
- สำเนา - 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กพ.ทบ.    (กองการเตรียมพลฯ   โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๗๑๔๐, ๙๘๑๓๘)     
ที ่    กห ๐๔๐๑/๑๑๐๗                             วันที ่    ๒๕ มี.ค. ๖๓                        
เรื่อง สัง่การจาก ผบ.ทบ. ถึงกำลังพล ทบ. ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ในการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๓    

เรียน  ผบ.ทบ.  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ร่างคำสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๑/๒๕๖๓ ลง ๒๖ มี.ค. ๖๓ เรื่อง ให้หน่วยดำเนินการตามสั่งการ
ของผู้บัญชาการทหารบก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19)  

  ๑. ตามที่ ผบ.ทบ. ได้กรุณาสั่งการถึงกำลังพล ทบ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน ๗ ข้อ ในการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวันที่ 
๒๕ มี.ค. ๖๓ เวลา ๐๘๔๕ ณ ห้องปฏิบัติการ ศปก.ทบ. แล้วนั้น  

  ๒. เพ่ือให้การดำเนินการของหน่วยต่าง ๆ ตามสั่งการ ๗ ข้อ ของ ผบ.ทบ. ในข้อ ๑ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เห็นควรให้ออกคำสั่ง ทบ. เพ่ือให้
หน่วยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ ผบ.ทบ. ได้กรุณาชี้แจงเพิ่มเติมนอกเหนือจากสั่งการ ๗ ข้อ 
โดยได้เสนอทางเลือกให้กับทหารกองประจำการที่สมัครใจเป็นทหารกองประจำการต่อ โดย ทบ. จะพิจารณา
โอกาสให้ทหารกองประจำการเหล่านี้ เป็น นนส. ซึ่งอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของทหารกองประจำการ 
ที่จะสามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัว มีรายได้และสวัสดิการที่ชัดเจนแน่นอน และขอบคุณ               
ทหารกองประจำการที่จะปลดจากกองประจำการใน พ.ค. ๖๓ ที่ได้เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการรับใช้
ประเทศชาติและการช่วยเหลือประชาชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และให้ทหารกองประจำการได้ตรวจสอบ
ให้แน่ใจอีกครั้งว่ามีงานรองรับเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะขอปลดจากกองประจำการ  
  ๓. ข้อเสนอ 
   ๓.๑ อนุมัติให้ออกคำสั่ง ทบ. ให้หน่วยดำเนินการตามสั่งการของ ผบ.ทบ. ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
   ๓.๒ ให้ นขต.ทบ. ปฏิบัติตามคำสั่ง ทบ.ฯ และชี้แจง/ควบคุมการปฏิบัติของกำลังพล 
ให้เป็นไปตามที่กำหนดในคำสั่ง ทบ. อย่างเคร่งครัด รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ทหารกองประจำการที่จะ
ปลดจากกองประจำการใน พ.ค. ๖๓ สมัครใจเป็นทหารกองประจำการต่อ 
   ๓.๓ ให้ สบ.ทบ. สำเนาให้ นขต.ทบ. จนถึงระดับกองร้อยอิสระ 

  จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๓  
และกรุณาลงนามในร่างคำสั่ง ทบ. (สำเนาคู่ฉบบั ๑, จริง ๑) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทบ. 

 
 

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

                                       จก.กพ.ทบ. 
 
 

 

ด่วนที่สุด 



 
        เรียน ผบ.ทบ. 

         - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๓ 
         และกรุณาลงนามในร่างคำสั่งฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  พล.ท. คธายุทธ์  เสาวคนธ ์
                 ( คธายุทธ์  เสาวคนธ ์) 
                      รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                        ๒๕ มี.ค. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. ธีรวฒัน์  บณุยะวฒัน ์
        ( ธีรวัฒน์  บุณยะวฒัน์ )  

       เสธ.ทบ. 
    ๒๕ มี.ค. ๖๓ 

(ลงชื่อ)   ราชการ 
  ( สุนัย  ประภูชะเนย ์) 
                ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
                     มี.ค. ๖๓ 

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

      ผบ.ทบ. 
  ๒๖ มี.ค. ๖๓ 

- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๓ 
- ลงนามแล้ว 

(ลงชื่อ)           ราชการ 
  ( ณัฐพล  นาคพาณิชย ์)  

        รอง ผบ.ทบ. 
   มี.ค. ๖๓ 

สำเนาถูกต้อง 

(ลงชื่อ)  พ.อ. เทพฤทธิ์  รฐัฤทธิธ์ำรง 
                ( เทพฤทธิ์  รัฐฤทธิธ์ำรง ) 
                           รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 
                                ๒๖ มี.ค. ๖๓ 



 
 

 
 

คำสั่งกองทัพบก 
ท่ี ๑๓๑/๒๕๖๓ 

เรื่อง ให้หน่วยดำเนินการตามสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก  
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

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

 จากสถานการณ์ปัจจุบัน ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) รวมถึงประเทศไทย ซึ่งล่าสุดพบผู้ติดเชื้อจำนวน ๘๒๗ ราย และเสียชีวิตแล้ว          
๔ ราย ซึ่งกระจายอยู่ใน ๔๗ จังหวัด โดยเฉพาะในพ้ืนที่  กทม. ในส่วนของ ทบ. มีกำลังพลที่ได้รับการ
ยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน ๕ นาย กำลังพลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงและ          
อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการของ สธ. จำนวน ๒๓๘ นาย ทั้งนี้ กำลังพลของ ทบ. ดังกล่าว            
ได้ให้ความร่วมมือในการกักตวัอยู่บ้าน ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของรัฐบาล และ ทบ. มีระบบการติดตามตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด 
 ทบ. มีหน้าที่ในการเตรียมกำลังพล บุคลากรทางการแพทย์และยุทโธปกรณ์ทุกประเภท
ในการสนับสนุนศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) และรัฐบาล แต่จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังพล จึงมี
ความสำคัญสูงสุดในห้วงเวลานี้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การควบคุม พิทักษ์ และปกป้องกำลังพลและครอบครัวของ ทบ. เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ปฏิบัติตามคำสั่ง โดยมีผลบังคับใช้กับกำลังพลในสังกัด ทบ. ทุกนาย ดังนี้  
 ๑. กำลังพลที่พักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ ให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบริเวณโดย
ไม่จำเป็น ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักอาศัยโดยเด็ดขาด ยกเว้นได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้บังคับบัญชา (ระดับ ผบ.พัน. ขึ้นไป) และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการโรคระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามประกาศของ สธ. อย่างเคร่งครัด ห้ามกลับเข้าบ้านพักของ
ทางราชการเกินเวลา ๒๑๐๐ หากมีความจำเป็นให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล ส่วนกำลังพล
ที่มีบ้านพักอาศัยส่วนตัวอยู่นอกหน่วย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการติดตามและเฝ้าระวัง ให้แจ้งที่อยู่
บ้านพัก และช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สามารถติดตามตัวได้ตลอดเวลา ส่วนหน่วยที่มีการฝึกร่วม/ผสม
กับมิตรประเทศในที่ตั้ง ให้ดำเนินการตามมาตรการนี้เช่นเดียวกัน ยกเว้นการฝึกนอกที่ตั้ง ให้ปฏิบัติตาม
ตารางการฝึกและคำสั่ง ทบ. เรื่องมาตรการควบคุมโรคระบาด 
 ๒. การเดินทางออกนอกพื้นที่ กทม. หรือ จังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่ง ให้กระทำได้
ในเฉพาะกรณีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง เช่น การเดินทางไปราชการ การสับเปลี่ยนกำลังของหน่วย 
หากไม่มีคำสั่งให้กำลังพลทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ในที่ตั้งปกติ  ยกเว้นการลากิจที่จำเป็น เร่งด่วน ฉุกเฉิน  
ให้รายงานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตนเอง และผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วน และ
อนุมัติโดยรวดเร็ว 
 



