
 
ขอบังคับกองทัพบก 
วาดวยกิจการกอสราง 

 
ความมุงหมาย ๑. ความมุงหมายที่ตราขอบังคับนี้ข้ึน เพื่อ 
  ก. ใหหนวยตาง ๆ ในราชการทหารบกซึ่งตองมีการเกี่ยวของแกกิจการกอสราง 
 ไดถือเปนหลักการปฏิบตัิประสานงานกับกรมยุทธโยธาทหารบก 
   ข. ใหหนวยบังคับบัญชาทหารไดมีโอกาสอบรม ฝกงานดานนี้ในยามปกติ 
 และชวยตนเองในราชการสนามในเมื่อจําเปน 
   ค. ปองกันการบังคับราคาและในบางกรณีที่ไมประสงคใหบุคคลภายนอก 
 เขาเกี่ยวของ 
   ง. ปรบัปรุงขอบังคับ ระเบยีบ ตลอดถึงหลักการตาง ๆ ซึ่งเกีย่วแกการกอสราง 
 ในราชการทหารใหเหมาะสมแกภาวะกาล 
วิเคราะหศัพท  ๒. ความหมายของศัพทบางศัพทแหงขอบังคับนี้ 
   การกอสราง  หมายถึง การจัดทํากิจการที่เกี่ยวแกอาคารและสิ่งปลูกสราง ไม 
 วาอาคารหรือสิ่งปลูกสรางนั้น ๆ จะประกอบขึ้นดวยวัตถุชนิดใดขนาดใดและจะอยู 
 ในลักษณะสรางใหม สรางเพิ่ม ตอเติม เปลี่ยนแปลงแกไข ซอมรื้อก็ตาม เมื่อกลาวเปน 
 สวนรวมใหอยูในการกอสรางทั้งสิ้น หากจะแยกกลาวใหเรียกตามวิธีการทํานั้น ๆ 
   อาคาร หมายถึง ตึก บาน เรือนโรงและอื่น ๆ ในสภาพคลายคลึงกัน อันได 
 มุงหมายใหเปนที่พักอาศัยประจําของทหาร ยานสัตว พาหนะและเปนที่เก็บหรือผลิต 
 สิ่งของเครื่องใชเปนสวนใหญ รวมทั้งสิ่งที่เปนอนุสรณใหคํานึงการ ฯ ดวย 
   สิ่งปลูกสราง หมายถึง สิ่งที่ทําการกอสรางขึ้นโดยมิไดกําหนดเปนอาคารแต 
 เพื่อประกอบอาคาร หรือกิจการบางอยางในหลักการกอสรางโรงทหาร 
 
 
 

ที่ ๓/๖๗๑๓ ๒๔๙๑ 



๒๕๖ 
 
 ๓. การกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางในราชการทหารบก จําแนก จําแนกการกอสราง 

ออกได ดังนี้ 
  ก. จําแนกตามวิธีการทํา มี 
   - การสรางใหม 
   - การเปลี่ยนแปลงแกไข 
   - การซอมและบํารุงรักษา 
   - การรื้อ 
  ข. จําแนกตามลักษณะการใช เปน 
   - สํานักงานหรือที่พักอาศัย 
   - คลัง 
   - โรงงาน 
   - สาธารณะสถาน 
   - ปูชนียสถาน และอนุสาวรีย 
 เหลานี้ กําหนดใหถือเปนอาคาร สิ่งอื่น ๆ ซึ่งไดจัดทําขึ้นเพื่อใช 
ประกอบแกอาคารหรือกิจการบางอยางตามแผนการสรางโรงทหาร เชน เสาธง  
ตูยาม หอตรวจการณ รั้ว กําแพง ทางระบายน้ํา ถนนภายใน สะพาน ฯลฯ ใหถือเปน 
สิ่งปลูกสราง 
  ค. จําแนกตามสภาพ เปน 
   - ประเภทถาวร 
   - ประเภทกึ่งถาวร 
   - ประเภทชั่วคราว 
 ๔. ลักษณะ ขนาด จํานวน ของอาคารและสิ่งปลกูสรางประจําหนวย กําหนดมาตรฐาน 

