ระเบยบองคการสงเคราะหทหารผานศก
วาดวยการม การใชและการทาลายเสอเกราะป"องก#นกระส$นหรอป"องก#นสะเก%ดระเบ&ด
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพ-อใหการม การใชและการทาลายเสอเกราะป"องก#นกระส$นหรอป"องก#นสะเก%ดระเบ&ดท-เก-ยวก#บ
ผ.อน$ญาต ผ.ร#บอน$ญาต นายทะเบยน การเพ&กถอนการอน$ญาต การสงคน และการชดใชคาเสยหาย
อาศ#ยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒) แหงพระราชบ#ญญ#ตอ& งคคการสงเคราะหทหารผานศก
พ.ศ. ๒๕๑๐ จงวางระเบยบไว ด#งตอไปน
ขอ ๑. ระเบยบนเรยกวา “ระเบยบองคการสงเคราะหทหารผานศก วาดวยการม การใชและ
การทาลายเสอเกราะปองกนกระสนหรอปองกนสะเกดระเบด พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒. ระเบยบนน ใหใชบ#งค#บต#งแตว#นท-ประกาศเป;นตนไป
ขอ ๓. บรรดาระเบยบหรอคาส#-งอ-นใด ซ-งข#ดหรอแยงก#บระเบยบนใหใชระเบยบนแทน
ขอ ๔. ในระเบยบน
“เสอเกราะป"องก#นกระส$นหรอป"องก#นสะเก%ดระเบ&ด” หมายความวา เคร-องมอ ช$ด
หรออ$ปกรณในการป"องก#นรางกายหรอชว&ตบ$คคล จากการประท$ษรายโดยอาว$ธปCน เคร-องกระส$นปCน
ว#ตถ$ระเบ&ด ดอกไมเพล&ง และส&-งเทยมอาว$ธปCนขององคการสงเคราะหทหารผานศก ท#งน ตามประกาศ
กระทรวงกลาโหม เร-อง กาหนดชน&ดย$ทธภ#ณฑท-ตองขออน$ญาต
“พน#กงาน” หมายถง บ$คคลซ-งมตาแหนงหนาท-ส#งก#ดอย.ในองคการสงเคราะหทหารผานศก
ร#บเง&นเดอนจากเง&นงบประมาณประเภทเง&นเดอนขององคการสงเคราะหทหารผานศก
“ล.ล.กจาง ” หมายถง ล.กจางองคการสงเคราะหทหารผานศก
“ผ.อน$ญาต” หมายถง ผ.อานวยการองคการสงเคราะหทหารผานศก
“ผ.ร#บอน$ญาต” หมายถง พน#กงานหรอล.กจางท-ไดร#บอน$ญาตใหมและใชเสอเกราะป"องก#น
กระส$นหรอป"องก#ก#นสะเก%ดระเบ&ด
“นายทะเบยน” หมายถง พน#กงานผ.ร#บผ&ดชอบย$ทธภ#ณฑ ซ-งไดร#บการแตงต#ง
จากองคการสงเคราะหทหารผานศก ใหทาหนาท-นายทะเบยนเสอเกราะป"องก#นกระส$น หรอป"องก#น
สะเก%ดระเบ&ด
ขอ ๕. ใหผ.อานวยการองคการสงเคราะหทหารผานศก เป;นผ.ร#กษาการตามระเบยบน
และใหมอานาจออก คาส#-ง ประกาศ เพ-อปฏ&บ#ตต& ามระเบยบน

-๒หมวด ๑.
บทท#-วไป
ขอ ๖. เสอเกราะป"องก#นกระส$นหรอป"องก#นสะเก%ดระเบ&ด ใหนาไปใชเฉพาะเพ-อประโยชน
ของทางราชการ หรอในก&จการขององคการสงเคราะหทหารผานศกเทาน#น
การนาไปใชตามวรรคหน-ง ตองกระทาโดยม&ดช&ด
ขอ ๗. ใหองคการสงเคราะหทหารผานศก จ#ดสถานท-สาหร#บเก%บร#กษาเสอเกราะป"องก#นกระส$น
หรอป"องก#นสะเก%ดระเบ&ดท-มความม#-นคงแข%งแรงและปลอดภ#ย

หมวด ๒.
