยิงปืนของหน่วย เสนอต่อประธานกรรมการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย เพ่ือทราบ
ภายในสิ้นเดือนถัดไป 
 ข้อ ๔๖  ให้ปิดบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการของ สนามยิงปืนของหน่วย ปีละครั้ง ตาม
ปีปฏิทิน  และจัดทํางบการเงิน  ซึ่งประกอบด้วยงบดุล  งบกําไรขาดทุน  ภายใน  ๔๕ วันนับแต่วันสิ้น
งวดปีบัญชี 
 ข้อ ๔๗ สมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานที่ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชีรับรอง
ถูกต้องแล้ว  ต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๕  ปี   
 ข้อ ๔๘ ให้กองทุนสวัสดิการของ สนามยิงปืนของหน่วย จัดทําระบบบัญชีให้
เหมาะสมกับกิจการ ได้แก่ สมุดบันทึกรายการข้ันต้น  สมุดบันทึกรายการข้ันปลาย งบทดลอง และผังบัญชี   
 

หมวด  ๘ 

การตรวจสอบภายใน 
 

 ข้อ ๔๙  ให้แต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชีประจําเดือน ทําการตรวจสอบบัญชีเงินกองทุน
สวัสดิการ สนามยิงปืนของหน่วย เป็นประจําทุกเดือน ก่อนเสนอคณะกรรมการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือทราบภายในสิ้นเดือนถัดไป 
 ข้อ ๕๐  ทุกปีให้ผู้มีคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี ที่คณะกรรมการแต่งต้ัง เป็นผู้สอบ
บัญชี ทําการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนสวัสดิการของ สนามยิงปืน  ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับงบการเงิน และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรอง ให้
คณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบภายในกองทัพบก ทราบภายใน ๓๐ วัน  
   การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้กระทําให้แล้วเสร็จและเสนอขอ
อนุมัติคณะกรรมการ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
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 ข้อ ๕๑  เมื่อผู้ตรวจสอบภายในกองทัพบก ได้รับงบการเงินและรายงานผลการตรวจ
รับรอง ตามข้อ ๕๐ แล้ว ให้วิเคราะห์ ประเมินผล เพ่ือทําการตรวจสอบ สอบทานตามความเหมาะสม 
และรายงานผลการสอบทานให้ ประธานกรรมการ หรือผู้ได้รับมอบหมายทราบ พร้อมทั้งส่งสําเนาให้
ผู้สอบบัญชี ทราบภายใน ๖๐ วัน นับแต่ได้รับงบการเงิน 
   ผู้สอบบัญชีนํารายงานของผู้ตรวจสอบภายในกองทัพบกตามวรรคหนึ่ง
เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบ 
 ข้อ ๕๒ การจัดสรรรายได้สุทธิก่อนผู้ตรวจสอบภายในกองทัพบก ตรวจสอบหรือ
สอบทาน ให้จัดสรรได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของรายได้สุทธิ  ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๒๐ ของรายได้สุทธิ ให้
จัดสรรได้หลังจากที่ผู้ตรวจสอบภายในกองทัพบกได้ตรวจสอบ  หรือสอบทาน  หรือหลังจากได้รับการ
แจ้งจากผู้ตรวจสอบภายในกองทัพบก 
 ข้อ ๕๓ ผู้สอบบัญชีตามข้อ ๕๐ หรือ ผู้ตรวจสอบภายในกองทัพบก มีหน้าที่
ตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนสวัสดิการของ สนามยิงปืน เพ่ือการน้ีอาจสอบถาม
ผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายให้จัดการ หรือบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

