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คําสั่งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ที่  ๕๑๖/๒๕๕๓ 

เรื่อง  การดําเนินการด้านการพัสดุ 

 อาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา ๑๐ แห่ง พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง                   

ภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑ และข้อบังคับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ว่าด้วยการดําเนินการด้านการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓ จึงให้ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของกองอํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดังนี้ 

 ๑. ให้ยกเลิกคําสั่ง กอ.รมน. ดังต่อไปนี้  

   ๑.๑ คําสั่ง กอ.รมน.ที่ ๗๗๙/๒๕๕๐ ลง ๓๐ พ.ย.๕๐ เรื่อง การมอบอํานาจการดําเนินการ

ด้านการพัสดุและด้านการส่งกําลัง    

   ๑.๒ คําสั่ง กอ.รมน. (เฉพาะ) ที่ ๕๘๘/๒๕๕๐ ลง ๓๐ พ.ย.๕๐ เรื่อง การพัสดุ   

   บรรดาความในระเบียบ  คําสั่ง  และ  คําช้ีแจงที่กําหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้           

ให้ใช้ความในคําสั่งนี้แทน 

 ๒. คําจํากัดความในคําสั่งนี ้  

   ๒.๑ หน่วยงานกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หมายถึง หน่วย

ราชการของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อํานวยการหรือ

หน่วยงานอื่นที่จัดต้ังขึ้นตามสถานการณ์ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  

   ๒.๒ หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานตามข้อ ๒.๑  

  ๒.๓ พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที ่ดินและสิ ่งก่อสร้างที ่กําหนดไว้ในหลักการ

จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของสํานักงบประมาณหรือการจําแนกประเภทรายจ่าย           

ตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ รวมทั้งสิ่งของที่มีความจําเป็นทั้งปวง ทั้งที่มีไว้เพื่อการดํารงอยู่ 

และการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

เช่น อาหาร เครื่องแต่งกาย  เชื้อเพลิง สัตว์ ยานพาหนะ อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด เครื่องจักรกล 

เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นต้น 

   ๒.๔ พัสดุรายการสําคัญ หมายถึง พัสดุที่มีราคาและเทคโนโลยีสูง 

 ๒.๕ การจัดหา หมายถึง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ

ควบคุมงาน และการดําเนินการอื่นๆ ที่กําหนดไว้ในคําสั่งนี้  

 ๓. การจัดหา  

   ๓.๑ การจัดหา ของ กอ.รมน. ให้ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การพัสดุ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่มีผล

บังคับใช้ในปัจจุบัน ตลอดจน ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรืออนุมัติหลักการของ กอ.รมน. 

   ๓.๒ การจัดหา ของ กอ.รมน.ส่วนกลาง มีสํานักบริหารงานทั่วไป กองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สบป.กอ.รมน.) เป็นหน่วยดําเนินการ 
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   ๓.๓ การจัดหา ของ กอ.รมน. ส่วนภูมิภาค และ ศูนย์อํานวยการ หรือหน่วยงานอื่น

ที่จัดต้ังขึ้นตามสถานการณ์ ที่ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ส่วนราชการดังกล่าวเป็นหน่วยดําเนินการ  

   ๓.๔ ก่อนดําเนินการจัดหาทุกวิธี ให้หน่วยงานจัดทํารายงานเพื่อขออนุมัติต่อหัวหน้า

หน่วยงานในข้อ ๒.๒ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี        

ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน  

 ๔. อํานาจการจัดหา ตามที่กําหนดไว้ใน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่มีผลบังคับใช้         

ในปัจจุบัน ซึ ่งได้แก่หัวหน้าหน่วยงานตําแหน่งต่างๆ  ตามผนวก ก อํานาจอนุมัติการดําเนินการ           

ด้านการพัสดุ ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นผู้มีอํานาจดําเนินการ  

 ๕. การทําสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงาน

หรือสัญญาอื่นใดซึ่งเป็นการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน                       

ของหน่วยงานต่าง ๆ ต้องทําสัญญาในนามของ สํานักนายกรัฐมนตรี การลงนามสัญญา และการแก้ไขสัญญา               

ให้เป็นอํานาจของผู้อํานวยการสํานักบริหารงานทั่วไป กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร (ผอ.สบป.กอ.รมน.) ผู้ อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค (ผอ.รมน.ภาค) 

ผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค ส่วนหน้า (ผอ.รมน.ภาค สน.) ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในภาคส่วนแยก (ผอ.รมน.ภาค สย.) ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จว)  

ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครฯ (ผอ.รมน.กทม.) ผู้บังคับหน่วยทหารชั้นยศ 

พล.ต.ขึ้นไปหรือตําแหน่งเทียบเท่าที่ปฏิบัติงานตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจําปี  

ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามความจําเป็นของสถานการณ์   

ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดไว้ในระเบ ียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ               

และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลบังคับใช้                

ในปัจจุบันยกเว้นกรณีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มให้รายงานขออนุมัติ ผอ.รมน. 

(ผ่าน ลธ.รมน.)  

 ๖. เลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ( ลธ.รมน. ) มีอํานาจ  

พิจารณาและลงนามอนุมัติ  สั่งการ และปฏิบัติราชการแทน ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร ( ผอ.รมน.) ในเรื่อง 

   ๖.๑ อนุมัติจ่าย ส่งคืนหรือโอนพัสดุ ได้แก่ อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด วัตถุทางเคมี ที่ดิน  

สิ่งก่อสร้าง และพัสดุรายการสําคัญ 

   ๖.๒ อนุมัติให้ยืมพัสดุ ได้แก่ อาวุธ กระสุน  วัตถุระเบิด วัตถุทางเคมี ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 

และพัสดุรายการสําคัญ ให้กับส่วนราชการอื่น 
   ๖.๓  อนุมัติแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงกรณีต้องจ่ายเงินเพิ่ม 

    ๖.๔  อนุมัติจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันอุปกรณ์ ของรถราชการส่วนกลางที่เดินทาง

ไปราชการ วงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
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 ๗. รองเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (๒) (รอง ลธ.รมน.(๒)) 

มีอํานาจพิจารณาและลงนามอนุมัติ สั่งการ และปฏิบัติราชการแทน ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร ( ผอ.รมน.) ในเรื่อง 

   ๗.๑ อนุมัติจ่าย ส่งคืนหรือโอนพัสดุ ได้แก่ เสื้อเกราะ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 

บ   ๗.๒ อนุมัติให้ยืมพัสดุ ได้แก่ เสื้อเกราะ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์  

ให้แก่ส่วนราชการอื่น 

   ๗.๓ อนุมัติจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันอุปกรณ์ ของรถราชการส่วนกลางที่เดินทางไป

ราชการ วงเงินเกิน ๔๐,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 ๘ .  ผู้ อํานวยการสํานักบริหารงานทั่วไป กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักร (ผอ.สบป.กอ.รมน.) มีอํานาจพิจารณาและลงนามอนุมัติ สั่งการ และปฏิบัติราชการแทน

ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) ในเรื่อง 

   ๘.๑ อนุมัติความต้องการและบัญชีรายละเอียดแผนจัดหา งานจัดหาพัสดุ หรืองานจ้าง

ทุกประเภท รวมทั้งอนุมัติความต้องการและบัญชีรายละเอียดแผนจัดหางานจัดหาพัสดุ หรืองานจ้าง          

ทุกประเภทเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 

   ๘.๒ อนุมัติให้การนําพัสดุของส่วนราชการอื่นมาใช้ในภารกิจของ กอ.รมน. มีผลในด้าน

การสนับสนุน ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากส่วนราชการเจ้าของพัสดุก่อน 

   ๘.๓ อนุมัติการจ่าย ส่งคืน หรือโอนพัสดุต่างๆ (เว้น พัสดุตามข้อ ๖.๑, ๗.๑) 

   ๘.๔ อนุมัติการยืมพัสดุ (เว้นพัสดุตามข้อ ๖.๒, ๗.๒) ให้กับส่วนราชการอื่น 

   ๘.๕ อนุมัติให้ยืมพัสดุทุกประเภทเพื่อปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงาน ของ กอ.รมน.  

   ๘.๖ อนุมัติการขึ้นบัญชีคุมพัสดุของ กอ.รมน.ที่ได้มาในลักษณะต่างๆ 

   ๘.๗ อนุมัติจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันอุปกรณ์ ของรถราชการส่วนกลางที่เดินทาง  

ไปราชการ วงเงินไม่เกิน ๔๐,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

   ๘.๘ อนุมัติสนับสนุนการเคลื่อนย้ายให้กับหน่วยงานของ กอ.รมน.ส่วนกลาง 

   ๘.๙ อนุมัติรูปแบบของเอกสารหรือแบบพิมพ์ในสายงานที่รับผิดชอบ 

 ๙. ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค (ผอ.รมน.ภาค) ผู้อํานวยการรักษาความ

มั่นคงภายในภาค ส่วนหน้า (ผอ.รมน.ภาค สน.) ผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาคส่วนแยก            

(ผอ .รมน .ภาค  สย . )  รองผู้ อํ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  (รอง  ผอ .รมน .ภาค )                    

รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ส่วนหน้า (รอง ผอ.รมน.ภาค สน.) รองผู้อํานวยการ           

รักษาความมั่นคงภายในภาคส่วนแยก (รอง ผอ.รมน.ภาค สย.) ผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด                

(ผอ.รมน.จว) ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครฯ (ผอ.รมน.กทม.) รองผู้อํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (รอง ผอ.รมน.จว.) รองผู้ อํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน

กรุงเทพมหานครฯ (รอง ผอ.รมน.กทม.) ผู้บังคับหน่วยทหารชั้นยศ พล.ต.ขึ้นไปหรือตําแหน่งเทียบเท่า   

ที่ปฏิบัติงานตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจําปี ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการ   

หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามความจําเป็นของสถานการณ์ รองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการ       
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ระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

ว่าดว้ยการจาํหน่ายพัสด ุ

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

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

 เพื่อให้การจําหน่ายพัสดุ ของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดําเนินไปด้วย

ความเรียบร้อย รวดเร็ว รัดกุม เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรี      

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อาศัยอํานาจตามข้อบังคับ กอ.รมน. ว่าด้วยการดําเนินการด้านการพัสดุ  

พ.ศ.๒๕๕๓ จึงวางระเบียบสําหรับยึดถือเป็นหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 

ตอนที ่ ๑ 

บททัว่ไป 

 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ว่าด้วย

การจําหน่ายพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓” 

 ข้อ ๒   ให้ยกเลิกระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ว่าด้วย       

การจําหน่ายพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๐  

 บรรดาความในระเบียบ  คําสั่ง  และคําชี้แจง  ที่กําหนดไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  

ให้ใช้ความในระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๓ คําจํากัดความในระเบียบนี้ 

 ๓.๑ การจําหน ่าย  หมายถ ึง  การต ัดยอดพัสด ุออกจากความร ับผ ิดชอบของ        

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เนื่องจากเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ล้าสมัย สูญไป สูญหาย 

ตายหรือชํารุดเสียหาย จนไม่สามารถซ่อมคืนสภาพได้อย่างคุ้มค่า หรือหมดความจําเป็น หรือหากใช้ราชการต่อไป  

จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก และการดําเนินการต่อพัสดุที่จําหน่ายแล้วด้วยวิธีการขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพ 

ทําลาย หรือมอบให้หน่วยใช้ประโยชน์ 

  ๓.๒  การจําหน่ายเป็นสูญ หมายถึง การจําหน่ายในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏ  

ตัวผู้รับผิด หรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือพัสดุที่จําหน่ายนั้นมีอยู่แต่ไม่สามารถขาย แลกเปลี่ยน โอน 

แปรสภาพ ทําลาย หรือมอบให้หน่วยใช้ประโยชน์ได้ 
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                       ในการปฏิบัติการตามแผนงานรักษาความมั่นคงภายใน หากไม่สามารถนําพัสดุกลับมาได้ 

เนื่องจากความจํากัดของภูมิประเทศ หรือเนื่องจากการกระทําของฝ่ายตรงข้าม ให้ถือว่าพัสดุนั้นไม่มีซากเหลืออยู่ให้เห็น  

และในกรณี ที่ผู้รับผิดชอบชดใช้ถึงแก่กรรมเนื่องจากการปฏิบัติตามแผนงานรักษาความมั่นคงภายในคราวนั้น ให้ถือว่า

หาผู้รับผิดชอบไม่ได้ 

  ๓.๓  พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่กําหนดไว้ ในหลักการจําแนก           

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณหรือการจําแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จาก

ต่างประเทศ รวมทั้งสิ่งของที่มีความจําเป็นทั้งปวง ทั้งที่มีไว้เพื่อการดํารงอยู่และการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน

ของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เช่น อาหาร เครื่องแต่งกาย เชื้อเพลิง สัตว์ ยานพาหนะ 

อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด เครื่องจักรกล  เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และพัสดุรายการสําคัญ ซึ่งหมายถึง พัสดุที่มีราคา

และเทคโนโลยีสูง เป็นต้น  ซึ่งแบ่งประเภทได้ดังนี้ 
   ๓.๓.๑ พัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่  สิ่งของซึ่งโดยสภาพย่อมสิ้นเปลือง เปลี่ยน หรือ

สลายตัว ในระยะเวลาอันสั้น หรือสิ่งของที่เมื่อใช้แล้วย่อมหมดสิ้นไป ไม่คงรูป ไม่คงสภาพเดิม และ/หรือ ไม่มีคุณค่าของ

การใช้งานเหมือนเดิม  เช่น ผงซักฟอก สมุด ดินสอ กระดาษชําระ เป็นต้น 

   ๓.๓.๒ พัสดุถาวรกําหนดอายุ ได้แก่ พัสดุสําเร็จรูปซึ่งมีสภาพและลักษณะมั่นคง                

ต่อการใช้งาน  แต่ย่อมเสื่อมสภาพ  เสื่อมราคาไปตามวาระและระยะเวลาแห่งการใช้งาน 

   ๓.๓.๓ พัสดุถาวรไม่กําหนดอายุ ได้แก่ พัสดุสําเร็จรูปซึ่งมีสภาพและลักษณะ

มั่นคงต่อการใช้งานหากมีการเก็บรักษาและปรนนิบัติบํารุงเป็นอย่างดีแล้ว ย่อมจะมีอายุยืนนาน 

   ๓.๓.๔  ช้ินส่วนซ่อม ได้แก่ องค์ประกอบ ส่วนประกอบ และชิ้นสว่นที่มีไว้เพื่อใช้

ในการซ่อมบํารุงพัสดุ 

  ๓.๔ การตัดยอดพสัดุ หมายถึง การดําเนินการตัดยอดพร้อมทั้งทะเบียนประวัติพัสดุออก

จากบัญชีคุมของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เมื่อได้ดําเนินการจําหน่ายหรือสั่งการใหช้ดใช้

ตามระเบียบนี้แล้ว 

  ๓.๕ การขาย หมายถึง การเอาพัสดุ แลกเงินตรา หรือโอนกรรมสิทธ์ิแห่งทรัพย์สิน

ให้แก่กันโดยตกลงกันว่าผู้รับโอนจะใช้ราคาแห่งทรัพย์สินนั้น 

  ๓.๖ การแลกเปลี่ยน หมายถึง การแลกพัสดุกับพัสดุโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์   

ที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุกําหนดไว้ 

  ๓.๗ การโอน หมายถึง การมอบสิทธิครอบครองพัสดุของกองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักรไปยังส่วนราชการอื่น โดยให้ทําหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกัน 

  ๓.๘ การแปรสภาพ หมายถึง การนําเอาพัสดุไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นอันผิดไปจาก 

ความมุ่งหมายเดิม 

  ๓.๙ การทําลาย หมายถึง การกระทําให้สิ้นสภาพด้วยการทําลายให้สูญสิ้นไป เช่น เผา ฝัง 

หรือทุบให้แตก ทั้งนี้ให้แต่งต้ังคณะกรรมการทําลายพัสดุด้วย โดยให้นําความในข้อ ๘ วรรคหนึ่งมาใช้โดยอนุโลม 
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  ๓.๑๐  มอบให้หน่วยไว้ใช้ประโยชน์ หมายถึง การมอบซากพัสดุที่ได้จําหน่ายแล้วให้หน่วย

ที่ครอบครองหรือหน่วยที่ใช้พัสดุนั้น สามารถนําซากพัสดุดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ในการปฏิบัติงานหรืองานการ

สวัสดิการในหน่วยนั้นๆ ได้ 

  ๓.๑๑ ราคาซื้อหรือได้มา หมายถึง ราคาที่ซื้อพัสดุนั้นหรือราคาพัสดุที่ได้มา สําหรับพัสดุ

ที่ได้มาโดยวิธีอ่ืนหรือมิได้ระบุราคาไว้ ให้ถือราคาตามท้องตลาดในขณะที่ได้มานั้น หรือราคาที่กองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกําหนด  พัสดุที่เหล่าทัพผลิตขึ้นหรือจัดหาให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักรให้ถือราคาที่แต่ละเหล่าทัพกําหนด 

  ๓.๑๒ กระสุน  วัตถุระเบิด วัตถุทางเคมี หมายถึง กระสุนปืนทุกชนิด  ลูกระเบิดชนิดต่างๆ     

วัตถุระเบิด  หรือ ดินระเบิด  ตลอดจนวัตถุทางเคมีที่ใช้ในการปฏิบัติการตามแผนงานรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร 

  ๓.๑๓  เครื่องมือสื่อสาร หมายถึง เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งปวงที่มีวัตถุประสงค์ 

นํามาใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้งทางทหารและพลเรือน ใช้ในการรบกวนหรือตัดสัญญาณการติดต่อสื่อสาร หรือสัญญาณ  

ที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุและใช้ในการดักรับหาทิศวิทยุหรือสัญญาณที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุ 

  ๓.๑๔ การสอบสวน หมายถึง การดําเนินการเพื่อหาข้อเท็จจริงซึ่งอาจกระทําได้โดยการ

ซักถาม  สอบถามจากบุคคลท่ีเป็นต้นเรื่อง หรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือจากบุคคลท่ีรู้เห็นเหตุการณ์และด้วยการ

พิจารณาเอกสาร หรือสถานที่ หรือพัสดุ หรือด้วยการกระทําอย่างอื่น และหมายรวมถึงการใช้วิธีการต่างๆประกอบกันด้วย 

  ๓.๑๕  สํานวนการสอบสวน  หมายถึง  เอกสารที่ทําขึ้นในการสอบสวน หรือได้จาก   

การสอบสวน  เอกสารเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่ผู้มีอํานาจอนุมัติในการพิจารณาสั่งการ สํานวนการสอบสวนอาจเป็น

คําให้การ สําเนาคําสั่ง  สําเนารายงาน ภาพถ่าย แผนที่ ฯลฯ ในสํานวนการสอบสวน ให้ลง สถานที่ และวัน เดือน ปี 

ในการสอบสวนด้วย 
  ๓.๑๖ หน่วยงานกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  หมายถึง  

หน่วยงานซึ่งจัดขึ้นตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๗๙/๒๕๕๒  ลง  ๒๗ ก.ค.๒๕๕๒  เรื่อง การจัดโครงสร้าง   

การแบ่งส่วนงาน อํานาจหน้าที่ของส่วนงาน และอัตรากําลัง ของ กอ.รมน. และหน่วยงานซึ่งจัดไว้ในแผนงานรักษา

ความมั่นคงภายในประจําปีของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รวมถึงหน่วยงานที่ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร    

  ๓.๑๗ หน่วยงานกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรที่เทียบเท่า    

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด  หมายถึง หน่วยที่มีผู้บังคับหน่วยช้ันยศ พล.ต.ขึ้นไปหรือตําแหน่ง

เทียบเท่าที่ปฏิบัติงานตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจําปี 

  ๓.๑๘  หัวหน้าหน่วยงานกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หมายถึง      

ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ตามข้อ ๓.๑๖ และ ข้อ ๓.๑๗  
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ตอนที ่๒ 

หนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 

 ข้อ ๔  ผู้ อํานวยการสํานักบริหารงานทั่วไป กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร   

  ๔.๑  ควบคุม กํากับดูแล ให้คําแนะนํา ตลอดจนประสานการปฏิบัติ เกี่ยวกับ              

การจําหน่ายพัสดุ แก่หน่วยงานกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   
  ๔.๒ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจําหน่ายพัสดุ แก่ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร 

  ๔.๓  กําหนดระเบียบปลีกย่อย เกี่ยวกับ การจําหน่ายพัสดุ  ภายในขอบเขตหน้าที่  

และความรับผิดชอบ 

  ๔.๔  กําหนดประเภท  และอายุของพัสดุของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักรแต่ละรายการ  

  ๔.๕ กําหนดราคาซื้อหรือได้มา และราคาปัจจุบันของพัสดุ ของกองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

  ๔.๖ ตรวจสอบให้คําแนะนํา  ทักท้วง  ควบคุมเกี่ยวกับการดําเนินกรรมวิธีทางเอกสาร            

การขออนุมัติจําหน่ายพัสดุ ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   

   ๔.๗ อนุมัติให้จําหน่ายพัสดุ ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ตามวงเงินที่ได้รับอํานาจตามระเบียบนี้ ส่วนการจําหน่ายพัสดุของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักรที่เกินอํานาจ ให้เสนอผ่านสายการบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจให้จําหน่ายตามระเบียบนี้ 

  ๔.๘ ติดตาม เร่งรัดการดําเนินการ  ในเรื่องการจําหน่ายพัสดุ ของกองอํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   

 ข้อ ๕ ผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค (ผอ.รมน.ภาค) ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในภาค ส่วนหน้า (ผอ.รมน.ภาค สน.)  ผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค ส่วนแยก (ผอ.รมน.ภาค สย.) 

ผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จว.) ผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในกรุงเทพมหานครฯ     

(ผอ.รมน.กทม.) ผู้บังคับหน่วยทหารชั้นยศ พล.ต.ขึ้นไป หรือตําแหน่งเทียบเท่าที่ปฏิบัติงานตามแผนรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร ประจําปี ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นๆ  ที่จัดต้ังขึ้นตามความจําเป็น

ของสถานการณ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
  ๕.๑    กําหนดระเบียบปลีกย่อย  คําสั่ง เกี่ยวกับการจําหน่ายพัสดุ ภายในขอบเขตหน้าที่ 

และความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติตาม ข้อบังคับ คําสั่งของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร    

และตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 

  ๕.๒ อนุมัติให้จําหน่ายพัสดุของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

ตามวงเงินที่ได้รับอํานาจตามระเบียบนี้  สําหรับการจําหน่ายพัสดุของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักรที่เกินอํานาจให้เสนอผ่านสายการบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจให้จําหน่ายตามระเบียบนี้ 
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  ๕.๓ ตรวจตราและเร่งรัดหน่วยงานกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การจําหน่ายพัสดุ เป็นไปตามระเบียบ คําสั่ง และวิธีการปฏิบัติของ

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  โดยถูกต้องและรวดเร็ว 

ตอนที ่๓ 

การดาํเนินการจาํหนา่ยพสัด ุ
 ข้อ ๖   เมื่อหัวหน้าหน่วยงานกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้รับรายงาน

จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยนั้น ว่ามีพัสดุของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเสื่อมสภาพจน   

ใช้การไม่ได้ สูญไป สูญหาย ตาย หรือชํารุดเสียหาย จนไม่สามารถซ่อมคืนสภาพได้อย่างคุ้มค่าหรือหมดความจําเป็น  

หรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้ต้ังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง  

 ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง เสนอผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานกองอํานวยการ  

รักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  ภายในกําหนด ๖๐ วัน  นับแต่วันที่ที่ประธานกรรมการทราบคําสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการ แต่ถ้ายังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ จะขออนุญาตขยายเวลาการดําเนินการต่อไปอีกคราวละไม่เกนิ ๓๐ วันก็ได้ 

 ข้อ ๗   คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ตามข้อ ๖ ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน 

และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน โดยปกติให้แต่งต้ังจากข้าราชการ พนักงานราชการ  พนักงานของรัฐ หรือ

ลูกจ้างประจํา  จํานวน ๓ คนโดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นสําคัญ ในกรณี

จําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะแต่งต้ังบุคคล  ที่มิใช่ข้าราชการร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  ถ้าประธาน

กรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแต่งต้ัง

ข้าราชการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นทําหน้าที่ประธานกรรมการแทน 

 คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ต้องสอบสวนให้ได้ความจริงว่าสาเหตุเกิดจากการทุจริตหรือ

ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง หรือการจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ หรือจากอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดขึ้นตามสภาพปกติ 

หรือจากการกระทําของฝ่ายตรงข้าม ถ้าผลสอบสวนส่อไปในทางเป็นความผิดในทางอาญาด้วย ให้คณะกรรมการ

สอบสวนแยกสํานวนการสอบสวนดําเนินคดีอาญาต่อไป  
 ข้อ ๘   ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการตามข้อ ๗  ต้องมีกรรมการมาพร้อมกันไม่น้อยกว่า

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงมติ 

 มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีผู้ไม่เห็นด้วยให้บันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 

 ข้อ ๙   ถ้าผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงตามข้อ ๗   ปรากฏว่าต้องหา 

ตัวผู้รับผิดด้วยให้หัวหน้าหน่วยงานกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อ

สอบสวนผู้รับผิดในทางแพ่ง  ในกรณีที่เห็นสมควรหัวหน้าหน่วยงานกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักรจะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงทําหน้าที่สอบสวนหาตัวผู้รับผิดในทางแพ่งด้วยก็ได้ 

