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ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก 
ว่าด้วยร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 

พ.ศ.๒๕๕๖ 
…………………..…….………………  

 
   เพื่อให้การดําเนินงานร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย        
มีประสิทธิภาพ สมความมุ่งหมายของทางราชการ และ สอดคล้องกับระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย              
การจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๔ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วย
ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๖”  

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ คําสั่ง และคําชี้แจงใด ๆ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน  

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  
๔.๑ “ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก” ใช้คําย่อว่า รสก.ทบ. หมายความว่า     

ร้านขายสินค้า หรือบริการที่จัดตั้งขึ้น เพื่อจําหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค หรือให้บริการแก่สมาชิก 
๔.๒ “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการทหารตามพระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ ได้แก่ทหารประจําการและข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่บรรจุใน
ตําแหน่งทหาร 

๔.๓ “ครอบครัว” หมายความว่า บิดา มารดา และบุตรของข้าราชการและ      
คู่สมรส 

๔.๔ “คณะกรรมการอํานวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการอํานวยการ    
ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 

๔.๕ “คณะเจ้าหน้าที่บริหาร” หมายความว่า คณะเจ้าหน้าที่บริหารร้านสวัสดิการ
กลาง กองทัพบก  

๔.๖ “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการกองทัพบก และ บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือจ้างให้ปฏิบัติงานในร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 

๔.๗ “ผู้จัดการ” หมายความว่า นายทหารสัญญาบัตรประจําการที่ ได้              
รับมอบหมายให้ทําหน้าที่บริหารงานและกํากับดูแลกิจการร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 
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๔.๘ “รองผู้จัดการ” หมายความว่า นายทหารสัญญาบัตรประจําการที่ได้          
รับมอบหมายให้ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 

๔.๙ “เหรัญญิก” หมายความว่า นายทหารสัญญาบัตรประจําการที่ได้รับ
มอบหมายให้ทําหน้าที่ด้านการเงินและการบัญชี กิจการร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก  

๔.๑๐ “สมาคมหรือมูลนิธิ” หมายความว่า สมาคมหรือมูลนิธิ ที่ได้ดําเนิน
กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพบก  

๔.๑๑ “ผู้ตรวจสอบบัญชี” หมายความว่า ผู้สอบบัญชี หรือข้าราชการ    
สัญญาบัตรหรือผู้ที่ทางราชการสั่งให้ทําหน้าที่ในตําแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการแต่งตั้ง จาก
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก/กรรมการและเลขานุการหรือผู้ได้รับมอบหมาย ให้ทําหน้าที่ตรวจสอบการ 
รับเงิน - จ่ายเงิน และยอดเงินคงเหลือประจําเดือน  

๔.๑๒ “ผู้ตรวจสอบภายในกองทัพบก” หมายความว่า นายทหารตรวจสอบ
ภายในท่ีผู้บัญชาการทหารบก/ประธานกรรมการสวัสดิการ กองทัพบก แต่งตั้ง  

๔.๑๓ “การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทําเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่
ปรึกษาการจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจําหน่าย (ยกเว้นการ
ซื้อสินค้า การจําหน่ายสินค้า หรือการให้บริการอื่นๆ แก่ สมาชิก) 
                              ๔.๑๔ “รายได้สุทธิ” หมายความว่า รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าเสื่อมราคา  

ข้อ ๕ ให้ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก กรรมการและเลขานุการ  เป็นผู้รักษาการ 

ตามระเบียบนี้  
 

หมวด ๑  
คณะกรรมการอํานวยการ และ คณะเจ้าหน้าที่บริหาร ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 

 ข้อ ๖ คณะกรรมการอํานวยการ ใช้คําย่อว่า คอร.ทบ.  ประกอบด้วย 
   ๖.๑ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายกําลังพล     ประธานกรรมการ 
   ๖.๒ รองปลัดบัญชีทหารบก   รองประธานกรรมการ 

๖.๓ เจ้ากรมกําลังพลทหารบก                กรรมการ 
   ๖.๔ เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารบก กรรมการ   

