
 

 
ค ำสั่งกองทัพบก 
ท่ี ๑๓๓/๒๕๖๓ 

เรื่อง กำรมอบอ ำนำจสัง่กำรในนำม ผบ.ทบ. 
__________________________ 

 เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรของส่วนรำชกำรกองทัพบกในสำยงำนปกติ  ด ำเนินไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ถูกต้อง และสอดคล้องกับกำรปฏิรูประบบรำชกำร อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๔ 
วรรค ๕ แห่งพระรำชบัญญัติจัดระเบียบรำชกำรกระทรวงกลำโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับ
กระทรวงกลำโหม ว่ำด้วยกำรสั่งกำรและประชำสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงมอบอ ำนำจ
สั่งกำรในนำม ผบ.ทบ. และลงนำมท ำกำรแทน ผบ.ทบ. ในกิจกำรบำงเรื่อง โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. ให้ยกเลิก ค ำสั่งกองทัพบก ท่ี ๓๑๙/๒๕๕๗ ลง ๑ ต.ค. ๕๗ เรื่อง กำรมอบอ ำนำจ 
สั่งกำรในนำม ผบ.ทบ. 
  บรรดำค ำสั่ง  ค ำชี้แจง  และกำรอนุมัติหลักกำรอื่นใด ในส่วนที่ก ำหนดไว้แล้ว 
ซึ่งขัดหรือแย้งกับค ำสั่งนี้  ให้ใช้ค ำสั่งนี้แทน 
 ๒. เจ้ากรมก าลังพลทหารบก มีอ ำนำจหน้ำที่สั่งกำรดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร เสนอแนะเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนก ำลังพล ,  
งำนรำชกำรประจ ำทั่วไป, กำรศึกษำของ ทบ. ที่ กพ.ทบ. รับผิดชอบแก่ ผช.ผบ.ทบ. (สำยงำนก ำลังพล) 
และ รอง เสธ.ทบ. (สำยงำนก ำลังพล) อ ำนวยกำร และก ำกับดูแลกำรปฏิบัติในกิจกรรมของ กพ.ทบ., สบ.ทบ., 
สก.ทบ., จบ., สห.ทบ., กิจกรรมก ำลังส ำรอง 
  ๒.๒ มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำสั่งกำร โดยรับค ำสั่ง หรือลงนำมท ำกำรแทน ผบ.ทบ. 
ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ กำรให้นำยทหำรประทวนท ำหน้ำที่นำยทหำรสัญญำบัตรต่ำงหน่วย
นอกเหนืออ ำนำจสั่งกำรของ ผบ.หน่วยระดับกองพล หรือเทียบเท่ำขึ้นไป รวมถึงกำรออกค ำสั่งให้
นำยทหำรประทวนรับรำชกำรในอัตรำนำยทหำรสัญญำบัตรสำยงำนสัสดี 
   ๒.๒.๒ กำรขอผ่อนผันกำรเข้ำรับรำชกำรของทหำรกองประจ ำกำร 
   ๒.๒.๓ กำรก ำหนด และควบคุม หมำยเลข ชกท. ของต ำแหน่งต่ำง ๆ 
   ๒.๒.๔ ลงนำมในเอกสำรขอลำไปประกอบพิธีฮัจย์ ยกเว้นนำยทหำรชั้นนำยพล 
   ๒.๒.๕ กำรช่วยรำชกำรเพ่ือฝึก ชกท. ของนำยทหำรสัญญำบัตร 
   ๒.๒.๖ เรื่องเกี่ยวกับโรคเอดส์ เฉพำะเรื่องที่ไม่มีควำมส ำคัญเป็นพิเศษ 

- ส ำเนำคูฉ่บบั - 
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   ๒.๒.๗ กำรช่วยรำชกำรนำยทหำรสัญญำบัตร (ใน/นอก ทบ.) ยกเว้นนำยทหำร 
ชั้นนำยพล 
   ๒.๒.๘ อนุมัติตัวบุคคล นำยทหำรประทวนช่วยรำชกำรสำยงำน กอ.รมน. 
   ๒.๒.๙ แก้ไขค ำสั่งปรับย้ำยที่เกี่ยวกับต ำแหน่ง อัตรำ ชกท., อัตรำ เงินเดือน, 
เงินเพ่ิมพิเศษของนำยทหำรสัญญำบัตร 
   ๒.๒.๑๐ รับผิดชอบในกำรประเมินค่ำนำยทหำรระดับ ผบ.หน่วย (พล.ต.)  
ในสำยงำน ซึ่งขึ้นตรงกับ ทบ. ตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรประเมินค่ำกำรปฏิบัติงำนก ำลังพลของ
กองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๒.๒.๑๑ กำรลำป่วยในอ ำนำจของ ผบ .ทบ . กำรเสนอลำป่วยในอ ำนำจ 
รมว.กห. ยกเว้นนำยทหำรชั้นนำยพล 
   ๒.๒.๑๒ กำรให้ควำมเห็นในกำรขอลำติดตำมคู่สมรสไปต่ำงประเทศ ยกเว้น
นำยทหำรชั้นนำยพล 
  ๒.๓ เรื่องเกี่ยวกับงำนรำชกำรประจ ำ 
   ๒.๓.๑ กำรรับรองลำยมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกสิ่งของหลวงของ นขต.ทบ.  
   ๒.๓.๒ กำรขอประดับเครื่องหมำย หรือเหรียญตรำต่ำงประเทศ 
   ๒.๓.๓ อนุมัติให้ข้ำรำชกำรทหำรสัญญำบัตร ข้ำรำชกำรทหำรต่ ำกว่ำสัญญำบัตร 
นักเรียนทหำร ทหำรกองประจ ำกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนรำชกำร เดินทำงไปรำชกำรทั้งภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ ในกิจกำรกีฬำของทหำร กำรกีฬำระดับชำติ กิจกำรกำรดนตรี ตำมมติคณะรัฐมนตรี 
หรือค ำสั่งนำยกรัฐมนตรี รวมถึง กำรเดินทำงไปรำชกำรอื่น ๆ โดยไม่ถือเป็นวันลำ และมิได้ใช้งบประมำณ
ของ ทบ.  
   ๒.๓.๔ เรื่องที่เกี่ยวกับศำล กำรคดี และระเบียบวินัย กำรพิจำรณำอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงหรือกำรขยำยเวลำท ำกำรสอบสวนควำมรับผิดชอบในทำงแพ่งและอำญำ 
  ๒.๔ เรื่องที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ ดังนี้ 
   ๒.๔.๑ กำรศึกษำ อบรม ดูงำน สัมมนำ ประชุมหรือฝึกงำนในเรื่องที่ กพ.ทบ. 
รับผิดชอบ โดยไม่ใช้งบประมำณ ทบ. หรือใช้งบประมำณจำกงบงำนศึกษำดูงำนนอกแผนประจ ำปีของ ทบ. 
   ๒.๔.๒ กำรอนุมตัิใหข้้ำรำชกำร พลเรือน จำกหนว่ยงำนนอก ทบ. เข้ำรับกำรศึกษำ 
อบรมดงูำน สมัมนำ หรือฝกึงำน ประชมุทำงวชิำกำรในโรงเรียนเหล่ำ/สำยวทิยำกำร หรอืสถำนศึกษำของ ทบ. 
   ๒.๔.๓ กำรอนุมัติให้ก ำลังพล ทบ. เป็นวิทยำกรบรรยำยแก่หน่วย ทั้งใน และ
นอก กห.  
  ๒.๕ กำรย้ำย เปลี่ยนเหล่ำ โอน ลำออก และกำรช่วยรำชกำรของข้ำรำชกำรต่ ำกว่ำ 
ชั้นสัญญำบัตร กำรจัดสรรยอด และให้ควำมเห็นชอบต่อสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร ในกลุ่มงำนบริกำร
และเทคนิค (คุณวุฒิต่ ำกว่ำปริญญำ) 
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  ๒.๖ สั่งให้ข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือน สังกัด ทบ. ซึ่งได้รับยศทหำรไปขึ้นทะเบียน
ทหำรกองประจ ำกำร ตำมที่กระทรวงกลำโหมแจ้งมำเป็นครั้งครำว 
  ๒.๗ อนุมัติให้ สบ.ทบ. ด ำเนินกำรส ำเนำเอกสำรเวียนทรำบ  ที่ส่งมำจำกส่วน
รำชกำรนอก ทบ.หรือเป็นเอกสำรประสำนกำรชี้แจงหน่วยต่ำง ๆ 
  ๒.๘ อนุมัติให้ด ำเนินกำรเพ่ือปรับย้ำยข้ำรำชกำรต่ ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร ข้ำม นขต.ทบ. 
  ๒.๙ สั่งกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำในเรื่องกำรอนุมัติให้ข้ำรำชกำรทหำร นักเรียนทหำร 
ทหำรกองประจ ำกำร ลูกจ้ำง หรือพนักงำนรำชกำร ไปเข้ำรับกำรศึกษำ อบรม ดูงำน สัมมนำ หรือ
ประชุมทำงวชิำกำร หรือฝึกงำน นอก ทบ. และ นอก กห. โดยไม่ใช้งบประมำณ ทบ. ยกเว้นนำยทหำรชั้นนำยพล 
  ๒.๑๐ อนุมัติให้เปิดหรือปิดอัตรำกำรบรรจุก ำลังพลของ ทบ. และควบคุมอัตรำก ำลังพล 
ของทบ.ให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำกองทัพบก ในห้วงระยะเวลำตำมแผน 
  ๒.๑๑ กำรไปต่ำงประเทศของข้ำรำชกำรทหำรชั้นต่ ำกว่ำสัญญำบัตร นักเรียนทหำร 
ทหำรกองประจ ำกำร และลูกจ้ำง กรณีไปท ำงำนทำงองค์กำรหรือรัฐวิสำหกิจ และขออนุมัติไปต่ำงประเทศ
ในกิจกำรขององค์กำร หรือรัฐวิสำหกิจนั้น 
  ๒.๑๒ มีอ ำนำจลงนำมในเอกสำรเสนอหน่วยเหนือ หน่วยรอง และหน่วยข้ำงเคียง
เกี่ยวกับงำนกำรศึกษำ เพื่อติดต่อ ประสำนงำนทำงธุรกำร ขอควำมคิดเห็นและกำรขอควำมช่วยเหลือ 
  ๒.๑๓ อนุมัติด ำเนินกำร หรือออกค ำสั่งงำนด้ำนก ำลังพล และงำนธุรกำรอื่น ๆ  
ในอ ำนำจ ผบ.หน่วยชั้นยศ พล.ต. ให้กับหน่วย สสน.บก.ทบ.  
