
  
ระเบียบกองทัพบก  

วาดวย การจําหนายสิ่งอุปกรณ  
พ.ศ.๒๕๓๙  

______________  
ตอนที่ ๑  
กลาวทั่วไป  

  
          เนื่องจากระเบียบกองทัพบกวาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๒๔ ใช

ปฏิบัติมานานไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  สมควรปรับปรุงระเบียบดังกลาว ใหทันสมัย
เหมาะสมยิ่งข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติ จึงออกระเบียบไวสําหรับยึดถือเปนหลักปฏิบัติ ดังนี้  
          ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกองทัพบก  วาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ 
พ.ศ.๒๕๓๙”  
          ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันประกาศ  
          ขอ ๓  ใหยกเลิก  
                ๓.๑ ระเบียบกองทัพบก วาดวย การจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๒๔  
                ๓.๒ ระเบียบกองทัพบก (ฉบับที่ ๒) วาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.
๒๕๓๖  
       บรรดาความในระเบียบ คําส่ังและคําช้ีแจงอื่นใดของกองทัพบกที่เก่ียวกับการจําหนายที่

ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชความในระเบียบนี้แทน  
          ขอ ๔ ใหเจากรมสงกําลังบํารุงทหารบก เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  
          ขอ ๕ คําจํากัดความในระเบียบนี้  
               ๕.๑ การจําหนาย หมายถึง การดําเนินกรรมวิธเีพ่ือตัดยอดสิ่งอุปกรณ ออกจาก
ความรับผิดชอบของกองทัพบก  เนื่องจากสูญไป  ส้ินเปลืองไป  (ส่ิงอุปกรณใชส้ินเปลือง)  
ชํารุดเสียหายจนไมสามารถซอมคืนสภาพไดอยางคุมคา  เส่ือมสภาพจนใชการไมได หรือสูญหาย  
ตาย  เกินความตองการหรือเปนของลาสมัย หมดความจําเปน ไมใชราชการตอไป หรือหากใช
ราชการตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก หรือครบอายุการใชงานตามเกณฑที่กําหนด  
               ๕.๒ การจําหนายเปนสูญ  หมายถึง  การจําหนายในกรณีที่ส่ิงอุปกรณ สูญไป 
โดยไมปรากฏตัวผูรับผิด หรือมีตัวผูรับผิดแตไมสามารถชดใชตามระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ดวยความรับผิดทางแพงของเจาหนาที่สวนราชการได หรือมีส่ิงอุปกรณอยู แตไมสามารถขาย 
แลกเปล่ียน โอน แปรสภาพ หรือทําลายได  
   เฉพาะในการปฏิบัติราชการสนามนั้น ในกรณีที่ไมสามารถนําซากส่ิงอุปกรณ

กลับมาได เนื่องจากความจํากัดของภูมิประเทศ หรือเนื่องจากการกระทําของขาศึก ใหถือวาส่ิง
อุปกรณนั้นสูญไป ไมมีซากเหลืออยูใหเห็น และในกรณีที่ผูรับผิดชอบชดใช ถึงแกกรรม เนื่องจาก
การปฏิบัติราชการสนามคราวนั้นใหถือวา หาผูรับผิดชอบชดใชไมได  



               ๕.๓ ส่ิงอุปกรณ หมายถึง ส่ิงของที่จําเปนทั้งมวล ที่จัดใหหนวยทหาร รวมทั้งที่มี
ไวเพ่ือการดํารงอยูและการปฏิบัติของหนวยทหารดวย เชน อาหาร เครื่องแตงกาย เช้ือเพลิง สัตว 
ยานพาหนะ อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด เครื่องจักรกล  และเคร่ืองมือ เครื่องใช ตาง ๆ เปนตน  
               ๕.๔ ส่ิงอุปกรณในโครงการ หมายถงึ ส่ิงอุปกรณที่ไดรับความชวยเหลือ ตาม
โครงการชวยเหลือจากตางประเทศ  
               ๕.๕ ส่ิงอุปกรณใชส้ินเปลือง หมายถึง ส่ิงอุปกรณที่ใชแลวยอมหมดสิ้นไป ไมคง
รูป ไมคงสภาพ และ/หรือ ไมมีคุณคาของการใชงานเหมือนเดิม  
               ๕.๖ ส่ิงอุปกรณถาวรกําหนดอายุ หมายถึง ส่ิงอุปกรณสําเร็จรูป ซึ่งมีสภาพ และ
ลักษณะมั่นคงตอการใชงาน แตยอมเสื่อมสภาพ เส่ือมราคาไปตามวาระ และระยะเวลาแหงการใช
งาน  
               ๕.๗ ส่ิงอุปกรณถาวรไมกําหนดอายุ หมายถึง ส่ิงอุปกรณสําเร็จรูป ซึ่งมีสภาพ 
และลักษณะมั่นคงตอการใชงาน หากมีการเก็บรักษา และปรนนิบัติบํารุงเปนอยางดีแลว ยอมจะมี
อายุยืนนาน  
               ๕.๘ ส่ิงอุปกรณที่มีชีวิต หมายถึง สัตวประเภทตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกรมการสัตวทหารบก อันไดแก สัตวพาหนะ สัตวพอพันธุแมพันธุ สุนัขใชงานทางทหาร โค
เนื้อ และโคนม เปนตน  
               ๕.๙ ส่ิงอุปกรณหลัก หมายถึง ส่ิงอุปกรณที่ใชเวลาในการจัดหานาน และราคา
แพง แตมิไดระบุไวเปนสิ่งอุปกรณสําคัญ ซึ่งกรมฝายยุทธบริการที่รับผิดชอบไดทําบัญชี และ

ประกาศเปนสิ่งอุปกรณหลัก  
               ๕.๑๐ ส่ิงอุปกรณสําคญั หมายถึง ส่ิงอุปกรณที่มีความจําเปนตอการฝก การรบ 
ราคาแพง ยากตอการจัดหา หรือการผลิต มีความตองการไมแนนอน อาจจะขาด หรือเกินอยู
เสมอ ในระบบการสงกําลัง และ/หรือเปนรายการที่อาจเกิดวิกฤตในวัสดุข้ันมูลฐาน ซึ่งกรมฝาย
ยุทธบริการเสนอบัญชีรายการใหกองทัพบกประกาศเปนสิ่งอุปกรณสําคัญ  
               ๕.๑๑ ช้ินสวนซอม หมายถึง องคประกอบ สวนประกอบ และช้ินสวนที่ใชในการ
ซอมบํารุงส่ิงอุปกรณ ตามที่กําหนดไวในคูมือสงกําลัง  และ/หรือ  คูมือเทคนิคที่มีบัญชีช้ินสวน
ซอม เชน ลํากลองปน คาบูเรเตอร หลอดวิทยุ เปนตน  
               ๕.๑๒ การตัดยอดสิ่งอุปกรณออกจากความรับผิดชอบของกองทัพบก หมายถึง 
การตัดยอดออกจากบัญชีคุม ตามอํานาจอนุมัติที่กําหนดไวในระเบียบนี้  
                 ๕.๑๓ ส่ิงอุปกรณเกินความตองการ หมายถึง ส่ิงอุปกรณที่เกินความตองการของ
กองทัพบก  
               ๕.๑๔ การโอน หมายถึง  การมอบสิทธิครอบครองสิ่งอุปกรณของกองทัพบก 
ไปยังสวนราชการนอกกองทัพบก หนวยงานตามกฏหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการสวน

ทองถ่ิน หนวยงานอื่นที่มีกฏหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 



หรือองคการสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗ (๗) แหงประมวลรัษฎากร ทั้งนี้จะตองมีหลักฐานการ
สงมอบไวตอกันดวย  
               ๕.๑๕ การแลกเปลี่ยน หมายถึง การโอนกรรมสิทธิในสิ่งอุปกรณของกองทัพบก
ใหกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน โดยมีการแลกเปลี่ยนกับสิ่งอุปกรณประเภทเดียวกัน หรือ
ตางประเภทกัน ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ฉบับ
ที่ใชในปจจุบัน  
               ๕.๑๖ การนําไปใชประโยชนอยางอ่ืน หมายถึง การนําเอาส่ิงอุปกรณ ไปใช

ประโยชน ซึ่งไมตรงกับความมุงหมายเดิม  
               ๕.๑๗ การทําลาย หมายถึง การดําเนินการตอส่ิงอุปกรณที่ไดรับอนุมัติให

จําหนาย และตัดยอดออกจากบัญชีคุมเรียบรอยแลว โดยการกระทําใหส้ินสภาพ หรือกระทําให
เปนสิ่งอุปกรณใชการไมได ดวยการทําลายใหส้ินสภาพ หรือใหสูญสิ้นไป  
               ๕.๑๘ ราคาซื้อหรือไดมา หมายถึง ราคาที่ซื้อส่ิงอุปกรณนั้นมา หรือราคาสิ่ง

อุปกรณที่ไดมา สําหรับสิ่งอุปกรณในโครงการใหถือราคาตามใบแจงราคา และเพ่ิมขึ้นอีก รอยละ 
๒๐ สวนสิ่งอุปกรณที่กองทัพบกจัดหา หรือไดมาโดยวิธีอ่ืน ใหถือราคาตามใบเบิก หรือราคา

