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หลักสูตรชางบํารุงรักษาเคร่ืองวิทยุสนาม ๑ ต.ค. ๒๕๕๒

(สําเนา)
คําส่ังกองทัพบก

ที่  ๔๘๗ / ๒๕๔๓
เร่ือง  กําหนดภารกิจ นโยบาย แนวความคิด และความรับผิดชอบในการสงกําลัง

บํารุงของกองทัพบก
--------------------------------

     เพื่อใหการสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงของกองทัพบก เปนไปดวยความเรียบรอย
เหมาะสมกับสถานการณและการจัดตั้งหนวยในปจจุบัน   ตลอดจนเปนการวางหลักนิยมและระบบ
การสงกําลังบํารุงของกองทัพบกไปในแนวทางเดียวกันโดยมีหลักฐานอางอิงที่แนนอน จึงใหยกเลิก
คําส่ัง  กองทัพบก ที่ ๘๐๗/๒๕๒๘  เร่ือง กําหนดภารกิจ  นโยบาย  แนวความคิด และความ
รับผิดชอบในการสงกําลังบํารุงของกองทัพบก  ลง  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๒๘  และอนุมัติหลักการท่ี
เกี่ยวของทั้งสิ้น และใหยึดถือการกําหนดภารกิจ นโยบาย แนวความคิด และความรับผิดชอบในการ
สงกําลังบํารุงของกองทัพบก   ตามคําสั่งฉบับนี้แทน  ดังนี้.-  

๑. ภารกิจในการสงกําลังบํารุงของกองทัพบก
      ตามพระราชบัญญัติ  จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม  พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา  ๑๔     
กําหนดใหกองทัพบกมีหนาที่เตรียมกําลังกองทัพบก และปองกันราชอาณาจักร  มีผูบัญชาการทหารบก
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับหนาที่ที่ไดรับจึงกําหนดภารกิจในการสงกําลัง
บํารุงของกองทัพบก ดังนี้  

๑.๑  สนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงแกหนวยตาง ๆ ในกองทัพบก ใหสามารถทรงชีพ
อยูไดและสามารถปฏิบัติภารกิจไดสําเร็จตามความมุงหมายและเปนผลดีแกกองทัพบก

๑.๒  สนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงใหแกเหลาทัพอ่ืนๆ หนวยราชการและองคการอ่ืน
ใดเมื่อไดรับการรองขอ รวมท้ังกําลังชาติพันธมิตรตามท่ีมีขอตกลงกันไว

๒. นโยบายในการสงกําลังบํารุงของกองทัพบก
๒.๑  ดําเนินการสงกําลังบํารุงตามหลักการสงกําลังบํารุง ดังน้ี.-

        ๒.๑.๑  การรวมการสนับสนุน หมายถึง  การรวมขีดความสามารถในการ
สนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงของหนวยสนับสนุนทั้งปวง ไปสนับสนุนหนวยทางยุทธวิธีใหสามารถ
ปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบ

๒.๑.๒  การสนับสนุนจากขางหลังไปขางหนา หนวยสนับสนุนทางการสงกําลัง
บํารุงที่อยูในเขตหลัง  หรือ ใกลกับฐานการสงกําลังบํารุงจะตองใหการสนับสนุนแกหนวยที่อยูใกล
พื้นที่การรบตามลําดับ รวมทั้งหมายถึง การสนับสนุน จะกระทําจากหนวยเหนือไปยังหนวยรองดวย 
เพ่ือเปนการปลดเปล้ืองภาระงานดานการสงกําลังบํารุงของหนวยรองใหมากท่ีสุด                                                            
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                 ๒.๑.๓  ความเช่ือถือได หนวยสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงจะตองมีขีด
ความสามารถ  ซ่ึงทําใหหนวยรับการสนับสนุนมีความม่ันใจไดวาจะไดรับการสนับสนุนไดตามเวลาและ
สถานท่ีท่ีไดวางแผนไว   ในการน้ี จําเปนตองมี    แหลงสนับสนุนสํารองและแผนสํารองไว  
ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นจะตองปองกันแหลงสนับสนุนของตนจากการสูญหายจากสาเหตุตางๆ 
ตลอดจนการใชอยางไมประหยัด        

