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คำาสั่ง	ทบ.ที่	๑๕๖/๒๕๕๗	ลง	๒๖	พ.ค.	๕๗	เรื่อง

การขึ้นบัญชีคุม	สป.	ของ	ทบ.	ข้อ	๓,	๓.๑,	๓.๓,	๓.๓.๑,	

๓.๓.๒,	๓.๕,	๔,	๔.๑,	๔.๒,	๔.๓,	๔.๗,	๔.๘,	๕,	๕.๑-

๕.๙	 และ๖	(ยกเลิกคำาสั่ง	 ทบ.	 ที่	 ๖๕๓/๒๕๕๗	 ลง	 

๔	ก.ย.	๒๗	เรื่อง	การควบคุมยุทโธปกรณ์ที่หน่วยต่างๆ	

จัดหาหรือได้มาหรือจากการได้รับมอบหรือบริจาค

	 ข้อ	๓	การขึน้บญัชคีมุ	สป.	ที่ได้จากการจดัจ้างโดย

เงินราชการใดๆ	 การแลกเปลี่ยน	 การรับโอนจาก 

ส่วนราชการอื่น	การรับบริจาค	หรือการดำาเนินการอื่นใด

ยกเว้น	สป.ทีไ่ด้รบัจากการซ่อมแซมอาคารและสิง่ปลกูสร้าง	

ให้ดำาเนินการดังนี้

	 	 ๓.๑	 เมื่อหน่วยที่ดำาเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง	

แลกเปลี่ยน	 รับโอน	หรือรับบริจาค	 ได้ดำาเนินการจนถึง

ขัน้ตรวจรบั	สป.เรยีบร้อยพร้อมทีจ่ะใช้ในราชการแล้ว	ให้

รายงานรายละเอยีดของ	สป.ที่ได้รบัแยกตามสายงานทีร่บั

ผิดชอบ	 สป.	 ไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึง	 ทบ. 

ภายใน	๓๐	วันนับจากวันที่ตรวจรับ	สป.เรียบร้อย



105

	 	 ๓.๓		การขออนุมัติและการบันทึกขึ้นบัญชีคุม

	 	 	 ๓.๓.๑	กรณีเป็น	 สป.	 ที่ ได ้จากการ 

จัดซ้ือจัดจ้างโดยเงินราชการใดๆ	 การแลกเปลี่ยนการ 

รับโอนจากส่วนราชการอื่น	 หรือการดำาเนินการอื่นใด 

ในการรับ	 สป.	 ไว้ ใช้ ในราชการซึ่ง	 ทบ.	 ได้มีอนุมัติ 

หลักการให้ดำาเนินกการต่อ	สป.	ดังกล่าวไว้แล้ว	 ให้กรม

ฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบ 

ใน	 สป.	 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 

และบันทึกในบัญชีคุมของ	 ทบ.	 โดยเจ้ากรมฝ่ายยุทธ

บริการหรือเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบใน	 สป.	

เป็นผู้มอีำานาจอนุมตัใิห้ขึน้บญัชคีมุจากนัน้ให้กรมฝ่ายยทุธ

บริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบใน	 สป.	 

แจ้ง	นขต.ทบ.	ทีร่ายงานขออนมุตัขิึน้บญัชคีมุทราบผลการ

อนุมัติ	ภายใน	๓๐	วัน

	 	 	 ๓.๓.๒	กรณีเป็น	สป.ที่ได้จากการบรจิาค	

หรือการดำาเนินการอื่นใดในการรับ	สป.	 ไว้ใช้ในราชการ

ซึ่ง	 ทบ.	 ยังมิได้มีอนุมัติหลักการหรือให้ความเห็นชอบ 

ในการดำาเนินการต่อ	สป.	ดังกล่าว

	 	 ๓.๕		สำาหรับ	 สป.ใช้สิ้นเปลือง	 ให้หน่วยที่

ดำาเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง	 แลกเปลี่ยน	 รับโอนจากส่วน

