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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ            กพ.ทบ.        (กองการเตรียมพลฯ    โทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๑๔๐)        
ที ่      กห  ๐๔๐๑/๑๙๔๖                          วันที ่        ๒ มิ.ย. ๖๓                          
เรื่อง  ขออนุมัติผ่อนปรนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
  (COVID-19) ของ ทบ.  

เรียน    ผบ.ทบ. 

อ้างถึง ๑. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๑๗๓๓ ลง ๑๘ พ.ค. ๖๓ 
 ๒. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๑๐๗๓ ลง ๒๓ มี.ค. ๖๓ 
 ๓. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๐๗ ลง ๒๕ มี.ค. ๖๓  
 ๔. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง ลง ๒๙ พ.ค. ๖๓ 

   ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติผ่อนปรนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของ ทบ. เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเจตนารมณ์ 
ของผู้บังคับบัญชา รวมถึงเพ่ือให้หน่วยได้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    ๑.๑ กำหนดเวลาและช่องทางผ่านเข้า-ออก หน่วย/คา่ยทหาร และบ้านพักของทางราชการ
ในส่วนของ ทบ. :  
     ๑.๑.๑ กำหนดเวลาผ่านเข้า-ออก จากเดิม ห้ามผ่านเข้า-ออก ห้วงเวลา ๒๓๐๐ - ๐๔๐๐ 
เป็น ห้ามผ่านเข้า-ออก ห้วงเวลา ๒๓๐๐ - ๐๓๐๐ เว้น การผ่านเข้า-ออก เพ่ือปฏิบัติราชการหรือมี 
เหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล 
     ๑.๑.๒ กำหนดช่องทางผ่านเข้า-ออก จากเดิม ให้เปิดช่องทางผ่านเข้า-ออก ได้เพียง
ช่องทางเดียว เป็น สามารถเปิดช่องทางผ่านเข้า-ออก ได้ทุกช่องทางตามปกติ 
    ๑.๒ การเดินทางข้ามเขตจังหวัดของกำลังพล ทบ. : จากเดิม การเดินทางออกนอก
พ้ืนที ่กทม. หรือ จังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่ง ให้กระทำได้ในเฉพาะกรณีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง 
ยกเว้นการลากิจที่จำเป็น เร่งด่วน ฉุกเฉิน ให้รายงานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตนเอง รวมถึงกำลังพล
ดังกล่าวต้องมีหนังสืออนุญาตการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในระหว่างการเดินทางด้วย เป็น อนุญาตให้
กำลังพลสามารถเดินทางข้ามเขตจังหวัดได้ตามปกติ ทั้งนี้  ให้กำลังพลตรวจสอบสถานการณ์                    
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของตำบลปลายทางที่จะเดินทางไป           
ในกรณีที่ตำบลปลายทางมีประกาศให้กักตัวบุคคลที่เดินทางมาจากต่างพ้ืนที่เพ่ือเฝ้ารอดูอาการ ให้งด/ชะลอ
การเดินทางเปน็การชั่วคราวจนกวา่สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ จะดีขึ้นและมีประกาศยกเลิกการกักตัว
เพ่ือเฝ้ารอดูอาการ รวมทั้งให้กำลังพลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ             
ของรัฐบาลและ ทบ. อย่างเคร่งครัด 
    ๑.๓ การปฏิบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนดมาตรการผ่อนปรนโดยอนุโลม 