  ๒.๑๔ กำรอนุมัติให้ก ำลังพลได้รับค่ำสินไหมทดแทนในกำรประกันชีวิต  
  ๒.๑๕ กำรอนุมัติให้หน่วยจัดกองทหำรเกียรติยศและวงดุริยำงค์ ส ำหรับกรณีกำร
รับแขกต่ำงประเทศ, กรณีกำรจัดกองทหำรเกียรติยศผสมสำมเหล่ำทัพ และกองทหำรเกียรติยศกรณีอื่น ๆ    
 ๓. เจ้ากรมข่าวทหารบก มีอ ำนำจหน้ำที่สั่งกำรดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ อนุมัติให้ก ำลังพล ทบ. เข้ำร่วมประชุมกับหน่วยงำนนอก ทบ. ในงำนด้ำนกำรข่ำว 
(เฉพำะกรณีเร่งด่วน และไม่เกี่ยวข้องกับงำนนโยบำย), งำนพิธีกำรทูต และงำนรักษำควำมปลอดภัย 
   ๓.๒ ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้แทนของ ผบ.ทบ. เดินทำงไปประชุม/สัมมนำด้ำนกำรข่ำว
หรือพัฒนำสัมพันธ์ กับผู้น ำกองทัพ หรือบุคคลส ำคัญของประเทศเพ่ือนบ้ำนตำมอนุมัติหลักกำรของ  
ผบ.ทบ. ในโอกำสอันเหมำะสม 
  ๓.๓ กำรอนุมัติให้ชำวต่ำงประเทศเข้ำ บก.ทบ. ในพ้ืนที่อำคำร ๑ กรณีที่ไม่ใช่ 
กำรเข้ำเยี่ยมผู้บังคับบัญชำชั้นสูง และกำรเข้ำเยี่ยมในสำยงำนส่งก ำลังบ ำรุง 
  ๓.๔ ก ำกับดูแลคณะท ำงำน หรือส ำนักงำน ทบ. ในส่วนที่รับผิดชอบในสำยงำน
เกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำน, กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน, กำรพิจำรณำผู้มำช่วยรำชกำรในคณะท ำงำน 
หรือส ำนักงำน ทบ., กำรเปลี่ยนแปลงอ ำนำจหน้ำที่ของคณะท ำงำน หรือส ำนักงำน ทบ. และกำร
พิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
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  ๓.๕ รับผิดชอบในกำรประเมินค่ำนำยทหำรระดับ ผบ.หน่วย (พล.ต.) ในสำยงำน  
ซึ่งขึ้นตรงกับ ทบ. ตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรประเมินค่ำกำรปฏิบัติงำนก ำลังพลของกองทัพบก               
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๓.๖ สั่งหน่วยต่ำง ๆ ให้ควำมร่วมมอื และปฏิบัติในกำรตอ้นรับ อ ำนวยควำมสะดวก 
พิธีกำรหรือกำรจัดเลี้ยงเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรทูตต่ำงประเทศ ทูตฝ่ำยทหำรต่ำงประเทศ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำร 
หรือรัฐบำลต่ำงประเทศ รวมทั้งชำวต่ำงประเทศอื่น ๆ 
  ๓.๗ สั่งหน่วยต่ำง ๆ ให้ควำมร่วมมือเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนข่ำว และกำรต่อต้ำน
กำรข่ำวกรอง เพื่อตอบสนองภำรกิจของ ทบ. และควำมต้องกำรข่ำวสำร/ข่ำวกรองของผู้บังคับบัญชำ 
  ๓.๘ แต่งตั้ง ถอดถอนเจ้ำหน้ำที่ และแหล่งข่ำว เพ่ือให้ได้รับสิทธิก ำลังพลตำม 
รปจ.ฝขว.ศปก.ทบ. ท่ี ๑/๒๑ และออกค ำสั่งให้เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำน ๓๒๒ เดินทำงไปปฏิบัติหน้ำที่ 
ตำมโครงกำรได้ (ตำมอนุมัติโครงกำร ๓๒๒ เรื่อง กำรด ำเนินงำนข่ำวลับสนับสนุนกองทัพภำค หมำยเลข 
อ้ำงสำร ๓๒๒-๑ ลง ๒๖ ต.ค. ๒๒ ข้อ ๕.๔ และอนุมัติโครงกำร ฯ ที่จะปรับปรุงแก้ไขภำยหลัง) 
  ๓.๙ ลงนำมท ำกำรแทน ผบ.ทบ. ในหนังสือถึง ธนำคำรพำณิชย์ภำยในประเทศ 
ส ำหรับซื้อเงินตรำต่ำงประเทศ ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยของ สน.ผชท.ทบ.ไทย/ต่ำงประเทศ 
  ๓.๑๐ อนุมัติให้ ผชท.ทบ.ไทย/ต่ำงประเทศ และเจ้ำหน้ำที่ใน สน.ผชท.ทหำร ไทย/
ต่ำงประเทศ (ทบ.) ลำกลับประเทศไทยได้ทุกกรณี และแจ้งให้สถำนเอกอัครรำชทูตไทยในต่ำงประเทศนั้น
ทรำบด้วย 
  สายงาน ศปก.ทบ. 
  ๓.๑๑  อนุมัติและสั่งกำรแก่หน่วยในสำยงำน ศปก.ทบ. ตำมที่ ผบ.ศปก.ทบ. มอบหมำย
ให้ เสธ.ศปก.ทบ. ในเรื่องที่ ศปก.ทบ. ก ำหนดนโยบำยหลักกำร หลักนิยม แผนและโครงกำร และอัตรำ
ไว้โดยแน่ชัดแล้ว ดังนี้ 
    ๓.๑๑.๑ ตรวจสอบ   และก ำกับดูแลกำรบริหำรงบประมำณของหน่วยงำน  
ด้ำนกำรข่ำวในควำมรับผิดชอบของ ศปก.ทบ.ให้มีควำมโปร่งใสและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
    ๓.๑๑.๒ ตรวจเยี่ยมและก ำกับดูแลหน่วยงำนด้ำนกำรข่ำวที่อยู่ภำยใต้  
กำรควบคุมของ ศปก.ทบ. ตำมห้วงเวลำอันเหมำะสม  หรือตำมนโยบำยของผู้บังคับบัญชำในสำยงำน 
ศปก.ทบ. 
  ๓.๑๒ อนุมัติให้ก ำลังพล ศปก.ทบ. เข้ำร่วมประชุมกับหน่วยงำนนอก ทบ. ในงำน
ด้ำนกำรข่ำว (เฉพำะกรณีเร่งด่วน และไม่เกี่ยวข้องกับงำนนโยบำย) และงำนรักษำควำมปลอดภัย 
  ๓.๑๓ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้แทนของ ผบ.ศปก.ทบ. เดินทำงไปประชุม/สัมมนำด้ำนกำรข่ำว 
หรือพัฒนำสัมพันธ์ กับผู้น ำกองทัพหรือบุคคลส ำคัญของประเทศเพ่ือนบ้ำน ตำมอนุมัติหลักกำรของ ผบ.ทบ. 
ในโอกำสอันเหมำะสม 
 



- ๕ - 
 

 ๔. เจ้ากรมยุทธการทหารบก มีอ ำนำจหน้ำที่สั่งกำรดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑ ออกค ำสั่งเตรียมให้หน่วยต่ำง ๆ ได้รับทรำบล่วงหน้ำ ทั้งนี้ไม่หมำยถึงกำรสั่ง
กำรใช้ก ำลังทหำรและกำรเคลื่อนย้ำย 
  ๔.๒ สั่งกำรในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรจัด กำรฝึก และกำรฝึกอบรมเฉพำะที่เปน็โครงกำร
จำกมิตรประเทศ ซึ่งได้รับหลักกำรและนโยบำยแล้ว 
  ๔.๓ สั่งหน่วยต่ำง ๆ ให้ควำมร่วมมือเกี่ยวกับงำนวิจัย และพัฒนำกำรทำงทหำร 
  ๔.๔ มีอ ำนำจในกำรประกำศใช้ตอนที่ ๔ อัตรำยุทโธปกรณ์ประกอบ อจย. และ
ตอนที่ ๕  อัตรำยุทโธปกรณ์ประกอบ อฉก. เพื่อเป็นมูลฐำนในกำรเบิกจ่ำยยุทโธปกรณ์ของหน่วย 
  ๔.๕ เรื่องที่เกี่ยวกับกำรฝึกอบรม  ดังนี้ 
   ๔.๕.๑ กำรฝึกอบรม ดูงำน สัมมนำ ประชุมทำงวิชำกำรหรือฝึกงำนที่ใช้
งบประมำณจำกงบงำนศึกษำดูงำนนอกแผนประจ ำปีของ ทบ. 
   ๔.๕.๒ กำรอนุมัติให้ข้ำรำชกำรนอก ทบ. เข้ำรับกำรฝึกอบรม ดูงำนสัมมนำ 
หรือฝึกงำน ประชุมทำงวิชำกำรในโรงเรียนเหล่ำสำยวิทยำกำรของ ทบ. 
   ๔.๕.๓ กำรอนุมัติใหข้้ำรำชกำรเป็นวิทยำกรบรรยำยแก่หน่วย ทั้งใน และ นอก กห. 
  ๔.๖ รับผิดชอบในกำรประเมินค่ำนำยทหำรระดับ ผบ.หน่วย (พล.ต.) ในสำยงำน 
ซึ่งขึ้นตรงกับ ทบ. ตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรประเมินค่ำกำรปฏิบัติงำนก ำลังพลของกองทัพบก  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๔.๗ เรื่องเกี่ยวกับด้ำนประวัติศำสตร์ พิพิธภัณฑ์ทหำร และห้องสมุด ดังนี้ 
   ๔.๗.๑ ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยภำยใน กห. เกี่ยวกับกำรจัดท ำและ
แจกจ่ำยข้อมูลประวัติหน่วยของ ทบ. และจดหมำยเหตุกำรณ์ปฏิบัติที่ส ำคัญของหน่วยใน ทบ. 
   ๔.๗.๒ กำรอนุมัติให้ เผยแพร่ควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์ทหำรแก่ภำครัฐ 
ภำคเอกชน และภำคประชำชน 
   ๔.๗.๓ กำรอนุมัติให้เข้ำชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบก เฉลิมพระเกียรติแก่คณะ
บุคคลทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
 ๕. เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก มีอ ำนำจหน้ำที่สั่งกำรดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑ อนุมัติให้จ่ำยอำวุธ กระสุน และยุทโธปกรณ์ทุกชนิด ซึ่ง ทบ.ได้ก ำหนดอัตรำไว้
โดยแน่นอนแล้ว 
  ๕.๒ อนุมัติให้ส่งคืนอำวุธ กระสุน และยุทโธปกรณ์ทุกชนิด เพื่อเบิกเปลี่ยนใหม่ 
  ๕.๓ อนุมัติให้ขึ้นบัญชีคุมอำวุธ กระสุน วัตถุระเบิด และยุทโธปกรณ์ทุกชนิด 
  ๕.๔ อนุมัติให้จ่ำยน้ ำมันนอกเหนือจำกอัตรำที่ก ำหนดไว้ในกรณีจ ำเป็นได้ทุกงบ 
  ๕.๕ ลงนำมในหนังสือ เรียน อธิบดีกรมศุลกำกร เพ่ือขอยกเว้นค่ำภำษีอำกรทำง
ศุลกำกร ส ำหรับ สป. ที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศของ ทบ. 