ราชการอื่น	หรือรับบริจาค	บันทึกขึ้นบัญชีคุมในบัญชีคุม

ของหน่วย	 ทั้งนี้ให้อยู่ในอำานาจอนุมัติของผู้บังคับหน่วย 

ที่เป็นผู้ดำาเนินการดังกล่าว
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	 ๔.	การขึ้นบัญชีคุม	 สป.ที่ได้รับจากการก่อสร้าง

ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้ดำาเนินการดังนี้

	 	 ๔.๑	 ก ่อนการสร ้ างให ้ 	 ยย.ทบ.	 จัดทำ า 

รายละเอยีดในรปูแบบรายการงานก่อสร้างรวมทัง้ประสาน

กรมฝ่ายยุทธบรกิารและกรมฝ่ายกจิการพเิศษทีร่บัผดิชอบ

ใน	 สป.	 แต่ละรายการซึ่งปรากฏในรูปแบบรายการงาน

ก่อสร้างให้ชัดเจนว่า	 สป.	 ที่จะได้รับจากการก่อสร้าง

ซ่อมแซมอาคารรายการใดเป็น	 สป.	 ในความรับผิดชอบ

ของสายงานใด

	 	 ๔.๒		เมื่องานก่อสร้างซ่อมแซมอาคารและ 

สิ่งปลูกสร้างได้ดำาเนินการแล้วเสร็จโดยคณะกรรมการ 

ที่เกี่ยวข้องได้ดำาเนินการตรวจรับงานเรียบร้อย	 ให้ผู ้

ควบคุมงานของหน่วยดำาเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ ้าง	

รวบรวมหลักฐานประกอบการขออนุมัติข้ึนบัญชีคุม	 สป.	

ที่ได้รับจากการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

แต่ละสายงาน	พร้อมทั้งจัดทำาประวัติ	สป.	

	 	 ๔.๓	 ให้หน่วยที่ดำาเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง	

เป็นหน่วยรับผิดชอบในการรายงานขออนุมัติขึ้นบัญชีคุม	

สป.	 ที่ได้รับจากการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูก

สร้าง	 โดยแยกรายงานตามสายงานที่รับผิดชอบ	 สป.	 

ไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึง	 นขต.ทบ.ภายใน	 ๓๐	

วัน	นับจากวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย
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	 	 ๔.๗	กรณีปรากฏ	สป.ทีห่น่วยดำาเนนิกรรมวิธี

จัดซื้อจัดจ้างไม่อาจพิจารณาสายงานที่รับผิดชอบได ้

ให้หน่วยดำาเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้างรายงานขออนุมัติขึ้น

บญัชคีมุเป็นสาย	ยย.ไว้ก่อน	ทัง้นีห้าก	ยย.ทบ.	ตรวจสอบ

แล้วพบว่าเป็น	 สป.ในความรับผิดชอบของสายงานอื่น	 

ให้เสนอขอรับความเห็นขอบจาก	 กบ.ทบ.	 ก่อนที่จะ 

ดำาเนินการปรับโอนความรับผิดชอบให้กับสายงาน 

ที่เกี่ยวข้องต่อไป

	 	 ๔.๘	สำาหรับ	 สป.	 ใช้สิ้นเปลือง	 ให้หน่วยที่

ดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	 บันทึกขึ้นบัญชีคุมในบัญชีคุม 

ของหน่วย	 ทั้งนี้อยู่ในอำานาจอนุมัติของผู้บังคับหน่วยท่ี 

เป็นผู้ดำาเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง

	 ๕.	หลักฐานประกอบการขออนุมัติขึ้นบัญชีคุม

	 	 ๕.๑	 สำาเนาอนุมัติแผนจัดหา	 สำาเนาอนุมัติให้

ดำาเนนิการแลกเปลีย่น	สำาเนาอนมุติัให้รบัโอน	หรอืสำาเนา

อนุมัติให้รับบริจาคแล้วแต่กรณี

	 	 ๕.๒	สำาเนาสัญญาจ้าง	สำาเนาใบสั่งจ้าง	สำาเนา

สัญญาซื้อ	หรือสำาเนาใบสั่งซื้อแล้วแต่กรณี

	 	 ๕.๓	หลักฐานการได้มาซึ่ง	สป.	ของผู้บริจาค	

(กรณีเป็น	สป.ที่ได้รับบริจาค)