   ๒. ข้อเท็จจริง 
    ๒.๑ ตามอ้างถึง ๑ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาผ่านเข้า-ออก 
หน่วย/ค่ายทหารของ ทบ. และบ้านพักของทางราชการในส่วนของ ทบ. จากเดิม ห้ามผ่านเข้า-ออก 
หน่วย/ค่ายทหารของ ทบ. และบ้านพักของทางราชการในส่วนของ ทบ. ห้วงเวลา ๒๑๐๐-๐๔๐๐ เป็น 
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ห้ามผ่านเข้า-ออก หน่วย/ค่ายทหารของ ทบ. และบ้านพักของทางราชการในส่วนของ ทบ. ห้วงเวลา 
๒๓๐๐-๐๔๐๐ ยกเว้น การผ่านเข้า-ออก เพ่ือปฏิบัติราชการหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้ขออนุญาต
ผู้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล 
    ๒.๒ ตามอ้างถึง ๒ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ออกคำสั่ง ทบ. กำหนดระเบียบการ
ปฏิบัติประจำสำหรับกำลังพลและหน่วยทหารของกองทัพบก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้กำหนดการปฏิบัติในที่พักอาศัยของทางราชการ ให้จำกัด
ทางเข้า–ออก ให้เป็นทางเดียว  
    ๒.๓ ตามอ้างถึง ๓ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ออกคำสั่ง ทบ. ให้หน่วยดำเนินการ
ตามสั่งการของ ผบ.ทบ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
โดยให้ทุกหน่วยพิจารณาจำกัดทางเข้า-ออกของหน่วย สำหรับการเดินทางออกนอกพ้ืนที่ กทม.                
หรือจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่ง ให้กระทำได้ในเฉพาะกรณีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง เช่น             
การเดินทางไปราชการ การสับเปลี่ยนกำลังของหน่วย หากไม่มีคำสั่ง ให้กำลังพลทุกระดับปฏิบัติหน้าที่
ในที่ตั้งปกติ ยกเว้นการลากิจที่จำเป็น เร่งด่วน ฉุกเฉิน ให้รายงานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตนเอง 
และผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วน และอนุมัติโดยรวดเร็ว     
    ๒.๔ ตามอ้างถึง ๔ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๙) โดยอาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๑๑ 
แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติ
แก่ส่วนราชการ ดังนี้ 
     ๒.๔.๑ การห้ามออกนอกเคหสถาน ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอก
เคหสถานระหว่างเวลา ๒๓๐๐ ถึง ๐๓๐๐ ของวันรุ่งขึ้น และให้ข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถาน
ตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๓ ยังคงใช้บังคับต่อไป 
     ๒.๔.๒ การผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด เพ่ือให้การดำเนินชีวิต
ของประชาชนกลับมีสภาพใกล้เคียงกับวิถีชีวิตตามปกติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
จึงเห็นสมควรผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด โดยประชาชนผู้เดินทางซึ่งรวมถึงผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค การจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ที่ทางราชการ
กำหนดด้วย 
   ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว ดังนี้ 
    ๓.๑ การขออนุมัติผ่อนปรนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของ ทบ. ตามข้อ ๑ โดยการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาและช่องทาง
ผ่านเข้า-ออก หน่วย/ค่ายทหารของ ทบ. และบ้านพักของทางราชการในส่วนของ ทบ. ตามข้อ ๑.๑  
เป็นการดำเนินการเฉพาะการเปลี่ยนแปลงกำหนดห้วงเวลาห้ามผ่านเข้า-ออกฯ จากเดิม ๒๓๐๐ - ๐๔๐๐ 
เป็น ๒๓๐๐ - ๐๓๐๐ และการให้เปิดช่องทางผ่านเข้า-ออกฯ จากเดิม ให้เปิดช่องทางผ่านเข้า-ออก            
ได้เพียงช่องทางเดียว เป็น สามารถเปิดช่องทางผ่านเข้า-ออก ได้ทุกช่องทางตามปกติ เป็นการดำเนินการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความผ่อนคลายและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับกำลังพลและ
ครอบครัว ให้สามารถดำเนินการหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อกำลังพล
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ท่ีได้มีการปรับ 
 
 



 
- ๓ - 

 
 