ผ.อน$ญาต
ขอ ๘. ผ.อน$ญาตมอานาจในการอน$ญาตใหมและใชเสอเกราะป"องก#นกระส$นหรอป"องก#น
สะเก%ดระเบ&ดไดตามความจาเป;น
ขอ ๙. เม-อผ.อน$ญาตเห%นสมควรตามคาขอของพน#น#กงานหรอล.กจาง ตามขอ ๑๒ ใหอน$ญาต
เป;นหน#งสอแกพน#กงานหรอล.กจาง ผ.ย-นคาขอน#น พรอมท#งออกเอกสารใหมและใชตามท-นายทะเบยนเสนอ
เอกสารอน$ญาตใหมและใชตามวรรคหน-ง ใหเป;นไปตามแบบท-ผ.อน$ญาตกาหนด
ขอ ๑๐. เม-อผ.ผ.อน$ญาตเห%นสมควรหรอตามรายงานความเห%นของนายทะเบยนตามขอ ๑๘ (๖)
ผ.อน$ญาตอาจเพ&กถอนการอน$ญาตตามขอ ๙ ก%ได
ขอ ๑๑. เม-อผ.อน$ญาตเห%นสมควร หรอตามรายงานความเห%นของนายทะเบยนตามขอ ๑๘ (๑๐)
ผ.อน$ญาตอาจส#-งใหสงคนเสอเกราะป"องก#นกระส$นหรอป"องก#นสะเก%ดระเบ&ด เพ-อทาลายตามระเบยบ
และกฎหมายท-เก-ยวของ
หมวด ๓.
ผ.ร#บอน$ญาต
ขอ ๑๒. พน#กงานหรอล.กจางท-จะขออน$ญาตมและใชเสอเกราะป"องก#นกระส$นหรอป"องก#น
สะเก%ดระเบ&ด ตองมค$ณสมบ#ต& ด#งตอไปน
(๑) เป;นพน#กงานหรอล.กจางองคการสงเคราะหทหารผานศก
(๒) ไดร#บการแตงต#งใหปฏ&บ#ตห& นาท-ตามคาส#-งของผ.อน$ญาต

-๓ขอ ๑๓. พน#กงานหรอล.กจางผ.ใดท-มค$ณสมบ#ตต& ามขอ ๑๒ และมความจาเป;นตองใชเสอเกราะ
ป"องก#นกระส$นหรอป"องก#นสะเก%ดระเบ&ด ใหย-นคาขอพรอมหล#กฐานตามคาส#-งนายทะเบยน ตอผ.บ#งค#บบ#ญชา
เพ-อใหร#บรองเหต$ผล ความจาเป;น ในการขอมและใชกอน และใหเสนอคาขอน#นตอผ.อน$ญาตตอไป
คาขอตามวรรคหน-ง ใหเป;นไปตามแบบท-ผ.อน$ญาตกาหนด
ขอ ๑๔. เม-อไดร#บอน$ญาตตามขอ ๑๓ แลว ใหพน#กงานหรอล.กจางท-ไดร#บอน$ญาตน#น นาหน#งสอ
อน$ญาตไปย-นขอร#บเสอเกราะป"องก#นกระส$นหรอป"ป"องก#นสะเก%ดระเบ&ดจากนายทะเบยน โดยทาหล#กฐาน
การขอร#บมอบไวแกนายทะเบยน
หล#กฐานการขอร#บตามวรรคหน-ง ใหเป;นไปตามแบบท-ผ.อน$ญาตกาหนด
ขอ ๑๕. ผ.ร#บอน$ญาตมหนาท-ความร#บผ&ดชอบเก-ยวก#บเสอเกราะป"องก#นกระส$นหรอป"องก#น
สะเก%ดระเบ&ด ด#งน
(๑) ด.แลร#กษาใหดท-สด$ เสมอนเป;นทร#พยส&นของตนเอง
(๒) รายงานสภาพใหนายทะเบยนทราบท$กเดอน ภายในว#นท- ๑๐ ของเดอนถ#ดไป
(๓) รายงานการใชสงนายทะเบยนท$กคร#งท-มการใช
