
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ            กพ.ทบ.        (กองการเตรียมพลฯ    โทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๑๔๐)        
ที ่      กห  ๐๔๐๑/๑๗๓๓                          วันที ่           ๑๘ พ.ค. ๖๓                          
เรื่อง  ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาผ่านเขา้-ออก หน่วย/ค่ายทหารของ ทบ. และบ้านพักของทางราชการ 
   ในส่วนของ ทบ. 

เรียน    ผบ.ทบ. 

อ้างถึง ๑. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๐๗ ลง ๒๕ มี.ค. ๖๓ 
 ๒. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๘๒ ลง ๓๐ มี.ค. ๖๓ 
 ๓. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๗๖ ง ลง ๒ เม.ย. ๖๓ 
 ๔. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง ลง ๑๕ พ.ค. ๖๓ 

   ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาผ่านเข้า-ออก หน่วย/ค่ายทหารของ ทบ. 
และบ้านพักของทางราชการในส่วนของ ทบ. จากเดิม ห้ามผ่านเข้า-ออก หน่วย/ค่ายทหารของ ทบ. และ
บ้านพักของทางราชการในส่วนของ ทบ. ห้วงเวลา ๒๑๐๐ - ๐๔๐๐ เป็น ห้ามผ่านเขา้-ออก หน่วย/ค่ายทหาร
ของ ทบ. และบ้านพักของทางราชการในสว่นของ ทบ. ห้วงเวลา ๒๓๐๐ - ๐๔๐๐ ยกเว้น การผ่านเข้า-ออก 
เพ่ือปฏิบัติราชการหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล เพ่ือให้หน่วย
ยึดถือปฏิบัตใิห้เป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป 

   ๒. ข้อเท็จจริง 
    ๒.๑ ตามอ้างถึง ๑ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ออกคำสั่ง ทบ. ให้หน่วยดำเนินการ
ตามสั่งการของ ผบ.ทบ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
โดยกำลังพลที่พักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ ให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบริเวณโดยไม่จำเป็น     
ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักอาศัยโดยเด็ดขาด ยกเว้นได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร                  
จากผู้บังคับบัญชา (ระดับ ผบ.พัน. ขึ้นไป) และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการโรคระบาด                   
ของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามประกาศของ สธ. อย่างเคร่งครัด ห้ามกลับเข้าบ้านพัก
ของทางราชการเกินเวลา ๒๑๐๐ หากมีความจำเป็นให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล 
    ๒.๒ ตามอ้างถึง ๒ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุม         
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับหน่วย/ค่ายทหารของ ทบ.            
โดยห้ามผ่านเข้า-ออก หน่วย/ค่ายทหารของ ทบ. หลังเวลา ๒๑๐๐ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 
ยกเว้น การผ่านเข้า-ออก เพ่ือปฏิบัติราชการหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา           
เป็นรายบุคคล 
    ๒.๓ ตามอ้างถึง ๓ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนดเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)               
โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ซึ่งห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา ๒๒๐๐ ถึง ๐๔๐๐ ของวันรุ่งขึ้น               
เว้นแต่มีความจำเป็น โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็น หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด 
ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที ่
 
 
 

- สำเนา - 

ด่วนที่สุด 



 
 