       ๒.๑.๔  ความงาย ความยุงยากสลับซับซอนเกี่ยวกับระบบการสงกําลังบํารุง
จะตองมีนอยท่ีสุด ระบบการสงกําลังบํารุงท่ีดีควรหลีกเล่ียงแบบพิมพท่ีตองกรอกขอความตางๆ  โดยท่ี
ไมไดนําขาวสารที่กรอกนั้นมาใชประโยชน  ตองไมผานสายงานและเจาหนาท่ีมากตลอดจนตองไมมี
การขออนุมัติกันหลายลําดับช้ัน    ความงายนี้ยังหมายรวมถึงการใชสิ่งอุปกรณที่ใชรวมกันไดหลาย ๆ 
รายการ สามารถใชงาน  ถอดประกอบและซอมบํารุงไดโดยงายอีกดวย

                 ๒.๑.๕  การทันเวลา    การสงกําลังบํารุงจะตองมีและใชไดในปริมาณที่
ตองการ ณ เวลาและสถานที่ที่กําหนด เฉพาะเร่ืองเวลาน้ันตองใหมีความพอดีโดยไมลาชา แตไมควร
กอนเวลามากนัก

                 ๒.๑.๖  การไดสวนสัมพันธ      การจัดหนวยสงกําลังบํารุงตองให
เหมาะสมกับความตองการในการสนับสนุนไมนอยเกินไป      จนทําใหสวนดําเนินกลยุทธตองเสีย
ภารกิจทางยุทธการเพราะขาดการสนับสนุนท่ีเพียงพอ การจัดงานของหนวยสงกําลังบํารุงเองตองได
สวนสัมพันธกันดวย เชน ตองมีเจาหนาที่ซอมบํารุงใหสัมพันธกับเจาหนาที่สงกําลัง  หรือ ตองมี
หนวยสงกลับทางการแพทยใหสัมพันธกับหนวยรักษาพยาบาล เปนตน

          ๒.๑.๗  อํานาจหนาท่ี  ถึงแมความรับผิดชอบทางการสงกําลังบํารุงจะเปนความ
รับผิดชอบของผูบังคับบัญชาแตเพียงผูเดียวก็ตาม แตสมควรมอบอํานาจหนาที่ใหกับผูบังคับหนวย
สนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงใหเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ใหเปนผลสําเร็จ และมีความออนตัว
พอสมควร  โดยไมถูกแทรกแซงจากบุคคลอ่ืนๆ  ดวย

            ๒.๑.๘  ความปลอดภัย การสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงตองไมถูกขัดขวางอยาง
รุนแรงดวยการกระทําของขาศึกและดวยขอหามจากมาตรการรักษาความปลอดภัยของฝายเดียวกัน

๒.๑.๙  การประหยัด หมายถึงการใชกําลังพล  ส่ิงอุปกรณ  การบริการและส่ิง
อํานวยความสะดวกในการสงกําลังบํารุงเทาที่จําเปนใหคุมคามากที่สุด โดยคํานึงถึงฐานะเศรษฐกิจ
ของประเทศเปนสําคัญ   จะตองเพงเล็งในเรื่องการปรนนิบัติบํารุงและซอมบํารุงสิ่งอุปกรณตางๆ ให
สามารถใชสิ่งอุปกรณนั้นๆ ใหคงสภาพไดนานที่สุด

๒.๒ ทําการสงกําลังบํารุงโดยใชส่ิงอุปกรณ กําลังพล ของกองทัพบกเทาท่ีมีอยูและท่ี
สามารถจัดหามาไดเปนหลัก      สําหรับงบประมาณใหบริหารอยูในวงเงินที่ไดรับการจัดสรรจาก
กองทัพบก

๓. แนวความคิดในการสงกําลังบํารุงของกองทัพบก    
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  ๓.๑  ใชระบบการสงกําลังบํารุงระบบเดียวกัน ทั้งในยามปกติและในยามสงครามให
มากที่สุดเทาที่จะทําได