(๔) รายงานเป;นหน#งสอตอผ.อน$ญาตหรอนายทะเบยนในท#นทท-เก&ดการชาร$ด ส.ญหาย
บ$บสลาย หรอถ.กทาลาย
(๕) นาสงคนนายทะเบยนท#นทท-เสร%จภารก&จ หรอเม-อถ.กเพ&กถอนการอน$ญาต
(๖) ชดใชความเสยหายใด ๆ ท-เก&ดขน เวนแตความเสยหายน#น เก&ดเพราะเหต$สด$ ว&ส#ย
หรอเก&ดจากการใชงานตามปกต&
(๗) ปฏ&บ#ต&การอ-นใดท-เก-ยวของตามท-ผ.อน$ญาตเห%นสมควร การรายงานตาม (๒) (๓) (๔)
และการสงคนตาม (๕) ใหเป;นไปตามแบบท-ผ.อน$ญาตกาหนด
ขอ ๑๖. หามม&ใหผ.ร#บอน$ญาตทาการทดสอบซ-งเสอเกราะป"องก#นกระส$นหรอป"องก#นสะเก%ดระเบ&ด
โดยไมมเหต$อ#นควร และตองไดร#บอน$ญาตจากผ.อน$ญาต
ขอ ๑๗. ในกรณเสอเกราะป"องก#นกระส$นหรอป"องก#นสะเก%ดระเบ&ดถ.กยด โดยพน#กงานเจาหนาทตามกฎหมายใหผ.ร#บอน$ญาตรบรายงานตอผ.อน$ญาตโดยเร%ว
หมวด ๔.
นายทะเบยน
ขอ ๑๘. ใหนายทะเบยนเสอเกราะป"องก#นกระส$นหรอป"องก#นสะเก%ดระเบ&ด ซ-งผ.อน$ญาตแตงต#ง
จากพน#กงานผ.ร#บผ&ดชอบดานย$ทธภ#ณฑหน-งคน โดยใหมอานาจหนาท- ด#งน
(๑) จ#ดระบบควบค$มและเก%บร#กษา
(๒) ควบค$มการเบ&กจายใหเป;นไปดวยความเรยบรอย
(๓) ตรวจสอบสภาพ ตรวจน#บจานวน และรายงานการใช เสนอตอผ.อน$ญาต
ท$กสามเดอน

-๔(๔) ทาเอกสารอน$ญาตใหมและใช เสนอผ.อน$ญาตตามขอ ๙
(๕) รายงานตอผ.อน$ญาตท#นทเม-อปรากฎวา ผ.ร#บอน$ญาตเสยชว&ต
(๖) รายงานความเห%นเสนอตอผ.อน$ญาต เพ-อเพ&กถอนการอน$ญาตเม-อปรากฎวา
ผ.ร#บอน$ญาตฝPาฝCนหรอไมปฏ&บ#ตต& ามขอ ๑๕ และขอ ๑๖
(๗) รวบรวมรายงานตามขอ ๑๕ (๒) (๓) (๔) และรายงานความเห%นเสนอตอผ.อน$ญาต
(๘) ร#บการสงคนตามขอ ๑๕ (๕) หรอรายงานตอผ.อน$ญาตตามขอ ๒๑ วรรคสอง
(๙) ต&ดตามการชดใชคาเสยหายตามขอ ๑๕ (๖) และรายงานพรอมความเห%นเสนอ
ตอผ.อน$ญาต
(๑๐) เสนอใหมการทาลายเสอเกราะป"องก#นกระส$นหรอป"องก#นสะเก%ดระเบ&ด
ท-เส-อมสภาพ หรอหมดอาย$ตอผ.อน$ญาต
(๑๑) ปฏ&บ#ต&การอ-นใดตามท-ผ.อน$ญาตเห%นสมควรและมอบหมาย
(๑๒) ออกคาส#-ง เพ-อปฏ&บ#ต&ตามอานาจหนาท-ในระเบยบน การรายงานตาม
(๓) (๕) – (๙) ใหเป;นไปตามท-ผ.อน$ญาตกาหนด
หมวด ๕.