	 	 ๕.๔	สำาเนาวัตถุประสงค์	(เฉพาะการก่อสร้าง

ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง)
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 	 ๕.๕	สำาเนาใบเสนอราคา	(เฉพาะการก่อสร้าง

ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง)

	 	 ๕.๖		หลักฐานการตรวจรับ	(กรณีการก่อสร้าง

ซ่อมแซมอาคารและสิง่ปลกูสร้าง	ให้ใช้หลกัฐานการตรวจ

รับงานงวดสุดท้าย)	ซึ่งต้องมีรายละเอียดประกอบด้วย

	 	 	 ๕.๖.๑		ยี่ห้อ	แบบ/รุ่น	ราคา

	 	 	 ๕.๖.๒		ภาพถ่าย	ด้านหน้า	ด้านข้างและ

ด้านหลงั	กรณเีป็นยานพาหนะจะต้องมภีายถ่ายในตวัรถด้วย

	 	 	 ๕.๖.๓		กรณีเป็น	 สป.ที่มีการกำาหนด

หมายเลขเฉพาะโดยผู้ผลิต	เช่น	เครื่องคอมพิวเตอร์	หรือ

เครื่องพิมพ์	เป็นต้น	จะต้องมีการแสดงหมายเลขดังกล่าว

ในหลักฐานการตรวจรับด้วย

	 	 	 ๕.๖.๔		กรณีเป็นยานพาหนะจะต้องมี

หมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวรถแถบลอก

หมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวรถ	 และภาพถ่าย

หมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวรถ

	 	 ๕.๗		หลักฐานการแจกจ่าย	 สป.	 ให้กับหน่วย

อื่นใช้	(ถ้ามีการแจกจ่าย)

	 	 ๕.๘		คู่มือการใช้งาน	(ถ้ามี)

	 	 ๕.๙		หลักฐานเอกสารอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	(ถ้ามี	

หรือตามที่	 กบ.ทบ.	 หรือกรมฝ่ายยุทธบริการและกรม 

ฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบใน	สป.	กำาหนด)

	 ๖.		ให้ผูม้อีำานาจในการอนุมตัขิึน้บญัชคีมุตามคำาสัง่

นี้สามารถมอบอำานาจช่วงในการดำาเนินการดังกล่าวได้	

และผูร้บัมอบอำานาจมหีน้าทีต้่องรบัมอบอำานาจและจะมอบ

อำานาจนั้นให้แก่ผู้ดำารงตำาแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้
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ระเบียบ	 ทบ.ว่าด้วยการจำาหน่าย 

สิ่งอุปกรณ์	พ.ศ.๒๕๕๗	ลง	๓๑	ม.ค.	๕๗
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อุปกรณ์จากสำานักงานขนส่งปลายทางให้ปฏิบัติตาม

ระเบยีบ	ทบ.ว่าด้วยการจำาหน่ายสิง่อปุกรณ์	พ.ศ.	๒๕๕๗	

ลง	 ๓๑	 ม.ค.	 ๕๗	 และคำาสั่งกองทัพบก	 คำาชี้แจง 

ที่	๕๗/๑๓๑๖๖	ลง	๑๑	ต.ค.	๒๕๐๔	เรื่อง	ชี้แจงการ

ปฏิบัติการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก	(ครั้งที่	๓)
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ทบ.ว่าด้วยการจำาหน่ายสิ่งอุปกรณ์	พ.ศ.๒๕๕๗	ลง	๓๑	

ม.ค.	๕๗	ให้ปฏิบัติดังนี้
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ระเบียบ	 ทบ.	 ว ่าด ้วย	 การจำาหน่ายสิ่งอุปกรณ	์ 