๖.๕ เจ้ากรมการเงินทหารบก                      กรรมการ 
   ๖.๖ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก     กรรมการ 
   ๖.๗ ผู้อํานวยการกองบริการกําลังพล กรมกําลังพลทหารบก  กรรมการ 
   ๖.๘ ผู้อํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารบก                 กรรมการ 
   ๖.๙ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก               กรรมการและเลขานุการ 
   ๖.๑๐ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๖.๑๑ ผู้อํานวยการกองกิจการร้านสวัสดิการกลาง กรมสวัสดิการทหารบก 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ข้อ ๗ คณะกรรมการอํานวยการ มีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้  
                            ๗.๑ กําหนดนโยบาย อํานวยการ กํากับดูแล การดําเนินงานของ ร้านสวัสดิการ
กลาง กองทัพบก ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 
                              ๗.๒ อนุมัติ ประมาณการรายรับ รายจ่าย ประจําปีของ ร้านสวัสดิการกลาง 
กองทัพบก ตลอดจนการเสนอขอประมาณการรายจ่ายเพิ่มเติม  
                            ๗.๓ กําหนดโครงสร้างการจัด อัตราเจ้าหน้าที่ และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่        
ตามข้อเสนอของคณะเจ้าหน้าที่บริหาร  
   ๗.๔ พิจารณาผลการดําเนินงานและงบการเงินของ ร้านสวัสดิการกลาง 
กองทัพบก ทุกรอบ ๓ เดือน  
                              ๗.๕ กําหนดระเบียบปลีกย่อย เพื่อปฏิบัตใิห้สอดคล้องกับระเบียบนี้  
                    ข้อ ๘   ให้กรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 

๘.๑ แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ขึ้นคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะเจ้าหน้าที่บริหาร        
ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก” ประกอบด้วย ผู้จัดการ รองผู้จัดการ เหรัญญิก หัวหน้าขายปลีก หัวหน้า
ขายส่ง หัวหน้าคลังสินค้า หัวหน้าจัดซื้อ เพื่อดําเนินงานและบริหารงาน ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก  

๘.๒ ปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก ให้
บรรลุตามนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการ 

๘.๓ กํากับดูแลคณะเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติงานใน          
ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 

๘.๔ ออกคําสั่ง จ้าง/เลิกจ้าง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ เพื่อ
ปฏิบัติงาน   ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์รวมทั้งนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการ และระเบียบที่
เก่ียวข้อง 
                    ข้อ ๙  คณะเจ้าหน้าที่บริหารร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก มีอํานาจและหน้าที่ 
ดังนี้  
                             ๙.๑ บริหารงานและดําเนินงาน ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก ให้เป็นไปตาม   
นโยบายของคณะกรรมการอํานวยการ 
                             ๙.๒ จัดทําระเบียบปฏิบัติในการใช้บริการและใช้สิ่งอํานวยความสะดวก              
ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก   
                             ๙.๓ กําหนดอัตราค่าบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกของ ร้านสวัสดิการ
กลาง กองทัพบก   
                             ๙.๔ กําหนดอัตราเจ้าหน้าที่ อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ รวมถึงเพิ่มหรือลด           
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก  
                              ๙.๕ สรุปผลการดําเนินงานของ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก เสนอ 
คณะกรรมการอํานวยการร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก ทุกรอบ ๓ เดือน  

๙.๖ กําหนดข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบนี้  
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ข้อ ๑๐ อํานาจหน้าที่ของคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้  
๑๐.๑ ผู้จัดการ 

๑๐.๑.๑ ว า ง แผนและทํ า โ ค ร ง ก า ร  เ พื ่อ ใ ห ้ร ้า น ส ว ัส ด ิก า ร ใ น
กองทัพบก ดําเนินการไปตามนโยบายที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนดขึ้น 

๑๐.๑.๒ บริหารงานในร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก ให้เป็นไปตาม
แผนและโครงการ 
   ๑๐.๒ รองผู้จัดการ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 