ทหารแตละหนวย แตละเหลา ควรมีสิ่งใด เพียงใด ใหพิจารณาจาก อาคารและสิ่ง 

  ก. อัตรากองทัพบก ปลูกสราง  
  ข. งบประมาณการกอสราง 
 
 



๒๕๗ 
 
   ค. หลักการทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม 
   ง. ความจําเปนแหงภูมิประเทศและเหตุการณ 
อัตราพื้นที่  ๕. ที่พักอาศัยของผูบังคับบัญชาทหาร ใหถือเกณฑพ้ืนที่ ดังตอไปนี้ 
 

ยศ ตําแหนง ชั้น ตัวบาน ครัว ที่ดิน หมายเหตุ 
นายพล ผบ.พล สองชั้น ๑๕๐ ม.๒ ๕๕ ม.๒     ๓๖๐๐ ม.๒    ๑.ครัวสําหรับ 
นายพัน ผบ.กรม ชั้นครึ่ง ๑๓๐ ม.๒      ๔๖ ม.๒      ๒๕๐๐ ม.๒       นายทหาร 
นายพัน ผบ.พัน ชั้นเดียว ๑๑๐ ม.๒ ๔๖ ม.๒      ๑๖๐๐ ม.๒         สัญญาบัตรมี 
นายรอย ผบ.รอย ชั้นเดียว ๑๐๒ ม.๒     ๓๘ ม.๒      ๙๐๐  ม.๒          หองพักทหาร 
 ผบ.หมวด          ประจําตัวดวย 
นายสิบ ผบ.หมู ชั้นเดียว ๕๐ ม.๒        ๕ ม.๒        ๔๐๐ ม.๒ ๒.ครัวทั่วไปมี 
          หองน้ํา สวม 
          ประกอบพรอม 

 
การกําหนดอายุ  ๖. อาคารตาง ๆ กําหนดอายุใชราชการปกติ ดังนี้ 
อาคาร   ก. ถาวร  อายุราชการ ๔๐ ป 
   ข. กึ่งถาวร อายุราชการ ๒๐ ป 
   ค. ชั่วคราว อายุราชการ   ๓ ป 
  สําหรับสิ่งปลูกสราง ใหถือทํานองเดียวกันโดยอนุโลม 
หนาที่เฉพาะการ  ๗. ใหกรมยทุธโยธาทหารบก เปนเจาหนาที่อํานวยการกอสรางบรรดาอาคารและ 
 สิ่งปลูกสรางในราชการทหารบกโดยตลอด สวนการกอสรางของหนวยที่มีงบประมาณ 
 และมีเจาหนาที่ฝายยุทธโยธาประจําอยูแลว ใหหนวยนั้นดําเนินการเองไดหรืองาน 
 กอสรางใดที่หนวยหวังผลในการฝกงานแกทหารหรือเพื่อผลในการชวยกันประหยัด 
 แลว จะขอรับไปดําเนินงานเองก็ไดแตตองทําความตกลงกับกรมยุทธโยธาทหารบก 
 เสียกอนแลวเสนอขอตกลงและความเห็นไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึงผูบัญชาการ- 
 ทหารบก 
 



๒๕๘ 
 

 บรรดากิจการกอสรางซึ่งทางหนวยไดรับอนุมัติใหดําเนินการเอง 
นั้นตองถือการปฏิบัติตามหลักการทัว่ไป เฉพาะในทางวิทยาการของการกอสราง 
คงอยูในความควบคุมของกรมยุทธโยธาทหารบก โดยตลอด 
 ๘. หนวยใดมีความจําเปนและประสงคจะขอใหทําการกอสรางให การรายงานขอให 
เสนอรายงานทางสายการบังคับบัญชาโดยลําดับถึงหนวยข้ึนตรงกองทัพบกเปน ทําการกอสราง 
ผูพิจารณาความจําเปนและสมควรเพียงใด แลวนาํเสนอผูบัญชาการทหารบกเพื่อ 
อนุมัติตามกําหนดเวลา ดังนี้ 
  ก. งานที่จะขอใหทําในปนั้น ใหเสนอภายในเดือนกันยายน 
  ข. งานที่จะทําในปตอไป ใหเสนอภายในเดือนมิถุนายน 
 ๙. ความสําคัญในรายงานตองกลาวถึง คือ ขอความสําคัญใน 

