
ด่วนที่สุด   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กพ.ทบ.  (กองการเตรียมพลฯ โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๘๑๓๑ โทร.ทบ. ๙๘๑๓๑, ๙๗๑๓๗)    .    
ที ่       กห ๐๔๐๑/๒๙๓๕                         วันที่      ๒๕  ส.ค. ๖๓                                     .. 
เรื่อง   การรบั-ส่งทหารกองประจ าการขา้มเขต ทภ. ประจ าปี ๒๕๖๓ ผลดัที่ ๑            .          

เรียน  ผบ.ทบ. (ผา่น รอง เสธ.ทบ.(๑)) 

อ้างถึง ๑. ค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับ ท่ี ๔๒/๖๓ ลง ๓๐ เม.ย. ๖๓ เรื่อง การตรวจเลือกทหารกองเกิน 
  เข้ารับราชการทหารกองประจ าการและการปลดปล่อยทหารกองประจ าการที่รับราชการ 
   ในกองประจ าการครบตามก าหนดกลับภูมิล าเนา ประจ าปี ๒๕๖๓  

 ๒. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๒๗๙๑ ลง ๑๔ ส.ค. ๖๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. ร่างค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่   /๖๓ ลง   ส.ค. ๖๓ เรื่อง การรับ-ส่งทหารกองประจ าการ
  ข้ามเขต ทภ. ประจ าปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑  
 ๒. ส าเนาค าสั่ง ทภ.๒ (เฉพาะ) ที่ ๑๘๕/๖๓ ลง ๑๙ มิ.ย. ๖๓ เรื่อง การส่งทหารกองเกิน 
    เข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ประจ า ๒๕๖๓  
 ๓. ส าเนาค าสั่ง ทภ.๓ ที่ ๘๓๐/๒๕๖๓ ลง ๗ ส.ค. ๖๓ เรื่อง การส่งทหารกองประจ าการ  
     ประจ า ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ ส่งช่วย ทภ.๑ 
 ๔. ส าเนาวิทยุราชการทหาร ทภ.๑ ดว่นที่สดุ ที ่กห ๐๔๘๑/๓๕๘๘๑ ลง ๒๔ ส.ค. ๖๓  

 ๑. กพ.ทบ. ขออนุ มั ติ ออกค าสั่ งการรับ -ส่ งทหารกองประจ าการข้ ามเขต ทภ.  
ประจ าปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการรับ-ส่งทหารกองประจ าการระหว่าง ทภ.  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