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  ๕.๖ ลงนำมในหนังสือน ำเรียน ผบ.ทหำรสูงสุด เพ่ือขออนุมัติปลดทะเบียนและ 
จดทะเบียนรถยนต์ทหำร และล้อเลื่อนทหำร 
  ๕.๗ รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร เสนอแนะเรื่องต่ำง ๆ ในสำยงำนส่งก ำลังบ ำรุง  
ตลอดจนโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรส่งก ำลังบ ำรุงแก่ ผช.ผบ.ทบ. (สำยงำนส่งก ำลังบ ำรุง) ในสำยงำนปกติ 
  ๕.๘ อ ำนวยกำรและควบคุมกำรปฏิบัติในกิจกรรมด้ำนกำรส่งก ำลังบ ำรุงของ  
สำยยุทธบริกำรต่ำง ๆ รวมทั้ง สบ.ทบ., สก.ทบ. และ ยศ.ทบ. เฉพำะสำยงำนส่งก ำลังบ ำรุง 
  ๕.๙ อนุมัติกำรเข้ำเยี่ยมหน่วยทหำรในสำยงำนส่งก ำลังบ ำรุงของ สน.จม.ฝ่ำย ทบ./
ไทย หรือชำวต่ำงประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงำนส่งก ำลังบ ำรุง โดยลงนำมรับค ำสั่ง ผบ.ทบ.  
  ๕.๑๐ อนุมัติกำรขนส่งชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์ที่มีควำมเร่งด่วนสูงจำกประเทศ
สหรัฐ ฯ มำยังประเทศไทยทำงอำกำศ 
  ๕.๑๑ กำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำร หรือหลักเกณฑ์ข้อก ำหนดด้ำนกำรพัสดุให้หน่วยต่ำง ๆ 
ใน ทบ. ทรำบ และถือปฏิบัติ เฉพำะกรณีที่ไม่ต้องสั่งกำรใด ๆ เพิ่มเติม 
  ๕.๑๒ อนุมัติให้ก ำลังพล ทบ. เป็นผู้แทน หรือวิทยำกร เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ หรือ 
บรรยำยพิเศษให้กับส่วนรำชกำร พลเรือน รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน หรือสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรส่งก ำลังบ ำรุงจำกหน่วยงำนภำยนอก ทบ. 
  ๕.๑๓ รับผิดชอบในกำรประเมินค่ำนำยทหำรระดับ ผบ.หน่วย (พล.ต.) ในสำยงำน 
ซึ่งขึ้นตรงกับ ทบ. ตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรประเมินค่ำกำรปฏิบัติงำนก ำลังพลของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  สายงาน ศปก.ทบ. 
  ๕.๑๔ พิจำรณำน ำเรียนเสนอแนะเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรส่งก ำลังบ ำรุงในสำยงำน 
ศปก.ทบ. ได้แก่ เสธ.ศปก.ทบ., รอง เสธ.ศปก.ทบ. ในสำยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ๕.๑๕ พิจำรณำสั่งกำรโดยลงนำมรับค ำสั่ง หรือท ำกำรแทน ผบ.ศปก.ทบ. ในเรื่อง
ต่ำง ๆ ดังนี้ 
   ๕.๑๕.๑ กำรสนับสนุนยำนพำหนะส ำหรับภำรกิจของส ำนักงำนผู้บังคับบัญชำ 
และหน่วย/ฝ่ำยต่ำง ๆ ของ ศปก.ทบ.(ส่วนกลำง) 
   ๕.๑๕.๒ กำรเดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศ เพ่ือปฏิบัติภำรกิจด้ำนกำร 
ส่งก ำลังบ ำรุง ตำมแผนงำนของ ศปก.ทบ. 
   ๕.๑๕.๓ กำรตั้งกรรมกำรตรวจรับสิ่งของ ศปก.ทบ. 
 ๖. เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก มีอ ำนำจหน้ำที่สั่งกำรดังต่อไปนี้ 
  ๖.๑ รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร  เสนอแนะเรื่องต่ำง ๆ ในสำยงำนกิจกำรพลเรือน
แก่  เสธ.ทบ. และ ผบ.ทบ. ควบคุมกำรปฏิบัติในกิจกรรมของ กร.ทบ. ในทุกเรื่อง และ สลก.ทบ. เฉพำะใน
เรื่องกำรประชำสัมพันธ์ภำพรวมของ ทบ. 
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  ๖.๒ อนุมัติให้ก ำลังพล ทบ. เข้ำร่วมประชุมกับส่วนรำชกำรพลเรือน รัฐวิสำหกิจ
และภำคเอกชน ในกรณีเร่งด่วน 
  ๖.๓ ลงนำมในค ำสั่งเดินทำงไปรำชกำรของก ำลังพล ทบ. ในสำยงำนกิจกำรพลเรือน 
  ๖.๔ กำรอ ำนวยกำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของสถำนีวิทยุกระจำยเสียง และสถำนี
วิทยุโทรทัศน์ในเครือ ทบ. 
  ๖.๕ อนุมัติให้ก ำลังพลไปสนับสนุนส่วนรำชกำรพลเรือน ภำครัฐ และเอกชน  
ในเรื่องเกี่ยวกับควำมสำมำรถของบุคลำกร  ทั้งทำงด้ำนกีฬำ ดนตรี รวมทั้งด้ำนอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
งำนทำงทหำร ยกเว้นกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ ให้ด ำเนินกำรตำมสำยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ๖.๖ ก ำกับดูแลคณะท ำงำน หรือส ำนักงำน ทบ. ในส่วนที่รับผิดชอบในสำยงำน
เกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำน,  กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน, กำรพิจำรณำผู้มำช่วยรำชกำรในคณะท ำงำน 
หรือส ำนักงำน ทบ., กำรเปลี่ยนแปลงอ ำนำจหน้ำที่ของคณะท ำงำน หรือส ำนักงำน ทบ. และกำร
พิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
  ๖.๗ รับผิดชอบในกำรประเมินค่ำนำยทหำรระดับ ผบ.หน่วย (พล.ต.) ในสำยงำน  
ซึ่งขึ้นตรงกับ ทบ. ตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรประเมินค่ำกำรปฏิบัติงำนก ำลังพลของกองทัพบก  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ๖.๘ อนุมัติแผนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกิจกำรพลเรือน ตำมนโยบำย
และกรอบแนวทำงของ ทบ. ที่ได้ก ำหนดไว้ 
  ๖.๙ อนุมัติแผนพัฒนำก ำลังประชำชน แผนพัฒนำขีดควำมสำมำรถของก ำลังพล 
และแผนกำรฝึกทบทวนก ำลังประชำชน ร่วมกับกองก ำลังป้องกันชำยแดน 
  ๖.๑๐ อนุมัติให้ก ำลังพล ทบ. เป็นผู้แทน หรือวิทยำกร เข้ำร่วมประชุมสัมมนำหรือ
บรรยำยพิเศษให้กับส่วนรำชกำร พลเรือน รัฐวิสำหกิจ ภำคเอกชน หรือสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกิจกำรพลเรือน ยกเว้นเรื่องที่ได้มีกำรสั่งกำรไว้เป็นกำรเฉพำะ 
  ๖.๑๑ อนุมัติหลักกำรให้นักศึกษำสถำบันพลเรือนเข้ำฝึกงำนในหน่วยทหำร  โดยให้  
ผบ.นขต.ทบ. เป็นผู้พิจำรณำอนุมัติให้นักศึกษำสถำบันพลเรือนเข้ำฝึกงำนในหน่วยของตนได้ โดยกำรเข้ำ
ฝึกงำนนั้นจะต้องไม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับควำมลับของทำงรำชกำร ไม่ก่อควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร และ
ไม่มีข้อผูกพันกับทำงรำชกำรทหำร เมื่อรับนักศึกษำเขำ้ฝึกงำน ต้องรำยงำน ผบ.ทบ.(ผ่ำน กร.ทบ.) ทรำบ
ทุกครั้ง 
  ๖.๑๒ อนุมัติให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ตำมที่ส่วนรำชกำรหรือองค์กรกำรกุศล 
ภำคเอกชน ขอรับกำรสนับสนุนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงสื่อประเภทวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ในเครือ ทบ. ที่มีควำมยำวไม่เกิน ๕ นำที โดยมิให้มีกำรโฆษณำสินค้ำ 
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  ๖.๑๓ สั่งกำรใช้หน่วยในกำรสนับสนุนงำนด้ำนกำรพัฒนำประเทศ และงำนด้ำนกำร
ช่วยเหลือประชำชนในขั้นต้น ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มีผลกระทบกับประชำชนโดยตรง และเป็นนโยบำย
ของรัฐบำล 
  ๖.๑๔ สั่งกำรให้หน่วยรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกิจกำร 
พลเรือน ตำมนโยบำยและกรอบแนวทำงของ ทบ.ที่ได้ก ำหนดไว้ ตำมห้วงระยะเวลำ 
 ๗. ปลัดบัญชีทหารบก มีอ ำนำจหน้ำที่สั่งกำรดังต่อไปนี้ 
  ๗.๑ อนุมัติ ลงนำม หรือสั่งกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรของ ทบ. ดังนี้ 
   ๗.๑.๑ ลงนำมในเอกสำรเสนอหน่วยเหนือ หน่วยรอง ส ำนักงำน ก.พ.ร. และ
หน่วยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกระบบ เพ่ือกำรแจ้งให้ทรำบ กำรติดต่อประสำนงำน กำรขอควำมเห็น 
กำรขอควำมร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
   ๗.๑.๒ อนุมัติให้ก ำลังพลผู้แทนหน่วยของ ทบ.เข้ำร่วมกำรประชุมสัมมนำ 
ฝึกอบรม ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรกับส่วนรำชกำรอื่นนอก ทบ. 
   ๗.๑.๓ อนุมัติและสั่งกำรให้ด ำเนินกำร  และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
   ๗.๑.๔ อนุมัติและสั่ งกำรให้ด ำเนินกำร  และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ตำมตวัชี้วัดของกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
   ๗.๑.๕ อนุมัติและสั่งกำรให้ด ำเนินกำรจัดท ำ และทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำร
ของ ทบ. และแผนปฏิบัติรำชกำรของ นขต.ทบ. รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
  ๗.๒ อนุมัติบัญชีถือจ่ำยเงินเดือนเพ่ิมเติมระหว่ำงปี กำรเลื่อนระดับทุกกรณีที่มีผลท ำ
ให้ระดับ/ชั้น หรืออัตรำเงินเดือนเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม ยกเว้นอัตรำเงินเดือนตั้งใหม่และเงินประจ ำ
ต ำแหน่ง 
  ๗.๓ สั่งกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและ 
ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณต่อหน่วยเจ้ำของงบประมำณ 
  ๗.๔ อนุมัติหลักกำรให้หน่วยและคณะท ำงำนต่ำง ๆ ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำก ทบ. 
