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คำ�นำ�

 การทำาหน้าที่ตรวจราชการและสืบสวนสอบสวนของกรมจเรทหารบก เป็น 
การช่วยเหลือผู้บัญชาการทหารบก ในการควบคุม กำากับดูแลหน่วย ตลอดจนกำาลังพล 
ให้ปฏิบัติราชการและปฏิบัติตนด้วยความสุจริต ถูกต้อง และยุติธรรม ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยรวมของกองทัพบกทางตรง และ/หรือทางอ้อมต่อไป

 อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำากัดในเรื่องจำานวนเจ้าหน้าที่ งบประมาณ และเวลา 

ทำาให้การทำาหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร กล่าวคือ การตรวจราชการกว่าจะ 

ครบวงรอบตรวจหน่วยเดิมประมาณ ๓ ปีข้ึนไป ส่วนการสืบสวนสอบสวนก็มีความล่าช้า 

เพราะต้องทำาหลายกรณีพร้อมกัน

 คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร จัดทำาขึ้นเพื่อให้ความรู้ในการตรวจราชการ 

และการสืบสวนสอบสวนแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ 

พิเศษ ฝ่ายอำานวยการ จนถึงผู ้บังคับบัญชา ใช้ในการทำางานหรือควบคุมกำากับ 

ดูแล ซึ่งจะช่วยบรรเทาข้อจำากัดของกรมจเรทหารบกได้ทางหนึ่ง โดยจัดทำาเป็น ๔ เล่ม 

ได้แก่

 เล่ม ๑ การตรวจกิจการท่ัวไป ในเร่ืองส่ิงอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สายส่ือสาร

และสายพลาธิการ สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ และสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕

 เล่ม ๒ การตรวจกิจการท่ัวไป ในเร่ืองการบริการกำาลังพล การรักษาความปลอดภัย 

และการเลี้ยงดูทหาร ยานพาหนะในและนอกอัตรา อาวุธประจำากาย ประจำาหน่วยและ

เครื่องควบคุมการยิง มาตรการประหยัดพลังงาน

 เล่ม ๓ การตรวจการจัดหา ในเรื่องการซื้อและจ้างโดยวิธีตกลงราคา การซื้อ 

และจ้างโดยวิธีสอบราคา การซ้ือและจ้างโดยวิธีประกวดราคา การซ้ือและจ้างโดยวิธีพิเศษ  

การซื้อและจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ และการซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์

และงานก่อสร้าง (งานสนาม)

 เล่ม ๔ เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน ในเรื่องกฎหมายที่ควรรู้ และการตรวจ

กิจการทั่วไป ในเรื่องกิจการเรือนจำาทหาร กิจการสายงานสัสดี
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 ท้ังน้ีเน้ือหาท้ังการตรวจกิจการท่ัวไปและการตรวจการจัดหา ประกอบด้วยเร่ือง 

ที่ตรวจ หัวข้อและรายการที่ตรวจของเรื่องนั้น ๆ พร้อมกับอ้างอิงหลักฐานและเนื้อหา 

ไว้ด้วยกัน เพิ่มเติมด้วยข้อบกพร่องที่พบบ่อย เพื่อให้หน่วยเพิ่มความระมัดระวัง 

ในรายการนั้น ๆ ยิ่งขึ้น 

 กรมจเรทหารบก หวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเรจะเป็น

ประโยชน์และอำานวยความสะดวกทั้งแก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ 

ทั่วไปได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ และอ้างอิง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

เป็นไปด้วยความถูกต้อง แม่นยำา และเป็นมาตรฐานเดียวกัน หากมีข้อควรแก้ไข 

หรือข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กรมจเรทหารบกยินดีน้อมรับ  

