
 

 

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก 

ว�าด�วยกิจการออมทรัพย�ข�าราชการกองทัพบก 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

---------------------------------- 

 เพ่ือให	การดําเนินงานกิจการออมทรัพย�ข	าราชการกองทัพบก เป�นไปด	วยความเรียบร	อย      
สมความมุ#งหมายของทางราชการ และสอดคล	องกับระเบียบกองทัพบก ว#าด	วยการจัดสวัสดิการภายใน
กองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงวางระเบียบไว	ดังต#อไปนี้ 
 ข	อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว#า “ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว#าด	วยกิจการ     
ออมทรัพย�ข	าราชการกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๗”  
 ข	อ ๒ ระเบียบนี้ให	ใช	บังคับต้ังแต#บัดนี้เป�นต	นไป  
 ข	อ ๓ ให	ยกเลิก ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว#าด	วยการออมทรัพย�
ข	าราชการกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับเพ่ิมเติม 
 ข	อ ๔ บรรดา คําสั่ง ระเบียบ คําชี้แจงใดๆ ในเรื่องงานกิจการออมทรัพย�ข	าราชการ
กองทัพบกท่ีได	กําหนดไว	แล	ว ซ่ึงขัดหรือแย	งกับระเบียบนี้ ให	ใช	ระเบียบนี้แทน  
 ข	อ ๕ คําจํากัดความ        
  ๕.๑  “กิจการออมทรัพย�ข	าราชการกองทัพบก” หมายถึง การดําเนินการเก่ียวกับการ
รับฝากเงิน การถอนเงิน การให	กู	เงิน รวมท้ังการนําเงินฝากธนาคาร และการลงทุนให	ได	ผลประโยชน� โดยอยู#ใน
ความควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานกิจการออมทรัพย�ข	าราชการกองทัพบก 
ใช	คําย#อว#า “อทบ.”  
  ๕.๒ “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานกิจการ      
ออมทรัพย�ข	าราชการกองทัพบก  ใช	คําย#อว#า “คอทบ.”    
  ๕.๓ “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงาน
กิจการออมทรัพย�ข	าราชการกองทัพบก 
  ๕.๔  “เลขานุการ” หมายถึง  เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานกิจการ
ออมทรัพย�ข	าราชการกองทัพบก 
  ๕.๕  “เจ	าหน	าท่ี” หมายถึง ข	าราชการกองทัพบกหรือบุคคล หรือกลุ#มบุคคลท่ีแต#งต้ัง
หรือว#าจ	างให	ปฏิบัติงานในกิจการออมทรัพย�ข	าราชการกองทัพบก 
  ๕.๖  “ผู	ตรวจสอบบัญชีประจําเดือน” หมายถึง ข	าราชการชั้นสัญญาบัตร หรือผู	ท่ีทาง
ราชการสั่งให	ทําหน	าท่ีในตําแหน#งนายทหารสัญญาบัตร ท่ีได	รับการแต#งต้ังจากประธานกรรมการ หรือผู	ท่ีได	รับ
มอบหมายให	ทําหน	าท่ีตรวจสอบการรับเงิน-จ#ายเงิน และยอดเงินคงเหลือประจําเดือน 
  ๕.๗  “ผู	ตรวจสอบภายในกองทัพบก”  หมายความว#า  นายทหารตรวจสอบภายใน     
ท่ีผู	บัญชาการทหารบกแต#งต้ัง 

( สําเนา ) 



 ๒ 

  ๕.๘  “การพัสดุ” หมายความว#า การจัดทําเอง การซ้ือ การจ	าง การจ	างท่ีปรึกษา การ
จ	างออกแบบและการควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช#า การควบคุม และการจําหน#าย 
  ๕.๙ “หนี้ท่ีไม#ก#อให	เกิดรายได	” หมายถึง หนี้ท่ีได	บังคับคดีตามคําพิพากษาของศาล 
และตามกฎหมายภายในอายุความแล	ว และยังมีหนี้ท่ียังค	างชําระ ซ่ึงไม#สามารถดําเนินการบังคับคดีต#อไปได	อีก 
 ข	อ ๖ ให	เลขานุการ เป�นผู	รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
วัตถุประสงค� และการดําเนินงาน 