พ.ศ.	๒๕๕๗	ลง	๓๑	ม.ค.	๕๗	ข้อ	๑๗,	๑๗.๑	และ๑๗.๒

ข้อ	 ๑๗	 การรายงานขออนุมิตจำาหน่ายสิ่งอุปกรณ์ 

ของหน่วย

	 ข้อ	๑๗.๑	 หน่วยขนาดกองร้อยหรือเทียบเท่า	 

เป็นหน่วยเริม่รายงานโดย	รายงานไปตามสายการบงัคบับญัชา

	 ข้อ	๑๗.๒	 รายงานทันที	 เม่ือทราบว่าสิ่งอุปกรณ์

นัน้อยู่ในสภาพทีต้่องจำาหน่ายเพือ่ตดัยอดออกจากบญัชคีมุ	

เว้นแต่การรายงานขออนุมัติตัดยอดสิ่งอุปกรณ์	เนื่องจาก

การปฏิบัติราชการสนาม	 ถ้าจำาเป็นให้รายงานเป็นคราวๆ	

ไป	การรายงานและคราวนั้น	ให้รายงานเมื่อจบการปฏิบัติ

เร่ืองหนึง่ๆ	ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสมแต่ไม่เกนิ	๓	เดือน
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ระเบียบ	 ทบ.	 ว ่าด ้วย	 การจำาหน่ายสิ่งอุปกรณ์	 

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

๑๘,	๒๐,	๒๑,	๒๔,	๒๗	และ	๒๗.๓

	 ข้อ	๑๑	 ผู้บังคับบัญชาชั้น	 ผู้บังคับบัญชากองพล	

หรือเทียบเท่า	 มีอำานาจอนุมัติให้จำาหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออก

จากบัญชีคุมของหน่วยในอัตราของตน

	 เฉพาะผู ้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ	 ให้มี

อำานาจอนุมัติจำาหน ่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม 

ของหน่วยอื่นๆ	 ซ่ึงรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์	 จากกอง

บัญชาการช่วยรบ

	 ผูบ้งัคบับัญชาตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง	มอีำานาจ

อนุมัติโดยถือจำานวนเงินตามราคาซื้อ	 หรือได้มาของ 

สิ่งอุปกรณ์ที่รายงานขออนุมัติจำาหน่ายในคราวหนึ่ง	ดังนี้	

	 	 ๑๑.๑	 สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง	 สิ่งอุปกรณ์

ถาวร	สิง่อปุกรณ์มชีวีติ	และชิน้ส่วนซ่อม	รวมทัง้สิน้ไม่เกนิ	

๑๕๐,๐๐๐	บาท

	 	 ๑๑.๒		สิง่อปุกรณ์ตามข้อ	๑๑.๑	กรณีจำาหน่าย

เป็นสูญวงเงินต้องไม่เกิน	๔๐,๐๐๐	บาท	เว้นสิ่งอุปกรณ์
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ที่ได้รบัการช่วยเหลอืทางการทหารในระหว่างภาวะไม่ปกติ

วงเงินต้องไม่เกิน	๕๐,๐๐๐	บาท

	 ข้อ	๑๒	 ผู้บังคับบัญชาช้ัน	 แม่ทัพหรือเทียบเท่า	 

ซึ่งมีหน่วยสนับสนุนทางการส่งกำาลังในอัตรามีอำานาจ

อนุมัติให้จำาหน่ายส่ิงอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุมของหน่วย 

