
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กพ.ทบ.    (กองการเตรียมพลฯ   โทร. ๐ ๒๒๙๗ ๘๑๓๑, ๙๘๑๓๑)     
ที ่    กห ๐๔๐๑/๑๐๗๓                              วันที ่       ๒๓ มี.ค. ๖๓                        
เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติประจำสำหรับกำลังพลและหน่วยทหารของกองทัพบก ในสถานการณ์  

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

เรียน  ผบ.ทบ.  

อ้างถึง ๑. นโยบาย หรือสั่งการของ ผบ.ทบ. ที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่าง ๆ 
 ๒. หนังสือ ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๔๗๑ ลง ๑๙ มี.ค. ๖๓ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ 

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 ๓. เอกสารศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   

เรื่อง คาดการณ์ระบาดและมาตรการในระยะที่ ๓ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙    
 ๔. เอกสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลง ๑๗ ก.พ. ๖๓ เรื่อง คำแนะนำการป้องกัน

ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับการฝึกทางทหารนานาชาติ 
 ๕. เอกสารกระทรวงสาธารณสุข ลง ๔ มี.ค. ๖๓ เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับค่ายทหาร   
 ๖. เอกสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลง ๗ มี.ค. ๖๓ เรื่อง คำแนะนำการป้องกันควบคุม

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ  
(การเกณฑ์ทหาร) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ร่างคำสั่ง ทบ. ที่ ๑๓๐/๒๕๖๓ ลง ๒๔ มี.ค. ๖๓ เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติประจำสำหรับ 
กำลังพลและหน่วยทหารของกองทัพบก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

  ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติออกคำสั่ง ทบ. กำหนดระเบียบการปฏิบัติประจำสำหรับกำลังพล 
และหน่วยทหารของกองทัพบก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยมีวัตถุประสงคแ์ละขอบเขตการปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๑.๑ วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑.๑ เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้อง ในลักษณะ
ของการสร้างความตระหนัก แต่ไม่ตื่นตระหนก 
  ๑.๑.๒ เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติสำหรับกำลังพล ทั้งระดับบุคคล และ
ระดับหน่วยทหาร ในการป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่ระบาดของโรค 
  ๑.๑.๓ เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ และมีความรับผิดชอบ 
ต่อทั้งตนเองและผู้อื่น 
  ๑.๒ ขอบเขต : ระเบียบการปฏิบัติประจำสำหรับกำลังพลของกองทัพบกนี้ ใช้ครอบคลุม 
กับกำลังพลทุกประเภท ทั้งสังกัดกองทัพบก และสังกัดส่วนราชการอื่น ๆ ที่มาปฏิบัติงานภายใต้ 
การบังคับบัญชาของกองทัพบก ได้แก่ ทหาร ข้าราชการพลเรือนกลาโหม บุคคลเข้าทำหน้าที่ทหาร 
เป็นการชั่วคราว นักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาของกองทัพบก ลูกจ้าง พนักงานราชการ  
และบุคลากรอื่น ๆ  
 

 

