-

- สำเนา
-๑- -

ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
กพ.ทบ.
(กองการเตรียมพลฯ โทร.๐ ๒๒๙๗ ๗๑๔๐)
ที่ กห ๐๔๐๑/๒๐๖๓
วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๓
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประเทศที่ไม่อนุญาตให้กำลังพลเดินทางไปหรือแวะผ่านประเทศหรือเขตการปกครอง
ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
เรียน ผบ.ทบ.
อ้างถึง ๑. หนังสือ ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๗๗๐ ลง ๒ มี.ค. ๖๓
๒. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลง ๕ มี.ค. ๖๓
๓. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๙๓ ง ลง ๒๒ เม.ย. ๖๓
๔. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง ลง ๑๕ พ.ค. ๖๓
๕. ประกาศสำนั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ ง ห้ า มอากาศยานทำการบิ น
เข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕) ลง ๑๖ พ.ค. ๖๓
๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประเทศที่ไม่อนุญาตให้กำลังพลเดินทางไปหรือแวะผ่าน
ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อให้
สอดคล้องกับ ประกาศ สธ. และเจตนารมณ์ ของผู้บังคั บบั ญ ชา รวมถึ งเพื่ อให้ห น่วยได้ ยึด ถือปฏิ บัติ
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑.๑ เปลี่ยนแปลงประเทศหรือเขตการปกครองที่ไม่อนุญาตให้กำลังพลเดิ นทางไป
หรือแวะผ่าน จากเดิม สาธารณรัฐประชาชนจีน, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง, เขตบริหารพิ เศษมาเก๊า,
ไต้หวัน, สาธารณรัฐสิงคโปร์, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐเกาหลี, สาธารณรัฐอิตาลี, สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน,
สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เป็น สาธารณรัฐอิตาลี, สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน,
มาเลเซีย, ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
๑.๒ การปฏิบัติของกำลังพลที่เดินทางไปหรือแวะผ่านประเทศหรือเขตการปกครอง
ตามข้อ ๑.๑ รวมถึงประเทศอื่น ๆ นอกราชอาณาจัก ร ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของรัฐบาล และของ ทบ. อย่างเคร่งครัด
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ตามอ้างถึง ๑ ผบ.ทบ. (เสธ.ทบ. ทำการแทนฯ) ได้กรุณากำหนดแนวทางในการ
เดินทางไปหรือแวะผ่านประเทศหรือเขตการปกครอง ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) โดยได้กำหนดประเทศหรือเขตการปกครองที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องและไม่ให้กำลังพล
เดินทางไปหรือแวะผ่าน ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน , เขตบริหารพิเศษฮ่องกง, เขตบริหาร
พิเศษมาเก๊า, ไต้หวัน, สาธารณรัฐสิงคโปร์ , ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐเกาหลี , สาธารณรัฐอิตาลี, สาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน, สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

-๒๒.๒ ตามอ้างถึ ง ๒ - ๔ ราชกิ จจานุ เบกษา ได้ เผยแพร่ป ระกาศ สธ. เรื่อง ท้ องที่
นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้ ก ำหนดให้ ท้ อ งที่ น อกราชอาณาจั ก รดั งต่ อ ไปนี้ เป็ น เขตติ ด โรคติ ด ต่ อ อั น ตราย
ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย
๒.๒.๑ สาธารณรัฐอิตาลี
๒.๒.๒ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
๒.๒.๓ มาเลเซีย
๒.๒.๔ ราชอาณาจักรกัมพูชา
๒.๒.๕ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๒.๒.๖ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๒.๒.๗ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
๒.๓ ตามอ้างถึง ๕ สำนั ก งานการบิ น พลเรือ นแห่ งประเทศไทย ได้ ป ระกาศห้ า ม
อากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๓ เพื่อป้องกันมิให้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายในประเทศรุนแรงยิ่งขึ้น
และสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติโดยเร็ว ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงอากาศยานของทางราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร
และให้บุคคลหรือผู้โดยสารที่ได้รับการยกเว้นให้เดินทาง จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เช่น การกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน และ
ข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประเทศที่ไม่อนุญาตให้กำลังพล
เดินทางไปหรือแวะผ่านประเทศหรือเขตการปกครองที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) ตามข้อ ๑ เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามประกาศ สธ. ในข้อ ๒.๒ โดยยังคงไว้ซึ่งความเข้มงวด
ของการปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในกรณีที่กำลังพลมีเหตุจำเป็น
ทางราชการหรือได้รับการยกเว้นให้เดินทางออก-เข้าประเทศโดยอากาศยาน ต้องอยู่ภายใต้บังคับของ
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และข้อกำหนดที่ออก
ตามความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามข้อ ๒.๓
อย่างเคร่งครัด จึงถือว่ามีความเหมาะสม และเห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงประเทศที่ไม่อนุญาตให้กำลังพล
เดินทางไปหรือแวะผ่านประเทศหรือเขตการปกครองที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) รวมทั้งแจ้งให้ นขต.ทบ. ทราบ เพื่อให้หน่วยยึด ถือปฏิบัติให้ เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันต่อไป ทั้งนี้ หากรัฐบาลหรือ สธ. มีประกาศเปลี่ยนแปลง/แก้ไขท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็น
เขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ นขต.ทบ.
สามารถดำเนินการปรับการปฏิบัติดังกล่าวให้สอดคล้องตามที่กำหนด โดยไม่ต้องนำเรียนขออนุมัติอีกครั้ง