การเพ&กถอนการอน$ญาต
ขอ ๑๙. ผ.ร#บอน$ญาตอาจถ.กเพ&กถอนการอน$ญาตไดในกรณ ด#งตอไปน
(๑) เสยชว&ต หรอพนจากสภาพการเป;นพน#กงานหรอล.กจางองคการสงเคราะหทหารผานศก
(๒) ขาดค$ณสมบ#ตต& ามขอ ๑๒
(๓) ไมปฏ&บ#ตต& ามคาส#-งท-นายทะเบยนออกตามขอ ๑๘ (๑๒)
(๔) ถ.กต#งกรรมการสอบสวนทางว&น#ยเก-ก-ยวก#บการใชเสอเกราะป"องก#นกระส$น
หรอป"องก#นสะเก%ดระเบ&ด
(๕) เม-อผ.อน$ญาตเห%นสมควรมคาส#-งตามขอ ๑๐
หมวด ๖.
การสงคน
ขอ ๒๐. ในการสงคนเสอเกราะป"องก#นกระส$นหรอป"องก#นสะเก%ดระเบ&ด ใหถอปฏ&บ#ต&ดง# ตอไปน
(๑) กรณการสงคนตามขอ ๑๕ (๕) ใหสงคนท#นท เวนแตมเหต$ผลและความจาเป;น
อยางย&-ง ก%ใหสงคนภายใน ๗ ว#นน#บแตว#นเสร%จภารก&จ หรอมคาส#-งเพ&กถอน
(๒) กรณผ.ร#บอน$ญาตเสยชว&ต ใหสงคนภายใน ๑๕ ว#นน#บแตว#นท-ผ.ร#บอน$ญาตเสยชว&ต

-๕ขอ ๒๑. ภายใตบ#งค#บขอ ๒๐ (๒) ใหบ$คคลด#งตอไปน มหนาท-นาสงคนซ-งเสอเกราะป"องก#น
กระส$นหรอป"องก#นสะเก%ดระเบ&ดแทนผ.ร#บอน$ญาตน#นตอนายทะเบยน
(๑) ผ.บ#งค#บบ#ญชาของผ.ร#บอน$ญาต
(๒) สามหรอภรรยาของผ.ร#บอน$ญาต
(๓) ผ.บ$พการของผ.ร#บอน$ญาต
(๔) ผ.สบส#นดานของผ.ร#บอน$ญาต
(๕) ผ.จ#ดการมรดกของผ.ร#บอน$ญาต
(๖) ผ.ท-ครอบครอง
หากปรากฏวา เสอเกราะป"องก#นกระส$นหรอป"องก#นสะเก%ดระเบ&ดตามวรรคหน-งส.ญหาย
ไมสามารถนาสงคนได ใหผ.บ#งค#บบ#ญชาของผ.ร#บอน$ญาต แจงใหนายทะเบยนทราบโดยท#นท
เพ-อนายทะเบยนรายงานผ.อน$ญาตตอไป
การแจงและการรายงานตามวรรคสอง ใหเป;นไปตามแบบท-ผ.อน$ญาตกาหนด
หมวด ๗.
การชดใชคาเสยหาย
ขอ ๒๒. ในการชดใชคาเสยหายตามขอ ๑๕ (๖) ใหเป;นไปตามขอบ#งค#บสภาทหารผานศก
วาดวยการเง&น
ประกาศ ณ ว#นท- ๒๖ ก#นยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก ทสรฐ เมองอ-า
(ทสรฐ เมองอ-า)
ผ.อานวยการองคการสงเคราะหทหารผานศก