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร เพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเพิ่มเติมระหว่ำงปีงบประมำณ 
  ๗.๕ สั่งกำรในเรื่องกำรเบิกจ่ำยงบประมำณกำรก ำลังพล ประเภทเบี้ยเลี้ยงทหำร 
กองประจ ำกำรที่ปฏิบัติภำรกิจป้องกันชำยแดน และรักษำควำมมั่นคงภำยใน เพ่ือแก้ไขปัญหำและ
อุปสรรคที่อำจมีให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
  ๗.๖ อนุมัติและสั่งกำรเกี่ยวกับกำรสั่งจ่ำยงบประมำณ ในกรณีถอนคืนเงินที่น ำส่ง
คลังเป็นรำยได้แผ่นดิน (ตำมอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ำยหนังสือ สปช.ทบ. ๐๓๑๔/๑๐๔๙๖ ลง ๑๓ มิ.ย. ๒๐ 
และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภำยหลัง) 
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  ๗.๗ สั่งกำรและลงนำมแทน เกี่ยวกับเรื่องรำยงำนสถำนภำพของสำยงำนปลัดบัญชี
และรำยงำนสถิติทำงกำรงบประมำณและก ำลังพล 
  ๗.๘ มีอ ำนำจอนุมัติหรือลงนำมหรอืสั่งกำรเกีย่วกับงำนส ำรวจวิธีกำรจัดปริมำณงำน
และก ำลังพลของ ทบ. ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
   ๗.๘.๑ ลงนำมในเอกสำรเสนอหน่วยเหนือ หน่วยรอง และหน่วยที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งในและนอก ทบ. เพ่ือกำรแจ้งให้ทรำบ กำรติดต่อประสำนงำน กำรขอควำมเห็น และกำรขอควำม
ร่วมมือ หรือขอควำมช่วยเหลือ 
   ๗.๘.๒ อนุมัติและสั่งกำรในกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรำยกำรใด ๆ 
ของระเบียบปฏิบัติรำชกำร โดยกำรแก้ไขนั้นไม่กระทบถึงรูปโครงสร้ำงกำรจัดใหญ่  ท่ี ผบ.ทบ. อนุมัติ
หลักกำรไว้แล้ว 
   ๗.๘.๓ อนุมัติและสั่งกำรให้จัดผู้แทนของคณะกรรมกำร ส ำรวจวิธีกำรจัด
ปริมำณงำนและก ำลังพลของ ทบ. ไปปกป้องอัตรำเฉพำะกิจของ ทบ. ที่ผ่ำนกำรส ำรวจและเสนอ
ปรับปรุงแก้ไขไปยังหน่วยเหนือร่วมกับผู้แทน ยก.ทบ. 
   ๗.๘.๔ สั่งกำรในกิจกรรมอื่น ๆ ของงำนส ำรวจวิธีกำรจัดประมำณงำนและ 
ก ำลังพลของ ทบ. ซึ่งมิใช่เรื่องส ำคัญที่ต้องขอรับนโยบำยก่อน เพื่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ 
  ๗.๙ อนุมัติ และสั่งกำร ในกำรจัดท ำเอกสำรค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปขีอง ทบ.
  ๗.๑๐ อนุมัติและสั่งกำรในกำรจัดท ำต้นทุนผลผลิตกิจกรรมของ ทบ. 
  ๗.๑๑ อนุมัติ สั่งกำร และลงนำมแทนในหนังสือถึงส่วนรำชกำรอื่นเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร ทบ. 
  ๗.๑๒ รับผิดชอบในกำรประเมินค่ำนำยทหำรระดับ ผบ.หน่วย (พล.ต.) ในสำยงำน 
ซึ่งขึ้นตรงกับ ทบ. ตำมระเบียบ ทบ.ว่ำด้วยกำรประเมินค่ำกำรปฏิบัติงำนก ำลังพลของกองทัพบก  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๘. เจ้ากรมสารบรรณทหารบก มีอ ำนำจหน้ำที่สั่งกำรดังต่อไปนี้ 
  ๘.๑ สั่งกำรให้ นขต.ทบ. จัดข้ำรำชกำรไปเฝ้ำ ฯ ตำมหมำยก ำหนดกำร ไปร่วมใน
งำนพระรำชพิธ ีรัฐพิธี และพิธีกำรต่ำง ๆ ทั้งของ ทบ. และนอก ทบ. ตำมควำมมุ่งหมำยของผู้บังคับบัญชำ 
  ๘.๒ สั่งกำรให้ นขต.ทบ. ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดงำนพระรำชพิธี รัฐพิธีและพิธี
กำรต่ำง ๆ ทั้งของ ทบ. และนอก ทบ. ตำมควำมมุ่งหมำยของผู้บังคับบัญชำ 
  ๘.๓ สั่งจัดเวรยำมใน บก.ทบ. ตำมค ำสั่ง ทบ. ซึ่งก ำหนดหลักกำรไว้แล้ว 
  ๘.๔ ขออนุมัติให้ออกบัตรเหรียญชัยสมรภูมิ หรือเหรียญกล้ำหำญ ให้แก่ ผู้ได้รับ
พระรำชทำนเหรียญดังกล่ำว ตำมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ แล้ว 
  ๘.๕ ขออนุมัติแก้ชื่อตัว ชื่อสกุล ผู้ที่ได้รับพระรำชทำนเหรียญชัยสมรภูมิ  หรือ
เหรียญกล้ำหำญ ตำมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว 
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  ๘.๖ ขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตรลำอุปสมบท ตำมโควตำปกติ (เว้นกรณี
พิเศษ) 
  ๘.๗ ขออนุมัติให้กระทรวงกลำโหมออกประกำศเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุลของ
ข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตร 
  ๘.๘ อนุมัติออกประกำศกองทัพบกเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของข้ำรำชกำรต่ ำกว่ำ 
ชั้นสัญญำบัตร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร และนักเรียนทหำร 
  ๘.๙ ขออนุมัติ ให้แก้  วัน  เดือน  ปี เกิด  ของข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตร  และ
ลูกจ้ำงประจ ำของ ทบ. ที่มีผลต่อกำรยืดกำรเกษียณอำยุ 
  ๘.๑๐  ขออนุมัติให้ส่งประวัติรับรำชกำรของข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตรย้ำยออกนอก ทบ. 
  ๘.๑๑ ขออนุมัติให้ออกประกำศกระทรวงกลำโหม กำรถึงแก่กรรมของนำยทหำร 
ชั้นสัญญำบัตร 
  ๘.๑๒ ขอท ำควำมตกลงกับกระทรวงกำรคลัง ในเรื่องขอรับเบี้ยหวัด บ ำเหน็จ 
บ ำนำญ บ ำเหน็จด ำรงชีพ บ ำนำญพิเศษ บ ำเหน็จตกทอด ของข้ำรำชกำรในส่วนของ ทบ. และกำร 
สั่งจ่ำยเงินค่ำท ำขวัญ เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำง และเงินบ ำเหน็จตกทอดแก่ทำยำทของลูกจ้ำง 
  ๘.๑๓  กำรก ำหนดและเปลี่ยนแปลงรหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจ ำของเจ้ำของเรื่อง 
  ๘.๑๔ กำรก ำหนดและเปลี่ยนแปลงค ำย่อ 
  ๘.๑๕ สนับสนุนกำรจัดเวรรำชองครักษ์ประจ ำพระองค์พระมหำกษัตริย์  และ
รำชวงศ์ต่ำงประเทศ 
  ๘.๑๖ กำรเปลี่ยนประเภทนักโดดร่มของข้ำรำชกำรต่ ำกว่ำสัญญำบัตร 
  ๘.๑๗ อนุมัติตัวบุคคลให้ข้ำรำชกำรต่ ำกว่ำชั้นสัญญำบัตรลำออกจำกรำชกำร 
 ๙. เจ้ากรมการเงินทหารบก มีอ ำนำจหน้ำที่สั่งกำรดังต่อไปนี้ 
  ๙.๑ อนุมัติให้ยืมเงินรำชกำรเพ่ือรองจ่ำยได้ตำมประเภทแห่งข้อบังคับกระทรวงกลำโหม 
ว่ำด้วยกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๙.๒ อ ำนวยกำรและสั่งกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติในเรื่องกำรเบิกจ่ำยเงิน  กำรรับเงิน 
กำรเก็บรักษำเงิน และกำรบัญชีเงินรำชกำร ตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 
  ๙.๓ ลงลำยมือชื่อเป็นผู้มีอ ำนำจสั่งจ่ำยเงินในหลักฐำนกำรรับจ่ำยเงิน ตำมข้อบังคับ
กระทรวงกลำโหม ว่ำด้วยกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๙.๔ ลงนำมอนุมัติบัญชีถือจ่ำยเงินเดือนค้ำงเบิกข้ำมปี 
  ๙.๕ ลงนำมในหนังสือรับรองเงินเดือนเหลือจ่ำย 
  ๙.๖ ลงนำมในแบบขอรับบ ำเหน็จด ำรงชีพในแบบ ๕๓๐๐ และขอถือจ่ำยอัตรำก ำลัง
พลอำสำสมัครทหำรพรำน เพื่อส่งให้กรมบัญชีกลำง 



- ๑๑ - 
 

  ๙.๗ ลงนำมในหนังสือถึงส่วนรำชกำรอื่น  ในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงินและ 
กำรบัญชีตำมระเบียบปฏิบัติปกติ 
  ๙.๘ อนุมัติ สั่งกำรให้หน่วยต่ำง ๆ ด ำเนินกำรในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรขอขยำยเวลำ
เบิกจ่ำยเงินในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๙.๙ อนุมัติเบิก - จ่ำย และน ำส่งเงินในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๙.๑๐  ลงนำมในแบบค ำขอรับเงินช่วยเหลือ ผู้ซึ่งออกจำกรำชกำรตำมมำตรกำร
ปรับปรุงอัตรำก ำลังของส่วนรำชกำร 
  ๙.๑๑ ลงนำมเป็นผู้รับสัญญำในหนังสือรับสภำพหนี้ และสัญญำผ่อนช ำระหนี้ 
ส ำหรับเงินทุกประเภทของผู้รับเงินเกินสิทธิ หรือรับเงินไปโดยไม่มีสิทธิที่อยู่ในส่วนกลำง และรับเงินใน
สังกัดกรมกำรเงินทหำรบก 
 ๑๐. เจ้ากรมจเรทหารบก มีอ ำนำจหน้ำที่สั่งกำรดังต่อไปนี้ 
  ๑๐.๑ สั่งให้หน่วยต่ำง ๆ ท ำกำรส ำรวจหรือตรวจสอบทรัพย์สิน อำคำร เรือนโรง 
และยุทโธปกรณ์ตำมที่ต้องกำรทรำบ 
  ๑๐.๒ สั่งให้หน่วยต่ำง ๆ ด ำเนินกำรสืบสวนสอบสวน และรำยงำนผลมำให้ทรำบ 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับผลกำรตรวจ กำรร้องทุกข์ และกำรร้องเรียน ที่จะเกิดควำมเสียหำยต่อหน่วย และ ทบ.ต่อไป 
  ๑๐.๓ ให้ จก.จบ. มีอ ำนำจลงนำม รับค ำสั่ง ผบ.ทบ. ในเรื่องค ำสั่งตรวจในหน้ำที่ 
นำยทหำรจเรประจ ำปี 
 ๑๑. ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีอ ำนำจหน้ำที่สั่งกำรดังต่อไป 
  ๑๑.๑ สั่งกำรในเรื่องกำรขึ้นทะเบียน และกำรถอนทะเบียนกองประจ ำกำรกำร
แก้ไขทะเบียนกองประจ ำกำร ทั้งกรณีที่ท ำให้วันรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำรเปลี่ยนแปลงและไม่
เปลี่ยนแปลง กำรยกเว้น และกำรถอนกำรยกเว้น กำรขอเรียกคนเป็นต ำรวจกองประจ ำกำรตำมที่
กระทรวงกลำโหมแจ้งมำ 
  ๑๑.๒ มีอ ำนำจลงนำม รับค ำสั่ง ผบ.ทบ.ในเรื่องค ำสั่งกำรฝึก นศท. ตำมนโยบำย
กำรฝึกศึกษำของ ทบ. 