ด่วนที่สุด 
- สำเนา - 



- ๒ - 
 

  ๒. ข้อเท็จจริง 
   ๒.๑ ผบ.ทบ. ได้กรุณาสั่งการในโอกาสต่าง ๆ โดยเป็นการเน้นย้ำและกำหนด
มาตรการปฏิบัตขิองหนว่ยทหารของกองทัพบก กำลังพลและครอบครัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รายละเอียดตามอ้างถึง ๑ ทั้งนี้ ทบ. ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น รายละเอียด 
ตามอ้างถึง ๒ 
   ๒.๒ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้มีคำแนะนำต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุม 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการทหาร รายละเอียดตามอ้างถึง ๓-๖ 
สรุปได้ดังนี้ 
    ๒.๒.๑ ในค่ายทหาร จะต้องมีการเตรียมความพร้อมของหน่วย การให้ความรู้ 
แก่บุคลากร การเฝ้าระวังผู้ป่วยในค่ายทหาร รวมถึงการป้องกันและควบคุมโรค 
    ๒.๒.๒ ในการจัดการฝึกที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก ผู้จัดการฝึกต้องเตรียม
ความพร้อมในการจัดการคัดกรอง การป้องกันและควบคุมที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้
ผู้เข้าร่วมการฝึกมีความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสฯ ทั้งนี้ หากผู้จัดการฝึกได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้ารับการฝึก
มีประวัติหรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด ให้เลื่อนการฝึกนี้ออกไปก่อน 
    ๒.๒.๓ เจ้าหน้าที่สัสดี และทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกฯ จะต้อง
ปฏิบัติตามคำแนะนำต่าง ๆ ที่กำหนด เช่น การจัดสถานที่ที่เหมาะสม ระบบการตรวจและคัดกรอง 
การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาด การสังเกตอาการของตนเองและผู้อื่น เป็นต้น 
  ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว เพ่ือให้กำลังพลและหน่วยทหารของกองทัพบก มีแนวทาง 
การปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ถูกต้อง
และเหมาะสม อีกทั้ง เป็นไปตามคำแนะนำต่าง ๆ ของ สธ. ที่ได้กำหนดไว้นั้น จึงเห็นควรอนุมัติออกคำสั่ง ทบ. 
กำหนดระเบียบการปฏิบัติประจำสำหรับกำลังพลและหน่วยทหารของกองทัพบก ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อฯ ตามข้อ ๑ สำหรับใช้ยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป 
   ๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้ 
    ๔.๑ อนุมัติ ออกคำสั่ ง ทบ. กำหนดระเบี ยบการปฏิบั ติประจำสำหรับกำลังพล 
และหน่วยทหารของกองทัพบก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ตามข้อ ๑ 
    ๔.๒ ให้ นขต.ทบ. ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติประจำฯ รวมถึง ชี้แจงและควบคุม 
การปฏิบัติของกำลังพล ให้เป็นไปตามที่กำหนดในคำสั่ง ทบ. อย่างเคร่งครัด  
    ๔.๓ ให้ สบ.ทบ. สำเนาคำสั่ง ทบ. ให้ นขต.ทบ. จนถึงระดับกองร้อยอิสระ 

  จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
และกรุณาลงนามในร่างคำสั่ง ทบ. (สำเนาคู่ฉบบั ๑, จริง ๑) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทบ. 

 
 

             พล.ท.  อยทุธ์  ศรวีิเศษ 
                                     ( อยุทธ์  ศรวีิเศษ ) 

                                     จก.กพ.ทบ. 



 
        เรียน ผบ.ทบ. 

         - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 
         และกรุณาลงนามในร่างคำสั่งฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

       เสธ.ทบ. 
   ๒๓ มี.ค. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. สนุัย  ประภชูะเนย ์
        ( สนุัย  ประภูชะเนย์ ) 
                      ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
                      ๒๓ มี.ค. ๖๓ 

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

      ผบ.ทบ. 
  ๒๔ มี.ค. ๖๓ 

- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔ 
- ลงนามแล้ว 

(ลงชื่อ)           ราชการ 
  ( ณัฐพล  นาคพาณิชย ์)  

        รอง ผบ.ทบ. 
   มี.ค. ๖๓ 

สำเนาถูกต้อง 

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



 

 
 

 
 

คำสั่งกองทัพบก 
ท่ี ๑๓๐/๒๕๖๓ 

เรื่อง ระเบียบการปฏบิัตปิระจำสำหรับกำลังพลและหนว่ยทหารของกองทัพบก 
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

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

 เพื่อให้กำลังพลและหน่วยทหารของกองทัพบก มีแนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท่ีถูกต้องและเหมาะสม จึงได้กำหนด
ระเบียบการปฏิบัติประจำสำหรับกำลังพลและหน่วยทหารของกองทัพบก ดังนี้ 

๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้อง ในลักษณะของการ
สร้างความตระหนัก แต่ไม่ตื่นตระหนก 
 ๑.๒ เพ่ือกำหนดแนวทางในการปฏิบัติสำหรับกำลังพล ทั้งระดับบุคคล และระดับ
หน่วยทหาร ในการป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่ระบาดของโรค ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 ๑.๓ เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์  และมีความรับผิดชอบ 
ต่อท้ังตนเอง บุคคลรอบข้าง ชุมชน และสังคมส่วนรวมของประเทศ 
 ๒. ขอบเขต 
  ระเบียบการปฏิบัติประจำสำหรับกำลังพลของกองทัพบกนี้ ใช้ครอบคลุมกับกำลังพล 
ทุกประเภท ทั้งสังกัดกองทัพบก และสังกัดส่วนราชการอื่น ๆ ที่มาปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชา 
ของกองทัพบก ได้แก่ ทหาร และข้าราชการพลเรือนกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม บุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการทหาร นักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาของ ทบ. ลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคลากรอื่น ๆ  
 ๓. อ้างอิง 
  ๓.๑ นโยบาย หรือสั่งการของ ผบ.ทบ. ที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่าง ๆ 
  ๓.๒ หนังสือ ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๔๗๑ ลง ๑๙ มี.ค. ๖๓  เรื่อง แนวทาง 
การปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
  ๓.๓ เอกสารศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข  เรื่อง คาดการณ์ระบาดและมาตรการในระยะที่ ๓ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   
  ๓.๔ เอกสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลง ๑๗ ก.พ. ๖๓ เรื่อง คำแนะนำ
การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  สำหรับการฝึกทางทหารนานาชาติ 
  ๓.๕ เอกสารกระทรวงสาธารณสุข ลง ๔ มี.ค. ๖๓ เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุม 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  สำหรับค่ายทหาร  
 
   