 ข	อ ๗ กิจการออมทรัพย�ข	าราชการกองทัพบก เป�นการดําเนินงานเพ่ือสวัสดิการแก#ข	าราชการ
กองทัพบก มีวัตถุประสงค�ดังนี้.- 
  ๗.๑  เพ่ือให	ข	าราชการกองทัพบก  ได	มีหลักประกันชีวิต ด	วยการออมเงินต้ังแต#เริ่มต	น
รับราชการ  เพ่ือให	มีเงินเก็บส#วนหนึ่งไว	เป�นค#าใช	จ#ายในการดํารงชีพ ภายหลังท่ีพ	นสภาพจากข	าราชการ
กองทัพบก  
  ๗.๒ เพ่ือช#วยเหลือข	าราชการกองทัพบกทางด	านการเงิน ด	วยการให	กู	เงินไปใช	จ#ายใน
การดํารงชีพ เพ่ือซ้ือท่ีดิน และเพ่ือสร	างหรือซ้ือท่ีอยู#อาศัย  
 ข	อ ๘ การดําเนินงาน ดังนี้ 
  ๘.๑ การรับฝากเงิน และการถอนเงินฝาก     
  ๘.๒ การให	กู	เงิน เพ่ือใช	จ#ายในการดํารงชีพ, เพ่ือซ้ือท่ีดิน และเพ่ือสร	างหรือซ้ือท่ีอยู#อาศัย 
  ๘.๓ การนําเงินฝาก ไปลงทุนหรือฝากสถาบันการเงิน เพ่ือให	ได	ผลประโยชน�กลับคืน
มาสู#กิจการ 
  ๘.๔  การทวงถามและติดตามหนี้สิน ซ่ึงผู	กู	ค	างชําระ หรือหน#วยมิได	หักเงินนําส#งชําระหนี้ 
  ๘.๕  ดําเนินการต#อทรัพย�สินท่ีจํานองเป�นประกันเงินกู	 จากผู	กู	ท่ีผิดสัญญาไม#ชําระหนี้
ตามกําหนด  
  ๘.๖  การดําเนินงานเก่ียวกับกิจการออมทรัพย�ข	าราชการกองทัพบก ท่ีมีกฎหมาย
รองรับไว	เป�นการเฉพาะ ให	ดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายนั้น  และให	นําบทบัญญัติในระเบียบนี้มาใช	
บังคับการดําเนินการในเรื่องท่ีเก่ียวข	องกับการดําเนินงานของกิจการ ตามกฎหมายเฉพาะนั้น  