 ๑๒. เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก มีอ ำนำจหน้ำที่สั่งกำรดังต่อไปนี้ 
  - ลงนำมรับค ำสั่ง ผบ.ทบ. ในเรื่องที่จะต้องสั่งกำรให้หน่วยต่ำง ๆ ปฏิบัติตำมแผนกำร 
นโยบำย ค ำสั่ง ระเบียบ ค ำชี้แจงของ ทบ. อันเกี่ยวกับกิจกำรสำรวัตรทหำรบก 
 ๑๓. เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก มีอ ำนำจหน้ำที่สั่งกำรดังต่อไปนี้ 
  ๑๓.๑ สั่งให้หน่วยต่ำง ๆ ปฏิบัติตำมแผนกำร นโยบำย ค ำสั่ง ระเบียบ ค ำชี้แจง 
ของ ทบ. อันเกี่ยวกับกิจกำรสวัสดิกำร 
  ๑๓.๒ ก ำหนดกำรเรียกชื่อสิ่งอุปกรณ์สำยสวัสดิกำร 
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  ๑๓.๓ อนุมัติแผนจัดหำ สป. ตำมรำยกำรที่ผ่ำนกำรตรวจสอบควำมต้องกำร และ
ได้รับอนุมัติผลกำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนประจ ำปีไว้แล้ว ยกเว้น กำรจัดหำน้ ำมันเชื้อเพลิง และ
น้ ำมันอุปกรณ์ สำย พธ. และอนุมัติแก้ไขแผนจัดหำตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น (รำยละเอียดตำมค ำสั่ง ทบ.  
ท่ี ๓๘๕/๒๕๔๖ ลง ๑๔ ส.ค. ๔๖) 
 ๑๔. ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายในทหารบก มีอ ำนำจหน้ำที่สั่งกำรดังต่อไปนี้ 
  ๑๔.๑ แต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบภำยใน ที่จัดจำกนำยทหำรตรวจสอบภำยในของ 
สตน.ทบ. (ตำมอนุมัติ ผบ.ทบ. ลง ๑๔ ธ.ค. ๓๒ ต่อท้ำยหนังสือ สปช.ทบ. ท่ี ต่อ กห ๐๔๐๖/๓๐๗๔๔  
ลง ๗ ธ.ค. ๓๒) 
  ๑๔.๒ อนุมัติและสั่งกำรเฉพำะกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในของ  ทบ. 
ตรวจสอบหน่วยต่ำง ๆ แล้วไม่พบข้อบกพร่อง หรือไม่มีข้อทักท้วง, สรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของ
หน่วยรับตรวจ และรำยงำนกำรติดตำมผลกำรแก้ไขข้อทักท้วงของหน่วยรับตรวจ 
 ๑๕. เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก มีอ ำนำจหน้ำที่สั่งกำรดังต่อไปนี้ 
  ๑๕.๑ สั่งกำรในเรื่องกำรปฏิบัติที่เกี่ยวกับกำรฝึก กำรศึกษำ ตำมระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ ์และนโยบำยซึ่งได้วำงไว้แล้ว 
  ๑๕.๒ สั่งให้หน่วยต่ำง ๆ ส่งหลักฐำนอันเป็นประโยชน์ในกำรวำงแผนเตรียมกำรฝึก
และศึกษำ 
  ๑๕.๓ สั่งกำรหรืออนุมัติให้ใช้ต ำรำและแบบฝึก 
  ๑๕.๔ สั่งบรรจุบุคคลเข้ำเป็นนักเรียน ปลดนักเรียน ไล่ออกจำกควำมเป็นนักเรียน
และถอนทะเบียนให้ออกจำกควำมเป็นนักเรียนนำยสิบทหำรบก นักเรียนดุริยำงค์ทหำรบก ซึ่งไม่เกี่ยวกับ
นโยบำยและงบประมำณ 
  ๑๕.๕ ลงนำมกำรขอใช้ บ.ทอ. และขอใช้เรือของ ทร. สนับสนุนกำรฝึกศึกษำประจ ำปี 
  ๑๕.๖ ลงนำมในสัญญำ แอล.โอ.เอ เกี่ยวกับกำรซื้อชุดฝึกสอนของระบบยุทโธปกรณ์ 
ที่มีใช้อยู่และกำรซื้อหลักสูตรกำรฝึกและศึกษำ โดยวิธี เอฟ.เอ็ม.เอส 
  ๑๕.๗ ลงนำมท ำกำรแทน ผบ.ทบ. ในหนังสือถึง ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
ส ำหรับกำรซื้อเงินตรำต่ำงประเทศ เฉพำะค่ำใช้จ่ำยของนักเรียนทุน ทบ. ศึกษำ ณ ต่ำงประเทศ 
  ๑๕.๘ สั่งกำรในเรื่องอบรมศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ในวันส ำคัญศำสนำ
ของข้ำรำชกำรใน กรมฝ่ำยอ ำนวยกำร และกรมฝ่ำยกิจกำรพิเศษ ที่ไม่มีอนุศำสนำจำรย์ 
  ๑๕.๙ อนุมัติให้ข้ำรำชกำรสมัครสอบ หรือขอรับทุนจำกรัฐบำล หรือองค์กำรต่ำง ๆ 
เพื่อไปศึกษำดูงำน ณ ต่ำงประเทศ 
  ๑๕.๑๐ อนุมัติค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรศึกษำต่ำง ๆ (ตำมหนังสือ สปช.ทบ. ท่ี กห 
๐๔๐๖/๔๑๖ ลง ๑๐ พ.ค. ๒๘) 
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  ๑๕.๑๑ ออกค ำสั่ง ทบ. เรื่องกำรศึกษำประจ ำปี เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนในกำรเปิด
กำรศึกษำของ รร.หน่วย เหล่ำ และสำยวิทยำกำรของ ทบ.ในแต่ละปี โดยให้ ผบ.รร.หน่วย เหล่ำ และ 
สำยวิทยำกำร ออกค ำสั่งเปิดกำรศึกษำแต่ละหลักสูตรของแต่ละ  รร. รวมทั้งออกค ำสั่งแก้ไขเพ่ิมเติม
ดังกล่ำว เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนในกำรด ำเนินกำรด้ำนธุรกำร  งบประมำณ และกำรบันทึกประวัติด้ำน
กำรศึกษำ 
  ๑๕.๑๒ มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติผ่อนผัน  หรือระงับกำรผ่อนผันกำรปฏิบัติไม่
ถูกต้อง ตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรอนุมัติให้ข้ำรำชกำรลำไปศึกษำนอกเวลำรำชกำร  และใช้เวลำ
รำชกำรบำงส่วน พ.ศ. ๒๕๑๙ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ ทั้งนี้ ให้มีอ ำนำจพิจำรณำเป็นกำรเฉพำะ
รำยได้ทุกกรณี นับตั้งแต่วันที่ระเบียบ ทบ. ดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ 
  ๑๕.๑๓ กำรอนุมัติให้น ำผลส ำเร็จกำรศึกษำของก ำลังพล ทบ. ในสถำนศึกษำของรัฐ
นอก กห. และสถำนศึกษำ ณ ต่ำงประเทศ เพื่อบันทึกประวัติกำรศึกษำ 
  ๑๕.๑๔ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ กำรมอบเครื่องหมำยแสดงควำมสำมำรถกำร
เดินเร่งรีบให้หน่วยทหำรทุกหน่วยใน ทบ. 
 ๑๖. ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีอ ำนำจหน้ำที่สั่งกำรดังต่อไปนี้ 
  - สั่งบรรจุบุคคลเข้ำเป็นนักเรียนนำยร้อย และสั่งถอนทะเบียนออกจำกควำมเป็น 
นักเรียนนำยร้อย ส ำหรับกำรถอนทะเบียน กรณีให้ออกและลำออกจะต้องได้รับอนุมัติจำก ทบ. ก่อน 
 ๑๗. เจ้ากรมการทหารช่าง มีอ ำนำจหน้ำที่สั่งกำรดังต่อไปนี้ 
  ๑๗.๑ ก ำหนดกำรเรียกชื่อสิ่งอุปกรณ์สำยช่ำง (รำยละเอียดตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วย
ควำมรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๕ มี.ค. ๕๕ และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภำยหลัง) 
  ๑๗.๒ ก ำหนดกำรเรียกชื่อยุทโธปกรณ์สำยช่ำง (รำยละเอียดตำมค ำสั่ง ทบ.(เฉพำะ) 
ลับ ท่ี ๒๘/๔๗ เรื่อง บัญชีรำยชื่อยุทโธปกรณ์ ลง ๘ มิ.ย. ๔๗) 
  ๑๗.๓ อนุมัติควำมตอ้งกำร แผนจัดหำ และแก้ไขแผนจัดหำ (รำยละเอียดตำมค ำสั่ง 
ทบ. ที่ ๕๕๕/๒๕๕๘ เรื่อง กำรก ำหนดหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรอนุมัติควำมต้องกำรแผนจัดหำ
และแก้ไขแผนจัดหำ ลง ๑๗ ก.ย. ๕๘ และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภำยหลัง) 
  ๑๗.๔ กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะสิ่งอุปกรณ์ สำย ช. (รำยละเอียด
ตำมค ำสั่ง ทบ. (เฉพำะ) ท่ี ๑๕๐๔/๖๐ เรื่อง กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะสิ่งอุปกรณ์  
ลง ๑๗ พ.ย. ๖๐ และค ำสั่ง ทบ. (เฉพำะ) ที่ ๑๑๑๙/๖๒ เรื่อง กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะ 
สิ่งอุปกรณ์ (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑) ลง ๓๐ ส.ค. ๖๒) 
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 ๑๘. เจ้ากรมการทหารสื่อสาร มีอ ำนำจหน้ำที่สั่งกำรดังต่อไปนี้ 
  ๑๘.๑ ก ำหนดกำรเรียกชื่อสิ่งอุปกรณ์สำยสื่อสำร (รำยละเอียดตำมระเบียบ ทบ.  
