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๙ ค.
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ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการส่งก�าลังสิ่งอุปกรณ์ 

ประเภท ๒ และ ๔ พ.ศ. ๒๕๓๔ ลง ๓๐ ธ.ค. ๓๔  ขอ้ ๓๕, 

๓๕.๑,๓๕.๒ และข้อบังคับทหารที่ ๕/๒๒๑๘๐/๒๔๘๖ 

ว่าด้วยการควบคุมศาสตราภัณฑ์ประจ�ากาย และประจ�าหน่วย 

มาตรา ๕
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 มาตรา ๕ ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่

ชั้นผู้บังคับกองพันขึ้นไป วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติ 

ในการเกบ็รักษา รบัและจ่ายศาสตราภณัฑ์ในหน่วยของตน
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หมวด ๕ ข้อ ๓๗ (๒) และ (๔)

 - (๒) ใช้เครือ่งกดีขวาง เพ่ือป้องกนั ขดัขวางหรอื
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 หน่วงเหนี่ยวบุคคลและยานพาหนะที่ไม่มีสิทธิเข ้าไป 

ในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย

 - (๓) จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัยส�าหรับ

ตรวจและเตือนให้ทราบ เมื่อมีการเข้าใกล้หรือการล่วงล�้า

เข้ามาในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย

 ๓๕.๖.๕ อุบัติเหตุว่าด้วยการรักษาความ

ปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ หมวดข้อ ๕ ข้อ ๓๗(๒) 

และ (๔)

 (๒) ใช้เครื่องกีดขวาง เพื่อป้องกัน ขัดขวาง

หรอืหน่วงเหนีย่วบคุคลและผยานพาหนะที่ไม่มสีทิธเิข้าไป

ในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย

 (๔) จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัยส�าหรับ

ตรวจและเตือนให้ทราบ เมื่อมีการเข้าใกล้หรือการล่วงล�้า

เข้ามาในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
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ข้อง ๓๕.๖, ๓๕.๖.๓.๑ - ๓๕.๖.๓.๓

ข้อ ๓๕.๖ การทุจริต
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ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย การจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 

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

 -  ข ้อ ๑๗ การรายงานขออนุมิตจ�าหน่าย 

สิ่งอุปกรณ์ของหน่วย
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 ข้อ ๑๗.๑ หน่วยขนาดกองร้อยหรือเทียบเท่า  

เป็นหน่วยเร่ิมรายงานโดย รายงานไปตามสายการบงัคบับญัชา

 ข้อ ๑๗.๒ รายงานทันที เมื่อทราบว่าสิ่งอุปกรณ์

นัน้อยู่ในสภาพทีต้่องจ�าหน่ายเพือ่ตดัยอดออกจากบญัชคีมุ 

เว้นแต่การรายงานขออนุมัติตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ เนื่องจาก

การปฏิบัติราชการสนาม ถ้าจ�าเป็นให้รายงานเป็นคราว ๆ  

ไป การรายงานและคราวนั้น ให้รายงานเมื่อจบการปฏิบัติ

เรือ่งหนึง่ ๆ  ภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสมแต่ไม่เกนิ ๓ เดือน

สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด ไม่พบเอกสารหลักฐานการขอ

อนุมัติจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ ของหน่วยระดับกองร้อย หรือ 

เทียบเท่า

ตรวจดูหลักฐานการรายงานขออนุมัติจ�าหน่ายของ

หน่วยบังคับบัญชา การท�ารายงาน การตั้งกรรมการ

สอบสวนสาเหตุ แบบพิมพ์ ทบ.ที่ ให้รายงานสายการ

รายงานการ, การตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุม 

ของหน่วย และอ�านาจอนุมัติในการจ�าหน่าย

ระเบียบ ทบ. ว ่าด ้วย การจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์  

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

๑๘, ๒๐, ๒๑, ๒๔, ๒๗ และ๒๗.๓

 ข้อ ๑๑ ผู้บังคับบัญชาชั้น ผู้บังคับบัญชากองพล 

หรือเทียบเท่า มีอ�านาจอนุมัติให้จ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออก

จากบัญชีคุมของหน่วยในอัตราของตน

   ๗.๒ การขออนุมัติ
จ�าหน่ายของหน่วย
ระดับบังคับบัญชา
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 เฉพาะผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ให้มี