ตามที่กรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณนั้นกําหนด  
               ๕.๑๙ ราคาซากสิ่งอุปกรณ หมายถึง ราคาสิ่งอุปกรณที่ชํารุด เสียหาย 
เส่ือมสภาพ จนใชราชการไมได ตามสภาพที่เปนจริงในขณะนั้น  
               ๕.๒๐ ตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย หมายถึง ที่ตั้งทางการสงกําลังบํารุงที่มี
หนาที่ รับ คัดแยก เก็บรักษา และปฏิบัติตอส่ิงอุปกรณ หรือซากส่ิงอุปกรณ ที่อนุมัติใหตัดยอด
ออกจากบัญชีคุมแลว  
               ๕.๒๑ การปฏิบัติหนาที่ราชการสนาม หมายถึง การปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังตอไปนี้  
                     ๕.๒๑.๑ การปฏิบัติตามคําส่ังยุทธการ  ซึ่งส่ังการตามแบบ

ธรรมเนียมของทางราชการ  
                     ๕.๒๑.๒ การทําการรบ ตามคําส่ังที่ชอบดวยกฏหมาย  
    ๕.๒๑.๓ การปราบปรามผูกอการรายทุกชนิด ตลอดจนการปราบปราม
การบอนทําลาย ลมลาง การปราบกบฎ และการปราบจลาจล ตามคําส่ังของผูมีอํานาจสั่งการ            
               ๕.๒๒ การสอบสวน หมายถึง การดําเนินการเพื่อแสวงหาขอเท็จจริง และ

หลักฐาน ตลอดจนการรวบรวมพยานหลักฐาน อันไดแก บุคคลที่เก่ียวของ หรือบุคคลที่รูเห็น
เหตุการณ  เอกสาร  สถานที่  ภาพถาย หรือส่ิงอุปกรณ เปนตน  และการดําเนินการใด ๆ 
เพ่ือที่จะทราบขอเท็จจริง หรือพิสูจนทราบเหตุนั้น ๆ  
               ๕.๒๓ สํานวนการสอบสวน หมายถึง เอกสาร หรือหนังสือที่ผูสอบสวน หรือ
คณะกรรมการสอบสวนทําข้ึนจากการสอบสวน ไดแก คาํใหการ สําเนารายงาน ภาพถาย แผนที่ 



เปนตน เอกสารหรือหนังสือเหลานี้เปนประโยชนแกผูมีอํานาจอนุมัติในการพิจารณาสั่งการ อนึ่ง
ในสํานวนการสอบสวน ใหลงสถานที่และวันเดือนปในการสอบสวนดวย  
          ขอ ๖ ใหแบงส่ิงอุปกรณ เพ่ือการจําหนายออกเปน ๔ ประเภทดังนี้  
               ๖.๑ ส่ิงอุปกรณใชส้ินเปลือง  
               ๖.๒ ส่ิงอุปกรณถาวร แบงออกเปน ๒ ชนิด คือ  
                    ๖.๒.๑ ส่ิงอุปกรณถาวรกําหนดอายุ  
                    ๖.๒.๒ ส่ิงอุปกรณถาวรไมกําหนดอายุ  
               ๖.๓ ส่ิงอุปกรณที่มีชีวิต  
               ๖.๔ ช้ินสวนซอม  

  
ตอนที่ ๒  

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  
          ขอ ๗ เจากรมสงกําลังบํารุงทหารบก  
               ๗.๑ ควบคุม กํากับดูแล ใหคําแนะนํา ตลอดจนการประสานการปฏิบัติเก่ียวกับ
การจําหนายแกกรมฝายยุทธบริการ และกรมฝายกิจการพิเศษที่เก่ียวของ  
               ๗.๒ ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจําหนายสิ่งอุปกรณแกผูบังคับบัญชา  
          ขอ ๘ เจากรมฝายยุทธบริการ หรือเจากรมฝายกิจการพิเศษ  
               ๘.๑ ควบคุม กํากับดูแล ใหคําแนะนํา ตลอดจนประสานการปฏิบัติเก่ียวกับการ
จําหนายสิ่งอุปกรณแกหนวยตาง ๆ  
               ๘.๒ ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจําหนายสิ่งอุปกรณแกผูบังคับบัญชา  
               ๘.๓ กําหนดระเบียบปลีกยอย เก่ียวกับการจําหนายสิ่งอุปกรณภายในกรอบ

หนาที่ และความรับผิดชอบของตนขึ้น โดยอนุโลม ตามระเบียบนี้  
   ๘.๔ กําหนดประเภท และอายุของสิ่งอุปกรณแตละรายการที่รับผิดชอบ  
               ๘.๕ กําหนดราคาซื้อ หรือไดมา  
               ๘.๖ กําหนดรายการสิ่งอุปกรณที่หนวยจะตองสงซากคืน  
               ๘.๗ ตรวจสอบใหคําแนะนําทักทวง ควบคุมการดําเนินกรรมวิธีทางเอกสาร

เก่ียวกับการจําหนายสิ่งอุปกรณ  
               ๘.๘ ตรวจสอบสิ่งอุปกรณ ซึ่งขออนุมัติตัดยอดออกจากบัญชีคุม  
               ๘.๙ เรงรัดการดําเนินการในเรื่องการจําหนายสิ่งอุปกรณแกคลัง หรือที่ตั้ง

ทางการสงกําลังบํารุงที่รับผิดชอบ  
              ๘.๑๐ ตัดยอดสิ่งอุปกรณออกไปจากความรับผิดชอบของกองทัพบก เมื่อส่ิง

อุปกรณนั้นไดรับอนุมัติใหจําหนายแลว ถาเปนสิ่งอุปกรณในโครงการ ใหรายงานจนถึงกองทัพบก 
เพ่ือปฏิบัติตามขอตกลงกับประเทศที่ใหความชวยเหลือตอไป  



              ๘.๑๑ มีอํานาจในการสั่งการใหถอดชิ้นสวน หรือสวนประกอบที่ใชราชการได 
ออกจากยุทโธปกรณที่รออนุมัติจําหนาย เพ่ือนําไปใชราชการตอไปไดทันที โดยไมตองรอ

กองทัพบกอนุมัติ เวนสิ่งอุปกรณที่เปนพยานหลักฐานอันสําคัญในคดี ตลอดระยะเวลาที่คดียังไม
ถึงที่สุด  
              ๘.๑๒ มีอํานาจในการดําเนินการ สงส่ิงอุปกรณ ไปยังตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ
จําหนายทันที ยกเวนสิ่งอุปกรณที่เปนพยานหลักฐานอันสําคัญในคดี ตลอดระยะเวลาที่คดียังไม
ส้ินสุด  
              ๘.๑๓ ดําเนินการในเรื่องการทําลายสิ่งอุปกรณ ที่ไดรับอนุมัติใหตัดยอดออก

จากบัญชีคุม ใหส้ินสภาพทางทหารกอนขายหรือแลกเปลี่ยน  
          ขอ ๙ แมทัพภาค  
               ๙.๑ กําหนดระเบียบปลีกยอย และคําส่ังเก่ียวกับการจําหนายสิ่งอุปกรณ ภายใน
กรอบและหนาที่ที่รับผิดชอบ  
               ๙.๒ กําหนดและแตงตั้งกรรมการ หรือเจาหนาที่ เพ่ือปฏิบัติในเรื่องการ

จําหนายสิ่งอุปกรณ  
               ๙.๓ ประสานการปฏิบัติกับกรมฝายยุทธบริการ และกรมฝายกิจการพิเศษ 
เก่ียวกับการดําเนินการจําหนายสิ่งอุปกรณ  
               ๙.๔ ตรวจตราและเรงรัดหนวยใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการจําหนายสิ่งอุปกรณ 
เปนไปตามระเบียบ คําส่ัง และวิธีปฏิบัติของหนวยเหนือ โดยถูกตอง และรวดเร็ว  
          ขอ ๑๐ ผูบัญชาการกองบัญชาการชวยรบ ผูบัญชาการมณฑลทหารบก และผู
บังคับการจังหวัดทหารบก  
   ๑๐.๑ กําหนดระเบียบปลีกยอย เก่ียวกับการจําหนายสิ่งอุปกรณ ภายในกรอบ 
และหนาที่ที่รับผิดชอบ  
                ๑๐.๒ กําหนดและแตงตั้งกรรมการ หรือเจาหนาที่ เพ่ือปฏิบัติ ในการจําหนาย
ส่ิงอุปกรณ  
                ๑๐.๓ จัดตั้งและดําเนินการในเรื่อง ตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย  
                ๑๐.๔ ดําเนินการในเรื่องการทําลายสิ่งอุปกรณที่ไดรับอนุมัติใหตัดยอดออกจาก
บัญชีคุม ใหส้ินสภาพทางทหารกอนขาย หรือแลกเปลี่ยน  
                ๑๐.๕ กํากับดูแล ใหคําแนะนํา ประสานการปฏิบัติ และเรงรัดเกี่ยวกับ การ
จําหนายสิ่งอุปกรณ แกหนวยสงกําลัง และท่ีตั้งการสงกําลังบํารุงที่รับผิดชอบ ตลอดจนหนวย