ว่ำด้วยควำมรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๕ มี.ค. ๕๕ และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภำยหลัง) 
  ๑๘.๒ ก ำหนดกำรเรียกชื่อยุทโธปกรณ์สำยสื่อสำร (รำยละเอียดตำมค ำสั่ง ทบ.(เฉพำะ) 
ลับ ท่ี ๒๘/๔๗ เรื่อง บัญชีรำยชื่อยุทโธปกรณ์ ลง ๘ มิ.ย.๔๗) 
  ๑๘.๓ อนุมัติควำมต้องกำรแผนจัดหำ และแก้ไขแผนจัดหำ (รำยละเอียดตำมค ำสั่ง 
ทบ. ที่ ๕๕๕/๒๕๕๘ เรื่อง กำรก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรอนุมัติควำมต้องกำรแผนจัดหำ
และแก้ไขแผนจัดหำ ลง ๑๗ ก.ย. ๕๘ และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภำยหลัง) 
  ๑๘.๔ กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะสิ่งอุปกรณ์ สำย ส. (รำยละเอียดตำม
ค ำสั่ง ทบ. (เฉพำะ) ที่ ๑๕๐๔/๖๐ เรื่อง กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะสิ่งอุปกรณ์ ลง ๑๗ พ.ย. ๖๐ 
และค ำสั่ง ทบ. (เฉพำะ) ที่  ๑๑๑๙/๖๒ เรื่อง กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะสิ่งอุปกรณ์  
(แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑) ลง ๓๐ ส.ค. ๖๒) 
 ๑๙. เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก มีอ ำนำจหน้ำที่สั่งกำรดังต่อไปนี้ 
  ๑๙.๑ เรื่องกำรก ำหนดหลักกำรทำงเทคนิค เกี่ยวกับกำรซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์ 
(ตำมค ำสั่ง ทบ.ท่ี ๓๐๗/๒๕๖๑๗ ลง ๓๐ พ.ย. ๙๗) และค ำสั่ง ฯ ที่จะปรับปรุงแก้ไขภำยหลัง) 
  ๑๙.๒ สั่งกำรตรวจสอบสภำพ ทดสอบ ท ำลำย สอบสวน และซ่อมบ ำรุงกระสุน 
วัตถุระเบิด (ตำมค ำสั่ง ทบ.ท่ี ๔๘/๒๕๐๙ ลง ๒๘ ก.พ. ๐๙ และค ำสั่ง ฯ ที่จะปรับปรุงแก้ไขภำยหลัง) 
  ๑๙.๓ ออกค ำสั่งเรียกคืน หรือระงับกำรเรียกคืนของหมุนเวียนสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕ 
ได้ตำมควำมจ ำเป็น (ตำมค ำสั่ง ทบ.ท่ี ๕๙๖/๒๕๒๕ ลง ๒๘ ต.ค. ๒๕ เรื่อง ให้ส่งของหมุนเวียนสิ่งอุปกรณ์
ประเภท ๕) 
  ๑๙.๔ ก ำหนดกำรเรียกชื่อสิ่งอุปกรณ์สำยสรรพำวุธ (รำยละเอียดตำมระเบียบ ทบ.
ว่ำด้วยควำมรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๕ มี.ค. ๕๕ และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภำยหลัง) 
  ๑๙.๕ ก ำหนดกำรเรียกชื่อยุทโธปกรณ์สำยสรรพำวุธ (รำยละเอียดตำมค ำสั่ง ทบ. 
(เฉพำะ) ลับ ท่ี ๒๘/๔๗ เรื่อง บัญชีรำยชื่อยุทโธปกรณ์ ลง ๘ มิ.ย. ๔๗) 
  ๑๙.๖ อนุมัติควำมต้องกำรแผนจัดหำ และแก้ไขแผนจัดหำ (รำยละเอียดตำมค ำสั่ง 
ทบ. ที่ ๕๕๕/๒๕๕๘ เรื่อง กำรก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรอนุมัติควำมต้องกำรแผนจัดหำ
และแก้ไขแผนจัดหำ ลง ๑๗ ก.ย. ๕๘ และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภำยหลัง) 
  ๑๙.๗ กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะสิ่งอุปกรณ์สำย สพ. (รำยละเอียด
ตำมค ำสั่ง ทบ. (เฉพำะ) ที่ ๑๕๐๔/๖๐ เรื่อง กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์ ลง ๑๗ พ.ย. ๖๐ 
และค ำสั่ง ทบ. (เฉพำะ) ที่ ๑๑๑๙/๖๒ เรื่อง กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะสิ่งอุปกรณ์  
(แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑) ลง ๓๐ ส.ค. ๖๒)   
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 ๒๐. เจ้ากรมการขนส่งทหารบก มีอ ำนำจหน้ำที่สั่งกำรดังต่อไปนี้ 
  ๒๐.๑ อนุมัติเปิดเดินรถไฟขบวนพิเศษเฉพำะกรณี เป็นกำรด ำเนินกำรตำมปกติ  
ซึ่งมีแผนงำนและงบประมำณสนับสนุนไว้พร้อมแล้ว (ตำมอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ำยหนังสือ กบ.ทบ. ท่ี กห 
๐๓๑๘/๑๐๓๕ ลง ๒๒ ม.ค. ๒๒ และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภำยหลัง) 
  ๒๐.๒ ก ำหนดกำรเรียกชื่อสิ่งอุปกรณ์สำยขนส่ง (รำยละเอียดตำมระเบียบ ทบ.  
ว่ำด้วยควำมรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์  พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๕ มี.ค. ๕๕ และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไข
ภำยหลัง) 
  ๒๐.๓ ก ำหนดกำรเรียกชื่อยุทโธปกรณ์สำยขนส่ง (รำยละเอียดตำมค ำสั่ง ทบ. 
(เฉพำะ) ลับ ท่ี ๒๘/๔๗ เรื่อง บัญชีรำยชื่อยุทโธปกรณ์ ลง ๘ มิ.ย. ๔๗) 
  ๒๐.๔ อนุมัติควำมต้องกำรแผนจัดหำ และแก้ไขแผนจัดหำ (รำยละเอียดตำมค ำสั่ง ทบ. 
ท่ี ๕๕๕/๒๕๕๘ เรื่อง กำรก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรอนุมัติควำมต้องกำรแผนจัดหำและ
แก้ไขแผนจัดหำ ลง ๑๗ ก.ย. ๕๘ และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภำยหลัง) 
  ๒๐.๕ กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะสิ่งอุปกรณ์สำย ขส. (รำยละเอียด
ตำมค ำสั่ง ทบ. (เฉพำะ) ที่ ๑๕๐๔/๖๐ เรื่อง กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะสิ่ งอุปกรณ์  
ลง ๑๗ พ.ย. ๖๐ และค ำสั่ง ทบ. (เฉพำะ) ที่ ๑๑๑๙/๖๒ เรื่อง กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะ
สิ่งอุปกรณ์ (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑) ลง ๓๐ ส.ค. ๖๒) 
 ๒๑. เจ้ากรมพลาธิการทหารบก มีอ ำนำจหน้ำที่สั่งกำรดังต่อไปนี้ 
  ๒๑.๑ ก ำหนดกำรเรยีกชื่อสิ่งอุปกรณ์สำยพลำธกิำร (รำยละเอียดตำมระเบียบ ทบ.
ว่ำด้วยควำมรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์  พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๕ มี.ค. ๕๕ และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไข
ภำยหลัง) 
  ๒๑.๒ ก ำหนดกำรเรียกชื่อยุทโธปกรณ์สำยพลำธิกำร (รำยละเอียดตำมค ำสั่ง  
ทบ.(เฉพำะ) ลับ ท่ี ๒๘/๔๗ เรื่อง บัญชีรำยชื่อยุทโธปกรณ์ ลง ๘ มิ.ย. ๔๗) เพื่อเป็นหลักในกำรก ำหนด
ควำมต้องกำร และแจกจ่ำยสิ่งอุปกรณ์ในควำมรับผิดชอบ ตอนที่ ๔ อจย. หมำยเลขต่ำง ๆ (รำยละเอียด
ตำมหนังสือ ยก.ทบ. ท่ี กห ๐๔๐๓/๓๒๙๗ ลง ๑๐ มี.ค. ๔๘) 
  ๒๑.๓ อนุมัติควำมต้องกำรแผนจัดหำ และแก้ไขแผนจัดหำ (รำยละเอียดตำมค ำสั่ง 
ทบ. ท่ี ๕๕๕/๒๕๕๘ เรื่อง กำรก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรอนุมัติควำมต้องกำรแผนจัดหำ
และแก้ไขแผนจัดหำ ลง ๑๗ ก.ย. ๕๘ และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภำยหลัง) 
  ๒๑.๔ กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะสิ่งอุปกรณ์สำย พธ. (รำยละเอียด
ตำมค ำสั่ง ทบ. (เฉพำะ) ที่ ๑๕๐๔/๖๐ เรื่อง กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะสิ่งอุปกรณ์  
ลง ๑๗ พ.ย. ๖๐ และค ำสั่ง ทบ. (เฉพำะ) ที่ ๑๑๑๙/๖๒ เรื่อง กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะ
สิ่งอุปกรณ์ (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑) ลง ๓๐ ส.ค. ๖๒) 
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 ๒๒. เจ้ากรมแพทย์ทหารบก มีอ ำนำจหน้ำที่สั่งกำรดังต่อไปนี้ 
  ๒๒.๑ ก ำหนดกำรเรียกชื่อสิ่งอุปกรณ์สำยแพทย์  (รำยละเอียดตำมระเบียบ ทบ.  
ว่ำด้วยควำมรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๕ มี.ค. ๕๕ และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภำยหลัง) 
  ๒๒.๒ ก ำหนดกำรเรียกชื่อยุทโธปกรณ์สำยแพทย์ (รำยละเอียดตำมค ำสั่ง ทบ. 