เพื่อนำาไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป

กรมจเรทหารบก

พฤศจิกายน ๒๕๕๙

Issue-1.indd   4 10/11/2559   14:00:40



๑

๗

๑๑๗

๑๙๕

๒๕๑

๓๑๕





กล่าวทั่วไป

๑.  ประวัติความเป็นมา
	 กิจการจเรทหารบก	 :	 	 เริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
จุฬาลงกรณ์	 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พระองค์ได้ทรงจัดตั้ง	 “จเรทัพบก”	 ขึ้นเป็น 
ครั้งแรก	 เมื่อวันที่	 ๖	 พฤษภาคม	 ร.ศ.๑๑๒	 (พ.ศ.๒๔๔๖)	 และได้ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งให้	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ	 สยามมกุฎ 
ราชกุมาร	ทรงรับตำาแหน่ง	“จเรทัพบก”	มีหน้าที่ตรวจราชการทหารทั่วไป	และพระองค์
ทรงดำารงตำาแหน่งนี้ตลอดมาจนเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า	
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ	 พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ในปี	 ร.ศ.๑๒๙	
(พ.ศ.๒๔๕๓)	ซึ่งนับได้ว่าทรงเป็นจเรทัพบกเป็นพระองค์แรก	และนับได้ว่าพระองค์ท่าน
เป็นต้นกำาเนิดของกิจการจเรและกรมจเรทหารบกสืบมาตราบจนทุกวันนี้
๒.  วิสัยทัศน์
	 กรมจเรทหารบก	 เป็นหน่วยตรวจราชการและสืบสวนสอบสวนท่ีมีประสิทธิภาพ 
มีความโปร่งใส	 สุจริต	 ยุติธรรม	 เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา	 หน่วยทหาร	 กำาลังพล
ของกองทัพบก	และประชาชน
๓. ภารกิจ
	 ๓.๑	 ดำาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ	 สืบสวนและสอบสวน	 ในเรื่องที่
เกี่ยวกับประสิทธิภาพและราชการของหน่วยต่าง	ๆ	ของกองทัพบก
	 ๓.๒	สืบสวนสอบสวน	และพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์	และการร้องเรียนที่เกี่ยว
กับราชการ	หรือทหาร	หรือข้าราชการกองทัพบก
๔. ภารกิจแถลงใหม่
	 ๔.๑	ดำาเนินการการตรวจราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานหน่วยเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง	ประหยัด	มีประสิทธิภาพ	และสมประโยชน์ต่อทางราชการ
	 ๔.๒	ดำาเนินการสืบสวนสอบสวนด้วยความโปร่งใส	เป็นธรรม	เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง
เสนอผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
	 ๔.๓	พัฒนาบุคลากรในสายงานจเร	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ให้มีความรู้ความสามารถ
ในหน้าที่ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	มีคุณธรรม	และอุดมการณ์
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๕. การจัด

กรมจเรทหารบก
      
   
       แผนกการเงิน

กองธุรการ        กองแผน            กองตรวจกิจการท่ัวไป    กองตรวจการจัดหา     กองสืบสวนสอบสวน

แผนกสารบรรณ

แผนกบริการ

แผนกธรุการและกำาลงัพล

แผนกแผน

แผนกงบประมาณ

แผนกวิชาการ

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกวิเคราะห์และประเมินค่า แผนกวิเคราะห์และประเมินค่า แผนกพิจารณารายงานและคำาร้อง