  การแต่งต้ังและการดําเนินการของคณะกรรมการเพื่อสอบสวนหาผู้รับผิดในทางแพ่ง ให้ดําเนินการ

ทํานองเดียวกับคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง โดยนําความในข้อ ๗ วรรคหนึ่ง และข้อ ๖ วรรคสองมาใช้โดยอนุโลม 

 ข้อ ๑๐ เมื่อปรากฏตัวผู้ต้องรับผิด ให้หัวหน้าหน่วยงานกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักรพิจารณาสั่งการภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันรู้ตัวผู้ต้องรับผิดโดยชัดแจ้ง หรือวันได้รับรายงานของ

คณะกรรมการสอบสวนแล้วแต่กรณี  ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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  ๑๐.๑ ในกรณีที่สามารถแก้ไขให้คงสภาพเดิมได้  ให้แก้ไขโดยเสียค่าใช้จ่ายของผู้ต้องรับผิดเอง

ภายในกําหนดเวลาอันสมควร 

  ๑๐.๒ ในกรณีสูญไป หรือไม่สามารถแก้ไขให้คงสภาพเดิมได้ ให้ชดใช้เป็นพัสดุประเภท 

ชนิด  ลักษณะและขนาดอย่างเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน โดยมีสภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าพัสดุที่ได้ทําชํารุดเสื่อมสภาพ 

หรือสูญไปนั้น หรือชดใช้เป็นเงินตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยให้ผู้ต้องรับผิดส่งใช้คืนทั้งหมดภายใน ๓๐ วัน 

นับแต่วันได้รับแจ้ง 

 ในกรณีชดใช้เป็นเงิน ถ้าผู้ต้องรับผิดไม่สามารถส่งใช้คืนภายใน ๓๐ วัน จะผ่อนผันให้ใช้เป็น    

รายเดือนก็ได้ แต่จะต้องชดใช้ให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน ๑ ปี การผ่อนผันระยะเวลาเกินกว่า ๑ ปี จะต้องขอทําความตกลง

กับกระทรวงการคลังก่อน 

  การผ่อนผันตามวรรคสอง  ให้ทําสัญญารับสภาพหนี้เป็นหนังสือ พร้อมหลักประกันที่เหมาะสมไว้

เป็นหลักฐานและให้มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย แล้วให้ส่งสําเนาสัญญาไปให้กระทรวงการคลัง ๑ ฉบับ กับแจ้งผล

การผ่อนใช้ของผู้ต้องรับผิดตามสัญญาไปให้กระทรวงการคลังทราบทุกเดือน 

  ๑๐.๓ ถ้าผู้รับผิดคนใดปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติตามข้อ ๑๐.๑ หรือ ๑๐.๒ หรือไม่ยอม     

ทําสัญญารับสภาพหนี้ ให้รีบส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดําเนินคดีต่อไป และแจ้งให้กระทรวงการคลังทราบด้วย 

 ข้อ ๑๑   การแก้ไขให้คงสภาพและการชดใช้ด้วยพัสดุ ให้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ  พนักงานของรัฐ หรือลูกจ้างประจํา จํานวน ๓ คนโดยคํานึงถึงลักษณะ

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นสําคัญ ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะแต่งต้ัง

บุคคลที่มิใช่ข้าราชการร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ โดยแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชํานาญในพัสดุนั้นร่วมด้วย (ถ้ามี)  

 ข้อ ๑๒   การสั่งการให้ชดใช้ตามข้อ ๑๐.๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานกองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร มีอํานาจอนุมัติไปพร้อมกับจําหน่ายพัสดุนั้น 

 อํานาจอนุมัติตามวรรคหนึ่ง ให้นําความในตอนที่ ๔ แห่งระเบียบนี้มาใช้โดยอนุโลม ถ้าเกินอํานาจ

หรือมิได้มอบอํานาจไว้ ให้รายงานตามสายการบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุมัติ 

 ข้อ ๑๓   ถ้าผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ปรากฏว่าไม่ต้องหาตัวผู้รับผิด 

และถ้าพัสดุนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจําหน่าย ให้หัวหน้าหน่วยงานกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

พิจารณาดําเนินการได้ ตามอํานาจที่กําหนดไว้ในตอนที่ ๔ แห่งระเบียบนี้ ถ้าเกินอํานาจหรือมิได้มอบอํานาจไว้       

ให้รายงานตามสายการบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผู้มีอํานาจอนุมัติตามท่ีมอบให้ไว้ 

 การดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงาน

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสั่งการ 

 ข้อ ๑๔   พัสดุใดที่ต้องจําหน่ายเป็นสูญ ใหดํ้าเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๑๓ 

 ข้อ ๑๕   เมื่อได้ดําเนินการชดใช้ตามข้อ ๑๒ หรือได้รับอนุมัติจําหน่ายตามข้อ ๑๓ หรือได้รับ

อนุมัติจําหน่ายเป็นสูญตามข้อ ๑๔ แล้ว ให้ตัดยอดพัสดุนั้นออกจากบัญชีคุมของหน่วยทันที แล้วรายงานพร้อมแนบ

สําเนาอนุมัติแล้วแต่กรณี ให้หัวหน้าหน่วยงานกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรทราบ เพื่อตัดยอดพัสดุ

ออกจากบัญชีคุมของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรต่อไป พร้อมกับแจ้งให้กระทรวงการคลัง

หรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 

แล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันตัดยอดพัสดุนั้น 

 สําหรับพัสดุ ซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้งแก่นายทะเบียนในระยะเวลาที่กฎหมาย

กําหนดด้วย 

 



 

- ๗ - 

 
 ข้อ ๑๖ พัสดุใช้สิ้นเปลือง ซึ่งเสื่อมสภาพหรือสูญไปตามปกติของการใช้งานหรือตามธรรมชาติ 

(เว้นกระสุน วัตถุระเบิด และวัตถุทางเคมี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) พัสดุถาวรกําหนดอายุ เมื่อได้ใช้งานครบอายุแล้ว  

และชิ้นส่วนซ่อมที่ใช้ไปในการซ่อมบํารุง ให้ตัดยอดออกจากบัญชีคุมได้โดยมิต้องขออนุมัติจําหน่ายและไม่ต้องรายงาน

การตัดยอดบัญชีคุม ให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรทราบ สําหรับพัสดุถาวรกําหนดอายุ   

เมื่อได้ใช้งานครบอายุแล้ว แต่ยังมีสภาพใช้การได้  ให้หน่วยยังคงควบคุมยอดบัญชีไว้จนกว่าจะได้รับการแจกจ่ายหรือ

จัดหาทดแทน 

 ข้อ ๑๗ พัสดุของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ที่หน่วยงานกองอํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  จะจําหน่ายและ/หรือตัดยอดออกจากบัญชีคุมหรือสั่งให้ชดใช้เองมิได้      

ต้องรายงานขออนุมัติตามสายการบังคับบัญชาไปยังกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้แก่ 

  ๑๗.๑ อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด และวัตถุทางเคมี 

  ๑๗.๒ เสื้อเกราะ 

  ๑๗.๓ เครื่องมอืสื่อสารทุกชนิด 

  ๑๗.๔ ที่ดิน 

  ๑๗.๕  สิ่งก่อสร้าง 

  ๑๗.๖ พัสดุรายการสําคัญ 

 กรณี กระสุน วัตถุระเบิด หรือวัตถุทางเคมีตามข้อ ๑๗.๑ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือใช้เพื่อการฝึก        

หรือการสาธิต ซึ่งมีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือได้รับอนุมัติให้ใช้กระสุน วัตถุระเบิด หรือวัตถุทางเคมี เพื่อการฝึกหรือ

การสาธิตนั้นแล้ว ให้หน่วยรายงานขออนมุัติจําหน่าย และ/หรือตัดยอดบัญชีคุม โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน

หาข้อเท็จจริงตามข้อ ๖ และให้ถือว่ากระสุน วัตถุระเบิด หรือวัตถุทางเคมีดังกล่าว สูญไปตามปกติของการใช้งานไม่

ต้องระบุในรายงานขออนุมัติจําหน่าย ให้ดําเนินการต่อกระสุน วัตถุระเบิด หรือวัตถุทางเคมีที่จําหน่ายแล้วด้วยวิธีการใดๆ 

 กรณีส่วนราชการอื่นๆ นําพัสดุมาปฏิบัติในสายงานกองอํานวยการรักษาความมั่นคง              

ให้ดําเนินการจําหน่าย ตามระเบียบหรือคําสั่งของส่วนราชการนั้นๆ หากระเบียบดังกล่าวกําหนดให้ หน่วยจะต้องส่งรายงาน

การขออนุมัติจําหน่ายไปยังกองอํานวยการควบคุม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกความเห็นก่อนส่งรายงาน

การขออนุมัติจําหน่ายตามขั้นตอนที่ระเบียบหรือคําสั่งของหน่วยราชการนั้น ๆ กําหนด ก็ให้ส่วนราชการนั้นๆ        

ส่งรายงานขออนุมัติจําหน่ายไปยังกองบังคับการควบคุม ในสายงานกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน  

ตอนที ่๔ 

อาํนาจอนมุตัใิหจ้าํหนา่ยพัสด ุ

 ข้อ ๑๘   ผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด  ผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน

กรุงเทพมหานครหรือหัวหน้าหน่วยงานกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในที่เทียบเท่า  มีอํานาจอนุมัติให้จําหน่าย

และ/หรือตัดยอดพัสดุของ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ( เว้นพัสดุตามข้อ ๑๗ ) โดยการขาย  

แปรสภาพ  ทําลาย  หรือมอบให้หน่วยไว้ใช้ประโยชน์  ที่มีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันคราวหนึ่งไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

และมีอํานาจอนุมัติให้จําหน่ายเป็นสูญได้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

 

 



 

- ๘ - 
 

 ข้อ ๑๙   ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค

ส่วนหน้า ผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาคส่วนแยก มีอํานาจอนุมัติให้จําหน่ายและ/หรือตัดยอดพัสดุของ 

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ( เว้นพัสดุตามข้อ ๑๗ ) โดยการขาย แปรสภาพ  ทําลาย หรือ

มอบให้หน่วยไว้ใช้ประโยชน์ ที่มีราคาซื้อหรือได้มารวมกันคราวหนึ่งไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  และมีอํานาจอนุมัติให้

จําหน่ายเป็นสูญได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 ข้อ ๒๐   ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารงานทั่วไป กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร มีอํานาจอนุมัติให้จําหน่ายและ/หรือตัดยอดพัสดุของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักร (เว้นพัสดุตามข้อ ๑๗.๔) โดยการขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพ ทําลาย หรือมอบให้หน่วยไว้               

ใช้ประโยชน์  ที่มีราคาซื้อหรือได้มารวมกันคราวหนึ่งไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมีอํานาจอนุมัติให้จําหน่ายเป็นสูญ

ได้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  

 ข้อ ๒๑   รองเลขาธิการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (๒) มีอํานาจ

อนุมัติให้จําหน่ายและ/หรือ ตัดยอดพัสดุของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน (เว้นพัสดุตามข้อ ๑๗.๔ ) โดยการขาย 

แลกเปลี่ยน  โอน  แปรสภาพ  ทําลาย  หรือมอบให้หน่วยไว้ใช้ประโยชน์  ที่มีราคาซื้อหรือได้มารวมกันคราวหนึ่ง           

ไม่เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  และ มีอํานาจอนุมัติให้จําหน่ายเป็นสูญได้ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  

 ข้อ ๒๒   เลขาธิการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร มีอํานาจอนุมัติ                 

ให้จําหน่ายและ/หรือตัดยอดพัสดุทุกประเภทของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร โดยการขาย 

แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพ  ทําลาย หรือมอบให้หน่วยไว้ใช้ประโยชน์  ที่มีราคาซื้อหรือได้มาไม่จํากัดวงเงิน                 

(เว้นพัสดุตามข้อ ๑๗.๔) และมีอํานาจอนุมัติให้จําหน่ายเป็นสูญได้ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท การจําหน่ายเป็นสูญ                   

เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้เสนอกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

ตอนที ่๕ 

ข้อกาํหนดตา่ง ๆ 

 ข้อ ๒๓  การรายงานขออนุมัติจําหน่ายตามระเบียบนี้   ให้หน่วยงานของกองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่มีพัสดุของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรไว้ใช้ราชการ   

เป็นหน่วยเริ่มรายงานตามสายการบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุมัติตามท่ีกําหนดไว้ ในตอนที่ ๔  โดย            

ใช้แบบรายงานการขออนุมัติจําหน่าย กอ.รมน. ๔ – ๕ – ๐๐๑ ตามรายงาน แนบท้ายระเบียบนี้โดยแนบหลักฐาน 

ต่าง ๆ ดังนี้  

   ๒๓.๑ รายงานสาเหตุแห่งการจําหน่ายพัสดุ 

  ๒๓.๒ คําสั่ง หรือ สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 

  ๒๓.๓ รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการ 

  ๒๓.๔ สํานวนการสอบสวน 

   ๒๓.๕ บันทึกความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผู้มีอํานาจอนุมัติจําหน่าย

  ๒๓.๖ ในกรณจีําหน่ายพัสดุที่ซ่อมไม่คุ้มค่าให้แนบผลการตรวจสภาพการชํารุดของพัสดุนั้น      

พร้อมกับราคาประเมินค่าซ่อมด้วย 

 



ba bet tili~d$m~~~e~mms5~~cm~m~w~~~~t;l~~i~~wrngarl~'j.m G q q m G ~ ~ 5 . d  
m R w a  

Y. 
d = = v  6 

w~~~qy~n~4ii.J&~~n"1~&?~%~n35~~~~~%<39j~g~~7a~z%t~~bl~ 

P w S1P w e t  $ 0  4 
IC 

h E 1 2 i ~ ~ w ~ ~ ~ ~ ~ 7 % ~  uZG%% ~ ~ ~ % ~ ~ ~ < T c ~ ~ E ~ ~ ~ Q  
q.v o, w 

$3 L=V, ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ v ~ 3 ~ J  I ; . ~ ~ : B ~ ~ ~ ~ ~ E I F ~ , T ~ ~ E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ ~ I L ~ Y E ~ ~ T Y ~  
z" 

'FC II G?~;r%!vl,~~s~ii! 
P- ? .  

d 
W.CR ~ T ~ ~ ~ T E B ~ G C ~ R  ~ ~ 5 ~ 4 % ~  $ ~ ~ Z Q + J ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ T U ~ ~ ~ I T ~ ~ I ~ T ~ ~ ~ ~  

D 

i T * k - . -  t & ~ l  h~pi'W$B-3~hi3Zb'L.ii'P,RF~1 9 4 

= e r* 

. ~ - b  
Y irY 

gi, ,rJ!=, ~?%$yz&&~~G g~~+:&~~rn~fi~:~ 



                                                 กอ.รมน. ๔ – ๕ – ๐๐๑      

แบบรายงานการขออนมุตัจิําหน่าย                      

 
จากหน่วยรายงาน  (๑) ที่  

(๓) 

วันที่           เดือน           พ.ศ. 

(๔) 
ถึงหน่วยสนับสนุน (๒) 

เอกสารที่แนบ          รวม            แผ่น 

(๕) 

 

พัสดุใช้สิ้นเปลอืง           (๖) 

พัสดุถาวรกําหนดอายุ 

พัสดุถาวรไม่กําหนดอายุ 

ชิ้นส่วนซ่อม 

ราคาซื้อหรือได้มา 

หน่วยละ (๑๓) ราคารวม (๑๔) 
ลําดับ 

(๗) 

รายการ 

(๘) 

หมายเลข 

(๙) 

จํานวน 

(๑๐) 

หน่วยนับ 

(๑๑) 

หลักฐานการรบั 

(๑๒) 
บาท สต. บาท สต. 

หมายเหตุ (๑๕) 

 

 

 

 

 

         

ราคารวมทั้งสิ้น (๑๖)     

 

 

หมายเหตุ  กรณี ไม่สามารถสืบหาราคาซื้อหรือได้มา เนื่องจากเป็นของรุ่นเก่า, ล้าสมัย หรือบางรายการเป็นสิ่งของประกอบชุด ยกเว้นไม่ต้องบันทึกราคาซื้อหรือได้มาใน (๑๓), (๑๔) 

 
 
 

      ตรวจถูกต้อง 

                    พ.อ. 

      (.............................) 

   ผอ.กอง.................... 

 



 

   คําอธิบายวิธีเขียนแบบรายงานขออนุมัติจําหน่าย 

 

๑. จากหน่วยรายงาน  ให้ลงนามหน่วยงาน  กอ.รมน.ที่รายงาน 

๒. ถึงหน่วยสนับสนุน  ให้ลงนามหน่วยส่งกําลังพัสดุตามสายบังคับบัญชา เช่น กอ.รมน.ภาค, สบป.กอ.รมน. ฯลฯ 

๓. ที่ ให้ลงที่หนังสือ โดยลงรหัสพยัญชนะ และเลขที่หนังสือของเจ้าของเรื่องตามที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคง 

    ภายใน กําหนด 

๔. วัน  เดือน  พ.ศ.  ใหล้งตัวเลขของวันที่  ช่ือเต็มของเดือน  และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ  

    เช่น  ๑  มถิุนายน ๒๕๕๐ 

๕. เอกสารที่แนบ    รวม.........แผ่น    ให้ลงจํานวนแผ่นของเอกสารทั้งหมดที่แนบเว้นแบบรายงานขออนุมัติ 

    จําหน่ายที่ใช้รายงาน 

๖. ประเภทพัสดุให้ทําเครื่องหมาย....../......ลงในช่อง  เฉพาะพัสดุประเภทเดียว 

๗. ลําดับ  ให้ลงลําดับที่ของพัสดุที่ขออนุมัติจําหน่าย 

๘. รายการ   ให้ลงรายการพัสดุแต่ละรายการ 

๙. หมายเลข  ให้ลงหมายเลขของพัสดุที่ขออนุมัติจําหน่าย เช่น หมายเลขทะเบียน รยบ. หมายเลข 

    อาวุธปืนที่มีอยู่ประจําปืน หมายเลขทีม่ปีระจําพัสดุ 

๑๐. จํานวน  ให้ลงจํานวนพัสดุแต่ละรายการ 

๑๑. หน่วยนับ  ใหล้งหน่วยนับเป็นมาตราเมตริกของพัสดุแต่ละรายการ เช่น ลิตร เมตร กิโลเมตร หรอื  

      ตามลักษณะนาม เช่น คัน นัด ตัว สาย ฯลฯ 

๑๒. หลักฐานการรับ ให้ลงหลักฐานการได้มาของพัสดุ เช่น อนุมัติแจกจา่ยของหน่วยจ่าย 

๑๓. ราคาซื้อหรือได้มาหน่วยละ ใหใ้ช้ตามข้อ ๓.๑๑ ของระเบียบนี้ แต่ละรายการเป็นบาท 

๑๔. ราคาซื้อหรือได้มารวม ให้ลงผลคูณของจํานวนกับหน่วยละ (ช่อง ๑๐ ช่อง ๑๓) 

๑๕. หมายเหต ุให้ลง 

 - พัสดุเก่ามีหรอืไม่ ถ้ามี อยู่ทีใ่ด ราคาเท่าไร 

 - ข้อความอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของผู้มีอํานาจอนุมัติ 

๑๖. ราคารวมทั้งสิ้นให้ลงผลบวกของช่องราคารวม ต้ังแต่รายการแรกถึงรายการสุดท้าย 

๑๗. หน่วยงานที่จะรายงาน ให้รายงานในเรื่องต่อไปนี้ย่อ ๆ คือ.- 

 - เรียน ให้ลงตําแหน่ง หน.หน่วยงาน กอ.รมน.ตามสายงานการบังคับบัญชา 

 - หน่วย ให้ลงนามหน่วยที่ขออนุมัติจําหน่าย 

 - ขออนุมัติจําหน่าย ให้ลงชื่อพัสดุเป็นรายการ จํานวน และวงเงินรวมแต่ละชนิด เช่น เครื่องพิมพ์ดีด  

    โต๊ะ ยานพาหนะ 

 - สรุปความเหน็ของคณะกรรมการสอบสวน ให้ลงข้อความอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เห็นควรให้จําหน่าย 

   โดยไม่ต้องมีผู้รับผิดชอบชดใช้ เพราะเกิดขึ้นตามปกติวิสัย หรือควรตอ้งมีผู้รับผิดชอบชดใช้ เพราะ 

         ความจงใจ ประมาทเลินเล่อ 

 

 

 



-๒- 

 

 - วงเงินในการจําหน่ายครั้งนี้อยู่ในอํานาจอนุมัติของ ให้ลงตําแหน่งผู้มีอํานาจอนุมัติ เช่น ผอ.รมน.ภาค,  

    ผอ.สบป.กอ.รมน. เป็นต้น 

 - พัสดุเก่า ให้ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ ๓.๕-๓.๑๐ ของระเบียบนี้ (เฉพาะทีไ่ด้รับมอบอํานาจ) 

 - หน่วย ให้ลงนามหน่วยที่รายงาน 

 - ตรวจสอบแลว้เห็นควร ให้ลงข้อความ เช่น อนุมัติให้จําหน่าย หรือความคิดเห็นอย่างอื่น 

 - (ลงชื่อ) ให้ลงชื่อ หน.หน่วยงาน กอ.รมน. เป็นลายมือชื่อ และชื่อ นามสกุล ด้วยตัวบรรจง 

 - ตําแหน่ง ใหล้งตําแหน่งของ หน.หน่วยงาน กอ.รมน.นั้น 

 - วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ช่ือเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่รายงาน 

 

                                             

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

 

             
                  
หมายเหต ุ ผู้อนุมัติใช้คําว่า “อนุมัติ” โดยมิต้องลงนาม “ปฏิบัติราชการแทน ผอ.รมน.หรือนายกรัฐมนตรี ” 
 
 
 



 ( ตัวอย่างการรายงาน ) 

                                                                                        แบบรายงานการขออนุมัติจําหน่าย                                                            กอ.รมน. ๔ – ๕ – ๐๐๑ 

จากหน่วยรายงาน (๑) กอ.รมน.จว.ก. 
  ที่  นร  ๕๑๐๗.๑/๑๕๐     ( ๓ ) 

 

  วันที่   ๑  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐     ( ๔ ) 

 ถึงหน่วยสนับสนุน (๒) กอ.รมน.ภาค ๔ 
   เอกสารที่แนบ      รวม  ๓  แผ่น     ( ๕ ) 

 

พัสดุใช้สิ้นเปลอืง           (๖) 

พัสดุถาวรกําหนดอายุ 

พัสดุถาวรไม่กําหนดอายุ 

ชิ้นส่วนซ่อม 

ราคาซื้อหรือได้มา 

หน่วยละ  ( ๑๓ ) ราคารวม  ( ๑๔ ) 
ลําดับ 

( ๗ ) 

รายการ 

( ๘ ) 

หมายเลข 

( ๙ ) 

จํานวน 

( ๑๐ ) 

หน่วยนับ 

( ๑๑ ) 

หลักฐานการรับ 

( ๑๒ ) 
บาท สต. บาท สต. 

หมายเหตุ  ( ๑๕ ) 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รยบ.๑ ตันปิคอัพ ๖ น.๒๕๒๘ ๑ คัน ตามอนุมัติ ผอ.รมน. 

ท้ายหนังสือ  

สบป.กอ.รมน. ที่ นร 

๕๑๐๒.๒/๑๒  ลง 

๑ ม.ค.๒๕๕๐ 

๑,๒๐๐,๐๐๐ - ๑,๒๐๐,๐๐๐ - 

ราคารวมทั้งสิ้น  ( ๑๖ ) - - ๑,๒๐๐,๐๐๐ - 

๑. ซากพัสดุอยู่ที่ ศอป.รมน.อ.ง. 

๒. รยบ.๑ ตัน ปิคอัพ หมายเลข ๖ 

      น.๒๕๒๘  ชํารุด  เนื่องจากถูก 

      ซุ่มโจมตีขณะนํากําลังออก 

      ปฏิบัติการ เมื่อ  ๕ มี.ค. ๒๕๕๐ 

      ที่เส้นทางจากอําเภอ ง. ถึง 

      บ้านสะอาด สภาพของรถทั่วไป 

      ชํารุดใช้การไม่ได้ 

 

   หมายเหต ุ กรณี ไม่สามารถสืบหาราคาซื้อหรือได้มา เนื่องจากเป็นของรุ่นเก่า, ล้าสมัย หรือบางรายการเป็นสิ่งของประกอบชุด ยกเว้นไม่ต้องบันทึกราคาซื้อหรือได้มาใน (๑๓), (๑๔) 

 
 
 
 

      ตรวจถูกต้อง 

                    พ.อ. 

      (.............................) 

   ผอ.กอง.................... 

 



ข้อเสนอของหน่วยรายงาน   

กอ.รมน. ๔ – ๕ – ๐๐๒ 

 

เรียน................................................................. 

 หน่วย..........................................ขออนุมัติจําหน่าย......................................................................……………………………… 

สรุปความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน............................................................................................................................................. 

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

วงเงินในการจําหน่ายครั้งนี้  อยู่ในอํานาจอนุมัติของ.............................................................................................................................. 

พัสดุเก่า................................................................................................................................................................................................. 

หน่วย...................................................................ตรวจสอบแล้ว  เห็นควร............................................................................................ 

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

 

       (ลงชื่อ)  ....................................................... 

        (......................................................) 

       (ตําแหน่ง)  ................................................... 

             วัน..............เดือน..........พ.ศ....... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



            ( ตัวอย่างการรายงาน )     กอ.รมน. ๔ – ๕ – ๐๐๒ 

 

ข้อเสนอของหน่วยรายงาน   

 

เรียน     ผอ.รมน.ภาค ๔                                                                                                                                             

 หน่วย   กอ.รมน.จว.ก.                ขออนุมติัจําหน่าย      รยบ.  ๑  ตัน จํานวน  ๑ คัน                            . 