ในอัตราของตน	 และหน่วยในพื้นที่ซึ่งได้รับการสนับสนุน 

จากที่ตั้งทางการส่งกำาลังของตน

	 สำาหรบัผูบ้งัคบับญัชาชัน้	แม่ทพัหรอืเทยีบเท่าที่ไม่มี

หน่วยสนบัสนนุในอตัรามอีำานาจอนมุติัจำาหน่ายสิง่อปุกรณ์

ออกจากบัญชีคุมเฉพาะหน่วยในอัตราของตน	

	 ผูบ้งัคบับัญชาตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง	มอีำานาจ

อนุมัติโดยให้ถือจำานวนเงินตามราคาซื้อหรือได้มาของ 

สิ่งอุปกรณ์ที่ขออนุมัติจำาหน่ายในคราวหนึ่ง	ดังนี้

	 	 ๑๒.๑		สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง	 สิ่งอุปกรณ์

ถาวร	สิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต	และชิ้นส่วนซ่อม	รวมทั้งสิ้นไม่

เกิน	๓๐๐,๐๐๐	บาท

	 	 ๑๒.๒		สิง่อปุกรณ์ตามข้อ	๑๒.๑	กรณจีำาหน่าย

เป็นสูญ	วงเงินต้องไม่เกิน	๘๐,๐๐๐	บาท	เว้นสิ่งอุปกรณ์

ที่ได้รับการช่วยเหลือจากทางการทหารในระหว่างภาวะไม่

ปกติ	วงเงินต้องไม่เกิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท

	 ข้อ	๑๓	 เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ	หรือเจ้ากรมฝ่าย

กิจการพิเศษ	มีอำานาจอนุมัติให้จำาหน่ายสิ่งอุปกรณ์	ซึ่งอยู่

ในความรับผิดชอบของสายงานออกจากบัญชีคุม	ดังนี้
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	 ๑๓.๑	สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง	สิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต	

และชิ้นส่วนซ่อม	 ให้ถือจำานวนเงินตามราคาซื้อหรือได้มา

ของส่ิงอุปกรณ์ที่ขออนุมัติจำาหน่ายในคราวหนึ่งรวมทั้งสิ้น

ไม่เกิน	 ๖๐๐,๐๐๐	 บาท	 สำาหรับสิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต	 

หากวงเงินเกินที่กำาหนดให้ลงนามอนุมัติ	 โดยรับคำาสั่ง 

ผู้บัญชาการทหารบก	และรายงานให้กองทัพบกทราบด้วย

	 	 ๑๓.๒		สิง่อปุกรณ์ตามข้อง	๑๓.๑	กรณีจำาหน่าย

เป็นสูญ	 วงเงินตามราคาซ้ือ	 หรือได้มาของสิ่งอุปกรณ์

ประเภทที่จำาหน่ายเป็นสูญ	ให้เป็นไปตามข้อ	๑๑.๒	หรือ

ข้อ	๑๒.๒	แล้วแต่กรณี

	 ข้อ	๑๔	 ผู ้บัญชาการทหารบก	 มีอำานาจอนุมัต ิ

ให้จำาหน่ายส่ิงอุปกรณ์ทุกประเภทออกจากบัญชีคุมได้ 

ทุกกรณีโดยไม่จำากัดวงเงิน	 เว้นแต่การจำาหน่ายเป็นสูญ	 

มีอำานาจอนุมัติในวงเงินตามราคาซื้อ	 หรือได้มาของ 

สิ่งอุปกรณ์ทั้งสิ้นไม่เกิน	๕๐๐,๐๐๐	บาท

	 ข้อ	๑๘	หน่วยบังคับบัญชาขนาดกองพันหรือเทียบ

เท่าขึน้ไป	เป็นหน่วยรายงานทัง้นีเ้มือ่ได้รบัรายงานข้อ	๑๗	

แล้ว	ปฏิบัติตามลำาดับดังต่อไปนี้

	 	 ๑๘.๑	แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเทจ็จรงิ

	 	 ๑๘.๒	รายงานขออนุมัติจำาหน่าย

	 	 ข้อ	๑๙	การแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเทจ็จรงิ

	 ๑๙.๑	ให้ตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเทจ็จรงิทนัที

ที่ได้รับรายงาน
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	 ๑๙.๒		 คณะกรรมการสอบสวนข ้อเท็จจริ ง