อ�านาจอนุมัติจ�าหน่ายสิ่งอุปกรณ์ออกจากบัญชีคุมของ

หน่วยอื่น ๆ ซ่ึงรับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ จากกอง

บัญชาการช่วยรบ

 ผู ้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มี

อ�านาจอนมุตัโิดยถอืจ�านวนเงนิตามราคาซือ้ หรอืได้มาของ

สิ่งอุปกรณ์ที่รายงานขออนุมัติจ�าหน่ายในคราวหนึ่ง ดังนี้ 

 ๑๑.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณ์ถาวร  

สิ่งอุปกรณ์มีชีวิต และชิ้นส่วนซ่อม รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 

๑๕๐,๐๐๐ บาท

 ๑๑.๒ สิ่งอุปกรณ์ตามข้อ ๑๑.๑ กรณีจ�าหน่ายเป็น

สูญวงเงินต้องไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท เว้นสิ่งอุปกรณ์ที่ได้

รับการช่วยเหลือทางการทหารในระหว่างภาวะไม่ปกติ

วงเงินต้องไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

 ข้อ ๑๒ ผู้บังคับบัญชาชั้น แม่ทัพหรือเทียบเท่า ซึ่ง

มีหน่วยสนับสนุนทางการส่งก�าลังในอัตรามีอ�านาจอนุมัติ

ให้จ�าหน่ายสิง่อปุกรณ์ออกจากบญัชคีมุของหน่วยในอตัรา

ของตน และหน่วยในพื้นที่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากที่ตั้ง

ทางการส่งก�าลังของตน

 ส�าหรบัผูบ้งัคบับญัชาชัน้ แม่ทพัหรอืเทยีบเท่าทีไ่ม่มี

หน่วยสนบัสนุนในอตัรามอี�านาจอนมุติัจ�าหน่ายสิง่อปุกรณ์

ออกจากบัญชีคุมเฉพาะหน่วยในอัตราของตน 

 ผู ้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง มี
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อ�านาจอนุมัติโดยให้ถือจ�านวนเงินตามราคาซ้ือหรือได้มา

ของสิ่งอุปกรณ์ที่ขออนุมัติจ�าหน่ายในคราวหนึ่ง ดังนี้

 ๑๒.๑ ส่ิงอุปกรณ์ใช้ส้ินเปลือง สิ่งอุปกรณ์ถาวร 

สิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต และชิ้นส่วนซ่อม รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 

๓๐๐,๐๐๐ บาท

 ๑๒.๒ ส่ิงอปุกรณ์ตามข้อ ๑๒.๑ กรณจี�าหน่ายเป็น

สูญ วงเงินต้องไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท เว้นสิ่งอุปกรณ์ที่

ได้รับการช่วยเหลือจากทางการทหารในระหว่างภาวะ 

ไม่ปกติ วงเงินต้องไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

 ข้อ ๑๓ เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ หรือเจ้ากรมฝ่าย

กจิการพเิศษ มอี�านาจอนมุตัใิห้จ�าหน่ายสิง่อปุกรณ์ ซึง่อยู่

ในความรับผิดชอบของสายงานออกจากบัญชีคุม ดังนี้

 ๑๓.๑ สิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง สิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต 

และช้ินส่วนซ่อม ให้ถือจ�านวนเงินตามราคาซื้อหรือได้มา

ของสิง่อปุกรณ์ทีข่ออนมุติัจ�าหน่ายในคราวหนึง่รวมทัง้สิน้

ไม่เกิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ส�าหรับสิ่งอุปกรณ์ที่มีชีวิต หาก

วงเงินเกินที่ก�าหนดให้ลงนามอนุมัติ โดยรับค�าส่ังผู ้

บัญชาการทหารบก และรายงานให้กองทัพบกทราบด้วย

 ๑๓.๒ สิ่งอุปกรณ์ตามข้อง ๑๓.๑ กรณีจ�าหน่าย

เป็นสูญ วงเงินตามราคาซื้อ หรือได้มาของสิ่งอุปกรณ์

ประเภทที่จ�าหน่ายเป็นสูญ ให้เป็นไปตามข้อ ๑๑.๒ หรือ

ข้อ ๑๒.๒ แล้วแต่กรณี
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 ข้อ ๑๔ ผู้บัญชาการทหารบก มีอ�านาจอนุมัติให้