๑๐.๓ เหรัญญิก 
    ๑๐.๓.๑ เป็นเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลในการจัดทํางบประมาณประจําปี
ของร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก และเป็นผู้ควบคุม ตรวจสอบงบประมาณของ ร้านสวัสดิการกลาง 
กองทัพบก 
    ๑๐.๓.๒ รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
บัญชีของ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 
    ๑๐.๓.๓ เก็บรักษาเอกสาร หลักฐานการเงินของ ร้านสวัสดิการกลาง 
กองทัพบก 
    ๑๐.๓.๔ ทํารายงานสถิติผลการดําเนินงานของ ร้านสวัสดิการกลาง      
กองทัพบก 
 

หมวด ๒  
วัตถุประสงค์ และการดําเนินงาน  

ข้อ ๑๑  ให้คณะกรรมการอํานวยการ อํานวยการกิจการร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก    
โดยมีวัตถุประสงค์ ให้บริการสินค้าอุปโภค บริโภค ในราคาสวัสดิการเพื่อให้สมาชิกดํารงชีวิตอย่างมี
เกียรติ  และศักดิ์ศรี และเสริมสร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
 ข้อ ๑๒  ประเภทของการจัดสวัสดิการ มีดังนี้  

๑๒.๑ จําหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค  
๑๒.๒ ให้บริการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการเห็นสมควร 

                    ข้อ ๑๓  การบริการของ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก ให้มุ่งเน้นบริการแก่กําลังพล
ของ กองทัพบกและครอบครัว เป็นเป้าหมายหลัก เพื่อเป็นสวัสดิการภายในอย่างแท้จริง สําหรับ 
บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้บริการได้เป็นคร้ังคราวเท่าที่ขีดความสามารถในการให้บริการของ ร้าน
สวัสดิการกลาง กองทัพบก ที่ยังเหลืออยู่  
                    ข้อ ๑๔  การดําเนินงานเกี่ยวกับ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก ที่มีกฎหมายรองรับไว้  
เป็นการเฉพาะ ให้ดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายนั้น และให้นําข้อกําหนดในระเบียบนี้มาใช้บังคับ     
กับกิจการร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมาย เฉพาะนั้น  
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หมวด ๓  
การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 

                    ข้อ ๑๕ ให้จัดการประชุม คณะกรรมการอํานวยการ อย่างน้อยปีละ ๔ คร้ัง เพื่อ
รับทราบ   ผลการดําเนินงาน และพิจารณางานสําคัญที่เก่ียวข้อง ของ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 
                    ข้อ ๑๖ กรณีที่มีเร่ืองสําคัญ ที่จําเป็นต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วน ให้จัดการ ประชุม
คณะกรรมการอํานวยการ ขึ้นเป็นวาระพิเศษได้  
                   ข้อ ๑๗ การประชุมในแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการอย่างน้อยก่ึงหนึ่ง จึงถือว่า ครบองค์
ประชุม  
                    ข้อ ๑๘ ให้ ประธานกรรมการอํานวยการ เป็นประธานการประชุม หากไม่สามารถเข้า
ประชุมได้ ให้รองประธานกรรมการอํานวยการ เป็นประธานการประชุมแทน ในกรณี ประธานกรรมการ
อํานวยการ และ รองประธานกรรมการอํานวยการ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ให้ประธาน
กรรมการอํานวยการ เป็นผู้มอบหมายให้ กรรมการ คนใดคนหนึ่ง เป็น ประธานในการประชุมแทน  
                    ข้อ ๑๙ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ คณะกรรมการ
อํานวยการ ที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการคนหนึ่ง ให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง 
เท่ากัน   ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด และถือเป็นข้อยุติ  
                    ข้อ ๒๐ อัตราเบ้ียประชุม ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการอํานวยการ กําหนด 
                    ข้อ ๒๑ คณะกรรมการอํานวยการ สามารถเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาได้ โดยให้มี
จํานวน ไม่เกิน ๕ ท่าน และให้ที่ปรึกษามีสิทธิเข้าร่วมการประชุม เพื่อเสนอข้อคิดเห็น หรือคําแนะนําได้      
แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน  
   สิทธิประโยชน์ของที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
อํานวยการกําหนด  

