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ระเบียบกองทัพบก 
ว่าด้วย ร้านสวัสดิการในกองทัพบก 

พ.ศ.๒๕๑๖ 
                                                        ______________ 

 
          โดยท่ีกองทัพบกได้จัดให้มีร้านสวัสดิการข้ึน เพ่ือเป็นการลดค่าครองชีพและส่งเสริมงานทางเศรษฐกิจ           
ของข้าราชการในกองทัพบก  ตลอดจนทหารกองประจํ าการ และลูกจ้ างคนงานสัง กัดกองทัพบก                   
จึงเป็นการสมควรได้กําหนดให้ มี ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย ร้านสวัสดิการในกองทัพบกข้ึน ฉะนั้น                          
จึงให้ใช้ระเบียบกองทัพบก ฉบับนี้ ดังต่อไปนี้ 
                 ข้อ  ๑.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย ร้านสวัสดิการในกองทัพบก พ.ศ.๒๕๑๖” 
                 ข้อ  ๒.  ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยร้านสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๑๓ เสยี 
                ข้อ  ๓.  ความมุ่งหมาย ร้านค้าสวัสดิการในกองทัพบก จัดต้ังข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ลดค่าครองชีพ
ส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของข้าราชการ ทหารกองประจําการ และลูกจ้างคนงานในกองทัพบก ให้สามารถ             
ซ้ือเครื่องอุปโภคอันจําเป็นสําหรับตนและครอบครัวในราคาพอสมควร และนําผลกําไรท่ีเกิดข้ึนไปบํารุงกิจการ           
ของหน่วยให้เป็นประโยชน์ส่วนรวม 
                 ข้อ  ๔.  คําจํากัดความ 
                      ๔.๑  คําว่า “ร้านสวัสดิการในกองทัพบก”เป็นคํารวมท่ีใช้เรียกกิจการท่ีมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการค้า เช่น ร้านค้าสิ่งอุปโภคบริโภค  ท่ีหน่วยทหารในกองทัพบกแต่ละหน่วยจัดข้ึนท้ังท่ีทําเอง หรือ
โดยให้สัมปทานภายในค่ายทหาร  ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้จัดการซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากผู้บังคับหน่วยเพ่ือให้
เกิดผลตามความมุ่งหมายแห่งระเบียบนี้ 
                          ๔.๒  คําว่า  “ร้านสวัสดิการกลาง   กองทัพบก  ใช้คําย่อว่า  “รสก.ทบ.” หมายถึง 
ร้านสวัสดิการในกองทัพบก ท่ีกองทัพบกจัดต้ังข้ึนเพ่ือจําหน่ายให้ ร้านสวัสดิการหน่วย และจําหน่ายปลีกสินค้า
ให้แก่ข้าราชการทหารกองประจําการ และลูกจ้างคนงาน ตลอดจนครอบครัวของข้าราชการสังกัดกองทัพบก 
                           ๔.๓ คําว่า “ร้านสวัสดิการหน่วย” หมายถึง ร้านสวัสดิการในกองทัพบกท่ีต้ังข้ึน และ
ดําเนินการโดยหน่วยทหารในกองทัพบก ระดับกองพันหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
                        ๔.๔คําว่า “ผู้อํานวยการร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก” ใช้คําย่อว่า “ผอ.รสก.ทบ.” 
หมายถึงนายทหารสัญญาบัตรประจําการ ท่ีกองทัพบกมอบหมายให้ทําหน้าท่ีอํานวยการกํากับดูแลกิจการ ร้าน



สวัสดิการในกองทัพบก   เพ่ือให้บังเกิดผลในการสวัสดิการบํารุงขวัญทหาร,  ทหารกองประจําการ  และลูกจ้าง  
คนงานท่ัวกองทัพบก 
 
                                 
 
 

-๒- 
 
                               ๔.๕ คําว่า “ผู้จัดการท่ัวไป” หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรประจําการท่ีกองทัพบก
มอบหมายให้ 
ทําหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการร้านสวัสดิการในกองทัพบก 
                                ๔.๖ คําว่า “ผู้จัดการ” หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรประจําการท่ีได้รับการแต่งต้ังให้
ทําหน้าท่ี 
เก่ียวกับธุรกิจการค้าของ ร้านสวัสดิการในกองทัพบก 
                                ๔.๗ คําว่า “สินค้าทรงชีพ” หมายถึง สินค้าท่ีร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก สนับสนุน
จําหน่าย 
ส่งให้ร้านสวัสดิการหน่วย และจําหน่ายปลีกให้ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก เอง ตามผนวก ก. เว้นรายการทีมี 
แหล่งผลิตภายในหรือใกล้เคียง  ซ่ึงร้านสวัสดิการหน่วยสามารถจัดหาได้ในราคาท่ีต่ํากว่าราคาในบัญชีรายการ 
สินค้าท่ี ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก กําหนด 
                                ๔.๘ คําว่า “สินค้าบํารุงความสุข” หมายถึง  สินค้าท่ีอ่ืนนอกจาก ข้อ  ๔.๗  ให้ร้าน
สวัสดิการใน 
กองทัพบก จัดหามาจําหน่ายได้เอง  แต่ไม่เกินกว่าบัญชีรายการสินค้าบํารุงความสุขตามผนวก ก. และต้องกําหนด 
ราคาจําหน่ายไม่เกินราคาของ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 
                                ๔.๙ คําว่า “ยารักษาโรค”  หมายถึง  ประเภทและชนิดของยาท่ีร้านสวัสดิการกลาง 
กองทัพบก 
ประสานกับหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้อง จัดหามาจําหน่ายปลีกเอง และจําหน่ายส่งให้ร้านสวัสดิการหน่วยโดยเฉพาะ 
ตามผนวก ข. 
         ข้อ ๕. การดําเนินการร้านสวัสดิการในกองทัพบก 
                                ๕.๑ การดําเนินการวางแผน การจัดการในเรื่องการเงินจากเงินทุนดําเนินการ ร้าน
สวัสดิการกลาง 
กองทัพบก      ให้เกิดประโยชน์แก่กิจการร้านสวัสดิการในกองทัพบกนั้น     ให้ปฏิบัติตามนโยบายคณะกรรมการ 
อสก. 
                                ๕.๒ ให้กรมสวัสดิการทหารบก    จัดต้ัง     ร้านสวัสดิการกลาง   กองทัพบก  ข้ึน   
ประกอบด้วย 
ร้านขายส่ง   ร้านขายปลีก  และร้านสาขา  (เฉพาะร้านสาขาให้กรมสวัสดิการทหารบกพิจารณาจัดต้ังข้ึนตามความ 