ทหารที่รับการสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุง เพ่ือใหการจําหนายสิ่งอุปกรณเปนไปโดยถูกตอง

รวดเรว็  
          ขอ ๑๑ ผูบังคับหนวยทหาร  
                ๑๑.๑ ตรวจสอบ ใหคําแนะนํา ทักทวง ควบคุม การดําเนินกรรมวิธีทางเอกสาร
เก่ียวกับการจําหนายสิ่งอุปกรณ  



                ๑๑.๒ กําหนดและแตงตั้งกรรมการ หรือเจาหนาที่ เพ่ือปฏิบัติการในเรื่องการ
จําหนายสิ่งอุปกรณ  
                ๑๑.๓ ตรวจตราและเรงรัดหนวยใตบังคับบัญชา เพ่ือใหการจําหนายสิ่งอุปกรณ 
เปนไปตามระเบียบ คําส่ัง และวิธีปฏิบัติของหนวยเหนือ โดยถูกตอง และรวดเร็ว  
                ๑๑.๔ ในกรณีเปนหนวยขึ้นตรงของกองทัพบก ประสานการปฏิบัติกับกรมฝาย
ยุทธบริการ และกรมฝายกิจการพิเศษ เก่ียวกับการดําเนินการในเรื่อง การจําหนายสิ่งอุปกรณ  

 
 ตอนที่ ๓   

การดําเนินกรรมวิธีขออนุมัติจําหนายสิ่งอุปกรณ               
          ขอ ๑๒ การดําเนินกรรมวิธีขออนุมัติจําหนายสิ่งอุปกรณประเภท 3 และ 5 ให
ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกวาดวยการสงกําลังส่ิงอุปกรณประเภท 3 และ 5 ที่มีผลบังคับใชใน
ปจจุบัน ทั้งนี้ใหรวมถึงอํานาจอนุมัติในการจําหนายดวย 
          ขอ ๑๓ ใหหนวยดําเนินกรรมวิธีขออนุมัติจําหนายสิ่งอุปกรณทันที เมื่อส่ิง

อุปกรณที่อยูในความครอบครองของหนวย  มีสภาพสมควรจําหนายตามขอ ๕.๑ ในกรณีการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหาตัวผูรับผิด การดําเนินการขาย การแลกเปลี่ยน การโอน ส่ิงอุปกรณ 
หรือซากส่ิงอุปกรณที่ไดรับอนุมัติจําหนายแลวใหรายงานขออนุมัติไปยังกองทัพบก  
        ขอ ๑๔ การรายงานขออนุมัติจําหนายสิ่งอุปกรณของหนวยใช  
                ๑๔.๑ หนวยขนาดกองรอย หรือเทียบเทา เปนหนวยเริ่มรายงาน โดยรายงานไป
ตามสายการบังคับบัญชา  
                ๑๔.๒ รายงานทันที เมื่อทราบวาส่ิงอุปกรณนั้นอยูในสภาพที่ตองตัดออกจาก

บัญชีคุมเพื่อการจําหนาย เวนแตการรายงานขออนุมัติตัดยอดสิ่งอุปกรณ เนื่องจากการปฏิบัติ

ราชการสนามนั้น ถาจําเปนใหรายงานเปนคราว ๆ ไป การรายงานแตละคราวนั้น ใหรายงานเมื่อ
จบการปฏิบัติเร่ืองหนึ่ง ๆ แตไมเกิน ๓ เดือน  
                ๑๔.๓ ส่ิงอุปกรณตอไปนี้ใหตัดออกจากบัญชีคุม โดยไมตองรายงานขออนุมัติ

จําหนาย  
                      ๑๔.๓.๑ ส่ิงอุปกรณใชส้ินเปลือง ซึ่งหมดสิ้นไปตามสภาพการ
ใชงาน เวน สป.๕ ซึ่งหมดสิ้นไปตามสภาพการใชงาน ใหรายงานขออนุมัติจําหนายแตไมตองตั้ง
กรรมการสอบสวน  
                      ๑๔.๓.๒ ส่ิงอุปกรณถาวรกําหนดอายุ ซึ่งไดจายประจําตัวทหาร 
เมื่อใชงานครบอายุแลว  
                      ๑๔.๓.๓ ช้ินสวนซอม ซึ่งใชไปในการซอมบํารุง  
                      ๑๔.๓.๔ เครื่องแตงกายทหาร   
         ขอ ๑๕ หนวยบังคับบัญชาขนาดกองพัน หรือเทียบเทาข้ึนไป เมื่อไดรับรายงานตามขอ 
๑๔ แลว ปฏิบัติตามลําดับดังตอไปนี้  



                ๑๕.๑ ตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
                ๑๕.๒ รายงานขออนุมัติจําหนาย  
         ขอ ๑๖ การตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
                ๑๖.๑ ใหตั้งคณะกรรมการทันทีที่ไดรับรายงาน เวนกรณีที่ส่ิงอุปกรณนั้นสูญไป 
หรือเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติ  ไมเกินเกณฑที่กองทัพบกกําหนด  ใหรายงานขออนุมัติ

จําหนาย โดยไมตองตั้งกรรมการสอบสวน  
                ๑๖.๒ คณะกรรมการประกอบดวย ขาราชการชั้นสัญญาบัตรอยางนอย ๓ นาย 
เวนแตหนวยในตางประเทศ ถามีขาราชการสัญญาบัตรไมเพียงพอ ใหตั้งขาราชการต่ํากวาสัญญา
บัตรหรือขาราชการจากหนวยราชการอื่นรวมเปนกรรมการได ๑ นาย  
                ๑๖.๓ คณะกรรมการมีหนาที่สอบสวนหารายละเอียดขอเท็จจริง และสาเหตุของ
การจําหนาย  พรอมทั้งพิจารณาการดูแลรักษาส่ิงอุปกรณของเจาหนาที่  หรือพลประจําดวยวาได
ปฏิบัติอยางถูกตองตามคําแนะนําหรือคูมือหรือไม แลวรายงานผลการสอบสวน พรอมทั้งแนบ

สํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน (ถามี) สงถึงผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการใหเสร็จสิ้น

ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําส่ังแตงตั้งกรรมการ แตถาการ

สอบสวนยังไมเสร็จ จะขออนุญาตผูส่ังแตงตั้งกรรมการเพื่อขยายเวลาสอบสวนตอไป อีกคราวละ
ไมเกิน ๑๕ วัน  
                     การสอบสวนนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบสวนตามความสําคัญ

ของเรื่อง ในกรณีเปนสิ่งอุปกรณที่มีราคาต่ํา หรือเปนเรื่องที่เก่ียวเนื่องจากการปฏิบัติราชการ

สนาม คณะกรรมการรายงานผลการสอบสวนโดยสรุป และเสนอความเห็นในเรื่องที่สอบสวนใหผู
ส่ังแตงตั้งกรรมการใชแนบไปกับรายงานขออนุมัติจําหนาย เพ่ือประกอบการพิจารณาสั่งการของผู
มีอํานาจอนุมัติก็เปนการเพียงพอ ขอสําคัญตองสอบสวนใหไดความจริงวา สาเหตุเกิดจากเหตุใด 
อาทิเชน  จากการทุจริตหรือปฏิบัติหนาที่บกพรอง  หรือการจงใจ ประมาทเลินเลอ หรือเกิดขึ้น
จากอุบัติเหตุ เหตุสุดวิสัย หรือเกิดขึ้นตามสภาพปกติ หรือจากการกระทําของขาศึก เปนตน และ
ตองระบุใหชัดเจนวาจะตองมีผูรับผิดชอบชดใชหรือไม ถาหากผลการสอบสวนสอไปในทางเปน

ความผิดในทางอาญาดวย ใหคณะกรรมการสอบสวน แยกสํานวนการสอบสวนดําเนินคดีอาญา

ตอไป  
                ๑๖.๔ ในกรณีสูญหาย เสียหาย ตาย หรือขาดบัญชี ซึ่งตองหาตัวผูรับผิดทาง
แพง ใหรายงานตามลําดับชั้นไปยังกองทัพบกโดยดวน เพ่ือตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผูรับ
ผิดทางแพง โดยปฏิบัติตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยการเงิน ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน  
          ขอ ๑๗ แบบพิมพและสายการรายงานขออนุมัติจําหนาย  
                ๑๗.๑ ใชแบบรายงานตามแบบ ทบ.๔๐๐ - ๐๖๕ (ผนวก ก.แบบรายงานขอ
อนุมัติจําหนาย) และแนบหลักฐานตาง ๆ ไปพรอมกับรายงานดวย  
                ๑๗.๒ สงรายงานไปตามสายการสงกําลัง (ผนวก ข. ทางเดินเอกสาร)  
                ๑๗.๓ สําเนารายงานใหหนวยบังคับบัญชาโดยตรงทราบ  



                ๑๗.๔ หนวยปฏิบัติราชการสนาม รายงานไปยังกองบังคับการควบคุมเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตอง และบันทึกความเห็นกอน จึงสงรายงานไปตามขอ ๑๗.๒  
          ขอ ๑๘ หลักฐานตาง ๆ ที่ตองแนบไปพรอมกับรายงานขออนุมัติจําหนาย  
                ๑๘.๑ คําส่ังหรือสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
                ๑๘.๒ รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน  
                ๑๘.๓ คําใหการของบุคคลที่เปนตนเหตุ และบุคคลที่เก่ียวของ หรือผูรูเห็น