แผนกสืบสวนสอบสวนแผนกตรวจการจัดซ้ือ

แผนกตรวจการจัดจ้าง

แผนกตรวจกิจการทั่วไป

แผนกตรวจกิจการส่งกำาลังบำารุง

๖. นโยบายของผู้บังคับบัญชา : ยึดถือตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจใน
หน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒ และสนองตอบต่อเจตนารมณ์ และการสั่งการของ 
ผบ.ทบ. ดังนี้
 ๖.๑ การปฏิบัติงานในหน่วยทุกระดับของ ทบ. ต้องยึดถือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และสายการบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 
 ๖.๒ การรักษาคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ หน่วยท่ีมีคลังอาวุธให้ ผบ.หน่วย ตรวจตรา 
ระมัดระวัง ดูแลคลังฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
คลังกระสุน และวัตถุระเบิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการรักษาปรนนิบัติบำารุง
ยุทโธปกรณ์ภายในหน่วยให้มีสภาพที่ดี พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ และไม่มีการรั่วไหล 
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ซึ่งจะต้องไม่เกิดขึ้นใน ทบ. หากมีข้อบกพร่องและมีการสูญหาย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
รวมท้ังผู้บังคับบัญชาตามลำาดับช้ัน จะต้องรับผิดชอบทางวินัย ทางคดีอาญา และทางคดีแพ่ง 
 ๖.๓ ให้ผู้บังคับหน่วยกวดขันให้กำาลังพลตรวจสอบสมุดประวัติของตนเอง  
ให้เรียบร้อย ทันสมัย เพ่ือสิทธิของกำาลังพล รวมท้ังดูแลสิทธิต่าง ๆ ท่ีกำาลังพลจะได้รับ 
กรณีที่การดำาเนินการด้านสิทธิกำาลังพลล่าช้าให้แจ้งกำาลังพลได้รับทราบโดยเร็ว  
เพื่อป้องกันการร้องเรียน
 ๖.๔ ให้ผู้บังคับหน่วยได้มีการพัฒนาปรับปรุงหน่วยของตนเอง ให้สมกับเป็น 
หน่วยทหารท่ีมีเกียรติและศักด์ิศรี เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับจากส่วนราชการอ่ืนและประชาชน
 ๖.๕ ให้หน่วยที่มีคลังสิ่งอุปกรณ์อยู่ในความรับผิดชอบได้มีการบริหารจัดการ
ภายในคลังสิ่งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยโดยจัดทำารายการการส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ รวมทั้งสำารวจ
ตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ใดไม่ได้ใช้งาน หมดอายุ และไม่จำาเป็นต้องจัดหามาเพิ่มเติมให้
งดเว้นการจัดหา และสิ่งอุปกรณ์ใดที่ขาดแคลนก็ให้ดำาเนินการเข้าวงรอบการจัดหามา 
ทดแทนใหม่
 ๖.๖ หน่วยที่ได้รับการประเมินผลการตรวจอยู ่ในระดับต่ำ�ในปีที ่ผ่านมา  
จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงโดยด่วน การตรวจทุกหน่วยจะต้องมีผลการประเมินไม่ต่ำ�
กว่าร้อยละ ๘๐
 ๖.๗ ให้หน่วยของ ทบ. นำามาตรการประหยัดใน ทบ. มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 
 ๖.๘ การจัดหาสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ ให้คำานึงถึงความต้องการใน 
การใช้งานของหน่วยใช้ ทั้งด้านชนิดและจำานวนที่สอดคล้องกับความจำาเป็นและ
ความสิ้นเปลืองในการใช้งาน การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  
เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบกอย่างแท้จริง
 ๖.๙ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำาการ และการปลด
ทหารกองประจำาการ ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องดำาเนินการด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม และ
โปร่งใส 
 ๖.๑๐ ให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับดำาเนินการช่วยเหลือดูแลสวัสดิการของกำาลังพล
ชั้นผู้น้อยและดำาเนินการด้านสิทธิกำาลังพลอย่างจริงจัง เพื่อให้คุณภาพชีวิตของกำาลังพล 
และครอบครัวดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
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 ๖.๑๑ การบริหารกองทุนชุมชนของ ทบ. เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิด
ประโยชน์ต่อกำาลังพลอย่างแท้จริง
 ๖.๑๒ ให้ ทภ. กวดขัน กำากับดูแล กรณีกำาลังพลนำาอาวุธ กระสุนของทาง
ราชการออกไปภายนอก ทบ. และมอบหมายให้ จบ. ทำาการสุ่มตรวจว่ามีอาวุธ กระสุน
หายไปหรือไม่
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	 ๔๘.๑	 ถ้าจำานวนสิ่งอุปกรณ์ขาดจากยอดใน 

บัญชีคุม	 ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก	 ว่าด้วยการ

จำาหน่ายส่ิงอปุกรณ	์พ.ศ.๒๕๕๗	ลง	๓๑	ม.ค.	๕๗	ระเบยีบ	 

ทบ.	 ว่าด้วยการจำาหน่ายสิ่งอุปกรณ์	 พ.ศ.๒๕๕๗	 

ลง	๓๑	ม.ค.	๕๗
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	 	 	 ๓๔.๒.๑.๖	 ถ้ามีสิ่งอุปกรณ์ชำารุด	 

หรือสูญหาย	 ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก	 ว่าด้วย 

การจำาหน่ายสิง่อปุกรณ์	(ระเบยีบ	ทบ.	ว่าด้วยการจำาหน่าย

สิ่งอุปกรณ์	พ.ศ.๒๕๕๗	ลง	๓๑	ม.ค.	๕๗)
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	 	 	 ๓๒.๒.๓	ซากสิ่งอุปกรณ์	ตามระเบียบ	

ทบ.	 ว่าด้วยการจำาหน่ายสิ่งอุปกรณ์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ลง	 

๓๑	ม.ค.	๕๗
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	 ๓.๒	 หน่วยจัดหาเองและได้ส่งมาขึ้นบัญชีคุมที่ 

กองคลังสื่อสารแล้ว

ข้อ ๔	 ก่อส่งซ่อมขั้น	 ๓-๔	 และ๕	 หน่วยจะต้องซ่อม 

ขั้น	๑-๒	ให้เรียบร้อย

ข้อ ๕ ห้ามหน่วยทำาการซ่อมเกินข้ัน	 เว้นในกรณีที่การ 

ส่งซ่อมทำาได้ยาก	 ให้ติดต่อกองโรงงานเครื่องสื่อสาร

พิจารณาก่อน
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ข้อ ๖	 เม่ือเกิดการซ่อมไม่คุ้มค่า	 ทางกองโรงงาน 