เหมาะสม ตามผนวก จ.) 
                                ๕.๓ การเปิดดําเนินการร้านสวัสดิการหน่วย 
                                         ๕.๓.๑ ให้หน่วยในกองทัพบกระดับกองพัน หรือเทียบเท่าข้ึนไปท่ีต้องการขอ
เครดิตจาก 
ร้านสวัสดิการกลาง   กองทัพบก  เพ่ือจัดต้ัง  ร้านสวัสดิการหน่วยเสนอขอเปิดร้านสวัสดิการหน่วยไปยัง 
กรมสวัสดิการทหารบก  โดยแจ้งจํานวนกําลังพล และครอบครัวท่ีจะบริการกิจการท่ีจะกระทํา  และท่ีมีอยู่แล้ว 
วงเงินท่ีมีอยู่แล้ว และท่ีต้องการเพ่ิมเติม รวมท้ังการใช้เจ้าหน้าท่ีเพ่ือบริการกิจการร้านสวัสดิการหน่วยนั้น ๆ  
ยังกรมสวัสดิการทหารบก 
                                         ๕.๓.๒ ให้กรมสวัสดิการทหารบก มีอํานาจอนุมัติเครดิตให้ร้านสวัสดิการหน่วย  
ตาม 
ข้อ  ๕.๓.๑   ได้ในวงเงินหน่วยละไม่เกิน   ๘๐,๐๐๐.-บาท หากยอดเงินเกินกว่านี้ให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการ 
อสก. 
 

 
-๓- 

 
                                ๕.๔ ร้านสวัสดิการหน่วยรับสินค้าทรงชีพ   ตามข้อ ๔.๗   ไปจําหน่ายแก่ข้าราชการ
ทหารกอง 
ประจําการ  ลูกจ้าง  คนงาน ตลอดจนครอบครัวของส่วนราชการสังกัดกองทัพบกในราคาท่ีไม่เกินกว่าท่ีกําหนดไว้ 
ในบัญชีรายการสินค้าของ  ร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก 
                                ๕.๕ ในท้องถ่ินใดท่ีผลิตผลเป็นสินค้าทรงชีพ ตรงตามรายการท่ีกําหนดเอาไว้ในผนวก 
ก. ซ่ึง 
สามารถจัดหาได้ในราคาท่ีถูก  ก็ให้ร้านสวัสดิการหน่วยนั้น ๆ ดําเนินการให้เกิดประโยชน์แก่ร้านของตนได้   โดย 
ประสานกับ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 
                                ๕.๖ เม่ือสิ้นปีงบประมาณ  ให้ร้านสวัสดิการในกองทัพบก ทํางบดุลและจัดสรรเงินกําไร
สุทธิ 
ประจําปี  ปันผลให้หน่วยตามกําหนดไว้ในข้อ  ๑๒,๑๓,๑๔ ของระเบียบนี้ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม  แล้ว 
สําเนารายงานให้กองทัพบกทราบ โดยผ่านกรมสวัสดิการทหารบก ภายในเดือนมกราคม” 
                                ๕.๗ ให้หน่วยท่ีจัดต้ัง ร้านสวัสดิการในกองทัพบก จัดต้ังคณะกรรมการบริหาร ร้าน
สวัสดิการ 
ของตน เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องต่อไปนี้ 
                                         ๕.๗.๑ จัดทําระเบียบของหน่วย ว่าด้วย ร้านสวสัดิการหน่วยของตน 
                                         ๕.๗.๒ พิจารณาอนุมัติการบรรจุ การให้ออก การกําหนดหน้าท่ี การกําหนด
อัตราเงิน 
ค่าจ้าง การเรียกประกัน และอ่ืน ๆ ของลูกจ้าง  ท่ีใช้เงินรายได้ของร้านสวัสดิการในกองทัพบก ซ่ึงอยู่ในหน่วย 



