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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ            กพ.ทบ.        (กองการเตรียมพลฯ    โทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๑๔๐)        
ที ่      กห  ๐๔๐๑/๑๗๘๓                         วันที่            ๒๐ พ.ค. ๖๓                          
เรื่อง  ขออนุมัติกำหนดแนวทางการลาพักของทหารกองประจำการและการเดินทางข้ามเขตจังหวัด            
  ของกำลังพล ทบ. ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

เรียน    ผบ.ทบ.  

อ้างถึง ๑. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๑๑๐๗ ลง ๒๕ มี.ค. ๖๓ 
 ๒. สรุปสั่งการ ผบ.ทบ. ในที่ประชุมสรุปสถานการณแ์ละการปฏิบัตทิี่สำคัญ ประจำวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๓ 
 ๓. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง ลง ๑๕ พ.ค. ๖๓ 

   ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติกำหนดแนวทางการลาพักของทหารกองประจำการและการเดินทาง
ข้ามเขตจังหวัดของกำลังพล ทบ. ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) เพ่ือให้ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา และให้หน่วยได้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไป                
ในแนวทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    ๑.๑ การลาพักของทหารกองประจำการ 
     ๑.๑.๑ ห้วงเวลาการดำเนินการ : เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ ๑ มิ.ย. ๖๓ เป็นต้นไป 
     ๑.๑.๒ แนวทางการดำเนินการ : 
       ๑.๑.๒.๑ ให้หน่วยแบ่งเป็นผลัดพักในจำนวนที่เหมาะสม 
       ๑.๑.๒.๒ ให้หน่วยลดจำนวนวันลาในแต่ละผลัดพักจากที่เคยกำหนด         
ในเวลาปกติให้เหมาะสม  
       ๑.๑.๒.๓ ให้หน่วยออกหนังสืออนุญาตการเดินทางข้ามเขตจังหวัดให้แก่
ทหารกองประจำการที่จะลาพัก โดยให้ระบุรายละเอียดที่สำคัญประกอบด้วย ห้วงเวลาการเดินทาง, 
ตำบลต้นทาง และตำบลปลายทาง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ผบ.พัน., ผบ.ร้อย. และหน่วยต้นสังกัด 
โดยให้ ผบ.หน่วยระดับกองร้อยอิสระหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้ลงนามในหนังสืออนุญาต 
       ๑.๑.๒.๔ ให้หน่วยทำการตรวจวัดไข้คัดกรองทหารกองประจำการ                
ที่จะลาพัก ทั้งก่อนและหลังการลาพัก เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด             
ของโรคติดเชื้อฯ ที่ ทบ. กำหนด ตลอดจนจัดเตรียมสถานที่สำหรับการกักตัวเพ่ือเฝ้าระวังและติดตาม
อาการของทหารกองประจำการที่กลับจากการลาพกั    
       ๑.๑.๒.๕ ให้หน่วยตรวจสอบสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ของตำบล
ปลายทางที่ทหารกองประจำการจะเดินทางไปในช่วงการลาพัก ในกรณีทีต่ำบลปลายทางมีประกาศให้กักตัว
บุคคลที่เดินทางมาจากต่างพ้ืนที่เพ่ือเฝ้ารอดูอาการ ให้งด/ชะลอการลาพักเป็นการชั่วคราวจนกว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ จะดีขึ้นและมีประกาศยกเลิกการกักตัวเพื่อเฝ้ารอดูอาการ  
       ๑.๑.๒.๖ ให้หน่วยชี้แจงทหารกองประจำการที่ได้รับอนุมัติให้ลาพัก 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ ของ ทบ. และของรัฐบาล รวมทั้ง
ติดตาม ควบคุมและกำกับดูแลทหารกองประจำการดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ 
 
 
 
 

- สำเนา - 

ด่วนที่สุด 
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       ๑.๑.๒.๗ ทหารกองประจำการท่ีจะลาพัก ต้องพกพาเอกสารสำคัญต่าง ๆ 
ติดตัวไว้ตลอดห้วงระยะเวลาท่ีลาพัก เพ่ือใช้สำหรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ท่ีเรียกตรวจ ประกอบด้วย บัตรประจำตัว
ทหารกองประจำการ, ใบอนุญาตลาและหนงัสืออนุญาตการเดินทางข้ามเขตจังหวัด   
    ๑.๒ การเดินทางข้ามเขตจังหวดัของกำลังพล ทบ. ให้ยึดถือและปฏิบัตติามคำสั่ง ทบ. 
ที่ ๑๓๑/๒๕๖๓ ลง ๒๖ มี.ค. ๖๓ เรื่อง ให้หน่วยดำเนินการตามสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก           
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กล่าวคือ การเดินทาง                
ออกนอกพ้ืนที่ กทม. หรือ จังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่ง ให้กระทำได้ ในเฉพาะกรณีเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ตามคำสั่ง เช่น การเดินทางไปราชการ การสับเปลี่ยนกำลังของหน่วย หากไม่มีคำสั่งให้กำลังพล        
ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ในที่ตั้งปกติ ยกเว้นการลากิจที่จำเป็น เร่งด่วน ฉุกเฉิน ให้รายงานโดยตรง                   
ต่อผู้บังคับบัญชาของตนเอง และผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วนและอนุมัติโดยรวดเร็ว 
รวมถึงกำลังพลดังกล่าวต้องมีหนังสืออนุญาตการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในระหว่างการเดินทางด้วย 