 
หมวด ๔  
สมาชิก  

ข้อ ๒๒ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก มีสมาชิก ๓ ประเภท ดังนี้  
                             ๒๒.๑ สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ (ยกเว้น นักเรียนทหาร สังกัด 
กองทัพบก) ทหารกองประจําการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพรานในสังกัด
กองทัพบก 
                             ๒๒.๒ สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นักเรียนทหาร สังกัด กองทัพบก  

๒๒.๓ สมาชิกสมทบ ได้แก่  
                                      ๒๒.๓.๑ ครอบครัวของสมาชิกสามัญ  
                                      ๒๒.๓.๒ สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญที่พ้นจากการปฏิบัติงานใน
กองทัพบกแล้ว  
                    ข้อ ๒๓ สมาชิกจะใช้บริการกิจกรรมใดๆ รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกของ ร้านสวัสดิการ
กลาง กองทัพบก ได้ ภายใต้กรอบของระเบียบ ประกาศ คําชี้แจง คณะเจ้าหน้าที่บริหาร กําหนด  
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                    ข้อ ๒๔ สมาชิกมีสิทธินําบุคคลอื่นที่สมาชิกรับรองเข้าใช้บริการ ร้านสวัสดิการกลาง 
กองทัพบก ได้เป็นคร้ังคราว โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก กําหนด  
                    ข้อ ๒๕ สมาชิกผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คําชี้แจง ที่ ร้านสวัสดิการกลาง 
กองทัพบก กําหนดไว้ เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของกองทัพบก คณะเจ้าหน้าที่บริหาร         
จะให้สมาชิกผู้นั้นพ้นจากสมาชิกภาพได้ทันที หรือระงับการใช้สิทธิเป็นการชั่วคราวก็ได้  

ข้อ ๒๖ สมาชิก จะขาดจากการเป็นสมาชิกภาพ หรือ ขาดสิทธิในการใช้บริการ            
ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก ในกรณีดังต่อไปนี้ 

๒๖.๑ ตาย  
๒๖.๒ ลาออก  
๒๖.๓ โดยมติของ คณะเจ้าหน้าที่บริหาร  
๒๖.๔ เป็นบุคคลล้มละลาย  

                              ๒๖.๕ มีคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้รับโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ 
หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท  
                 ข้อ ๒๗ ในกรณีที่สมาชิกพ้นสภาพตามข้อ ๒๖ การขอใช้สิทธิเป็นสมาชิกทดแทนไม่ว่า            
กรณีใด ๆ ไม่อาจจะกระทําได้ และครอบครัว ต้องพ้นสมาชิกภาพที่เป็นอยู่ด้วย  
                    ข้อ ๒๘ สิทธิและหน้าที่อื่น ๆ ของสมาชิกแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามที่ ร้านสวัสดิการ
กลาง กองทัพบก กําหนด  

หมวด ๕  
การงบประมาณ  

                    ข้อ ๒๙ ให้คณะเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดทําประมาณการรายรับ 
รายจ่ายประจําปี และให้เสนอประมาณการต่อคณะกรรมการอํานวยการเพื่อพิจารณาและขออนุมัติจาก
ประธานกรรมการอํานวยการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
                    ข้อ ๓๐ เม่ือประธานกรรมการอํานวยการอนุมัติประมาณการรายรับ รายจ่ายประจําปี
แล้ว หากมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ให้ดําเนินการดังนี้  
                             ๓๐.๑ กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในงบบุคลากร และงบดําเนินงานที่ไม่
เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการได้  
                             ๓๐.๒ กรณีโอนสับเปลี่ยนงบประมาณระหว่างงบบุคลากรกับงบดําเนินงาน          
ที่เกินวงเงินที่กําหนด ให้เสนอขออนุมัติต่อประธานกรรมการอํานวยการ  
                             ๓๐.๓ กรณีที่นอกเหนือจาก ๓๐.๑ หรือ ๓๐.๒ ต้องได้รับความเห็นชอบ          
จากคณะกรรมการอํานวยการ ก่อน  
                   ข้อ ๓๑ กรณีประมาณการรายรับ – รายจ่ายประจําปีปัจจุบัน ยังไม่ได้รับอนุมัติ หากมี
ค่าใช้จ่าย ที่จําเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้น ให้สามารถใช้จ่ายเงินไปก่อนเท่าที่จําเป็น แต่ต้องไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของ 
ประมาณการรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติในปีที่ผ่านมา 
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หมวด ๖  
การเงิน  