เหตุการณ  
                ๑๘.๔ สํานวนการสอบสวน เวนกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนโดยสรุปตามขอ 
๑๖.๓ วรรค ๒  
   ๑๘.๕ หลักฐานและ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่จําเปน  
          ขอ ๑๙ การปฏิบัติของหนวยที่ไดรับรายงาน  
                ๑๙.๑ ตรวจสอบรายงานและหลักฐานที่แนบ ซึ่งอาจสงกลับคืน เพ่ือปรับปรุง

แกไข หรือสอบสวนเพิ่มเติมได เมื่อเห็นวาไมชัดเจน หรือไมสมบูรณพอ  
                ๑๙.๒ ในกรณีที่มีอํานาจอนุมัติ ก็ส่ังการอนุมัติใหตัดยอดออกจากบัญชีคุม และ
ส่ังการชดใช ถาส่ิงอุปกรณนั้นมีซากอยู ก็ส่ังการปฏิบัติตอซากนั้นไปพรอมกันดวย ตอจากนั้นก็สง
รายงานที่อนุมัติแลวกลับไปยังหนวยรายงานตามสายการสงกําลัง และถาเปนสิ่งอุปกรณถาวร

ตามที่ระบุไวในอัตราการจัดและยุทโธปกรณ หรืออัตราสิ่งอุปกรณ ก็ใหเสนอสําเนารายงานขอ

อนุมัติจําหนายที่อนุมัติแลวไปยังกรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบใน
ส่ิงอุปกรณ และกองบัญชาการชวยรบ ที่ใหการสนับสนุนดวย  
                ๑๙.๓ ในกรณีที่เกินอํานาจอนุมัติ ใหบันทึกความเห็นลงไปในรายงานนั้น แลว
เสนอรายงานนั้น พรอมทั้งหลักฐานที่แนบตอไปตามสายการสงกําลัง ตามลําดับจนถึง ผูมีอํานาจ
อนุมัติ  
                ๑๙.๔ เฉพาะส่ิงอุปกรณในโครงการ  
                      ๑๙.๔.๑ ใหรายงานขออนุมัติจําหนายสิ่งอุปกรณในโครงการที่

อยูในครอบครองของหนวยตามปกติ จนถึงผูมีอํานาจอนุมัติใหตัดยอดสิ่งอุปกรณออกจากบัญชี

คุม  
                      ๑๙.๔.๒ สําเนารายงานขออนุมัติจําหนาย ตามขอ ๑๙.๔.๑ 
เสนอกรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณนั้น เพ่ือพิจารณา
ดําเนินการตอไป  
                      ๑๙.๔.๓ กรมฝายยุทธบริการ หรือ กรมฝายกิจการพิเศษ เมื่อ
ไดรับรายงานแลวใหรายงานถึงกองทัพบก เพ่ือแจงใหประเทศผูมอบ/บริจาคสิ่งอุปกรณ ทราบ 
และทําขอตกลงหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติตอส่ิงอุปกรณดังกลาวตอไป  



                      ๑๙.๔.๔ หามดําเนินการใด ๆ  หรือปฏิบัติตอส่ิงอุปกรณใน
โครงการที่ไดรับอนุมัติใหจําหนาย และตัดยอดออกจากบัญชีคุมแลว กอนที่จะไดขอยุติจากผล

การดําเนินการตามขอ ๑๙.๔.๓ เรียบรอยแลว  
          ขอ ๒๐ เมื่อหนวยรายงานทราบผลการอนุมัติจําหนายสิ่งอุปกรณแลว ใหตัดยอด
ส่ิงอุปกรณนั้นออกจากบัญชีคุมของหนวย  และแจงผลการอนุมัตินั้นใหหนวยบังคับบัญชา

โดยตรงทราบ แตถาในระหวางการดําเนินกรรมวิธีขออนุมัติจําหนาย หนวยรายงานมีความ

จําเปนตองใชส่ิงอุปกรณประเภทนั้น ใหหนวยรายงานทําเบิกทดแทนไปได เวน สป.๔ โดยในการ
เบิกทดแทน ใหแนบสําเนารายงานขออนุมัติจําหนาย (ทบ.๔๐๐-๐๖๕) ไปดวย  
  ขอ ๒๑ การตัดยอดสิ่งอุปกรณออกไปจากความรับผิดชอบของกองทัพบก  
                ๒๑.๑ ใหผูบังคับบัญชา มีอํานาจอนุมัติจําหนายสิ่งอุปกรณ ตามที่ไดกําหนดไว
ในตอนที่ ๔ ของระเบียบนี้  
                ๒๑.๒ เมื่อผูบังคับบัญชาแตละระดับไดอนุมัติจําหนายสิ่งอุปกรณ ตามขอ 
๒๑.๑ แลว ใหเสนอเฉพาะสําเนารายงานขออนุมัติจําหนาย (ทบ.๔๐๐ - ๐๖๕) ไปตามสายการ
สงกําลัง จนถึงกรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณนั้น ๆ  
                ๒๑.๓ กรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ และหนวยสนับสนุน

ทางการสงกําลังที่เก่ียวของ เมื่อไดรับรายงานตามขอ ๒๑.๒ แลว ดําเนินการตัดยอดสิ่งอุปกรณ
ออกจากบัญชีคุม เพ่ือปลดเปลื้องความรับผิดชอบของกองทัพบก เวนสิ่งอุปกรณในโครงการให

ดําเนินการตามขอ ๑๙.๔  
  
 

ตอนที่ ๔  
อํานาจอนุมัติจําหนายสิ่งอุปกรณ  

  
          ขอ ๒๒ ผูบังคับบัญชาชั้น ผูบัญชาการกองพล หรือเทียบเทา มีอํานาจอนุมัติให
ตัดยอดสิ่งอุปกรณออกจากบัญชีคุมของหนวยในอัตราของตน เฉพาะผูบัญชาการกองบัญชาการ

ชวยรบ ใหมีอํานาจอนุมัติตัดยอดสิ่งอุปกรณออกจากบัญชีคุมของหนวยอื่น ๆ ซึ่งรับการสนับสนุน
ส่ิงอุปกรณ จากกองบัญชาการชวยรบ หรือจากมณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบก ในพื้นที่การ
สนับสนุนของกองบัญชาการชวยรบนั้นดวย  
                ผูบังคับบัญชาตําแหนงดังกลาว มีอํานาจอนุมัติโดยถือจํานวนเงินตามราคาซื้อ 
หรือไดมาของสิ่งอุปกรณ ที่รายงานขออนุมัติจําหนายในคราวหนึ่ง ดังนี้  
                ๒๒.๑ ส่ิงอุปกรณใชส้ินเปลือง ส่ิงอุปกรณถาวร ส่ิงอุปกรณที่มชีีวิต และช้ินสวน
ซอม รวมทั้งส้ินไมเกิน ๘๐,๐๐๐ บาท  



                ๒๒.๒ ส่ิงอุปกรณ ตามขอ ๒๒.๑  กรณีจําหนายเปนสูญ วงเงินตองไมเกิน 
๔๐,๐๐๐ บาท เวนสิ่งอุปกรณที่ไดรับการชวยเหลือทางการทหาร ในระหวางภาวะไมปกติ วงเงิน
ตองไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  
          ขอ ๒๓ ผูบังคับบัญชาชั้น แมทัพหรือเทียบเทา มีอํานาจอนุมัติใหตัดยอดสิ่ง
อุปกรณออกจากบัญชีคุมของหนวยในอัตราของกองทัพภาคและหนวยในพื้นที่ ซึ่งรับการ

สนับสนุนจากที่ตั้งทางการสงกําลังบํารุงของกองทัพภาค หรือหนวยในอัตราของตน โดยถือ

จํานวนเงินตามราคาซื้อหรือไดมาของสิ่งอุปกรณที่ขออนุมัติจําหนายในคราวหนึ่งดังนี้  
   ๒๓.๑ ส่ิงอุปกรณใชส้ินเปลือง ส่ิงอุปกรณถาวร ส่ิงอุปกรณที่มีชีวิต และช้ินสวน
ซอม รวมทั้งส้ินไมเกิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท  
                ๒๓.๒ ส่ิงอุปกรณตามขอ ๒๓.๑  กรณีจําหนายเปนสูญ วงเงินตองไมเกิน 
๘๐,๐๐๐ บาท เวนสิ่งอุปกรณที่ไดรับการชวยเหลือทางการทหาร ในระหวางภาวะไมปกติ วงเงิน
ตองไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
          ขอ ๒๔ เจากรมฝายยุทธบริการ หรือเจากรมฝายกิจการพิเศษ มีอํานาจอนุมัติให
ตัดยอดสิ่งอุปกรณ ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของสายงานออกจากบัญชีคุม ดังนี้  
                ๒๔.๑ ส่ิงอุปกรณใชส้ินเปลือง ส่ิงอุปกรณถาวร ส่ิงอุปกรณที่มีชีวิต และช้ินสวน
ซอม ใหถือจํานวนเงินตามราคาซื้อหรือไดมาของสิ่งอุปกรณที่ขออนุมัติจําหนายในคราวหนึ่ง รวม
ทั้งส้ินไมเกิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท สําหรับสิ่งอุปกรณที่มีชีวิต หากวงเงินเกินที่กําหนด ใหลงนาม
รับคําส่ังผูบัญชาการทหารบก และสําเนาเรื่องใหกองทัพบกทราบดวย  
                ๒๔.๒ ส่ิงอุปกรณตามขอ ๒๔.๑  กรณีจําหนายเปนสูญ วงเงินตามราคาซื้อหรือ
ไดมาของสิ่งอุปกรณประเภทที่จําหนายเปนสูญ ใหเปนไปตามขอ ๒๒.๒ หรือ ขอ ๒๓.๒ แลวแต
กรณี  
          ขอ ๒๕ ผูบัญชาการทหารบก มีอํานาจอนุมัติใหตัดยอดสิ่งอุปกรณทุกประเภท 
ออกจากบัญชีคุมไดทุกกรณี โดยไมจํากัดวงเงิน เวนแตการจําหนายเปนสูญ มีอํานาจอนุมัติใน