 หมายเลขทะเบียน  ๖ น.๒๕๒๘      เนื่องจากชํารุดเสียหายจากการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม            วงเงิน  ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท.                                       

สรุปความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน  กอ.รมน.ภาค ๔ ได้สั่งการใช้หมวดโจมตี ท่ี ๑๒ ออกปฏิบัติการกวาดล้าง     ผู้ก่อการไม่สงบ   เมื่อ  

๕ มี.ค.๒๕๕๐   ได้ถูก  ผู้ก่อการไม่สงบซุ่มโจมตีระหว่างทาง  เป็นผลให้  รยบ.  ๑  ตัน  หมายเลข    ๖ น.๒๕๒๘     พลิกควํ่า  พลขับเสียชีวิต    สภาพ

รถชํารุดเสียหาย  ใช้การไม่ได้สมควรจําหนา่ย  โดยไม่ต้องมีผู้รับผิดชอบชดใช้      

วงเงินในการจําหน่ายครั้งนี้  อยู่ในอํานาจอนุมัติของ         ลธ.รมน..                                                                   .                      

พัสดุเก่า  ควรดําเนินการขาย                                                                                                                                                    

.                                               

หน่วย        กอ.รมน.จว.ย.ล                       ตรวจสอบแล้ว  เห็นควร   อนุมัติให้จําหน่ายโดยวิธีขายต่อไป                     .                            

  และขอให้จัดทดแทนให้ต่อไปด้วย                                                                                                                                   

. 

  

          (ลงชื่อ)  ....................................................... 

        (   นาย   ก.    เก่งเสมอ  ) 

                           ผอ.รมน.จว.ย.ล. 

                 ๒๕  มี.ค.๕๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผังทางเดินเอกสาร  การรายงานขออนุมัติจําหน่ายพัสดุของหน่วยที่ปฏิบัติงานใน กอ.รมน.ส่วนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอง ลธ.รมน. 

   นําเรียนขออนุมัติจําหน่าย 

ผอ.สบป.กอ.รมน. 

สบป.กอ.รมน. 

หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 

สบป.กอ.รมน. ผบ.นขต.กอ.รมน. 

   อนุมัติตามอํานาจแล้วคืนเรื่อง 

   อนุมัติตามอํานาจแล้วคืนเรื่อง    นําเรียนขออนุมัติจําหน่าย 

ยืนยันผลการพิจารณา 

รายงานผลการสอบสวน 

   เสนอขออนุมัติจําหน่าย 

รายงานสาเหตุ 

การจําหน่าย 
แต่งตั้งคณะกรรมการจากข้าราชการ พนักงาน

ราชการ  หรือพนักงานของรัฐ จํานวน ๓ คนโดย

คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่

ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ   

  สอบสวนสาเหตุการชํารุด 

   และผู้รับผิดชอบชดใช้ 

ปร
ะส

าน
หน

่วย
ที่เ

กี่ย
วข

้อง
 

นขต.กอ.รมน คณะกรรมการ หน่วยใช้ 

ลธ.รมน. 

---------   ส่งสาํเนาอนุมัติจําหน่าย 

            ทางเดินเอกสารการรายงานขออนุมัติจําหน่าย 

   นําเรียนขออนุมัติจําหน่าย    อนุมัติแล้วคืนเรื่อง 



ผังทางเดินเอกสาร  การรายงานขออนุมัติจําหน่ายพัสดุของหน่วยที่ปฏิบัติงานใน  กอ.รมน.ส่วนภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติตามอํานาจแล้วคืนเรื่อง 

 รายงานผล 
การสอบสวน 

ขออนุมัติ 

รอง ลธ.รมน. 

   นําเรียนขออนุมัติจําหน่าย 

ผอ.สบป.กอ.รมน. 

สบป.กอ.รมน. 

หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 

หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง 

สบป.กอ.รมน. 

   อนุมัติตามอํานาจแล้วคืนเรื่อง 

   อนุมัติตามอํานาจแล้วคืนเรื่อง    นําเรียนขออนุมัติจําหน่าย 

ยืนยันผลการพิจารณา 

รายงานสาเหตุ 

การจําหน่าย  สอบสวนสาเหตุการชํารุด 

  และผู้รับผิดชอบชดใช้ 

ปร
ะส

าน
หน

่วย
ที่เ

กี่ย
วข

้อง
 

รมน.จว. 

รมน.กทม. 

หรือเทียบเท่า คณะกรรมการ หน่วยใช้ 

ลธ.รมน. 

---------   ส่งสาํเนาอนุมัติจําหน่าย 

               ทางเดินเอกสารการรายงานขออนุมัติจําหน่าย 

กอ.รมน.ภาค 

 

ผอ.รมน.ภาค 

ขออนุมัติ 

ผอ.รมน.ภาค สย. 

ผอ.รมน.จว. 

ผอ.รมน.กทม. 

หรือเทียบเท่า 

   นําเรียนขออนุมัติจําหน่าย    อนุมัติแล้วคืนเรื่อง 

อนุมัติ 

ตามอํานาจ 

แล้วคืนเรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการจากข้าราชการ พนักงาน

ราชการ  หรือพนักงานของรัฐ จํานวน ๓ คนโดย

คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่

ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ   



 
 
 

อํานาจอนมุตัใิหจ้ําหน่ายพสัดุ 

 
ราคาซื้อหรือได้มารวมกันคราวหนึ่ง 

ลําดับ ผู้มีอํานาจอนุมัติ 
ไม่เกิน วิธีดําเนินการ 

การจําหน่ายเป็นสูญไม่เกิน 

๑. 

 

๒. 

 

๓. 

๔. 

๕. 

ผอ.รมน.จว. , ผอ.รมน.กทม.หรือหัวหน้า

หน่วยงาน กอ.รมน. ที่เทียบเท่า 

ผอ.รมน.ภาค,  ผอ.รมน.ภาค สน.,  

ผอ.รมน. ภาค สย. 

ผอ.สบป.กอ.รมน. 

รอง ลธ.รมน.(๒) 

ลธ.รมน. 

 

๕๐๐,๐๐๐.- บาท 

๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 

 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 

๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 

ไม่จํากัดวงเงิน 

 

ขาย,  แปรสภาพ ทําลาย หรือมอบให้หน่วยไว้ใช้ประโยชน์ 

ขาย,  แปรสภาพ ทําลาย หรือมอบให้หน่วยไว้ใช้ประโยชน์ 

 

ขาย,  แลกเปลี่ยน,  โอน,  แปรสภาพ ทําลาย หรือมอบให้หน่วยไว้ใช้ประโยชน์ 

ขาย,  แลกเปลี่ยน,  โอน,  แปรสภาพ ทําลาย หรือมอบให้หน่วยไว้ใช้ประโยชน์ 

ขาย,  แลกเปลี่ยน,  โอน,  แปรสภาพ ทําลาย หรือมอบให้หน่วยไว้ใช้ประโยชน์ 

 

 

๕๐,๐๐๐.- บาท 

๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

 

๒๐๐,๐๐๐.- บาท 

๔๐๐,๐๐๐.- บาท 

๕๐๐,๐๐๐.- บาท 

 



๑ 

 
     ฉบับที่  ๑ 

     กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร 

     สวนรื่นฤดี   กรุงเทพมหานคร 

                                                                 ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 

 

ระเบียบปฏิบัติประจํา กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร             

ว่าด้วยการสนับสนุน พ.ศ.๒๕๕๓    

๑. ความมุ่งหมาย 
 ๑.๑ เพื่อกําหนดนโยบายและความรับผิดชอบในการสนับสนุนต่อหน่วยปฏิบัติงานตามแผนรักษา           

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 ๑.๒ เพื่อใช้เป็นเอกสารแนะนําทางการปฏิบัติในการสนับสนุนและจะต้องนําไปใช้ตลอดเวลาเว้นแต่จะมี

การสั่งการเป็นอย่างอื่น 

 ๑.๓ ให้หน่วยปฏิบัติงานตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กําหนดระเบียบปฏิบัติประจํา 

ในการสนับสนุนของหน่วยขึ้น  โดยอาศัยระเบียบนี้เป็นหลักและให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติประจําฉบับนี้ด้วย 

๒. คําจํากัดความในระเบียบนี้ 
 ๒.๑ การสนับสนุนในความรับผิดชอบของ สํานักบริหารงานทั่วไปฯใช้หลักการส่งกําลังบํารุง  หมายถึง   

การวางแผนการสนับสนุนงานของหน่วยปฏิบัติงานตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ได้แก่.- 
  ๒.๑.๑ การออกแบบและพัฒนา  การจัดหา  การเก็บรักษา  การเคลื่อนย้าย การแจกจ่าย การซ่อมบํารุง  

และการจําหน่าย 

  ๒.๑.๒  การรักษาพยาบาลกําลังพล 

  ๒.๑.๓ การก่อสร้าง การซ่อมแซมพัสดุ และการจัดต้ังสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 

  ๒.๑.๔ การจัดให้มีการบริการต่าง ๆ 

 ๒.๒ การส่งกําลัง หมายถึง การปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดความต้องการ การจัดหา การควบคุม  การเก็บรักษา 

การแจกจ่าย การซ่อมบํารุงขณะเก็บและการเก็บซ่อม การจําหน่าย 

 ๒.๓ วงรอบการส่งกําลัง ได้แก่ ความต้องการ การจัดหา การควบคุม การเก็บรักษา การแจกจ่าย การซ่อมบํารุง  

และการจําหน่าย 

 ๒.๔ พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง สิ่งอุปกรณ์ และสิ่งของที่จําเป็นทั้งปวงตลอดจนเครื่องมือ

เครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งจัดให้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยที่ปฏิบัติงานตามแผนรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร   

ทั้งที่มีไว้เพื่อดํารงอยู่และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือของหน่วย  
 ๒.๕ หน่วยปฏิบัติงานตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หมายถึง หน่วยในอัตราการจัดของ

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและหน่วยปฏิบัติงานของเหล่าทัพ กระทรวง ทบวง   

กรม ต่าง ๆ ที่เข้ามาปฏิบัติงานร่วมตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ/หรือหน่วยที่ได้รับ

อนุมัติแผนให้แผนงานของหน่วยนั้นๆ เป็นแผนงานด้านความมั่นคง ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร 



๒ 

 
๓. ความรับผิดชอบในการสนับสนุน 

 ๓.๑ ความรับผิดชอบในการสนับสนุนทั่วไป 

  ๓.๑.๑ หัวหน้าหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามแผนรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ทุกระดับ   

รับผิดชอบในการสนับสนุนให้หน่วยของตนและหน่วยที่มาขึ้นสมทบ ความรับผิดชอบนี้จําแนกออกได้เป็น 

   ๓.๑.๑.๑ ควบคุมให้หน่วยซึ่งตนรับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการสนับสนุน  ให้แก่ หน่วยซึ่ง

ตนรับผิดชอบโดยใกล้ชิด รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่หน่วยสนับสนุน  

   ๓.๑.๑.๒ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องทางการสนับสนุนให้แก่หน่วย ซึ ่งตนรับผิดชอบ  

โดยใกล้ชิด รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่หน่วยสนับสนุนซึ่งตนควบคุมอยู่ 

   ๓.๑.๑.๓ มอบภารกิจด้านการสนับสนุนให้แก่หน่วยรอง  ให้อยู่ในขีดความสามารถที่ทํา

การสนับสนุน ได้ 

 ๓.๒ หน่วยสนับสนุน รับผิดชอบในการให้การสนับสนุนแก่หน่วยต่าง ๆ  ที่ได้รับมอบภารกิจตามขีด

ความสามารถของตน  รวมทั้งการกํากับดูแลอย่างใกล้ชิด 

 ๓.๓ หน่วยรับผิดชอบในการสนับสนุน ดังนี้.- 

  ๓.๓.๑ ส่งข่าวสารเสนอความต้องการและสถานภาพพัสดุ  ให้หน่วยบังคับบัญชาและหน่วย

สนับสนุนทราบอยู่เสมอ 

  ๓.๓.๒ ใช้พัสดุ  การบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก  ในการสนับสนุนตามความจําเป็นโดย

ประหยัดและอย่างมีเหตุผล 

  ๓.๓.๓ ดําเนินกรรมวิธี  ในการสนับสนุนให้ถูกต้องแบบธรรมเนียมของทางราชการ 

 ๓.๔ ความรับผิดชอบในการสนับสนุนของหน่วยระดับต่าง ๆ 

  ๓.๔.๑ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   โดยสํานักบริหารงานทั่วไป           

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรับผิดชอบในเรื่อง 

   ๓.๔.๑.๑ วางแผน  อํานวยการ  กําหนดนโยบาย  โครงการและงบประมาณที่เกี่ยวกับการ

สนับสนุน 

   ๓.๔.๑.๒ กําหนดนโยบาย  ประสานงาน   และกํากับดูแลเกี่ยวกับความต้องการ    

การจัดหาพัสดุ 

   ๓.๔.๑.๓ ควบคุมและกํากับดูแลเกี่ยวกับการเก็บรักษา แจกจ่าย จําหน่าย การรักษาพยาบาล   

การส่งกลับ   การขนส่งและการบริการ 

  ๓.๔.๒ เหล่าทัพ   ตํารวจ   กระทรวง   ทบวง   กรม  ต่าง ๆ   รับผิดชอบในการดําเนินการ      

ในเรื่อง 

   ๓.๔.๒.๑ วางแผน   อํานวยการ   และดําเนินการในด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม

แผน  คําสั่ง  และนโยบายของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยเคร่งครัด 

   ๓.๔.๒.๒ กํากับดูแลการปฏิบัติของหน่วยรอง   ให้ดําเนินการตามแผนงาน  คําสั่ง   

และนโยบาย 



๓ 

 
  ๓.๔.๓ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  รับผิดชอบดําเนินการทางการสนับสนุนให้แก่

กําลังพลและหน่วยปฏิบัติงานตามแผนรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  ภายในพื้นที่ที่กองอํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในภาครับผิดชอบ   รวมทั้งที่หน่วยเหนือมอบหมายให้   ซึ่งต้ังหรือปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่

ของตน  หรือพื้นที่ที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กําหนด   ด้วยการดําเนินการ     

ในเรื่อง 

   ๓.๔.๓.๑ ตรวจสอบหน่วยรองที่เข้าปฏิบัติการ ให้มีความพร้อมด้านพัสดุ  ก่อนที่จะเข้า

ปฏิบัติงาน 

   ๓.๔.๓.๒ เร่งรัด   ซ่อมบํารุงพัสดุของหน่วยรอง  ให้พร้อมที่จะเข้าปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา

ทุกสถานการณ์ 

   ๓.๔.๓.๓ ควบคุมดูแลการใช้งบประมาณ   รวมทั้งพัสดุต่างๆ  ที่ได้รับให้เป็นไปอย่าง

ประหยัด  คุ้มค่า 

  ๓.๔.๔ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด   รับผิดชอบดําเนินการทางการสนับสนุน

ให้แก่กําลังพลและหน่วยปฏิบัติงานตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ภายในพื้นที่  

ที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดรับผิดชอบ  รวมทั้งที่หน่วยเหนือมอบหมายให้  ซึ่งต้ังหรือ

ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ของตนหรือ พ้ืนที่ที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคกําหนด 

๔. การส่งกําลัง 
 ๔.๑ ความต้องการ 

  ๔.๑.๑ ให้หน่วยงาน  กองอํานวยการรักษาความมั ่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนกลาง   

และส่วนภูมิภาค  จัดทําความต้องการงบประมาณด้านการสนับสนุนเสนอต่อ  สํานักบริหารงานทั่วไป 

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามระยะเวลาที่สํานักงบประมาณและการเงิน  

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกําหนด 

  ๔.๑.๒ ความต้องการต่อไปนี้ ให้หน่วยงาน  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ส่วนกลาง  ต้องเสนอเข้าแผนงานประจําปี 

   ๔.๑.๒.๑ ความต้องการครุภัณฑ์ 

   ๔.๑.๒.๒ ความต้องการวัสดุสํานักงาน สําหรับใช้ฝึกศึกษาอบรมตามโครงการฝึกศึกษา

อบรมที่ได้รับอนุมัติประจําปี 

   ๔.๑.๒.๓ ความต้องการวัสดุสํานักงานและวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับการปฏิบัติงานประจําปี 

   ๔.๑.๒.๔ ความต้องการสําหรับแผนงานและโครงการที่ได้รับอนุมัติประจําปี 

  ๔.๑.๓ ความต ้องการเพิ ่ม เต ิมเกี ่ยวก ับงานซ ่อมแซม   หร ือก ่อสร ้างอาคารสิ ่งปล ูกสร ้าง                

และสาธารณูปโภค  จะต้องแนบรายละเอียดเป็นรายการประกอบรูปแบบรายการให้สมบูรณ์เพื่อสะดวกในการ

พิจารณาความเหมาะสม   โดยปฏิบัติตามหนังสือคําบรรยายและคู่มือการส่งกําลังบํารุง ฯ 

  ๔.๑.๔ ความต้องการเพิ่มเติมงบประมาณ ค่าเคลื่อนย้าย ค่าพาหนะ และค่าน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามัน 

อุปกรณ์ให้หน่วยเสนอรายละเอียดประกอบโดยให้ปฏิบัติตามคําบรรยาย และคู่มือการส่งกําลังบํารุง  ดังนี้ 

   ๔.๑.๔.๑ ประเภทการขนส่ง 

   ๔.๑.๔.๒ ตําบลต้นทาง – ปลายทาง (ระยะทาง) 

   ๔.๑.๔.๓ จํานวนกําลังพล 



๔ 

 
  ๔.๑.๕ ความต้องการนอกแผนงานหรือความต้องการเพิ่มเติม   ให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและ  

ส่วนภูมิภาค  เสนอความต้องการถึง  สํานักบริหารงานทั่วไป  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร   ไม่เกินวันที่   ๓๐  มิถุนายน  ของทุกปี 

  ๔.๑.๖ เจ้าหน้าที่ความต้องการจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของความต้องการ  และเสนอความต้องการ

ผ่านสายการบังคับบัญชาตามลําดับ 

 ๔.๒ การจัดหา 

  ๔.๒.๑ ให้หน่วยปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ   และคําสั่งหรือระเบียบของ  

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ที่กําหนดไว้   

  ๔.๒.๒ ให้หน่วยดําเนินการจัดหาตามวงเงินที่มีคําสั่งมอบอํานาจไว้ 

  ๔.๒.๓ หน่วยงานกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนภูมิภาค  เมื่อได้ดําเนินการ

จัดหาพัสดุแล้ว จะต้องรายงานผลการจัดหาให้ สํานักบริหารงานทั่วไป กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร ทราบ ภายใน ๑๕ วัน เพื่อนําขึ้นบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้.- 

   ๔.๒.๓.๑ ช่ือพัสดุ 

   ๔.๒.๓.๒ จํานวน  ชนิด   ขนาด  รุ่น  หมายเลขประจําพัสดุ  

   ๔.๒.๓.๓ ราคาจัดหา 

  ๔.๒.๔ ในกรณีหน่วยงานขอให้ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนกลาง  

จัดหาพัสดุทดแทน  ให้หน่วยดําเนินการขออนุมัติจําหน่ายพัสดุเก่าตามระเบียบ ฯ ก่อน  แล้วแนบสําเนา          

การอนุมัติจําหน่ายมาพร้อมกับรายงานการขอจัดหาทดแทน 

  ๔.๒.๕ การเสนอความต้องการงานจ้างของหน่วยงานกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักรส่วนกลาง เช่น 

   ๔.๒.๕.๑ การจ้างพิมพ์วารสารหรือทําปกเย็บเล่มเอกสารต่าง ๆ 

   ๔.๒.๕.๒ การจ้างซ่อมยานพาหนะ 

  ขอให้หน่วยส่งเอกสารต้นฉบับ หลักฐานการได้มาของยานพาหนะ  สําเนาสมุดแสดงรายการซ่อมบํารุง

ยานพาหนะให้  สํานักบริหารงานทั่วไป กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร   เมื่อได้รับแจ้ง

ตามระยะเวลาที่กําหนด 

  ๔.๒.๖ เมื่อหน่วยดําเนินการจัดหาเรียบร้อยแล้วให้บันทึก ทําเครื่องหมาย หมายเลขประจํา

ครุภัณฑ์ของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามท่ีกําหนดไว้ และขึ้นบัญชีหรือทะเบียน 

เพื่อควบคุมเปน็พัสดุของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 ๔.๓ การแจกจ่าย 

  ๔.๓.๑ การแจกจ่าย  หมายรวมถึง   การเบิก  การจ่าย  การส่ง -  รับพัสดุ 

  ๔.๓.๒ กรรมวิธีในการเบิก  ปฏิบัติตามท่ีกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

กําหนด   

  ๔.๓.๓ ให้หน่วยส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกและรับพัสดุของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร  ตามท่ีกําหนดใน ผนวก ค  การแจกจ่าย (ประกอบระเบียบปฏิบัติประจํา กองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ว่าด้วยการสนับสนุน พ.ศ.๒๕๕๓)  



๕ 

 
  ๔.๓.๔ เมื่อหน่วยงานกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในส่วนภูมิภาค เบิกรับพัสดุจากคลัง

กรมฝ่ายยุทธบริการ จะต้องรายงานผลการรับพัสดุให้สํานักบริหารงานทั่วไป   กองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรทราบ  พร้อมทั้งรายละเอียด  (ชนิด  ขนาด  จํานวน  รุ่น  และหมายเลข

ประจําครุภัณฑ์) 

  ๔.๓.๕ เมื่อหน่วยได้แจกจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยรองหรือหน่วยใช้   จะต้องกระทําเป็นหลักฐาน        

ให้แน่ชัดและแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้  สํานักบริหารงานทั่วไป  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร  ทราบ   พร้อมทั้งแก้ไขรายงานสถานภาพ  รอบ  ๔  เดือนในงวดต่อไป 

  ๔.๓.๖ การแจกจ่าย  ให้หน่วยปฏิบัติตามคําสั่งของ  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร  โดยครบถ้วน  ห้ามนําพัสดุนั้นไปให้หน่วยอ่ืนโดยพละการ  จะทําให้หน่วยใช้ไม่ได้รับพัสดุหรือ

ได้รับไม่ครบถ้วนหรือเปลี่ยนแปลงพัสดุเก่าให้   ซึ่งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร 

  ๔.๓.๗ การยืมพัสดุ 

   ๔.๓.๗.๑ ให้เสนอรายงานและใบยืมตามสายการบังคับบัญชาจนถึงผู้มีอํานาจสั่งจ่ายตามที่ 

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ออกคําสั่งกําหนดไว้ 

   ๔.๓.๗.๒ การยืม  จะใช้ใบเบิกเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย  และดําเนินกรรมวิธีเช่นเดียวกับ

การเบิกและให้แยกหลักฐานการยืมนี้จากหลักฐานการเบิกจ่าย   โดยปกติให้ถือว่าการยืมเป็นการจําหน่าย

ยอดจากบัญชีหรือทะเบียนของหน่วยจ่าย 

   ๔.๓.๗.๓ เงื่อนไขการยืม 

    ๔.๓.๗.๓.๑ หน่วยยืมจะต้องกําหนดเวลาในการยืมพร้อมด้วยเหตุผลเมื่อครบ

กําหนดตามอนุมัติให้นําส่งคืนภายใน  ๓๐  วัน   หรือเมื่อหมดความจําเป็นในการใช้ก่อนกําหนด  ให้นําส่งคืน

ทันที 

    ๔.๓.๗.๓.๒ หากพัสดุที่ยืมไปใช้ราชการ  เมื่อเกิดชํารุดเสียหายให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบและคําสั่งของทางราชการทันที 

  ๔.๓.๘ การจ่าย  หมายรวมถึงการออกคําสั่งจ่าย   การเตรียมการรับจ่ายและการรับจ่าย 

  ๔.๓.๙ อํานาจในการสั่งจ่าย ปฏิบัติตามที่  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ได้ออกคําสั่งกําหนดไว้ 

  ๔.๓.๑๐ การขนส่งพัสดุ 

   ๔.๓.๑๐.๑ ใช้งบประมาณค่าเคลื่อนย้าย  ค่าพาหนะของหน่วย 

   ๔.๓.๑๐.๒ ใช้รถราชการของหน่วยไปรับพัสดุ  ณ  หน่วยจ่าย 

   ๔.๓.๑๐.๓ ขอรับการสนับสนุนการขนส่งจาก  สํานักบริหารงานทั่วไป กองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ในกรณีที่เกินขีดความสามารถของหน่วย 

  ๔.๓.๑๑ หลักเกณฑ์การใช้รถราชการของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

   ๔.๓.๑๑.๑ ไม่ประสงค์ให้หน่วยนําไปดัดแปลงหรือติดต้ังสิ่งอุปกรณ์อ่ืนใดอันมีผลให้มีการ

เปลี่ยนแปลงจากคุณลักษณะเฉพาะที่สําคัญของรถราชการเป็นอันขาด 



๖ 

 
 

   ๔.๓.๑๑.๒ สนับสนุนให้นําไปใช้งานเป็นส่วนรวม เช่น ในการเคลื่อนย้ายกําลังพลและสิ่ง

อุปกรณ์ 

   ๔.๓.๑๑.๓ ห้ามนําไปใช้ประโยชน์เพื่อกิจการส่วนตัว 

   ๔.๓.๑๑.๔ ห้ามนํารถส่วนกลางไปใช้เป็นยานพาหนะประจําตัวหรือประจําตําแหน่งใด ๆ  

ทั้งสิ้น 

 ๔.๔ การเก็บรักษา 

  ๔.๔.๑ จัดให้หน่วยสะสมพัสดุไว้ที ่หน่วยอย่างน้อยที ่สุดเท่าที ่จําเป็นเพื ่อไม่ให้เป็นภาระ             