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการ 
 ข	อ ๙  คณะกรรมการ ประกอบด	วย 
  ผู	ช#วยเสนาธิการทหารบก ฝKายกําลังพล ประธานกรรมการ 
  รองปลัดบัญชีทหารบก รองประธานกรรมการ 
  เจ	ากรมกําลังพลทหารบก กรรมการ 
  เจ	ากรมการเงินทหารบก กรรมการ  
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  เจ	ากรมจเรทหารบก กรรมการ  
  ผู	อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก กรรมการ 
  ผู	อํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารบก กรรมการ 
  ผู	อํานวยการกองบริการกําลังพล กรมกําลังพลทหารบก กรรมการ 
  ผู	อํานวยการกองตรวจกิจการท่ัวไป กรมจเรทหารบก กรรมการ 
  ผู	อํานวยการกองวิชาการและระบบงาน สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก 
   กรรมการ  
  ผู	อํานวยการกองจัดการ กรมกําลังพลทหารบก กรรมการ 
  ผู	อํานวยการกองบัญชี สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก กรรมการ 
  ผู	อํานวยการกองแผนและโครงการ กรมสวัสดิการทหารบก  
   กรรมการ 
  เจ	ากรมสวัสดิการทหารบก กรรมการ และเลขานุการ 
  รองเจ	ากรมสวัสดิการทหารบก กรรมการ และผู	ช#วยเลขานุการ 
  ผู	อํานวยการกองการออมทรัพย� กรมสวัสดิการทหารบก กรรมการ และผู	ช#วยเลขานุการ  
 ข	อ ๑๐ คณะกรรมการ  มีอํานาจหน	าท่ีดังนี้ 
  ๑๐.๑ กําหนดนโยบาย อํานวยการ กํากับดูแล การดําเนินงานของกิจการออมทรัพย�
ข	าราชการกองทัพบก  ให	เป�นไปตามวัตถุประสงค� และนโยบายของคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก 
  ๑๐.๒ รับทราบผลการดําเนินงาน และการรับ-จ#ายเงินของกิจการออมทรัพย�
ข	าราชการกองทัพบก ทุกรอบ ๓ เดือน 
  ๑๐.๓ มีอํานาจอนุมัติในเรื่อง ดังนี้ 
   ๑๐.๓.๑ งบประมาณรายรับ-รายจ#ายประจําปM และท่ีเพ่ิมเติม 
   ๑๐.๓.๒ อัตราเจ	าหน	าท่ี, ค#าตอบแทน, ระเบียบคําสั่ง และวิธีปฏิบัติงาน 
รวมท้ังระบบการบริหารงานบุคคลของเจ	าหน	าท่ี 
   ๑๐.๓.๓ โครงการต#างๆ ของกิจการ 
   ๑๐.๓.๔ การนําเงินไปลงทุน เพ่ือให	ได	ผลประโยชน�ต#อกิจการ  
   ๑๐.๓.๕  อัตราการฝากเงิน และอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 
   ๑๐.๓.๖  ประเภทการกู	เงิน  วงเงินกู	 และอัตราดอกเบ้ียเงินกู	 
  ๑๐.๔  พิจารณาให	ความเห็นชอบการจําหน#ายหนี้ท่ีไม#ก#อให	เกิดรายได	 ก#อนเสนอ  
ขออนุมัติจําหน#ายต#อประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพบก 
  ๑๐.๕ ดําเนินการต#อทรัพย�สินท่ีใช	คํ้าประกันเงินกู	 จากผู	กู	ท่ีผิดสัญญาไม#ชําระหนี้  
ให	ได	ผลประโยชน�แก#กิจการ 
  ๑๐.๖ กําหนดระเบียบปลีกย#อย  เพ่ือปฏิบัติให	สอดคล	องกับระเบียบนี้  



 ๔ 

 ข	อ ๑๑  ประธานกรรมการ  มีอํานาจหน	าท่ี อํานวยการให	กิจการออมทรัพย�ข	าราชการ
กองทัพบก  ดําเนินไปตามนโยบายของคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก และอนุมัติเรื่องต#างๆ ในกรณี
เร#งด#วน ซ่ึงมีความจําเป�นจะต	องปฏิบัติ  แล	วแจ	งให	คณะกรรมการทราบ 
 ข	อ ๑๒  เลขานุการ  มีอํานาจหน	าท่ีดังนี้ 
  ๑๒.๑  ปฏิบัติหน	าท่ีตามวัตถุประสงค�ของกิจการออมทรัพย�ข	าราชการกองทัพบก ให	
บรรลุตามนโยบายของคณะกรรมการ 
  ๑๒.๒  แต#งต้ังหรือจ	างเจ	าหน	าท่ี โดยอัตราเจ	าหน	าท่ี  อัตราค#าจ	างและค#าตอบแทน  
เป�นไปตามอนุมัติของคณะกรรมการ  รวมท้ังให	สามารถลดค#าตอบแทนเจ	าหน	าท่ีได	ตามความเหมาะสม  
  ๑๒.๓  รับผิดชอบการจัดทําประมาณการรายรับ-รายจ#าย ประจําปM และท่ีเพ่ิมเติม 
เสนอขออนุมัติต#อคณะกรรมการ 
  ๑๒.๔  บันทึกและรายงานผลการดําเนินการของกิจการออมทรัพย�ข	าราชการ
กองทัพบก ต#อประธานกรรมการ  
 ข	อ ๑๓  การประชุมคณะกรรมการ 
  ๑๓.๑  ให	จัดประชุมคณะกรรมการ อย#างน	อย ๓ เดือน ต#อครั้ง เพ่ือรับทราบผล  
การดําเนินงานของกิจการออมทรัพย�ข	าราชการกองทัพบก และรายงานผลให	ประธานกรรมการสวัสดิการ
กองทัพบก 
  ๑๓.๒  กรณีท่ีมีเรื่องสําคัญ  ท่ีจําเป�นต	องพิจารณาอย#างเร#งด#วน ให	จัดการประชุม 
คณะกรรมการข้ึนเป�นวาระพิเศษ 
  ๑๓.๓ การประชุมแต#ละครั้ง ต	องมีคณะกรรมการอย#างน	อยก่ึงหนึ่ง จึงถือว#าครบ
องค�ประชุม 
  ๑๓.๔ ให	ประธานกรรมการ เป�นประธานการประชุม หากไม#สามารถเข	าประชุมได	 
ให	รองประธานกรรมการ เป�นประธานการประชุมแทน ในกรณีท่ีประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ 
ไม#สามารถเข	าประชุมได	  ให	ประธานกรรมการเป�นผู	มอบหมายให	กรรมการคนใดคนหนึ่งเป�นประธานการ
ประชุมแทน 
  ๑๓.๕  มติของท่ีประชุม ให	ถือเสียงคะแนนข	างมากของคณะกรรมการท่ีเข	าร#วม
ประชุม โดยกรรมการหนึ่งคนให	มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ	าคะแนนเสียงเท#ากัน ให	ประธานในการประชุม
เป�นผู	ชี้ขาด และถือว#าเป�นมติของท่ีประชุม 
   

