
 
 

 
 

ประกาศกรมการขนส่งทางราง 
เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง 

ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร 
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

-------------------------------------- 
 ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๓ และมีข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เพ่ือด าเนินการให้เป็นประกาศ 
และข้อก าหนดดังกล่าว อธิบดีกรมการขนส่งทางรางจึงประกาศให้ผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางและผู้โดยสารปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ให้ผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง ปฏิบัติดังนี้ 
 (๑) เพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรคในขบวนรถและภายในสถานี  
เช่น ราวจับ ที่จับบริเวณประตูขบวนรถ เก้าอ้ีนั่งโดยสาร เครื่องออกตั๋วโดยสาร ราวจับบันได/บันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ 
และห้องน้ า เป็นต้น และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
  (๒) ติดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจล เพ่ือให้บริการแก่ผู้โดยสารรวมถึงพนักงาน ใน พ้ืนที่
ส่วนกลางและบริเวณท่ีมีการใช้งานร่วมกัน เช่น บริเวณทางเข้า - ออกสถานี ห้องออกบัตรโดยสาร 
  (๓) จัดให้มีจุดคัดกรองผู้โดยสารด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ  
ระบบขนส่งทางราง หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ จาม มีน้ ามูก หายใจล าบาก 
เหนื่อยหอบ จะต้องให้ข้อแนะน าในการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อและให้สวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และ/หรือติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่หรือกรมควบคุมโรคเพ่ือด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามความเหมาะสมแก่เหตุอันควรรายกรณี และชี้แจงเหตุผล  
อันจ าเป็นแก่ผู้โดยสารอันเป็นประโยชน์ในการควบคุมโรคติดต่อ 
  (๔) ประชาสัมพันธ์ แนะน าทั้งภายในสถานีและขบวนรถเพ่ือการโดยสารในรูปแบบ 
ที่เหมาะสมและมีความชัดเจนในการแจ้งมาตรการพึงปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ 
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ตามข้อ ๘ ส าหรับผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ง่าย ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ผู้สูงอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป 
   ๒) กลุ่มคนที่มีโรคประจ าตัว ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ า
ตามธรรมชาติของโรคและด้วยยาที่ใช้รักษา 
   ๓) กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ ากว่าห้าปีลงมา 
  (๕) ประสานและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่  ตามข้อก าหนดออกตามความ 
ในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑๐ เพ่ือจัดระเบียบการเดินทางการเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรม  
ที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค ส าหรับผู้โดยสารที่เดินทางข้ามพ้ืนที่จังหวัด 
 
 

๑) กรณีใช้... 





คําถาม 

QUESTIONNAIRE 

กรุณากรอกขอความตอไปนี้ใหถูกตองใชตัวอักษรพิมพใหญ 

Please fill in the following blanks correctly, in block letters 
สวนท่ี 1 ขอมูลการเดินทาง 

ประเภทพาหนะ    เครื่องบิน เท่ียวบินท่ี ............  ช่ือเรือ .......................................... 
Kind of conveyance       aircraft   flight No.       ship name of ship 

     รถไฟ ขบวนท่ี ...............    รถยนต/รถโดยสาร ทะเบียน.................................. 
               train No.        car/bus license plate No. 

จาก................................................................................ถึง.......................................................................หมายเลขท่ีน่ัง............................. 
from                      to                                                      seat No. 

วันท่ี........... เดือน ......................... พ.ศ. ............ เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน/เลขท่ีหนังสือเดินทาง................................................ 
date        month                 year          id card No./passport No. 
สวนท่ี 2 ขอมูลสวนบุคคล 

ชื่อ – สกุล ......................................................................... สัญชาติ ..................... อายุ ................... ป     เพศ   ชาย   หญิง 
name in fill              nationality           age                       sex       male   female 

อาชีพ  ขาราชการ        นักธุรกิจ    ลูกจาง  แมบาน  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................... 
      civil servant        businessman       employee        housekeeper     other (specify) 

ท่ีอยูท่ีทานกําลังจะไปพัก (ภายใน 14 วัน) ............................................................................................................................................... 
address  in Thailand (within 14 days) 
.....................................................................................................................................................................................................................  

เบอรท่ีติดตอได ........................................................................................................................................................................................... 
mobile phone 
สวนท่ี 3 ขอมูลตรวจสอบอาการเบ้ืองตน 

ขีดเคร่ืองหมาย  เมื่อทานมีอาการเหลานี้ หรือเคยมีมากอนภายในสองสัปดาหกอนเดินทางถึงปลายทาง 
Please mark  if you have had any of following symptoms within two weeks before arrival. 

 อุจจาระรวง (ทองเดิน)    อาเจียน            ปวดทอง     ไข               ผื่นตามรางกาย      ดีซาน         
     diarrhea                  vomiting       abdominal pain    fever               rash             jaundice 

 ปวดศีรษะ เจ็บคอ         ไอหรือหายใจขัด      ตอมนํ้าเหลืองโต ไขดันบวม ปวด 
     headache, sore throat    cough or shortness of breath           enlarged lymph glands or tender lumps 

   

 

ลายมือชื่อ (ผูเดินทาง)..................................................... 
                                            signature (passenger) 

     (          ) 

 

 

แบบ ต.8 – คค 

T.8 TP 
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	๒) กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน�โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง รคในระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำตามธรรมชาติของโรคและด้วยยาที่ใช้รักษา
	๓) กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่าห้าปีลงมา
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	(๗) เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันสำหรับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงาน แลตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองก่อนปฏิบัติงานทุกวัน�หากมีเจ้าหน้าที่ที่มีอาการป่วย หรือมีไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้พบแพทย์เพื่อตรวจรักษาทันที และ/หรือติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ หรือกรมควบคุมโรคเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
	(๘) ให้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์แนะนำการปฏิบัติ�เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-19) แก่ผู้โดยสาร ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ จอ LED เสียงประชาสัมพันธ์ภายในสถานีและขบวนรถ�และสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
	(๙) แจ้งให้ประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง จะต้องสวมหน้ากากอนามัย �หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ใช้บริการภายในระบบขนส่งทงราง ทั้งภายในสถานีและภายในขบวนรถ และกำกับ�การดำเนินงาน รวมทั้งชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นแก่ประชาชน
	(๑๐) จัดให้มีจุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่ออำนวยความสะดวก�แก่ผู้โดยสารให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในระบบ
	ข้อ ๒  ให้ผู้โดยสารปฏิบัติดังนี้
	(๑) สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ใช้บริการภายในระบบขนส่งทางราง�ทั้งภายในสถานีและภายในขบวนรถ
	(๒) หมั่นล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
	(๓) หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสปาก ตา และจมูก ซึ่งเป็นช่องทางการติดเชื้อโรคได้
	(๔) หลีกเลี่ยงการสัมผัสบุคคลอื่นขณะเดินทางโดยระบบขนส่งทางราง ควรยืน เดิน หรือนั่ง สำหรับผู้โดยสารที่มีอาการไอ จาม โดยใช้าตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ควรเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นๆ ในระยะอย่างน้อย ๑ เมตร
	ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จะคลี่คลายหรือมีประกาศเปลียนแปลงเป็นอย่างอื่น
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