   ๒. ข้อเท็จจริง 
    ๒.๑ ตามอ้างถึง ๑ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ออกคำสั่ง ทบ. ให้หน่วยดำเนินการ
ตามสั่งการของ ผบ.ทบ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
โดยงดการปล่อยลาพักของทหารกองประจำการ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
สำหรับการเดินทางออกนอกพื้นที่ กทม. หรือ จังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่งของกำลังพล ให้กระทำได้
ในเฉพาะกรณีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง เช่น การเดินทางไปราชการ การสับเปลี่ยนกำลังของหน่วย 
หากไม่มีคำสั่งให้กำลังพลทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ในที่ตั้งปกติ ยกเว้นการลากิจที่จำเป็น เร่งด่วน ฉุกเฉิน  
ให้รายงานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตนเอง และผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วน และ
อนุมัติโดยรวดเร็ว 
    ๒.๒ ตามอ้างถึง ๒ ผบ.ทบ./ผบ.ศปก.ทบ. ได้กรุณาสั่งการในที่ประชุมสรุปสถานการณ์
และการปฏิบัติที่สำคัญ ประจำวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๓ ให้ทุกหน่วยดำรงการปฏิบัติตามนโยบาย ข้อสั่งการ
และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ ทบ. กำหนดไว้
อย่างเคร่งครัด และให้ ผบ.หน่วย พิจารณาอนุญาตการลาพักของทหารกองประจำการ ตามความเหมาะสม
และความจำเป็นในแต่ละกรณี      
    ๒.๓ ตามอ้างถึง ๓ 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 
รวมถึงผ่อนคลายให้ดำเนนิการหรือทำกิจกรรมบางอยา่งได้ ท้ังกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต 
และกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสขุภาพหรือสันทนาการ 
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   ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้ว ดังนี้ 
    ๓.๑ ในประเด็นการลาพักของทหารกองประจำการ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามข้อ ๑.๑ เป็นการดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์            
เพ่ือสร้างความผ่อนคลายและบำรุงขวัญให้กับทหารกองประจำการ ให้ได้มีโอกาสกลับภูมิลำเนา       
เพื่อดูแลบุพการีและครอบครัว รวมถึงทำภารกิจส่วนตัวอื่น ๆ ภายหลังจากที่ ทบ. ได้มีสั่งการให้งดการ                  
ปล่อยลาพักของทหารกองประจำการมาประมาณ ๒ เดือน ตามข้อ ๒.๑ อีกทั้งการดำเนินการดังกล่าว 
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา ตามข้อ ๒.๒ กอปรกับนโยบายของรัฐบาล ท่ีได้มีการปรับ
ห้วงเวลาการหา้มออกนอกเคหสถานจากเดิม ระหว่างเวลา ๒๒๐๐ ถึง ๐๔๐๐ ของวันรุ่งขึ้น เป็น ๒๓๐๐ 
ถึง ๐๔๐๐ ของวันรุ่งขึ้น และเริ่มผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด     
ของโรคโควิด-19 เพ่ิมเติมจากที่เคยผ่อนคลายไว้แล้ว โดยให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้                   
ท้ังกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต และกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือ
สันทนาการ ตามข้อ ๒.๓ จึงถือว่ามีความเหมาะสม 
    ๓.๒ ในประเด็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัดของกำลังพล ทบ. ในห้วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามข้อ ๑.๒ เป็นการดำเนินการ              
เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจให้กับกำลังพลของ ทบ. ในการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ซึ่งแม้ว่ารัฐบาลจะเริ่ม
ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ิมเติมจากที่เคย
ผ่อนคลายไว้แล้ว ตามข้อ ๒.๓ ก็ตาม แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน กำลังพล ทบ. ควรต้องดำรงการปฏิบัติ
ตามนโยบาย ข้อสั่งการและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ที่ ทบ. กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ซึ่งหมายรวมถึงการเดินทางข้ามเขตจังหวัด 
ควรกระทำได้ในเฉพาะกรณีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ยกเว้นการลากิจที่จำเป็น เร่งด่วน ฉุกเฉิน  
ให้รายงานโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตนเอง และมีหนังสือรับรองการเดินทางฯ เท่านั้น จนกว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ จะดีขึ้นหรือกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จึงถือว่ามีความเหมาะสม   
   ๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้  
    ๔.๑ กรุณาอนุมัติกำหนดแนวทางการลาพักของทหารกองประจำการและการเดินทาง
ข้ามเขตจังหวัดของกำลังพล ทบ. ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) โดยให้ทหารกองประจำการเริ่มลาพักได้ตั้งแต่ ๑ มิ.ย. ๖๓ เป็นต้นไป สำหรับการเดินทาง
ข้ามเขตจังหวัดของกำลังพล ทบ. ให้กระทำได้ในเฉพาะกรณีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งฯ ตามข้อ ๑
    ๔.๒ ให้ นขต.ทบ. ปฏิบัติตามแนวทางการลาพักของทหารกองประจำการและการ
เดินทางข้ามเขตจังหวัดฯ ตามที่กำหนดอยา่งเคร่งครัด 
    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.  

 
 
 



 
- ๔ - 

 
 
        เรียน ผบ.ทบ. 

         - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 
          
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

      เสธ.ทบ. 
   ๒๐ พ.ค. ๖๓ 

(ลงชื่อ)  พล.อ. สนุัย  ประภชูะเนย ์
        ( สนุัย  ประภูชะเนย์ ) 
                     ผช.ผบ.ทบ.(๑) 

  ๒๑ พ.ค. ๖๓ 

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

      ผบ.ทบ. 
  ๒๑ พ.ค. ๖๓ 

- อนมุัตติามเสนอในข้อ ๔ 

(ลงชื่อ)              - ราชการ - 
       ( ณัฐพล  นาคพาณิชย ์)  

            รอง ผบ.ทบ. 
    พ.ค. ๖๓ 

สำเนาถูกต้อง 

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