ของตน 
                                         ๕.๗.๓ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าท่ีได้ดําเนินการให้เกิดประโยชน์ ต่อกําลังพลของ
กองทัพบก 
ตามนโยบายของคณะกรรมการ อสก. 
                                         ๕.๗.๔ แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชี เอกสารและเงินสดของร้าน ตลอดจน
สินค้า 
คงร้านให้เป็นการถูกต้อง 
                                         ๕.๗.๕ อนุมัติค่าใช้จ่ายทุกรายการท่ีจ่ายจากเงินรายได้ของ ร้านสวัสดิการใน
กองทัพบก 
ซ่ึงอยู่ในหน่วยของตน 
                                         ๕.๗.๖ พิจารณาตรวจตราแก้ไขงบดุล และรายงานกิจการประจําปี ของ ร้าน
สวัสดิการ 
ในกองทัพบก ซ่ึงอยู่ในหน่วยของตน ท่ีเจ้าหน้าท่ีจัดทําให้ถูกต้องก่อนท่ีจะเสนอกองทัพบก 
                                         ๕.๗.๗ พิจารณาตรวจตราแก้ไขการจัดสรรเงินกําไรสุทธิกับการปันผลประจําปีท่ี 
เจ้าหน้าท่ีจัดทําข้ึน ให้เป็นการถูกต้องตามระเบียบ ก่อนท่ีจะรวบรวมสรุปรายงานกองทัพบกเพ่ือทราบ 
                                         ๕.๗.๘ พิจารณารายงานกิจการค้าประจําเดือน ของผู้จัดการตลอดจนความเห็น
ของ 
เจ้าหน้าท่ี 
                                         ๕.๗.๙ พิจารณาอนุมัติ  การซ้ือ, การขาย, การจ้าง, การแลกเปลี่ยน, การโอน, 
การจําหน่าย หรือการทําลายพัสดุ สินค้า ในกิจการค้า 
                                         ๕.๗.๑๐ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการ ให้แต่งต้ังอนุกรรมการตรวจสอบ
ฐานะอันแท้ 
ของร้าน เม่ือทําการปิดบัญชี เพ่ือทําการตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญทางการบัญชีและการเงิน พร้อมท้ังทรัพย์สิน 
และสินค้าคงเหลือ 

-๔- 
 
 
 
 
                                         ๕.๗.๑๑ ในระหว่างท่ีการแต่งต้ังผู้จัดการใหม่ยังไม่เรียบร้อยหรือยังมิได้แต่งต้ัง 
คณะกรรมการบริหาร ร้านสวัสดิการในกองทัพบก จะต้องแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในหน้าท่ีผู้จัดการในชั่วระยะเวลานั้น 
หมายเหตุ                ข้อ ๕.๖ ได้แก้ไขตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วย ร้านสวัสดิการในกองทัพบก (ฉบับท่ี ๒ ) 
เรียบร้อยแล้ว 
         ข้อ ๖. เจ้าหน้าท่ีร้านสวัสดิการในกองทัพบก 
                                ๖.๑ ร้านสวสัดิการในกองทัพบก มีเจ้าหน้าท่ีหลักดังต่อไปนี้.- 



                                         ๖.๑.๑ ผู้จัดการร้าน 
                                         ๖.๑.๒ เจ้าหน้าท่ีรับเงิน (แคชเชียร์) 
                                         ๖.๑.๓ หัวหน้าคลัง 
                                         ๖.๑.๔ เจ้าหน้าท่ีควบคุมหนี้สิน 
                                         ๖.๑.๕ พนักงานขายของ และคนงาน จํานวนตามขนาดและสภาพของร้าน
สวัสดิการใน 
กองทัพบกนั้น ๆ 
                                ๖.๒ สําหรับเจ้าหน้าท่ีร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก นั้น ให้กรมสวัสดิการทหารบก 
แต่งต้ัง 
ผู้อํานวยการ, ผู้จัดการท่ัวไป, และเหรัญญิก เพ่ิมข้ึนจากท่ีกล่าวไว้ในข้อ ๖.๑ 
                                ๗.๑ ผู้อํานวยการ 
                                         ๗.๑.๑ วางแผนและทําโครงการ เพ่ือให้ร้านสวัสดิการในกองทัพบก 
ดําเนินการไปตาม 
นโยบายท่ีคณะกรรมการ อสก. กําหนดข้ึน 
                                         ๗.๑.๒ อํานวยการในธุรกิจการค้าร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก และกํากับ
ดูแลกิจการ 
ร้านสวัสดิการในกองทัพบก ให้เป็นไปตามแผนและโครงการตามข้อ ๗.๑.๑ 
                                         ๗.๑.๓ เป็นท่ีปรึกษาเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกเก่ียวกับร้านสวัสดิการใน
กองทัพบก 
                                         ๗.๑.๔ รวบรวมเรื่องเก่ียวกับเรื่องร้านสวัสดิการในกองทัพบก เสนอ
คณะกรรมการ อสก. 
เพ่ือทราบหรือเพ่ือขออนุมัติใน โอกาสท่ีมีการประชุมคณะกรรมการ อสก. 
                                         ๗.๑.๕ ประสานงานกับหน่วยราชการในกองทัพบก ท่ีจัดต้ังร้านสวัสดิการหน่วย 
เพ่ือ 
ร่วมกันพิจารณาเรื่องร้านสวัสดิการในกองทัพบก 
                                          ๗.๑.๖ ทํางบดุลซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ร้านสวัสดิการกลาง 
กองทัพบก 
รับรองแล้ว แจกจ่ายส่วนราชการในกองทัพบก ถึงระดับกองพันหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
                                ๗.๒ ผู้จัดการท่ัวไป 
                                         ๗.๒.๑ เป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 
 