                             ก. เหตุหรือความจําเปนที่เกิดขึ้น การรายงาน 
                              ข. รายละเอียด ชนิด ประเภท ขนาด จํานวนหรือปริมาณของ 
ทหาร ยาน สัตว พาหนะ และสิ่งของที่จะตองพักอาศัย ใชหรือเก็บโดยแนนอน 
ตลอดถึงความละเอียดอื่นใดอันจะใหความสะดวกแกการพิจารณาทางกรมยุทธ- 
โยธาทหารบกได ก็ใหแจงดวย 
  ค. กําหนดเวลาที่ตองใชสิ่งที่ขอใหจัดทํานั้นอยางมากที่สุดเพียงใด 
  ง. สิ่งของ หรืออ่ืนใดที่ทางหนวยมีหรือจัดหาเขาชวยการดําเนินงาน 
นั้น ๆ อยางใด เพียงใด หรือไม 
  จ. ถาอยูในฐานะที่หนวยดําเนินการจัดทําเองได ใหชี้แจงไปพรอม 
ทั้งรายละเอียดวงเงินที่กะใชจายในกิจการนั้น ๆ   
 ๑๐. การดําเนินการกอสราง กระทําไดดังนี้ วิธีดําเนินการ 

  ก. การจางเหมา จะจางเหมาทั้งคาสิ่งของแรงงานหรือจะจางเฉพาะ กอสราง 

คาแรงงานก็ไดแตตองปฏิบัติตามขอบังคับทหารวาดวยการจางเหมา ที่ 
  ข. การทําเอง สําหรับหนวยทหารใชเจาหนาที่ซึ่งมีอยูตามอัตราและ 
กําลังทหารจัดทํา สําหรับกรมยุทธโยธาทหารบกใชเจาหนาที่ซึ่งมีอยูตามอัตราจัดทํา 
เปนการปกติ หากไมเพียงพอจะจางชาง กรรมกรภายนอก จํานวนเทาใด คาแรงเพียงใด  
โดยประมาณการใชจายไมเกินวงเงินงบกิจการนั้น ๆ ก็ใหกระทําไดเปนครั้งคราว 

๓/๑๓๕๐ ๒๔๗๘ 



๒๕๙ 
 
   การซื้อของ ใหปฏิบัติตามขอบังคับทหารวาดวยการจัดซื้อของใชราชการ  
 ที่  
การควบคุม  ๑๑. การกอสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใด ๆ หากเปนการจางเหมาโดยจะเปน 
กิจการกอสราง การเหมารวมหรือเหมาแยกเฉพาะสิ่ง เฉพาะอยางก็ตาม ตองมีกรรมการตรวจการจางเหมา  
 ตามขอบังคับทหารวาดวยการจางเหมา นอกจากนี้ผูขออนุมัติทําการจางเหมาตองตั้ง 
 นายตรวจงานขึ้นไมนอยกวา ๑ นาย และนายตรวจงานตองเปนผูมีความรูความสามารถ 
 ในการกอสราง ซึ่งทางกรมยุทธโยธาทหารบกเห็นชอบแลว เปนผูควบคุมกิจการกลาวคือ 
  - กรรมการ  มีหนาที่ตรวจการปฏิบัติของฝายผูรับจางใหดําเนินไปโดยเรียบรอย 
 ทั้งในทางการใชวัตถุ วิธีทําการ ฝมือ หรือความปราณีต จํานวนชาง กรรมกร และระยะ 
 เวลาของการทํางาน ใหถูกตองตามแบบรายการสัญญาตลอดถึงหลักวิธีการชางทุก 
 ประการเปนครั้งคราวตามความสําคัญทุกระยะของการกอสรางนั้น ๆ และทุกครั้งที่ 
 ตรวจตองบันทึกผลของการตรวจลงในสถิติที่นายตรวจงานจัดทําไว และเปนผูตรวจ 
 รับงานซึ่งผูรับจางทําเสร็จเรียบรอยตามงวดของที่กําหนดไวจนแลวเสร็จบริบูรณ 
  อนึ่ง การจัดกรรมการตรวจการกอสรางนี้ สําหรับกรมยุทธโยธาทหารบกจะ 
 ติดตอหนวยที่ขอใหทําการกอสรางจัดตั้งรวมดวย หรือหนวยอ่ืนจะขอใหกรมยุทธ- 
 โยธาทหารบกจัดตั้งกรรมการไปรวมการควบคุมกิจการ หรือตรวจการกอสรางประการ 
 ใดเปนครั้งคราวก็ใหกระทําไดโดยตกลงกัน 
  - นายตรวจงาน มีหนาที่ตรวจการปฏิบัติของฝายผูรับจางทํานองเดียวกับกรรมการ 
 แตเปนการตรวจประจํา และตองบันทึกสถิติการทํางาน ผลของงาน เหตุการณที่ควร 
 บันทึกและรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับถึงผูสั่งตั้งทุก ๑๕ วัน หรือมีเหตุการณไม 
 เรียบรอยเกิดขึ้นและเมื่อแลวเสร็จใหรวมรายงานไวเปนหลักฐานประกอบเรือ่งนั้น ๆ  
  - การตรวจของผูบังคับบัญชา เมื่อมีการกอสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางทุกคราว 
 เปนหนาที่ของเจากรมยุทธโยธาทหารบกหรือรองเจากรมยุทธโยธาทหารบก และ 
 หัวหนาหนวยไดรับอนุมัติใหทําการกอสราง หรือรองหัวหนาหนวยนั้นไปตรวจกิจการ 
 