หมวด ๓ 
การงบประมาณ 

 ข	อ ๑๔ การจัดทําประมาณการรายรับ-รายจ#ายประจําปM ให	เสนอขออนุมัติต#อคณะกรรมการ 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปM 
 ข	อ ๑๕ เม่ือประธานกรรมการอนุมัติประมาณการรายรับ-รายจ#ายประจําปMแล	ว หากมีการ
เปลี่ยนแปลงให	ดําเนินการดังนี้ 



 ๕ 

  ๑๕.๑  กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในงบบุคลากรกับงบดําเนินงาน ท่ีไม#เกิน
วงเงินท่ีได	รับอนุมัติ ให	ดําเนินการได	 
  ๑๕.๒  กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในงบบุคลากรกับงบดําเนินงาน ท่ีเกิน
วงเงินท่ีได	รับอนุมัติ  ให	เสนอขออนุมัติต#อประธานกรรมการ 
  ๑๕.๓  กรณีนอกเหนือจากข	อ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒ ต	องได	รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการก#อน 
 ข	อ ๑๖  กรณีท่ีมีความต	องการใช	งบประมาณเพ่ิมเติม นอกเหนือจากแผนงานประจําปM      
ให	เสนอขออนุมัติต#อคณะกรรมการ  
 ข	อ ๑๗  กรณีประมาณการรายรับ-รายจ#ายประจําปMปNจจุบันยังไม#ได	รับอนุมัติ หากมีค#าใช	จ#าย
ท่ีจําเป�นเร#งด#วนเกิดข้ึน ให	สามารถใช	จ#ายเงินไปก#อนเท#าท่ีจําเป�น แต#ต	องไม#เกิน ๑ ใน ๓ ของประมาณการ
รายจ#ายท่ีได	รับอนุมัติในปMท่ีผ#านมา  

 
หมวด ๔ 
การเงิน 

 ข	อ ๑๘ ให	มีกองทุนสวัสดิการ กิจการออมทรัพย�ข	าราชการกองทัพบก เพ่ือใช	ในการ
ดําเนินการและบริหารงาน  โดยมีรายได	ดังนี้.- 
  ๑๘.๑ ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร  
  ๑๘.๒ ดอกเบ้ียจากการให	กู	เงิน 
  ๑๘.๓ รายได	จากการบริหารกิจการ  
  ๑๘.๔ รายได	อ่ืนๆ 
 ข	อ ๑๙ ให	เปOดบัญชีเงินฝากเงินกองทุนสวัสดิการ กิจการออมทรัพย�ข	าราชการกองทัพบก   
ไว	กับธนาคารพาณิชย�  
 ข	อ ๒๐ การจ#ายเงินกองทุนสวัสดิการ กิจการออมทรัพย�ข	าราชการกองทัพบก มีดังนี้.- 
  ๒๐.๑  จ#ายเงินค#าตอบแทนเจ	าหน	าท่ีตามอัตราท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  ๒๐.๒  จ#ายเงินเป�นค#าใช	จ#ายในการดําเนินงาน ตามแผนงานประจําปMของกิจการ  
หรือเพ่ิมเติมตามท่ีได	รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
  ๒๐.๓  จ#ายเงินสมทบเข	ากองทุนสวัสดิการกองทัพบก ตามอัตราท่ีคณะกรรมการ
สวัสดิการกองทัพบก กําหนด 
  ๒๐.๔  จ#ายเงินเป�นรายจ#ายอ่ืนๆ  ตามท่ีได	รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
 ข	อ ๒๑  การจ#ายเงินทุกรายการจะต	องมีเอกสารใบสําคัญคู#จ#ายประกอบรายการ 
 ข	อ ๒๒  การจ#ายเงิน หรือถอนเงินฝากธนาคาร ต	องมีผู	ลงลายมือชื่อ จํานวน ๒ คน โดย
เลขานุการ หรือผู	ได	รับมอบลงนามร#วมกับเจ	าหน	าท่ีการเงินผู	ได	รับมอบ 
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หมวด ๕ 
การบัญชี 