-๕- 
 
                                         ๗.๒.๒ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 



                                         ๗.๒.๓ ควบคุมดูแลผู้จัดการ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ 
                                         ๗.๒.๔ พิจารณา และความเห็นในการจัดหาและจําหน่ายสินค้าของผู้จัดการ 
                                ๗.๓ เหรัญญิก 
                                         ๗.๓.๑ เป็นท่ีปรึกษาผู้อํานวยการร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก เก่ียวกับเรื่อง
การเงินของ 
ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 
                                         ๗.๓.๒ เป็นเจ้าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลในการจัดทํางบประมาณประจําปีของ ร้าน
สวัสดิการ 
กลาง กองทัพบก และเป็นผู้ควบคุม ตรวจสอบงบประมาณของ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 
                                         ๗.๓.๓ รับผิดชอบเก่ียวกับการรับจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการบัญชีของ
ร้านสวัสดิการ 
กลาง กองทัพบก 
                                         ๗.๓.๔ เก็บรักษาเอกสาร หลักฐานการเงินของร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 
                                         ๗.๓.๕ ทํารายงานสถิติผลการค้าของ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 
                                ๗.๔ ผู้จัดการ 
                                         ๗.๔.๑ บังคับบัญชาเจ้าหน้าท่ีในความรับผิดชอบจัดวางระเบียบการปกครอง 
การปฏิบัติงาน การกําหนดหน้าท่ี และจัดการท่ัวไป ในร้านสวัสดิการซ่ึงตนได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้จัดการ 
                                         ๗.๔.๒ รับผิดชอบในการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือใบสําคัญ ตลอดจนเอกสาร 
ให้เป็น 
หลักฐานแก่ร้านสวัสดิการ ในกองทัพบก 
                                         ๗.๔.๓ สําหรับร้านสวัสดิการหน่วย ให้ผู้จัดการับผิดชอบในการจัดทําบัญชีและ
เอกสาร 
ทางการเงินให้เป็นไปตามข้อ ๗.๓ ของระเบียบนี้ ( ส่วนร้านขายปลีกและร้านขายส่งของ ร้านสวัสดิการกลาง) 
กองทัพบกนั้น การจัดทําบัญชีและเอกสารการเงิน ให้เป็นหน้าท่ีของเหรัญญิก ตามข้อ ๗.๓) 
                                         ๗.๔.๔ รับผิดชอบและตรวจตราการใช้จ่ายเงินของร้านให้เป็นการถูกต้อง 
                                         ๗.๔.๕ รักษาเงินยืมรองจ่ายกิจการค้าตามจํานวน ท่ีคณะกรรมการบริหารร้าน
สวัสดิการ 
ในกองทัพบก กําหนด 
                                         ๗.๔.๖ ตรวจตราดูแลสถานท่ี และอุปกรณ์การดําเนินการต่าง ๆ ตลอดจนสินค้า
ให้อยู่ใน 
สภาพดี และปลอดภัย 
                                         ๗.๔.๗ เสนอรายการกิจการค้าประจําเดือนต่อคณะกรรมการบริหารร้าน
สวัสดิการใน 
กองทัพบก และเม่ือสิ้นปีบัญชีให้เสนอบัญชีทําการบัญชีกําไรและขาดทุน ตลอดจนรายงานอ่ืน ๆ ต่อคณะกรรมการ 



บริหารร้านสวัสดิการในกองทัพบก พิจารณาก่อนเสนอกรมสวัสดิการทหารบกตามข้อ ๑๒.๓ ของระเบียบนี้ 
 
 
 
 

