
ด่วนที่สุด    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      กพ.ทบ.  ( กองการเตรียมพลฯ โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๘๑๓๑ โทร.ทบ. ๙๘๑๓๑ )         .   
ที ่ กห ๐๔๐๑/๑๕๐๔                          วันที่    ๒๗  เม.ย. ๖๓                                    .                          
เรื่อง  การด าเนินการต่อทหารกองประจ าการที่จะปลดจากกองประจ าการ ใน ๑ พ.ค. ๖๓     .  

เสนอ ( ตามรายการแจกจ่าย ) 

อ้างถึง ๑. หนังสือ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติฯ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๑๐.๗/ว ๒๑๔ ลง ๑๙ มี.ค. ๖๓ 
 ๒. หนังสือ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติฯ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๑๐.๗/๑๐๕๐ ลง ๑๙ มี.ค. ๖๓ 
 ๓. โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๓(ศ)/ว ๑๘๔๔ ลง ๒๖ มี.ค. ๖๓ 
 ๔. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๘๒ ลง ๓๐ มี.ค. ๖๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ตัวอย่างหนังสืออนุญาตให้ทหารกองหนุนเดินทางข้ามเขตจังหวัดฯ     จ านวน ๑ ฉบับ 

  ๑. ด้วยในวันที่  ๑  พ.ค. ๖๓ จะมีทหารกองประจ าการที่ครบก าหนดปลดจาก 
กองประจ าการเดินทางจากหน่วยต้นสังกัดกลับภูมิล าเนา ซึ่งส่วนหนึ่งจะเดินทางข้ามเขตจังหวัด  
กอปรกับ ตามที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ก าหนดมาตรการ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งด่านตรวจ หรือจุดสกัด
ดูแลข้ามพ้ืนที่จังหวัด ตามอ้างถึง ๑-๓ นั้น   

  ๒. เพื่อให้การเดินทางของทหารกองประจ าการที่จะครบก าหนดปลดฯ กลับภูมิล าเนา  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กพ.ทบ. จึงขอให้หน่วยด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้    
   ๒.๑ ให้หน่ วยออกหนั งสืออนุญาตการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้แก่ทหาร 
กองประจ าการที่จะครบก าหนดปลดฯ โดยให้ระบรุายละเอียดที่ส าคัญ ตามตัวอย่างที่ส่งมาด้วย ได้แก่ 
     ๒.๑.๑ ห้วงเดินทาง คือ ห้วงระหว่างวันที่ ๑-๓ พ.ค. ๖๓  
     ๒.๑.๒ ต าบลต้นทาง คือ ที่ตั้งหน่วย และต าบลปลายทาง คือ ภูมิล าเนาเดิม 
ของก าลังพลนั้น ๆ   
     ๒.๑.๓ ผู้ลงนามในหนังสืออนุญาตดังกล่าว คือ ผบ.หน่วย ระดับกองร้อยอิสระ 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป    
   ๒.๒ ก่อนที่จะท าการปลดปล่อยก าลังพลกลับภูมิล าเนา หน่วยจะต้องมีการตรวจวัดไข้  
คัดกรองก าลังพล โดยเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ของหน่วย หรือโดยสถานพยาบาลในพ้ืนที่หน่วย/ค่ายทหาร
ของ ทบ. ในกรณีที่หน่วยไม่มีบุคลากรด้านการแพทย์ดังกล่าวในพ้ืนที่ ให้หน่วยประสานการปฏิบัติ 
กับสถานพยาบาล ในสังกัด สธ. เพ่ือท าการตรวจวัดไข้ คัดกรองก าลังพลต่อไป เพ่ือให้ เป็นไป 
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ที่  ทบ. ก าหนดในอ้างถึง ๔  
ทั้งนี้ หากตรวจพบก าลังพลที่มีเกณฑ์เสี่ยง ขอให้หน่วยชี้แจง ท าความเข้าใจ และขอความร่วมมือ 
ในการเฝ้าระวังตนเอง ณ สถานที่ที่แต่ละหน่วยได้จัดเตรียมไว้ โดยขอให้หน่วยดูแลตามแนวทางที่ สธ. 
และ ทบ. ก าหนด จนกว่าจะตรวจพบว่าก าลังพลดังกล่าว ไม่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงแล้ว จึงจะให้เดินทาง 
กลับภูมิล าเนาได้ต่อไป   
 
 
 
 
 

 - ส าเนา - 

ด่วนที่สุด 



พ.ท. .................................รา่ง/พิมพ์/ทาน………เม.ย. ๖๓ 
พ.อ. ........................................ตรวจ..................เม.ย. ๖๓ 
พ.อ. ........................................ตรวจ..................เม.ย. ๖๓ 
พ.อ. ........................................ตรวจ..................เม.ย. ๖๓ 
พล.ต. ......................................ตรวจ..................เม.ย. ๖๓ 
พล.ต. ......................................ตรวจ..................เม.ย. ๖๓ 
 