                    ข้อ ๓๒ ให้มีกองทุนสวัสดิการของ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก เพื่อใช้ในการ
ดําเนินการ และบริหารงาน โดยอาจมีรายได้ดังนี้  
                             ๓๒.๑ เงินรายรับที่ได้รับจากการจําหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค รวมถึงใช้บริการ
และใช้สิ่งอํานวยความสะดวกของร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 
                             ๓๒.๒ เงินรายรับจากการดําเนินการและบริหารงาน  

๓๒.๓ เงินรายรับอื่น เช่น เงินบริจาคและดอกผล เป็นต้น 
                    ข้อ ๓๓ ให้เปิดบัญชีเงินฝากเงินกองทุนสวัสดิการของ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 
ตามข้อ ๓๒ ไว้กับ ธนาคารพาณิชย์ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วย โดยใช้ชื่อบัญชี “กองทุนสวัสดิการ                
ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก”  
                    ข้อ ๓๔ ให้เหรัญญิกมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน และการบัญชีเงินกองทุน 
สวัสดิการ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก  
                    ข้อ ๓๕ การรับเงินกองทุนสวัสดิการ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก ต้องออก
ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกรายการ  
                    ข้อ ๓๖ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับเงินของกองทุนสวัสดิการ ร้านสวัสดิการ
กลาง กองทัพบก ต้องนําส่งตัวเงินพร้อมเอกสารการรับเงินให้เหรัญญิก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ภายใน
วันที่ได้รับเงินนั้น หากดําเนินการไม่ทันให้นําส่งอย่างช้าไม่เกินวันทําการถัดไป  

ข้อ ๓๗ การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก มีดังนี้  
                              ๓๗.๑ จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามปกติของ ร้านสวัสดิการกลาง 
กองทัพบก  
                              ๓๗.๒ จ่ายเงินเป็นรายจ่ายอื่นๆ ตามที่ คณะกรรมการอํานวยการ ให้ความ
เห็นชอบแล้ว  

ข้อ ๓๘ การจ่ายเงินทุกรายการจะต้องมีเอกสารใบสําคัญคู่จ่ายประกอบรายการ 
                    ข้อ ๓๙ การจ่ายเงินหรือถอนเงินฝาก ต้องมีผู้ลงลายมือชื่อจํานวน ๒ คน โดย ผู้จัดการ
ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก หรือ  ผู้ได้รับมอบหมาย ลงนามร่วมกับ เหรัญญิก หรือผู้ได้รับมอบหมาย  
 

หมวด ๗  
การบัญชี  

                    ข้อ ๔๐ การบัญชีกองทุนสวัสดิการ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก ให้ถือปฏิบัติตาม    
หลักการบัญชีสากล โดยใช้ระบบ เกณฑ์คงค้าง  
                  ข้อ ๔๑ เม่ือถึงวันสิ้นเดือน ให้จัดทํางบทดลองประจําเดือนของบัญชีเงินกองทุน
สวัสดิการของ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก เสนอต่อกรรมการและเลขานุการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
เพื่อทราบ ภายในส้ินเดือนถัดไป  
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                    ข้อ ๔๒ ให้ปิดบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการของ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก ปีละครั้ง             
ตามปีปฏิทิน และจัดทํางบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบดุล งบกําไรขาดทุน ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันสิ้น
งวดปีบัญชี  
                    ข้อ ๔๓ สมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานที่ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชีรับรอง ถูกต้อง
แล้ว ต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
                    ข้อ ๔๔ ให้กองทุนสวัสดิการ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก จัดทําระบบบัญชีให้ 
เหมาะสมกับกิจการ ได้แก่ สมุดบันทึกรายการข้ันต้น สมุดบันทึกรายการข้ันปลาย งบทดลอง และผัง
บัญชี 