 
  ๓.๖ เอกสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลง ๗ มี.ค. ๖๓ เรื่อง คำแนะนำการป้องกัน
ควบคุมโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้กองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) 
 ๔. ข้อมูลทั่วไป 
  เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นกลุ่มของเชื้อไวรัสที่สามารถก่อให้เกิด 
โรคทางเดินหายใจในคน ซึ่งเพิ่งมีการค้นพบใหม่ โดยพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในช่วงปลายปี ๒๕๖๒ สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านทางการไอ จาม สัมผัส
น้ำมูก น้ำลาย ซึ่งผู้ที่ติดเชื้อและมีอาการต้องสงสัย จะมีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม  
มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ และมีประวัติการเดินทางมาจากพ้ืนที่ที่มีการประกาศเป็นพ้ืนที่การระบาด  
ภายใน ๑๔ วัน ก่อนเริ่มมีอาการป่วย 
  เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีลักษณะการแพร่ระบาด ๓ ระยะ คือ ระยะที่หนึ่ง 
หมายถึง ไม่มีผู้ป่วยในประเทศไทย ผู้ป่วยที่ตรวจพบมาจากต่างประเทศ ระยะที่สอง หมายถึง ตรวจพบผู้ป่วย
ที่ไม่ได้เดินทางมาจากต่างประเทศมีอาการป่วย แต่ทราบที่มาของการติดเชื้อ และสามารถจัดการได้  
ส่วนระยะที่สาม หมายถึง ตรวจพบผู้ป่วยซึ่งไม่ทราบต้นตอที่มาของการติดเชื้อ และมีการเพ่ิมจำนวนมากขึ้น 
  สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันใกล้จะเข้าสู่ระยะที่สาม เนื่องจากในห้วงเวลา
ที่ผ่านมา ตรวจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการทำกิจกรรมร่วมกัน และในกิจกรรมเหล่านั้น ไม่สามารถ 
หาแหล่งกำเนิดหรือที่มาของการแพร่เชื้อได้อย่างชัดเจน จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมการรับมือกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดในระยะที่สามอย่างจริงจังตั้งแต่บัดนี้ 
 ๕. การปฏิบัติตนส่วนบุคคลของกำลังพล 
  ๕.๑ ต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำเพ่ือป้องกันการรับหรือแพร่เชื้อ ได้แก่ การล้างมือ 
ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล การสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณ
ใบหน้าและดวงตา การไอหรือจามที่ถูกวิธี การไม่อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่น เป็นต้น 
  ๕.๒ ต้องลดหรืองดการมีปฏิสัมพันธ์ทางร่างกายกับกำลังพลรายอื่น ๆ หรือการเข้าร่วม
ชุมนุม หรือการรวมตัวในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก หรือการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ  แต่หากมีเหตุจำเป็นซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตน 
ตามข้อแนะนำเพื่อป้องกันการแพร่เชื้ออย่างเคร่งครัด 
  ๕.๓ หากตนเองอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการรับหรือแพร่เชื้อ เช่น เดินทางกลับจาก
ประเทศหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ ต้องรีบรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และหยุดปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งหน่วย เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันเดินทางกลับ
หรือสัมผัส ทั้งนี้ หากมีงานเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายแล้ว  ให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง  
เพื่อหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับบุคคลอื่น และเป็นการเฝ้าติดตามอาการของตนเอง  
  ๕.๔ การปฏิบัติตัวตลอดห้วงเวลา ๑๔ วันของกำลังพลที่เฝ้าติดตามอาการของตนเอง 
ณ ที่พักอาศัยนั้น ต้องหลีกเลี่ยงใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ, หยุดการทำกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่ไม่จำเป็น, ปิดปากและจมูกด้วยกระดาษชำระทุกครั้งที่ไอ จาม, ห้ามรับประทานอาหารร่วมภาชนะ  
กับผู้อื่นและแยกของใช้ส่วนตัว, สวมหน้ากากอนามัยและอยู่ห่างจากบุคคลอื่น ๑ – ๒ เมตร,  
แยกห้องนอน, ทำความสะอาดที่พักและของใช้, ล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์, 