        ๓.๒  ตองเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน แตอาจจะมีขอแตกตางกันบาง ทั้งนี้เนื่องจาก
ความแตกตางของท่ีต้ัง สภาพภูมิประเทศ ลมฟาอากาศ และเหตุการณที่เผชิญหนาหนวยนั้น ๆ   
                     ๓.๓  มอบความรับผิดชอบในการสงกําลังบํารุง ใหแก   กองทัพภาค  เปนหนวย
ดําเนินการสนับสนุนหนวยใชที่อยูในเขตพื้นที่ใหมากที่สุด โดยการกระจายสิ่งอุปกรณ การบริการ
และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ     ออกไปยังสถานท่ีต้ังการสงกําลังบํารุงในสวนภูมิภาค
                      ๓.๔  จัดและเตรียมการใหมีสิ่งอุปกรณอยูในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา ดวยการ
จัดหาตามปกติ และยึดถือนโยบายการดําเนินการเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรมทหารของ
กระทรวงกลาโหมเปนหลัก

          ๓.๕  จัดและเตรียมใหมีการสะสมส่ิงอุปกรณสํารองสงครามท่ีจําเปนไว รวมท้ัง
เตรียมการระดมสรรพกําลังดานการสงกําลังบํารุงไวใหพรอม

          ๓.๖  จัดและเตรียมใหมี   การบริการ   ส่ิงกอสราง  การสาธารณูปโภค  รวมท้ังส่ิง
อํานวยความสะดวกท้ังปวง ใหสามารถสนองความตองการแกหนวยตางๆ ไดอยางครบถวน

          ๓.๗  จัดใหมีหนวยสงกําลังบํารุงอยางเพียงพอ  และใหไดสวนสัมพันธกับหนวย
กําลังรบ โดยการปรับปรุงเพ่ิมขีดความสามารถของหนวยสงกําลังบํารุงท่ีมีอยูแลวและจัดต้ังหนวยสง
กําลังบํารุงขึ้นใหมตามความจําเปน

        ๓.๘  พัฒนาระบบการสงกําลังบํารุง ใหเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ
๔. ความรับผิดชอบในการสงกําลังบํารุง

  ๔.๑ ความรับผิดชอบในการสงกําลังบํารุงโดยท่ัวไป
                  ๔.๑.๑  ผูบังคับบัญชาหนวยทหารทุกระดับ   รับผิดชอบในการสงกําลังบํารุงให

หนวยของตนและหนวยที่มาขึ้นสมทบ รวมทั้งหนวยอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมายให ความ
รับผิดชอบนี้จําแนกออกไดเปนดังนี้

                      ๔.๑.๑.๑  ควบคุมใหหนวยซึ่งตนรับผิดชอบปฏิบัติงานดานการ
สงกําลังบํารุงตามแบบธรรมเนียมและหลักนิยมของทางราชการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งใหเปนไปตาม
หลักการสงกําลังบํารุง

                           ๔.๑.๑.๒  แกไขปญหา ขอขัดของทางการสงกําลังบํารุงใหแก
หนวยซึ่งตนรับผิดชอบโดยใกลชิด รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถใหแกหนวยสนับสนุนทางการสง
กําลังบํารุงซ่ึงตนควบคุมอยู   เม่ือไดมอบภารกิจใหเกินขีดความสามารถของหนวยสนับสนุนนั้นๆ  
ท้ังน้ี ดวยการใชความริเร่ิมของตนและการใชกําลังพล อีกท้ังส่ิงอุปกรณ การบริการและส่ิงอํานวย
ความสะดวกในความรับผิดชอบของตนใหเต็มความสามารถกอนขอรับขอการสนับสนุนจากหนวย
อื่นหรือหนวยเหนือ 
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                       ๔.๑.๑.๓  มอบภารกิจใหแกหนวยรอง ใหอยูภายในวิสัยท่ีสามารถทําการ
สนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงได

      ๔.๑.๒  หนวยใชรับผิดชอบในการสงกําลังบํารุง ดังนี้.-
                       ๔.๑.๒.๑  สงขาวสารเสนอความตองการ และ สถานภาพทางการสงกําลัง

