
 
 

  
 

ประกาศกรมการขนส่งทางราง 
เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง 

ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ 
ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 

-------------------------------------- 
 ตามที่ ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 
 ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และที่ได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปจนถึง
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ทวีความรุนแรงขึ้นโดยพบผู้ติดเชื้อในหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มในการแพร่กระจาย
โดยผ่านเส้นทางการคมนาคมในทุกรูปแบบ นั้น 
 เพ่ือเป็นการก าหนดมาตรการพึงปฏิบัติส าหรับป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร จึงขอความร่วมมือหน่วยงาน
ผู้ให้บริการขนส่งทางรางทุกระบบถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดสูงสุด ดังนี้ 
 ข้อ ๑ หน่วยงานผู้ให้บริการขนส่งทางรางทุกระบบ    
      ๑) ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดออกมาตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖ และ ๑๗) โดยเคร่งครัด 
   ๒) กรณีที่มีการบริการขนส่งทางรางในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ให้ประสานหน่วยงาน
สาธารณสุข จัดให้มีการตรวจหาเชื้อฯ แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่สัมผัสใกล้ชิดผู้โดยสาร และมีความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อโดยเร็ว พร้อมทั้งเพ่ิมความเข้มข้นในการป้องกันการติดเชื้อฯ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยก าชับ
ให้สวมหน้ากากและถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโดยเคร่งครัด รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ 
อุปกรณ์ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์สารที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือ PPE (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT) ให้เพียงพอแก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน 
   ๓) ให้จัดท าทะเบียนข้อมูลผู้ปฏิบัติงานในแต่ละวันและช่วงเวลา ส าหรับกรณีจ าเป็น
ต้องการสอบสวนโรค และก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้แอปพลิเคชันไทยชนะควบคู่กับแอปพลิเคชันหมอชนะ 
   ๔) จัดให้มีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกวันก่อนปฏิบัติงาน 
หากพบว่ามีอาการป่วยหรือมีไข้สูงเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรืออาการที่เข้าข่ายการติดเชื้อฯ ให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติรายนั้นลางาน หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดสัมผัสผู้อ่ืน และไปพบแพทย์เพ่ือตรวจรักษาทันที และ/หรือติดต่อ
หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ หรือกรมควบคุมโรคเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
   ๕) เพ่ิมความเคร่งครัดสูงสุดในการคัดกรองผู้โดยสาร โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อน
เข้าใช้บริการในระบบ หากพบผู้ที่มี อุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ จาม มีน้ ามูก  
หายใจล าบาก เหนื่อยหอบ จะต้องให้ข้อแนะน าในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อและให้สวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ถูกต้อง รัดกุม ตลอดเวลา และ/หรือ ติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
หรือกรมควบคุมโรคเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ให้
ด าเนินการตามความเหมาะสมแก่เหตุอันควรรายกรณี และชี้แจงเหตุผลอันจ าเป็นแก่ผู้โดยสารอันเป็นประโยชน์ใน
การควบคุมโรคติดต่อ และให้พิจารณาการสงวนสิทธิ์การเข้ารับบริการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ของแต่ละหน่วยงาน  
   ๖) ให้สนับสนุนการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ การคัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล 
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	--------------------------------------
	ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่� ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และที่ได้ขยายระยะเวลาการบัคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทวีความรุนแรงขึ้นโดยพบผู้ติดเชื้อในหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มในการแพร่กระจายโดยผ่านเส้นทางการคมนาคมในทุกรูปแบบ นั้น
	เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการพึงปฏิบัติสำหรับป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร จึงขอความร่วมมือหน่วยงานผู้ให้บริการขนส่งทางรางทุกระบบถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดสูงสุด ดังนี้
	ข้อ ๑ หน่วยงานผู้ให้บริการขนส่งทางรางทุกระบบ   
	๑) ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกมาตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด�การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖ แล ๑๗) โดยเคร่งครัด
	๒) กรณีที่มีการบริการขนส่งทางรางในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุข จัดให้มีการตรวจหาเชื้อฯ แก่พนักงาน เจ้าน้าที่ปฏิบัติงานที่สัมผัสใกล้ชิดผู้โดยสาร และมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโดยเร็ว พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันการติดเชื้อฯ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยกำชับให้สวมหน้ากากและถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโดยเคร่งครัด รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์สารที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือ PPE (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT) ให้เพียงพอแก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน
	๓) ให้จัดทำทะเบียนข้อมูลผู้ปฏิบัติงานในแต่ละวันและช่วงเวลา สำหรับกรณีจำเป็นต้องการสอบสวนโรค และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิัติงานใช้แอปพลิเคชันไทยชนะควบคู่กับแอปพลิเคชันหมอชนะ
	๔) จัดให้มีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกวันก่อนปฏิบัติงาน หากพบว่ามีอาการป่วยหรือมีไข้สูงเกิน ๗.๕ องศาเซลเซียส หรืออาการที่เข้าข่ายการติดเชื้อฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติรายนั้นลางาน หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดสัมผัสผู้อื่น และไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาทันที และ/หรือติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หรือกรมควบคุมโรคเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
	๕) เพิ่มความเคร่งครัดสูงสุดในการคัดกรองผู้โดยสาร โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการในระบบ หากพบผู้ที่มีอุณหภูิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก �หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ จะต้องให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อและให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่ถูกต้อง รัดกุม ตลอดเวลา และ/หรือ ติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่�หรือกรมควบคุมโรคเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามความเหมาะสมแก่เหตุอันควรรายกรณี และชี้แจงเหตุผลอันจำเป็นแก่ผู้โดยสารอันเป็นประโยชน์ในการควบคุมโรคติดต่อ และให้พิจารณาการสงวนสิทธิ์การเข้ารับบริการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ของแต่ละหน่วยงาน 
	๖) ให้สนับสนุนการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ การคัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาด�ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น เครื่องัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจล�สารที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อฯ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือ PPE (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT) ให้เพียงพอ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งการให้บริการผู้โดยสาร และการทำความสะอาดพ่นฆ่าเชื้อภายในสถานี ขบวนรถ และจุดมือสัมผัส ที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค 
	๗) ให้ติดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจล เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารใช้ก่อนและหลังจากใช้ระบบ รวมถึงพนักงานในพื้นที่ส่วนกลางและบิเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น บริเวณทางเข้า-ออกสถานี �ห้องออกบัตรโดยสาร 
	๘) เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณจุดสัมผัส เช่น ราวจับ ที่จับบริเวณประตู เก้าอี้นั่งโดยสาร เครื่องออกตั๋วดยสาร ราวจับบันได/บันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟท์ และห้องน้ำ เป็นต้น และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน โดยให้ดำเนินการตามมาตรการขั้นสูงสุดเพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ
	๙) ให้มีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ภายในสถานีและภายในขบวนรถ โดยประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือและกำกับดูลให้ผู้ใช้บริการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลขณะยืนภายในสถานีหรือในขบวนรถ ประมาณ ๑-๒ เมตร และให้เว้นที่นั่ง ในลักษณะที่เว้นที่ เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารนั่งติดกัน เว้นแต่เป็นผู้ที่เดินทางมาด้วยกัน  
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