-๖- 
 
                                         ๗.๔.๘ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการ ให้ผู้จัดการเดิมเสนอหลักฐานใบสําคัญ
ทางการ 
บัญชีและการเงิน พร้อมท้ังทรัพย์สินคงเหลือ มอบให้แก่คณะอนุกรรมการตรวจสอบความข้อ ๕.๗.๑๐ เพ่ือทําการ 
ปิดบัญชี และทราบฐานะอันแท้จริงก่อนท่ีจะส่งมอบกันต่อ 
                                         ๗.๔.๙ ในระหว่างท่ียังมิได้มีการส่งมอบ และมีการแต่งต้ังผู้จัดการใหม่แล้ว ให้
ผู้จัดการ 
ใหม่เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการตรวจสอบหลักฐาน ตามข้อ ๗.๔.๙ ด้วย 
                                ๗.๕ ให้ร้านสวัสดิการในกองทัพบก กําหนดหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรับเงิน (แคชเชียร์) 
หัวหน้าคลัง 
เจ้าหน้าท่ีควบคุมหนี้สิน พนักงานขายของ และคนงานตามความเหมาะสมของปริมาณงานและสภาพของท้องถ่ิน 
จัดต้ังร้านสวัสดิการในกองทัพบกนั้น 
                                ๗.๖ คณะกรรมการบริหารร้านสวัสดิการในกองทัพบก 
                                            ๗.๖.๑ ให้หน่วยท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ัง ร้านสวัสดิการในกองทัพบกแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
บริหารร้านสวัสดิการของตนข้ึน มีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เพ่ือทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการปฏิบัติ 
ของเจ้าหน้าท่ีต่าง ๆ  ของร้านสวัสดิการนั้น ๆ ให้บังเกิดผลตามความมุ่งหมายของระเบียบนี้ 
คณะกรรมการดังกล่าวนี้ ให้แต่งต้ังจากข้าราชการภายในหน่วยท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังร้านสวัสดิการหน่วย 
                                            ๗.๖.๒ สําหรับร้านสวสัดิการกลาง กองทัพบก ให้แต่งต้ังคณะกรรมการจาก
ข้าราชการ 
กรมสวัสดิการทหารบก จํานวนบุคคลในคณะกรรมการ เช่นเดียวกับข้อ ๗.๖.๑ 
         ข้อ ๘. อํานาจในการสั่งซ้ือและสั่งจ้าง 
                                ๘.๑ ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 
ซ่ึงได้รับ 
มอบอํานาจจากประธานกรรมการร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก มีอํานาจสั่งซ้ือสั่งจ้างโดยวิธีพิเศษได้ภายใน 
วงเงินไม่เกิน  ๓๐๐,๐๐๐.-บาท ถ้าวงเงินเกินกว่านี้ให้ขออนุมัติคณะกรรมการ อสก. 
                                ๘.๒ ให้ผู้อํานวยการ ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก มีอํานาจสั่งซ้ือสั่งจ้างโดยวิธีพิเศษ
ได้ 
ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 



                                ๘.๓ ให้ผู้จัดการท่ัวไป มีอํานาจสั่งซ้ือสั่งจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้ภายในวงเงินไม่เกิน 
๔๐,๐๐๐.-บาท 
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                                ๘.๔ ให้ประธานกรรมการร้านสวัสดิการหน่วย มีอํานาจสั่งซ้ือสั่งจ้างได้ไม่เกินวงเงินท่ีมี
อํานาจ 
สั่งซ้ือ หรือสั่งจ้าง โดยวิธีสามัญสืบราคาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การจ้างและการพัสดุ    พ.ศ. 
๒๔๙๘ เว้นแต่การสั่งซ้ือตามเครดิตซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก ให้สั่งซ้ือได้เต็มตาม 
เครดิต 
                                ๘.๕ อํานาจการสั่งซ้ือและสั่งจ้างตามข้อ ๘.๑, ๘.๒,๘.๓ และ ๘.๔ เม่ือดําเนินการแล้ว
ให้เสนอ 
ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ร้านสวัสดิการในกองทัพบกได้รับทราบทุกครั้ง 
                                ๘.๖ วิธีซ้ือของใช้สําหรับร้านสวัสดิการในกองทัพบก ให้ปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ โดยอนุโลม 
         ข้อ ๙. การจัดหาและการจําหน่ายสินค้า 
                               ๙.๑ สินค้าทรงชีพอ่ืนๆ นอกจากท่ีกําหนดในผนวก ค. ถ้าร้านสวัสดิการหน่วยเห็นควร
สมควรจัดหา 
ไว้เพ่ือจําหน่าย ก็ให้จัดหามาจําหน่ายได้เอง โดยใช้เงินทุนของร้าน ห้ามใช้เงินท่ีได้รับจากเครดิตสินค้าท่ีได้รับ 
การสนับสนุนจากร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 
                                ๙.๒ ในกรณีท่ีมีผู้นําสินค้าบํารุงความสุขมาฝากขาย ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการ ถ้า
เห็นเป็นการ 
สมควรก็รับฝากขายได้โดยลงบัญชีรับฝากขาย แล้วนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารร้าน สวัสดิการใน 
กองทัพบกนั้น ๆ ทราบ และให้คิดค่าบริการตามสมควร 



                                ๙.๓ สิ่งของเหลือใช้หรือสิ่งประดิษฐ์ของข้าราชการ กองทัพบก ท่ีต้องการฝากขายให้อยู่
ใน  
ดุลพินิจของผู้จัดการ เม่ือรับฝากขายให้จัดไว้ในท่ีพิเศษต่างหากโดยเจ้าของเป็นผู้ตั้งราคาให้คิดค่าบริการเป็นรายได้ 
ของร้านพอสมควร กับให้ลงบัญชีรับฝากขายไว้ต่างหากด้วย 
                                ๙.๔ ให้ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก ทําบัญชีราคาสินค้าตามผนวก ก.และแก้ไขให้
ทันสมัย 
อยู่ตลอดเวลา โดยให้กรมสวัสดิการทหารบกมีอํานาจสั่งแก้ไขผนวกนี้ได้ 
                                ๙.๕ การขายปลีก ให้ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก ขายด้วยเงินสดสําหรับสินค้าบํารุง
ความสุข 
บางชนิดท่ีมีราคาสูง ให้ขายเงินผ่อนได้ตามหลักเกณฑ์ท่ี ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก กําหนดข้ึน การขายเงิน 
ผ่อนดังกล่าวจะไม่คิดเงินปันผลตามส่วนซ้ือให้กับหน่วย 
                                ๙.๖ ให้ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก กําหนดหมายเลขทะเบียนหน่วยซ้ือให้กับหน่วย
ต่าง ๆ  
ตามความเหมะสม 
                                ๙.๗ ให้หน่วยท่ีได้รับแจ้งหมายเลขทะเบียนหน่วยซ้ือ ตามข้อ ๙.๖ แล้วนั้นแจ้งให้ 
เจ้าหน้าท่ี และ 
กําลังพลในหน่วยตนทราบ เพ่ือให้ข้าราชการกองทัพบก หรือครอบครัวท่ีมาซ้ือปลีกจากร้านสวัสดิการกลาง 
กองทัพบก แจ้งหมายเลขทะเบียนหน่วยซ้ือแก่เจ้าหน้าท่ีขายของสําหรับใช้เป็นหลักฐานในการคิดเงินปันผล 
กับหน่วย 
                                ๙.๘ ให้ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก คิดเงินปันผลและเฉลี่ยคืนตามส่วนซ้ือจากผล
กําไร 
เม่ือสิ้นปีให้กับหน่วยซ้ือ 
 

