
พล.อ. วรเกียรติ  รัตนานนท์ 
เสธ.ทบ. 

๒๑ ก.ค. ๖๔ 

พล.อ. พรศักดิ์  พูลสวัสดิ ์
ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
๒๑ ก.ค. ๖๔ 

     - อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔ 
 

พล.อ. ณรงค์พันธ ์ จติตแ์กว้แท ้
ผบ.ทบ. 

๒๓ ก.ค. ๖๔ 

พล.อ. ธีรวัฒน์  บุณยะวฒัน์ 
รอง ผบ.ทบ. 
๒๑ ก.ค. ๖๔ 

ด่วนที่สุด 

สำเนาถูกต้อง 
พ.อ. เฉลมิพล  ปรีชา 

               (เฉลิมพล  ปรชีา) 
  นายทหารปฏิบตัิการประจำ กพ.ทบ. 
                 ๒๓ ก.ค. ๖๔ 

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ            กพ.ทบ.         (กองจดัการฯ   โทร.๐–๒๒๙๗–๘๐๐๙)                                                  

ที ่  กห ๐๔๐๑/๒๑๕๓ วันที ่   ๒๐     ก.ค. ๖๔       
เรื่อง ขออนุมัติชะลอการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒   

เรียน ผบ.ทบ.  
                   
 - เห็นควรอนุมัติตามที่ กห.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 
 
 
                                                           พล.ท.  อยุทธ ์ ศรีวเิศษ 
                                                                       รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                                                                        ๒๐ ก.ค. ๖๔ 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ด่วนที่สุด 
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ            กพ.ทบ.         (กองจดัการฯ   โทร.๐–๒๒๙๗–๘๐๐๙)                                                  

ที ่  กห ๐๔๐๑/๒๑๕๓ วันที ่   ๒๐     ก.ค. ๖๔       
เรื่อง ขออนุมัติชะลอการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒   

เรียน ผบ.ทบ.  

อ้างถึง ๑. คำสั่ง ทบ. ที่ ๘๒๓/๒๕๓๐ ลง ๑ ก.ย. ๓๐ 
 ๒. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๓๕๗๙ ลง ๒๐ ต.ค. ๖๓ 
 ๓. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๔๐๓ ลง ๑๗ ก.พ. ๖๔ 

 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติชะลอการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๒ ทั้งในส่วนของกำลังพลที่ปฏิบัติราชการปกติ,  ผบ.หน่วยระดับกรม และ ผบ.หน่วยระดับกองพัน
รวมทั้ง กำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนาม ไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยหากมีความจำเป็นในการใช้   
ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สำหรับการบริหารจัดการกำลังพล หรือกรณีอื่น ๆ ให้ใช้ผลการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ แทนได้ โดยอนุโลม  

 ๒. ข้อเท็จจริง  
  ๒.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปีของนายทหารสัญญาบัตร และ
นายทหารประทวน ตามกำหนดแนวทางการรับราชการของนายทหารสัญญาบัตรที่อ้างถึง ๑ ให้ดำเนินการ
ทดสอบปีละ ๒ ครั้ง โดยในครั้งที่ ๒ กำหนดให้ทดสอบในเดือน ส.ค. ของทุกปี โดย นขต.ทบ. รวบรวม
และสรุปผลส่งถึง ทบ. (ผ่าน สบ.ทบ.) ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน ก.ย. ในปีนั้น ๆ  
  ๒.๒ ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัติ ให้ จัดการตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย ผบ.หน่วยระดับกรม และ ผบ.หน่วยระดับกองพัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
รวม ๒ ครั้ง โดยให้จัดการทดสอบฯ เป็นส่วนรวม ณ พ้ืนที่ ยศ.ทบ. (สนามกีฬากรมยุทธ์) และพ้ืนที่ 
รร.สธ.ทบ. ในวันประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ. ต่อ ผบ.นขต.ทบ. ถึงระดับกองพัน หรือตามที่  
ผบ.ทบ. กรุณาดำริวันที่เหมาะสม ตามอ้างถึง ๒ 
  ๒.๓ ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัติให้ปรับปรุงลำดับขั้นและกำหนดแนวทางในการทดสอบ
ร่างกายเพ่ือความพร้อมรบ ทบ. หรือ Army Combat Readiness Physical Test (ACRPT)  เพ่ือให้
สอดคล้องกับวัตถปุระสงคใ์นการทดสอบร่างกายและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งให้
หน่วยยึดถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตั้งแต่ ส.ค. ๖๔ ตามอ้างถึง ๓ สรุปได้ดังนี้ 
   ๒.๓.๑ ปรับปรุงลำดับขั้นการทดสอบร่างกายเพ่ือความพร้อมรบ ทบ. (ACRPT) 
โดยผู้ที่เข้ารับการทดสอบร่างกายเพ่ือความพร้อมรบ ทบ. (ACRPT) ได้แก่ กำลังพลทั้งหมดที่มีรายชื่อ
บรรจุอยู่ในกองกำลังป้องกันชายแดน และปฏิบัติหน้าที่การรักษาความมั่นคงภายใน พ้ืนที่ จชต. และ
ปฏิบัติราชการสนามอื่น ๆ ตามที่ ทบ. กำหนด ให้ดำเนินการทดสอบร่างกายเพ่ือความพร้อมรบ ทบ. 
(ACRPT) 
   ๒.๓.๒ กำหนดแนวทางการดำเนินการทดสอบ ห้วงเวลาที่ทดสอบ และวิธีการ
ทดสอบให้มีความสอดคล้องกับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปีและเป็นไปตามความต้องการ
ทางยุทธการ โดยกำหนดให้หนว่ยระดับกองพล หรือ ทภ. ดำเนินการทดสอบร่างกายเป็นส่วนรวม 



