
  
 
 
 

  

ประกาศกรมการขนส่งทางราง 
เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ด้านการจัดการระบบขนส่งทางรางรองรับการเปิดประเทศและส่งเสริมการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 
-------------------------------------- 

 ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ และนายกรัฐมนตรีได้ประกาศข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๔) ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๕ ประกอบกับ
ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ฉบับที่ ๘/๒๕๖๕ 
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ก าหนดพื้นที่เฝ้าระวังสูง รวมทั้งสิ้น ๖๕ จังหวัด และพื้นที่น าร่อง
ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น ๒๘ จังหวัด และค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ ๙/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพ่ือฟ้ืนฟูความเป็นอยู่ของประเทศให้ใกล้เคียง
กับภาวะปกตแิละเพ่ือให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการบริหารจัดการ
ด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น 

 เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น กรมการขนส่งทางราง 
จึงออกประกาศมาตรการพึงปฏิบัติเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รองรับ 
การเปิดประเทศและส่งเสริมการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ มีรายละเอียด ดังนี้  
 ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
 (๑) ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง 
ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๕) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๖) ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๗) ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๘) ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
(ฉบับที่ ๙) ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๑๐) ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๑๑) 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๑๒) ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๑๓) 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 (๒) ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ระยะเวลาในการให้บริการและประกอบกิจการ
ขนส่งทางรางภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

/(๓) ประกาศ... 



๒ 
 

 (๓) ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการพึงปฏิบัติด้านการจัดการ
ระบบขนส่งทางราง ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
 (๔) ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการพึงปฏิบัติด้านการจัดระบบ
ขนส่งทางราง ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 (๕) ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเพ่ือป้องกันและยับยั้งสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่
ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
 (๖) ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับการเลื่อน
หรือยกเลิกบัตรโดยสารเพ่ือช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ
และสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางเท่าที่จ าเป็นเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 (๗) ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง การควบคุมความหนาแน่นของผู้โดยสารภายใน
ขบวนรถไฟและรถไฟฟ้า ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 (๘) ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ยกเลิกการปรับระยะเวลาให้บริการระบบขนส่งทางราง 
ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
  ข้อ ๒ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางรางทุกระบบถือปฏิบัติ 
มาตรการพึงปฏิบัติเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านการจัดการระบบ
ขนส่งทางรางรองรับการเปิดประเทศและส่งเสริมการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(๑) การหมัน่ท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในสถานีและขบวนรถ โดยเฉพาะบริเวณจุดมือสัมผัส
และเหรียญโดยสาร และก าหนดให้มีแนวทางท่ีเหมาะสมในการคัดแยกและก าจัดขยะ 

(๒) จัดให้มีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์และขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
ก่อนและหลังการใช้บริการ  

(๓) ตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารก่อนเข้าระบบและขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในระบบ หากพบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียสหรือ
ไม่ให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในระบบ ให้สงวนสิทธิ์การใช้บริการ
เพ่ือความปลอดภัยต่อผู้โดยสารโดยรวม หากผู้โดยสารรายใดไม่ให้ความร่วมมือหรือกระท าการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค
โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนัยพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้หน่วยงานที่ให้บริการขนส่งทางรางทุกระบบ
บันทึกหลักฐาน และแจ้งไปยังเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายต่อไป  

 (๔) ผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างภายในสถานีและขบวนรถ โดยสามารถให้บริการเดินรถ
เต็มความจุสูงสุดตามมาตรฐานของแต่ละขบวนรถ ควบคู่กับการก ากับดูแลให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัยและงดพูดคุยตลอดเวลาที่อยู่ภายในขบวนรถ และบริหารจัดการความหนาแน่นภายใน
ขบวนรถไม่ให้เกินมาตรฐานที่เหมาะสม 