 ๒. ข้อเท็จจริง 
  ๒.๑ ทบ. ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัตใินการรับ-ส่งทหารกองประจ าการ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
โดยให้ ทภ. ที่ส่งทหารฯ ช่วย (ทภ.๒ และ ทภ.๓) ด าเนินการจัดยานพาหนะที่มีสภาพดี สามารถขนส่ง
ทหารกองประจ าการข้ามเขต ทภ. ได้ในระยะไกล และส่งแผนการเคลื่อนย้ายทหารฯ ให้กับ ทภ.  
ที่รับทหารฯ (ทภ.๑) เพ่ือพิจารณาจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมรถพร้อมกับปรับเวลาในการขนส่งทหารฯ  
เดินทางถึงต าบลปลายทางให้เหมาะสม สอดคล้องกับความเป็นจริง แล้วส่งแผนการเคลื่อนย้าย 
ที่ปรับแก้แล้วให้ ทบ. (กพ.ทบ.) เพ่ือออกค าสั่งรับ-ส่งทหารกองประจ าการ ข้ามเขต ทภ. ของ ทบ. ต่อไป 
รายละเอียดตามอ้างถึง ๑ ส าหรับทหารกองประจ าการในส่วนของ สป., บก.ทท., ทร. และ ทอ. นั้น  
หน่วยดังกล่าวจะจัดยานพาหนะไปรับทหารฯ เอง โดย สป. รับทหารฯ จากพ้ืนที่ ทภ.๑ และ บก.ทท.  
รับทหารฯ จากพื้นที่ ทภ.๒ ส าหรับ ทร. และ ทอ. รับทหารฯ จากพื้นที่ ทภ.๑-๔ 
  ๒.๒ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัตใิห้การส่งทหารข้ามเขต ทภ. ด าเนินการภายใต้มาตรการ
ควบคุม คัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ตามค าแนะน าของ สธ. อย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามอ้างถึง ๒ 
  ๒.๓ ทภ.๒ และ ทภ.๓ ได้จัดท าแผนการเคลื่อนย้ายทหารกองประจ าการ 
ข้ามเขต ทภ. ประจ าปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ ส่งให้กับ ทภ.๑ และ กพ.ทบ. เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓ 
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  ๒.๔ ทภ.๑ ได้ตรวจสอบแผนการเคลื่อนย้ายทหารกองประจ าการ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ผลัดที่ ๑ ของ ทภ.๒ และ ทภ.๓ ที่ส่งช่วย ทภ.๑ แล้ว มีความเหมาะสมและไม่มีการเปลี่ยนแปลง
แผนการเคลื่อนย้ายฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ 
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การรับ -ส่งทหารกองประจ าการข้ามเขต ทภ.  
ประจ าปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ เป็นการก าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการจ านวนทหาร
กองประจ าการให้กับ ทภ. ที่มีจ านวนทหารกองเกินที่จะเรียกเข้ารับราชการในกองประจ าการไม่เพียงพอ 
ดังนั้น เพ่ือให้ ทภ. ที่รับทหารกองประจ าการและ ทภ. ที่ส่งทหารกองประจ าการข้ามเขต ทภ.  
ประจ าปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ ได้ด าเนินการตามแนวทางที่ ทบ. ก าหนด จึงเห็นควรออกค าสั่ง ทบ.  
เพื่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป 
 ๔. ข้อเสนอ  เห็นควรด าเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติออกค าสั่งการรับ-ส่งทหารกองประจ าการข้ามเขต ทภ. ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ผลัดที่ ๑ เพื่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติต่อไป  
  ๔.๒ ให้ ทภ.๑, ทภ.๒ และ ทภ.๓ พิจารณาด าเนินการตามแผนการรับ -ส่ง 
ทหารกองประจ าการข้ามเขต ทภ. และประสานการรับทหารกองประจ าการกับ สป., บก.ทท., ทร. และ ทอ. 
ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยประสานการปฏิบัติกันโดยตรง 
  ๔.๓ ให้ นรด. อ านวยการและก ากับดูแลการรับ-ส่งทหารกองประจ าการข้ามเขต ทภ. 
ตามข้อ ๔.๒ โดยใกล้ชิด แล้วรายงานผลการปฏิบัติให้ ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) ทราบ เมื่อจบภารกิจ 

   จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔           
และลงนามในร่างค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) (ส าเนาคู่ฉบับ ๑, จริง ๑) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ อยู่ในอ านาจ
ของ ผบ.ทบ. ซึ่งมอบให้ รอง เสธ.ทบ.(๑) อนุมัติและลงนาม ตามค าสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๒/๒๕๖๓ ลง ๒๖ มี.ค. ๖๓ 
และค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๒๐๔/๖๒ ลง ๒๓ ก.ย. ๖๒  
 
 

            (ลงชือ่)  พล.ท. อยุทธ์  ศรวีิเศษ 
                               ( อยทุธ์  ศรวีิเศษ ) 

                               จก.กพ.ทบ. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        - อนุมตัิตามเสนอในข้อ ๔ 
        - ลงนามแลว้ 
                     รับค าสั่ง ผบ.ทบ. 
(ลงชื่อ)   พล.ท. คธายุทธ ์  เสาวคนธ ์
    ( คธายุทธ์   เสาวคนธ ์) 
        รอง เสธ.ทบ. 
        ๒๕ ส.ค. ๖๓ 
 

ส าเนาถูกต้อง 
(ลงชื่อ)   พ.อ. อัครเดช  ไทรทอง 
       ( อัครเดช  ไทรทอง ) 
       รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 
     ๒๖ ส.ค. ๖๓ 
 



 
  
 
 
 
 

ค าสั่งกองทัพบก  
(เฉพาะ) 

ท่ี ๑๑๓๓/๖๓ 
เรื่อง   การรบั-ส่งทหารกองประจ าการขา้มเขต ทภ. ประจ าปี ๒๕๖๓ ผลดัที่ ๑ 