บํารุงใหหนวยบังคับบัญชา และหนวยสนับสนุนทราบอยูเสมอ
                         ๔.๑.๒.๒  ใชส่ิงอุปกรณ การบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกในการสง

กําลังบํารุงตามความจําเปนโดยประหยัด และอยางมีเหตุผล
                            ๔.๑.๒.๓  ดําเนินกรรมวิธีในการสงกําลังบํารุงใหถูกตองตามแบบธรรม

เนียมของทางราชการ
๔.๑.๓  หนวยสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุง รับผิดชอบในการใหการสนับสนุน

ทางการสงกําลังบํารุงใหแกหนวยตางๆ  ท่ีไดรับมอบตามภารกิจ และขีดความสามารถของตน ความ
รับผิดชอบน้ีหมายรวมถึง การกํากับดูแล รวมท้ังการเย่ียมหนวยเพ่ือทราบขาวสารของหนวยใช   โดย
นํามาใชประโยชนในการพิจารณาใหการสนับสนุนและการควบคุมการสนับสนุนใหเปนไปตาม
หลักการสงกําลังบํารุงดวย

๔.๒  ความรับผิดชอบในการสงกําลังบํารุงของหนวยระดับตาง  ๆ
            ๔.๒.๑  กองทัพบก รับผิดชอบการกําหนด ภารกิจ นโยบาย แนวความคิด ความ

รับผิดชอบและระบบการสงกําลังบํารุง รวมท้ังรับผิดชอบในการสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงแก
หนวยตาง ๆ  ในกองทัพบก  โดยแบงมอบความรับผิดชอบ  ดังน้ี.-

                  ๔.๒.๑.๑  กรมสงกําลังบํารุงทหารบก รับผิดชอบทางฝายเสนาธิการใน
การสงกําลังบํารุงของกองทัพบก โดยมีหนาท่ี ดังตอไปน้ี.-

     ๔.๒.๑.๑.๑  วางแผน อํานวยการ กําหนดนโยบาย โครงการ และ 
งบประมาณ ที่เกี่ยวกับการสงกําลังบํารุง

                                       ๔.๒.๑.๑.๒  กําหนดนโยบาย ประสานงานและกํากับการ
เกี่ยวกับการกําหนดความตองการ การจัดหาสิ่งอุปกรณและยุทโธปกรณ

                                       ๔.๒.๑.๑.๓   ควบคุมและกํากับการเกี่ยวกับการเก็บรักษา  การ
แจกจาย  การจําหนาย  การรักษาพยาบาล  การสงกลับ การขนสงและการบริการทางการสงกําลัง
บํารุง

                                       ๔.๒.๑.๑.๔  จัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
                                       ๔.๒.๑.๑.๕  ประสานงาน ควบคุมและกํากับดูแลกรมฝายยุทธ

บริการในการกําหนดภารกิจ  การจัดระเบียบปฏิบัติ  การดําเนินการกําลังพล   การฝกและศึกษา
วิชาการสงกําลังบํารุง  การงบประมาณ  การวิจัยและพัฒนาระบบการสงกําลังบํารุง รวมท้ังการ
กําหนดนโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทหารที่เกี่ยวของ
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                ๔.๒.๑.๒  กรมขาวทหารบก    รับผิดชอบทางฝายเสนาธิการในการ
กําหนดความตองการ และควบคุมเก่ียวกับการแจกจายแผนท่ีทหารและภาพถายทางอากาศ
สนับสนุนหนวยตาง ๆ   ในกองทัพบก

๔.๒.๑.๓  กรมฝายกิจการพิเศษ  ไดแก  กรมสารบรรณทหารบก 
กรมสวัสดิการทหารบก และ กรมการกําลังสํารองทหารบก   รับผิดชอบในฐานะเปนฝายกิจการ
พิเศษของกองทัพบกในสายงานที่รับผิดชอบ และมีหนาที่เกี่ยวกับการสงกําลังและซอมบํารุงสิ่ง
อุปกรณในความรับผิดชอบ ตาม ผนวก ก.