ทิ้งหน้ากากอนามัยหรือกระดาษชำระที่ใช้แล้วให้ถูกวิธี, วัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการตัวเองทุกวัน 
และบันทึกในรายงานหรือทางเว็บไซต์ตามที่ตกลงไว้เป็นประจำทุกวัน 
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  ๕.๕ กำลังพลรายใดที่เฝ้าติดตามอาการของตนเอง ณ ที่พักอาศัย หรือกำลังพล  
รายอื่นใดที่มีอาการต้องสงสัย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ต้องเข้ารับการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ ณ รพ.รร.๖ หรือ สถานพยาบาลอื่น 
ที่มีศักยภาพและมาตรฐานในการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยทันที 
  ๕.๖ กำลังพลที่เฝ้าติดตามอาการของตนเอง ณ ที่พักอาศัย หากพักอาศัยร่วมกับ
บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลอื่น ๆ แล้ว กำลังพลต้องชี้แจงทำความเข้าใจ และแยกกิ จกรรม 
ที่มีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดโดยทันที รวมถึงขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนเช่นเดียวกับตนเอง
อย่างเคร่งครัด ตลอดห้วงเวลาการเฝ้าติดตามอาการ 
  ๕.๗ กำลังพลผู้ใดที่เจตนาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย  
ให้พิจารณาถูกลงโทษหรือถูกลงทัณฑ์ตามกฎหมาย หรือระเบียบ ที่ว่าด้วยการนั้น รวมถึงพิจารณา
มาตรการทางการปกครองที่เหมาะสม 
 ๖. การปฏิบัติในที่ตั้งหน่วยทหาร 
  ๖.๑ จัดให้กำลังพลใช้ถาดหลุมทุกนายและทุกครั้งในการรับประทานอาหาร 
  ๖.๒ จัดให้มีที่ทำความสะอาด หรือชำระล้าง ฆ่าเชื้อ อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว 
ของกำลังพล 
  ๖.๓ ให้กำลังพลมีและใช้ช้อนส้อมส่วนตัวทุกนาย 
  ๖.๔ ให้มีแก้วน้ำ กระติกน้ำดื่มส่วนตัวสำหรับกำลังพลทุกนาย 
  ๖.๕ ให้มีการจัดผังที่นั่งรับประทานอาหารในโรงเลี้ยงใหม่ โดยให้กำลังพลแต่ละนาย
นั่งเว้นระยะห่างกัน และปรับเปลี่ยนที่นั่งไม่ให้นั่งหันหน้าเข้าหากัน หรือกำหนดมาตรการอื่นใด  
เพื่อลดความแออัด เช่น จัดแบ่งช่วงเวลาการรับประทานอาหารเป็นกลุ่มให้เหลื่อมเวลากัน 
  ๖.๖ จัดเวลาในการอาบน้ำให้เหลื่อมเวลากัน เพ่ือลดความแออัด 
  ๖.๗ ต้องจัดให้มี หรือขยายที่ตากผ้ากลางแจ้งเพียงพอสำหรับกำลังพลในหน่วย 
  ๖.๘ โรงนอนต้องถ่ายเทความอับชื้นและความร้อนได้มากเพียงพอ รวมถึงต้องมีการดูแล
ความสะอาดของที่นอน เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ทุกสัปดาห์ รวมถึงการนำที่นอน หมอน ผ้าห่ม 
นำมาตากแดดบริเวณกลางแจ้งเป็นประจำ อยา่งน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
  ๖.๙ หมั่นทำความสะอาดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก 
เช่น โรงนอน โรงเลี้ยง ห้องสุขา ที่อาบน้ำ ลูกบิดประตู เป็นต้น ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือน้ำสบู่เป็นประจำ 
หรือหลังใช้งานทุกครั้ง  
  ๖.๑๐ การจัดประชุม หรือการรวมแถว ต้องรักษาระยะต่อ ระยะเคียง ระหว่างบุคคล
อย่างน้อย ๑ เมตร หรือใช้เทคโนโลยีช่วยในการดำเนินการ เช่น VTC, VDO call หรือ e - office 
  ๖.๑๑ เวลาพักกลางวัน ให้เปิดหน้าต่างสำนักงานให้อากาศถ่ายเทอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง 
  ๖.๑๒ ทหารกองประจำการที่ปล่อยลาพักกลับบ้าน เมื่อกลับมาต้องมีบันทึก 
เป็นรายบุคคลว่า ไปที่ใด และทำกิจกรรมอะไรมาบ้างในห้วงลาพัก 
  ๖.๑๓ ไม่ ให้ มี การเยี่ยมญาติหรืองดการลาพักกลับบ้ าน  หากมีการระบาด
ภายในประเทศ 
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  ๖.๑๔ หากพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายในหน่วยทหารหรือค่ายทหาร 
ต้องประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ จัดการผู้ป่วยและผู้สัมผัสตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุข ค้นหาผู้ป่วยเพ่ิมเติมภายในหน่วยทหารหรือค่ายทหาร ไม่ปล่อยทหารในหน่วยทหาร 
ที่พบผู้ป่วยลาพักกลับบ้าน จนกว่าจะไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ อย่างน้อย ๒๘ วัน และหากจำเป็น กรณีพบผู้ป่วย
มากกว่า ๑ หน่วย อาจต้องพิจารณาปิดหน่วยทหารหรือค่ายทหาร โดยไม่ให้มีการเข้า–ออกจากหน่วยทหาร