(เฉพำะ) ลับ ท่ี ๒๘/๔๗ เรื่อง บัญชีรำยชื่อยุทโธปกรณ์ ลง ๘ มิ.ย. ๔๗) 
  ๒๒.๓ สั่งกำรในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรส่งเสริมสุขภำพกำรเวช
กรรมป้องกัน กำรวิเครำะห์วิจัยทำงกำรแพทย์ กำรชันสูตรโรค และกำรสุขำภิบำลของหน่วยต่ำง ๆ 
  ๒๒.๔ สั่งกำรเกี่ยวกับเรือ่งก ำหนดอัตรำสิ่งอุปกรณ์สำยแพทย์ ของหน่วยที่เป็นส่วน
ก ำลังรบ (อจย.) และหน่วยรักษำพยำบำลในที่ตั้งปกติ (อฉก.) รวมทั้งกำรก ำหนดรำยละเอียดภำยใน 
ชุดสิ่งอุปกรณ์สำยแพทย์ต่ำง ๆ (โดยให้ผ่ำนกำรพิจำรณำในขั้นต้นจำก กบ.ทบ. ด้วย) 
  ๒๒.๕ อนุมัติควำมต้องกำรแผนจัดหำ และแก้ไขแผนจัดหำ (รำยละเอียดตำมค ำสั่ง 
ทบ. ที่ ๕๕๕/๒๕๕๘ เรื่อง กำรก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรอนุมัติควำมต้องกำรแผนจัดหำ
และแก้ไขแผนจัดหำ ลง ๑๗ ก.ย. ๕๘ และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภำยหลัง) 
  ๒๒.๖ สั่งบรรจุบุคคล และแต่งตั้งเป็นนักเรียนแพทย์ทหำร  เมื่อได้รับควำม
เห็นชอบจำกสภำวิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำแล้ว  และสั่งถอนทะเบียนออกจำกควำมเป็น
นักเรียนแพทย์ทหำร เมื่อได้รับอนุมัติจำก ทบ. 
  ๒๒.๗ อนุมัติ และสั่งกำรในเรื่องกำรโอนสับเปลี่ยนหมวดประเภท รำยจ่ำยในแต่
ละรำยกำรปฏิบัติเดียวกัน เว้นรำยกำรที่มีข้อจ ำกัดต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์อื่น (รำยละเอียดตำมค ำสั่ง 
ทบ. ท่ี ๓๔๕/๒๕๑๕ ลง ๒๙ ก.ย.๑๕ และค ำสั่ง ฯ ที่จะปรับปรุงแก้ไขภำยหลัง) 
  ๒๒.๘ อนุมัติกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ และก่อหนี้ผูกพันงบประมำณในหมวด
ค่ำตอบแทนใช้สอย และวัสดุ หรือหมวดอื่น ๆ ที่เบิกจ่ำยในลักษณะหมวดดังกล่ำวข้ำงต้นเฉพำะในกรณี
ไม่มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือรำยกำรที่กระทรวงกำรคลังอนุญำตให้จ่ำยไว้แล้ว  
(ตำมค ำสั่ง ทบ.(เฉพำะ) ท่ี ๑๗๓๙/๓๓ ลง ๒๕ ก.ย. ๓๓ เรื่อง มอบอ ำนำจกำรอนุญำตกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ และก่อหนี้ผูกพันงบประมำณ) 
  ๒๒.๙ มีอ ำนำจในกำรลงนำมรับค ำสั่ง ผบ.ทบ.ในค ำสั่งบรรจุนักเรียนพยำบำล
กองทัพบก และค ำสั่งพ้นสภำพจำกกำรเป็นนักเรียนพยำบำลกองทัพบก ส ำหรับกำรพ้นสภำพ ฯ จะต้อง
ได้รับอนุมัติจำก ทบ. ก่อน 
  ๒๒.๑๐ กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะสิ่งอุปกรณ์สำย พ. (รำยละเอียด
ตำมค ำสั่ง ทบ. (เฉพำะ) ที่ ๑๕๐๔/๖๐ เรื่อง กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะสิ่งอุปกรณ์  
ลง ๑๗ พ.ย. ๖๐ และค ำสั่ง ทบ. (เฉพำะ) ที่ ๑๑๑๙/๖๒ เรื่อง กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะ
สิ่งอุปกรณ์ (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑) ลง ๓๐ ส.ค. ๖๒) 
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 ๒๓. เจ้ากรมการสตัว์ทหารบก มีอ ำนำจหนำ้ที่สั่งกำรดังต่อไปนี ้
  ๒๓.๑ ก ำหนดกำรเรียกชื่อสิ่งอุปกรณ์สำยกำรสัตว์ (รำยละเอียดตำมระเบียบ ทบ.  
ว่ำด้วยควำมรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๕ มี.ค. ๕๕ และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภำยหลัง) 
  ๒๓.๒ ก ำหนดกำรเรียกชื่อยุทโธปกรณ์สำยกำรสัตว์ (รำยละเอียดตำมค ำสั่ง ทบ. 
(เฉพำะ) ลับ ท่ี ๒๘/๔๗ เรื่อง บัญชีรำยชื่อยุทโธปกรณ์ ลง ๘ มิ.ย. ๔๗) 
  ๒๓.๓ อนุมัติควำมต้องกำรแผนจัดหำ และแก้ไขแผนจัดหำ (รำยละเอียดตำมค ำสั่ง 
ทบ. ที่ ๕๕๕/๒๕๕๘ เรื่อง กำรก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรอนุมัติควำมต้องกำรแผนจัดหำ
และแก้ไขแผนจัดหำ ลง ๑๗ ก.ย. ๕๘ และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภำยหลัง) 
  ๒๓.๔ กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะสิ่งอุปกรณ์สำย กส. (รำยละเอียด
ตำมค ำสั่ง ทบ. (เฉพำะ) ที่ ๑๕๐๔/๖๐ เรื่อง กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะสิ่งอุปกรณ์  
ลง ๑๗ พ.ย. ๖๐ และค ำสั่ง ทบ. (เฉพำะ) ที่ ๑๑๑๙/๖๒ เรื่อง กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะ
สิ่งอุปกรณ์ (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑) ลง ๓๐ ส.ค. ๖๒) 
 ๒๔. เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก มีอ ำนำจหน้ำที่สั่งกำรดังต่อไปนี้ 
  ๒๔.๑ ก ำหนดกำรเรียกชื่อสิ่งอุปกรณ์สำยวิทยำศำสตร์ (รำยละเอียดตำมระเบียบ 
ทบ. ว่ำด้วยควำมรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๕ มี.ค. ๕๕ และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไข
ภำยหลัง) 
  ๒๔.๒ ก ำหนดกำรเรียกชื่อยุทโธปกรณ์สำยวิทยำศำสตร์ (รำยละเอียดตำมค ำสั่ง ทบ. 
(เฉพำะ) ลับ ท่ี ๒๘/๔๗ เรื่อง บัญชีรำยชื่อยุทโธปกรณ์ ลง ๘ มิ.ย. ๔๗) 
  ๒๔.๓ อนุมัติควำมต้องกำรแผนจัดหำ และแก้ไขแผนจัดหำ (รำยละเอียดตำมค ำสั่ง 
ทบ. ที่ ๕๕๕/๒๕๕๘ เรื่อง กำรก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรอนุมัติควำมต้องกำรแผนจัดหำ
และแก้ไขแผนจัดหำ ลง ๑๗ ก.ย. ๕๘ และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภำยหลัง) 
  ๒๔.๔ กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะสิ่งอุปกรณ์สำย วศ. (รำยละเอียด
ตำมค ำสั่ง ทบ. (เฉพำะ) ที่ ๑๕๐๔/๖๐ เรื่อง กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะสิ่งอุปกรณ์  
ลง ๑๗ พ.ย. ๖๐ และค ำสั่ง ทบ. (เฉพำะ) ที่ ๑๑๑๙/๖๒ เรื่อง กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะ
สิ่งอุปกรณ์ (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑) ลง ๓๐ ส.ค. ๖๒) 
 ๒๕. เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก มีอ ำนำจหน้ำที่สั่งกำรดังต่อไปนี้ 
  ๒๕.๑ ก ำหนดกำรเรียกชื่อสิ่งอุปกรณ์สำยยุทธโยธำ (รำยละเอียดตำมระเบียบ ทบ. 
ว่ำด้วยควำมรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๕ มี.ค. ๕๕ และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภำยหลัง) 
  ๒๕.๒ ก ำหนดกำรเรียกชื่อยุทโธปกรณ์สำยยุทธโยธำ (รำยละเอียดตำมค ำสั่ง ทบ. 