ส าเนาถูกต้อง 
(ลงชื่อ) พ.ท.  อัครเดช  ไทรทอง 
               ( อัครเดช  ไทรทอง ) 
                     หน.กพ.ทบ. 
                    ๒๗ เม.ย. ๖๓ 
 

- ๒ - 
 
   ๒.๓ หน่วยจะต้องชี้แจง ท าความเข้าใจ ต่อทหารกองประจ าการที่จะครบก าหนดปลดฯ  
และกลับภูมิล าเนา ด้วยวิธีการเดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัว หรือโดยระบบขนส่งสาธารณะต่าง ๆ   
ถึงมาตรการที่ถูกก าหนดไว้เกี่ยวกับการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเดินทางข้ามเขตจังหวัด  
เช่น การจัดตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดของเจ้าหน้าที่ , การพกพาเอกสารส าคัญต่าง ๆ ติดตัวไว้ตลอด 
การเดินทาง เพ่ือใช้ส าหรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ท่ี เรียกตรวจ และการตรวจคัดกรอง แยกกักกัน  
หรือคุมไว้สังเกต เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ตาม มาตรการท่ีแต่ละจังหวัด  
หรือส่วนราชการก าหนด เป็นต้น     
   ๒.๔ หน่วยสามารถจัดยานพาหนะ ในการส่งทหารกองประจ าการที่จะครบก าหนดปลดฯ  
ได้ตามความเหมาะสม โดยให้ค านึงถึงมาตรการและหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการต่าง ๆ ก าหนด  
เช่น การจัดที่นั่งโดยให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การปฏิบัติและการพกพาเอกสารของพลขับรถ  
เพื่อใช้ส าหรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่เรียกตรวจ เป็นต้น อนึ่ง ทบ. ได้มีหนังสือแจ้งให้ กห. ประสาน มท.
และ คค. ในการอ านวยความสะดวกใหก้ับทหารกองประจ าการที่จะครบก าหนดปลดฯ และเดินทางกลับ
ภูมิล าเนาด้วยอีกทางหนึ่งแล้ว   

 จึงเสนอมาเพ่ือกรุณาพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
 
                          (ลงชื่อ) พล.ท.  อยุทธ ์ ศรีวเิศษ 
                     ( อยุทธ์  ศรวีิเศษ ) 
                                 จก.กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการแจกจา่ย 
๑. นรด. ๗. ยย.ทบ. ๑๓. ทภ.๑ ๑๙. นปอ. 
๒. สห.ทบ. ๘. พธ.ทบ. ๑๔. ทภ.๒ ๒๐. รร.จปร. 
๓. พบ.  ๙. ขส.ทบ. ๑๕. ทภ.๓ ๒๑. ดย.ทบ. 
๔. สพ.ทบ. ๑๐. กช. ๑๖. ทภ.๔ ๒๒. ขกท. 
๕. สส. ๑๑. วศ.ทบ. ๑๗. นสศ. ๒๓. ศบบ. 
๖. กส.ทบ. ๑๒. ยศ.ทบ. ๑๘. พล.ป. ๒๔. สสน.บก.ทบ. 
 
 
 



 
 
 
ท่ี............./๒๕๖๓                                                           กองพันทหารราบที ่๒๐๑  
 กรมทหารราบที ่๒๐ 
                                                                               ถนนราชด าเนินนอก เขตพระนคร  
                                                                                กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 

                                                                    เมษายน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง อนุญาตให้ทหารกองหนุนเดินทางข้ามเขตจังหวัดเพื่อกลับภูมิล าเนา  

 กองพันทหารราบที่ ๒๐๑ กรมทหารราบที่ ๒๐ ขอรับรองว่า นาย                          .
เป็นทหารกองหนุนที่รับราชการทหารในกองประจ าการของหน่วย จนครบก าหนดแล้วปลดจาก 
กองประจ าการ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นผู้มีสุขภาพโดยทั่วไปเป็นปกติ ไม่ปรากฏมีอาการไข้ 
(อุณหภูมิร่างกายต่ ากว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส) มีความจ าเป็นจะต้องเดินทางกลับภูมิล าเนา ห้วงระหว่าง
วันที่ ๑ ถึง ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อ านวยความสะดวกในการเดินทาง 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยออกเดินทางจาก กองพันทหารราบที่ ๒๐๑ กรมทหารราบที่ ๒๐  
ถนนราชด าเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ไปยังภูมิล าเนาเดิม บ้านเลขที่ ๙ ถนนกะโรม  
ต าบลโพธิ์เสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 จึงออกเอกสารนี้ไว้ เพ่ือเป็นการรับรองส าหรับแสดงตนเมื่อถูกตรวจสอบในระหว่าง  
การเดินทาง 
 
 
                                                             พันโท  ชาตชิาย ชายชาติทหาร 
                                                                     ( ชาติชาย ชายชาติทหาร ) 
                                                      ผูบ้ังคบักองพันทหารราบที่ ๒๐๑ กรมทหารราบที่ ๒๐ 
 
 
ฝ่ายก าลังพล 
โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๘๑๓๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตัวอย่าง - 