 
    ๒.๔ ตามอ้างถึง ๔ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๗) โดยอาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นการ 
ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติมจากที่เคย           
ผ่อนคลายไว้แล้ว เพ่ือลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง ตามที่ ศบค. ได้รายงานผล
การประเมินสถานการณ์ และการรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายเศรษฐกิจ ฝ่ายผู้ประกอบการ
และฝ่ายผู้บริโภค ประกอบกับฝ่ายสาธารณสุขได้เสนอว่า จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน
และสถิติผู้เสียชีวิตในประเทศนับแต่ต้นเดือน พ.ค. เป็นต้นมา ลดลงหรืออยู่ในระดับที่ควบคุมได้อย่างต่อเนื่อง 
จึงห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา ๒๓๐๐ ถึง ๐๔๐๐ ของวันรุ่งขึ้น และ
ให้ข้อยกเว้นการหา้มออกนอกเคหสถานตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๓ ยังคงใช้บังคับต่อไป 
   ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาผ่านเข้า-ออก 
หน่วย/ค่ายทหารของ ทบ. และบ้านพักของทางราชการในส่วนของ ทบ. ตามข้อ ๑ เป็นการดำเนินการ
เฉพาะการเปลี่ยนแปลงกำหนดห้วงเวลาห้ามผ่านเข้า-ออกฯ จากเดิม ๒๑๐๐ - ๐๔๐๐ เป็น ๒๓๐๐ - ๐๔๐๐ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความผ่อนคลายให้กับกำลังพลและครอบครัว ให้สามารถดำเนินการหรือทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อกำลังพลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ            
ความมั่นคง รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ท่ีได้มีการปรับห้วงเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน             
จากเดิม ระหว่างเวลา ๒๒๐๐ ถึง ๐๔๐๐ ของวันรุ่งขึ้น เป็น ๒๓๐๐ ถึง ๐๔๐๐ ของวันรุ่งขึ้น ตามข้อ ๒.๓ 
และ ๒.๔ โดยคงไว้ซึ่งความเข้มงวดของการดำเนินการตามสั่งการของ ผบ.ทบ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุม           
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับหน่วย/ค่ายทหารของ ทบ.  
ตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ จึงถือว่ามีความเหมาะสมและเห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลา               
ผ่านเข้า-ออก หน่วย/ค่ายทหารของ ทบ. และบ้านพักของทางราชการในส่วนของ ทบ. รวมทั้งแจ้งให้ 
นขต.ทบ. ทราบ เพื่อให้หน่วยยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป 
   ๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้  
    ๔.๑ กรุณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาผ่านเข้า-ออก หน่วย/ค่ายทหารของ ทบ. 
และบ้านพักของทางราชการในส่วนของ ทบ. จากเดิม ห้ามผ่านเข้า-ออก หน่วย/ค่ายทหารของ ทบ. และ
บ้านพักของทางราชการในส่วนของ ทบ. ห้วงเวลา ๒๑๐๐ - ๐๔๐๐ เป็น ห้ามผ่านเข้า-ออก หน่วย/ค่ายทหาร
ของ ทบ. และบ้านพักของทางราชการในส่วนของ ทบ. ห้วงเวลา ๒๓๐๐ - ๐๔๐๐ ยกเว้น การผ่านเข้า-ออก 
เพ่ือปฏิบัติราชการหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล ตามข้อ ๑  
    ๔.๒ ให้ นขต.ทบ. ปฏิบัติตามกำหนดเวลาผ่านเข้า-ออก หน่วย/ค่ายทหารของ ทบ. 
และบ้านพักของทางราชการในส่วนของ ทบ. ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 
    ๔.๓ ให้ สบ.ทบ. สำเนาให้ นขต.ทบ. จนถึงระดับกองร้อยอิสระ    

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

- ๒ - 



 
 

 
        เรียน ผบ.ทบ. 

         - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 
          
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

(ลงชื่อ)  พล.ท. คธายุทธ์  เสาวคนธ ์
                 ( คธายุทธ์  เสาวคนธ ์) 
                      รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                        ๑๘ พ.ค. ๖๓ 

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

       เสธ.ทบ. 
    ๑๘ พ.ค. ๖๓ 

(ลงชื่อ)              - ราชการ - 
        ( สนุัย  ประภูชะเนย์ ) 
                     ผช.ผบ.ทบ.(๑) 

      พ.ค. ๖๓ 

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

      ผบ.ทบ. 
  ๑๙ พ.ค. ๖๓ 

- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. ณฐัพล  นาคพาณิชย ์
       ( ณัฐพล  นาคพาณิชย ์)  

            รอง ผบ.ทบ. 
 ๑๘ พ.ค. ๖๓ 

สำเนาถูกต้อง 

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