-๘- 
 
         ข้อ ๑๐ การสัมปทาน 
                                ๑๐.๑ การค้าบางอย่างซ่ึงร้านสวัสดิการในกองทัพบก ไม่มีความมุ่งหมายท่ีจะ
ดําเนินการ แต่ควร 
จะมีการค้าบางชนิดนั้นภายในหน่วย อาจมอบสัมปทานให้บริษัทร้านค้าหรือเอกชนรับช่วงไปจัดทําภายในหน่วยนั้น 
ก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารร้านสวัสดิการในกองทัพบก ร้านท่ีรับสัมปทานนั้นต้องอยู่ใน 
ความควบคุมของผู้จัดการร้านสวัสดิการในกองทัพบก 
                                ๑๐.๒ รายได้ท่ีได้จากร้านรับสัมปทานตามข้อ ๑๐.๑ ให้สมทบเป็นผลประโยชน์ของ 
ร้านสวัสดิการในกองทัพบกนั้นๆ 
                                ๑๐.๓ สัญญาสัมปทานให้กระทําตามแบบต่อท้ายระเบียบนี้ (ผนวก ค.) 
                                ๑๐.๔ ผู้รับสัมปทานจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยนั้น ๆ  ทุกประการ 



         ข้อ ๑๑ เอกสาร 
                                ๑๑.๑ บรรดาสมุดบัญชี เอกสารหลักฐานท้ังปวงของร้านสวัสดิการในกองทัพบก จะต้อง 
ลงทะเบียนหนังสือของร้านสวัสดิการ ในกองทัพบกนั้น ๆ การเก็บรักษาให้ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๐๖ และแบบธรรมเนียมของกองทัพบก 
                                ๑๑.๒ ให้กรมสวัสดิการทหารบกกําหนดแบบบัญชีเงิน บัญชีสินค้า บัญชีพัสดุและสมุด 
ลงทะเบียนสําหรับร้านสวัสดิการในกองทัพบก 
                                ๑๑.๓ แบบบัญชีต่าง ๆ และสมุดลงทะเบียนตามข้อ ๑๑ ต้องได้รับความเห็นขอบจาก
สํานักงาน 
ปลัดบัญชีทหารบกทราบก่อน 
         ข้อ ๑๒ งบดุลและรายงานประจําปี 
                                ๑๒.๑ ปีการเงินของร้านสวัสดิการในกองทัพบก ให้เป็นไปตามปีงบประมาณของทาง
ราชการ 
                                ๑๒.๒ การทํางบดุล เม่ือสิ้นปีงบประมาณให้ร้านสวัสดิการในกองทัพบก จัดทําบัญชี 
กําไรขาดทุน และงบดุลให้เสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชี และรับรองงบดุล 
                                ๑๒.๓ ให้ร้านสวัสดิการในกองทัพบก สําเนางบดุลท่ีตรวจสอบ และรับรองแล้วเสนอต่อ 
คณะกรรมการ อสก.ผ่านกรมสวัสดิการทหารบก 
                                ๑๒.๔ ให้ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก สําเนางบดุลของ ร้านสวัสดิการกลาง 
กองทัพบก 
แจกจ่ายส่วนราชการในกองทัพบก ถึงระดับกองพันหรือเทียบเท่า 
         ข้อ ๑๓ การจัดสรรเงินกําไรสุทธิ เม่ือส้ินปีงบประมาณ ให้ร้านสวัสดิการในกองทัพบกทําการจัดสรรเงิน 
กําไรสุทธิ ดังต่อไปนี้ คือ  
                                ๑๓.๑ ให้หักใช้เงินขาดทุนสะสม หรือเงินสํารอง (ถ้าถอนออกมา)ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
                                ๑๓.๒ ให้หักชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของ
ค่าเสียหายนั้น 
                                ๑๓.๓ ถ้าคณะกรรมการบริหารร้านสวัสดิการในกองทัพบก ต้องการจัดไว้เป็นทุนเพ่ือ
จัดหา 
อสังหาริมทรัพย์อันจําเป็น ก็ให้หักไว้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ 
 