-๓๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้
๔.๑ กรุณาอนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงประเทศที่ไม่อนุญาตให้กำลังพลเดินทางไปหรือแวะผ่าน
ประเทศหรือเขตการปกครองที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้
๔.๑.๑ เปลี่ ย นแปลงประเทศหรือ เขตการปกครองที่ ไม่ อ นุ ญ าตให้ ก ำลั งพล
เดินทางไปหรือแวะผ่าน จากเดิม สาธารณรัฐประชาชนจีน, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง, เขตบริหารพิเศษมาเก๊า,
ไต้ หวั น, สาธารณรั ฐสิ งคโปร์ , ญี่ ปุ่ น, สาธารณรั ฐเกาหลี , สาธารณรั ฐอิ ตาลี , สาธารณรั ฐอิ สลามอิ หร่ าน,
สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เป็น สาธารณรัฐอิตาลี, สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน,
มาเลเซีย, ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
๔.๑.๒ การปฏิบัติของกำลังพลที่เดินทางไปหรือแวะผ่านประเทศหรือเขตการปกครอง
ตามข้อ ๔.๑.๑ รวมถึงประเทศอื่น ๆ นอกราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของรัฐบาล และของ ทบ. อย่างเคร่งครัด
๔.๒ กรณีรัฐบาลหรือ สธ. มีประกาศเปลี่ยนแปลง/แก้ไขท้องที่นอกราชอาณาจักร
ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
ให้ นขต.ทบ. สามารถดำเนินการปรับการปฏิบัติดังกล่าวให้สอดคล้องตามที่กำหนด โดยไม่ต้องนำเรียน
ขออนุมัติอีกครั้ง
๔.๓ ให้ สบ.ทบ. สำเนาให้ นขต.ทบ. จนถึงระดับกองร้อยอิสระ
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔
ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของ ผบ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ
( อยุทธ์ ศรีวิเศษ )
จก.กพ.ทบ.

-๔-

- อนุมัตติ ามเสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.อ. อภิรชั ต์ คงสมพงษ์
( อภิรัชต์ คงสมพงษ์ )
ผบ.ทบ.
๑๘ มิ.ย. ๖๓

(ลงชื่อ) พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์
( ณัฐพล นาคพาณิชย์ )
รอง ผบ.ทบ.
๑๗ มิ.ย. ๖๓

สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ. เทพฤทธิ์ รัฐฤทธิธ์ ำรง
( เทพฤทธิ์ รัฐฤทธิธ์ ำรง )
รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.
๑๙ มิ.ย. ๖๓

เรียน ผบ.ทบ.
- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔
(ลงชื่อ) พล.ท. คธายุทธ์ เสาวคนธ์
( คธายุทธ์ เสาวคนธ์ )
รอง เสธ.ทบ.(๑)
๑๖ มิ.ย. ๖๓
(ลงชื่อ) พล.อ. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
( ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ )
เสธ.ทบ.
๑๗ มิ.ย. ๖๓
(ลงชื่อ) พล.อ. สุนัย ประภูชะเนย์
( สุนัย ประภูชะเนย์ )
ผช.ผบ.ทบ.(๑)
๑๗ มิ.ย. ๖๓