ของหน่วยในการเก็บรักษา 

  ๔.๔.๒ หน่วยจะต้องจัดการเก็บรักษาพัสดุให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจากธรรมชาติและการสูญหาย

หรือการถูกทําลายให้มากที่สุด   และจะต้องแยกเก็บไว้ตามลักษณะของสิ่งของด้วย 

  ๔.๔.๓ พัสดุต่าง ๆ  จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่  เพื่อให้สามารถใช้ราชการได้นานที่สุด   

และลดปัญหาการซ่อมบํารุงโดยไม่จําเป็น  โดยเฉพาะ.- 

   ๔.๔.๓.๑ อาวุธ  การเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยและหมั่นทําความสะอาดทุกครั้งที่เก็บ   

หรือใช้งาน  และ/หรือ  ตามระยะเวลา 

   ๔.๔.๓.๒ กระสุน/วัตถุระเบิด ควรเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย  แยกจากที่เก็บอาวุธ 

   ๔.๔.๓.๓ รถราชการ  ควรเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่เหมาะสม  ไม่ควรจอดทิ้งไว้ที่โล่งแจ้ง

เป็นระยะเวลานานและให้ปฏิบัติตามระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ว่าด้วย            

รถราชการที่ได้กําหนดไว้ 

 ๔.๕ การส่งคืนและการโอนพัสดุ 

  ๔.๕.๑ ให้หน่วยรายงานขออนุมัติส่งคืนพัสดุไปยัง สํานักบริหารงานทั่วไป กองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ผ่านตามสายบังคับบัญชา  เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว   จึงดําเนินการส่งคืนได้

ตามท่ีกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ออกคําสั่งไว้ 

  ๔.๕.๒ พัสดุที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด  ได้เบิกผ่านกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย จะต้องวางใบส่งคืนผ่านกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  เช่นเดียวกัน 

  ๔.๕.๓ สําหรับรถราชการ  หากหน่วยประสงค์ขอส่งคืนจะต้องขอรับการสนับสนุนจาก                 

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค  ที่รับผิดชอบ  ให้จัดเจ้าหน้าที่มาทําการตรวจสภาพรถเสียก่อน                  

หากตรวจสภาพแล้วซ่อมไม่คุ้มค่าจะต้องให้เจ้าหน้าที่ซ่อมบํารุงมีหนังสือรับรองด้วย แล้วรายงานขออนุมัติ                  

ส่งคืนไปยัง  สํานักบริหารงานทั่วไป  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   

  ๔.๕.๔ ในกรณีที่หน่วยส่งคืนหรือโอนพัสดุ  หน่วยจะต้องรักษาสภาพพัสดุนั้น ๆ  ให้อยู่ในสภาพดี

และครบถ้วน   ห้ามถอดเปลี่ยนหรือแปรสภาพพัสดุก่อนส่งคืนอันอาจเป็นเหตุทําให้เสียหายแก่ทางราชการได้ 

  ๔.๕.๕ อํานาจการโอนพัสดุให้เป็นไปตามที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้

ออกคําสั่งไว้ 

 

 



๗ 

 
 ๔.๖ การจําหน่าย 

  ๔.๖.๑ ปฏิบัติตามระเบียบกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  ว่าด้วยการ

จําหน่ายพัสดุ 

  ๔.๖.๒ การจําหน่ายพัสดุซึ่งอยู่ในอํานาจอนุมัติของหัวหน้าหน่วยงาน เมื่ออนุมัติให้จําหน่ายแล้ว 

จะต้องรายงานให้  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ทราบ  พร้อมทั้งสําเนาอนุมัติ

จําหน่ายมาด้วยเพื่อตัดยอดจากบัญชีหรือทะเบียนได้ถูกต้อง 

  ๔.๖.๓ เมื่อหน่วยดําเนินการต่อซากพัสดุที่ได้รับอนุมัติจําหน่ายแล้วอย่างใด  ขอให้รายงานผลการ

ดําเนินการต่อกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยด่วนด้วย 

 ๔.๗ การซ่อมบํารุง 

  ๔.๗.๑ หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับ  จะต้องรับผิดชอบพัสดุให้ใช้ราชการได้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

ได้อย่างถูกต้อง  มีการปรนนิบัติบํารุงและการบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

  ๔.๗.๒ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยไป

ดําเนินการจ้างซ่อมเองในท้องถิ่น  หากวงเงินในการซ่อมบํารุงเกินขีดความสามารถของหน่วยที่จะสนับสนุน

ด้วยงบประมาณของหน่วยที่ได้รับจัดสรรได้  ให้หน่วยขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังหน่วยตามสายการ

บังคับบัญชา  เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป 

  ๔.๗.๓ อํานาจอนุมัติในการสั่งซื้อสั่งจ้างพัสดุของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร  เพื่อซ่อมบํารุงพัสดุของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ปฏิบัติตามคําสั่ง

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่ได้กําหนดไว้ 

  ๔.๗.๔ หากวงเงินในการซ่อมเกินอํานาจอนุมัติ  หรือเกินขีดความสามารถของหน่วยให้เสนอขอรับ

การอนุมัติต่อหน่วยเหนือที่รับผิดชอบพร้อมด้วยรายละเอียด  ดังนี้.- 

   ๔.๗.๔.๑ ย่ีห้อ  ชนิด  แบบ  และขนาด (ถ้ามี) 

   ๔.๗.๔.๒ หมายเลขพัสดุเช่น  หมายเลขทะเบียน  หมายเลข  เครื่อง  (ถ้ามี) 

   ๔.๗.๔.๓ หลักฐานการรับพัสดุ 

   ๔.๗.๔.๔ ราคาพัสดุและค่าแรงในการซ่อม 

   ๔.๗.๔.๕ สําเนาประวัติการซ่อม 

   ๔.๗.๔.๖ หากเป็นการชํารุดในกรณีประมาทเลินเล่อ  ให้รายงานการสอบสวนเพื่อชดใช้

หรือไม่ชดใช้เงินไปด้วย  

   ๔.๗.๔.๗ วงเงินที่จะใช้ให้แจ้งด้วยว่าจะใช้งบประมาณที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักรจัดสรรให้หน่วยแล้ว  หรือขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากงบประมาณส่วนกลางของ   

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

  ๔.๗.๕ เมื่อหน่วยดําเนินการซ่อมพัสดุตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว  ให้รายงานผลการซ่อมให้  สํานัก

บริหารงานทั่วไป  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรทราบเพื่อบันทึกประวัติการซ่อมต่อไป 

  ๔.๗.๖ กรณีที่พัสดุของหน่วยขึ้นตรงกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ส่วนกลาง  เกิดชํารุดให้  สํานักบริหารงานทั่วไป   กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็น

ผู้ดําเนินการซ่อมบํารุง 



๘ 

 

  ๔.๗.๗ เมื่อพัสดุเกิดชํารุด  ให้หน่วยรีบดําเนินการตามระเบียบ ฯ  ทันที  อย่าปล่อยทิ้งไว้อาจทําให้

ชํารุดมากขึ้น  การปรนนิบัติบํารุงพัสดุตามระยะเวลาไม่ควรละเลย  เพราะจะทําให้พัสดุนั้นเสียหายมากก่อน

ระยะเวลาอันสมควร 

  ๔.๗.๘ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จะสนับสนุนงบประมาณการซ่อมบํารุง

พัสดุ ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัตินําพัสดุมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร 

 ๔.๘  การควบคุมพัสดุ 

  ๔.๘.๑ ให้จัดทําบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุตามแบบที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักรกําหนด 

  ๔.๘.๒ การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร  ที่หน่วยมีพัสดุในครอบครองจะต้องสมบูรณ์และทันสมัย ตลอดจนถูกต้องตรงกับบัญชี

หรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

  ๔.๘.๓ ให้มีการตรวจสอบพัสดุประจําปีของหน่วยโดยปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี    

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  ๔.๘.๔ หัวหน้าหน่วยงานจะต้องตั้ งกรรมการสํารวจจํานวนและตรวจสภาพพัสดุทั้ งสิ้น               

ตามระยะเวลาดังนี้.- 

   ๔.๘.๔.๑ พัสดุทั่วไป  ๓  เดือน/ครั้ง 

   ๔.๘.๔.๒ พัสดุสําคัญ  (อาวุธ  กระสุน   วัตถุระเบิด  ยานพาหนะ เป็นต้น)  ๒ เดือน/ครั้ง 

หรือมากกว่า 

   ๔.๘.๔.๓ ตรวจทุกครั้งเมื่อมีการย้ายหรือสับเปลี่ยนหน้าที่ของผู้รับผิดชอบหรือหัวหน้าหน่วย 

  ๔.๘.๕ เมื่อเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ให้มีการรับ - ส่งหน้าที่ให้เรียบร้อยและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

o  ๔.๘.๖ การบรรจุกําลังพลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ  

ให้บรรจุเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ได้กําหนดไว้ 

๕. การบริการ 
 ๕.๑ การก่อสร้าง 

  ๕.๑.๑ งบประมาณค่าก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง  ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักรจัดรวมไว้ที่ส่วนกลาง  หากหน่วยมีความต้องการให้เสนอรายงานขอรับการสนับสนุนผ่านสาย

การบังคับบัญชาจนถึงกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

  ๕.๑.๒ หลักฐานการเสนอรายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างและซ่อมแซม           

อาคารสิ่งปลูกสร้าง   

   ๕.๑.๒.๑ การก่อสร้างอาคาร  (สร้างใหม่) 

    ๕.๑.๒.๑.๑ หลักฐานความยินยอมให้ใช้กรรมสิทธิ์ในที ่ดินเป็นลายลักษณ์

อักษร  (หรืออาจเป็นหลักฐานกรรมสิทธ์ิที่ดิน) 

    ๕.๑.๒.๑.๒ รายการก่อสร้างประกอบรูป  พร้อมทั้งไฟฟ้า   ประปา 



๙ 

 

    ๕.๑.๒.๑.๓ บัญชีรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง  การสิ้นเปลืองวัสดุ

ก่อสร้าง   ราคาวัสดุ   ค่าแรงงานและกําไรภาษีของผู้รับจ้าง 
   ๕.๑.๒.๒ การดัดแปลงและซ่อมแซมอาคาร 

    ๕.๑.๒.๒.๑ บัญชีรายละเอียดประมาณราคา ความสิ้นเปลืองวัสดุ และ

ค่าแรงงาน  กําไร  ภาษี  ถ้าเป็นงานจ้างเหมา 

    ๕.๑.๒.๒.๒ บัญชีรายละเอียดการประมาณราคา ความสิ้นเปลืองวัสดุ (ถ้าเป็น

งานที่หน่วยทําเอง   ไม่มีค่าแรงงาน  กําไร  และภาษี) 

  ๕.๑.๓ การรายงานผลการก่อสร้าง การซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง  ให้หน่วยรายงานผลพร้อมหลักฐาน    

ตามสายการบังคับบัญชาจนถึงกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 ๕.๒ การขนส่ง  

  ๕.๒.๑ การขนส่ง  ให้ใช้การขนส่งทางรถไฟและทางถนนเป็นหลัก 

  ๕.๒.๒ การขนส่งทางอากาศ  ให้ใช้ในกรณีเร่งด่วนและจําเป็น  และ/หรือประหยัด 

  ๕.๒.๓ ให้ใช้บริการขนส่งทางอากาศของหน่วยราชการก่อนเป็นอันดับแรก  ถ้าหน่วยราชการไม่

สามารถสนับสนุนได้ในเมื่อจําเป็นและเร่งด่วนอันจะเกิดผลเสียแก่ทางราชการก็ให้ใช้บริการพาณิชย์  โดยให้หัวหน้า

หน่วยงานของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค จังหวัดหรือเทียบเท่าพิจารณาอนุมัติ

ตามความเหมาะสมด้วยความประหยัด 

  ๕.๒.๔ เครื่องมือในการขนส่งให้ใช้ของหน่วยก่อน  ถ้าไม่พอหรือไม่มีให้ขอตามสายการบังคับบัญชา

ของหน่วยในพื้นที่นั้น 

  ๕.๒.๕ การใช้บริการขนส่งเอกชน  ให้ใช้กรณีหน่วยเหนือไม่สามารถสนับสนุนการขนส่งให้ได้   

โดยพิจารณาบริการขององค์การรัฐบาลเป็นอันดับแรก 

  ๕.๒.๖ ให้หน่วยปฏิบัติการและหน่วยสนับสนุนรายงานการเคลื่อนย้ายประจําเดือนและรายงานยอด

ความสิ้นเปลืองค่าเคลื่อนย้ายที่ใช้จ่ายจริงในรอบเดือนถึงกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

ภายใน วันที่  ๑๐  ของเดือนถัดไป 

  ๕.๒.๗ การจัดการเคลื่อนย้ายของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

ให้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและคําช้ีแจงหรือคําสั่งที่            

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกําหนดไว้ 

  ๕.๒.๘ การใช้จ่ายงบประมาณค่าเคลื่อนย้ายกําลังพลและพัสดุ  ให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือคําสั่ง

ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

  ๕.๒.๙ การบริการขนส่งทางอากาศของกองทัพอากาศ  ให้ปฏิบัติตามระเบียบ  หรือคําสั่งของ   

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและระเบียบของกองทัพอากาศ 

  ๕.๒.๑๐ การใช้จ่ายงบประมาณค่าวัสดุประเภทน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ค่าเคลื่อนย้ายกําลังพล

และพัสดุ  การเดินทางไปราชการด้วยรถส่วนตัว  ให้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการและระเบียบหรือคําสั่งกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

  ๕.๒.๑๑ การใช้รถราชการของหน่วย  ให้ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 



๑๐ 

 
  ๕.๒.๑๒ ให้หน่วยกําหนดมาตรการการประหยัดพลังงานและน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อให้เป็นไปตาม

นโยบายการประหยัดของรัฐบาล 

 ๕.๓ การรักษาพยาบาลและส่งกลับ 

  ๕.๓.๑ การรักษาพยาบาล 

   ๕.๓.๑.๑ ให้ใช้สถานพยาบาลของราชการเป็นหลัก 

   ๕.๓.๑.๒ ข้าราชการพลเรือน  ตํารวจ  ทหาร  ที่มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตาม

ระเบียบการช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างประจําเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของกระทรวงการคลัง  

ให้ขอรับค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ  (เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ  ของกระทรวงการคลังเท่านั้น) 

   ๕.๓.๑.๓ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่มิใช่

ข้าราชการ  เช่น  ชาวเขาชายแดน  ลูกจ้างชั่วคราว  ฯลฯ   ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ตามท่ี  สํานักงบประมาณและการเงิน กองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักรจะได้แจ้งรายละเอียดในการสั่งจ่ายงบประมาณ 

  ๕.๓.๒ การส่งกลับ 

   ๕.๓.๒.๑ ให้ปฏิบัติตามคําสั่ งหรือระเบียบปฏิบัติประจํา ของหน่วยงานต้นสังกัด          

โดยส่งกลับตามสายงานจนถึงโรงพยาบาลส่วนกลางของต้นสังกัด 

   ๕.๓.๒.๒ ใช้ เครื่องมือ  รถราชการของหน่วยเป็นหลัก หากเกินขีดความสามารถ             

ให้ขอหน่วยเหนือ 

   ๕.๓.๒.๓ ในกรณีเร่งด่วนเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยเจ็บ เนื่องจากเกินขีดความสามารถของ

โรงพยาบาลในท้องถิ่น  ให้หน่วยพิจารณาร่วมกับแพทย์ผู้รักษาดําเนินการส่งกลับไปยังโรงพยาบาลที่มีขีด

ความสามารถสูงกว่า 

  ๕.๓.๓ ยาและเวชภัณฑ์  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจะสั่งจ่าย

งบประมาณค่ารักษาพยาบาลให้หน่วย  เช่น  กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด    ตํารวจ  ทหาร ฯลฯ  

ให้หน่วยจัดหายาและเวชภัณฑ์สําหรับสนับสนุนกําลังพลของหน่วยได้ 

๖. อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้  

 ๖.๑ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ว่าด้วยการดําเนินการ

ต่ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้ 

 ๖.๒ หน่วยปฏิบัติงานตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรระดับต่าง ๆ  จะต้องดําเนินการดังนี้.- 

  ๖.๒.๑ ตรวจสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้ว่าเป็นของหน่วยตนหรือไม่  ให้หน่วยระบุในรายงานต่อ

ผู้บังคับบัญชาของตนทุกครั้ง   เพื่อให้หน่วยเหนือตรวจสอบต่อไป 

  ๖.๒.๒ จัดทําป้ายและบัญชีแสดงจํานวนอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้   และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย 

  ๖.๒.๓ รายงานพร้อมนําส่งไปยังผู้บังคับบัญชาของตนตามสายการบังคับบัญชาและส่งกลับตาม

สายการบังคับบัญชาจนถึงกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด  หรือกองอํานวยการรักษาความ

มั่นคงภายในภาค  แล้วแต่กรณี 

 



๑๑ 

 
 ๖.๓ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด  ดําเนินการดังนี้.- 
  ๖.๓.๑ รวบรวมและตรวจสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้ว่าเป็นของหน่วยขึ้นตรงของตนหรือไม่ 

  ๖.๓.๒ ในกรณีที่พิสูจน์ทราบได้ว่า  อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้เป็นของหน่วยขึ้นตรงของตนหรือของ

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด  ให้ดําเนินการดังนี้.- 

   ๖.๓.๒.๑ หากอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้อยู่ในสภาพใช้งานได้หรือไม่ได้และยังมิได้จําหน่าย  

ให้ส่งกลับไปหน่วยนั้น ๆ 

   ๖.๓.๒.๒ หากอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ ยึดได้อยู่ในสภาพใช้การได้และไม่ได้แต่หน่วยได้

ดําเนินการขอจําหน่ายแล้ว  ให้รายงานตามสายการบังคับบัญชา  เพื่อดําเนินการตามระเบียบต่อไป 

  ๖.๓.๓ ในกรณีที ่พิสูจน์ทราบแล้วว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้นั ้นมิใช่หน่วยขึ้นตรงของตน    

ให้ดําเนินการดังนี้.- 

   ๖.๓.๓.๑ เก็บไว้ที่ปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ชํานาญของหน่วย 

   ๖.๓.๓.๒ จัดทําบัญชีทั้งหมดแล้วรายงานพร้อมกับนําส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้ทั้งหมด

ไปยังกองอํานวยรักษาความมั่นคงภายในภาค 

 ๖.๔ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  ดําเนินการดังนี้.- 

  ๖.๔.๑ รวบรวมอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้และเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ชํานาญของ

หน่วย 

  ๖.๔.๒ ตรวจสอบแยกประเภท  ลักษณะ (ใช้การได้  ชํารุด)  ชนิด  แล้วดําเนินการตามข้อ ๖.๓.๒  

โดยอนุโลม 

  ๖.๔.๓ ในกรณีที่พิสูจน์ทราบแล้วว่า  อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้มิใช่ของหน่วยขึ้นตรงของตนแต่เป็น

อาวุธยุทโธปกรณ์เช่นเดียวกับที่ฝ่ายเราใช้อยู่  ให้รายงานไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึงกองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อพิจารณาสั่งการ   ส่วนอาวุธยุทโธปกรณ์คงเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย     

ณ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  จนกว่าหน่วยเหนือจะสั่งการเป็นอย่างอื่นก็ให้ปฏิบัติตามน้ัน 

  ๖.๔.๔ ในกรณีที่พิสูจน์ทราบแล้วว่า  อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้มิใช่ของหน่วยขึ้นตรงของตน     

และไม่มีใช้ในราชการของฝ่ายเรา  ให้ดําเนินการดังนี้.- 

   ๖.๔.๔.๑ เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย 

   ๖.๔.๔.๒ รายงานพร้อมนําส่งไปยังกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

เพื่อดําเนินการข่าวกรองทางเทคนิคต่อไป  เว้นที่เคยนําส่งมาแล้วไม่ต้องนําส่งอีก 

  ๖.๔.๕ ในกรณีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้เป็นจํานวนมาก  ให้รายงานไปยังกองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยเร็ว   และคงเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยของหน่วยเพื่อรอการสั่งการจาก

หน่วยเหนือต่อไป 

 ๖.๕ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  (สํานักบริหารงานทั่วไป กองอํานวยการ   

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)   ดําเนินการดังนี้.- 

  ๖.๕.๑ กรณีที่เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์พิเศษ  ส่วนการข่าว  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร)   ดําเนินการทางข่าวกรองทางเทคนิคต่อไป 
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๑๓ 

 
 
ผนวก  ก  หลกัฐานประกอบ  (อ้างอิง)   ความต้องการ 

ผนวก  ข  หลกัฐานประกอบ  (อ้างอิง)   การจัดหา 

ผนวก  ค  หลกัฐานประกอบ  (อ้างอิง)   การแจกจ่าย 

ผนวก  ง  หลกัฐานประกอบ  (อ้างอิง)   การเก็บรักษา 

ผนวก  จ  หลกัฐานประกอบ  (อ้างอิง)   การส่งคืน 

ผนวก  ฉ  หลกัฐานประกอบ  (อ้างอิง)   การจําหน่าย 

ผนวก  ช  หลกัฐานประกอบ  (อ้างอิง)   การซ่อมบํารุง 

ผนวก  ซ  หลกัฐานประกอบ  (อ้างอิง)   การควบคุมพัสดุ 

ผนวก  ด  หลกัฐานประกอบ  (อ้างอิง)   การก่อสร้าง 

ผนวก  ต  หลกัฐานประกอบ  (อ้างอิง)   การขนส่ง 

ผนวก  ถ  หลกัฐานประกอบ  (อ้างอิง)   การรักษาพยาบาลและการส่งกลับ 

ผนวก  ท  หลกัฐานประกอบ  (อ้างอิง)   อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้ 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 
     ฉบับที่   

     กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร 

     สวนรื่นฤดี   กรุงเทพมหานคร 

                                                                   ๒๘  ธันวาคม   ๒๕๕๓ 

 

 

ผนวก ก  ความตอ้งการ (ประกอบระเบยีบปฏิบตัิประจาํ กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร วา่ดว้ยการสนับสนุน พ.ศ.๒๕๕๓)    

๑. ความมุ่งหมาย  

 ๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอความต้องการรวดเร็วขึ้น  สอดคล้องกันและทันต่อความ

ต้องการของหน่วยได้ 

 ๑.๒ เพื่อลดเวลาในการสั่งการ 

 ๑.๓ เพื่อช่วยให้กําลังพบของหน่วยที่มาปฏิบัติงานใหม่มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

๒. คําจํากัดความ 

 ๒.๑ แผน  หมายถึง   ผลที่ต้องการจากการประมาณการของฝ่ายอํานวยการที่ผู้บังคับบัญชาได้ตกลงใจ      

ให้ข้อยุติแล้ว ด้วยการยึดถือสมมุติฐานที่เป็นไปได้ในขณะประมาณการ ฉะนั้นเมื่อสถานการณ์หรือสมมุติฐาน

เปลี่ยนแปลงไปจึงต้องมีการพัฒนาแผนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 ๒.๒ กําหนดการ  หมายถึง  การแปลงแผนออกเป็นการปฏิบัติแต่ละขั้นตอนจนสามารถประมาณการ    

ใช้จ่ายงบประมาณได้  กําหนดการจึงต้องครอบคลุมถึงการปฏิบัติทั้งมวลในการที่จะสัมฤทธ์ิตามแผนที่ได้วางไว้   

เมื่อพัฒนาแผนก็ต้องพัฒนากําหนดการให้สอดคล้องกันด้วย 

 ๒.๓ โครงการ  หมายถึง   การกําหนดรายละเอียดที่จะปฏิบัติตามกําหนดการด้วยการแบ่งมอบงานให้แก่

หน่วยรับผิดชอบตามความจําเป็นในการใช้ทรัพยากร จนสามารถกําหนดความสิ้นสุดของกําหนดการตามแผน  

ที่ปฏิบัติได้อย่างแน่นอน 

 ๒.๔ แผนงาน – งาน  หมายถึง   การกําหนดขอบเขตของการใช้จ่ายงบประมาณของกองอํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามโครงสร้างและเป้าหมายการวิเคราะห์งบประมาณ  ซึ่งกําหนดขึ้น  

เพื่อสามารถประเมินผลงบประมาณได้อย่างต่อเนื่อง 

 ๒.๕ งบประมาณ   หมายถึง   การกําหนดกิจการต่าง ๆ  ที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร กระทําอันคํานวณออกมาเป็นรายจ่ายของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

ตามแผนงาน – งานที่กําหนด   เพื่อประกันว่าการปฏิบัติการต่าง ๆ  ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร  ในระยะเวลา ภายหน้าได้ประสานกันอย่างต่อเนื่อง   มีประสิทธิภาพและมีรากฐานของ

การกําหนดต้นทุน   ซึ่งสามารถวัดค่าความสําเร็จได้    

 ๒.๖ ประเภทความต้องการ 



๑๕ 

 
  ๒.๖.๑ ความต้องการขั้นต้น   หมายถึง   ความต้องการพัสดุที่หน่วยต้องการมีไว้เพื่อปฏิบัติภารกิจ

ของตน    ซึ ่งพัสดุ นั ้น  ๆ   ยังไม่เคยได้ร ับมาก่อน    เช่นในกรณีการรับเจ้าหน้าที ่เข ้าทํางานใหม่        