หรือค่ายทหาร 
  ๖.๑๕ จัดเจ้าหน้าที่คัดครอง และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 ๗. การปฏิบัติในโรงเรียนหรือสถานศึกษาของ ทบ. 
  ๗.๑ งดการเรียนการสอนในชั้นเรียน หากจำเป็นต้องมีการเรียนการสอน ให้ปรับใช้
วิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม เช่น การศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือการสอนชดเชย เป็นต้น 
  ๗.๒ งดการเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ของทุกหลักสูตร ทั้งในและนอก
ประเทศ 
  ๗.๓ สำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาพักประจำหรือไม่ก็ตาม 
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการปฏิบัติในที่ตั้งหน่วยทหารตามข้อ ๖ โดยเคร่งครัด   
  ๗.๔ นักเรียนหรือนักศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาของ ทบ. ทั้งที่มีสถานะ 
เป็นข้าราชการแล้วหรือยังไม่เป็นก็ตาม หากมี เจตนาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม นอกจากจะต้อง 
ถูกพิจารณาถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยแล้ว อาจถูกพิจารณาให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน  
หรือนักศึกษาตามหลักสูตรในโรงเรียนหรือสถานศึกษาของ ทบ. นั้น 
 ๘. การปฏิบัติในที่พักอาศัยของทางราชการ 
  ๘.๑ จำกัดทางเข้า–ออก ให้เป็นทางเดียว 
  ๘.๒ จัดหาเจลแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้บริเวณทางเข้า–ออก 
ของแต่ละอาคาร 
  ๘.๓ จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการ
สัมผัสมาก เช่น ประตู ลูกบิด ที่กดลิฟท์ ด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อตามห้วงเวลา   
  ๘.๔ จัดเจ้าหน้าที่คัดครอง และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 ๙. การปฏิบัติเสริมอื่น ๆ เพ่ือดูแลตัวเอง 
  ๙.๑ กำลังพลทุกนายควรหมั่นออกกำลังกายกลางแจ้ง อย่างน้อย ๓ ครั้งต่อสัปดาห์ 
แต่ละครั้งไม่ควรน้อยกว่า ๓๐ นาที โดยหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายเป็นหมู่คณะ แต่หากมีเหตุจำเป็นต้อง
ออกกำลังกายในห้องออกกำลังกายซึ่งเปน็พื้นที่ปิด ให้กระจายโดยรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร 
  ๙.๒ ในการออกกำลังกายกลางแจ้ง ให้เน้นการปฏิบัติในท่ากายบริหาร ทั้งนี้ ให้งด
การวิ่งออกกำลังกายเป็นกลุ่มหรือแถว ไม่มีการร้องเพลง หรือถ่มน้ำลาย หรือสั่งน้ำมูก ระหว่างการวิ่ง 
รักษาระยะห่างในการวิ่งกับบคุคลอื่นไม่น้อยกว่า ๒–๓ เมตร  
  ๙.๓ ภายหลังจากการออกกำลังกายหรือกระทำกิจกรรมอื่นใดที่มีการใช้กำลังกาย  
ให้อาบน้ำ สระผม ให้สะอาดทุกครั้ง 
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 ๑๐. ระเบียบการปฏิบัติประจำนี้ ใช้ยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน แต่อาจปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ของที่ตั้งหน่วย และคุณลักษณะของหน่วย  
 ๑๑. การปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติประจำนี้ ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรง 
ของผู้บังคับหน่วย ทั้งนี้  ผู้บังคับหน่วยต้องตรวจตรา และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนี้ด้วยตนเอง  
หากกำลังพลในหน่วยติดเชื้อหรือมีการแพร่ระบาดของโรค เนื่องจากความบกพร่องต่าง ๆ เหล่านี้  
ผู้บังคับหน่วยจะถูกลงทัณฑ์และพิจารณามาตรการทางการปกครองที่เหมาะสม 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 

    สั่ง    ณ    วันที่      ๒๔    มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                                                 พล.อ.  อภิรัชต์  คงสมพงษ ์
                                                                         ( อภริัชต ์ คงสมพงษ ์) 
                                                                                  ผบ.ทบ. 
 
กพ.ทบ.  
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สำเนาถูกต้อง 

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