- ๒ -  
 
   ๒.๓.๓ การบันทึกและการรายงานผลการทดสอบร่างกายเพ่ือความพร้อมรบ 
ทบ. (ACRPT) ให้หน่วยดำเนินการเช่นเดียวกันกับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี กรณีที่ไม่มี
การบันทึกผล และการรายงานผลการทดสอบร่างกายเพ่ือความพร้อมรบ (ACRPT) ให้ถือว่าไม่ได้ทำการ
ทดสอบ 
  ๒.๔ ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ท่ีมีการกลายพันธุ์ เป็นหลายสายพันธุ์ ยังคงแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง และมีแนวโน้ม 
ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รัฐบาลได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือยกระดับความเข้มข้น     
ของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจังเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลาย
โดยเร็วที่สุด เช่น พ้ืนทีค่วบคุมและเข้มงวด ห้ามออกนอกเคหสถาน ในเวลา ๒๑๐๐ – ๐๔๐๐ ของวันรุ่งขึ้น, 
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดและเต็มจำนวน, ห้ามจัดกิจกรรม  
ที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า ๕ คน เป็นต้น 
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังคงแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง และมีแนวโน้มทวีความรุนแรง  
มากขึ้นอย่างต่อเนือ่ง การจัดให้มกีารทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล ทบ. ตามข้อ ๒.๑, ๒.๒ และ ๒.๓ 
เป็นการรวมกลุ่มของกำลังพลที่อาจส่งผลกระทบต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) มากขึ้น รวมทั้งไม่สอดคล้องกับมาตรการที่รัฐบาลกำหนดในข้อ ๒.๔ จึงเห็นควรอนุมัติให้
ชะลอการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ไปจนกว่าจะมีคำสั่ง
เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในการบริหารจัดการกำลังพล หรือกรณีอื่น ๆ ซึ่งมีความจำเป็น  
ต้องใช้ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็นหลักฐานในการดำเนินการ ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้ใช้ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๑ แทนได้ โดยอนุโลม ตามข้อ ๑  
 ๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้  
  ๔.๑ อนุมัติให้ชะลอการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๒ ทั้งในส่วนของกำลังพลที่ปฏิบัติราชการปกติ,  ผบ.หน่วยระดับกรม และ ผบ.หน่วยระดับกองพัน
รวมทั้ง กำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนาม ไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยหากมีความจำเป็นในการใช้   
ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สำหรับการบริหารจัดการกำลังพล หรือกรณีอื่น ๆ ให้ใช้ผลการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ แทนได้ โดยอนุโลม ตามข้อ ๑ 
  ๔.๒ สำเนาให้หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
ทั้งนี้ อยูใ่นอำนาจของ ผบ.ทบ. 
 
 
                                                           พล.ท.  มานัสชัย  ศรปีระจนัทร ์
                                                                      (มานัสชัย  ศรปีระจนัทร)์ 
                                                                              จก.กพ.ทบ. 

                                                                                               