การจัดต้ังหน่วยใหม่   การเพิ่มจาํนวนและรายการเนื่องจากการแก้อัตรา  ฯลฯ 

  ๒.๖.๒ ความต้องการทดแทน   หมายถึง   ความต้องการเพื่อทดแทนพัสดุ ที่หน่วยใช้เคยได้รับมาแล้ว 

ทั้งนี้ให้หมายถึงความต้องการพัสดุที่หมดเปลืองไปหรือชํารุดเนื่องจากการใช้ราชการหรือทดแทนพัสดุที่ถูกละทิ้ง 

ทําลาย  ฝ่ายตรงข้ามทําให้เสียหายโจรกรรมหรือเสียหายโดยเหตุอ่ืน ๆ   ฯลฯ 

  ๒.๖.๓ ความต้องการสํารอง  หมายถึง   ความต้องการพัสดุที่สํารองไว้เพื่อเตรียมไว้สนับสนุนให้กับหน่วย 

เมื่อมีความจําเป็นต้องการนําไปใช้ราชการได้ทันที 

  ๒.๖.๔ ความต้องการตามโครงการ  หมายถึง   ความต้องการพัสดุซึ่งไมได้กําหนดเป็นอัตราหรือ

เกณฑ์การแจกจ่ายใด ๆ  ไว้  แต่มีความต้องการใช้ปฏิบัติภารกิจเฉพาะ  หรือภารกิจที่เกิดขึ้นใหม่  ภารกิจใด

ภารกิจหนึ่ง  ความต้องการตามโครงการของหน่วยปฏิบัติการตามแผนงานความมั่นคง  ได้แก่  ความต้องการ

แผนและความต้องการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติเป็นครั้งแรก   และความต้องการเมื่อได้รับอนุมัติให้

ขยายขอบเขตการปฏิบัติตามแผนหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว   ความต้องการเมื่อได้รับอนุมัติให้ขยาย

ระยะเวลาการปฏิบัติตามแผนต่าง ๆ   ไม่ได้เป็นความต้องการตามโครงการ สําหรับความต้องการการบริหาร  

และสิ่งอํานวยความสะดวกอนุโลมตามความต้องการพัสดุ 

 ๒.๗ การกําหนดความต้องการ   หมายถึง   การพิจารณาและการคํานวณโดยอาศัยหลักเกณฑ์ข้อมูล  

ประสบการณ์   และความชํานาญ   จนได้ข้อยุติในเรื่อง  พัสดุ   สิ่งอํานวยความสะดวก   การบริการ  และแรงงาน

ที่ต้องการในห้วงระยะเวลาหนึ่ง 

๓. วิธีเสนอความต้องการ 
 การเสนอความต้องการ ต้องเสนอให้ถูกต้องตามหลักของความต้องการขั้นต้น ความต้องการทดแทน   

ความต้องการสํารอง  หรือความต้องการตามโครงการ 

 ๓.๑ วิธีเสนอความต้องการขั้นต้น 

  ๓.๑.๑ หน่วยใด 

  ๓.๑.๒ ขอรับการสนับสนุนพัสดุ อะไร เช่น โต๊ะ, เก้าอ้ี เป็นต้น 

  ๓.๑.๓ จํานวนเท่าไร 

  ๓.๑.๔ พัสดุ มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างไร ซึ่งต้องไม่กําหนดยี่ห้อ 

  ๓.๑.๕ เหตุผลที่ขอรับการสนับสนุน เช่น เนื่องจาก บรรจุเจ้าหน้าที่เข้าทํางานใหม่ หรือจัดต้ังหน่วยใหม่ 

หรือการเพิ่มจํานวนและรายการเนื่องจากการแก้อัตรา 

 ๓.๒ วิธีเสนอความต้องการทดแทน 

  ๓.๒.๑ หน่วยใด 

  ๓.๒.๒ ขอรับการสนับสนุนอะไร 

  ๓.๒.๓ จํานวนเท่าใด 

  ๓.๒.๔ พัสดุ มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างไร ซึ่งต้องไม่กําหนดยี่ห้อ 

  ๓.๒.๕ เหตุผลที่ขอรับการสนับสนุน  

 
 
 



๑๖ 

 
 ๓.๓ วิธีเสนอความต้องการสํารอง 

  ๓.๓.๑ หน่วยใด 

  ๓.๓.๒ ขอรับการสนับสนุนอะไร 

  ๓.๓.๓ จํานวนเท่าใด 

  ๓.๓.๔ พัสดุ มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างไร 

  ๓.๓.๕ เหตุผลที่ขอรับการสนับสนุน  

 ๓.๔ วิธีเสนอาความต้องการตามโครงการ 

  วิธีการเสนอขอความต้องการ เสนอขอมาในโครงการที่หน่วยจะดําเนินการโดยต้องเสนอขอมาให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 

๔. แนวทางการจัด ทํางบประมาณเสนอ สบป.กอ.รมน. 

 ๔.๑ งบประมาณค่าสาธารณูปโภค 

  ๔.๑.๑ งบประมาณค่าสาธารณูปโภค ใช้ในการชําระหนี้ โดยใช้เกณฑ์กําลังพลตามอัตราของหน่วย 

   ๔.๑.๑.๑  ค่าน้ําประปา ประมาณ ๒๗๐.-บาท /คน/ปี 

   ๔.๑.๑.๒  ค่าไฟฟ้า กอ.รมน.ภาค ประมาณ ๙๐๐.-บาท/คน/ปี กอ.รมน.จว.ประมาณ 

๑,๕๐๐.-บาท/คน/ปี 

   ๔.๑.๑.๓  ค่าเช่าโทรศัพท์ ประมาณ ๔๒๕.-บาท/คน/ปี 

   ๔.๑.๑.๔  ค่าเช่าและค่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องละ๑,๐๐๐.-บาท/เดือน สําหรับโทรศัพท์

ที่จัดให้ประจําสํานักงาน ค่าโทรศัพท์ของชุดปฎิบัติการ ๓๐๐ บาท/เดือน/ชุด 

   ๔.๑.๑.๕  ค่าไปรษณีย์ (ของ สบค.กอ.รมน.)ประมาณ ๓๕๐.-บาท/คน/ปี 

            ๔.๒. งบประมาณค่าเคลื่อนย้าย ค่าพาหนะ 

  ๔.๒.๑ การใช้จ่ายงบประมาณค่าเคลื่อนย้าย ค่าพาหนะ 

   ๔.๒.๑.๑  เป็นค่าโดยสารรถยนต์ รถไฟ  

   ๔.๒.๑.๒  ค่าจ้างเหมารถยนต์ รถไฟ เรือ คนหาบหามและสัตว์พาหนะ 

   ๔.๒.๑.๓  เป็นค่าระวางบรรทุกสิ่งอุปกรณ์,ค่าบรรจุหีบห่อ ค่าจ้างแรงงานยกขน 

ค่าขนถ่าย ค่ายึด ค่าผ่านทาง ค่าผ่านสะพาน ผ่านประตูน้ํา ค่าส่งข้าม ค่าประกันสิ่งอุปกรณ์ชํารุดเสียหาย 

และเป็นค่าบริการอื่นๆ เกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย 

   ๔.๒.๑.๔ เป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงที่ได้เติมและได้สํารองจ่ายในการเดินทางไปราชการ 

  ๔.๒.๒ เกณฑ์การสนับสนุน 

   ๔.๒.๒.๑ กอ.รมน.ภาค 

    (๑) เดินทางติดต่อราชการจาก กอ.รมน.ภาค – กอ.รมน.ส่วนกลาง (กทม.)  

เดินทางจํานวน ๔ ครั้งๆละ ๒ คน/เดือน รวมทั้งปี ๙๖ คน 

    (๒) เดินทางจาก กอ.รมน.ภาค – กอ.รมน.ส่วนกลาง (กทม.) เพื่อการศึกษา

อบรมผู้เดินทาง จํานวนครั้งละ ๒ คน ปีละ ๒ ครั้ง 



๑๗ 

 
    (๓) ค่าโดยสารในการเดินทางคิดอัตราค่าโดยสารรถยนต์โดยสารปรับอากาศ

ของ บขส.เต็มราคา 

   ๔.๒.๒.๒ กอ.รมน.ภาค สย. คิดรวมไว้กับ กอ.รมน.ภาค 

   ๔.๒.๒.๓ กอ.รมน.จว. 

    (๑) เดินทางติดต่อราชการจาก กอ.รมน.จว.- กอ.รมน.ภาค เดินทางจํานวน ๔ 

ครั้งๆละ ๒ คน/เดือน รวมทั้งปี ๙๖ คน 

    (๒) เดินทางติดต่อราชการ กอ.รมน.จว.-กอ.รมน.ส่วนกลาง (กทม.) เดินทาง 

จํานวน ๔ ครั้งๆละ ๒ คน/เดือน รวมทั้งปี ๙๖ คน 

    (๓) เดินทางจาก กอ.รมน.จว.-กอ.รมน.ส่วนกลาง (กทม.) เพื่อการศึกษาอบรม

ผู้เดินทาง จํานวนครั้งละ ๑ คน ปีละ ๒ ครั้ง 

    (๔) ค่าโดยสารในการเดินทาง คิดอัตราค่าโดยสารรถยนต์โดยสารปรับอากาศ

ของ บขส.เต็มราคา 

    (๕) กอ.รมน.จว.ซึ่งเป็นที่ต้ังของ กอ.รมน.ภาค  การคิดเกณฑ์การสนับสนุน 

ตัดความต้องการค่าพาหนะจาก กอ.รมน.จว.ไป กอ.รมน.ภาค ออกนอกนั้นคงเดิม 

  ๔.๒.๓ การจัดสรรงบประมาณ จัดสรรให้ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

 ๔.๓. งบประมาณค่าวัสดุสํานักงาน 

  ๔.๓.๑ การใช้จ่ายงบประมาณค่าวัสดุสํานักงาน 

   - ใช้ในการจัดหาวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์ที่ใช้ในสํานักงาน 

  ๔.๓.๒ การจัดสรรงบประมาณ จัดสรรให้ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

 ๔.๔ งบประมาณค่าจัดหารถราชการ 

  ๔.๔.๑ ค่าจัดหายานรถราชการ  เป็นค่าจัดหารถราชการสนับสนุนหน่วยงาน กอ.รมน.ส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาคตามอัตราและทดแทนรถราชการเก่าที่ใช้ราชการมาเป็นเวลานาน ซ่อมไม่คุ้มค่า  

  ๔.๔.๒ เกณฑ์การสนับสนุน 

   ๔.๔.๒.๑ ราคาเป็นไปตามที่สํานักงบประมาณกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

   ๔.๔.๒.๒ จัดหารถราชการใหม่ เพื่อทดแทนรถราชการที่ได้รับอนุมัติให้จําหน่าย และ     

รถราชการที่จัดหามาใช้ราชการมาเป็นเวลานาน  

   ๔.๔.๒.๓ จัดหารถราชการใหม่ เพื่อทดแทนรถราชการของหน่วยที่มี พ้ืนที่ปฏิบัติการ   

เป็นภูเขาสูงชันและอยู่ตามแนวชายแดน 

   ๔.๔.๒.๔ จัดหารถราชการใหม่ให้กับหน่วยจัดต้ังใหม่ 

  ๔.๔.๓ การจัดสรรงบประมาณ 

   ๔.๔.๓.๑ ต้ังงบประมาณไว้ที่ กอ.รมน.ส่วนกลาง ไม่จัดสรรงบประมาณไปให้หน่วยงาน 

กอ.รมน.ส่วนภูมิภาค 

   ๔.๔.๓.๒ งบประมาณความต้องการทดแทนรถราชการเดิมซึ่งชํารุดเนื่องจากใช้งานมานาน

ให้ต้ังงบประมาณไว้ที่ กอ.รมน.ส่วนกลาง 



๑๘ 

 
 ๔.๕ งบประมาณค่าซ่อมบํารุงและซ่อมรายย่อย  

  ๔.๕.๑ การใช้จ่ายงบประมาณค่าซ่อมบํารุงและซ่อมรายย่อย 

   - ใช้ในการซ่อมบํารุงรถราชการและพัสดุทั้งปวงของ กอ.รมน.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

เว้น ซ่อมแซมอาคาร 

  ๔.๕.๒ เกณฑ์การสนับสนุน 

   ๔.๕.๒.๑ พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณต่อประเภทครุภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้.- 

    (๑) เครื่องพิมพ์ดีด         ๕๐๐.-บาท/เครื่อง/ปี 

    (๒) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า          ๑,๐๐๐.-บาท/เครื่อง/ปี 

    (๓) เครื่องอัดสําเนา                  ๑,๐๐๐.-บาท/เครื่อง/ปี 

    (๔) เครื่องถ่ายเอกสาร              ๒,๐๐๐.-บาท/เครื่อง/ปี 

    (๕) คอมพิวเตอร์        ๒,๐๐๐.-บาท/เครื่อง/ปี 

    (๖) รถยนต์                    ๕๐๐.-บาท/คัน/เดือน(๖,๐๐๐.-บาท/คัน/ปี) 

    (๗) รถจักรยานยนต์              ๒๐๐.-บาท/คัน/เดือน(๒,๔๐๐.-บาท/คัน/ปี) 

 ๔.๖ งบประมาณค่าวัสดุสิ้นเปลือง 

  ๔.๖.๑ การใช้จ่ายงบประมาณค่าวัสดุสิ้นเปลือง 

   ๔.๖.๑.๑ ใช้ในการจัดหาแบตเตอรี่และยางรถยนต์ ให้กับยานพาหนะทั้งส่วนกลาง            

และส่วนภูมิภาค 

   ๔.๖.๑.๒ ใช้ในการจัดหาแบตเตอรี่เครื่องสื่อสาร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

  ๔.๖.๒ เกณฑ์การสนับสนุน 

   ๔.๖.๒.๑ ยางรถยนต์ให้ถือเกณฑ์ ๓ ปี 

   ๔.๖.๒.๒ แบตเตอรี่ที่ใช้ประจํารถยนต์ถือเกณฑ์ ๒ ปี 

   หมายเหตุ ในทางปฏิบัติการขอตั้งงบประมาณประจําปีจะคิดเพียง ๕๐% หรือน้อยกว่า 

จากเกณฑ์ที่กําหนด ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เคยได้รับ คือ ต้องตั้งงบประมาณประจําปีไม่ให้เกิน

งบประมาณที่ได้รับในปีก่อน 

  ๔.๖.๓ การจัดสรรงบประมาณ ต้ังงบประมาณไว้ที่ส่วนกลางแห่งเดี่ยวหากส่วนภูมิภาค ต้องการใช้

ให้เสนอความต้องการมายังส่วนกลางเป็นคราวๆ ไป 

 ๔.๗ งบประมาณค่าจัดหาครุภัณฑ์ 

  ๔.๗.๑ ค่าครุภัณฑ์ใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ  คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ทั้งใน

การจัดหาใหม่และจัดหาทดแทน พัสดุเดิม  ที่ได้รับอนุมัติให้จําหน่ายออกจากบัญชีคุมแล้วเพื่อสนับสนุน

หน่วยงาน กอ.รมน.ส่วนกลาง และหน่วยงาน กอ.รมน.ส่วนภูมิภาค  

  ๔.๗.๒ เกณฑ์การสนับสนุน 
   ๔.๗.๒.๑ จัดหาทดแทนที่ได้รับให้จําหน่ายแต่ไม่เกินอัตรา 
   ๔.๗.๒.๒ ราคาจัดหาครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  
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๒๐ 

 
     ฉบับที่   

     กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร 

     สวนรื่นฤดี   กรุงเทพมหานคร 

                                                                    ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 

 

ผนวก  ข  การจัดหา  (ประกอบระเบยีบปฏิบตัิประจาํ กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร วา่ดว้ยการสนับสนุน พ.ศ.๒๕๕๓) 

๑. ความมุ่งหมาย 

 ๑.๑ เพื่อกําหนดแนวทางในการสนับสนุนตามแผนงานด้านความมั่นคง  ของกองอํานวยการรักษา           

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 ๑.๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางแนะนําการดําเนินกรรมวิธีจัดหาของ  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร  ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 ๑.๓ เพื่อให้การดําเนินการจัดหาเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ  และคําสั่งและมิให้เกิดการสับสนกับส่วน

ราชการปกติ 

 ๑.๔ เพื่อกําหนดหน้าที่การจัดซื้อและจัดจ้างสําหรับหน่วยในกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร  ให้ดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน 

๒. คําจํากัดความ 

 ๒.๑ การจัดหา  คือกรรมวิธีที่จะให้ได้มาซึ่งพัสดุ  และการบริการต่างๆ  ในกิจลักษณะที่ถูกต้องตาม

ระเบียบและกฎหมาย  ซึ่งส่วนใหญ่ได้จาก  “การซื้อ” และ “การจ้าง” 

 ๒.๒ การซื้อ  หมายความว่า  การซื้อพัสดุทุกชนิด  แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะ  การจ้าง              

การพิจารณาว่าพัสดุใดจะต้องจัดหาโดยวิธีการซื้อ  ให้พิจาณาว่า  ถ้าเป็นพัสดุที่มีอยู่แล้วหรือมีการผลิตขึ้น          

เป็นประจําตามปกติ  และวัตถุประสงค์ในการจัดหามุ่งถึงการโอนกรรมสิทธ์ิในพัสดุนั้นเป็นส่วนใหญ่  ให้จัดหา

โดยการซื้อ 

 ๒.๓ การจ้าง  หมายความรวมถึงการจ้างทําของและการจ้างรับขน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์  และการจ้างเหมาบริการ  แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ  ตามระเบียบของ

กระทรวงการคลัง  การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

การพิจารณาว่าจะจัดหาโดยวิธีการจ้างนั้น  ให้พิจารณาว่า  ถ้าพัสดุนั้นไม่ได้ผลิตขายเป็นประจําปกติ  หรือส่วน

ราชการได้ติดต่อให้ทําตามที่ต้องการ  โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งถึงผลสําเร็จของงานเป็นส่วนใหญ่ ให้จัดหาโดยการจ้าง 

 ๒.๔ การจ้างทําของ  คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง  เรียกว่า ผู้รับจ้าง ตกลงรับจะทํางานสิ่งหนึ่งจนสําเร็จ  

ให้แก่อีกบุคคลหนึ่ง  เรียกว่า ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสําเร็จแห่งการที่ทํานั้น  

  - การจ้างทําของมุ่งเอาผลสําเร็จของงานเป็นสําคัญ  เครื่องมือต่างๆ  สําหรับใช้ทําการงานให้สําเร็จนั้น  

ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา  โดยทั่วไปมักเรียกว่า  “จ้างเหมา”  เช่น  การจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า  จ้างทําโต๊ะ-เก้าอ้ี             

จ้างก่อสร้าง  จ้างทํางาน ฯลฯ 

 



๒๑ 

 
 

 ๒.๕ การจ้างเหมาบริการ  หมายถึง  การจ้างเหมาบริการที่มุ่งถึงผลสําเร็จของงาน  เช่น  การจ้างเหมา

รถยนต์บรรทุกของ 

 ๒.๖ พัสดุ  หมายถึง  วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่กําหนดไว้ในหนังสือการจําแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณหรือการจําแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จาก

ต่างประเทศ รวมทั้งสิ่งของที่มีความจําเป็นทั้งปวง ทั้งที่มีไว้เพื่อการดํารงอยู่และการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่

หรือหน่วยงานของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เช่น ยานพาหนะ อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด 

เครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น    

 ๒.๗ วัสดุ  หมายถึง 

  ๒.๗.๑ สิ่งของซึ่งโดยสภาพย่อมสิ้นเปลือง เปลี่ยน หรือสลายตัวในระยะเวลาอันสั้น  เช่น  

ผงซักฟอก  สมุด  ดินสอ  กระดาษชําระ ฯลฯ 

  ๒.๗.๒ สิ่งของที่หน่วยราชการซื้อมาเพื่อการบํารุงรักษา  หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เช่น  ช้ินส่วนซ่อม 

  ๒.๗.๓ สิ่งของบางอย่างซึ่งตามปกติมีอายุใช้งานนาน  แต่มีหน่วยละตํ่า  หรือซื้อครั้งหนึ่งไม่เกิน

หน่วยละ  ๕,๐๐๐ บาท  เช่น  เครื่องเย็บกระดาษ  เตารีด  ฯลฯ  

 ๒.๘ ครุภัณฑ์  คือทรัพย์สินที่ เป็นตัวตนนอกไปจากที่ ดิน  และตัวอาคารและส่วนประกอบที่ดิน                

และสิ่งก่อสร้างประกอบอาคาร ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานยืนนานและทนทาน มีลักษณะถาวร แต่ละชิ้นมีราคาแพง  

ครุภัณฑ์แต่ละชนิดตามปกติมักใช้หรือมีประโยชน์สําหรับการดําเนินกิจการเฉพาะอย่าง  หรือสําหรับประกอบ

หน้าที่บางอย่างโดยเฉพาะ ตามรายการบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  

 ๒.๙ สิ่งอุปกรณ์  ตรงกับคําภาษาอังกฤษว่า Supplies คือ สิ่งของทั้งปวงที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติของ

หน่วยงานและการซ่อมบํารุง  ทั้งนี้  มิได้หมายความรวมถึงอาคารสิ่งปลูกสร้างและที่ดิน  ซึ่งมีความหมาย

เช่นเดียวกับคําว่า พัสดุ 

 ๒.๑๐ เจ้าหน้าที่พัสดุ  หมายถึง  เจ้าหน้าที่ซึ่งดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ  หรือผู้ได้รับแต่งต้ัง  

หรือได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุตามระเบียบ 

 ๒.๑๑ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  หมายถึง  หัวหน้าหน่วยงานระดับส่วนหรือแผนกที่ปฏิบัติงานในสายงาน       

ที่เกี่ยวกับการพัสดุ  หรือข้าราชการอื่นซึ่งได้รับแต่งต้ัง  หรือรับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็น

หัวหน้าพัสดุแล้วแต่กรณี  เช่น หน่วยงานระดับสํานักที่มีส่วนการพัสดุ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  ก็คือ 

ผู้อํานวยการส่วน หรือหัวหน้าส่วน ถ้าไม่มีกองพัสดุแต่มีแผนกพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ คือหัวหน้าแผนกพัสดุ 

 ๒.๑๒ หัวหน้าหน่วยพัสดุ  หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก  หรือตํ่ากว่าระดับแผนก ซึ่งมีหน้าที่

เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ  

 ๒.๑๓  หัวหน้าส่วนราชการ  สําหรับข้าราชการบริหารส่วนกลาง  หมายถึง  อธิบดี  หรือหัวหน้าส่วนราชการ ที่

เรียกช่ืออย่างอื่น  และมีฐานะเป็นกรม  ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  สําหรับ

ข้าราชการบริหารส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 



๒๒ 

 
 ๒.๑๔  การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง  หมายถึง  การซื้อหรือการจ้างที่มีลักษณะพัสดุประเภทเดียวกัน มีความ

ต้องการในระยะเวลาเดียวกัน  และคําว่า  คราวหนึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคําว่า ครั้งหนึ่งๆ  มิใช่งานหนึ่ง   

ดังนั้น งานหนึ่งจะเป็นการจ้างหรือซื้อพัสดุก็ตาม เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดหา ย่อมดําเนินการจ้างหรือซื้อหลายคราว   

ก็ได้  ในเมื่อมีเหตุผลและความจําเป็น เช่นเกี่ยวกับพัสดุมีลักษณะแตกต่างกัน  แหล่งจัดหาไม่ใช่ที่เดียวกัน  

เวลาในการใช้พัสดุต่างกัน  สถานที่เก็บมีจํากัด เป็นต้น 

 ๒.๑๕  ราคามาตรฐานวัสดุ/ครุภัณฑ์  หมายถึง  ราคากลางที่กระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณ           

ได้จัดทําขึ้นเพื่อใช้กับวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ส่วนราชการใช้เป็นประจําแล้วแต่กรณี  โดยแยกเป็นราคาสําหรับพัสดุ  

สําหรับพัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน  และราคาสําหรับพัสดุที่สามารถจัดหาได้เป็นการทั่วไป  โดยจัดทําเป็น

หนังสือเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบ เป็นคราวๆ  ไป  ซึ่งมีการปรับปรุงบัญชีเป็นราคามาตรฐานครุภัณฑ์ต่างๆ  

อยู่เสมอ  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป 

๓. กรรมวิธีในการดําเนินการ 

 ๓.๑ หน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการจัดหา  ให้ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี               

ว่าด้วยการพัสดุ  และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่มีผล

บังคับใช้ในปัจจุบัน และมติคณะรัฐมนตรี  ระเบียบ  คําสั่ง  และข้อบังคับอ่ืนๆ  ของส่วนราชการ  กระทรวง

ทบวงกรม  ที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อ/จ้าง  ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่

ในปัจจุบันโดยเคร่งครัด 

 ๓.๒ แนวทางปฏิบัติ 

  ๓.๒.๑ สํานักบริหารงานทั่วไป กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เป็นหน่วย

รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นส่วนรวม  ตามปกติ

ดําเนินการจัดหาเพื่อสนับสนุนหน่วยส่วนกลางของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร            

เว้นการจัดหาที่เกินขีดความสามารถของสํานักบริหารงานทั่วไป กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร หรือการจัดหายุทโธปกรณ์หลักที่สําคัญ  อาจจะโอนงบประมาณให้ส่วนราชการอื่นดําเนินการก็ได้ 

  ๓.๒.๒ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด  กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 

หรือหน่วยที่มีช่ือเรียกเป็นอย่างอื่นที่เป็นหน่วยถืองบประมาณ  เป็นหน่วยรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหา      

เพื่อสนับสนุนหน่วยขึ้นตรงของตนและหน่วยที่ฝากการบังคับบัญชาตามที่ได้มีคําสั่งกําหนดไว้ 