 ข	อ ๒๓ การบัญชีของกองทุนสวัสดิการ กิจการออมทรัพย�ข	าราชการกองทัพบก ให	ถือปฏิบัติ
ตามหลักการบัญชีสากล โดยใช	ระบบเกณฑ�คงค	าง 
 ข	อ ๒๔ เม่ือถึงวันสิ้นเดือน ให	จัดทํางบทดลองประจําเดือนของบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ 
กิจการออมทรัพย�ข	าราชการกองทัพบก เสนอต#อประธานกรรมการ หรือผู	ได	รับมอบหมาย เพ่ือทราบภายใน       
สิ้นเดือนถัดไป 
 ข	อ ๒๕ ทุก ๓ เดือน จัดทําสรุปการใช	จ#ายเงินกองทุนสวัสดิการ กิจการออมทรัพย�ข	าราชการ
กองทัพบก เพ่ือรายงานผลการดําเนินการต#อคณะกรรมการ ให	ทราบในการประชุมตามวงรอบ 
 ข	อ ๒๖ ให	ปOดบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ กิจการออมทรัพย�ข	าราชการกองทัพบก ปMละครั้ง 
ตามปMปฏิทิน และจัดทํางบการเงิน ซ่ึงประกอบด	วยงบดุล งบกําไรขาดทุน ภายใน ๔๕ วัน นับแต#วันสิ้นงวดปMบัญชี 
 ข	อ ๒๗ สมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานท่ีผู	ตรวจสอบภายใน หรือผู	สอบบัญชีรับรองถูกต	องแล	ว  
ต	องเก็บรักษาไว	เป�นระยะเวลาไม#น	อยกว#า ๑๐ ปM 

 
หมวด ๖ 

การตรวจสอบภายใน 
 ข	อ ๒๘ ให	แต#งต้ังผู	ตรวจสอบบัญชีประจําเดือน ทําการตรวจสอบบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ 
กิจการออมทรัพย�ข	าราชการกองทัพบก เป�นประจําทุกเดือน เพ่ือรายงานประธานกรรมการหรือผู	ได	รับ
มอบหมาย ภายในสิ้นเดือนถัดไป และรายงานต#อคณะกรรมการ ในรอบ ๓ เดือน 
 ข	อ ๒๙ ทุกปMให	ผู	ตรวจสอบภายในหรือผู	มีคุณวุฒิด	านการเงินและบัญชีท่ีประธานกรรมการ 
หรือผู	ท่ีได	รับมอบหมายแต#งต้ังเป�นผู	สอบบัญชี ทําการตรวจสอบ และรับรองบัญชี และการเงิน ของกองทุน
สวัสดิการกิจการออมทรัพย�ข	าราชการกองทัพบก ให	แล	วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต#วันท่ีได	รับงบการเงินและ
จัดส#งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองให	คณะกรรมการ และผู	ตรวจสอบภายในกองทัพบก ภายใน ๓๐ วัน 
  การแต#งต้ังผู	สอบบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ให	กระทําให	แล	วเสร็จและเสนอขออนุมัติ
คณะกรรมการภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปM 
 ข	อ ๓๐ เม่ือผู	ตรวจสอบภายในกองทัพบกได	รับงบการเงินและรายงานผลการตรวจรับรอง
ตามข	อ ๒๙ แล	ว ให	วิเคราะห� ประเมินผล เพ่ือทําการตรวจสอบ สอบทานความเหมาะสมและรายงานผลการ
สอบทานให	ประธานกรรมการ หรือผู	ได	รับมอบหมายทราบ พร	อมท้ังส#งสําเนาให	ผู	สอบบัญชีทราบภายใน ๖๐ วัน 
นับแต#ได	รับงบการเงิน  
  ผู	สอบบัญชีนํารายงานของผู	ตรวจสอบภายในกองทัพบกตามวรรคหนึ่ง รายงานให	
ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบกทราบ 
 ข	อ ๓๑ การจัดสรรรายได	สุทธิก#อนผู	ตรวจสอบภายในกองทัพบกตรวจสอบหรือสอบทาน    
ให	จัดสรรได	ไม#เกินร	อยละ ๘๐ ของรายได	สุทธิ ส#วนท่ีเหลืออีกร	อยละ ๒๐ ของรายได	สุทธิ ให	จัดสรรหลังจากท่ี    