เครือ่งสือ่สารจะแจง้ใหห้น่วยทราบเพือ่ดำาเนนิการในเรือ่ง

ขออนุมัติจำาหน่ายต่อไป
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 ระเบยีบ	ทบ.	ว่าด้วย	การจำาหน่ายสิง่อปุกรณ์	พ.ศ.๒๕๕๗ 

ลง	๓๑	ม.ค.	๕๗	ข้อ	๑๗,	๑๗.๑	และ๑๗.๒

ข้อ ๑๗	การรายงานขออนมุติจำาหน่ายส่ิงอปุกรณ์ของหน่วย

	 ข้อ	๑๗.๑	หน่วยขนาดกองร้อยหรือเทียบเท่า	

เป็นหน่วยเริม่รายงานโดย	รายงานไปตามสายการบงัคบับญัชา

	 ข้อ	๑๗.๒	รายงานทันท	ีเมือ่ทราบว่าสิง่อปุกรณ์

นัน้อยู่ในสภาพทีต้่องจำาหน่ายเพือ่ตดัยอดออกจากบญัชคีมุ	

เว้นแต่การรายงานขออนุมัติตัดยอดสิ่งอุปกรณ์	เนื่องจาก

การปฏิบัติราชการสนาม	 ถ้าจำาเป็นให้รายงานเป็นคราวๆ	

ไป	การรายงานและคราวนั้น	ให้รายงานเมื่อจบการปฏิบัติ

เรือ่งหนึง่ๆ	ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสมแต่ไม่เกนิ	๑	เดอืน
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ระเบียบ	 ทบ.	 ว่าด้วย	 การจำาหน่ายสิ่งอุปกรณ์	 พ.ศ.	

๒๕๕๗	ลง	๓๑	ม.ค.	๕๗	ข้อ	๑๑,	๑๒,	๑๓,	๑๔,	๑๘,	

๒๐,	๒๑,	๒๔,	๒๗	และ	๒๗.๓

	 ข้อ	๑๑	ผูบ้งัคบับญัชาชัน้	ผูบ้งัคบับญัชากองพล	หรอื

เทียบเท่า	 มีอำานาจอนุมัติให้จำาหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจาก

บัญชีคุมของหน่วยในอัตราของตน

	 เฉพาะผู้บญัชาการกองบญัชาการช่วยรบ	ให้มีอำานาจ

อนุมติัจำาหน่ายส่ิงอปุกรณ์ออกจากบญัชคีมุของหน่วยอืน่ๆ	

ซึ่งรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์	จากกองบัญชาการช่วยรบ

	 ผูบ้งัคบับญัชาตามวรรคหนึง่และวรรคสอง	มอีำานาจ

อนุมัติโดยถือจำานวนเงินตามราคาซื้อ	 หรือได้มาของ 

สิ่งอุปกรณ์ที่รายงานขออนุมัติจำาหน่ายในคราวหนึ่ง	ดังนี้	

	 	 ๑๑.๑	 สิง่อปุกรณ์ใช้สิน้เปลอืง	สิง่อปุกรณ์ถาวร	

สิ่งอุปกรณ์มีชีวิต	 และชิ้นส่วนซ่อม	 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน	

๑๕๐,๐๐๐	บาท

	 	 ๑๑.๒		สิ่งอุปกรณ์ตามข้อ	๑๑.๑	กรณีจำาหน่าย

เป็นสูญวงเงินต้องไม่เกิน	๔๐,๐๐๐	บาท	เว้นสิ่งอุปกรณ์

ที่ได้รบัการช่วยเหลือทางการทหารในระหว่างภาวะไม่ปกติ

วงเงินต้องไม่เกิน	๕๐,๐๐๐	บาท

	 ข้อ	 ๑๒	 ผู้บังคับบัญชาชั้น	 แม่ทัพหรือเทียบเท่า	 

ซึ่งมีหน่วยสนับสนุนทางการส่งกำาลังในอัตรามีอำานาจ
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อนุมัติให้จำาหน่ายส่ิงอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุมของหน่วย

ในอัตราของตน	 และหน่วยในพื้นที่ซึ่งได้รับการสนับสนุน

จากที่ตั้งทางการส่งกำาลังของตน

	 สำาหรบัผู้บงัคบับัญชาชัน้	แม่ทพัหรอืเทยีบเท่าที่ไม่มี

หน่วยสนบัสนุนในอตัรามอีำานาจอนมุติัจำาหน่ายสิง่อปุกรณ์

ออกจากบัญชีคุมเฉพาะหน่วยในอัตราของตน	

	 ผูบ้งัคบับญัชาตามวรรคหนึง่และวรรคสอง	มอีำานาจ

อนุมัติโดยให้ถือจำานวนเงินตามราคาซื้อหรือได้มาของ 

สิ่งอุปกรณ์ที่ขออนุมัติจำาหน่ายในคราวหนึ่ง	ดังนี้

	 	 ๑๒.๑	สิง่อปุกรณ์ใช้สิน้เปลอืง	สิง่อปุกรณ์ถาวร	

สิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต	 และชิ้นส่วนซ่อม	 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน	