/(๕) ขอความร่วมมือ... 
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	(๒)	ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ระยะเวลาในการให้บริการและประกอบกิจการขนส่งทางรางภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
	(๓)	ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการพึงปฏิบัติด้านการจัดการระบบขนส่งทางราง ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓
	(๔)	ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการพึงปฏิบัติด้านการจัดระบบขนส่งทางราง ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
	(๕)	ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเพื่อป้องกันและยับยั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (OVID-19) ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔
	(๖)	ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเลื่อนหรือยกเลิกบัตรโดยสารเพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ด้รับผลกระทบจากการยกเลิกวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
	(๗)	ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง การควบคุมความหนาแน่นของผู้โดยสารภายในขบวนรถไฟและรถไฟฟ้า ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
	(๘)	ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ยกเลิกการปรับระยะเวลาให้บริการระบบขนส่งทางราง ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องท่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
	ข้อ ๒ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางรางทุกระบบถือปฏิบัติ มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านการจัดการระบบขนส่งทางรางรองรับการเปิดประเทศและส่งเสริมการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
	(๑) การหมั่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในสถานีและขบวนรถ โดยเฉพาะบริเวณจุดมือสัมผัสและเหรียญโดยสาร และกำหนดให้มีแนวทางที่เหาะสมในการคัดแยกและกำจัดขยะ
	(๒) จัดให้มีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์และขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังการใช้บริการ 
	(๓) ตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารก่อนเข้าระบบและขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในระบ หากพบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียสหรือไม่ให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในระบบ ให้สงวนสิทธิ์การใช้บริการเพื่อความปลอดภัยต่อผู้โดยสารโดยรวม หากผู้โดยสารรายใดไม่ให้ความร่วมมือหรือกระทำการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนัยพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้หน่วยงานที่ให้บริการขนส่งทางรางทุกระบบบันทึกหลักฐาน และแจ้งไปยังเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายต่อไป 
	(๔) ผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างภายในสถานีและขบวนรถ โดยสามารถให้บริการเดินรถเต็มความจุสูงสุดตามมาตรฐานของแต่ละขบวนรถ ควบค่กับการกำกับดูแลให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยและงดพูดคุยตลอดเวลาที่อยู่ภายในขบวนรถ และบริหารจัดการความหนาแน่นภายในขบวนรถไม่ให้เกินมาตรฐานที่เหมาะสม
	(๕) ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ โดยจัดให้มีจุดแสกน QR-Code เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร 
	(๖)	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเคร่งครัดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคที่เหมาะสม เพียงพอแก่เ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ รวมทั้งขอความร่วมมือให้มีการตรวจคัดกรองโรคด้วยชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits : ATK สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่มีการติดต่อโดยตรงกับผู้โดยสาร อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
	(๗)	จัดให้มีพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารภายในขบวนรถ สำหรับรถไฟระหว่างเมืองในเส้นทางที่มีต้นทาง-ปลายทาง ใช้เวลาเดินทางมากก่า ๓ ชั่วโมง โดยต้องมีการดำเนินการ ดังนี้  
	(๗.๑)	จัดให้มีพื้นที่รับประทานอาหารหรือตู้เสบียงภายในขบวนรถ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เช่น การใช้าชนะแบบใช้แล้วทิ้ง และการกำจัดขยะอย่างเหมาะสม การจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร และกำกับดูแลไม่ให้ผู้โดยสารใช้บริการแออัดหนาแน่นเกินความจุอันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค
	(๗.๒)	กำกับ ดูแลและประชาสัมพันธ์ ไม่ให้ผู้โดยสารรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มนอกพื้นที่ที่จัดให้ตามข้อ (๗.๑) 
	(๘) 	กำกับ ดูแล และประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารรับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารรับราบถึงบทลงโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้โดยสารในการแจ้งหน่วยงานที่ให้บริการหรือแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในกรณีที่พบเห็นผู้โดยสารที่กระทำการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคตามนัยพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
	ประกาศ  ณ วันที่           เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
	(นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์)
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