วงเงินตามราคาซื้อหรือไดมาของสิ่งอุปกรณทั้งส้ิน ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากการจําหนาย
ส่ิงอุปกรณในโครงการชวยเหลือทางการทหารในระหวางภาวะปกติเปนสูญ วงเงินตามราคาที่

ไดมาของสิ่งอุปกรณในโครงการประเภทนี้ที่จําหนายเปนสูญ ตองไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท และ
การจําหนายสิ่งอุปกรณที่ไดรับการชวยเหลือทางการทหารในระหวางภาวะไมปกติ วงเงินที่

จําหนายเปนสูญไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
  
 
 
 
 
 



ตอนที่ ๕  
การชดใชส่ิงอุปกรณ  

  
          ขอ ๒๖ การชดใชส่ิงอุปกรณ กระทําในเมื่อส่ิงอุปกรณไดชํารุดเสียหาย 
เส่ือมสภาพ จนใชราชการไมได สูญหาย ตาย ซึ่งเกิดขึ้นจากการจงใจ หรือประมาทเลินเลอ 
หรือทุจริต หรือปฏิบัติหนาที่บกพรอง  
          ขอ ๒๗ การชดใชส่ิงอุปกรณ กระทําได ๓ วิธี คือ การแกไขใหคงสภาพเดิม 
การชดใชดวยสิ่งอุปกรณ และการชดใชดวยเงิน  
   ๒๗.๑ การแกไขใหคงสภาพเดิมในกรณีที่สามารถแกไขใหคงสภาพเดิมได ให

แกไขโดยผูรับผิดชดใชเสียคาใชจายเอง ภายในกําหนดเวลาอันสมควร  
                ๒๗.๒ การชดใชดวยสิ่งอุปกรณ ในกรณีที่สูญหาย หรือไมสามารถแกไข ใหคง
สภาพเดิมได  
                      ๒๗.๒.๑ ส่ิงอุปกรณที่นํามาชดใช ตองมีชนิด ลักษณะ และ
ขนาดอยางเดียวกัน หรือคลายคลึงกัน โดยมีสภาพไมเลวไปกวาส่ิงอุปกรณที่ขออนุมัติตัดยอด

ออกจากบัญชีคุมนั้น  
                      ๒๗.๒.๒ ส่ิงอุปกรณซึ่งไมใหชดใชดวยสิ่งอุปกรณ มีดังตอไปนี้  
                             ๒๗.๒.๒.๑ ส่ิงอุปกรณหลัก  
                             ๒๗.๒.๒.๒ ส่ิงอุปกรณสําคัญ  
                      ๒๗.๒.๓ ผูชดใชตองออกคาใชจายทั้งส้ินในการเปลี่ยน

กรรมสิทธิ์ส่ิงอุปกรณ และตองนําส่ิงอุปกรณที่นํามาชดใชสงมอบหรือติดตั้งใหแกทางราชการ ตาม
ตําบลที่ผูส่ังการชดใชกําหนด  ภายในเวลา ๓๐ วัน นับแตวันไดรับแจง  
                ๒๗.๓ การชดใชดวยเงิน  
                      ๒๗.๓.๑ ใหชดใชเปนเงินตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง

กําหนด  
                      ๒๗.๓.๒ ในการชดใชดวยเงินนั้นใหผูชดใชสงเงินชดใชใหเสร็จ
ส้ินใน ๔๕ วัน นับแตวันที่ไดส่ังการ ถาไมสามารถปฏิบัติไดใหผอนผันใชเปนรายเดือนได โดยให
ผอนสงใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว หรือภายในไมเกิน ๑ ป การผอนผันระยะเวลาเกิน ๑ ป จะตองขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน  
                      ๒๗.๓.๓ ถาเปนสิ่งอุปกรณที่จัดหาดวยเงินนอกงบประมาณ

ประเภทที่ ๒ การผอนผันชดใชเงินเกิน ๑ ป จะตองขออนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
การผอนผันตามขอ ๒๗.๓.๒ ใหทําสัญญารับสภาพหนี้เปนหนังสือ พรอมหลักประกันที่

เหมาะสมไวเปนหลักฐาน และใหมีผลใชบังคับไดตามกฏหมาย ถาเปนสิ่งอุปกรณที่จัดหาจากเงิน
งบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ ประเภทที่ ๑ ใหสงสําเนาสัญญาใหกระทรวงการคลัง ๑ 
ฉบับ กับแจงผลการผอนใชของผูตองรับผิดตามสัญญา ไปใหกระทรวงการคลังทราบทุกเดือน ถา



เปนสิ่งอุปกรณที่จัดหาดวยเงินงบประมาณประเภทที่ ๒ ใหสงสําเนาสัญญารับสภาพหนี้ให

กระทรวงกลาโหม ๑ ฉบับ  
                      ๒๗.๓.๔ ในการทําสัญญารับสภาพหนี้ ใหผูบังคับหนวยถือ

งบประมาณที่สนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงแกหนวยเริ่มรายงาน  เปนผูลงนามทําการแทนผู

บัญชาการทหารบกในฐานะเปนคูสัญญา สัญญารับสภาพหนี้ ใหใชตามแบบ ที่กระทรวงการคลัง
กําหนด  
  ขอ ๒๘ ถาผูรับผิดชอบชดใชไมยอมปฏิบัติตามขอ ๒๗ ใหผูมีอํานาจอนุมัติตัดยอดสิ่ง
อุปกรณจากบัญชีคุม ส่ังการเฉพาะในเรื่องการตัดยอด แลวเสนอเรื่องไปยังกรมสารบรรณ

ทหารบก  เพ่ือสงใหสํานักงานอัยการสูงสุดดําเนินคดีตอไป  และใหกรมสารบรรณทหารบกแจง
ใหกระทรวงการคลังทราบ  
          ขอ ๒๙ ใหผูมีอํานาจอนุมัติใหตัดยอดสิ่งอุปกรณออกจากบัญชีคุม ดําเนินการ
ในเรื่องการชดใชส่ิงอุปกรณดังตอไปนี้  
                ๒๙.๑ ส่ังการในเรื่อง การชดใชส่ิงอุปกรณไปพรอมกับอนุมัติใหตัดยอดสิ่ง

อุปกรณออกจากบัญชีคุมเวนกรณีขอ ๒๘  
                ๒๙.๒ การแกไขใหคงสภาพเดิม และการชดใชดวยสิ่งอุปกรณ ใหตั้ง

คณะกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณที่แกไขหรือที่นํามาชดใช ประกอบดวยขาราชการสัญญาบัตร

อยางนอย ๓ นาย โดยแตงตั้งเจาหนาที่ที่มีความรูความชํานาญในสิ่งอุปกรณนั้นรวมดวย  
 

  ตอนที่ ๖    
 

การปฏิบัติตอส่ิงอุปกรณหรือซากส่ิงอุปกรณ ที่ไดรับอนุมัติ  
ใหตัดยอดออกจากบัญชีคุมแลว  

           ขอ ๓๐ ผูบังคับบัญชาชั้น ผูบัญชาการกองพล หรือเทียบเทา ผูบังคับบัญชาชั้น
แมทัพหรือเทียบเทา เจากรมฝายยุทธบริการ หรือเจากรมฝายกิจการพิเศษ ส่ังการปฏิบัติตอส่ิง
อุปกรณหรือซากส่ิงอุปกรณที่ตัดยอดออกจากบัญชีคุมแลว อยางใดอยางหนึ่งตามลําดับดังตอไปนี้  
                ๓๐.๑ สงคืน หรือปฏิบัติตามที่กรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ ที่
รับผิดชอบสิ่งอุปกรณนั้นกําหนด  
                ๓๐.๒ มอบใหแกผูชดใช  
                ๓๐.๓ ใหหนวยนําไปใชประโยชนอยางอ่ืน  
                ๓๐.๔ สงใหแกตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย  
                ๓๐.๕ ทําลาย  
        * ขอ ๓๑ ผูบัญชาการทหารบก ส่ังการปฏิบัติตอส่ิงอุปกรณ หรือซากส่ิงอุปกรณ 
ดังตอไปนี้  
                ๓๑.๑ ตามขอ ๓๐  