ประกอบด้วย	ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรอย่างน้อย	๓	นาย	

เว้นแต่หน่วยในต่างประเทศ	ถ้ามีข้าราชการสัญญาบัตรไม่

เพียงพอให้แต่งตั้งข ้าราชการตำ่ากว่าสัญญาบัตรหรือ

ข้าราชการจากหน่วยราชการอื่นร่วมเป็นกรรมการได	้ 

๑	นาย

	 ๑๙.๓	 ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 

เพื่อหารายละเอียดและสาเหตุของการจำาหน่าย	 โดยให้

พิจารณาให้ได้ความว่าการดูแลรักษาสิ่งอุปกรณ์ของ 

เจ้าหน้าที่หรือพลประจำาด้วยได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม 

คำาแนะนำาหรือคู่มือหรือไม่

	 การสอบสวนนั้น	 ให้คณะกรรมการดำาเนินการ 

สอบสวนตามความสำาคัญของเรือ่งในกรณีเป็นสิง่อปุกรณ์

ที่มีราคาตำ่า	 หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติ

ราชการสนาม	 ให้คณะกรรมการรายงานผลการสอบสวน

โดยสรุป	และเสนอความเหน็ในเรือ่งทีส่อบสวนให้ผูส้ัง่แต่ง

ตั้งกรรมการใช้แนบไปกับรายงานขออนุมัติจำาหน่าย	 เพ่ือ

ประกอบการพจิารณาส่ังการของผูม้อีำานาจอนมุติักเ็ป็นการ

เพียงพอ	ข้อสำาคัญต้องสอบสวนให้ได้ความจริงว่า	สาเหตุ

เกดิจากเหตุใด	อาทเิช่น	จากการทจุรติ	หรอืการจงใจทำาให้

เสียหาย	 หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอันเป็นการ 

ประมาทเลินเล่อ	 หรือเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ	 เหตุสุดวิสัย 

หรือเกิดขึ้นตามสภาพการใช้งานปกติ	หรือจากการกระทำา
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ของข้าศึก	เป็นต้น	รวมทั้งต้องให้ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับ	

ประเภท	 ชนิด	 ราคา	 จำานวนความเสียหาย	 ปีที่ได้รับ 

การแจกจ่าย	 และประเภทงบประมาณที่จัดหาสิ่งอุปกรณ ์

ที่ได้รบัความเสยีหายว่าจัดหามาจากงบประมาณประเภทใด	

และต้องระบุให้ชดัเจนว่าจะต้องมผู้ีรบัผดิชอบชดใช้หรอืไม่	

ถ้าหากผลการสอบสวนส่อไปในทางเป็นความผิดในทาง

อาญาด้วยให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแยก

สำานวนการสอบสวนดำาเนินคดีอาญาต่อไป

	 เมื่อสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว	 ให้รายงานผลการ

สอบสวนพร้อมทั้งแนบสำานวนการสอบสวนของพนักงาน

สอบสวน(ถ้ามี)	 ส่งถึงผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้เสร็จ

สิ้นภายใน	๓๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับ

ทราบคำาส่ังแต่งตัง้กรรมการ	แต่ถ้าการสอบสวนยงัไม่เสรจ็	

จะขออนญุาตผูส้ัง่แต่งตัง้กรรมการเพือ่ขยายเวลาสอบสวน

ต่อไปอีกคราวละไม่เกิน	๑๕	วัน	แต่รวมระยะเวลาในการ

ดำาเนินการทั้งสิ้นแล้วไม่เกิน	๙๐	วัน

	 ๑๙.๔	ในกรณสีญูหาย	เสยีหาย	ตาย	หรอืขาดบญัชี	

ซึ่งต้องพิจารณาหาตัวผู้รับผิดทางละเมิด	 ให้หน่วยปฏิบัติ

ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการปฏิบัติเม่ือ 

เกิดความเสียหายแก่เงินราชการหรือทรัพย์สินของทาง

ราชการอันเนือ่งจากการกระทำาละเมดิของเจ้าหน้าทีท่ีม่ผีล

บังคับใช้ ในปัจจุบัน	 โดยให้รายงานตามสายการบังคับ

บญัชาไปยังกองทพับก(ผ่านสำานกังานพระธรรมนญูทหารบก)
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	 ข้อ	๒๐	แบบพิมพ์และสายการรายงานขออนุมัติ