 ๗ 

ผู	ตรวจสอบภายในกองทัพบกได	ตรวจสอบ หรือสอบทาน หรือหลังจากได	รับแจ	งจากผู	ตรวจสอบภายใน
กองทัพบก 
 ข	อ ๓๒ ผู	สอบบัญชีหรือผู	ตรวจสอบภายในกองทัพบก ซ่ึงมีหน	าท่ีตรวจสอบสมุดบัญชีและ
เอกสารหลักฐานของกองทุนสวัสดิการกิจการออมทรัพย�ข	าราชการกองทัพบก ในการนี้อาจสอบถามผู	 ท่ี
คณะกรรมการมอบหมายให	จัดการ หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข	อง 

 
หมวด ๗ 
การพัสดุ 

 ข	อ ๓๓  การซ้ือหรือการจ	างให	กระทําได	 ๕ วิธี คือ 
  ๓๓.๑ วิธีตกลงราคา ได	แก#  การ ซ้ือหรือการจ	างครั้ งหนึ่ ง  ซ่ึงมีราคาไม# เ กิน        
๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
  ๓๓.๒ วิธีสอบราคา ได	แก# การซ้ือหรือการจ	างครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
แต#ไม#เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
  ๓๓.๓  วิธีประกวดราคา ได	แก#  การซ้ือหรือการจ	างครั้งหนึ่ง  ซ่ึงมีราคาเกิน           
๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
  ๓๓.๔ วิธีพิเศษ ได	แก# การซ้ือหรือการจ	างครั้งหนึ่ง  ซ่ึงมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท  
ให	กระทําได	เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้ 
           ๓๓.๔.๑  การซ้ือพัสดุท่ีจะขายทอดตลาดจากส#วนราชการอ่ืนๆ  
           ๓๓.๔.๒  การซ้ือพัสดุท่ีต	องดําเนินการโดยด#วน หากล#าช	าจะเกิดผลเสียหาย
ต#อกิจการออมทรัพย�ฯ  
           ๓๓.๔.๓  การซ้ือพัสดุท่ีเป�นท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร	างท่ีจําเป�นต	องซ้ือเฉพาะแห#ง 
          ๓๓.๔.๔  การซ้ือพัสดุท่ีดําเนินการโดยวิธีอ่ืนแล	วไม#ได	ผลดี 
           ๓๓.๔.๕  การจ	างท่ีต	องใช	ช#างผู	มีฝMมือโดยเฉพาะ หรือผู	มีความชํานาญพิเศษ 
          ๓๓.๔.๖  การจ	างท่ีต	องกระทําโดยเร#งด#วน หากล#าช	าอาจจะเสียหายเสียหาย
ต#อกิจการออมทรัพย�ฯ 
           ๓๓.๔.๗  เป�นงานท่ีได	ดําเนินการจ	างโดยวิธีอ่ืนแล	วไม#ได	ผลดี 
  ๓๓.๕  การซ้ือหรือการจ	างโดยวิธีกรณีพิเศษ  ได	แก# การซ้ือหรือการจ	างจากส#วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
 ข	อ ๓๔  ในรายละเอียดการปฏิบัติหรือการดําเนินการซ้ือหรือจ	าง ตามข	อ ๓๓ ให	เลขานุการ
เป�นผู	กําหนด หรือออกระเบียบปลีกย#อย 
 ข	อ ๓๕  อํานาจอนุมัติในการสั่งซ้ือหรือสั่งจ	างครั้งหนึ่งให	เป�นไปตามท่ีกําหนดดังนี้ 
  ๓๕.๑  เลขานุการ มีอํานาจในการสั่งซ้ือ สั่งจ	าง โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา และ
วิธีประกวดราคา ไม#เกิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  โดยวิธีพิเศษไม#เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยวิธีกรณีพิเศษได	 
ไม#จํากัดวงเงิน แต#ไม#เกินงบประมาณท่ีได	รับ          



