( สําเนา )

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก
วาดวยกิจการออมทรัพยขาราชการกองทัพบก
พ.ศ. ๒๕๕๗
---------------------------------เพื่อใหการดําเนิน งานกิจการออมทรั พยขาราชการกองทัพบก เปนไปดวยความเรียบรอย
สมความมุ# งหมายของทางราชการ และสอดคลองกั บ ระเบี ย บกองทั พบก ว# า ดวยการจั ด สวั ส ดิ การภายใน
กองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงวางระเบียบไวดังต#อไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว# า “ระเบี ย บคณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารกองทั พ บก ว# า ดวยกิ จ การ
ออมทรัพยขาราชการกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๗”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต#บัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิ ก ระเบี ย บคณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารกองทั พ บก ว# า ดวยการออมทรั พ ย
ขาราชการกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับเพิ่มเติม
ขอ ๔ บรรดา คํ า สั่ ง ระเบี ย บ คํ า ชี้ แ จงใดๆ ในเรื่ อ งงานกิ จ การออมทรั พ ยขาราชการ
กองทัพบกที่ไดกําหนดไวแลว ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๕ คําจํากัดความ
๕.๑ “กิจการออมทรัพยขาราชการกองทัพบก” หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการ
รับฝากเงิน การถอนเงิน การใหกูเงิน รวมทั้งการนําเงินฝากธนาคาร และการลงทุนใหไดผลประโยชน โดยอยู#ใน
ความควบคุมและกํากับดูแลของคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานกิจการออมทรัพยขาราชการกองทัพบก
ใชคําย#อว#า “อทบ.”
๕.๒ “คณะกรรมการ” หมายถึ ง คณะกรรมการควบคุ มการดํ า เนิ น งานกิ จ การ
ออมทรัพยขาราชการกองทัพบก ใชคําย#อว#า “คอทบ.”
๕.๓ “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงาน
กิจการออมทรัพยขาราชการกองทัพบก
๕.๔ “เลขานุการ” หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการควบคุมการดําเนินงานกิจการ
ออมทรัพยขาราชการกองทัพบก
๕.๕ “เจาหนาที่” หมายถึง ขาราชการกองทัพบกหรือบุคคล หรือกลุ#มบุคคลที่แต#งตั้ง
หรือว#าจางใหปฏิบัติงานในกิจการออมทรัพยขาราชการกองทัพบก
๕.๖ “ผูตรวจสอบบัญชีประจําเดือน” หมายถึง ขาราชการชั้นสัญญาบัตร หรือผูที่ทาง
ราชการสั่งใหทําหนาที่ในตําแหน#งนายทหารสัญญาบัตร ที่ไดรับการแต#งตั้งจากประธานกรรมการ หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายใหทําหนาที่ตรวจสอบการรับเงิน-จ#ายเงิน และยอดเงินคงเหลือประจําเดือน
๕.๗ “ผูตรวจสอบภายในกองทัพบก” หมายความว#า นายทหารตรวจสอบภายใน
ที่ผูบัญชาการทหารบกแต#งตั้ง

๒
๕.๘ “การพัสดุ” หมายความว#า การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การ
จางออกแบบและการควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช#า การควบคุม และการจําหน#าย
๕.๙ “หนี้ที่ไม#ก#อใหเกิดรายได” หมายถึง หนี้ที่ไดบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาล
และตามกฎหมายภายในอายุความแลว และยังมีหนี้ที่ยังคางชําระ ซึ่งไม#สามารถดําเนินการบังคับคดีต#อไปไดอีก