จำาหน่าย

	 	 ๒๐.๑	 ใช้แบบรายงานตามแบบ	 ทบ.๔๐๐-

๐๖๕	(ผนวก	ก.แบบรายงานขออนุมัติจำาหน่าย)	และแนบ

หลักฐานต่างๆ	ไปพร้อมกับรายงานด้วย

	 	 ๒๐.๒	ส่งรายงานไปตามสายการส่งกำาลัง	

(ผนวก	ข.	ทางเดินเอกสาร)

	 	 ๒๐.๓	สำาเนารายงานให้หน่วยบังคับบัญชา

โดยตรงทราบ

	 	 ๒๐.๔	หน่วยปฏิบัติราชการสนาม	 รายงานไป

ยังกองบังคับการควบคุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	 

และบันทึกความเห็นก่อน	จึงส่งรายงานไปตามข้อ	๒๐.๒	

	 ข้อ	๒๑	 หลกัฐานต่าง	ๆ 	ทีแ่นบไปพร้อมกบัรายงาน

ขออนุมัติจำาหน่าย

	 	 ๒๑.๑	 คำา ส่ังหรือสำาเนาคำาสั่งแต ่ง ต้ังคณะ

กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

	 	 ๒๑.๒	รายงานผลการสอบสวนของคณะ

กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

	 	 ๒๑.๓	คำาให้การของบุคคลที่เป็นต้นเหตุและ

บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์

	 	 ๒๑.๔	สำานวนการสอบสวน	 เว้นกรณีที่คณะ

กรรมการสอบสวนข้อเทจ็จรงิโดยสรปุตามข้อ	๑๙.๓	วรรค	๒

		 	 ๒๑.๕		รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีที่ได ้
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ขออนุมัติกองทัพบกและกองทัพบกได้อนุมัติให้แต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

	 	 ๒๑.๖	 เอกสารแสดงความยินยอมชดใช้สิ่ง

อปุกรณ์ของผูร้บัผดิชอบชดใช้	ในกรณทีีต้่องมผีูร้บัผดิชอบ

ชดใช้	 หรือในกรณีที่ผู้รับผิดชอบชดใช้ไม่ยินยอมชดใช้	 

ให้หน่วยรายงานระบุในรายงานขออนุมัติจำาหน่ายของ

หน่วยด้วย

	 	 ๒๑.๗	หลกัฐานและ/หรอืเอกสารอืน่ๆ	ทีจ่ำาเป็น

	 ข้อ	๒๔	เม่ือหน่วยรายงานทราบผลการอนุมัติ

จำาหน่ายส่ิงอุปกรณ์แล้วให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์นั้นออกจาก

บัญชีคุมของหน่วย	 และแจ้งผลการอนุมัตินั้นให้หน่วย

บังคับบัญชาโดยตรงทราบ	 แต่ถ้าในระหว่างการดำาเนิน

กรรมวิธีขออนุมัติจำาหน่าย	 หน่วยรายงานมีความจำาเป็น

ต้องใช้สิ่งอุปกรณ์ประเภทนั้น	 ให้หน่วยรายงานทำาเบิก

ทดแทนไปได้	 เว้นสิ่งอุปกรณ์ประเภท	๔	 โดยในการเบิก

ทดแทน	ให้แนบหลักฐานที่แสดงว่าสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่