ห้วงเวลาการหา้มออกนอกเคหสถานจากเดมิ ระหว่างเวลา ๒๓๐๐ ถึง ๐๔๐๐ ของวันรุ่งขึ้น เป็น ๒๓๐๐ 
ถึง ๐๓๐๐ ของวันรุ่งขึ้น ตามข้อ ๒.๔.๑ โดยคงไว้ซึ่งความเข้มงวดของการดำเนินการตามสั่งการของ ผบ.ทบ.  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการปฏิบัติตาม
ระเบียบการปฏิบัตปิระจำสำหรับกำลังพลและหน่วยทหารของกองทัพบก ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามข้อ ๒.๒ และ ๒.๓ จึงถอืว่ามีความเหมาะสม  
    ๓.๒ การเดินทางข้ามเขตจังหวัดของกำลังพล ทบ. ตามข้อ ๑.๒ เป็นการดำเนินการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความผ่อนคลายและบำรุงขวัญให้กับกำลังพล โดยเฉพาะกำลังพลที่มิได้
ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่/จังหวัดเดียวกับครอบครัว ให้ได้มีโอกาสกลับภูมิลำเนา เพ่ือดูแลบุพการีและ
ครอบครัว รวมถึงทำภารกิจส่วนตัวอื่น ๆ ภายหลังจากที่ ทบ. ได้มีสั่งการให้กำลังพลสามารถเดินทาง           
ข้ามเขตจังหวัดได้ในเฉพาะกรณีท่ีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง หรือเป็นการลากิจที่จำเป็น เร่งด่วน 
ฉุกเฉิน เท่านั้น ตามข้อ ๒.๓ อีกทั้งการดำเนินการดังกล่าว สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา 
และนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด เพ่ือให้การดำเนินชีวิต
ของประชาชนกลับมามีสภาพใกล้เคียงกับวิถีชีวิตตามปกติ และเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ตามข้อ ๒.๔ จึงถือว่ามีความเหมาะสม และเห็นควรอนุมัติให้ผ่อนปรนมาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของ ทบ. โดยให้เปลี่ยนแปลง
กำหนดเวลาและช่องทางผ่านเข้า-ออก หน่วย/ค่ายทหาร บ้านพักของทางราชการในส่วนของ ทบ. และ
การเดินทางข้ามเขตจังหวัดของกำลังพล ทบ. รวมทั้งแจ้งให้ นขต.ทบ. ทราบ เพื่อให้หน่วยยึดถือปฏิบัติ
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป ทั้งนี้ หากรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดห้วงเวลาการห้ามออกนอก
เคหสถานหรือมาตรการผ่อนปรนเพ่ิมเติมในโอกาสต่อไป ให้ นขต.ทบ. สามารถดำเนินการปรับการปฏิบัติดังกล่าว
ให้สอดคล้องตามที่กำหนด โดยไม่ต้องนำเรียนขออนุมัติอีกครั้ง 
   ๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้  
    ๔.๑ กรุณาอนุมัติให้ผ่อนปรนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของ ทบ. ดังนี้ 
     ๔.๑.๑ กำหนดเวลาผ่านเข้า-ออกฯ จากเดิม ห้ามผ่านเข้า-ออก ห้วงเวลา  
๒๓๐๐ - ๐๔๐๐ เป็น ห้ามผ่านเข้า-ออก ห้วงเวลา ๒๓๐๐ - ๐๓๐๐ เว้น การผ่านเข้า-ออก เพ่ือปฏิบัติราชการ
หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล 
     ๔.๑.๒ กำหนดช่องทางผ่านเข้า-ออกฯ จากเดิม ให้เปิดช่องทางผ่านเข้า-ออก            
ได้เพียงช่องทางเดียว เป็น สามารถเปดิช่องทางผ่านเข้า-ออก ได้ทุกช่องทางตามปกติ 
     ๔.๑.๓ การเดินทางข้ามเขตจังหวัดของกำลังพล ทบ. จากเดิม ให้กระทำได้           
ในเฉพาะกรณีที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง หรือเป็นการลากิจที่จำเป็น เร่งด่วน ฉุกเฉิน เท่านั้น              
เป็น อนุญาตให้กำลังพลสามารถเดินทางข้ามเขตจังหวัดได้ตามปกติ ทั้งนี้ ให้กำลังพลตรวจสอบ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของตำบลปลายทางที่จะ
เดินทางไป ในกรณีที่ตำบลปลายทางมีประกาศให้กักตัวบุคคลที่เดินทางมาจากต่างพ้ืนที่เพ่ือเฝ้ารอดูอาการ 
ให้งด/ชะลอการเดินทางเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ จะดีขึ้นและมีประกาศ
ยกเลิกการกักตัวเพ่ือเฝ้ารอดูอาการ รวมทั้งให้กำลังพลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุม การ          
แพร่ระบาดฯ ของรัฐบาล และ ทบ. อย่างเคร่งครัด 
 
 



 
- ๔ - 

 
 
     ๔.๑.๔ การปฏิบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนดมาตรการผ่อนปรน              
โดยอนุโลม 
    ๔.๒ กรณีรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดห้วงเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานหรือ
มาตรการผ่อนปรนเพ่ิมเติมในโอกาสต่อไป ให้ นขต.ทบ. สามารถดำเนินการปรับการปฏิบัติดังกล่าว            
ให้สอดคล้องตามที่กำหนด โดยไม่ต้องนำเรียนขออนุมัติอีกครั้ง 
    ๔.๓ ให้ สบ.ทบ. สำเนาให้ นขต.ทบ. จนถึงระดับกองร้อยอิสระ    

   จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทบ. 
 
 
       (ลงชื่อ)   พล.ท. อยุทธ์  ศรีวิเศษ 
                                                                              ( อยุทธ์  ศรวีิเศษ ) 
                                                                                  จก.กพ.ทบ.  

 
 

 เรียน ผบ.ทบ. 

         - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔ 

 (ลงชื่อ)  พล.ท. คธายุทธ์  เสาวคนธ ์
                  ( คธายุทธ ์ เสาวคนธ ์) 
                      รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                        ๒ มิ.ย. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. อภิรชัต ์ คงสมพงษ์ 
        ( อภริัชต ์ คงสมพงษ ์) 

      ผบ.ทบ. 
   ๓ มิ.ย. ๖๓ 

สำเนาถูกต้อง 

(ลงชื่อ)  พ.อ. เทพฤทธิ์  รฐัฤทธิธ์ำรง 
                ( เทพฤทธิ์  รัฐฤทธิธ์ำรง ) 
                           รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 
                                ๔ มิ.ย. ๖๓ 


