
  

 

 

ประกาศกรมการขนส่งทางราง 
เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง 

ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) (ฉบับที่ ๕) 

-------------------------------------- 
 ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้อ งที่ทั ่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่  
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป  
เป็นคราวที่ ๓ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
(ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ก าหนดมาตรการและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย 
และได้มีค าสั่งให้หารือหรือประสานงานกับคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ
ป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) นั้น  
 เ พื ่อให้การด า เนินการ เป ็นไปตามข้อก าหนดมาตรการผ่อนคลายดังกล่าวข้า งต ้น 
กรมการขนส่งทางรางจึงออกประกาศฉบับนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่ให้บริการขนส่งทางรางและผู้ใช้บริการ 
ปฏิบัติสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของประชาชนเป็นไปด้วยความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่สามารถสั่งการ 
และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วทันการณ์  โดยมีมาตรการป้องกันโรค 
ในระบบขนส่งทางราง ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
 (๑)  ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง ข้อแนะน าในการปฏิบัติเพ่ือหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ส าหรับผู้โดยสารและหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางราง 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และ ฉบับที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 (๒)  ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง 
ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
(ฉบับที่ ๓) ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และ (ฉบับที่ ๔) ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

  ข้อ ๒ ใหผู้้ให้บริการระบบขนส่งทางรางปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑)  เข้มงวดการท าความสะอาดจุดสัมผัส เหรียญโดยสาร ฆ่าเชื้อโรคภายในสถานี 
ขบวนรถ และระบบปรับอากาศ รวมทั้งให้มีการตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อโรคภายในสถานีและในขบวนรถ  
 (๒) เพ่ิมความถี่สูงสุดในการดูแลรักษาความสะอาดของระบบระบายอากาศและระบบ
ปรับอากาศของขบวนรถให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อ 
 (๓) ให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ เพ่ือให้บริการผู้โดยสารใช้ก่อนและหลังจากใช้ระบบ 
และจัดสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ภายในห้องน้ า 
 (๔) คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู ้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการ หากมีไข้สูงเกิน ๓๗.๕ 
องศาเซลเซียส และมีความจ าเป็นต้องเดินทาง ต้องมีมาตรการรองรับในการให้บริการ ดังนี้  
 (๔.๑) บันทึกข้อมูลผู้โดยสาร เผื่อการสอบสวนโรค 
 (๔.๒) ให้มีเจ้าหน้าที่ก ากับดูแลการเดินทางจากสถานีต้นทางไปยังปลายทาง 

/(๔.๓) จัด... 
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