                      ๔.๒.๑.๔  กรมฝายยุทธบริการ  ไดแก    กรมการทหารชาง,
กรมการทหารส่ือสาร,  กรมสรรพาวุธทหารบก,   กรมการขนสงทหารบก,  กรมพลาธิการทหารบก, 
กรมแพทยทหารบก, กรมยุทธโยธาทหารบก,  กรมการสัตวทหารบก  และกรมวิทยาศาสตรทหารบก   
รับผิดชอบในฐานะเปนฝายยุทธบริการของกองทัพบกในสายงานที่รับผิดชอบ และมีหนาที่เกี่ยวกับ
การสงกําลังบํารุง  ดังน้ี.-

                               ๔.๒.๑.๔.๑  วางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการ  
ดําเนินการ วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับ  การผลิต  จัดหา  สงกําลัง  ซอมบํารุง และบริการ เก่ียวกับ
กิจการและสิ่งอุปกรณในความรับผิดชอบ

                                      ๔.๒.๑.๔.๒  ดําเนินการผลิต สงกําลัง และซอมบํารุง ส่ิงอุปกรณ
ในรายการที่กองทัพบกมอบหมายใหรับผิดชอบ

๔.๒.๑.๔.๓   กําหนดหลักนิยมและจัดทําตํารา ตลอดจนการฝกและ
ศึกษาเกี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณในความรับผิดชอบ

                                      ๔.๒.๑.๔.๔   สนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงแกหนวยตางๆ ใน
กองทัพบก ตามผนวก ก.

       ๔.๒.๒  กองทัพภาค  รับผิดชอบในการสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงใหแก
หนวยในอัตราและหนวยอื่น ๆ  ที่กองทัพบกมอบหมายใหมีที่ตั้ง หรือเขาปฏิบัติการอยูในพื้นที่ของ
กองทัพภาค หรือพื้นที่ที่กองทัพบกกําหนด  โดยมี กองบัญชาการชวยรบ มณฑลทหารบกและ
จังหวัดทหารบก เปนหนวยปฏิบัติการสนับสนุน

                       ๔.๒.๒.๑  กองบัญชาการชวยรบ สนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงแก
หนวยตาง ๆ  ในอัตรากองทัพภาค และหนวยของกองทัพบก ตามผนวก ข. 

          ๔.๒.๒.๒  มณฑลทหารบก และ จังหวัดทหารบก สนับสนุนทางการสง
กําลังบํารุงใหแกหนวยทหารในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้.-

                            ๔.๒.๒.๒.๑  สนับสนุนโดยตรงและสนับสนุนทั่วไปสิ่งอุปกรณประเภท 
๑ เวนกรณีที่กองทัพบกไดกําหนดระเบียบหรืออนุมัติหลักการเปนอยางอื่นไวโดยเฉพาะใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบหรืออนุมัติหลักการที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น
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                                    ๔.๒.๒.๒.๒  สนับสนุนโดยตรงและสนับสนุนทั่วไปสิ่งอุปกรณประเภท ๒ 
และ ๔ สายยุทธโยธา, สายแพทย (ยาและเวชภัณฑสิ้นเปลือง) และสายพลาธิการ (เคร่ืองแตงกาย  เคร่ือง
นอน  เครื่องใชประจํากายและประจําหนวย)

                                 ๔.๒.๒.๒.๓  สนับสนุนโดยตรงสิ่งอุปกรณประเภท ๓
                                      ๔.๒.๒.๒.๔  สนับสนุนโดยตรงสิ่งอุปกรณประเภท ๕  ฝกศึกษา

และสะสมสิ่งอุปกรณประเภท ๕ สํารองสงคราม ตามระดับท่ีกองทัพภาค มอบหมายให
                                 ๔.๒.๒.๒.๕  สนับสนุนการซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรง  สิ่งอุปกรณ

สายยุทธโยธา
                                 ๔.๒.๒.๒.๖  การเคล่ือนยาย และการขนสงกําลังพล ส่ิงอุปกรณ