  ๓.๒.๓ หน่วยที่รับผิดชอบในการจัดหา จะต้องแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของหน่วยเป็นหัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ  

และเจ้าหน้าที่พัสดุ  เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่จัดหาตามความเหมาะสม  

  ๓.๒.๔ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด  กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 

หรือหน่วยที่ถืองบประมาณ และสํานักบริหารงานทั่วไป  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ดําเนินการจัดหาโดยมีอํานาจอนุมัติให้ซื้อ/จ้าง ได้ตามวงเงินที่มีคําสั่ง มอบอํานาจไว้ให้  โดยวงเงินไม่เกิน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  หากการจัดหาแต่ละครั้งมีวงเงินเกินอํานาจอนุมัติตามท่ีได้รับมอบอํานาจไว้             

ให้รายงานขออนุมัติไปยังผู้มีอํานาจอนุมัติตามลําดับ 
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๒๔ 

 
     ฉบับที่   

     กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร 

     สวนรื่นฤดี   กรุงเทพมหานคร 

                                                                  ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 

 

ผนวก  ค  การแจกจา่ย (ประกอบระเบยีบปฏบิัติประจาํ กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร วา่ดว้ยการสนับสนุน พ.ศ.๒๕๕๓) 

๑. การแจกจ่าย  คือ  กรรมวิธีในการดําเนินการต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานของ กอ.รมน. หรือหน่วยที่มา

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. ได้รับ พัสดุ ตามอัตราหรือสามารถปฏิบัติภารกิจได้ 
๒. การดําเนินการแจกจ่าย  พัสดุ ให้หน่วยงาน กอ.รมน.ส่วนภูมิภาค ใช้ราชการ กระทําได้ ดังนี้.- 

 ๒.๑ แจกจ่ายจากคลังของ กอ.รมน. ซึ่งสามารถดําเนินการได้ ๒ วิธี ดังนี้.- 

  ๒.๑.๑   แจกจ่ายตามความต้องการของหน่วย ดําเนินการโดยหน่วยที่มีความต้องการ พัสดุ รายงาน

ขอรับการสนับสนุนตามสายการบังคับบัญชา ผ่านไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมแล้ว             

สบป.กอ.รมน. จะพิจารณานําเรียนขออนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว หน่วยจึงทําการเบิกและรับไปใช้ราชการ 

  ๒.๑.๒ แจกจ่ายตามอัตรา ตามแผน หรือความต้องการที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว หรือตามที่ส่วน

เกี่ยวข้องพิจารณา ในกรณีนี้ สบป.กอ.รมน. จะนําเรียนเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว หน่วยจึงทํา

การเบิกและรับไปใช้ราชการ 

 ๒.๒ แจกจ่ายจากการโอนงบประมาณให้จัดหาเองในท้องถิ่น  ในกรณีนี้หน่วยจะเสนอความต้องการผ่าน

ตามสายการบังคับบัญชาไปยังส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความเหมาะสม แล้วจึงนําเรียนขออนุมัติ เมื่อได้รับ

อนุมัติแล้วจึงโอนงบประมาณไปให้เพื่อดําเนินการจัดหาเองในท้องถิ่น และเมื่อหน่วยจัดหาเรียบร้อยแล้วจะต้อง

รายงานผลการจัดหาให้ สบป.กอ.รมน. ทราบ เพื่อนําขึ้นบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ 

 ๒.๓ การนําพัสดุ จากหน่วยงานปกติมาใช้ราชการในสายงาน กอ.รมน. เนื่องจาก กอ.รมน. มีงบประมาณ

จํากัด ไม่สามารถจัดหาสดุ สนับสนุนหน่วยงาน กอ.รมน. หรือหน่วยที่มาปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของ     

กอ.รมน. ได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นหน่วยต่าง ๆ จึงต้องนําพัสดุ ของหน่วยซึ่งได้รับการแจกจ่ายตามสายงานปกติ

มาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยให้บรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งพัสดุ 

เหล่านี้จะต้องได้รับการสนับสนุนทางการส่งกําลังบํารุงจาก กอ.รมน.เช่นเดียวกับพัสดุ ของ กอ.รมน.           

ทุกประการ ดังนั้น พัสดุ ที่ขอนํามาใช้ในสายงาน กอ.รมน. จะต้องเป็นพัสดุ ที่ใช้ราชการได้ดี โดยหน่วยรายงาน

ขออนุมัติไปตามสายการบังคับบัญชาผ่านส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว

รายงานให้ สบป.กอ.รมน. ทราบเพื่อควบคุมทางบัญชีและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องทราบ เพื่อดําเนินการสนับสนุน

ด้านการส่งกําลังบํารุงให้ต่อไป ทั้งนี้การนํามาใช้แต่ละครั้งกําหนดไม่เกิน ๑ ปี 

 ๒.๔ การยืมพัสดุ ใช้ราชการ  หน่วยที่มีความจําเป็นที่จะขอยืมพัสดุ ไปใช้ราชการเป็นการชั่วคราว ให้

รายงานขอยืมตามสายการบังคับบัญชา จนถึงผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในพัสดุ นั้น ๆ  เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน 

เมื่อได้รับอนุมัติให้ยืมได้ หน่วยจึงทําการเบิกและรับไปใช้ราชการ และนําส่งคืนตามกําหนด  โดยพัสดุที่ส่งคืน

จะต้องใช้ราชการได้และครบถ้วนเช่นเดียวกับที่รับไป  





๒๖ 

 
     ฉบับที่   

     กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร 

     สวนรื่นฤดี   กรุงเทพมหานคร 

                                                              ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 

 

ผนวก  ง  การเก็บรกัษา (ประกอบระเบยีบปฏบิัติประจาํ กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร วา่ดว้ยการสนับสนุน พ.ศ.๒๕๕๓) 

๑. ความมุ่งหมาย  เพื่อให้ พัสดุ ของ กอ.รมน. มีการควบคุม และเก็บรักษาที่ถูกต้อง ไม่ทําให้ พัสดุต่าง ๆ 

ของทางราชการเกิดการสูญหาย หรือชํารุดเร็วเกินกว่าปกติ 

๒. การเก็บรักษา พัสดุ ของหน่วยงาน กอ.รมน.ส่วนภูมิภาค พัสดุ ที่หน่วยงาน กอ.รมน.ส่วนภูมิภาค มี

ไว้ใช้ราชการได้มาจากหลายทาง อาทิเช่น จากการแจกจ่ายไปจาก สบป.กอ.รมน. จากการโอนงบประมาณให้

จัดหาเองในท้องถิ่น จากการบริจาค จากการนําพัสดุของสายงานปกติมาใช้ เป็นต้น การดําเนินการเกี่ยวกับการ

เก็บรักษาแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ 

 ๒.๑ การเก็บรักษาในลักษณะของหน่วยใช้หน่วยหนึ่งของ กอ.รมน. ซึ่งต้องดําเนินการต่อพัสดุ ทั้งหมด         

ในความรับผิดชอบ ดังนี้.- 

  ๒.๑.๑ จัดทําบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ โดยลงหลักฐานและรายละเอียดให้ครบถ้วน 

ถูกต้อง และมีการปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ  

  ๒.๑.๒ ต้องทําการ ปบ. ตามระยะเวลา 

  ๒.๑.๓ ถ้าชํารุดต้องดําเนินการซ่อมทันที 

  ๒.๑.๔ ต้องดําเนินการจําหน่ายทันทีที่พัสดุในครอบครองอยู่ในสภาพที่ต้องจําหน่าย 

  ๒.๑.๕ ต้องรายงานสถานภาพพัสดุ ตามระยะเวลาที่กําหนด 

  ๒.๑.๖ ต้องมีการสํารวจพัสดุในครอบครองอย่างน้อยปีละครั้ง  

  ๒.๑.๗ ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําปี ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ 

 ๒.๒ การเก็บรักษาในลักษณะของหน่วยคลัง การเก็บรักษาในลักษณะนี้กระทําเป็นการภายในของหน่วย 

โดยดําเนินการต่อพัสดุที่เก็บรักษาอยู่ในคลังของหน่วย อาทิเช่น ยานพาหนะ อาวุธ-กระสุน เครื่องสนาม พัสดุที่

ใช้ในการประชาสัมพันธ์  เป็นต้น ซึ่งเป็นพัสดุ ที่ กอ.รมน. ส่งมาสะสมไว้เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ หมุนเวียนจ่าย

หน่วยรองที่ออกปฏิบัติตามแผนงานต่าง ๆ  ตลอดจนพัสดุที่หน่วยรองนําส่งคืน เนื่องจากหมดความจําเป็นหรือ

จําหน่ายแล้ว การปฏิบัติต่อพัสดุเหล่านี้ในการเก็บรักษาหน่วยจะต้องดําเนินการเช่นเดียวกับ พัสดุในคลัง            

ของ กอ.รมน. ดังนี้.- 

  ๒.๒.๑ การดูแลรักษา  

   ๒.๒.๑.๑ จัดระเบียบและแยกประเภทให้ง่ายต่อการตรวจและการจ่าย 

   ๒.๒.๑.๒ ต้องทําการ ปบ. ระหว่างการเก็บรักษาให้พร้อมที่จะจ่ายหน่วย 

 







๒๙ 

 
     ฉบับที่   

     กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร 

     สวนรื่นฤดี   กรุงเทพมหานคร 

                                                               ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 

 

ผนวก  ฉ   การจาํหนา่ย (ประกอบระเบยีบปฏิบัตปิระจาํ กองอํานวยการรกัษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร วา่ดว้ยการสนับสนุน พ.ศ.๒๕๕๓) 

๑. การจําหน่าย หมายถึง การดําเนินการเพื่อตัดยอด พัสดุออกจากความรับผิดชอบของ กอ.รมน. เนื่องจาก

สูญไป สิ้นเปลืองไป  ชํารุดเสียหายจนซ่อมไม่คุ้มค่า เกินความต้องการหรือล้าสมัย 

๒. การแบ่งพัสดุ เพื่อจําหน่าย 
 ๒.๑ วัสดุสิ้นเปลือง 

 ๒.๒ ครุภัณฑ์ แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด 

  ๒.๒.๑ ครุภัณฑ์กําหนดอายุ 

  ๒.๒.๒ ครุภัณฑ์ไม่กําหนดอายุ 

 ๒.๓ ช้ินส่วนซ่อม 

๓. กรรมวิธีในการดําเนินการ 

 ๓.๑ หน่วยใช้  เป็นหน่วยเริ่มรายงาน โดยรายงานไปตามสายการบังคับบัญชา 

 ๓.๒ รายงานทันทีที่ทราบว่า พัสดุนั้นอยู่ในสภาพที่ต้องจําหน่าย 

 ๓.๓ หน่วยงาน กอ.รมน.ส่วนภูมิภาค ระดับ กอ.รมน.ภาค กอ.รมน.จว.หรือเทียบเท่าขึ้นไป ดําเนินการ 

  ๓.๓.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

  ๓.๓.๒ รายงานขออนุมัติจําหน่ายไปยังผู้มีอํานาจอนุมัติจําหน่าย 

 ๓.๔ ผู้มีอํานาจสั่งการจําหน่ายพร้อมการปฏิบัติต่อซากไปในคราวเดียวกัน ซึ่งแบ่งวิธีจําหน่ายเป็น ๒ วิธี 

  ๓.๔.๑ การจําหน่ายโดยไม่มีผู้รับผิดชอบชดใช้ 

  ๓.๔.๒ การจําหน่ายโดยมีผู้รับผิดชอบชดใช้ 

   ๓.๔.๒.๑ ชดใช้ด้วยเงิน 

   ๓.๔.๒.๒ ชดใช้ด้วยสิ่งของ 

 ๓.๕ การสั่งการปฏิบัติต่อซาก 

  ๓.๕.๑ ส่งคืน กอ.รมน. 

  ๓.๕.๒ มอบให้ผู้ชดใช้ 

  ๓.๕.๓ ให้หน่วยนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

  ๓.๕.๔ ขาย 

  ๓.๕.๕ ทําลาย 

 

 





๓๑ 

 
     ฉบับที่   

     กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร 

     สวนรื่นฤดี   กรุงเทพมหานคร 

                                                             ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 

 

ผนวก  ช  การซ่อมบาํรงุ (ประกอบระเบยีบปฏบิัติประจาํ กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร วา่ดว้ยการสนับสนุน พ.ศ.๒๕๕๓) 

๑. ความมุ่งหมาย 

 เพื่อให้พัสดุของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  อยู่ในสภาพที่ใช้ราชการได้อย่าง

ต่อเนื่อง  หรือเพื่อให้พัสดุที่ใช้ราชการไม่ได้  กลับคืนสู่สภาพที่ใช้ราชการได้ 

๒. คําจํากัดความ 

 ๒.๑ การซ่อมบํารุงพัสดุ  คือการกระทําเพื่อบํารุงรักษาให้พัสดุอยู่ในสภาพที่ใช้ราชการได้  หรือเพื่อให้

พัสดุใช้ราชการไม่ได้คืนสู่สภาพที่ใช้ราชการได้ 

  การซ่อมบํารุงจึงมีความหมายรวมถึงการตรวจสภาพ   การทดสอบ  การให้บริการ  การแยก

ประเภทตามสภาพการใช้ราชการได้  การซ่อมแก้  การซ่อมสร้าง   การดัดแปลงแก้ไข  และคืนสภาพ 

 ๒.๒ การซ่อมแก้  คือการกระทําเพื่อให้พัสดุที่ใช้ราชการไม่ได้กลับคืนสู่สภาพที่ใช้ราชการได้ด้วยการปรับ  

เปลี่ยนชิ้นส่วน เปลี่ยนเครื่องอะไหล่  เปลี่ยนเครื่องประกอบบางส่วน  หรือถอดปรน 

 ๒.๓ การซ่อมสร้าง  คือการกระทําเพื่อให้พัสดุที่ใช้ราชการไม่ได้กลับสู่สภาพเดิมเหมือนของใหม่                

โดยถอดชิ้นส่วนที่ใช้ไม่ได้ออกเพื่อนําไปตรวจสภาพ  แล้วใช้เครื่องอะไหล่ช้ินส่วนประกอบ  และเครื่องประกอบ

ย่อยที่ยังใช้ได้  ที่ซ่อมสร้างใหม่หรือของใหม่มาประกอบขึ้นเพื่อให้ใช้ราชการได้ 

 ๒.๔ การปรนนิบัติบํารุง  คือการดูแลรักษา  การปรนนิบัติและการตรวจสอบพัสดุต่าง ๆ  โดยมีความมุ่ง

หมายที่จะบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้ราชการได้  และเพื่อค้นสิ่งชํารุดหรือเหตุขัดข้องที่ เริ่มเกิดขึ้น                 

และดําเนินการแก้ไขให้ทันท่วงทีก่อนความเสียหายนั้นจะลุกลามต่อไป  ทั้งนี้  กระทําทั้งก่อนและใช้งาน             

หลังใช้งาน  ตลอดจนในขั้นการซ่อมบํารุงต่าง ๆ ด้วย 

๓. การซ่อมบํารุง  ( กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนภูมิภาค ) 

 ๓.๑ เมื่อพัสดุเกิดการชํารุด   ให้หน่วยผู้ใช้รายงานขออนุมัติซ่อมไปยังหัวหน้าหน่วยพิจารณา  หากวงเงิน

ในการซ่อมเกินอํานาจหรือเกินขีดความสามารถของหน่วยให้เสนอขอรับการอนุมัติต่อผู้มีอํานาจตามที่ ได้มี

คําสั่งมอบอํานาจไว้ ตามลําดับ  พร้อมด้วยรายละเอียดดังนี้ 

  ๓.๑.๑ ย่ีห้อพัสดุ ชนิด  แบบ  และขนาด  ( ถ้ามี ) 

  ๓.๑.๒ หมายเลขพัสดุ  เช่น  หมายเลขทะเบียน  หมายเลขเครื่อง  ( ถ้ามี ) 

  ๓.๑.๓ หลักฐานการรับพัสดุ 

  ๓.๑.๔ ราคาพัสดุและค่าแรงในการซ่อม 

  ๓.๑.๕ สําเนาประวัติการซ่อม 





๓๓ 

 
 
     ฉบับที่   

     กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร 

     สวนรื่นฤดี   กรุงเทพมหานคร 

                                                          ๒๘    ธันวาคม   ๒๕๕๓ 

 

ผนวก  ซ   การควบคมุพัสด ุ (ประกอบระเบยีบปฏิบตัิประจาํ กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร วา่ดว้ยการสนับสนุน พ.ศ.๒๕๕๓) 

๑. ความมุ่งหมาย 

 ๑.๑ เพื่อให้ดําเนินการด้านบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ เป็นไปแนวทางเดียวกัน  และบังเกิดผลดีแก่

ทางราชการมากที่สุด 

 ๑.๒ เพื่อให้การตรวจบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ ไม่เกิดการยุ่งยากสับสน 

๒. คําจํากัดความ 

 ๒.๑ การควบคุมพัสดุ  หมายถึงการควบคุมพัสดุทุกชนิดที่ใช้ในราชการกองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร  ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท  คือ 

  ๒.๑.๑ การควบคุมทางการส่งกําลัง   คือการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายส่งกําลังทุกขั้นตอนของ  

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร นับต้ังแต่ การพยากรณ์ความต้องการ การประกันการจัดหา  

สิ่งอุปกรณ์ให้ทันเวลา  การสะสม สิ่งอุปกรณ์  การกําหนดแผนแจกจ่าย  การซ่อมบํารุง และการกําหนดวิธีการ

จําหน่าย 

  ๒.๑.๒ การควบคุมทางบัญชี  คือการดําเนินการทางบัญชีเพื่อควบคุมพัสดุ  ด้วยการบันทึกรายงาน

เกี่ยวกับจํานวนพัสดุ ค้างรับ คงคลัง ค้างจ่าย ตลอดจนราคา สภาพสิ่งอุปกรณ์และอื่น ๆ ตามความจําเป็น 

 ๒.๒ การสํารวจพัสดุ  หมายถึงการตรวจ  จํานวน  สภาพ ณ คลังพัสดุ หรือที่เก็บพัสดุ เพื่อป้องกัน และแก้ไข

ทางบัญชี  ความคลาดเคลื่อนทางบัญชี  ที่เก็บ  การทุจริต  สิ่งอุปกรณ์เกินอัตรา  การรับส่งหน้าที่  และเพื่อกัน

การที่จะเกิดอันตรายแก่พัสดุ 

  ๒.๒.๑ ประเภทการสํารวจ 

   ๒.๒.๑.๑ การสํารวจเบ็ดเสร็จ  ได้แก่การสํารวจพัสดุ  ในครอบครองทั้งหมดโดยปิดการ

เบิกจ่ายทั้งสิ้น  การสํารวจประเภทนี้ใช้เฉพาะคลังที่มีเครื่องมือ  ในการสํารวจสมบูรณ์ทั้งสิ้น 

   ๒.๒.๑.๒ การสํารวจหมุนเวียน  ได้แก่การสํารวจที่กระทําขึ้น  ในรอบปีโดยแบ่งพัสดุ

ออกเป็นจํานวนหรือชนิด  เพื่อทําการสํารวจหมุนเวียนกันไปตามตารางการสํารวจที่กําหนดขึ้น 
   ๒.๒.๑.๓ การสํารวจพิเศษ  ได้แก่การสํารวจที่กระทําขึ้นเป็นครั้งคราวตามความจําเป็น  

และตามคําสั่งของผู้มีอํานาจ  เช่น  เกิดอันตรายแก่สิ่งอุปกรณ์ (โจรกรรม  อัคคีภัย)  หน่วยบัญชีต้องการ

สอบจํานวน  ที่เก็บคลาดเคลื่อน ฯลฯ 



๓๔ 

 
  ๒.๒.๒ วิธีสํารวจพัสดุในคลังเก็บรักษา 

   ๒.๒.๒.๑ วิธีปิดคลัง  ก่อนถึงกําหนดวันเริ่มทําการสํารวจ  ให้รีบดําเนินการจ่ายพัสดุ     

ตามเอกสารเดิมให้เสร็จสิ้น  ประกาศระงับการจ่าย  ให้หน่วยทราบล่วงหน้า  จะระงับทั้งหมดหรือบางส่วน ก็ได้  

อาจจะมีข้อยกเว้น  การจ่ายพัสดุตามใบเบิกเร่งด่วน  เมื่อสํารวจเสร็จสิ้นทําการรายงานผลเปรียบเทียบการ

สํารวจ  เพื่อขอแก้ไขบัญชีคุมและทําการแก้ไขบัญชีคุมเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว 

   ๒.๒.๒.๒ วิธีปิดคลัง  ได้แก่การสํารวจพร้อมกับการปฏิบัติงานในคลังไปด้วย  โดยไม่ระงับ

การรับจ่าย  และลงบันทึกการรับจ่ายทุกครั้ง  ในระหว่างการรายงาน 

  ๒.๒.๓ อํานาจในการสั่งสํารวจพัสดุของ  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

ได้แก่  ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานทั่วไป  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  หัวหน้าหน่วยงาน 

ที่ปฏิบัติงานตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  หรือผู้รับมอบ  โดยปกติผู้มีอํานาจสั่งสํารวจ  

จะได้สั่งสํารวจไว้เป็นการประจํา  ยกเว้นกรณีพิเศษสามารถสั่งสํารวจเป็นครั้งคราว  ตามความจําเป็น 

  ๒.๒.๔ อํานาจในการสั่งแก้ไขบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุพัสดุของ กองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร คือ ผู้ที่มีอํานาจสั่งจําหน่ายตามระเบียบ กองอํานวยการรักษาความม่ันคง

ภายในราชอาณาจักร ว่าด้วยการจําหน่ายพัสดุ หากเป็นหน่วยงานกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร ส่วนภูมิภาค เมื่อสั่งแก้ไขบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุแล้ว ให้รายงาน ผู้อํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผ่าน สํานักบริหารงานทั่วไป กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักร) เพื่อทราบ และแก้ไขบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร โดยดําเนินการดังนี้ 

   ๒.๒.๔.๑ เมื่อสํารวจพัสดุเสร็จสิ้นลง  หากมีการคลาดเคลื่อนให้หน่วยทํารายงานขอปรับ

จํานวนพัสดุ เสนอตามลําดับขั้น  จนถึงผู้มีอํานาจสั่งสํารวจ 

   ๒.๒.๔.๒ ผู้มีอํานาจสั่งสํารวจ  อาจสั่งให้ทําการสอบสวนเมื่อพัสดุมีจํานวนขาด เกิน

หรือชํารุดเสียหาย หรือเจ้าหน้าที ่ผู ้รับผิดชอบมีพฤติกรรม  ส่อให้เห็นว่าการเก็บรักษาสิ่งอุปกรณ์มิได้

เป็นไปตามความเหมาะสม  ถูกต้อง 

   ๒.๒.๔.๓ ผู้มีอํานาจสั่งสํารวจ  เมื่อได้รับรายงาน  และหลักฐานในการสํารวจแล้ว ให้

พิจารณานําเสนอไปยัง  ผู้มีอํานาจสั่งจําหน่าย  เพื่ออนุมัติแก้ไขบัญชี 

   ๒.๒.๔.๔ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว  ให้หน่วยแก้ไขบัญชี  โดยปกติการแก้ไขบัญชี จะกระทํา

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจสั่งจําหน่าย แต่เพื่อมิให้เสียผลในการปฏิบัติงาน  หน่วยอาจหมายเหตุ

จํานวนที่สํารวจไว้ในบัญชี  การแก้ไขหลักฐานเกี่ยวกับ  การสํารวจในบัญชี  จะต้องลงด้วยหมึกแดงโดยตลอด 

  ๒.๒.๕ การสํารวจที่เก็บ  และการสํารวจบัญชี  คลังเก็บรักษาต้องทําการสํารวจที่เก็บอย่างน้อย

ปีละ  ๒  ครั้ง  และสํารวจอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของจํานวนบัญชีทั้งหมด  โดยกําหนดเวลาในการสํารวจให้

สอดคล้องกับการสํารวจพัสดุ  ทั้งนี้เพื่อให้ที่เก็บพัสดุตรงกับที่ได้แจ้งไว้ในบัตรแสดงที่เก็บอยู่เสมอ 





๓๖ 

 
     ฉบับที่   

     กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร 

     สวนรื่นฤดี   กรุงเทพมหานคร 

                                                                  ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 

 

ผนวก  ด   การกอ่สรา้ง  (ประกอบระเบยีบปฏิบตัิประจาํ กองอาํนวยการรกัษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร วา่ดว้ยการสนับสนุน พ.ศ.๒๕๕๓) 

๑. ความมุ่งหมาย 

 ๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอความต้องการก่อสร้างรวดเร็วขึ้นสอดคล้องกัน และทันต่อ

ความต้องการของหน่วย 

 ๑.๒ เพื่อลดเวลาในการสั่งการ 

 ๑.๓ เพื่อช่วยให้กําลังพลของหน่วยที่ปฏิบัติงานใหม่มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

๒. คําจํากัดความ 

 ๒.๑ การก่อสร้างอาคาร  หมายถึงการก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ 

 ๒.๒ การซ่อมแซมอาคาร  หมายถึงการแก้ไข เปลี่ยนส่วนที่ชํารุด เสื่อมสภาพ หรือเพิ่มเติมทดแทนส่วนที่

สูญหาย  ให้คืนสภาพใช้การได้ตามเดิม 

 ๒.๓ การดัดแปลงอาคาร  หมายถึง การทําให้บางส่วนของอาคารเปลี่ยนแปลงไปจากของเดิม รวมทั้ง 