- ๒ - 

 
 ๓. ให้ ผบ.หน่วย ปรับปรุงอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เช่น โรงยิม, ใต้ถุนกองร้อย, สโมสรของหน่วย เพื่อลดความแออัดของกำลังพลและลดความเสี่ยง
ในการแพร่ระบาดของโรคให้กับกำลังพล และเพื่อกักบริเวณในการเฝ้าระวังผู้ที่กลับจากการลาพัก 
 ๔. ตามที่ ทบ. ได้สั่งการไปแล้ว โดยให้หน่วยปรับเปลี่ยนระเบียบการปฏิบัติประจำ          
เพื่อป้องกันโรคตามคำแนะนำ ขอให้รักษาวินัยในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เช่น อยู่ห่างกันอย่างน้อย 
๒ เมตร มีอุปกรณ์, ภาชนะ, กระติกน้ำดื่มส่วนตัว การกระจายที่นั่ง การแบ่งผลัดรับประทานอาหาร         
จัดอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอ ปรุงสุก การออกกำลังกายกลางแดด กิจกรรมใดที่ต้องรวมพลพร้อมกัน
จำนวนมาก ให้พิจารณาแบ่งการปฏิบัติเป็นผลัดเพื่อลดความแออัด 
 ๕. งดการปล่อยลาพักของทหารกองประจำการ ทั้งนี้  เพ่ือเป็นการควบคุมการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค สำหรับการเยี่ยมญาติสามารถปฏิบัติได้ แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการการระวัง
ป้องกันโรคระบาด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิทักษ์กำลังพล สำหรับทหารกองประจำการและกำลังพลทุกระดับ 
ที่ได้ลาพักไปแล้ว เมื่อกลับมาที่หน่วย ให้หน่วยได้จัดสถานที่ให้อยู่ต่างหาก และกันตัวเองออกจากกำลังพล
ส่วนใหญ่เป็นเวลา ๑๔ วัน เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ หากพบอาการป่วยให้ส่งตรวจรักษาทันที  
 ๖. ให้ทุกหน่วยพิจารณาจำกัดทางเข้า – ออกของหน่วย ส่วนกองรักษาการณ์ให้แปรสภาพ
เป็น จนท.คัดกรอง, เฝ้าระวัง บุคคลเข้าหน่วย โดยจัดหาอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ สำหรับ  
ล้างมือตามจุดเข้า - ออก โดยกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่กองรักษาการณ์ให้ใส่หน้ากากทุกนาย 
 ๗. ผบ.ร้อย. และ ผบ.พัน. จะต้องเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและอยู่กับหน่วย 
โดยมี ผบ.กรม, ผบ.พล. หรือเทียบเท่า เป็นผู้กำกับดูแลอีกชั้นหนึ่ง หากไม่กำกับการปฏิบัติฯ หรือได้รับ
การรายงานฯ ถือว่าขัดคำสั่ง จะมีผลในการปรับย้ายทันที  ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการพิทักษ์กำลังพลและ
ครอบครัวของกองทัพบก ผบ.หน่วย ทุกนายจะต้องทุ่มเทเสียสละ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างดีที่สุด 
โดยเฉพาะทหารกองประจำการ ซึ่งมีกำลังพลถึง ๑๒๐,๐๐๐ นาย ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของ ทบ.  
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

 
    สั่ง    ณ    วันที่    ๒๖   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                                                 (ลงชื่อ)  พล.อ. อภิรัชต์  คงสมพงษ ์
                                                                                  ( อภิรัชต์  คงสมพงษ ์) 
                                                                                           ผบ.ทบ. 
 
กพ.ทบ.  
 

สำเนาถูกต้อง 

(ลงชื่อ)  พ.อ. เทพฤทธิ์  รฐัฤทธิธ์ำรง 
                ( เทพฤทธิ์  รัฐฤทธิธ์ำรง ) 
                           รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 
                                ๒๖ มี.ค. ๖๓ 