-๙- 
 
                                ๑๓.๔ จัดสรรเป็นเงินสํารองของร้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
                                ๑๓.๕ ถ้ามีเงินยืมลงทุนให้แบ่งใช้คืนตามข้อผูกพัน 
หมายเหตุ   ข้อ ๑๒.๑ และ ๑๒.๒ ได้แก้ไขตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย ร้านสวัสดิการในกองทัพบก 
                   (ฉบับท่ี ๒) 



                   ข้อ ๑๓ ได้แก้ไขตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยร้านสวัสดิการในกองทัพบก (ฉบับท่ี ๒)เรียบร้อย
แล้ว 
                                ๑๓.๖ เงินกําไรสุทธิท่ีเหลือจากข้อ ๑๓.๕ ของร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก ให้นํามา
จัดสรร 
โดยปันผลเฉลี่ยคืนตามส่วนซ้ือให้กับหน่วยซ้ือ เพ่ือนําไปบํารุงกิจการสวัสดิการของหน่วยร้อยละ ๘๐ เป็นเงินตอบ 
แทนผลงานแก่คณะกรรมการบริหารคร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก ผู้อํานวยการผู้จัดการ และเจ้าหน้าท่ี ร้อยละ 
๒๐ 
                                            ๑๓.๖.๑ เงินปันผลเฉลี่ยคืนตามส่วนซ้ือ  ให้คํานวณตามอัตราส่วนจํานวนเงิน
ปันผลกับ 
กําลังซ้ือแต่ละหน่วย และปันผลให้แก่หน่วยท่ีมีทะเบียนหน่วยซ้ือเท่านั้น ถ้ามีเศษให้โอนเป็นเงินสํารองของ 
ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 
                                             ๑๓.๖.๒ เม่ือหน่วยซ้ือได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืน จากร้านสวัสดิการกลาง 
กองทัพบก 
มาแล้ว ให้จัดสรรเงินบํารุงกิจการร้านสวัสดิการของหน่วยเป็นส่วน ๆ แต่ละปีตามมติของคณะกรรมการบริหาร 
ร้านสวัสดิการหน่วย เงินบํารุงหน่วยนี้อาจกันไว้ส่วนหนึ่งสําหรับโครงการสวัสดิการท่ีหน่วยดําริจะจัดทําใน 
ระยะยาวก็ได้ 
                                             ๑๓.๖.๓ เงินตอบแทนผลงานตามข้อ ๑๓.๖ ให้แบ่งดังนี้ 
                                                            ๑๓.๖.๓.๑ ฝ่ายกรรมการบริหารร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก 
ร้อยละ ๒๐ 
โดยให้เป็นของประธานกรรมการ ๑.๕ ส่วน รองประธานกรรมการ กรรมการ ๒ ส่วน นอกจากนั้นคนละ ๑ ส่วน 
                                                            ๑๓.๖.๓.๒ ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าท่ีร้านสวัสดิการกลาง 
กองทัพบก ร้อยละ ๘๐ 
โดยให้เป็นของผู้อํานวยการร้อยละ ๑๐ ผู้จัดการท่ัวไปร้อยละ ๑๐ ผู้จัดการขายปลีกร้อยละ ๗ ผู้จัดการขายส่ง 
ร้อยละ ๗ เหรัญญิก ร้อยละ ๖ ส่วนท่ีเหลือให้เป็นของผู้จัดการสาขา และเจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามแต่คณะกรรมการ 
บริหาร ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก จะพิจารณาเห็นสมควร 
         ข้อ ๑๔ การจัดสรรเงินกําไรสุทธิตามข้อ ๑๓ ให้ดําเนินการให้เสร็จส้ินภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี 
         ข้อ ๑๕ เงินสํารอง เงินสํารองจะนํามาใช้ได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                ๑๕.๑ ชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดข้ึน ซ่ึงร้านสวัสดิการในกองทัพบกนั้น ๆ จะต้อง
ใช้คืนตาม 
ข้อ ๑๓.๑ ทุก ๆ ปี จนกว่าจะหมด 
                                ๑๕.๒ เพ่ือขยายกิจการร้านสวัสดิการในกองทัพบก ภายในวงเงินไม่เกินปีละ 
๒๕๐,๐๐๐.-บาท 
ให้คณะกรรมการบริหารร้านสวัสดิการในกองทัพบก พิจารณาอนุมัติให้ หากวงเงินเกินกว่าปีละ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท 
ให้นําเสนอขออนุมัติคณะกรรมการ อสก. 
 