------------------------------------ 

 ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ได้ก าหนดให้ ทภ.๒ และ ทภ.๓ ส่งทหารกองประจ าการไปสนับสนุน ทภ.๑ ดังนั้น เพ่ือให้การรับ-ส่ง
ทหารกองประจ าการระหว่าง ทภ. ประจ าปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้หน่วย 
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. การรับ-ส่งทหารกองประจ าการข้ามเขต ทภ. 
  ๑.๑ ให้ ทภ.๒ และ ทภ.๓ ควบคุมและก ากับดูแลการน าทหารกองประจ าการ 
ส่งช่วยสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่ ทภ.๑ ตั้งแต่ ๓ ก.ย. ๖๓ เป็นต้นไป 
  ๑.๒ ตารางแผนการเคลื่อนย้ายทหารกองประจ าการประจ าปี ๒๕๖๓ ผลัดที่  ๑  
ของ ทภ.๒ ส่งช่วย ทภ.๑ รายละเอียดตามผนวก ก และ ทภ.๓ ส่งช่วย ทภ.๑ รายละเอียดตามผนวก ข 
  ๑.๓ การด าเนินการเคลื่อนย้ายทหารกองประจ าการ 
   ๑.๓.๑ มทบ. ซึ่งมีหน้าที่ส่งทหารกองประจ าการช่วย จัดเจ้าหน้าที่ควบคุม
และรับผิดชอบในการจัดส่งทหารกองประจ าการ พร้อมหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ต าบลต้นทาง
ที่นัดหมายให้เป็นที่เรียบร้อย 
   ๑.๓.๒ ให้ มทบ. เจ้าของพ้ืนที่ของหน่วยต้นสังกัด จัดผู้ควบคุมซึ่งประกอบด้วย
นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน นายสิบพยาบาลและเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร เดินทางไปรับ
ทหารกองประจ าการส่งช่วย ณ ต าบลนัดหมาย เพ่ือประสานในรายละเอียดและควบคุมการเคลื่อนย้าย
ไปยังหน่วยต้นสังกัดในแต่ละพ้ืนที่ พร้อมด้วยหลักฐานให้เป็นที่เรียบร้อย โดยในระหว่างการเดินทาง  
ให้ด าเนินการควบคุมวินัย ความประพฤติและดูแลความปลอดภัยของทหารกองประจ าการ จนกว่าจะถึง
ต าบลปลายทาง 
  ๑.๔ ทหารกองประจ าการ ผลัดที่  ๑/๒๕๖๓ ที่ ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา  
ที่ มทบ. ส่งทหารกองประจ าการช่วย ได้นัดหมายไว้หรือมารายงานตัวภายหลัง ให้ เป็นหน้าที่  
ความรับผิดชอบของ มทบ. ที่ส่งทหารกองประจ าการช่วย ด าเนินการน าทหารกองประจ าการดังกล่าว
นั้น ส่งถึงหน่วยต้นสังกัดในพ้ืนที่ ทภ.๑ ต่อไป 
  ๑.๕ ให้ มทบ. ที่ส่งทหารกองประจ าการช่วย หมดภารกิจและความรับผิดชอบ
ในการน าส่งทหารกองประจ าการช่วย ทภ.๑ เมื่อเจ้าหน้าที่รับทหารของ ทภ.๑ ได้รับทหารกองประจ าการไว้
และหมดภาระในการปฏิบัติ ตามข้อ ๑.๔ แล้ว 
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  ๑.๖ การรักษาความปลอดภัย 
   ๑.๖.๑ ให้ ทภ.๑, ทภ.๒ และ ทภ.๓ ประสานรายละเอียดการปฏิบัติกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจทางหลวงในพ้ืนที่ เกี่ยวกับการใช้รถวิทยุต ารวจทางหลวงน าขบวนยานพาหนะรับ -ส่ง
ทหารกองประจ าการข้ามเขต 
   ๑.๖.๒ ให้กวดขันพลขับและผู้ควบคุมรถ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจราจรทางบกและกฎกระทรวงที่ออกรองรบัเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งข้อบังคับ
และค าแนะน าของเจ้าพนักงานจราจรโดยเคร่งครัด ตลอดจนชี้แจงการปฏิบัติตนที่ เหมาะสมให้ทหาร 
กองประจ าการทราบ เพื่อความปลอดภัยในระหว่างการเดินทาง 
   ๑.๖.๓ ระหว่างการเดินทาง ห้ามเล่นการพนัน ห้ามดื่มหรือเสพของมึนเมา
และให้ระมัดระวังอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ 