 
หมวด ๘  

การตรวจสอบภายใน  
                    ข้อ ๔๕ ให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ทําการตรวจสอบบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ                
ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก เป็นประจําทุกเดือน ก่อนเสนอคณะกรรมการอํานวยการหรือผู้ได้รับ 
มอบหมาย เพื่อทราบภายในสิ้นเดือนถัดไป  
                    ข้อ ๔๖ ทุกปีให้ผู้มีคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี ที่กรรมการและเลขานุการแต่งตั้ง         
เป็นผู้สอบบัญชี ทําการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนสวัสดิการร้านสวัสดิการกลาง 
กองทัพบก ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับงบการเงิน และจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ      
และรับรองให้คณะกรรมการอํานวยการ และผู้ตรวจสอบภายในกองทัพบก ทราบภายใน ๓๐ วัน  
                   การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามวรรคหนึ่ง ให้กระทําให้แล้วเสร็จ และเสนอขอ
อนุมัติคณะกรรมการอํานวยการ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
                    ข้อ ๔๗ เม่ือผู้ตรวจสอบภายในกองทัพบก ได้รับงบการเงินและรายงานผลการตรวจ 
รับรอง ตามข้อ ๔๖ แล้ว ให้วิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อทําการตรวจสอบ สอบทานตามความเหมาะสม 
และรายงานผลการสอบทานให้ ประธานกรรมการอํานวยการ หรือผู้ได้รับมอบหมายทราบ พร้อมทั้งส่ง
สําเนาให้ ผู้สอบบัญชี ทราบภายใน ๖๐ วัน นับแต่ได้รับงบการเงิน  
                              ผู้สอบบัญชีนํารายงานของผู้ตรวจสอบภายในกองทัพบกตามวรรคหน่ึง เสนอต่อ       
คณะกรรมการอํานวยการเพื่อทราบ 
 ข้อ ๔๘ การจัดสรรรายได้สุทธิก่อนผู้ตรวจสอบภายในกองทัพบก ตรวจสอบหรือ สอบ
ทาน  ให้จัดสรรได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของรายได้สุทธิ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๒๐ ของรายได้สุทธิ ให้
จัดสรรได้   หลังจากที่ผู้ตรวจสอบภายในกองทัพบกได้ตรวจสอบหรือสอบทานหรือหลังจากได้รับการแจ้ง
จากผู้ตรวจสอบภายในกองทัพบก  
                    ข้อ ๔๙ ผู้สอบบัญชีตามข้อ ๔๖ หรือ ผู้ตรวจสอบภายในกองทัพบก มีหน้าที่ ตรวจสอบ          
สมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของกองทุนสวัสดิการของ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก เพื่อการนี้           
อาจสอบถามผู้ที่คณะกรรมการอํานวยการ มอบหมายให้จัดการ หรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง  
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หมวด ๙  
การพัสดุ  

ข้อ ๕๐ การซื้อหรือการจ้างให้กระทําได้ ๕ วิธี คือ 
          ๕๐.๑ วิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 