๓๐๐,๐๐๐	บาท

	 	 ๑๒.๒	สิ่งอุปกรณ์ตามข้อ	๑๒.๑	กรณีจำาหน่าย

เป็นสูญ	วงเงินต้องไม่เกิน	๘๐,๐๐๐	บาท	เว้นสิ่งอุปกรณ์

ที่ได้รับการช่วยเหลือจากทางการทหารในระหว่างภาวะ 

ไม่ปกติ	วงเงินต้องไม่เกิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท

	 ข้อ	 ๑๓	 เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ	 หรือเจ้ากรมฝ่าย

กจิการพเิศษ	มอีำานาจอนมุตัใิห้จำาหน่ายสิง่อปุกรณ์	ซึง่อยู่

ในความรับผิดชอบของสายงานออกจากบัญชีคุม	ดังนี้

	 	 ๑๓.๑	 ส่ิงอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง	 สิ่งอุปกรณ์ที่มี

ชีวิต	 และชิ้นส่วนซ่อม	 ให้ถือจำานวนเงินตามราคาซื้อ 

หรือได้มาของสิ่งอุปกรณ์ที่ขออนุมัติจำาหน่ายในคราวหนึ่ง

รวมทั้งสิ้นไม่เกิน	๖๐๐,๐๐๐	บาท	สำาหรับสิ่งอุปกรณ์ที่มี
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ชวีติ	หากวงเงนิเกินทีก่ำาหนดให้ลงนามอนมุตั	ิโดยรบัคำาสัง่

ผูบ้ญัชาการทหารบก	และรายงานให้กองทพับกทราบด้วย

	 	 ๑๓.๒	สิง่อปุกรณ์ตามข้อง	๑๓.๑	กรณีจำาหน่าย

เป็นสูญ	 วงเงินตามราคาซื้อ	 หรือได้มาของสิ่งอุปกรณ์

ประเภทที่จำาหน่ายเป็นสูญ	ให้เป็นไปตามข้อ	๑๑.๒	หรือ

ข้อ	๑๒.๒	แล้วแต่กรณี

	 ข้อ	 ๑๔	 ผู้บัญชาการทหารบก	 มีอำานาจอนุมัติให้

จำาหน่ายส่ิงอุปกรณ์ทุกประเภทออกจากบัญชีคุมได้ทุก

กรณีโดยไม่จำากัดวงเงิน	 เว้นแต่การจำาหน่ายเป็นสูญ	 

มีอำานาจอนุมัติในวงเงินตามราคาซ้ือ	 หรือได้มาของ 

สิ่งอุปกรณ์ทั้งสิ้นไม่เกิน	๕๐๐,๐๐๐	บาท

	 ข้อ	๑๘	หน่วยบังคับบัญชาขนาดกองพันหรือเทียบ

เท่าขึน้ไป	เป็นหน่วยรายงานทัง้นีเ้มือ่ได้รบัรายงานข้อ	๑๗	

แล้ว	ปฏิบัติตามลำาดับดังต่อไปนี้

	 	 ๑๘.๑	แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเทจ็จรงิ

	 	 ๑๘.๒	รายงานขออนุมัติจำาหน่าย

	 ข้อ	๑๙	การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเทจ็จรงิ

	 	 ๑๙.๑	ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

ทันทีที่ได้รับรายงาน

	 	 ๑๙.๒	คณะกรรมการสอบสวนข ้อเท็จจริง

ประกอบด้วย	ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรอย่างน้อย	๓	นาย	

เว้นแต่หน่วยในต่างประเทศ	 ถ้ามีข้าราชการสัญญาบัตร 

ไม่เพียงพอให้แต่งต้ังข้าราชการตำ่ากว่าสัญญาบัตรหรือ
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ข้าราชการจากหน่วยราชการอื่นร่วมเป็นกรรมการได	้ 

๑	นาย

	 	 ๑๙.๓	ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 

เพื่อหารายละเอียดและสาเหตุของการจำาหน่าย	 โดยให้

พิจารณาให้ได้ความว่าการดูแลรักษาสิ่งอุปกรณ์ของ 

เจ้าหน้าที่หรือพลประจำาด้วยได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม 