                ๓๑.๒ ขาย  
                ๓๑.๓ แลกเปล่ียน  
   ๓๑.๔ โอน  
                ๓๑.๕ การดําเนินการตามขอ ๓๑.๒ ถึง ขอ ๓๑.๔ ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุท่ีใชอยูปจจุบัน และท่ีแกไขเพิ่มเติมสําหรับ เจากรมการสัตวทหารบก สั่งการปฏิบัติตอสิ่งอุปกรณ หรือซาก
สิ่งอุปกรณโดยลงนามรับคําสั่ง ผบ.ทบ.พรอมสําเนาเรื่องท้ังหมด ใหกองทัพบกทราบ ภายใน ๓๐ วัน  
          ขอ ๓๒ สิ่งอุปกรณ และซากสิ่งอุปกรณในโครงการ ใหถือปฏิบัติตามแนวทางในขอ ๑๙.๔ ของระเบียบนี้  
          ขอ ๓๓ ส่ิงอุปกรณหรือซากส่ิงอุปกรณตอไปนี้ หามมอบใหแกผูชดใช  
                ๓๓.๑ ส่ิงอุปกรณหลัก  
                ๓๓.๒ ส่ิงอุปกรณสําคัญ  
          ขอ ๓๔ การสงใหตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย  
                ๓๔.๑ สงใหแกตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนายที่สะดวกในการขนสง และเสีย
คาใชจายนอยที่สุด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงและรับสิ่งอุปกรณ ที่มีผล
บังคับใชในปจจุบัน  
            * ระเบียบ ทบ.วาดวยการจําหนาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ ลง ๓๑ ส.ค.๒๕๔๓     
 
  ๓๔.๒ หลักฐานประกอบการสงคืนสิ่งอุปกรณ  
                      ๓๔.๒.๑ สําเนารายงานขออนุมัติจําหนาย (ทบ.๔๐๐ - ๐๖๕) 
ที่อนุมัติแลว  
                      ๓๔.๒.๒ หลักฐานการสงคืน ใชใบสงคืน (ทบ.๔๐๐ - ๐๑๓) 
หรือใบสงคืน และสงส่ิงอุปกรณ (ทบ.๔๐๐ - ๐๑๔) หรือใบเบิกหรือใบสงคืนสิ่งอุปกรณ (ทบ.
๔๐๐ - ๐๐๗ - ๑) แลวแตกรณี  
                ๓๔.๓ ส่ิงอุปกรณหรือซากส่ิงอุปกรณตอไปนี้ หามสงใหแกตําบลรวบรวมสิ่ง

อุปกรณจําหนาย  
                      ๓๔.๓.๑ สัตว  
                      ๓๔.๓.๒ ส่ิงอุปกรณที่มีคําส่ังใหปฏิบัติดวยวิธีอ่ืนแลว  
                      ๓๔.๓.๓ กระสุนและวัตถุระเบิด  
                      ๓๔.๓.๔ เช้ือเพลิง ส่ิงอุปกรณที่เปนพิษ และทําใหระคายเคือง  
                      ๓๔.๓.๕ ยารักษาโรค สารเคมี ชีวะรังสี และยาเสพติดใหโทษ  
                      ๓๔.๓.๖ ส่ิงอุปกรณ และซากส่ิงอุปกรณที่เห็นวาไมมีคา ในการ
ซื้อขาย  
  
 

 



ตอนที่ ๗                 
ตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย  

  
          ขอ ๓๕ การจัดตั้ง  
   ๓๕.๑ ใหหนวยตาง ๆ ตอไปนี้ จัดตั้งตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย  
                      ๓๕.๑.๑ มณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก ที่มีหนาที่

สนับสนุนทางการสงกําลังบํารุง  
                      ๓๕.๑.๒ กองบัญชาการชวยรบ  
                      ๓๕.๑.๓ กรมฝายยุทธบริการ  
                ๓๕.๒ ตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย ประกอบดวยเจาหนาที่ สถานที่ และ
เครื่องมือ เครื่องใชตามความจําเปน  
                      ๓๕.๒.๑ เจาหนาที่ของตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย จัด

จากกําลังพล ซึ่งบรรจุไวตามอัตราบรรจุของหนวยจัดตั้งประกอบดวย  
                             ๓๕.๒.๑.๑ นายทหารสัญญาบัตร ๑ - ๓ นาย แลวแต
ขนาดหนวยจัดตั้ง ทําหนาที่เปนหัวหนาตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย และผูชวยหัวหนาตําบล
รวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย ตามความเหมาะสม  
                             ๓๕.๒.๑.๒ เจาหนาที่ชวยเหลือตามความจําเปน  
                      ๓๕.๒.๒ สถานที่ซึ่งจัดตั้งเปนตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย 
คงใชสถานที่ที่มีอยูเดิมของหนวยจัดตั้ง ทั้งนี้ควรเปนสถานที่ที่มีความปลอดภัย และสามารถ

อํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอได  
                      ๓๕.๒.๓ เครื่องมือเคร่ืองใชของตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ

จําหนายใหใชรวมกับหนวยจัดตั้ง  
          ขอ ๓๖ หนาที่และความรับผิดชอบ  
                ๓๖.๑ ผูบังคับหนวยจัดตั้งตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย เปนผูบังคับบัญชา
โดยตรงของตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย  
                ๓๖.๒ หัวหนาตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนวย มีหนาที่ บังคับบัญชา 
รับผิดชอบ และการดําเนินการของตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย  
          ขอ ๓๗ การดําเนินการของตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย ไดแก การ

ดําเนินการ รับ คัดแยก ทําหลักฐานเอกสารทางบัญชีคุม เก็บรักษา และปฏิบัติตอส่ิงอุปกรณ 
หรือซากส่ิงอุปกรณ ซึ่งไดรับอนุมัติใหตัดยอดออกจากบัญชีคุมแลว  
          ขอ ๓๘ การรับ  
                ๓๘.๑ รับสิ่งอุปกรณหรือซากส่ิงอุปกรณ ซึ่งผูมีอํานาจอนุมัติไดส่ังการใหนําสง

ใหแกตาํบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนายนั้น ๆ  



                ๓๘.๒ ใหตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย รับสิ่งอุปกรณ หรือซากส่ิงอุปกรณ
ตามขอ ๓๘.๑ โดยดําเนินการตามระเบียบกองทัพบก วาดวยการสงและรับสิ่งอุปกรณ ที่มีผล
บังคับใชในปจจุบัน  
  ขอ ๓๙ การคัดแยก   
                ๓๙.๑ ส่ิงอุปกรณและซากส่ิงอุปกรณ แยกตามรายการ  
                ๓๙.๒ ซากสิ่งอุปกรณ ซึ่งชํารุดแยกเปนสวน ๆ และประกอบกันเปนรปูเดิม

ไมได (เศษซากสิ่งอุปกรณ) แยกตามชนิดของวัตถุ  
          ขอ ๔๐ การทําหลักฐานเอกสารทางบัญชีคุม  
                ๔๐.๑ ส่ิงอุปกรณในโครงการ ดําเนินการตามขอตกลงกับองคการที่ใหความ

ชวยเหลือ  
                ๔๐.๒ ส่ิงอุปกรณและซากส่ิงอุปกรณ ดําเนินการเชนเดียวกับการทําหลักฐาน

เอกสารทางบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ ที่ยังใชราชการอยู โดยใชบัตรบัญชีคุมแบบ ทบ.๔๐๐ - ๐๐๓ - 
๒ สําหรับหนวยนับนั้น ส่ิงอุปกรณและซากส่ิงอุปกรณใหใชหนวยนับ ตามลักษณะนาม สวนเศษ
ซากส่ิงอุปกรณใหใชหนวยนับเปนน้ําหนัก หรือปริมาตรตามมาตราเมตริก  
          ขอ ๔๑ การเก็บรักษา ใหดําเนินการเก็บรักษาใหปลอดภัย  
          ขอ ๔๒ การปฏิบัติตอส่ิงอุปกรณและซากส่ิงอุปกรณ  
                ๔๒.๑ หมายถึง การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้  
                      ๔๒.๑.๑ กรณีเปนสิ่งอุปกรณในโครงการใหปฏิบัติตามขอตกลง
กับองคการที่ใหความชวยเหลือ  
                      ๔๒.๑.๒ การขาย  
                      ๔๒.๑.๓ การแลกเปลี่ยน  
                      ๔๒.๑.๔ การโอน  
                      ๔๒.๑.๕ การทําลาย  
                      ๔๒.๑.๖ การทําลายสภาพทางทหารกอนขาย หรือแลกเปลี่ยน  
                      ๔๒.๑.๗ การนําไปใชประโยชนอยางอ่ืน  
                ๔๒.๒ ผูบังคับหนวยจัดตั้งตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนาย รายงานขออนุมัติ
ปฏิบัติตอซากส่ิงอุปกรณที่จําหนายแลว ตามขอ ๔๒.๑.๑ ถึงขอ ๔๒.๑.๔ อยางนอยปละครั้ง 
(ผาน กบ.ทบ.) จนถึง ทบ. สําหรับขอ ๔๒.๑.๕ ถึงขอ ๔๒.๑.๗ ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวย
การดําเนินงานของตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนายของหนวย  
  