จ�าหน่ายส่ิงอุปกรณ์ทุกประเภทออกจากบัญชีคุมได้ทุก

กรณีโดยไม่จ�ากัดวงเงิน เว้นแต่การจ�าหน่ายเป็นสูญ  

มีอ�านาจอนุมัติในวงเงินตามราคาซื้อ หรือได้มาของ 

สิ่งอุปกรณ์ทั้งสิ้นไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

 ข้อ ๑๘ หน่วยบงัคบับญัชาขนาดกองพนัหรอืเทยีบ

เท่าขึ้นไป เป็นหน่วยรายงานทั้งนี้เม่ือได้รับรายงานข้อ  

๑๗ แล้ว ปฏิบัติตามล�าดับดังต่อไปนี้

 ๑๘.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

 ๑๘.๒ รายงานขออนุมัติจ�าหน่าย

ข้อ ๑๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

 ๑๙.๑ ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

ทันทีที่ได้รับรายงาน

 ๑๙.๒ คณะกรรมการสอบสวนข้อเทจ็จรงิประกอบ

ด้วย ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรอย่างน้อย ๓ นาย เว้นแต่

หน่วยในต่างประเทศ ถ้ามีข้าราชการสัญญาบัตรไม่เพียง

พอให้แต่งตั้งข้าราชการต�่ากว่าสัญญาบัตรหรือข้าราชการ

จากหน่วยราชการอื่นร่วมเป็นกรรมการได้ ๑ นาย

 ๑๙.๓ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อ

หารายละเอยีดและสาเหตขุองการจ�าหน่าย โดยให้พจิารณา

ให้ได้ความว่าการดูแลรักษาสิ่งอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่หรือ

พลประจ�าด้วยได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามค�าแนะน�าหรือ

คู่มือหรือไม่
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 การสอบสวนนั้น ให้คณะกรรมการด�าเนินการ 

สอบสวนตามความส�าคัญของเรื่องในกรณีเป ็นสิ่ ง 

อุปกรณ์ที่มีราคาต�่า หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องจากการ

ปฏิบัติราชการสนาม ให้คณะกรรมการรายงานผลการ

สอบสวนโดยสรุป และเสนอความเห็นในเรื่องที่สอบสวน

ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งกรรมการใช้แนบไปกับรายงานขออนุมัติ

จ�าหน่าย เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของผู้มีอ�านาจ

อนุมัติก็เป็นการเพียงพอ ข้อส�าคัญต้องสอบสวนให้ได้

ความจรงิว่า สาเหตเุกดิจากเหตุใด อาทเิช่น จากการทจุรติ 

หรือการจงใจท�าให้เสียหาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่

บกพร่องอันเป็นการประมาทเลินเล่อ หรือเกิดขึ้นจาก

อบุตัเิหต ุเหตสุุดวสัิยหรอืเกดิข้ึนตามสภาพการใช้งานปกติ 

หรือจากการกระท�าของข้าศึก เป็นต้น รวมทั้งต้องให้

ปรากฏหลกัฐานเกีย่วกบั ประเภท ชนดิ ราคา จ�านวนความ

เสียหาย ปีที่ได้รับการแจกจ่าย และประเภทงบประมาณ 

ที่จัดหาสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายว่าจัดหามาจาก 

งบประมาณประเภทใด และต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะต้องมี

ผู้รับผิดชอบชดใช้หรือไม่ ถ้าหากผลการสอบสวนส่อไป 

ในทางเป็นความผิดในทางอาญาด้วยให้คณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริงแยกส�านวนการสอบสวนด�าเนินคดี

อาญาต่อไป

 เมื่อสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการ

สอบสวนพร้อมทั้งแนบส�านวนการสอบสวนของพนักงาน
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สอบสวน (ถ้ามี) ส่งถึงผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้เสร็จ

สิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับ

ทราบค�าส่ังแต่งตัง้กรรมการ แต่ถ้าการสอบสวนยงัไม่เสรจ็ 

จะขออนญุาตผูส่ั้งแต่งตัง้กรรมการเพือ่ขยายเวลาสอบสวน

ต่อไปอีกคราวละไม่เกิน ๑๕ วัน แต่รวมระยะเวลาในการ

ด�าเนินการทั้งสิ้นแล้วไม่เกิน ๙๐ วัน

 ๑๙.๔ ในกรณสูีญหาย เสยีหาย ตาย หรอืขาดบญัชี 

ซึ่งต้องพิจารณาหาตัวผู้รับผิดทางละเมิด ให้หน่วยปฏิบัติ

ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อเกิด

ความเสียหายแก่เงินราชการหรอืทรพัย์สินของทางราชการ

อันเนื่องจากการกระท�าละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่มีผลบังคับ