คำาแนะนำาหรือคู่มือหรือไม่

	 การสอบสวนน้ัน	ให้คณะกรรมการดำาเนนิการสอบสวน

ตามความสำาคัญของเรื่องในกรณีเป็นสิ่งอุปกรณ์ที่มีราคา

ตำา่	หรือเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วเนือ่งจากการปฏบัิตริาชการสนาม	

ให้คณะกรรมการรายงานผลการสอบสวนโดยสรุป	 

และเสนอความเห็นในเรื่องที่สอบสวนให้ผู ้สั่งแต่งตั้ง

กรรมการใช้แนบไปกับรายงานขออนุมัติจำาหน่าย	 เพื่อ

ประกอบการพิจารณาสั่งการของผู ้มีอำานาจอนุมัต ิ

ก็เป็นการเพียงพอ	ข้อสำาคัญต้องสอบสวนให้ได้ความจริง

ว่า	สาเหตเุกดิจากเหตุใด	อาทเิช่น	จากการทจุรติ	หรอืการ

จงใจทำาให้เสียหาย	หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอัน

เป็นการประมาทเลินเล่อ	 หรือเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ	

เหตสุดุวสิยัหรอืเกดิขึน้ตามสภาพการใช้งานปกติ	หรอืจาก

การกระทำาของข้าศึก	 เป็นต้น	 รวมทั้งต้องให้ปรากฏหลัก

ฐานเกี่ยวกับ	ประเภท	ชนิด	ราคา	จำานวนความเสียหาย	

ปีที่ได้รับการแจกจ่าย	และประเภทงบประมาณที่จัดหาสิ่ง

อุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายว่าจัดหามาจากงบประมาณ
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ประเภทใด	และต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบ

ชดใช้หรือไม่	 ถ้าหากผลการสอบสวนส่อไปในทางเป็น

ความผิดในทางอาญาด้วยให้คณะกรรมการสอบสวนข้อ

เท็จจริงแยกสำานวนการสอบสวนดำาเนินคดีอาญาต่อไป

	 เมื่อสอบสวนเสร็จส้ินแล้ว	 ให้รายงานผลการ

สอบสวนพร้อมทั้งแนบสำานวนการสอบสวนของพนักงาน

สอบสวน	(ถ้ามี)	ส่งถึงผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้เสร็จ

สิ้นภายใน	๓๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับ

ทราบคำาส่ังแต่งตัง้กรรมการ	แต่ถ้าการสอบสวนยงัไม่เสรจ็	

จะขออนญุาตผูส่ั้งแต่งตัง้กรรมการเพือ่ขยายเวลาสอบสวน

ต่อไปอีกคราวละไม่เกิน	๑๕	วัน	แต่รวมระยะเวลาในการ

ดำาเนินการทั้งสิ้นแล้วไม่เกิน	๙๐	วัน

	 	 ๑๙.๔	ในกรณีสูญหาย	เสียหาย	ตาย	หรือขาด

บัญชี	 ซึ่งต้องพิจารณาหาตัวผู้รับผิดทางละเมิด	 ให้หน่วย

ปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการปฏิบัติ

เมือ่เกดิความเสียหายแก่เงนิราชการหรอืทรพัย์สนิของทาง

ราชการอนัเน่ืองจากการกระทำาละเมดิของเจ้าหน้าทีท่ีม่ผีล

บังคับใช้ ในปัจจุบัน	 โดยให้รายงานตามสายการบังคับ

บัญชาไปยงักองทัพบก(ผ่านสำานกังานพระธรรมนญูทหารบก)

	 ข้อ	 ๒๐	 แบบพิมพ์และสายการรายงานขออนุมัติ

จำาหน่าย

	 	 ๒๐.๑	ใช้แบบรายงานตามแบบ	ทบ.๔๐๐-๐๖๕	

(ผนวก	 ก.แบบรายงานขออนุมัติจำาหน่าย)	 และแนบ 
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หลักฐานต่างๆ	ไปพร้อมกับรายงานด้วย

	 	 ๒๐.๒	ส่งรายงานไปตามสายการส่งกำาลงั	(ผนวก	

ข.	ทางเดินเอกสาร)