 

 
 
 



ตอนที่ ๘                                                  
ขอกําหนดอื่น ๆ   

  
          ขอ ๔๓ อํานาจในการกําหนดระเบียบปลีกยอย  
   ๔๓.๑ ใหกรมฝายยุทธบริการ และกรมฝายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบในสิ่ง

อุปกรณ กําหนดระเบียบปลีกยอยที่เก่ียวกับการจําหนาย โดยไมขัดกับระเบียบนี้  
                ๔๓.๒ ใหกรมพลาธิการทหารบก กําหนด ระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
ตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนายที่จัดตั้งข้ึน  
                ๔๓.๓ ใหจังหวัดทหารบก มณฑลทหารบก กองบัญชาการชวยรบ และกรมฝาย
ยุทธบริการ ที่จัดตั้งตําบลรวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนายขึ้น กําหนดระเบียบ การปฏิบัติ ณ ตําบล
รวบรวมสิ่งอุปกรณจําหนายโดยยึดถือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบที่กรมพลาธิการทหารบก 
กําหนด ตามขอ ๔๓.๒ โดยอนุโลม  
  
           ประกาศ   ณ   วันที่    ๙    พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๓๙  
  
                       (ลงช่ือ)  พลเอก   ประมณฑ  ผลาสินธุ   
                                         ( ประมณฑ  ผลาสินธุ )  
                                             ผูบัญชาการทหารบก  
กรมสงกําลังบํารุงทหารบก  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ผนวก ก. แบบรายงานขออนุมัติจําหนาย         
                                                                              ทบ.๔๐๐ - ๐๖๕  
  
จากหนวยรายงาน (๑)                 ที่                                     ( )  ส่ิงอุปกรณใช                          
                                         (๕)                                      ส้ินเปลือง (๘)  
                                                                                ( )  ส่ิงอุปกรณถาวร  
ถึงหนวยสนับสนุน (๒)                วันที่     เดือน       พ.ศ.                  กําหนดอายุ     
                                                              (๖)              ( )  ส่ิงอุปกรณถาวร  
                                                                                       ไมกําหนดอายุ  
หนวยครอบครอง (๓)                 เอกสารที่แนบรวม      แผน        ( )  ส่ิงอุปกรณที่มี  
                                                                                                  ชีวิต  
สายงานที่ควบคุม (๔)                                  (๗)                 ( )  ช้ินสวนซอม  
  
ลําดับ  หมายเลข  รายการ จํานวน  หนวยนับ หลักฐาน   ราคาซื้อหรือ           หมายเหตุ  
 (๙)  ส่ิงอุปกรณ  (๑๑)   (๑๒)     (๑๓)    การรับ         ไดมา                  (๑๗)     
            (๑๐)                                     (๑๔)   
                                                             หนวยละ  รวม   
                                                              (๑๕)     (๑๖)   
  
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
  
                               รวมทั้งส้ิน (๑๘)                   
  
  
  
  
 
  
  



(ดานหลัง)  
ขอเสนอของหนวยรายงาน (๑๙)  

  
เรียน...................................................  
          หนวย........................ขออนุมัติจําหนาย
............................................................  
สรุปความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน

.......................................................................  
วงเงินในการจําหนายครั้งนี้อยูในอํานาจอนุมัติ.....................................................  
ซากส่ิงอุปกรณใหดําเนินการ...................................................................... .. 
หนวย..........................ตรวจสอบแลว เห็นควร

.......................................................................................................

...................................................................................  
                              (ลงช่ือ).......................................... .. 
                                     (ตําแหนง)........................................ .. 
                                       วัน......เดือน......พ.ศ..........     
  
  
บันทึกความเห็นของหนวยสนับสนุน (โดยตรง)     การสั่งการของผูมีอํานาจอนุมัติ (ระดับ  
                       (๒๐)                                 ผบ.พล. หรือเทียบเทา) (๒๑)   
                                   
  
บันทึกความเห็นของหนวยสนับสนุน (ทั่วไป)        การสั่งการของผูมีอํานาจอนุมัติ (ระดับ   
                       (๒๒)                                 มทภ. หรือ เทียบเทา) (๒๓)  
                                   
  
บันทึกความเห็นของหนวยสนับสนุน (กรม        การสั่งการของผูมีอํานาจอนุมัติ (ระดับ ทบ.)  
ฝายยุทธบริการ) (๒๔)                                                       (๒๕)  
                                     
                                   
  
  
                          
  

คําอธิบายวิธีเขียน ผนวก ก.แบบรายงานขออนุมัติจําหนาย  



  
          ๑. จากหนวยรายงาน ใหลงนามหนวย ตามขอ ๑๔ ของระเบียบกองทัพบก วา
ดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๓๙  
          ๒. ถึงหนวยสนับสนุน ใหลงนามหนวยสนับสนุนทางการสงกําลังส่ิงอุปกรณที่ขอ
อนุมัติจําหนายใหแกหนวยครอบครอง ตัวอยางเชน  
             ๒.๑ หนวยครอบครอง ร.๓ พัน ๒ รอย ๑ หนวยสนับสนุนคือ หนวยตอไปนี้  
                  ๒.๑.๑ กอง สพบ.พล.ร.๓ สนับสนุนสิ่งอุปกรณประเภทชิ้นสวนซอม
สาย สพ.   
                  ๒.๑.๒ บชร.๒ สนับสนุนสิ่งอุปกรณทุกประเภทนอกจากที่กลาวไว ใน
ขอ ๒.๑.๑  
             ๒.๒ หนวยครอบครอง รอย ค.หนัก ร.๑๓ หนวยสนับสนุน คือ หนวยตอไปนี้  
                  ๒.๒.๑ มว.ซบร.สน.๓ กอง สพบ.พล.ร.๓ สนับสนุนสิ่งอุปกรณ

ประเภทชิ้นสวนซอมสาย สพ.  
                  ๒.๒.๒ มทบ.๒๔ สนับสนุนสิ่งอุปกรณทุกประเภทนอกจากที่กลาวไว 
ในขอ ๒.๒.๑  
          ๓. หนวยครอบครอง ใหลงหนวยตามขอ ๑๓ ของระเบียบกองทัพบก วาดวย
การจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๓๙ 
          ๔. สายงานที่ควบคุม ใหลงสายงานที่รับผิดชอบสิ่งอุปกรณ โดยใชคํายอ เชน 
กส.  พธ. ฯลฯ ในรายงานครั้งหนึ่ง ๆ ใหใชเฉพาะสายงานที่ควบคุมสายเดียว  
          ๕. ที่ ใหลงที่หนังสือออกตามระเบียบงานสารบรรณ  
          ๖. วันที่ เดือน พ.ศ. ใหลงวันที่ เดือน พ.ศ. ที่สงหนังสือออกจากหนวยรายงาน
โดยใชคํายอ เชน วันที่ ๑๐ เดือน ม.ค. พ.ศ. ๓๙  
          ๗. เอกสารที่แนบรวม........แผน ใหลงจํานวนแผนของเอกสารทั้งหมดที่แนบ 
เวนแบบ ทบ.๔๐๐ - ๐๖๕ ผนวก ก. แบบรายงานขออนุมัติจําหนาย ที่ใชรายงาน  
          ๘. ประเภทสิ่งอุปกรณ ตามขอ ๖ ของระเบียบกองทัพบกวาดวยการจําหนายสิ่ง
อุปกรณ พ.ศ.๒๕๓๙ ในรายงานครั้งหนึ่ง ๆ ทําใหเครื่องหมาย / ลงในชอง ( ) เฉพาะส่ิง
อุปกรณประเภทเดียว  
          ๙. ลําดบั ใหลงลําดับที่ของสิ่งอุปกรณที่ขออนุมัติจําหนาย  
         ๑๐. หมายเลขสิ่งอุปกรณ ใหลงหมายเลขสิ่งอุปกรณที่ใชอยูในปจจุบัน  
  ๑๑. รายการ ใหลงรายการสิ่งอุปกรณแตละรายการ ซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมาหนวยละ

เทากัน  
         ๑๒. จํานวน ใหลงจํานวนสิ่งอุปกรณแตละรายการ  



         ๑๓. หนวยนับ ใหลงหนวยนับเปนมาตราของสิ่งอุปกรณแตละรายการ เชน ลิตร เมตร
กิโลกรัม หรือตามลักษณะนาม เชน  คัน  นัด  ตัว  สาย ฯลฯ  
         ๑๔. หลักฐานการรับ ใหลงหลักฐานการไดมาของสิ่งอุปกรณ เชน ทะเบียนจายของ