(เฉพำะ) ลับ ท่ี ๒๘/๔๗ เรื่อง บัญชีรำยชื่อยุทโธปกรณ์ ลง ๘ มิ.ย. ๔๗) 
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  ๒๕.๓ อนุมัติควำมต้องกำรแผนจัดหำ และแก้ไขแผนจัดหำ (รำยละเอียดตำมค ำสั่ง 
ทบ. ที่ ๕๕๕/๒๕๕๘ เรื่อง กำรก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรอนุมัติควำมต้องกำรแผนจัดหำ
และแก้ไขแผนจัดหำ ลง ๑๗ ก.ย. ๕๘ และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภำยหลัง) 
  ๒๕.๔ มีอ ำนำจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้ำง, กำรจ ำหน่ำยพัสดุ, กำรจ้ำงออกแบบและ
ควบคุมงำน กำรงดหรือลดค่ำปรับให้แก่คู่สัญญำหรือกำรขยำยเวลำท ำกำร ตำมสัญญำหรือข้อตกลง และกำร
สั่งจ้ำงที่ปรึกษำ (รำยละเอียดตำมหนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมำก ท่ี ต่อ กห ๐๔๐๔/๓๓๘๘ ลง ๒๖ มี.ค. ๓๙ 
และอนุมัติที่จะปรับปรุงแก้ไขภำยหลัง) 
  ๒๕.๕ มีอ ำนำจอนุมัติให้จ ำหน่ำยและตัดยอดสิ่งอุปกรณ์ ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของสำยงำนออกจำกบัญชีคุม (รำยละเอียดตำมระเบียบ ทบ. ว่ำด้วยกำรจ ำหน่ำยสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ลง ๓๑ ม.ค. ๕๗ และที่จะปรับปรุงแก้ไขภำยหลัง) 
  ๒๕.๖ มีหน้ำที่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ในฐำนะเจ้ำของอำคำรควบคุมแทนผู้บัญชำกำรทหำรบก (รำยละเอียดตำมค ำสั่ง ทบ. ท่ี ๓๑๒/๒๕๔๔ 
ลง ๒๖ มิ.ย. ๔๔ และที่ปรับปรุงแก้ไขภำยหลัง) 
  ๒๕.๗ กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะสิ่งอุปกรณ์สำย ยย. (รำยละเอียด
ตำมค ำสั่ง ทบ. (เฉพำะ) ที่ ๑๕๐๔/๖๐ เรื่อง กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะสิ่งอุปกรณ์  
ลง ๑๗ พ.ย. ๖๐ และค ำสั่ง ทบ. (เฉพำะ) ที่ ๑๑๑๙/๖๒ เรื่อง กำรก ำหนดและกำรใช้คุณลักษณะเฉพำะ
สิ่งอุปกรณ์ (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑) ลง ๓๐ ส.ค. ๖๒) 
  ๒๕.๘ ลงนำมท ำกำรแทน ผบ.ทบ. ในกำรขอท ำควำมตกลงกับส ำนักงบประมำณ
(รำยละเอียดตำมอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ำยหนังสือ กบ.ทบ. ท่ี กห ๐๔๐๔/๑๕๑๘ ลง ๒๔ เม.ย. ๔๖ และอนุมัติ 
ที่จะปรับปรุงแก้ไขภำยหลัง) 
  ๒๕.๙ อนุมัติกำรด ำเนินกำรส ำหรับกำรชดเชยค่ำงำนสร้ำงตำมสัญญำแบบปรับ
รำคำได้ (ค่ำ K) ส ำหรับวงเงินไม่เกิน ๕๐ ล้ำนบำท ในงำนของหน่วยส่วนกลำง (รำยละเอียดตำมอนุมัติ 
ผบ.ทบ.(เสธ.ทบ.รับค ำสั่ง ฯ) ท้ำยหนังสือ สปช.ทบ. ท่ี กห ๐๔๐๖/๔๒๖๖ ลง ๑๙ ธ.ค. ๕๑) 
 ๒๖. ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบก 
  ๒๖.๑ ชั้นยศ พล.ท . ขึ้นไป มีอ ำนำจหน้ำที่พิจำรณำสั่งกำร โดยรับค ำสั่งหรือ 
ลงนำมท ำกำรแทน ผบ.ทบ. ในเรื่องกำรปรับย้ำยนำยทหำรสัญญำบัตร อัตรำ พ.ต. ลงไปภำยในหน่วย 
เว้นกำรปรับย้ำยเปลี่ยนเหล่ำ 
  ๒๖.๒ ชั้นยศ พล.ต. ขึ้นไป มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
   ๒๖.๒.๑ พิจำรณำสั่งกำร โดยรับค ำสั่งหรือลงนำมท ำกำรแทน  ผบ.ทบ.  
ในเรื่องกำรปรับย้ำยนำยทหำรสัญญำบัตร อัตรำ ร.อ. ลงไปภำยในหน่วย เว้นกำรปรับย้ำยเปลี่ยนเหล่ำ 
   ๒๖.๒.๒ พิจำรณำสั่งกำร โดยรับค ำสั่งหรือลงนำมท ำกำรแทน ผบ.ทบ.  
ในเรื่องกำรอนุมัติตัวบุคคลในกำรบรรจุข้ำรำชกำรต่ ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร 
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   ๒๖.๒.๓ อนุมัติให้ข้ำรำชกำรทหำรชั้นสัญญำบัตร ยกเว้นนำยทหำรชั้นนำยพล 
ลำกิจหรือลำพักผ่อนประจ ำปีไปต่ำงประเทศ รวมถึงผู้ที่ปฏิบัติงำนหรือไปศึกษำ ณ ต่ำงประเทศ  
ลำกลับประเทศไทยได้ทุกกรณี 
   ๒๖.๒.๔ อนุมัติให้ลำอุปสมบทกรณีพิเศษ ยกเว้นนำยทหำรชั้นนำยพล 
   ๒๖.๒.๕ อนุมัติให้ลำกิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจำกกำรลำคลอดบุตร 
 ๒๗. แม่ทัพภาค มีอ ำนำจหน้ำที่อนุมัติกำรด ำเนินกำรส ำหรับกำรชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำง
ตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) ส ำหรับวงเงินไม่เกิน ๕๐ ล้ำนบำท ในงำนของหน่วยส่วนภูมิภำค
(รำยละเอียดตำมอนุมัติ ผบ.ทบ. (เสธ.ทบ.รับค ำสั่ง ฯ) 
 ๒๘. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก มีอ ำนำจหน้ำที่ 
  ๒๘.๑ ขอถือจ่ำยไปยังกระทรวงกำรคลัง หรือส ำนักงำนคลังเขต ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
กำรขอรับเบี้ยหวัด บ ำเหน็จบ ำนำญ ให้แก่ข้ำรำชกำร บ ำเหน็จด ำรงชีพให้แก่ข้ำรำชกำรบ ำนำญ รวมทั้ง
ผู้รับบ ำนำญพิเศษ เหตุทุพพลภำพและบ ำเหน็จตกทอดให้แก่ทำยำทในกรณีข้ำรำชกำรถึงแก่กรรม 
บ ำเหน็จปกติลูกจ้ำง และเงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ บ ำเหน็จตกทอดเพ่ิมที่เกี่ยวข้อง เว้นกำรขอถือจ่ำย
บ ำนำญพิเศษทุกกรณีและบ ำเหน็จพิเศษของลูกจ้ำงให้เสนอเรื่องไปยังกองทัพบก (กรมสำรบรรณ
ทหำรบก) เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 
  ๒๘.๒ กำรจัดกองทหำรเกียรติยศ ส ำหรับศพนำยทหำรสัญญำบัตรประจ ำกำร 
และนำยทหำรสัญญำบัตรนอกประจ ำกำร 
 ๒๙. แม่ทัพภาคที่  ๑ และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
กองทัพบก มีอ ำนำจอนุมัติในกำรสนับสนุนก ำลังพลให้กับส ำนักพระรำชวัง ไปร่วมปฏิบัติหน้ำที่ถือฉัตร  
ตีกลองชนะ และหำมเสลี่ยงในงำนพระรำชทำนเพลิงศพ 
 ๓๐. ผบ.หน่วย ระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  
  ๓๐.๑ กำรแต่งตั้งยศทหำรกองประจ ำกำรเป็น ส.ต. กองประจ ำกำร 
  ๓๐.๒ อนุมัติให้ข้ำรำชกำรทหำรต่ ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร นักเรียนทหำร ทหำรกอง
ประจ ำกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนรำชกำร ลำกิจหรือลำพักผ่อนประจ ำปีไปต่ำงประเทศ รวมถึง  
ผู้ที่ปฏิบัติงำนหรือไปศึกษำ ณ ต่ำงประเทศ ลำกลับประเทศไทยได้ทุกกรณี 
  ๓๐.๓ พิจำรณำสั่งกำร โดยรับค ำสั่งหรือลงนำมท ำกำรแทน ผบ.ทบ. ในเรื่องกำร
อนุมัติตัวบุคคลและออกค ำสั่งปลดพิกำรให้ข้ำรำชกำรต่ ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร 
  ๓๐.๔ กำรออกค ำสั่งจ้ำงและต่อสัญญำจ้ำง พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำว 
ตำมยอดที่ได้รับกำรจัดสรร 
 ๓๑. กำรสั่งกำรในนำม ผบ.ทบ. ตำมที่ได้มอบอ ำนำจดังกล่ำวแล้ว ให้หัวหน้ำหน่วย 
ที่ได้รับมอบอ ำนำจลงนำม รับค ำสั่ง ผบ.ทบ. และในกรณีที่มอบอ ำนำจให้ลงนำมแทน ผบ.ทบ. ไปยัง 
หน่วยรำชกำรอื่น ให้หัวหน้ำหน่วยที่ได้รับมอบอ ำนำจลงนำม ท ำกำรแทน ผบ.ทบ. 



- ๒๐ - 
 

 ๓๒. ในกรณีที่หัวหน้ำหน่วยผู้ได้รับมอบอ ำนำจให้สั่งกำรหรือลงนำมแทน  ผบ.ทบ.  
ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้เป็นครั้งครำว ให้ รอง ผู้ช่วย หรือเสนำธิกำร ซึ่งท ำกำรแทน หรือผู้รักษำรำชกำร 
หรือผู้รักษำรำชกำรแทน มีอ ำนำจรับค ำสั่ง ผบ.ทบ. หรือท ำกำรแทน ผบ.ทบ. ได้ด้วย โดยลงต ำแหน่ง 
ท ำกำรแทน หรือรักษำรำชกำร หรือรักษำรำชกำรแทน หัวหน้ำหน่วยนั้น ๆ แล้วแต่กรณี 
 ๓๓. เอกสำรสั่งกำรในนำม ผบ.ทบ. ตำมค ำสั่งนี้ ถ้ำเป็นค ำสั่งทั่วไป ค ำสั่งเฉพำะ หรือ
ระเบียบ จะต้องเป็นรูปค ำสั่ง หรือระเบียบของ ทบ. และค ำสั่งหรือระเบียบฉบับจริงให้เก็บไว้ที่ สบ.ทบ.
ส่วนกำรสั่งกำรในท้ำยเรื่อง เช่น อนุมัติหลักกำรต่ำง ๆ คงปรำกฏอยู่ในเรื่องนั้น ๆ โดยเฉพำะไม่จ ำเป็นต้องท ำ
หนังสือรำชกำรของ ทบ. ส ำหรับหนังสือลงนำม ท ำกำรแทน ผบ.ทบ. ตำมค ำสั่งนี้ ให้ท ำเป็นหนังสือรำชกำร
ของ ทบ. แต่ให้ใช้หมำยเลขประจ ำกรม กอง ประกอบอักษร ประจ ำกระทรวงของหน่วยนั้น ๆ ส่วนกำรออก
เลขที่หนังสือคงใช้เลขที่หนังสือของ ทบ. 
 ๓๔. ในกรณีที่มีอนุมัติหลักกำรไว้เป็นกำรเฉพำะในสำยงำนของฝ่ำยอ ำนวยกำรใด  เช่น 
เรื่อง กำรก ำลังพลหรือกำรพัสดุ เป็นต้น ให้หน่วยที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติตำมอนุมัติหลักกำรนั้นได้ 
 ๓๕. เรื่องใดที่ก ำหนดหรือมีอยู่แล้วในระเบียบ ก็ให้เป็นไปตำมระเบียบแบบธรรมเนียม
ของ ทบ. ที่ก ำหนดไว้ 
 ทั้งนี ้ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

                   สั่ง    ณ    วนัที่    ๒๖      มีนำคม    พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                          (ลงชื่อ) พล.อ. อภริัชต ์  คงสมพงษ ์

           ( อภิรัชต ์  คงสมพงษ)์  
            ผบ.ทบ. 
กพ.ทบ. 

 
 
 
 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
 (ลงชื่อ)  พ.อ. สชุิน  ตรงด ี
                ( สุชนิ  ตรงด ี) 
               ผอ.กอง กพ.ทบ. 
                 ๒๖ มี.ค. ๖๓ 