และสัตว                                                       
                                 ๔.๒.๒.๒.๗  การรักษาพยาบาล และการสงกลับ
                                      ๔.๒.๒.๒.๘  เปนตําบลสงกําลังของกองบัญชาการชวยรบตามที่

กองทัพภาค  หรือ  กองทัพบก กําหนด  เพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการเก็บรักษา การแจกจายและการ
จําหนายสิ่งอุปกรณ

                                      ๔.๒.๒.๒.๙   การดําเนินการเกี่ยวกับ   อสังหาริมทรัพย  
การกอสราง   ซอมแซม   ปรับปรุง อาคาร   ส่ิงปลูกสรางและสาธารณูปโภค  การติดต้ังและซอม
ส่ิงอํานวยความสะดวก ตามนโยบายการแบงมอบงานท่ีกองทัพบกกําหนด

๔.๒.๒.๓  การมอบความรับผิดชอบในการสงกําลังบํารุง ใหแกหนวยงาน
ทางการสงกําลังบํารุงของหนวยในบังคับบัญชาของกองทัพภาคใหอยูในอํานาจของแมทัพภาค ที่จะ
ส่ังการ  โดยไมขัดแยงกับหลักการสงกําลังบํารุงท่ีกองทัพบกกําหนดและจะตองแจงใหกรมฝายยุทธ
บริการและหนวยที่เกี่ยวของทราบดวย

๔.๒.๓  หนวยทหารซึ่งมีหนวยสงกําลังบํารุงในอัตรา หรือไดรับหนวยสนับสนุน
ทางการสงกําลังบํารุงมาสมทบดําเนินการสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงใหแกหนวยรองของตนและ
หนวยอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรับมอบ

           ๔.๒.๔  หนวยขึ้นตรงและหนวยของกองทัพบก (หนวยนอกกองทัพภาค) ที่มี
ที่ตั้งปกติถาวรอยูในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ใหรับการสนับสนุนทางการสงกําลังบํารุงในเรื่องตาง ๆ 
จากกรมฝายยุทธบริการ   มณฑลทหารบก   หรือจังหวัดทหารบก ที่หนวยนั้น ๆ   ตั้งอยูใน พื้นที่ตาม 
ผนวก ค.                          

          ๔.๒.๕  หนวยขึ้นตรงและหนวยของกองทัพบก (หนวยนอกกองทัพภาค) และ
หนวยตางกองทัพภาค      หากหนวยจัดกําลังเขาปฏิบัติการในสนามในพื้นที่  กองทัพภาคใด ให
ขอรับการสนับสนุนจากกองบัญชาการชวยรบในอัตราของกองทพัภาคนั้น เวนแตจะมีการสั่งการเปน
อยางอ่ืน
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                      ๔.๒.๖  มณฑลทหารบกที่ ๑๑,  มณฑลทหารบกที่ ๑๔,  มณฑลทหารบกที่ ๒๑,  
จังหวัดทหารบกพิษณุโลก,  จังหวัดทหารบกทุงสง      ไมตองดําเนินการสนับสนุนทางการสงกําลัง
บํารุงใหแกหนวยทหารในพื้นที่รับผิดชอบในเรื่องที่กรมฝายยุทธบริการหรือ กองบัญชาการชวยรบ 
ใหการสนับสนุนโดยตรงแกหนวยนั้นๆ อยูแลว 

๕. ใหกรมฝายยุทธบริการ  กรมฝายกิจการพิเศษ  และกองทัพภาคกําหนดรายละเอียดและวิธี
ปฏิบัติเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม   โดยพิจารณารวมกับกรมสงกําลังบํารุงทหารบก แลวเสนอให
กองทัพบกอนุมัติเปนหลักการเพื่อยึดถือปฏิบัติตอไป

ทั้งนี้     ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

     ส่ัง    ณ   วันท่ี   ๓    ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๓  

                                                            (ลงชื่อ) พล.อ.สุรยุทธ  จุลานนท

         (  สุรยุทธ  จุลานนท  )
                                                                                           ผบ.ทบ.
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