
 
 
 
 

  
 

ประกาศกรมการขนส่งทางราง 
เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง 

ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๑๒ 

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

 ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และนายกรัฐมนตรีได้ประกาศข้อก าหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ ๒๕๔๘ (ฉบับที ่๓๐) 
ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงมีการปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดตามพ้ืนที่สถานการณ์ และการขยายเวลา
การบังคับใช้มาตรการส าหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดฯ (ฉบับที่ ๒๘) 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้บังคับใช้มาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติต่างๆ อย่างเข้มงวด
ต่อเนื่องไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาด
ของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันมิให้ทวีความรุนแรงขึ้น นั้น  

 กรมการขนส่งทางรางจึงออกประกาศมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง 
เพ่ือขอความร่วมมือหน่วยงานที่ให้บริการขนส่งทางรางทุกระบบถือปฏิบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑. ขยายเวลาการบังคับใช้ความตามประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติ 
การจัดการระบบขนส่งทางราง ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพ่ือควบคุมการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๑๐ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ฉบับที่ ๑๑ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง  

๒. กรณีขบวนรถโดยสารประเภทรถไฟทางไกล ให้ด าเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ จ ากัดหรือลดการบริการระบบรถไฟโดยสารข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัดที่มีต้นทางหรือ
ปลายทางภายในจังหวัดที่ก าหนดเป็นพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จ านวน ๒๙ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครนายก นครราชสีมา นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ 
ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี เพชรบูรณ์  ยะลา ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สงขลา สิงห์บุรี 
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง ระหว่างวันที่ ๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
  ๒.๒ กรณีรถไฟโดยสารเข้าและออกพื้นที่จังหวัดที่ก าหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด ให้มีจุดคัดกรองและจัดเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรองผู้โดยสารโดยเคร่งครัดตลอดเวลา 
โดยก าหนดให้ผู้โดยสารจะต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐานยืนยันตน พร้อมแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือหนังสือเดินทาง เอกสารยืนยันการอนุญาตเดินทางตามที่ราชการก าหนด การแจ้งข้อมูลในแอปพลิเคชันไทยชนะ 
และต้องลงทะเบียนขออนุญาตเดินทาง ในเว็บไซต์ “หยุดเชื้อเพ่ือชาติ” https://covid-19.in.th เพ่ือรับ QR Code 

/ส าหรับ... 
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