
  
 
 
 

  

ประกาศกรมการขนส่งทางราง 
เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง 

ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร 
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๑๓ 

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

 ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ และนายกรัฐมนตรีได้ประกาศข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๖) ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ ๑๘/๒๕๖๔ 
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูประเทศด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน 
โดยให้มีการก าหนดพ้ืนที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น ๑๗ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระบี่ ชลบุรี 
(เฉพาะอ าเภอบางละมุง เมืองพัทยา อ าเภอศรีราชา อ าเภอเกาะสีชัง และอ าเภอสัตหีบเฉพาะต าบลนาจอมเทียน
และต าบลบางเสร่) เชียงใหม่ (เฉพาะอ าเภอเมืองเชียงใหม่ อ าเภอดอยเต่า อ าเภอแม่ริม และอ าเภอแม่แตง) 
ตราด (เฉพาะอ าเภอเกาะช้าง) บุรีรัมย์ (เฉพาะอ าเภอเมืองบุรีรัมย์) ประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะต าบลหัวหิน
และต าบลหนองแก) พังงา เพชรบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองชะอ า) ภูเก็ต ระนอง (เฉพาะเกาะพยาม) ระยอง 
(เฉพาะเกาะเสม็ด) เลย (เฉพาะอ าเภอเชียงคาน) สมุทรปราการ (เฉพาะบริเวณพ้ืนที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ) 
สุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะสมุย เกาะพงันและเกาะเต่า) หนองคาย (เฉพาะอ าเภอเมืองหนองคาย อ าเภอสังคม 
อ าเภอศรีเชียงใหม่ และอ าเภอท่าบ่อ) และอุดรธานี (เฉพาะอ าเภอเมืองอุดรธานี อ าเภอบ้านดุง อ าเภอกุมภวาปี 
อ าเภอนายูง อ าเภอหนองหาน และอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม) และยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในพ้ืนที่
น าร่องดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ควบคู่ไปกับการก าหนด
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น 

 กรมการขนส่งทางรางจึงออกประกาศมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางราง 
เพ่ือขอความร่วมมือหน่วยงานที่ให้บริการขนส่งทางรางทุกระบบถือปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 

 ๑. ให้หน่วยงานที่ให้บริการขนส่งทางรางทุกระบบจัดให้มีช่วงเวลาการบริการ เส้นทางและ
ความถี่การให้บริการระบบรถไฟหรือรถไฟฟ้าภายในเขตพื้นที่ที่ก าหนดเป็นพื้นที่น าร่องด้านการท่องเที่ยว
ทั้ง ๑๗ จังหวัดข้างต้นอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
เพ่ือสนับสนุนการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวรองรับการเปิดประเทศ  

 

 

/๒. ให้มีการตรวจ... 



๒ 
 

 ๒. ให้มีการตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเข้มงวด โดยการตรวจ
เอกสารยืนยันการรับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจโดยวิธี RT-PCR 
หรือ COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits : ATK ยืนยันว่าไม่พบเชื้อโรคโควิด-19 ภายใน ