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ท่ี ทอท. 7575/2563 
        19 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง  ห�ามอากาศยานทำการบินเข�าสู&ประเทศไทยเป*นการชั่วคราว 
เรียน  กรรมการและผู�จัดการตลาดหลักทรัพย4แห&งประเทศไทย 
อ�างถึง หนังสือบริษัท ท&าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่ี ทอท. 5630/2563 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563,                   
         ท่ี ทอท. 5995/2563 ลงวันท่ี 15 เมษายน 2563 และท่ี ทอท. 6615/2563 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2563 
สิ่งท่ีส&งมาด�วย สำเนาประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห&งประเทศไทย เรื่อง ห�ามอากาศยานทำการบิน     

เข�าสู&ประเทศไทยเป*นการชั่วคราว (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2563 
 

ตามหนังสือท่ีอ�างถึง บริษัท ท&าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได�แจ�งให�ทราบว&า  
สำนักงานการบินพลเรือนแห&งประเทศไทย (กพท.) ได�มีประกาศ กพท. เรื่อง ห�ามอากาศยานทำการบินเข�าสู&                 
ประเทศไทยเป*นการชั่วคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 6 เมษายน 2563, (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 15 เมษายน 2563                     
และ (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 27 เมษายน 2563 โดยประกาศฉบับล&าสุดได�แจ�งห�ามอากาศยานขนส&งคนโดยสารทำการบิน
เข�ามายังท&าอากาศยานในประเทศไทยเป*นการชั่วคราว ต้ังแต&วันท่ี 7 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. ถึงวันท่ี                     
31 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น. เพ่ือปBองกันมิให�สถานการณ4การแพร&ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) รุนแรงมากยิ่งข้ึน และเพ่ือสนับสนุนการแก�ไขสถานการณ4ฉุกเฉินให�ยุติลงโดยเร็ว ซ่ึงจะมีผลกระทบต&อ                
การบริหารงานท&าอากาศยานท้ัง 6 แห&งท่ีอย&ูในความรับผิดชอบของ ทอท. ความละเอียดแจ�งแล�วนั้น 
  ทอท. ขอเรียนให�ทราบว&า กพท. ได�มีประกาศ กพท. เรื่อง ห�ามอากาศยานทำการบินเข�าสู&                
ประเทศไทยเป*นการชั่วคราว (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2563 มีสาระสำคัญคือ ห�ามอากาศยานขนส&ง                  
คนโดยสารทำการบินเข�ามายังท&าอากาศยานในประเทศไทยเป*นการชั่วคราว ต้ังแต&วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 เวลา 00.01 น.                
ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 น. ด�วยเหตุผลและความจำเป*นในการคงความต&อเนื่องของมาตรการ
ดังกล&าวต&อไปอีกเพ่ือประสิทธิผลในการปBองกันและควบคุมโรค COVID-19 โดยประกาศดังกล&าวไม&รวมถึงการ
ให�บริการอากาศยาน ดังต&อไปนี้ 

1. อากาศยานราชการหรือท่ีใช�ในราชการทหาร (State or Military Aircraft) 
2. อากาศยานท่ีขอลงฉุกเฉิน (Emergency Landing) 
3. อากาศยานท่ีขอลงทางเทคนิค (Technical Landing) โดยไม&มีผู�โดยสารออกจากเครื่อง 
4. อากาศยานท่ีทำการบินเพ่ือให�ความช&วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย4หรือการขนส&ง

สิ่งของเพ่ือสงเคราะห4แก&ผู�ได�รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) (Humanitarian Aid, Medical 
and Relief Flights)  

5. อากาศยานท่ีได�รับอนุญาตให�ทำการบินรับส&งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา 
(Repatriation)  

6. อากาศยานขนส&งสินค�า (Cargo Aircraft)  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส&งมาด�วย 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
                 ขอแสดงความนับถือ 

       
  

        (นางสาวชนาลัย  ฉายากุล) 
                        เลขานุการบริษัท 

                                                           ผู�มีอำนาจรายงานสารสนเทศ 
ฝlายเลขานุการองค4กรและกำกับดูแลกิจการ  โทรศัพท4  0 2535 5180  โทรสาร  0 2535 5189 



       

ประกาศส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
เรื่อง ห้ามอากาศยานท าการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕) 

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

   ตามส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้มีการห้ามอากาศยานท าการบินเข้าสู่ประเทศ
ไทยเป็นการชั่วคราวมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID 19) ภายในประเทศรุนแรงยิ่งขึ้นและสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็ว โดย
ล่าสุดได้ออกประกาศส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานท าการบินเข้าสู่ประเทศ
ไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔) ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งมีผลห้ามอากาศยานขนส่งคน
โดยสารท าการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  นั้น  
  ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าวต่อไปเพ่ือประสิทธิผล
ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออก
ประกาศเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้  
   ๑. ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารท าการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการ
ชั่วคราว ตั้งแต่วันทื่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๐.๐๑ น.  จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา    
๒๓.๕๙ น. 
  ๒. การอนุญาตการบินที่ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยาน
ขนส่งคนโดยสารส าหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม ๑. ให้เป็นอันยกเลิก 
  ๓. ข้อห้ามตาม ๑.  ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้  
       (๑) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft) 

(๒) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing) 
(๓) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง 
(๔) อากาศยานที่ท าการบินเพ่ือให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ท าการบินทางการแพทย์ 

หรือการขนส่งสิ่งของเพ่ือสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) 
(Humanitarian aid, medical and relief flights) 

(๕) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ท าการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิล าเนา 
(Repatriation)  

(๖) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft) 
 
 
 



- 2 - 
 

 
   ๔. บุคคลหรือผู้โดยสารบนอากาศยานตาม ๓. จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เช่น การกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน และบรรดา
ข้อก าหนดที่ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  
   
   ทั้งนี้  บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
  
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

               
    (นายจุฬา  สุขมานพ) 

    ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 