ขอ ๖ ใหเลขานุการ เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
วัตถุประสงค และการดําเนินงาน
ขอ ๗ กิจการออมทรัพยขาราชการกองทัพบก เปนการดําเนินงานเพื่อสวัสดิการแก#ขาราชการ
กองทัพบก มีวัตถุประสงคดังนี้.๗.๑ เพื่อใหขาราชการกองทัพบก ไดมีหลักประกันชีวิต ดวยการออมเงินตั้งแต#เริ่มตน
รับราชการ เพื่อใหมีเ งิน เก็บ ส#วนหนึ่ งไวเปนค#าใชจ# ายในการดํ ารงชีพ ภายหลั งที่ พนสภาพจากขาราชการ
กองทัพบก
๗.๒ เพื่อช#วยเหลือขาราชการกองทัพบกทางดานการเงิน ดวยการใหกูเงินไปใชจ#ายใน
การดํารงชีพ เพื่อซื้อที่ดิน และเพื่อสรางหรือซื้อที่อยู#อาศัย
ขอ ๘ การดําเนินงาน ดังนี้
๘.๑ การรับฝากเงิน และการถอนเงินฝาก
๘.๒ การใหกูเงิน เพื่อใชจ#ายในการดํารงชีพ, เพื่อซื้อที่ดิน และเพื่อสรางหรือซื้อที่อยู#อาศัย
๘.๓ การนําเงินฝาก ไปลงทุนหรือฝากสถาบันการเงิน เพื่อใหไดผลประโยชนกลับคืน
มาสู#กิจการ
๘.๔ การทวงถามและติดตามหนี้สิน ซึ่งผูกูคางชําระ หรือหน#วยมิไดหักเงินนําส#งชําระหนี้
๘.๕ ดําเนินการต#อทรัพยสินที่จํานองเปนประกันเงินกู จากผูกูที่ผิดสัญญาไม#ชําระหนี้
ตามกําหนด
๘.๖ การดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ กิจ การออมทรั พยขาราชการกองทัพบก ที่ มีกฎหมาย
รองรับไวเปนการเฉพาะ ใหดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายนั้น และใหนําบทบัญญัติในระเบียบนี้มาใช
บังคับการดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของกิจการ ตามกฎหมายเฉพาะนั้น
หมวด ๒
คณะกรรมการ
ขอ ๙ คณะกรรมการ ประกอบดวย
ผูช#วยเสนาธิการทหารบก ฝKายกําลังพล
รองปลัดบัญชีทหารบก
เจากรมกําลังพลทหารบก
เจากรมการเงินทหารบก

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๓
เจากรมจเรทหารบก
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารบก
กรรมการ
ผูอํานวยการกองบริการกําลังพล กรมกําลังพลทหารบก กรรมการ
ผูอํานวยการกองตรวจกิจการทั่วไป กรมจเรทหารบก กรรมการ
ผูอํานวยการกองวิชาการและระบบงาน สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก
กรรมการ
ผูอํานวยการกองจัดการ กรมกําลังพลทหารบก
กรรมการ
ผูอํานวยการกองบัญชี สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก กรรมการ
ผูอํานวยการกองแผนและโครงการ กรมสวัสดิการทหารบก
กรรมการ
เจากรมสวัสดิการทหารบก
กรรมการ และเลขานุการ
รองเจากรมสวัสดิการทหารบก
กรรมการ และผูช#วยเลขานุการ
ผูอํานวยการกองการออมทรัพย กรมสวัสดิการทหารบก กรรมการ และผูช#วยเลขานุการ
ขอ ๑๐ คณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑๐.๑ กําหนดนโยบาย อํานวยการ กํากับดูแล การดําเนินงานของกิจการออมทรัพย
ขาราชการกองทัพบก ใหเปนไปตามวัตถุประสงค และนโยบายของคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก
๑๐.๒ รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งาน และการรั บ -จ# า ยเงิ น ของกิ จ การออมทรั พ ย
ขาราชการกองทัพบก ทุกรอบ ๓ เดือน
๑๐.๓ มีอํานาจอนุมัติในเรื่อง ดังนี้
๑๐.๓.๑ งบประมาณรายรับ-รายจ#ายประจําปM และที่เพิ่มเติม
๑๐.๓.๒ อัตราเจาหนาที่, ค#าตอบแทน, ระเบียบคําสั่ง และวิธีปฏิบัติงาน
รวมทั้งระบบการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่