 ๘ 

  ๓๕.๒  ประธานกรรมการ มีอํานาจในการสั่งซ้ือ สั่งจ	าง โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบ
ราคา และวิธีประกวดราคา ไม#เกิน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  โดยวิธีพิเศษไม#เกิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  
  ๓๕.๓  ประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพบก โดยวิธีประกวดราคาเกินกว#า       
๑๖,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  โดยวิธีพิเศษเกินกว#า ๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  
 ข	อ ๓๖  การจําหน#ายพัสดุของกิจการออมทรัพย�ข	าราชการกองทัพบก ให	ดําเนินการดังนี้ 
  ๓๖.๑  พัสดุท่ีมีมูลค#าสุทธิไม#เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ให	เลขานุการแต#งต้ังนายทหาร
สัญญาบัตรจํานวน ๑ นาย เป�นกรรมการ ทําหน	าท่ีตรวจสอบและรายงานความเหมาะสมต#อประธานกรรมการ 
เพ่ือขออนุมัติจําหน#าย 
   ๓๖.๒  พัสดุท่ีมีมูลค#าสุทธิเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาทข้ึนไป  ให	ประธานกรรมการแต#งต้ัง
นายทหารสัญญาบัตรจํานวน ๓ นาย เป�นคณะกรรมการ ทําหน	าท่ีตรวจสอบและรายงานความเหมาะสม        
ต#อประธานกรรมการ เพ่ือขออนุมัติจําหน#าย 
 ข	อ ๓๗  อํานาจอนุมัติในการจําหน#าย 
  ๓๗.๑  เลขานุการ  วงเงินจําหน#ายไม#เกิน ๘๐,๐๐๐.- บาท จําหน#ายเป�นสูญไม#เกิน 
๔๐,๐๐๐.- บาท  
  ๓๗.๒  ประธานกรรมการหรือผู	 ท่ี ได	 รับมอบหมาย วงเ งินจํ าหน# ายไม# เ กิน          
๑๖๐,๐๐๐.- บาท จําหน#ายเป�นสูญไม#เกิน ๘๐,๐๐๐.- บาท 
  ๓๗.๓  ประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพบก  วงเงินจําหน#ายเกิน ๑๖๐,๐๐๐.- บาท 
จําหน#ายเป�นสูญเกิน ๘๐,๐๐๐.- บาท 
 ข	อ ๓๘  การหักค#าเสื่อมราคาเพ่ือปรับมูลค#าของทรัพย�สินถาวรตามสภาพการใช	งานจริง    
ให	เป�นไปตามกระทรวงการคลังกําหนด    
 
   ประกาศ    ณ    วันท่ี              พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
      พลเอก 

       ( ประยุทธ�   จันทร�โอชา ) 
 

                                    ผู	บัญชาการทหารบก/ 
                  ประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพบก 
สํานักงานเลขานุการฯ 

 

 

 

 

 

พ.อ.    ร#าง  พ.ค.๕๗ 
ส.อ.หญิง   พิมพ�/ทาน พ.ค.๕๗ 
 ( ณรรฐวรรณ  พิบูลย� ) 
พล.ต.    ตรวจ  พ.ค.๕๗ 
พล.ต.    ตรวจ  พ.ค.๕๗ 
พล.ท.    ตรวจ  พ.ค.๕๗ 
พล.ท.    ตรวจ  พ.ค.๕๗ 
พล.อ.    ตรวจ  พ.ค.๕๗ 
พล.อ.    ตรวจ  พ.ค.๕๗ 
พล.อ.    ตรวจ  พ.ค.๕๗ 
 

สําเนาถูกต	อง 

 พ.ท. ภวัติ   มูลเสนา 
        หน.สก.ทบ. 
       ๒๗ พ.ค.๕๗ 

ประยุทธ�   จันทร�โอชา ( ลงชื่อ ) 
ป 

๒๔ 
ป 