	 	 ๒๐.๓	 สำาเนารายงานให้หน่วยบังคับบัญชา

โดยตรงทราบ

	 	 ๒๐.๔	หน่วยปฏิบัติราชการสนาม	รายงานไปยัง

กองบังคับการควบคุมเพื่อตรวจสอบความถูกต ้อง	 

และบันทึกความเห็นก่อน	จึงส่งรายงานไปตามข้อ	๒๐.๒	

	 ข้อ	๒๑	หลักฐานต่าง	ๆ	ที่แนบไปพร้อมกับรายงาน

ขออนุมัติจำาหน่าย

	 	 ๒๑.๑	 คำา ส่ังหรือสำาเนาคำา ส่ังแต ่ง ต้ังคณะ

กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

	 	 ๒๑.๒	 รายงานผลการสอบสวนของคณะ

กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

	 	 ๒๑.๓	 คำาให้การของบุคคลที่เป็นต้นเหตุและ

บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์

	 	 ๒๑.๔	 สำานวนการสอบสวน	 เว้นกรณีที่คณะ

กรรมการสอบสวนข้อเทจ็จรงิโดยสรปุตามข้อ	๑๙.๓	วรรค	๒

		 ๒๑.๕	 รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการ

สอบสวนข้อเทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมิดในกรณทีี่ได้ขอ

อนุมัติกองทัพบกและกองทัพบกได้อนุมัติให้แต่งต้ัง 

คณะกรรมการสอบสวนข้อเทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมดิ
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	 	 ๒๑.๖	 เอกสารแสดงความยินยอมชดใช้สิ่ง

อปุกรณ์ของผูร้บัผดิชอบชดใช้	ในกรณท่ีีต้องมผู้ีรบัผดิชอบ

ชดใช้	 หรือในกรณีที่ผู้รับผิดชอบชดใช้ไม่ยินยอมชดใช้	 

ให้หน่วยรายงานระบุในรายงานขออนุมัติจำาหน่ายของ

หน่วยด้วย

	 	 ๒๑.๗	หลกัฐานและ/หรอืเอกสารอืน่ๆ	ทีจ่ำาเป็น

	 ข้อ	๒๔	เมือ่หน่วยรายงานทราบผลการอนมุตัจิำาหน่าย 

สิง่อปุกรณ์แล้วให้ตดัยอดสิง่อปุกรณ์นัน้ออกจากบญัชคุีม

ของหน่วย	และแจ้งผลการอนมุติันัน้ให้หน่วยบงัคับบญัชา

โดยตรงทราบ	 แต่ถ้าในระหว่างการดำาเนินกรรมวิธีขอ

อนุมัติจำาหน่าย	 หน่วยรายงานมีความจำาเป็นต้องใช ้

ส่ิงอุปกรณ์ประเภทน้ัน	 ให้หน่วยรายงานทำาเบิกทดแทน 

ไปได้	 เว้นสิ่งอุปกรณ์ประเภท	๔	โดยในการเบิกทดแทน	 

ให้แนบหลักฐานที่แสดงว่าสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ระหว่าง

การดำาเนนิการกรรมวิธขีออนมัุติจำาหน่าย	เช่น	เอกสารจาก

หน่วยซ่อมบำารุง	หรือรายงานการสูญหาย	เป็นต้น

	 ข้อ	๒๗	การชดใช้สิ่งอุปกรณ์	กระทำาได้	๓	วิธี	คือ	

การแก้ไขให้คงสภาพเดิม	 การชดใช้ด้วยสิ่งอุปกรณ์	 

และการชดใช้ด้วยเงิน

	 	 ๒๗.๓	 การชดใช้ด้วยเงิน	 ให้ชดใช้เป็นเงินตาม

หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำาหนดรวมทั้งปฏิบัติตาม

ระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้อง



87



88



89

ระเบียบ	ทบ.	ว่าด้วยการจำาหน่าย	สป.	พ.ศ.	๒๕๕๗	

ลง	๓๑	ม.ค.	๕๗	ตอนที่	 ๖	 ข้อ	๓๐,	๓๐.๑,	๓๐.๒,	

๓๐.๓,	๓๐.๔,	๓๒,	๓๓,	๓๓.๑,	๓๓.๒	ข้อ	๓๔,	๓๔.๑,	

๓๔.๒,	๓๔.๒.๑	และ	๓๔.๒.๒

	 ตอนท่ี	 ๖	 การปฏิบัติต ่อสิ่งอุปกรณ์หรือซาก 

สิง่อปุกรณ์	ที่ได้รบัอนุมติัให้จำาหน่ายออกจากบญัชคุีมแล้ว

	 ข้อ	๓๐	ผูบ้งัคบับญัชานัน้	ผูบ้ญัชาการกองพลหรอื

เทียบเท่า	ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทับหรือเทียบเท่า	เจ้ากรม

ฝ่ายยุทธบริการ	 หรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษหากไม่ม ี

ข้อกำาหนดไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว	 ในการอนุมัติจำาหน่ายและ	

สั่งการปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ตามข้อ	

๒๓.๒	 นั้น	 ให้พิจารณาสั่งการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้