๑๐.๓.๓ โครงการต#างๆ ของกิจการ
๑๐.๓.๔ การนําเงินไปลงทุน เพื่อใหไดผลประโยชนต#อกิจการ
๑๐.๓.๕ อัตราการฝากเงิน และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
๑๐.๓.๖ ประเภทการกูเงิน วงเงินกู และอัตราดอกเบี้ยเงินกู
๑๐.๔ พิจารณาใหความเห็นชอบการจําหน#ายหนี้ที่ไม#ก#อใหเกิดรายได ก#อนเสนอ
ขออนุมัติจําหน#ายต#อประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพบก
๑๐.๕ ดําเนินการต#อทรัพยสินที่ใชค้ําประกันเงินกู จากผูกูที่ผิดสัญญาไม#ชําระหนี้
ใหไดผลประโยชนแก#กิจการ
๑๐.๖ กําหนดระเบียบปลีกย#อย เพื่อปฏิบัติใหสอดคลองกับระเบียบนี้

๔
ขอ ๑๑ ประธานกรรมการ มี อํา นาจหนาที่ อํ า นวยการใหกิ จ การออมทรั พยขาราชการ
กองทัพบก ดํา เนิน ไปตามนโยบายของคณะกรรมการสวัส ดิการกองทั พบก และอนุมัติ เรื่องต# างๆ ในกรณี
เร#งด#วน ซึ่งมีความจําเปนจะตองปฏิบัติ แลวแจงใหคณะกรรมการทราบ
ขอ ๑๒ เลขานุการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑๒.๑ ปฏิบัติหนาที่ตามวัตถุประสงคของกิจการออมทรัพยขาราชการกองทัพบก ให
บรรลุตามนโยบายของคณะกรรมการ
๑๒.๒ แต#งตั้งหรือจางเจาหนาที่ โดยอัตราเจาหนาที่ อัตราค#าจางและค#าตอบแทน
เปนไปตามอนุมัติของคณะกรรมการ รวมทั้งใหสามารถลดค#าตอบแทนเจาหนาที่ไดตามความเหมาะสม
๑๒.๓ รับผิดชอบการจัดทําประมาณการรายรับ-รายจ#าย ประจําปM และที่เพิ่มเติม
เสนอขออนุมัติต#อคณะกรรมการ
๑๒.๔ บั น ทึ ก และรายงานผลการดํ า เนิ น การของกิ จ การออมทรั พ ยขาราชการ
กองทัพบก ต#อประธานกรรมการ
ขอ ๑๓ การประชุมคณะกรรมการ
๑๓.๑ ใหจัดประชุมคณะกรรมการ อย#า งนอย ๓ เดือน ต#อครั้ง เพื่อรับทราบผล
การดําเนินงานของกิจการออมทรัพยขาราชการกองทัพบก และรายงานผลใหประธานกรรมการสวัสดิการ
กองทัพบก
๑๓.๒ กรณีที่มีเรื่องสําคัญ ที่จําเปนตองพิจารณาอย#างเร#งด#วน ใหจัดการประชุม
คณะกรรมการขึ้นเปนวาระพิเศษ
๑๓.๓ การประชุมแต#ละครั้ง ตองมีคณะกรรมการอย#างนอยกึ่งหนึ่ง จึงถือว#าครบ
องคประชุม
๑๓.๔ ใหประธานกรรมการ เปนประธานการประชุม หากไม#สามารถเขาประชุมได
ใหรองประธานกรรมการ เปนประธานการประชุมแทน ในกรณีที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ
ไม#สามารถเขาประชุมได ใหประธานกรรมการเปนผูมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานการ
ประชุมแทน
๑๓.๕ มติ ของที่ ประชุ ม ใหถื อเสี ยงคะแนนขางมากของคณะกรรมการที่ เ ขาร# ว ม
ประชุม โดยกรรมการหนึ่งคนใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเท#ากัน ใหประธานในการประชุม
เปนผูชี้ขาด และถือว#าเปนมติของที่ประชุม
หมวด ๓
การงบประมาณ
ขอ ๑๔ การจัดทําประมาณการรายรับ-รายจ#ายประจําปM ใหเสนอขออนุมัติต#อคณะกรรมการ
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปM
ขอ ๑๕ เมื่อประธานกรรมการอนุมัติประมาณการรายรับ-รายจ#ายประจําปMแลว หากมีการ
เปลี่ยนแปลงใหดําเนินการดังนี้

๕
๑๕.๑ กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในงบบุคลากรกับงบดําเนินงาน ที่ไม#เกิน
วงเงินที่ไดรับอนุมัติ ใหดําเนินการได
๑๕.๒ กรณี โ อนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณในงบบุ คลากรกั บ งบดํ า เนิ น งาน ที่ เ กิ น