 
-๑๐- 

 
         ข้อ ๑๖ การตรวจบัญชี 
                                ๑๖.๑ให้สํานักงานปลัดบัญชีทหารบก แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจบัญชีร้านสวัสดิการกลาง 
กองทัพบก 
อย่างน้อยปีละครั้ง และแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีชําระบัญชี ถ้าร้านสวัสดิการกองทัพบก จะเลิกกิจการ 
หมายเหตุ  ข้อ ๑๔ ได้แก้ไขตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย ร้านสวัสดิการในกองทัพบก(ฉบับท่ี ๒) เรียบร้อยแล้ว 
                                ๑๖.๒ให้ผู้บังคับหน่วยท่ีจัดต้ังร้านสวัสดิการหน่วย แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีตรวจ
บัญชี 
อย่างน้อยปีละครั้ง กับสํานักงานปลัดบัญชีทหารบกมีอํานาจเข้าตรวจบัญชีได้ตามท่ีเห็นสมควร 
                                 ๑๖.๓ เจ้าหน้าท่ีตรวจบัญชี ตรวจสรรพสมุดบัญชี เอกสารหลักฐานใบสําคัญต่าง ๆ 
ของร้าน 
สวัสดิการในกองทัพบก และมีอํานาจเรียกเจ้าหน้าท่ีของร้านสวัสดิการในกองทัพบกนั้น ๆ มาสอบถามหรือให้ 
ชี้แจงตามความต้องการของเจ้าหน้าท่ีตรวจบัญชีได้ 
                                ๑๖.๔ ถ้าเจ้าหน้าท่ีตรวจบัญชีพบเห็น ข้อบกพร่องท่ีพอจะแก้ไขได้ก็ให้เรียกเจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง 
แก้ไขให้ถูกต้องตามหลักฐานการบัญชี เว้นแต่ไม่สามารถแก้ได้จึงรายงาน ผลการตรวจบัญชีตามหน้าท่ีต่อไป 
                                ๑๖.๕ เม่ือตรวจบัญชีและรับรองงบดุลแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจบัญชีรายงานผลการตรวจ
บัญชี 
รายงานผล การตรวจบัญชีต่อคณะกรรมการ อสก.ผ่านกรมสวัสดิการทหารบก 
         ข้อ ๑๗ การตรวจสอบเงินและสินค้าประจําเดือน 
                                ๑๗.๑ ให้คณะกรรมการบริหารร้านสวัสดิการในกองทัพบก แต่งต้ังอนุกรรมการมี
จํานวนอย่างน้อย 
๒  นาย ทําการตรวจสอบเงินและสินค้าคงเหลือประจําเดือน 
                                ๑๗.๒ ในการตรวจสอบเงิน ให้ทําการตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
และ 
ตรวจนับตัวเงินกระทบยอดถึงวันตรวจ กับตรวจตราให้ผู้จัดการควบคุมเก็บรักษาและนําเงินส่งตามระเบียบ 
กรมสวัสดิการทหารบกกับให้เป็นไปตามลักษณะการใช้ทุนดําเนินการตามระเบียบนี้ 
                                ๑๗.๓ การตรวจสินค้า ให้ใช้แบบบัญชีแสดงรายการสินค้าต่อท้ายระเบียบนี้ (ผนวก ง.) 
         ข้อ ๑๘ การตรวจสอบและควบคุมกิจการร้านสวัสดิการในกองทัพบก 
                                ๑๘.๑ ให้กรมสวัสดิการทหารบกมีอํานาจในการตรวจ ควบคุมให้ความเห็นและ
คําแนะนํา 
ร้านสวัสดิการในกองทัพบก 



                                ๑๘.๓ การรายงานผลการตรวจของเจ้าหน้าท่ีตามข้อ ๑๘.๒ ให้เสนอคณะกรรมการ 
อสก. และ 
สําเนาให้ร้านสวัสดิการในกองทัพบกนั้น ๆ ทราบด้วย 
         ข้อ ๑๙ การจําหน่ายทรัพย์สินเม่ือเลิกร้านสวัสดิการในกองทัพบก 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๑- 
 
                                ๑๙.๑ การเลิกร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก ต้องได้รับอนุมัติจากกองทัพบกสําหรับ
การเลิก 
ร้านสวัสดิการหน่วย ผู้บังคับบัญชาท่ีจัดต้ังร้านสวัสดิการหน่วยนั้น ๆ อนุมัติได้ แต่ท้ังนี้ต้องแจ้งให้กรมสวัสดิการ 
ทหารบกทราบเสียก่อน 
                                ๑๙.๒ ให้สํานักงานปลัดบัญชีทหารบก จัดเจ้าหน้าท่ีชําระบัญชี ในการเลิกกิจการ ร้าน
สวัสดิการ 
กลาง กองทัพบก สําหรับการเลิกกิจการร้านสวัสดิการหน่วย ให้ผู้บังคับบัญชาท่ีจัดต้ังร้าน สวัสดิการหน่วยนั้น ๆ 
จัดต้ังเจ้าหน้าท่ีของตนชําระบัญชีได้เอง 
                                ๑๙.๓ เม่ือได้ชําระบัญชีเสร็จแล้ว หากยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้หัวหน้าหน่วยท่ีจัดต้ัง 
ร้าน สวัสดิการในกองทัพบกนั้น ๆ เสนอคณะกรรมการ อสก.ผ่านกรมสวัสดิการทหารบก ขอนําทรัพย์สิน 
ท่ีเหลือไปบํารุงกิจการสวัสดิการของหน่วยตามท่ีเห็นสมควร 
         ข้อ ๒๐ ให้กรมสวัสดิการทหารบก เป็นผู้รักษาระเบียบนี้ กับให้มีอํานาจกําหนดระเบียบปลีกย่อยอ่ืน ๆ ได้ 
ตามความจําเป็น 
         ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

ประกาศ       ณ    วันท่ี     ๓๑    กรกฏาคม   ๒๕๑๖ 
 

(ลงชื่อ) จอมพล  ประภาส   จารุเสถียร 
                           ( ประภาส   จารุเสถียร) 
                             ผู้บัญชาการทหารบก 