  ๑.๗ การเคลื่อนย้ายทหารกองประจ าการ จะต้องด าเนินการภายใต้มาตรการ 
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามค าแนะน าของ สธ.  
อย่างเคร่งครัด เช่น การจัดให้มีการคัดกรองทหารกองประจ าการและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง  
ก่อนการเคลื่อนย้าย และจะต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย รวมถึง การด าเนินการต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง  
 ๒. การบริการและอ านวยความสะดวก 
  ๒.๑ ทภ.๒ และ ทภ.๓ เบิกเบี้ยเลี้ยงทหารตามยอดทหารกองประจ าการที่ส่งช่วย 
ตามจ านวนวันที่ทหารกองประจ าการอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย เพื่อจ่ายให้ทหารกองประจ าการ 
หรือประกอบอาหารให้น าติดตัวไปในระหว่างการเดินทาง และให้หน่วยต้นสังกัดของทหารกองประจ าการ
เริ่มเบิกเบี้ยเลี้ยงในวันต่อไป เมื่อได้รับทหารกองประจ าการเข้าหน่วยแล้ว โดยให้แต่ละ ทภ. ประสาน 
การปฏิบัติเกี่ยวกับวันที่เบิกเบี้ยเลี้ยงโดยตรง 
  ๒.๒ ให้ นรด. ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ จัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมายานพาหนะให้กับ มทบ. ที่ส่งทหาร
กองประจ าการช่วย รวมทั้งค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่ควบคุมให้กับ มทบ. ที่รับการส่งช่วย
ของแต่ละพื้นที่โดยตรง 
   ๒.๒.๒ ประสานกับกรมการขนส่ งทางบก  และ บริษั ท  ขนส่ ง จ ากั ด  
ขอให้อ านวยความสะดวกส าหรับขบวนยานพาหนะรับ -ส่งทหารกองประจ าการข้ามเขต ทภ.  
ในการยกเว้นการหยุดขบวนรถ เพ่ือประทับลงเวลา ณ จุดตรวจและลงเวลาของกรมการขนส่งทางบก  
ทุกจุด รวมถึง การก ากับดูแลการรับ-ส่งทหารกองประจ าการข้ามเขต ทภ. ในภาพรวมของ ทบ.  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๒.๓ ให้ สปช.ทบ. สนับสนุนงบประมาณในการรับ -ส่งทหารกองประจ าการ
ข้ามเขต ทภ. ในกรณีที่หน่วยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ิมเติม ตามที่หน่วยใช้จ่ายจริง 
อย่างเหมาะสม 
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 ๓. การรายงาน 
  ให้ ทภ. รายงานผลการปฏิบัติและปัญหาข้อขัดข้องในการรับ-ส่งทหารกองประจ าการ
ข้ามเขต ทภ. ประจ าปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ ของหน่วยในความรับผิดชอบให้ ทบ. (ผ่าน นรด.) ทราบ 
ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๓ เพ่ือสรุปรวบรวมปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ รายงาน ผบ.ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) 
ต่อไป 

 ทั้งนี้ ให้หน่วยด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       สั่ง    ณ    วันที่     ๒๕     สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๖๓ 

              รับค าสั่ง ผบ.ทบ. 

                       (ลงชื่อ)   พล.ท. คธายุทธ ์  เสาวคนธ ์
                    ( คธายุทธ ์  เสาวคนธ ์) 
                          รอง เสธ.ทบ. 
กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 ส าเนาถูกต้อง 

(ลงชื่อ)   พ.อ. อัครเดช  ไทรทอง 
       ( อัครเดช  ไทรทอง ) 
       รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 
     ๒๖ ส.ค. ๖๓ 
 