	 	 ๓๐.๑	 มอบให้แก่ผู ้ชดใช้ ในกรณีที่มิใช ่สิ่ง

อุปกรณ์หลัก	หรือสิ่งอุปกรณ์สำาคัญ

	 	 ๓๐.๒		ส่งให้ตำาบลรวบรวมสิง่อปุกรณ์จำาหน่าย
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หรอืปฏบิตัติามทีก่รมฝ่ายยทุธบรกิาร	หรอืกรมฝ่ายกจิการ

พิเศษที่รับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์นั้นกำาหนด

	 	 ๓๐.๓	ให้หน่วยนำาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

	 	 ๓๐.๔	ทำาลาย

ข้อ	 ๓๒	 สิ่งอุปกรณ์	 และซากสิ่งอุปกรณ์ในโครงการ	 

ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในข้อ	๒๓.๔	ของระเบียบนี้

	 “ข้อ	๒๓.๔	เฉพาะสิ่งอุปกรณ์ในโครงการ

	 ๒๓.๔.๑	 ให้รายงานขออนุมัติจำาหน่ายส่ิงอุปกรณ์

ในโครงการที่อยู่ในครอบครองของหน่วยตามปกติจนถึง 

ผู้มีอำานาจอนุมัติให้จำาหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม

	 ๒๓.๔.๒	 สำาเนารายงานขออนุมัติจำาหน่ายตามข้อ	

๒๓.๔.๑	เสนอกรมฝ่ายยุทธบริการ	หรือกรมฝ่ายกิจการ

พเิศษทีรั่บผดิชอบในสิง่อปุกรณ์นัน้	เพือ่พจิารณาดำาเนนิการ

ต่อไป

	 ๒๓.๔.๓	กรมฝ่ายยทุธบรกิาร	หรอืกรมฝ่ายกจิการ

พิเศษเมื่อได้รับรายงานแล้วให้รายงานถึงกองทัพบก	 

เพื่อแจ้งให้ประเทศผู้มอบ/บริจาคสิ่งอุปกรณ์ทราบ	 และ

ทำาข้อตกลงหรือกำาหนดแนทางปฏิบัติต ่อสิ่งอุปกรณ ์

ดังกล่าวต่อไป

	 ๒๓.๔.๔	 ห้ามดำาเนินการใดๆ	 หรือปฏิบัติต่อ 

สิ่งอุปกรณ์ในโครงการที่ได้รับอนุมัติให้จำาหน่าย	 ก่อน 

ที่จะได้ข้อยุติจากผลการดำาเนินการตามข้อ	 ๒๓.๔.๓	

เรียบร้อยแล้ว
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คำาสั่ง	สส.	(เฉพาะ)ที่	๙๕๖/๕๗	ลง	๑๘	ธ.ค.	๕๗	

เรือ่ง	การกำาหนดรายการสิง่อปุกรณ์หรอืซากสิง่อปุกรณ์ท่ี

หน่วยจะต้องส่งคืนหรือไม่ต้องส่งคืน	 ข้อ	 ๑,	 ๑.๑,	 ๑.๒,	

๑.๓	และ	๒

	 ๑.	สิ่งอุปกรณ์ที่ต้องส่งซากคืน

	 ๑.๑	 ส่ิงอุปกรณ์หลัก,	 สิ่งอุปกรณ์สำาคัญและ 

ส่ิงอุปกรณ์ในโครงการ	 ให้หน่วยส่งคืนซากมาที่ตำาบล
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รวบรวมสิ่งอุปกรณ์จำาหน่ายของกรมการทหารสื่อสาร

	 ๑.๒	 สิง่อปุกรณ์รอง	ทีม่มีลูค่าต้ังแต่	๕,๐๐๐	บาท

ขึ้นไป	 ให้หน่วยส่งคืนซากไปที่ตำาบลรวบรวมซากสิ่ง

อุปกรณ์จำาหน่ายตามสายการส่งกำาลังที่ใกล้ที่สุด

	 ๑.๓	 ชิ้นส่วนซ่อม	ที่มีมูลค่าตั้งแต่	๘๐,๐๐๐	บาท

ขึน้ไป	ให้ส่งคนืซากมาทีต่ำาบลรวบรวมสิง่อปุกรณ์จำาหน่าย

ของกรมการทหารสื่อสาร

	 ๒.	สิง่อปุกรณ์ที่ไม่ต้องส่งคืนซาก	ได้แก่สิง่อปุกรณ์

ที่ไม่ได้อยู่ในข้อ	๑	โดยพิจารณาตามผนวก	ก	แนบท้ายคำา

สั่งนี้	 สำาหรับสิ่งอุปกรณ์ ใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ ในคำาสั่งนี	้ 

ให้ประสานการดำาเนินการกบักรมการทหารสือ่สารโดยตรง
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