ใช้ในปัจจุบัน โดยให้รายงานตามสายการบังคับบัญชาไป

ยังกองทัพบก(ผ่านส�านักงานพระธรรมนูญทหารบก)

 ข้อ ๒๐ แบบพิมพ์และสายการรายงานขออนุมัติ

จ�าหน่าย

 ๒๐.๑ ใช้แบบรายงานตามแบบ ทบ.๔๐๐-๐๖๕ 

(ผนวก ก.แบบรายงานขออนุมัติจ�าหน่าย) และแนบหลัก

ฐานต่าง ๆ ไปพร้อมกับรายงานด้วย

 ๒๐.๒ ส่งรายงานไปตามสายการส่งก�าลัง (ผนวก ข. 

ทางเดินเอกสาร)

 ๒๐.๓ ส�าเนารายงานให้หน่วยบงัคบับญัชาโดยตรง

ทราบ
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 ๒๐.๔ หน่วยปฏิบัติราชการสนาม รายงานไปยัง

กองบังคับการควบคุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และ

บันทึกความเห็นก่อน จึงส่งรายงานไปตามข้อ ๒๐.๒ 

 ข้อ ๒๑ หลักฐานต่าง ๆ  ทีแ่นบไปพร้อมกบัรายงาน

ขออนุมัติจ�าหน่าย

 ๒๑.๑ ค�าส่ังหรอืส�าเนาค�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริง

 ๒๑.๒ รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริง

 ๒๑.๓ ค�าให้การของบคุคลทีเ่ป็นต้นเหตแุละบคุคล

ที่เกี่ยวข้องหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์

 ๒๑.๔ ส�านวนการสอบสวน เว้นกรณีที่คณะ

กรรมการสอบสวนข้อเทจ็จรงิโดยสรปุตามข้อ ๑๙.๓ วรรค ๒

  ๒๑.๕ รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการ

สอบสวนข้อเทจ็จรงิความรบัผดิทางละเมิดในกรณทีี่ได้ขอ

อนุมัติกองทัพบกและกองทัพบกได้อนุมัติให้แต่งตั้งคณะ

กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

 ๒๑.๖ เอกสารแสดงความยนิยอมชดใช้สิง่อุปกรณ์

ของผู้รับผิดชอบชดใช้ ในกรณีที่ต้องมีผู้รับผิดชอบชดใช้ 

หรือในกรณีที่ผู้รับผิดชอบชดใช้ไม่ยินยอมชดใช้ ให้หน่วย

รายงานระบุในรายงานขออนุมัติจ�าหน่ายของหน่วยด้วย

 ๒๑.๗ หลักฐานและ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่จ�าเป็น
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ข้อ ๒๔ เมื่อหน่วยรายงานทราบผลการอนุมัติจ�าหน่ายสิ่ง

อุปกรณ์แล้วให้ตัดยอดสิ่งอุปกรณ์นั้นออกจากบัญชีคุม 

ของหน่วย และแจ้งผลการอนมุติันัน้ให้หน่วยบงัคับบญัชา

โดยตรงทราบ แต่ถ้าในระหว่างการด�าเนินกรรมวิธี 

ขออนุมัติจ�าหน่าย หน่วยรายงานมีความจ�าเป็นต้องใช้สิ่ง

อปุกรณ์ประเภทนัน้ ให้หน่วยรายงานท�าเบกิทดแทนไปได้ 

เว้นสิง่อปุกรณ์ประเภท ๔ โดยในการเบกิทดแทน ให้แนบ

หลักฐานที่แสดงว่าสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการ

ด�าเนินการกรรมวิธีขออนุมัติจ�าหน่าย เช่น เอกสารจาก

หน่วยซ่อมบ�ารุง หรือรายงานการสูญหาย เป็นต้น

 ข้อ ๒๗ การชดใช้สิ่งอุปกรณ์ กระท�าได้ ๓ วิธี คือ 

การแก้ไขให้คงสภาพเดิม การชดใช้ด้วยสิ่งอุปกรณ์ และ

การชดใช้ด้วยเงิน

 ๒๗.๓ การชดใช้ด้วยเงิน ให้ชดใช้เป็นเงินตามหลัก

เกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�าหนดรวมทั้งปฏิบัติตาม

ระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
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สญูหายของแตล่ะชนดินัน้ ๆ
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