วงเงินที่ไดรับอนุมัติ ใหเสนอขออนุมัติต#อประธานกรรมการ
๑๕.๓ กรณี น อกเหนื อ จากขอ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒ ตองไดรั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการก#อน
ขอ ๑๖ กรณี ที่ มี ค วามตองการใชงบประมาณเพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากแผนงานประจํ า ปM
ใหเสนอขออนุมัติต#อคณะกรรมการ
ขอ ๑๗ กรณีประมาณการรายรับ-รายจ#ายประจําปMปNจจุบันยังไม#ไดรับอนุมัติ หากมีค#าใชจ#าย
ที่จําเปนเร#งด#วนเกิดขึ้น ใหสามารถใชจ#ายเงินไปก#อนเท#าที่จําเปน แต#ตองไม#เกิน ๑ ใน ๓ ของประมาณการ
รายจ#ายที่ไดรับอนุมัติในปMที่ผ#านมา
หมวด ๔
การเงิน
ขอ ๑๘ ใหมี ก องทุ น สวั ส ดิ ก าร กิ จ การออมทรั พ ยขาราชการกองทั พ บก เพื่ อ ใชในการ
ดําเนินการและบริหารงาน โดยมีรายไดดังนี้.๑๘.๑ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
๑๘.๒ ดอกเบี้ยจากการใหกูเงิน
๑๘.๓ รายไดจากการบริหารกิจการ
๑๘.๔ รายไดอื่นๆ
ขอ ๑๙ ใหเปOดบัญชีเงินฝากเงินกองทุนสวัสดิการ กิจการออมทรัพยขาราชการกองทัพบก
ไวกับธนาคารพาณิชย
ขอ ๒๐ การจ#ายเงินกองทุนสวัสดิการ กิจการออมทรัพยขาราชการกองทัพบก มีดังนี้.๒๐.๑ จ#ายเงินค#าตอบแทนเจาหนาที่ตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
๒๐.๒ จ#ายเงินเปนค#าใชจ#ายในการดําเนินงาน ตามแผนงานประจําปMของกิจการ
หรือเพิ่มเติมตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
๒๐.๓ จ#ายเงินสมทบเขากองทุนสวัสดิการกองทัพบก ตามอัตราที่คณะกรรมการ
สวัสดิการกองทัพบก กําหนด
๒๐.๔ จ#ายเงินเปนรายจ#ายอื่นๆ ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ขอ ๒๑ การจ#ายเงินทุกรายการจะตองมีเอกสารใบสําคัญคู#จ#ายประกอบรายการ
ขอ ๒๒ การจ# า ยเงิน หรื อถอนเงิ น ฝากธนาคาร ตองมี ผู ลงลายมื อชื่ อ จํ า นวน ๒ คน โดย
เลขานุการ หรือผูไดรับมอบลงนามร#วมกับเจาหนาที่การเงินผูไดรับมอบ

๖
หมวด ๕
การบัญชี
ขอ ๒๓ การบัญชีของกองทุนสวัสดิการ กิจการออมทรัพยขาราชการกองทัพบก ใหถือปฏิบัติ
ตามหลักการบัญชีสากล โดยใชระบบเกณฑคงคาง
ขอ ๒๔ เมื่อถึงวันสิ้นเดือน ใหจัดทํางบทดลองประจําเดือนของบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ
กิ จการออมทรั พยขาราชการกองทั พบก เสนอต# อประธานกรรมการ หรื อผู ไดรั บมอบหมาย เพื่ อทราบภายใน
สิ้นเดือนถัดไป
ขอ ๒๕ ทุก ๓ เดือน จัดทําสรุปการใชจ#ายเงินกองทุนสวัสดิการ กิจการออมทรัพยขาราชการ
กองทัพบก เพื่อรายงานผลการดําเนินการต#อคณะกรรมการ ใหทราบในการประชุมตามวงรอบ
ขอ ๒๖ ใหปOดบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ กิจการออมทรัพยขาราชการกองทัพบก ปMละครั้ง
ตามปMปฏิทิน และจัดทํางบการเงิน ซึ่งประกอบดวยงบดุล งบกําไรขาดทุน ภายใน ๔๕ วัน นับแต#วันสิ้นงวดปMบัญชี
ขอ ๒๗ สมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานที่ผูตรวจสอบภายใน หรือผูสอบบัญชีรับรองถูกตองแลว
ตองเก็บรักษาไวเปนระยะเวลาไม#นอยกว#า ๑๐ ปM
หมวด ๖
การตรวจสอบภายใน
ขอ ๒๘ ใหแต#งตั้งผูตรวจสอบบัญชีประจําเดือน ทําการตรวจสอบบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ
กิ จ การออมทรั พยขาราชการกองทั พบก เปนประจํ า ทุ กเดื อน เพื่ อ รายงานประธานกรรมการหรื อผู ไดรั บ
มอบหมาย ภายในสิ้นเดือนถัดไป และรายงานต#อคณะกรรมการ ในรอบ ๓ เดือน
ขอ ๒๙ ทุกปMใหผูตรวจสอบภายในหรือผูมีคุณวุฒิดานการเงินและบัญชีที่ประธานกรรมการ
หรือผูที่ไดรับมอบหมายแต#งตั้งเปนผูสอบบัญชี ทําการตรวจสอบ และรับรองบัญชี และการเงิน ของกองทุน
สวัสดิการกิจการออมทรัพยขาราชการกองทัพบก ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต#วันที่ไดรับงบการเงินและ
จัดส#งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองใหคณะกรรมการ และผูตรวจสอบภายในกองทัพบก ภายใน ๓๐ วัน
การแต#งตั้ งผูสอบบัญ ชี ต ามวรรคหนึ่ ง ใหกระทํ าใหแลวเสร็ จและเสนอขออนุ มัติ
คณะกรรมการภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปM
ขอ ๓๐ เมื่อผูตรวจสอบภายในกองทัพบกไดรับงบการเงินและรายงานผลการตรวจรับรอง
ตามขอ ๒๙ แลว ใหวิเคราะห ประเมินผล เพื่อทําการตรวจสอบ สอบทานความเหมาะสมและรายงานผลการ
สอบทานใหประธานกรรมการ หรือผูไดรับมอบหมายทราบ พรอมทั้งส#งสําเนาใหผูสอบบัญชีทราบภายใน ๖๐ วัน
นับแต#ไดรับงบการเงิน
ผูสอบบัญชีนํารายงานของผูตรวจสอบภายในกองทัพบกตามวรรคหนึ่ง รายงานให
ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบกทราบ
ขอ ๓๑ การจั ดสรรรายไดสุ ทธิก#อนผูตรวจสอบภายในกองทัพบกตรวจสอบหรือสอบทาน
ใหจัดสรรไดไม#เกินรอยละ ๘๐ ของรายไดสุทธิ ส#วนที่เหลืออีกรอยละ ๒๐ ของรายไดสุทธิ ใหจัดสรรหลังจากที่

๗
ผู ตรวจสอบภายในกองทั พบกไดตรวจสอบ หรื อสอบทาน หรื อหลั งจากไดรั บ แจงจากผู ตรวจสอบภายใน
กองทัพบก
ขอ ๓๒ ผูสอบบัญชีหรือผูตรวจสอบภายในกองทัพบก ซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบสมุดบัญชีและ
เอกสารหลั กฐานของกองทุ น สวั ส ดิ การกิ จ การออมทรั พยขาราชการกองทั พบก ในการนี้ อาจสอบถามผู ที่
คณะกรรมการมอบหมายใหจัดการ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
หมวด ๗
การพัสดุ
ขอ ๓๓ การซื้อหรือการจางใหกระทําได ๕ วิธี คือ
๓๓.๑ วิ ธี ต กลงราคา ไดแก# การซื้ อ หรื อ การจางครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ร าคาไม# เ กิ น
๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๓๓.๒ วิธีสอบราคา ไดแก# การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
แต#ไม#เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓๓.๓ วิ ธี ป ระกวดราคา ไดแก# การซื้ อ หรื อ การจางครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ร าคาเกิ น
๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓๓.๔ วิธีพิเศษ ไดแก# การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้
๓๓.๔.๑ การซื้อพัสดุที่จะขายทอดตลาดจากส#วนราชการอื่นๆ
๓๓.๔.๒ การซื้อพัสดุที่ตองดําเนินการโดยด#วน หากล#าชาจะเกิดผลเสียหาย
ต#อกิจการออมทรัพยฯ
๓๓.๔.๓ การซื้อพัสดุที่เปนที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่จําเปนตองซื้อเฉพาะแห#ง
๓๓.๔.๔ การซื้อพัสดุที่ดําเนินการโดยวิธีอื่นแลวไม#ไดผลดี
๓๓.๔.๕ การจางที่ตองใชช#างผูมีฝMมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญพิเศษ
๓๓.๔.๖ การจางที่ตองกระทําโดยเร#งด#วน หากล#าชาอาจจะเสียหายเสียหาย
ต#อกิจการออมทรัพยฯ
๓๓.๔.๗ เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอื่นแลวไม#ไดผลดี
๓๓.๕ การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ไดแก# การซื้อหรือการจางจากส#ว น
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ขอ ๓๔ ในรายละเอียดการปฏิบัติหรือการดําเนินการซื้อหรือจาง ตามขอ ๓๓ ใหเลขานุการ
เปนผูกําหนด หรือออกระเบียบปลีกย#อย
ขอ ๓๕ อํานาจอนุมัติในการสั่งซื้อหรือสั่งจางครั้งหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดดังนี้
๓๕.๑ เลขานุการ มีอํานาจในการสั่งซื้อ สั่งจาง โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา และ
วิธีประกวดราคา ไม#เกิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยวิธีพิเศษไม#เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยวิธีกรณีพิเศษได
ไม#จํากัดวงเงิน แต#ไม#เกินงบประมาณที่ไดรับ

๘
๓๕.๒ ประธานกรรมการ มีอํานาจในการสั่งซื้อ สั่งจาง โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบ
ราคา และวิธีประกวดราคา ไม#เกิน ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยวิธีพิเศษไม#เกิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓๕.๓ ประธานกรรมการสวั ส ดิ ก ารกองทั พ บก โดยวิ ธี ป ระกวดราคาเกิ น กว# า
๑๖,๐๐๐,๐๐๐.-บาท โดยวิธีพิเศษเกินกว#า ๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
ขอ ๓๖ การจําหน#ายพัสดุของกิจการออมทรัพยขาราชการกองทัพบก ใหดําเนินการดังนี้
๓๖.๑ พัสดุที่มีมูลค#าสุทธิไม#เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ใหเลขานุการแต#งตั้งนายทหาร
สัญญาบัตรจํานวน ๑ นาย เปนกรรมการ ทําหนาที่ตรวจสอบและรายงานความเหมาะสมต#อประธานกรรมการ
เพื่อขออนุมัติจําหน#าย
๓๖.๒ พัสดุที่มีมูลค#าสุทธิเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป ใหประธานกรรมการแต#งตั้ง
นายทหารสัญ ญาบั ตรจํ านวน ๓ นาย เปนคณะกรรมการ ทํา หนาที่ตรวจสอบและรายงานความเหมาะสม
ต#อประธานกรรมการ เพื่อขออนุมัติจําหน#าย
ขอ ๓๗ อํานาจอนุมัติในการจําหน#าย
๓๗.๑ เลขานุการ วงเงินจําหน#ายไม#เกิน ๘๐,๐๐๐.- บาท จําหน#ายเปนสูญไม#เกิน
๔๐,๐๐๐.- บาท
๓๗.๒ ประธานกรรมการหรื อ ผู ที่ ไ ดรั บ มอบหมาย วงเงิ น จํ า หน# า ยไม# เ กิ น
๑๖๐,๐๐๐.- บาท จําหน#ายเปนสูญไม#เกิน ๘๐,๐๐๐.- บาท
๓๗.๓ ประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพบก วงเงินจําหน#ายเกิน ๑๖๐,๐๐๐.- บาท
จําหน#ายเปนสูญเกิน ๘๐,๐๐๐.- บาท
ขอ ๓๘ การหั กค# าเสื่ อมราคาเพื่ อปรั บมู ล ค# า ของทรั พยสิ น ถาวรตามสภาพการใชงานจริ ง
ใหเปนไปตามกระทรวงการคลังกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ป
( ลงชื่อ ) พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
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( ประยุทธ จันทรโอชา )
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ประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพบก
สํานักงานเลขานุการฯ
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