การปรับปรุงต่อเติมด้วย 

 ๒.๔ การสาธารณูปโภค 

  ๒.๔.๑ ไฟฟ้าภายนอก   หมายถึงสายและอุปกรณ์ไฟฟ้านอกอาคาร ส่วนของการไฟฟ้านครหลวง 

หรือส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยนับจากมิเตอร์ประจําอาคารออกไปถึงสายไฟฟ้าแรงสูง 

  ๒.๔.๒ ไฟฟ้าภายใน  หมายถึงสายและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารนับจากมิเตอร์เข้ามาในอาคาร 

  ๒.๔.๓ ประปาภายนอก  หมายถึงท่อและอุปกรณ์ประปานอกอาคารนับจากมิเตอร์ประจําอาคาร

ออกไปถึงท่อเมนการประปานครหลวง  หรือของการประปาภูมิภาค ในกรณีที่ไม่มีมิเตอร์ประจําอาคาร  หรือใช้

มิเตอร์ส่วนรวมให้นับจากนอกชายคาอาคารออกไป 

  ๒.๔.๔ ประปาภายใน  หมายถึงท่อและอุปกรณ์ประปาภายในอาคาร นับจากมิเตอร์ หรือชายคา

อาคารเข้ามาแล้วแต่กรณี 

๓. กรรมวิธีในการดําเนินการ ขอรับการสนับสนุนเกี่ยวกับการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารและ

สาธารณูปโภค 

 ๓.๑ การก่อสร้างอาคาร  หลักฐานเอกสารที่ต้องแนบพร้อมตัวเรื่องมีดังนี้ 

  ๓.๑.๑ เอกสารแสดงเหตุผลความจําเป็นที่จะก่อสร้างอาคาร 

 



๓๗ 

 
  ๓.๑.๒ หลักฐานความยินยอมให้ใช้กรรมสิทธ์ิในที่ ดินเป็นลายลักษณ์อักษร (หรืออาจเป็น               

หลักฐานกรรมสิทธ์ิที่ดิน) 
  ๓.๑.๓ แบบรูป (DRAWING)  แสดงรายละเอียด ขนาด รูปร่าง 

   -  แปลนพื้น  (FLOOR  PLANS) 

   -  ทรวดทรงด้านต่าง ๆ (ELEVATION)  

   -  แผนผัง  คาน  ตง  โครงหลังคา 

   -  รูปตัด (SECTIONS)  และแบบขยาย  (DETAILS)  ส่วนที่สําคัญต่าง ๆ  

  ๓.๑.๔ รายการก่อสร้างประกอบแบบรูป  (SPECIFICATION) คือรายการก่อสร้างที่แสดง

รายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถแสดงในแบบรูปได้ 

  ๓.๑.๕ บัญชีรายละเอียดการประมาณราคา (ESTIMATION) 

   -  แสดงจํานวนการสิ้นเปลืองวัสดุก่อสร้างและราคาหน่วยละ 

   -  ราคารวมค่าวัสดุ 

   -  ค่าแรงงาน ค่ากําไรและภาษี  (ถ้าเป็นงานที่หน่วยทําเองไม่มีค่าแรง ค่ากําไร และภาษี) 

   -  ราคารวมทั้งสิ้น 

  ๓.๑.๖ ผังบริเวณ ที่จะดําเนินการก่อสร้าง 

   -  แสดงเครื่องหมายจุดที่จะก่อสร้าง 

   -  แสดงระดับความสูงตํ่าของพื้นที่ ภูมิประเทศ ที่จะต้องตัดดินหรือถมดิน ถ้าสามารถนํามา

เป็นข้อมูลได้ 

   -  แสดงเครื่องหมายบริเวณที่จะขุดดินมาถม (บ่อยืมดิน) ในกรณีที่ต้องถมดิน โดยใช้ดิน

ภายในหน่วย (หากใช้ดินนอกหน่วยไม่ต้องแสดงเครื่องหมาย) 

 ๓.๒ การก่อสร้างถนน  หลักฐานเอกสารที่ต้องแนบพร้อมตัวเรื่องมีดังนี้.- 

  ๓.๒.๑ เอกสารแสดงเหตุผลและความจําเป็นที่จะก่อสร้างถนน 

  ๓.๒.๒ หลักฐานความยินยอมให้ใช้กรรมสิทธ์ิในที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษร  (หรืออาจเป็นหลักฐาน

กรรมสิทธ์ิที่ดิน 

  ๓.๒.๓ แบบรูป (DRAWING)  แสดงขนาดของถนนที่จําเป็นดังนี้ 

   -  ความสูงของคันทางหรือพื้นฐานทางหรือมูลดิน  (SUBGRADE) 

   -  ความกว้างของตัวถนน (ROADBED)  นับจากไหล่ทางถึงไหล่ทาง 

   -  ทางรถแล่นหรือแนวแล่น (TRAVELED ๓ WAY) 

   -  ไหล่ทางทั้งสองข้าง (SHOULDERS) 

   -  ฐานทาง (BASE ๓ COURSE) 

   -  ความหนาและชนิดของผิวจราจร (SURFACE) 

   -  ลาดทาง (SLOPE) 

   -  ความนูนกลาง (CROWN) 



๓๘ 

 
  ๓.๒.๔ ผังบริเวณ (VICINTY - MAP)  แสดงแนวของถนน ความยาวของถนน จุดที่ต้ังของสะพาน 

ท่อลอดถนน จุดคับขัน ที่หลีกรถ  เขตถากถาง 

  ๓.๒.๕ ระดับความสูงตํ่าของพื้นผิวดิน  (PROFILE)  ตามแนวถนน (เพื่อทราบปริมาณดินตัดดินถม) 

  ๓.๒.๖ บัญชีรายละเอียดการประมาณราคา (ESTIMATION) เช่นเดียวกับข้อ ๔.๑.๕  

 ๓.๓ การซ่อมแซมอาคารและถนน  หลักฐานเอกสารที่ต้องแนบพร้อมตัวเรื่องมีดังนี้.- 

  ๓.๓.๑ ผังบริเวณแสดงอาคารหรือถนนที่จะซ่อมแซม 

  ๓.๓.๒ รายการแสดงลักษณะวิธีการดําเนินการและปริมาณงาน 

  ๓.๓.๓ บัญชีรายละเอียดการประมาณราคา (ESTIMATION)  เช่นเดียวกับข้อ ๓.๑.๕ 

 ๓.๔ การดัดแปลงและต่อเติมอาคาร  หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องแนบตัวเรื่องใช้ตามท่ีกล่าวไว้แล้วใน

การก่อสร้างอาคาร  โดยอนุโลม 

 ๓.๕ ไฟฟ้าภายนอก  หลักฐานเอกสารที่ต้องแนบพร้อมตัวเรื่องมีดังนี้.- 

  ๓.๕.๑ การก่อสร้างอาคารที่ยังไม่มีสายไฟฟ้าผ่าน หน่วยต้องแจ้งการไฟฟ้าภูมิภาค หรือการไฟฟ้า

นครหลวง  ให้ประมาณราคาค่าปักเสา  พาดสายไฟฟ้า  และติดต้ังมิเตอร์ฯ  แล้วถ่ายสําเนาเอกสาร การ

ประมาณราคา และเอกสารของการไฟฟ้า ฯ แนบเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุน 

  ๓.๕.๒ ในกรณีที่จะต้องปักเสาพาดสาย หรือปรับปรุงไฟฟ้าทั่วบริเวณปริมาณมาก  ให้แนบ

ภาพถ่ายสําเนาแผนผังและบัญชีรายการประมาณราคาของการไฟฟ้า ฯ ไปด้วย 

 ๓.๖ ไฟฟ้าภายใน  หลักฐานเอกสารที่ต้องแนบพร้อมตัวเรื่องมีดังนี้.- 

  ๓.๖.๑ การซ่อมแซม  ให้แนบบัญชีรายละเอียดแสดงการสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์และราคาหน่วยละ  

ราคารวมค่าวัสดุ  ค่าแรง  ค่ากํากับภาษี  (ถ้าเป็นงานที่หน่วยทําเองไม่มีค่าแรง  ค่ากําไร  และภาษี) 

  ๓.๖.๒ การปรับปรุง  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือติดต้ังใหม่ทั้งหมด  ให้แนบแผนผังแสดงรายละเอียด  

ขนาด  จํานวน  ตําแหน่ง  ที่ติดต้ังต่าง ๆ แนบไปพร้อมบัญชีรายละเอียดประมาณราคาดังกล่าวแล้วข้างต้นด้วย 

 ๓.๗ ประปาภายนอก  เช่นเดียวกับไฟฟ้าภายนอก 

 ๓.๘ ประปาภายใน  เช่นเดียวกับไฟฟ้าภายใน 

๔. การตรวจสอบรับรองแบบรูปรายการและบัญชีรายละเอียดประมาณราคาในการขอรับการสนับสนุน

งบประมาณก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร ให้นายทหารยุทธโยธาของ กอ.รมน.ภาค (หรือนายทหารยุทธโยธากองทัพ

ภาค หรือนายทหารยุทธโยธามณฑลทหารบก)  เป็นผู้ตรวจสอบรับรองความถูกต้องทุกครั้ง 

๕. เมื่อหน่วยดําเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมเสร็จแล้ว  ต้องรายงานผลมายัง  กองอํานวยการรักษาความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักร  โดยแนบหลักฐานดังต่อไปนี้  (แยกเรื่องต่างหากจากฎีกาเบิกเงิน) 

 ๕.๑ สําเนาหลักฐานที่ได้รับอนุมัติ 

 ๕.๒ สําเนากรรมวิธีที่ดําเนินการจัดหา 

 ๕.๓ หลักฐานการรายงานของกรรมการตรวจการจ้าง  หรือหลักฐานการตรวจรับงาน 

 ๕.๔ วันที่เริ่มดําเนินการก่อสร้าง  และวันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 

 ๕.๕ แบบรูปและรายการก่อสร้าง 





๔๐ 

 
 
     ฉบับที่   

     กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร 

     สวนรื่นฤดี   กรุงเทพมหานคร 

                                                              ๒๘    ธันวาคม   ๒๕๕๓ 

 

ผนวก  ต  การขนส่ง (ประกอบระเบยีบปฏบิัติประจํา กองอาํนวยการรกัษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร วา่ดว้ยการสนับสนุน พ.ศ.๒๕๕๓) 

๑. ความมุ่งหมาย 

 ๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งกําลังพลและสิ่งอุปกรณ์รวดเร็วขึ้นสอดคล้อง และทันต่อ

ความต้องการของหน่วยได้ 

 ๑.๒ เพื่อให้กําลังพลของหน่วยที่มาปฏิบัติงานใหม่มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

๒. คําจํากัดความ 

 ๒.๑ การเคลื่อนย้าย  หมายถึง  การนําคน   สัตว์  และสัมภาระจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่ง 

 ๒.๒ งบประมาณการเคลื่อนย้าย  หมายถึง  จํานวนเงินสดหรือเครดิต  ซึ่งกองอํานวยการรักษา               

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   ได้จัดสรรให้แก่หน่วยถืองบประมาณสําหรับใช้ในกิจการอันเกี่ยวกับการ

เคลื่อนย้าย 

 ๒.๓ หน่วยถืองบประมาณการเคลื่อนย้าย  หมายถึง  หน่วยที่ได้รับการแบ่งมอบงบประมาณการ

เคลื่อนย้ายจาก กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เป็นค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายของหน่วย 

 ๒.๔ เจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้าย   หมายถึง  ข้าราชการสัญญาบัตรซึ่งหัวหน้าหน่วยถืองบประมาณการ

เคลื่อนย้ายแต่งต้ังให้เป็นเจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้าย 

 ๒.๕ คําสั่งเดินทาง  หมายถึง  คําสั่งของหัวหน้าหน่วยถืองบประมาณการเคลื่อนย้ายเป็นลายลักษณ์อักษร  

อันกําหนดถึงรายละเอียดต่าง ๆ ในการเดินทาง 

 ๒.๖ ผู้ เ ดินทาง  หมายถึง  ข้าราชการของหน่วยงาน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร  ซึ่งได้รับคําสั่งเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราว 

 ๒.๗ ประเภทการขนส่ง  ได้แก่.- 

  ๒.๗.๑ การขนส่งทางรถไฟ 

  ๒.๗.๒ การขนส่งทางถนน 

  ๒.๗.๓ การขนส่งทางน้ํา 

  ๒.๗.๔ การขนส่งทางอากาศ 

 ๒.๘ การขนส่งทางรถไฟ  หมายถึง  การขนส่งด้วยรถไฟของสํานักงานขนส่งพาณิชย์หรือของทหาร 

 ๒.๙ การขนส่งทางถนน  หมายถึง  การขนส่งด้วยรถยนต์ของสํานักงานขนส่งพาณิชย์หรือของทหาร 

 ๒.๑๐ การขนส่งทางน้ํา  หมายถึง  การขนส่งด้วยเรือของสํานักงานขนส่งพาณิชย์หรือของทหาร 

 ๒.๑๑ การขนส่งทางอากาศ  หมายถึง  การขนส่งด้วยเครื่องบินของสํานักงานขนส่งพาณิชย์หรือของทหาร 



๔๑ 

 
 ๒.๑๒ ใบแลกการขนส่ง  หมายถึง  เอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอใช้บริการขนส่ง             

และเป็นหลักฐานในทางบัญชีระหว่าง กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  กับสํานักงาน

ขนส่งพาณิชย์ที่มีข้อตกลงกับ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 ๒.๑๓ ใบแลกการขนส่งโดยสาร  หมายถึง  ใบแลกการขนส่งที่ใช้ในการโดยสารแต่อย่างเดยีว 

 ๒.๑๔  ใบแลกการขนส่งบรรทุก  หมายถึง  ใบแลกการขนส่งที่ใช้ในการบรรทุกแต่อย่างเดียว 

 ๒.๑๕  น้ํามันเชื้อเพลิง  หมายถึง  น้ํามันที่ ใช้ เป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ให้ กําลังงาน  ได้แก่  น้ํามัน                 

แก๊สโซลีนยานยนต์  น้ํามันดีซ่า  น้ํามันดีเซล  น้ํามันก๊าด  น้ํามันเตา ฯลฯ 

 ๒.๑๖  น้ํามันอุปกรณ์  หมายถึง  น้ํามันชนิดต่าง ๆ  เว้นน้ํามันเชื้อเพลิง  ได้แก่  น้ํามันหล่อลื่น                

น้ํามันเกียร์  ไขข้น  น้ํามันห้ามล้อ  ฯลฯ 

 ๒.๑๗  เกณฑ์ความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง  หมายถึง  ความสิ้นเปลืองน้ํามันของยานพาหนะและ

เครื่องจักรกลเกณฑ์ปานกลาง  สําหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการกําหนดความต้องการ  การจัดหา  การเก็บรักษา  

และการแจกจ่าย  ส่วนการจ่ายจริงนั้นให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร กําหนด 

๓. กรรมวิธีในการดําเนินการ 

 ๓.๑ หลักปฏิบัติสําคัญในการจัดการเคลื่อนย้าย 

  ๓.๑.๑ ให้ยึดถือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ใน พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการ และคําสั่งคําช้ีแจงที่ กอ.รมน.กําหนดไว้ 

  ๓.๑.๒ การเคลื่อนย้าย  ให้ใช้การขนส่งทางรถไฟและทางถนนเป็นหลัก 

  ๓.๑.๓ การขนส่งทางอากาศ  ให้ใช้ในกรณีเร่งด่วนและจําเป็น  และ/หรือประหยัด 

  ๓.๑.๔ ให้ใช้บริการขนส่งทางอากาศของหน่วยราชการก่อนเป็นอันดับแรก  ถ้าหน่วยราชการ          

ไม่สามารถสนับสนุนได้ ในเมื่อจําเป็นและเร่งด่วนอันจะทําให้เกิดผลเสียแก่ทางราชการก็ให้ใช้บริการขนส่ง

พาณิชย์  โดยให้ผู้บังคับหน่วยตั้งแต่ระดับผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด พิจารณาอนุมัติ  

ตามความเหมาะสมด้วยความประหยัด 

  ๓.๑.๕ เครื่องมือในการขนส่งให้ใช้ของหน่วยก่อน  ถ้าไม่พอหรือไม่มีให้ขอตามสายการสนับสนุน

ของหน่วยในพื้นที่นั้น 

  ๓.๑.๖ การใช้บริการขนส่งเอกชนให้ใช้ได้กรณีหน่วยเหนือไม่สามารถสนับสนุนการขนส่งให้ได้  

โดยพิจารณาการใช้บริการขององค์การรัฐบาลเป็นอันดับแรก 

  ๓.๑.๗ ให้หน่วยงาน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนภูมิภาคท่ีได้รับ 

การจัดสรรงบประมาณค่าเคลื่อนย้าย ฯ  รายงานการเคลื่อนย้ายประจําเดือนและรายงานยอดความสิ้นเปลือง  

ค่าใช้จ่ายจริงในรอบเดือนถึง  กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  ภายในวันที่  ๑๐       

ของเดือนถัดไป 

  ๓.๑.๘ ให้หน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการเคลื่อนย้าย  กําหนดระเบียบปฏิบัติ

ประจําการเคลื่อนย้ายให้สอดคล้องกับระเบียบฉบับนี้ 

 



๔๒ 

 
 ๓.๒ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณค่าเคลื่อนย้าย ฯ  (หมวดค่าใช้สอย) 

  ๓.๒.๑ งบประมาณค่าเคลื่อนย้าย ฯ  ให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้.- 

   ๓.๒.๑.๑ เป็นค่าโดยสารรถยนต์  รถไฟ  และเครื่องบิน 

   ๓.๒.๑.๒ ค่าจ้างเหมารถยนต์  รถไฟ  เรือ  คนหาบหาม  เกวียน  และ  สัตว์พาหนะ 

   ๓.๒.๑.๓ เป็นค่าระวางบรรทุกสิ่งอุปกรณ์ 

   ๓.๒.๑.๔ เป็นค่าบรรจุหีบห่อ 

   ๓.๒.๑.๕ เป็นค่าจ้างแรงงานยกขน 

   ๓.๒.๑.๖ เป็นค่าขนถ่าย 

   ๓.๒.๑.๗ เป็นค่ายึดตรึง 

   ๓.๒.๑.๘ เป็นค่าผ่านทาง 

   ๓.๒.๑.๙ เป็นค่าผ่านสะพาน 

   ๓.๒.๑.๑๐ เป็นค่าผ่านประตูน้ํา 

   ๓.๒.๑.๑๑ เป็นค่าส่งข้าม 

   ๓.๒.๑.๑๒ เป็นค่าประกันอุปกรณ์ชํารุดเสียหาย 

   ๓.๒.๑.๑๓ เป็นค่าบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย 

  ๓.๒.๒ เป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันอุปกรณ์ที่ต้องจ่ายทดแทนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน             

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  ที่ได้ทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการ  โดยมีคําสั่ง

เดินทางตามระเบียบฯ  และใช้รถราชการของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร            

ตามใบสําคัญที่ได้ทดลองจ่ายไปจริง  หากเดินทางไปราชการโดยมีคําสั่งเดินทางตามระเบียบฯ และใช้             

รถส่วนตัวจะจ่ายให้เฉพาะค่าน้ํามันเชื้อเพลิงเท่านั้น  สาํหรับค่าน้ํามันอุปกรณ์จะไม่จ่ายให้ 

  ๓.๒.๓ หน่วยงาน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนกลาง  ให้จัดการ

เคลื่อนย้ายด้วยการใช้ใบแลกการขนส่ง (เครดิต) ทุกประเภท  โดยให้สํานักบริหารงานทั่วไปฯ เป็นผู้รับผิดชอบ

และดําเนินการ 

  ๓.๒.๔ หน่วยงาน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนภูมิภาค  ไม่ให้จัดการ

เคลื่อนย้ายด้วยการใช้ใบแลกการขนส่ง (เครดิต) ทุกประเภท คงให้ใช้งบส่งกําลังบํารุงประเภทค่าเคลื่อนย้ายฯ 

ที่ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  จัดสรรให้เป็นประจําปี  ดําเนินการ 

 ๓.๓ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณค่าน้ํามันเชื้อเพลิงฯ  (หมวดค่าวัสดุ) 

  ๓.๓.๑ งบประมาณค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ฯ ให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้.- 

   ๓.๓.๑.๑ เป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันอุปกรณ์ที่ใช้กับสิ่งอุปกรณ์ดังนี้.- 

    ๓.๓.๑.๑.๑ รถราชการของ  กองอํ านวยการรักษาความมั่ นคงภายใน

ราชอาณาจักร 

    ๓.๓.๑.๑.๒ รถราชการของส่วนราชการปกติที่ได้รับอนุมัติจากผู้อํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   ให้นํามาใช้ในราชการในสายงาน กองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักรได้ 



๔๓ 

 
    ๓.๓.๑.๑.๓ รถราชการของส่วนราชการที่นํามาใช้ช่ัวคราวกรณีที่หน่วยมีความ

จําเป็นเพื่อมิให้เสียผลในการปฏิบัติงานส่วนรวมของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

    ๓.๓.๑.๑.๔ เครื่องจักรกล  เครื่องยนต์ทําไฟ  และสิ่งอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ที่เป็นสิ่ง

อุปกรณ์ของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

 ๓.๔ วิธีการเคลื่อนย้ายปฏิบัติได้  ๔  วิธี 

  ๓.๔.๑ การเดินทางโดย  รฟท.  บขส.  บดท.  และรถส่วนตัว  โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ ฯ         

  ๓.๔.๒ ใช้ ย านพาหนะของหน่ วยหรื อขอรั บการสนับสนุนยานพาหนะจากหน่ วย อ่ืน                 

เมื่อรถราชการของหน่วยไม่เพียงพอ 

  ๓.๔.๓ ว่าจ้างรถเอกชนเมื่อรถราชการของหน่วยไม่ เพียงพอ  และหน่วยอ่ืนไม่สามารถ               

ให้การสนับสนุนได้  ทั้งนี้ต้องดําเนินการตามระเบียบ ฯ  โดยว่าจ้างบริการขององค์การรัฐบาลเป็นลําดับแรก 

  ๓.๔.๔ ทางเครื่องบินเมล์ของกองทัพอากาศ โดยปฏิบัติตามระเบียบของกองทัพอากาศ 

 ๓.๕ กรรมวิธีในการเดินทางไปราชการ 

  ๓.๕.๑ ข้าราชการ  ลูกจ้าง  ในสายงานของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

เมื่อได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ  ให้รายงานการเดินทางตามสายการบังคับบัญชาจนถึงผู้มีอํานาจอนุมัติให้

เดินทางตามระเบียบของ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  เพื่อขออนุมัติเดินทาง             

และออกคําสั่งเดินทาง 

  ๓.๕.๒ คําสั่งเดินทางจะต้องกําหนดรายละเอียดต่าง ๆ  ในการเดินทางประเภทการขนส่ง  พร้อม

ทั้งเงินเดือนของผู้เดินทาง (ไม่รวมเงินเพิ่มพิเศษ)  และลงนามโดยผู้มีอํานาจอนุมัติให้เดินทางตามระเบียบของ 

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

  ๓.๕.๓ การออกคําสั่งเดินทางควรกระทําให้หน่วยที่เกี่ยวข้องมีเวลาในการเตรียมการได้ทัน 

  ๓.๕.๔ การขอการขนส่งโดยปกติ  ให้เสนอคําขอล่วงหน้า  ๕  วัน  ยกเว้นกรณีเร่งด่วนและจําเป็น  

ให้เสนอคําขอล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า  ๒๔  ช่ัวโมง 

  ๓.๕.๕ เมื่อกลับจากราชการต้องรายงานการเดินทางให้ผู้อนุมัติให้เดินทางทราบ  และนําหลักฐาน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางขอเบิกเงินทดแทนจากเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วย 

  ๓.๕.๖ เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยตรวจหลักฐานการเบิกเงิน   สําหรับค่าพาหนะและระยะทาง

เดินทาง  ควรให้เจ้าหน้าที่ส่งกําลังบํารุงของหน่วยพิจารณาการตรวจสอบด้วย แล้วดําเนินกรรมวิธีตามระเบียบ

จ่ายเงินทดแทนให้ผู้เดินทางต่อไป 

  ๓.๕.๗ กรณีผู้เดินทางใช้ใบแลกการขนส่ง  (เฉพาะ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักรส่วนกลาง) ให้  สํานักบริหารงานทั่วไป  กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  

เป็นผู้ดําเนินการจัดการเคลื่อนย้ายและดําเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน 

 ๓.๖ สิทธิในการเดินทางไปราชการ 

  ๓.๖.๑ ให้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกําหนดไว้ 

  ๓.๖.๒ คําสั่งและระเบียบของ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  กําหนดไว้ 
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๔๕ 

 
 

     ฉบับที่   

     กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร 

     สวนรื่นฤดี   กรุงเทพมหานคร 

                                                                 ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 

 

ผนวก  ถ  การรกัษาพยาบาลและการส่งกลบั  (ประกอบระเบยีบปฏิบตัิประจาํ กองอาํนวยการ

รกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร วา่ดว้ยการสนับสนนุ พ.ศ.๒๕๕๓) 

๑. ความมุ่งหมาย 

 ๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการส่งกลับรวดเร็วขึ้น สอดคล้องและทันต่อ

ความต้องการของหน่วยได้ 

 ๑.๒ เพื่อลดเวลาในการสั่งการ 

 ๑.๓ เพื่อให้กําลังพลของหน่วยที่มาปฏิบัติงานใหม่มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

๒. คําจํากัดความ 

 ๒.๑ คนไข้ (ผู้ป่วยเจ็บ)  คือบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บ  ป่วย  หรือมีการผิดปกติทางร่างกาย  หรือจิตใจอย่างใด