 
 

๔/๑๑๓๗๘ ๒๔๗๖ 



๒๖๐ 
 
กอสรางและการปฏิบัติของเจาหนาที่ตาง ๆ เพื่อใหกิจการดําเนินไปโดยเรียบรอย 
ตามระยะงานที่สําคัญ ๆ เชน กิจการตอนเริ่มงานและตอนสิ้นงวดของงาน เปนตน 
หากผูบังคับบัญชาชั้นที่กลาวแลวไมสามารถไปตรวจดวยตนเองได ก็ตองจัดผูแทน 
ไป การไปตรวจงานตามที่กลาวในตอนนี้ จะตองบันทึกผลของการตรวจทุกคราว 
ไวดวย 
 ๑๒. บรรดาอาคารและสิ่งปลูกสรางอันเปนสมบัติของราชการทหารบก ทะเบียนประวัติ 
ตองมีแผนผัง ทะเบียนประวัติอันถูกตองเรียบรอยควบคุมอยูตลอดกาล จึงใหถือ 
ปฏิบัติ ดังนี้ 
  ก. ในทะเบียนประวัติตองปรากฏ 
   - ที่หนังสือ วัน เดือน ป ของคําสั่งอนุมัติใหทําการกอสราง 
   - แผนผังแสดงเขตที่ตั้งและหมายเลขประจําอาคารและสิ่ง 
ปลูกสรางโดยตลอด 
   - แบบ และรายการ 
   - วัน เดือน ป ที่เริ่มทํางานและแลวเสร็จ นามผูรับทํา ราคา 
หรือคาจาง เฉพาะสิ่งเฉพาะอยาง ทั้งขั้นทําการกอสรางและขั้นบํารุงซึ่งไดมีการ 
เปลี่ยนแปลงแกไขทุกระยะ 
   - หลกัฐานการสง และรับ ในการครอบครองและสงคืน หรอื 
เปนอื่นใดโดยตลอดเวลาที่อยูในสิทธิของราชการทหารบก 
  ข. การทําทะเบียนประวัติ 
   - สิ่งที่ทําการกอสรางขึ้นใหมจะอยูในวิธีการใดก็ตาม ใหผูเริ่ม 
ดําเนินการกอสรางเปนผูจัดทําโดยตลอดและเก็บรักษาตนฉบับไวเปนหลักฐาน ถา 
หนวยทหารเปนผูดําเนินการตองสงสําเนาใหกรมยุทธโยธาทหารบก ๑ ชดุ 
   - สิ่งที่มีอยูเดิม หรืออยูในความครอบครองของหนวยใด ให 
หัวหนาหนวยจัดใหมีการสํารวจเปนประจําปละ ๑ ครั้ง ใหทราบวาสิ่งใดมีแผนผัง  
ทะเบียนประวัติแลวหรือไม หรือมีการคลาดเคลื่อนประการใด แลวใหจัดทาํขึ้นหรือ 
 