หนวยจาย เวนชิ้นสวนซอมไมตองลงในชองนี้  
         ๑๕. ราคาซื้อหรือไดมาหนวยละ ใหใชตามขอ ๕.๑๘ ของระเบียบกองทัพบก วาดวย
การจําหนาย พ.ศ.๒๕๓๙ แตละรายการเปนบาท  
         ๑๖. ราคาซื้อหรือไดมารวม ใหลงผลคูณของจํานวนกับหนวยละ (ชอง ๑๒ X ชอง 
๑๕)  
         ๑๗. หมายเหตุ ใหลง  
             - ซากมีหรือไม ถามีอยูที่ใด   
             - ขอความอื่น ๆ ที่เปนประโยชนในการพิจารณาของผูมีอํานาจอนุมัติ  
             - รับรองตรวจถูกตอง โดยนายทหารสัญญาบัตร  
         ๑๘. ราคารวมทั้งสิ้น ใหลงผลบวกของชองรวม ตั้งแต รายการแรกถึงรายการสุดทาย 
พรอมทั้งใหวงเล็บวงเงินเปนตัวหนังสือกํากับดวยทุกครั้ง  
         ๑๙. ขอเสนอของหนวยรายงาน ใหลงขอเสนอของผูบังคับหนวยรายงานในเรื่องตอไปนี้
ยอ ๆ  
             - เรียน  (ผบ.หนวยสนับสนุน)  
             - หนวย  (หนวยครอบครอง)  
             - ขออนุมัติจําหนาย สป.สาย...รวม...รายการ วงเงิน.....บาท  
             - สรุปความเห็นของกรรมการสอบสวน (เห็นควรใหจําหนายโดยไมควรตองมี
ผูรับผิด เพราะเหตุใด เชน เพราะเปนเหตุสุดวิสัย หรือไมไดเกิดจากความประมาท เลินเลอ  
หรือเกิดขึ้นตามปกติวิสัย เปนตน หรือควรตองมีผูรับผิดเพราะเหตุใด เชน ความจงใจประมาท
เลินเลอ)  
             - วงเงินในการจําหนายครั้งนี้อยูในอํานาจอนุมัติ (ผบ.พล.  มทภ. จก.ฝายยุทธ
บริการ  ผบ.ทบ.ฯลฯ)  
             - ซากสิ่งอุปกรณใหดําเนินการ (ตามขอ ๓๐,๓๑ หรือ ๓๒)  
             - หนวย (หนวยรายงาน)  
             - ตรวจสอบแลวเห็นควร (อนุมัติใหจําหนาย และเบิกทดแทนได)  
             - ลงช่ือ ผบ.หนวย หรือทําการแทน  
  ๒๐. ความเห็นของหนวยสนับสนุน (โดยตรง) ถาวงเงินอยูในอํานาจอนุมัติของ ผบ.
พล. หรือเทียบเทา หนวยสนับสนุนโดยตรงเรียน (ผบ.หนวยที่มีอํานาจอนุมัติ)  เสนอแนะ(เห็น
ควรอนุมัติใหจําหนายและเบิกทดแทนไดตามที่หนวย (ช่ือหนวยรายงาน) เสนออยูในอํานาจของ
..... อนุมัติ) ลงช่ือ ผบ.หนวย สนับสนุนโดยตรงหรือผูทําการแทน ถาวงเงินเกินอํานาจอนุมัติ



ของ ผบ.พล. หรือเทียบเทา  หนวยสนับสนุนโดยตรง เรียน (ผบ.หนวยสนับสนุนทั่วไป) 
เสนอแนะ เชนเดียวกับขอเสนอขางตน  
          
 ๒๑. การสั่งการของผูมีอํานาจอนุมัติ (ระดับ ผบ.พล.หรือเทียบเทา)  
             - สําหรับผูมีอํานาจอนุมัติส่ังการ (ระดับ ผบ.พล.หรือเทียบเทา)  
         ๒๒. ความเห็นของหนวยสนับสนุน (ทั่วไป)  
             - ถาวงเงินอยูในอํานาจอนุมัติของ มทภ. หรือเทียบเทา หนวยสนับสนุนทั่วไป 
เรียน (ผบ.หนวยที่มีอํานาจอนุมัติ)  เสนอแนะ เชนเดียวกับขอ ๒๐  
             - ถาวงเงินเกินอํานาจของ มทภ.หรือเทียบเทา หนวนสนับสนุนทั่วไป เรียน 
(จก.ฝายยุทธบริการ)  เสนอแนะ เชนเดียวกับขอ ๒๐  
         ๒๓. การสั่งการของผูมีอํานาจอนุมัติ (ระดับ มทภ. หรือเทียบเทา)  
             - สําหรับผูมีอํานาจอนุมัติส่ังการ (ระดับ มทภ.หรือ เทียบเทา)  
         ๒๔. บันทึกความเห็นของหนวยสนับสนุน (กรมฝายยุทธบริการ หรือ กรมฝายกิจการ
พิเศษ)   
             - กรมฝายยุทธบริการ หรือ กรมฝายกิจการพิเศษ บันทึกความเห็นเพื่อเสนอผูมี
อํานาจอนุมัติระดับ ทบ.  
         ๒๕. การสั่งการของผูมีอํานาจอนุมัติ (ระดับ ทบ.)  
             - สําหรับผูมีอํานาจ ระดับเจากรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ               
หรือผูบัญชาการทหารบก  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
     
 



ผนวก ข. ทางเดินเอกสาร  
    
(๙)  
  
      ผูอนุมัติระดับ ผบ.ทบ.        
  
(๗)                                                          (๘)           
             
   หนวยสนับสนุนระดับ กรมฝายยุทธ                     ผูอนุมัติระดับกรมฝายยุทธบริการ หรือ   
   บริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ                       กรมฝายกิจการพิเศษ               
             
  (๕)                                                        (๖)   
             
          หนวยสนับสนุนทั่วไป                                  ผูอนุมัติระดับ มทภ. หรือ
เทียบเทา     
             
  (๓)                                                        (๔)  
             
        หนวยสนับสนุนโดยตรง                               ผูอนุมัติระดับ ผบ.พล. หรือ
เทียบเทา    
             
  (๒)                                      
             
               หนวยรายงาน                                          หนวยบังคับบัญชาโดยตรง       
 
  (๑)                                                            หมายเหตุ  
                                                              ๑. การรายงานขออนุมัติจําหนายสง  
             หนวยเริ่มรายงาน                          รายงานไปตามสายสงกําลังตามขอ ๑๗.๒       
                                                              ๒.สําเนารายงานใหหนวยบังคับบัญชา   
                                                                   โดยตรงทราบ ตามขอ ๑๗.๓  
                                                                   ๓. ทางเดินของคําส่ังอนุมัติแลว 
        ยอนกลับทางเดิม ตามสายสงกําลัง  
  
  
  



  
  

คําอธิบาย ผนวก ข. ทางเดินเอกสาร  
  
          ๑. หนวยเร่ิมรายงาน คือหนวยระดับกองรอย หรือเทียบเทา เชน กองรอย 
นขต.กรม  กอง  กองรอย นขต.พล.  แผนก  นขต.บก.ทภ  นขต.บก.มทบ.  นขต.บก.จทบ 
ฯลฯ  
          ๒. หนวยรายงาน คือหนวยบังคับบัญชา ขนาดกองพัน หรือเทียบเทาข้ึนไป ซึ่ง
เปนหนวยบังคับบัญชาหนวยตามขอ ๑ (หนวยเริ่มรายงาน) เชน กองพัน  กรม  กองพล ฯลฯ  
          ๓. หนวยสนับสนุนโดยตรง ที่ใหการสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงโดยตรงแก
หนวยตามขอ ๒ เชน บชร.๒ สนับสนุนหนวยใน น.ม.,มทบ.๒๒ สนับสนุนหนวยใน อ.บ.,มทบ.
๒๓ สนับสนุนหนวยใน ข.ก., กอง สพบ.พล.ร.๓  สนับสนุนชิ้นสวนซอมใหกับ นขต.พล.ร.๓ 
ฯลฯ  
          ๔. ผูอนุมัติระดับ ผบ.พล. หรือเทียบเทา มีอํานาจอนุมัติตามขอ ๒๒ ของ
ระเบียบกองทัพบก วาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๓๙  
          ๕. หนวยสนับสนุนทั่วไป ที่ใหการสนับสนุนการสงกําลังบํารุงเปนสวนรวมใหแก
หนวย ตามขอ ๓ เชน บชร.๒ สนับสนุนสวนรวมใหกับ มทบ.๒๒,มทบ.๒๔.,มทบ.๒๓,กอง 
สพบ.พล.ร.๓ ฯลฯ  
          ๖. ผูอนุมัติระดับ มทภ. หรือเทียบเทา มีอํานาจอนุมัติตามขอ ๒๓ ของ

ระเบียบกองทัพบก วาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๓๙  
          ๗. หนวยสนับสนุนระดับกรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ ที่
ใหการสนับสนุนแกหนวยสนับสนุนทั่วไป ตามขอ ๕ เชน พธ.ทบ.,สพ.ทบ.,สบ.ทบ. ฯลฯ 
สนับสนุนใหแก บชร.๑,บชร.๒ ฯลฯ เปนตน  
          ๘. ผูอนุมัติระดับกรมฝายยุทธบริการ หรือกรมฝายกิจการพิเศษ มีอํานาจ

อนุมัติ ตามขอ ๒๔ ของระเบียบกองทัพบก วาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๓๙  
          ๙. ผูมีอํานาจอนุมัติระดับ ผบ.ทบ. มีอํานาจอนุมัติ ตามขอ ๒๕ ของระเบียบ
กองทัพบก วาดวยการจําหนายสิ่งอุปกรณ พ.ศ.๒๕๓๙  
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