อย่างหนึ่ง 

 ๒.๒ คนไข้นอก  คือคนไข้ที่ไปรับการตรวจรักษาแต่ไม่รับไว้ในหน่วยรักษาพยาบาล 

 ๒.๓ คนไข้ใน  คือคนไข้ที่ไปรับการตรวจรักษาและรับไว้ในหน่วยรักษาพยาบาล 

 ๒.๔ เจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล  หมายถึง  แพทย์  ทันตแพทย์  พยาบาลและเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติ

หน้าที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

 ๒.๕ การปฐมพยาบาล  คือการปฏิบัติการใด ๆ ในขั้นต้น  เพื่อบรรเทาอาการของคนไข้ หรือช่วยให้คนไข้

พ้นจากอันตรายอันอาจจะเกิดจากการป่วยเจ็บ 

 ๒.๖ การรักษาพยาบาล  คือการปฏิบัติการใด ๆ  เพื่อมุ่งหมายให้คนไข้หายเป็นปกติหรือรอดพ้นจากการ

ทรมานหรือให้รอดชีวิต 

 ๒.๗ การส่งกลับ  คือการส่งคนไข้ไปยังหน่วยรักษาพยาบาลอื่น ๆ  การส่งกลับยังหน่วยต้นสังกัด  

ตลอดจนกรรมวิธีเกี่ยวกับการส่งคนไข้ 

 ๒.๘ นโยบายการส่งกลับ  คือนโยบายในการส่งคนไข้กลับไปรักษาต่อโดยกําหนดเป็นจํานวนวัน

รักษาพยาบาลตามขีดความสามารถของหน่วย 

๓. กรรมวิธีในการดําเนินการรักษาพยาบาลและการส่งกลับ 

 ๓.๑ หน่วยงาน  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนกลาง   

  ๓.๑.๑ สํานักบริหารงานทั่วไป  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

ได้ดําเนินการให้บริการในการรักษาพยาบาลขั้นต้นให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติราชการใน      

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนกลาง   โดยเปิดห้องปฐมพยาบาลขึ้นต้นขึ้น 



๔๖ 

 
  ๓.๑.๒ หากเกินขีดความสามารถของที่ปฐมพยาบาลขึ้นต้น  จะได้พิจารณาให้คําแนะนําหรือ

พิจารณานําส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงตามความจําเป็น 

 ๓.๒ หน่วยงาน  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนภูมิภาค   

  ๓.๒.๑ การรักษาพยาบาล 

   ๓.๒.๑.๑ ให้ใช้สถานพยาบาลของทางราชการเป็นหลัก 

   ๓.๒.๑.๒ ข้าราชการ  พลเรือน  ตํารวจ  ทหาร  ที่มีสิทธ์ิได้รับค่ารักษาพยาบาลตาม

ระเบียบ  การช่วยเหลือ  ข้าราชการและลูกจ้างประจําเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของกระทรวงการคลัง         

ให้ขอรับค่ารักษาพยาบาลตามสิทธ์ิ 

   ๓.๒.๑.๓ เจ้าหน้าที่ทีปฏิบัติงานตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่มิใช่

ข้าราชการ เช่น  อาสาสมัคร  ลูกจ้างชั่วคราว ฯลฯ  ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลจาก กองอํานวยการรักษาความมั่นคง 

ภายในราชอาณาจักร  ตามที่  สํานักงบประมาณและการเงิน  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร  จะได้แจ้งรายละเอียดการสั่งจ่ายงบประมาณ หรือมีการสั่งการเป็นอย่างอื่น 

  ๓.๒.๒ การส่งกลับ 

   ๓.๒.๒.๑ ตามคําสั่งหรือระเบียบปฏิบัติประจําของหน่วยงานต้นสังกัด โดยส่งกลับตามสายงาน 

จนถึงโรงพยาบาลส่วนกลางของต้นสังกัด 

   ๓.๒.๒.๒ ใช้เครื่องมือยานพาหนะของหน่วยเป็นหลัก  หากเกินขีดความสามารถให้      

ขอหน่วยเหนือ 

   ๓.๒.๒.๓ กรณีเร่งด่วน  เพื่อช่วยชีวิตของผู้ป่วยเจ็บ เนื่องจากเกิดขีดความสามารถของ

โรงพยาบาลในท้องถิ่น  ให้หน่วยพิจารณาร่วมกับแพทย์ผู้รักษาดําเนินการส่งกลับไปโรงพยาบาลที่มีขีด

ความสามารถสูงกว่า ดังนี้ 

    ๓.๒.๒.๓.๑  จัดยานพาหนะที่หน่วยมีอยู่ (รถยนต์  เฮลิคอปเตอร์ หรือ

เครื่องบิน)  นําส่ง 

    ๓.๒.๒.๓.๒  หากไม่มียานพาหนะนําส่ ง ไ ด้   ให้ขอหน่วยเหนือจนถึ ง             

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  หากกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค  สนับสนุนไม่ได้  

ให้ขอการส่งกลับทางเครื่องบินไปยังกองทัพอากาศ  (มีข้อตกลงกันไว้แล้ว) 

    ๓.๒.๒.๓.๓ ในพื้นที่นั้น ๆ มีสนามบินที่มีเครื่องบินบริการขนส่งทางอากาศ

ของเอกชนหรือเครื่องบินเมล์  กองทัพอากาศลงได้  ให้ทําการส่งกลับทางเครื่องบินบริการขนส่งทางอากาศของ

เอกชน หรือเครื่องบินเมล์กองทัพอากาศ  (โดยขอใช้เครื่องบินเมล์กองทัพอากาศกับผู้บังคับบัญชาฐานบินนั้น ๆ 

ในกรณีขอใช้เครื่องบินเมล์กองทัพอากาศ)  

   ๓.๒.๒.๔ การขอรถพยาบาลรับผู้ป่วยเจ็บ  ให้วิทยุขอตรงต่อโรงพยาบาลที่จะส่งผู้ป่วยเจ็บ

เข้ารักษาพยาบาล  โดยแจ้งวัน – เวลา และสถานที่ปลายทางไปให้แน่ชัด  ผู้ป่วยนั่งได้หรือต้องนอนจํานวน     

ก่ีคน  และวิทยุให้ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เป็นผู้รับทราบเพื่อติดตามช่วยเหลือ   

ปัจจุบันกองทัพอากาศได้กรุณาจัดรถพยาบาลรับผู้ป่วยเจ็บจากดอนเมืองส่งไปยังโรงพยาบาลเหล่าทัพและ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ด้วย (หากส่งกลับด้วยเครื่องบินเมล์กองทัพอากาศหรือเฮลิคอปเตอร์) 
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๔๘ 

 
     ฉบับที่   

       กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

       สวนรื่นฤดี   กรุงเทพมหานคร 

                                                                 ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 

 

ผนวก  ท   อาวธุยทุโธปกรณท์ีย่ึดได ้ (ประกอบระเบยีบปฏิบตัปิระจาํ  กองอาํนวยการ              

รกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร วา่ดว้ยการสนับสนนุ พ.ศ.๒๕๕๓) 

๑. ความมุ่งหมาย  เพื่อนําอาวุธมาทําการวิจัย และซ่อมบํารุงและนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

๒. อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้ หมายถึง อาวุธ กระสุน ยานพาหนะ เครื่องสื่อสาร และ พัสดุ อ่ืน ๆ ซึ่ง

ผู้ก่อการร้ายต่าง ๆ มีไว้เพื่อปฏิบัติการอันเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศที่ฝ่ายเรายึดได้หรือมีผู้นํามา

มอบให้ 

๓. กรรมวิธีในการดําเนินการ 

 ๓.๑ หน่วยปฏิบัติงานตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กอ.รมน. 

ระดับต่างๆ จะต้องดําเนินการ ดังนี้.- 

  ๓.๑.๑ ตรวจสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้ว่าเป็นของหน่วยตนหรือไม่ ให้หน่วยระบุในรายงานต่อ

ผู้บังคับบัญชาของตนทุกครั้ง เพื่อให้หน่วยเหนือตรวจสอบต่อไป  

  ๓.๑.๒ จัดทําบัญชีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้พร้อมทําป้ายผูกกํากับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้ และ

เก็บไว้ในที่ปลอดภัย 

  ๓.๑.๓ รายงานพร้อมนําส่งไปยังผู้บังคับบัญชาของตนตามสายการบังคับบัญชา จนถึง กอ.รมน.จว. 

หรือ กอ.รมน.ภาค แล้วแต่กรณี 

 ๓.๒ กอ.รมน.จว. ดําเนินการ ดังนี้.- 

  ๓.๒.๑ รวบรวมและตรวจสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้ ว่าเป็นของหน่วยขึ้นตรงหรือไม่    

  ๓.๒.๒ ในกรณีพิสูจน์ทราบได้ว่า อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้เป็นของหน่วยขึ้นตรงของตน หรือของ 

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ให้ดําเนินการ ดังนี้.- 

   ๓.๒.๒.๑ หากอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ ยึดได้อยู่ในสภาพใช้งานได้ หรือไม่ได้ และยังมิได้

จําหน่าย ให้ส่งกลับไปหน่วยนั้น ๆ  

   ๓.๒.๒.๒ หากอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้อยู่ในสภาพใช้ราชการได้ และไม่ได้ แต่หน่วยได้

ดําเนินการจําหน่ายแล้ว ให้รายงานตามสายการบังคับบัญชา และการส่งกลับเพื่อดําเนินการตามระเบียบต่อไป 

   ๓.๒.๒.๓ ในกรณีพิสูจน์ทราบแล้วว่า อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้มิใช่ของหน่วยขึ้นตรงของตน 

ให้ดําเนินการ ดังนี้.-  

    ๓.๒.๒.๓.๑ เก็บไว้ในที่ปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ชํานาญของหน่วย 

    ๓.๒.๒.๓.๒ จัดทําบัญชีทั ้งหมด แล้วรายงานพร้อมนําส่งอาวุธยุทโธปกรณ์        

ที่ยึดได้ทั้งหมดไปยัง กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 
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ระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ 

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

 โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้รถราชการของกองอํานวยการรกัษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร ซึ่งจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑                 

และอาศัยอํานาจตามข้อบังคับกองอํานายการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ว่าด้วยการพัสดุ                 

พ.ศ.๒๕๕๓ จึงได้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ว่าด้วยรถราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๓”  

ข้อ ๒ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้ว หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดแห่งระเบียบนี้ 

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๓ ระเบียบนี้ใช้สําหรับรถราชการของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  

หมวด ๑  

บททั่วไป 

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  

 “หน่วยงานกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” หมายถึงหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นตาม

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ สํานักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของ         

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค และ/หรือตามที่ได้มี         

มติคณะรัฐมนตรี กําหนดไว้  

 “หัวหน้าหน่วยงาน” หมายถึง ผู้ที่ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติ              

การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ สํานักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของ กองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทั้งในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค และ/หรือตามที่ได้มี มติคณะรัฐมนตรี กําหนดไว้  

              รถราชการในระเบียบนี้หมายถึง  

  (๑) “รถประจําตําแหน่ง” หมายถึงรถยนต์ที่จัดให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรถประจําตําแหน่งไว้ใช้ราชการ

เป็นประจําและ/หรือข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  

  (๒) “รถส่วนกลาง” หมายถึง รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จัดไว้เพื่อกิจการอันเป็นของส่วนราชการ  

 (๓) “รถรับรอง” หมายถึง รถยนต์ที่จัดไว้เป็นพาหนะรับรองบุคคลสําคญั  

 ข้อ ๕ ข้าราชการที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจัดรถประจําตําแหน่งให้ ได้แก่ 

ข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งประเภทบริหารหรือที่ได้มีคําสั่งกําหนดไว้ 

 



- ๒ - 

  

 ข้อ ๖ รถส่วนกลาง ทุกคันให้มีตราเครื่องหมายประจําของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว และอักษรชื่อย่อของกองอํานวยการรักษา               

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ไว้ด้านข้างนอกรถทั้ง ๒ ด้าน 

 สําหรับรถจักรยานยนต์ ขนาดของตราเครื่องหมายและชื่ออักษรให้ลดลงตามส่วน 

 ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในวรรคก่อน            

ให้พ่นด้วยสีน้ําเงิน เว้นแต่ใช้สีน้ําเงินแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอ่ืนแทน 

 หากหน่วยงานของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรใดมีเหตุผลและความจําเป็น           

ซึ่งเห็นว่าการมีตราเครื่องหมายและอักษรแสดงสังกัดของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร          

ไว้ด้านข้างนอกรถอาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้หรือไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานให้ขออนุมัติเลขาธิการกองอํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อขอยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดได้ และให้มี

การพิจารณาทบทวนเหตุผลและความจําเป็นของการยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและอักษรแสดงสังกัดของ            

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในช่วงเวลาอันเหมาะสมอยู่ด้วยเสมอ 

 ข้อ ๗ รถส่วนกลางและรถรับรองของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้มีได้ตามที่

เลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกําหนด 

         ข้อ ๘ หน่วยงานของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ต้องจัดทําบัญชีรถราชการ

แยกเป็นประเภท รถประจําตําแหน่ง รถส่วนกลาง รถรับรอง รวมทั้งแสดงหลักฐานการได้มา และการจําหน่ายจ่าย

โอนซึ่งรถราชการไว้เป็นหลักฐาน รายละเอียดตามแบบ ๑ หรือแบบ ๒ ท้ายระเบียบนี้  

หมวด ๒ 

การจัดหา 

 ข้อ ๙ รถประจําตําแหน่ง ให้มีได้ไม่เกินตําแหน่งละ ๑ คัน ข้าราชการผู้ใดดํารงตําแหน่งหลายตําแหน่ง    

ให้เลือกใช้รถประจําตําแหน่งได้เพียงตําแหน่งเดียว  

 ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจําตําแหน่ง และไปดํารงตําแหน่งในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีสิทธิได้รถประจําตําแหน่ง        

ของรัฐวิสาหกิจด้วย ให้เลือกใช้รถประจําตําแหน่งทางใดทางหนึ่งได้เพียงตําแหน่งเดียว 

 ในกรณีที่ได้เลือกใช้รถประจําตําแหน่งดังกล่าวในสองวรรคแรกแล้ว ให้ใช้รถในตําแหน่งนั้นไปจนกว่า          

จะพ้นตําแหน่ง 

 รถประจําตําแหน่ง ซึ่งมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี และรถส่วนกลางซึ่งมีอายุการใช้งานมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ให้ถือเป็นเกณฑ์ที่จะพิจารณาจัดหารถคันใหม่ทดแทนคันเก่าได้ ถ้าเป็นรถที่จัดหาโดย          

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยตรง ให้คิดลดอายุการใช้งานลง ๑ ปีแล้วแต่กรณี 

         สําหรับรถประจําตําแหน่งหรือรถส่วนกลางที่ได้รับความเสียหายต้องเสียค่าซ่อมสูงหรือประโยชน์ที่จะได้รับ

ไม่คุ้มกับค่าซ่อมหรือเมื่อซ่อมแล้วไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้โดยปลอดภัย ไม่อยู่ในบังคับของระยะเวลาดังกล่าว 

         ความในวรรคสี่และวรรคห้าไม่ใช้บังคับกับรถรับรอง  

 



- ๓ - 

 

 รถรับรอง ไม่อยู่ในบังคับของระยะเวลาดังกล่าว แต่ให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการ กองอํานวยการ 

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พิจารณาตามความจําเป็นและเหมาะสม 

 ข้อ ๑๐ รถประจําตําแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรองที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

จะจัดหานั้น ต้องไม่เกินกว่าขนาดและราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณกําหนด สําหรับรถประจําตําแหน่ง      

ให้กําหนดขนาดเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๓,๐๐๐ ซี.ซี. และห้ามนําเงินนอกงบประมาณหรือเงินอื่นใดมาสมทบ    

เพื่อจัดหารถให้มีขนาดเครื่องยนต์และ/หรือราคาเกินกว่าที่กําหนด 

หมวด ๓ 

การแจกจ่าย 

 ข้อ ๑๑ รถประจําตําแหน่งให้ใช้ในการปฏิบัติราชการในตําแหน่งหน้าที่ หรือที่ได้รับมอบหมายโดยชอบ   

หรืองานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับงานในตําแหน่งหน้าที่หรือฐานะที่ดํารงตําแหน่งนั้นรวมตลอดถึงการใช้เพื่อเดินทาง

ไป - กลับระหว่างที่พักและสํานักงานและเพื่อการอื่นที่จําเป็นและเหมาะสมแก่การดํารงตําแหน่งหน้าที่ในหมู่

ข้าราชการและสังคม 

 รถส่วนกลาง รถรับรอง ให้ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมหรือเพื่อเป็นประโยชน์ของกองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามหลักเกณฑ์ที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกําหนดขึ้น 

ใบขออนุญาตใช้รถให้ใช้ตามแบบ ๓ ท้ายระเบียบนี้ 

 ห้ามผู้มีสิทธ์ิได้รับรถประจําตําแหน่งซึ่งได้รถประจําตําแหน่งแล้วนํารถส่วนกลางไปใช้อีกเว้นแต่มีเหตุผล

ความจําเป็นเฉพาะคราว ทั้งนี้ให้ระบุเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องใช้รถส่วนกลางไว้ด้วย 

 ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรจัดสถานที่จอดสําหรับรถราชการ

และจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง รถรับรอง ประจํารถแต่ละคัน ตามแบบ ๔ ท้ายระเบียบนี้ 

 หน่วยงานกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่ได้รับยานพาหนะไว้ใช้งานต้องควบคุม

พนักงานขับรถให้ลงรายการใช้ตามความเป็นจริง 

 ข้อ ๑๓ ผู้ใช้รถประจําตําแหน่งต้องคืนรถให้แก่หน่วยงานที่ครอบครองรถ ภายในกําหนด ๓๐ วันนับแต่วันที่

ได้พ้นจากตําแหน่ง หรือส่งมอบงานแล้วแต่กรณี 

 กรณีที่ผู้ใช้รถประจําตําแหน่งถึงแก่กรรม ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ครอบครองรถเรียกรถประจําตําแหน่งคืน 

หากหัวหน้าหน่วยงานเห็นว่ามีเหตุผลสมควรจะผ่อนผันให้ส่งคืนรถประจําตําแหน่งเกินกําหนดเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง 

ก็ให้กระทําได้ตามแต่พฤติการณ์ แต่ต้องไม่เกินกว่า ๖๐ วัน นับจากวันถึงแก่กรรม 

หมวด ๔  
การเก็บรกัษาและซอ่มบาํรุง 

ข้อ ๑๔ การเก็บรักษารถประจําตําแหน่ง ให้อยู่ในความควบคุมและความรับผิดชอบของผู้ดํารงตําแหน่ง  

การเก็บรักษารถส่วนกลาง รถรับรองให้อยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบหน่วยงานที่ได้รับการแจกจ่าย

รถโดยเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือในบริเวณของหน่วยงาน  

 



- ๔ - 

สําหรับรถส่วนกลาง ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานทั่วไป กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร จะพิจารณาอนุญาตให้นํารถไปเก็บรักษาที่ อ่ืนเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวได้ในกรณี

ดังต่อไปนี้ 

       (๑) ส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ 

       (๒) มีราชการจําเป็นเร่งด่วนหรือปฏิบัติราชการลับ 

การอนุญาตให้นํารถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวอันเนื่องมาจากไม่มีสถานที่เก็บรักษา

ปลอดภัยเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถส่วนกลางจัดทํารายงานขออนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล

ความจําเป็นและรายละเอียดของสถานที่ที่จะนํารถส่วนกลางไปเก็บรักษาซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความ

ปลอดภัยเพียงพอเสนอประกอบการพิจารณาของผู้มีอํานาจด้วยทุกครั้ง 

เมื่อได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานผู้ครอบครองรถ รายงานผู้รักษาการตามระเบียบทราบ 

ในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถส่วนกลางในระหว่างการเก็บรักษาที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว   

ผู้เก็บรักษาต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าใช้ความระมัดระวังดูแลรักษา

เยี่ยงวิญญูชนจะพึงสงวนรักษาทรัพย์ของตนแล้ว และการสูญหายหรือเสียหายนั้นมิได้เกิดขึ้นจากความประมาท

เลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เก็บรักษา แต่หากการสูญหายหรือเสียหายนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการนําไปใช้ในการอื่น ให้ผู้อ่ืนใช้ 

หรือนําไปเก็บไว้ ณ ที่ที่มิได้รับอนุญาต ผู้เก็บรักษาต้องรับผิดชอบทุกกรณี แม้ว่าจะเกิดด้วยเหตุสุดวิสัย เว้นแต่          

จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรความสูญหายหรือเสียหายก็จะเกิดแก่รถส่วนกลางคันนั้น 

 ข้อ ๑๕ สํานักบริหารงานทั่วไป กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีหน้าที่รับผิดชอบ

การซ่อมบํารุงรถประจําตําแหน่ง รถส่วนกลาง รถรับรอง ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักรส่วนกลาง ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ดีอยู่เสมอ สําหรับส่วนภูมิภาคให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบรถราชการนั้น  

 ข้อ ๑๖ เมื่อเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถประจําตําแหน่ง ผู้ใช้รถประจําตําแหน่งต้องรีบรายงาน 

ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองรถประจําตําแหน่งทราบทันที กรณีที่มิได้เป็นผู้ใช้รถเอง หรือไม่สามารถ          

ที่จะรายงานเองได้ ให้พนักงานผู้ขับรถรีบรายงานผู้ บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงหัวหน้าหน่วยงาน                 

ผู้ครอบครองรถประจําตําแหน่ง 

 กรณีตามวรรคหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นกับรถส่วนกลางและรถรับรองให้พนักงานขับรถรีบรายงานผู้บังคับบัญชา

ตามลําดับช้ันจนถึงหัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองรถทราบทันที 

 ผู้ใช้รถประจําตําแหน่งต้องรับผิดในกรณีที่รถประจําตําแหน่งสูญหายเพราะความประมาทเลินเล่อ               

กรณีผู้ใช้รถประจําตําแหน่งอนุญาตให้บุคคลอ่ืนนํารถประจําตําแหน่งไปใช้นอกเหนือหน้าที่ปกติ ผู้ใช้รถประจํา

ตําแหน่งต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความสูญหาย แม้ด้วยเหตุสุดวิสัย 

 ถ้าความเสียหายเกิดขึ้น เพราะความผิดของบุคคลภายนอก ให้ผู้ใช้รถประจําตําแหน่งเป็นผู้เรียกร้อง      

ค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกในนามของสํานักนายกรัฐมนตรี แต่ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะความผิด  

ของผู้ขับขี่ ซึ่งมิใช่พนักงานขับรถประจําตําแหน่ง ผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการใช้รถประจําตําแหน่งนั้น              

ต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้คงสภาพดีตามเดิม 





แบบ ๑ 
 

ประเภทรถประจําตําแหนง 

ทะเบียนรถของ.....................................................................สวนราชการ................................................................. 
 

ลําดับที่ ชื่อของรถ 
แบบ/รุนป/ขนาด 

(ซี.ซี.) 
หมายเลข

ทะเบียน 
ประจําตําแหนงใด ราคา วันไดมา วันจําหนาย หมายเหต ุ

         

 
 



แบบ ๒ 
 

ประเภทรถสวนกลาง/รถรับรอง 

ทะเบียนรถของ.....................................................................สวนราชการ................................................................. 
 

ลําดับที่ ชื่อของรถ 
แบบ/รุนป/ขนาด 

(ซี.ซี.) 
หมายเลข

ทะเบียน 
สังกัดหนวยงานใด ราคา วันไดมา วันจําหนาย หมายเหต ุ

         

 
 



แบบที่ ๓ 
 

ใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง/รถรับรอง/รถรับรองประจําจังหวัด/รถอารักขา 
 

วันที่...............เดือน..............................พ.ศ........... 
เรียน............(ผูมีอํานาจสั่งใชรถ)........................... 
ขาพเจา..................................................................ตาํแหนง....................................................................... 
ขออนุญาตใชรถ(ไปไหน)......................................................................................................................... 
เพื่อ.........................................................................มีคนนั่ง..................................................................คน 
ในวันที่...................................................................เวลา............................................................................ 
ถึงวันที่....................................................................เวลา........................................................................... 

                                                                                       ..............................ผูขออนุญาต 
                                                                                       ...........................ผูอํานวยการสวน/หัวหนาสวน 
                                                                                                                   หรอืผูแทน 
                                                                                       ............................(วัน เดือน ป) 
 
 
 
 
 
 
(ลงนามผูมีอํานาจสั่งใชรถ)......................................... 
                                          .............../............./........... 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบที่ ๔ 
 

บันทึกการใชรถ 

รถหมายเลขทะเบียน.................................................................................................... 
 

กลับถึงสวนราชการ 
ลําดับที่ 

ออกเดินทาง 
วันที่ เวลา 

ผูใชรถ สถานที่ไป 
ระยะ กม./ไมล 

เมื่อรถออกเดินทาง วันที่ เวลา 

ระยะ กม./ไมล 
เมื่อรถกลับถึงสวนราชการ 

รวมระยะทาง 
กม.ไมล 

พนักงานขับรถ หมายเหตุ 

           

 
ผูบันทึก.................................................... 

                                                                                                  ตําแหนง....................................................



แบบ ๕ 
 

รายละเอียดการซอมบํารงุ 

รถ..................................................หมายเลขทะเบียน.................................................... 
 

จํานวนเงิน 
ลําดับท่ี 

เลขระยะทาง 
เม่ือเขาซอม 

รายการซอม 
บาท สต. 

สถานที่ซอม วันตรวจรับ หมายเหตุ 

        