หมวด  ๙ 

การพัสดุ 
 
 ข้อ ๕๔ การซื้อหรือการจ้างให้กระทําได้  ๕  วิธี  คือ 
 ( ๑ ) วิธีตกลงราคา  ได้แก่  การซือ้หรือการจ้างครั้งหน่ึงซึ่งมีราคาไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
 ( ๒ ) วิธีสอบราคา  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างคร้ังหน่ึงซึ่งมีราคาเกิน 
๑๐๐,๐๐๐.- บาท  แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
 ( ๓ ) วิธีประกวดราคา  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างคร้ังหน่ึงซึ่งมีราคาเกิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
 ( ๔ ) วิธีพิเศษ  ได้แก่ การซ้ือหรือการจ้างครั้งหน่ึงซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- 
บาท ให้กระทําได้เฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใด ดังน้ี.- 
   ( ๔.๑ ) การซื้อพัสดุที่จะขายทอดตลาดจากส่วนราชการอ่ืนๆ 
   ( ๔.๒ ) การซ้ือพัสดุที่ต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน หากล่าช้าจะ
เป็นผลเสียหายต่อสนามยิงปืนของหน่วย 
   ( ๔.๓ ) การซื้อพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อ
เฉพาะแห่ง 
   ( ๔.๔ ) การซื้อพัสดุที่ได้ดําเนินการโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี 
   ( ๔.๕ ) การจ้างที่ต้องใช้ช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะหรือผู้มีความ
ชํานาญเป็นพิเศษ 
   ( ๔.๖ ) การจ้างที่ต้องกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะ
เสียหายแก่กิจการ 
   ( ๔.๗ ) เป็นงานที่จําเป็นต้องการจ้างเพ่ิมในสถานการณ์ที่จําเป็น
หรือเร่งด่วนหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการและจําเป็นต้องจ้างเพ่ิม 
   ( ๔.๘ ) เป็นงานที่ได้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี 
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 ( ๕ ) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้าง
จากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
 ข้อ ๕๕  วงเงินการสั่งซื้อ สั่งจ้าง การแลกเปลี่ยน การโอนพัสดุ ของกองทุน
สวัสดิการของ สนามยิงปืนของหน่วย ให้อยู่ในอํานาจของ ประธานกรรมการสวัสดิการ  ผู้จัดการ หรือผู้
ได้รับมอบหมาย  ลดหลั่นกันตามลําดับ ตามท่ี คณะกรรมการ กําหนด 
 ข้อ ๕๖ การสั่งซื้อกระสุนและอาวุธปืนจริง ให้ คณะเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอความ
ต้องการและแผนจัดหากระสุนปืนและอาวุธปืน ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ แล้ว ให้    
กรมสรรพาวุธทหารบก เพ่ือดําเนินการจัดหาต่อไป 
 ข้อ ๕๗ กรมสรรพาวุธทหารบก ดําเนินกรรมวิธีจัดหาอาวุธปืนและกระสุนปืนจริง 
ส่งมอบให้สนามยิงปืนของหน่วย โดยให้สนามกีฬายิงปืนเบิก รับโดยตรงจาก กองคลังยุทโธปกรณ์       
กรมสรรพาวุธทหารบก หรือ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ตามแต่กรณี และให้ กรมสรรพาวุธ
ทหารบก กําหนดมาตรการในรายละเอียดตามความเหมาะสม 
 ข้อ ๕๘ การควบคุมอาวุธปืนและกระสุนปืนจริง ให้ดําเนินการดังน้ี 
   ( ๑ ) อาวุธปืนให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกําลังสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ.๒๕๓๔ โดยอนุโลม และให้ กรมสรรพาวุธทหารบก กําหนดรายละเอียด
ในการควบคุมเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
   ( ๒ ) กระสุนปืนให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งกําลังสิ่ง
อุปกรณ์ประเภท ๕ พ.ศ.๒๕๔๒ โดยอนุโลม และให้ กรมสรรพาวุธทหารบก กําหนดรายละเอียดในการ
ควบคุมเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
 ข้อ ๕๙ วิธีการดําเนินการตามข้อ ๕๔ นอกเหนือจากที่กําหนดไว้แล้วในข้อ ๕๖ 
และข้อ ๕๗ ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการ กําหนด 
 ข้อ ๖๐  การจําหน่ายพัสดุ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   ( ๑ )  พัสดุที่มีมูลค่าสุทธิไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ให้ คณะกรรมการ 
แต่งต้ังนายทหารสัญญาบัตรจํานวน  ๑  นาย เป็นกรรมการ  ทําหน้าที่ตรวจสอบและรายงานความ
เหมาะสมต่อคณะกรรมการ เพ่ือขออนุมัติจําหน่าย 
   ( ๒ )  พัสดุที่มีมูลค่าสุทธิเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ขึ้นไป ให้คณะกรรมการ  
แต่งต้ังนายทหารสัญญาบัตรจํานวน  ๓  นาย เป็น คณะทํางาน ทําหน้าที่ตรวจสอบ และรายงานความ
เหมาะสมต่อคณะกรรมการ เพ่ือขออนุมัติจําหน่าย  
 ข้อ ๖๑  การหักค่าเสื่อมราคา เพ่ือปรับมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรตามสภาพการใช้
งานจริง ให้เป็นไปตามหลักการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 

หมวด  ๑๐ 

การกํากับ และควบคุม   

 ข้อ ๖๒ ให้ คณะกรรมการพัฒนากิจการสวัสดิการกองทัพบก มีอํานาจในการ
จัดคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบการดําเนินงาน และบริหารงาน สนามยิงปืนของหน่วยต่าง ๆ ให้
อยู่ในกรอบของการจัดสวัสดิการภายในที่กําหนดในระเบียบน้ี 
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หมวด  ๑๑ 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ ๖๓ ให้ คณะกรรมการสวัสดิการของหน่วยต่าง ๆ ดําเนินการให้สอดคล้องกับ
ระเบียบน้ี ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ    
 
  ประกาศ     ณ     วันที่       ๑๔      กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
                 (ลงช่ือ) พลเอก  ประยุทธ์   จันทร์โอชา    

                                                       ( ประยุทธ์   จันทร์โอชา ) 

                                                  ผูบั้ญชาการทหารบก/ประธานกรรมการสวัสดิการ กองทัพบก 
กรมกําลังพลทหารบก 
  
สําเนาถูกต้อง 

พ.อ.  เจนวิทย์  เด็ดแก้ว 
      ( เจนวิทย์  เด็ดแก้ว ) 
       รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 
          ๒๐ ก.ค.๕๔ 
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หมายเหตุ  : เหตุผลในการออกระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการฉบับน้ี เพ่ือปรับปรุงแนวทางการจัด
สวัสดิการของกองทัพบก ในส่วนของ สนามยิงปืน ของหน่วยในกองทัพบก ให้สอดคล้องกับ ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และ ระเบียบกองทัพบก ว่า
ด้วย การจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก  พ.ศ.๒๕๕๔ รวมท้ังหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การดําเนินงานของ สนามยิงปืนของหน่วยในกองทัพบก ทุกแห่ง มีแนวทางการดําเนินการและ
บริหารงาน เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการของกองทัพบก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