๑๐๐,๐๐๐.- บาท  
   ๕๐.๒ วิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-
บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
   ๕๐.๓ วิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
   ๕๐.๔ วิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- 
บาทให้กระทําได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้ 
    ๕๐.๔.๑ การซื้อพัสดุที่จะขายทอดตลาดจากส่วนราชการอื่นๆ 
    ๕๐.๔.๒ การซ้ือพัสดุที่ต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน หากล่าช้าจะเป็นผล
เสียหายต่อร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 
    ๕๐.๔.๓ การซื้อพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 
    ๕๐.๔.๔ การซื้อพัสดุที่ได้ดําเนินการโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี 
    ๕๐.๔.๕ การจ้างที่ต้องใช้ช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะหรือผู้มีความชํานาญพิเศษ 
    ๕๐.๔.๖ การจ้างที่ต้องกระทําโดยเร่งด่วน  หากล่าช้าอาจจะเสียหายต่อ
ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 
 ๕๐.๔.๗ เป็นงานที่จําเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จําเป็นหรือ
เร่งด่วนหรือเพื่อประโยชน์ของร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก และจําเป็นต้องจ้างเพิ่ม 
 ๕๐.๔.๘ เป็นงานที่ได้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี 
 ๕๐.๕ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างจากส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
 ข้อ ๕๑ ในรายละเอียดการปฏิบัติหรือการดําเนินการซื้อหรือจ้าง ตามข้อ ๕๐                
ให้คณะกรรมการอํานวยการ เป็นผู้กําหนดหรือวางระเบียบปลีกย่อย  
 ข้อ ๕๒ อํานาจอนุมัติในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างคร้ังหนึ่งให้เป็นไปตามที่กําหนดดังนี้ 

๕๒.๑ กรรมการและเลขานุการ โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคาและวิธีประกวด
ราคา ไม่เกิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยวิธีพิเศษไม่เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยวิธีกรณีพิเศษ ไม่จํากัด
วงเงิน แต่ไม่เกินงบประมาณท่ีได้รับ 
   ๕๒.๒ ประธานกรรมการอํานวยการ โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคาและวิธี
ประกวดราคา ไม่เกิน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.-บาท โดยวิธีพิเศษไม่เกิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท โดยวิธีกรณีพิเศษไม่
จํากัดวงเงินแต่ไม่เกินงบประมาณท่ีได้รับ 
   ๕๒.๓ ประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพบก โดยวิธีประกวดราคาเกินกว่า 
๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทโดยวิธีพิเศษเกินกว่า ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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 ข้อ ๕๓ การจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรของร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก กรรมการและ
เลขานุการ แต่งตั้งข้าราชการชั้นสัญญาบัตรเป็นกรรมการอย่างน้อย ๓  นาย เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
เก่ียวกับสินทรัพย์รายงานขออนุมัติจําหน่ายต่อผู้มีอํานาจอนุมัติต่อไป 
 ข้อ ๕๔ อํานาจอนุมัติในการจําหน่าย 
   ๕๔.๑ กรรมการและเลขานุการ วงเงินจําหน่ายไม่เกิน ๘๐ ,๐๐๐ .- บาท 
จําหน่ายเป็นสูญไม่เกิน ๔๐,๐๐๐.- บาท  
   ๕๔.๒ ประธานกรรมการอํานวยการ วงเงินจําหน่ายไม่เกิน ๑๖๐,๐๐๐.- บาท 
จําหน่ายเป็นสูญไม่เกิน ๘๐,๐๐๐.- บาท  
   ๕๔.๓ ประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพบก วงเงินจําหน่ายเกินกว่า ๑๖๐,๐๐๐.- 
บาท จําหน่ายเป็นสูญเกิน ๘๐,๐๐๐.- บาท 
 ข้อ ๕๕ การหักค่าเสื่อมราคา เพื่อปรับมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรตามสภาพการใช้งานจริง   
ให้เป็นไปตามหลักการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
 
ประกาศ      ณ       วันที่    ๑๓      สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

(ลงชื่อ) พลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา 

                                     ( ประยุทธ์   จันทร์โอชา ) 
                 ผู้บัญชาการทหารบก/ประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพบก 

กรมกําลังพลทหารบก     
 
       สําเนาถูกต้อง 

(ลงชื่อ) พ.อ. ศักดิ์ศิริ  เกาะสูงเนิน   

              ( ศักดิ์ศิริ  เกาะสูงเนิน ) 
                 ฝสธ.ประจํา กพ.ทบ.      
                      ๑๔ ส.ค.๕๖                                                                                                       