ระหว่างการดำาเนินการกรรมวิธีขออนุมัติจำาหน่าย	 เช่น	

เอกสารจากหน่วยซ่อมบำารุง	 หรือรายงานการสูญหาย	

เป็นต้น

	 ข้อ	๒๗	การชดใช้สิ่งอุปกรณ์	กระทำาได้	๓	วิธี	คือ	

การแก้ไขให้คงสภาพเดิม	 การชดใช้ด้วยสิ่งอุปกรณ์	 และ

การชดใช้ด้วยเงิน

	 	 ๒๗.๓	การชดใช้ด้วยเงิน	 ให้ชดใช้เป็นเงิน 

ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำาหนดรวมทั้งปฏิบัติ

ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
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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	และ๓๔.๒.๒

ตอนที่ ๖	 การปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์หรือซากส่ิงอุปกรณ	์ 

ที่ได้รับอนุมัติให้จำาหน่ายออกจากบัญชีคุมแล้ว

ข้อ ๓๐	 ผู ้บังคับบัญชานั้น	 ผู ้บัญชาการกองพลหรือ 

เทียบเท่า	 ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทับหรือเทียบเท่า	 เจ้ากรม

ฝ่ายยทุธบรกิาร	หรอืเจ้ากรมฝ่ายกจิการพเิศษหากไม่มข้ีอ

กำาหนดไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว	 ในการอนุมัติจำาหน่ายและ	 

ส่ังการปฏิบัติต ่อสิ่งอุปกรณ์หรือซากสิ่งอุปกรณ์ตาม 

ข้อ	๒๓.๒	นัน้	ให้พจิารณาสัง่การปฏิบติัอย่างใดอย่างหนึง่

ดังต่อไปนี้
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	 ๓๐.๑	 มอบให้แก่ผู้ชดใช้ในกรณีที่มิใช่ส่ิงอุปกรณ์

หลัก	หรือสิ่งอุปกรณ์สำาคัญ

	 ๓๐.๒	ส่งให้ตำาบลรวบรวมสิง่อปุกรณ์จำาหน่ายหรอื

ปฏิบัติตามที่กรมฝ่ายยุทธบริการ	 หรือกรมฝ่ายกิจการ

พิเศษที่รับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์นั้นกำาหนด

	 ๓๐.๓	ให้หน่วยนำาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

	 ๓๐.๔	ทำาลาย

ข้อ	 ๓๒	 ส่ิงอุปกรณ์	 และซากสิ่งอุปกรณ์ในโครงการ	 

ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในข้อ	๒๓.๔	ของระเบียบนี้

	 “ข้อ	๒๓.๔	เฉพาะสิ่งอุปกรณ์ในโครงการ

	 ๒๓.๔.๑	 ให้รายงานขออนุมัติจำาหน่ายสิ่งอุปกรณ์

ในโครงการที่อยู่ในครอบครองของหน่วยตามปกติจนถึง 

ผู้มีอำานาจอนุมัติให้จำาหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม

	 ๒๓.๔.๒	 สำาเนารายงานขออนุมัติจำาหน่ายตามข้อ	

๒๓.๔.๑	เสนอกรมฝ่ายยุทธบริการ	หรือกรมฝ่ายกิจการ

พิเศษที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์นั้น	 เพื่อพิจารณาดำาเนิน

การต่อไป

	 ๒๓.๔.๓	กรมฝ่ายยุทธบรกิาร	หรอืกรมฝ่ายกจิการ

พิเศษเมื่อได้รับรายงานแล้วให้รายงานถึงกองทัพบก	 

เพื่อแจ้งให้ประเทศผู ้มอบ/บริจาคสิ่งอุปกรณ์ทราบ	 

และทำาข้อตกลงหรือกำาหนดแนทางปฏิบัติต่อสิ่งอุปกรณ์ 

ดังกล่าวต่อไป
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	 ๒๓.๔.๔	 ห้ามดำาเนินการใดๆ	 หรือปฏิบัติต่อ 

ส่ิงอุปกรณ์ในโครงการที่ได้รับอนุมัติให้จำาหน่าย	 ก่อน 

ที่จะได้ข้อยุติจากผลการดำาเนินการตามข้อ	 ๒๓.๔.๓	

เรียบร้อยแล้ว
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