 



๒๖๑ 
 
 แกไขใหเปนการเรียบรอยตนฉบับเก็บรักษาไวทางหนวย สงสาํเนาใหกรมยุทธโยธา- 
 ทหารบก ๑ ชุด (เฉพาะครั้งแรก) กับทุกครั้งที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงตองแจงใหกรม 
 ยุทธโยธาทหารบกทราบ เพื่อแกไขใหถูกตองตรงกัน 
  สิ่งใดที่ไมสามารถหาหลักฐานประกอบใหทราบถึงความสําคัญที่ตองแสดงใน 
 ทะเบียนประวัติตามหมายอักษร ก ขอนี้ใหจัดการประเมินและประมาณใกลเคียงได  
 แลวหมายเหตุไว 
การสง-รับ มอบ  ๑๓. สิ่งที่เกิดขึ้นใหม ใหผูดําเนินการกอสรางเปนผูสงมอบแกผูครอบครองหาก  
และสงคืน ยังไมปรากฏผูรับมอบโดยแนชัด ใหผูสงมอบจัดการดูแลรักษาไวกอน 
         สิ่งที่มีอยูแลว ทุกคราวที่มีการรับ - สงหนาที่ตองสงมอบอาคาร และสิ่งปลูก 
 สรางในความครอบครองนี้ดวย ถาเปนการยายโดยไมมีผูเขาครอบครองแทนใหสงคืน 
 กรมยุทธ โยธาทหารบก 
  หลักฐานการสง – รับมอบ หรือสงคืนตองมีบัญชีแสดงจํานวนอาคารและสิ่ง 
 ปลูกสราง แผนผัง ทะเบียนประวัติโดยเรียบรอย เมื่อถูกตองจึงรับมอบได และฝาย 
 รับมอบจะตองแจงการเขาครอบครองแทนใหกรมยุทธโยธาทหารบกทราบ 
รับผิดชอบและ  ๑๔. หัวหนาหนวยหรือบุคคลใด ไดรับมอบใหครอบครองบรรดาอาคาร และสิ่ง 
ระวังรักษา ปลูกสรางในราชการทหารบกเปนผูรับผิดชอบ ระวังรักษาสิ่งตาง ๆ ในความครอบครอง 
 นั้น ๆ ใหดํารงอยูดวยความเรียบรอย และตองบํารุงใหอยูในฐานะที่ใชราชการไดเสมอ 
 กับตองปฏิบัติดังตอไปนี้โดยเครงครัด คือ 
   - หามทิ้งรางวางเปลา อันกอใหเกิดความชํารุดเสียหาย 
   - ไมเพิกเฉย ละเลย เมื่อปรากฏการบกพรอง ชํารุดเสียหาย แมจะเปนสวน 
 เล็กนอยก็ใหจัดการบูรณะ 
   - หามใชในทางผิดลักษณะ หรือเกินขอบเขต 
   - หามแกไข เปลี่ยนแปลง รื้อ ยาย หรืออ่ืนใดอันเปนเหตุใหผิดไปจากลักษณะ 
 เดิม ไมวาจะเกี่ยวแกทรงสณัฐาน หรอืขนาด และวัตถุโดยพลการ เวนแตจะไดรับอนุมัติ 
 จากผูบัญชาการทหารบก 
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๒๖๒ 
 
  - บรรดาวัตถุกอสรางซึ่งเหลือจากทางราชการไดทําการซอมสราง 
แตละคราวหรือที่ไดจากการรื้อถอน  ถาสิ่งใดสมควรจะเก็บไวใชในการกอสรางไดก็ให 
นําขึ้นบัญชีไว หรือเมื่อเห็นวาไมสมควรเก็บไวก็ใหดําเนินการขายตามระเบียบ 
 เพื่อใหการรับผิดชอบและระวังรักษาเปนผลดี สมความมุงหมายของทาง 
ราชการ จึงใหผูรับผิดชอบในการครอบครองมีสิทธิกําหนดระเบียบการพักอาศัยหรือ 
ระเบียบการใชข้ึนไดตามความจําเปน 
           ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
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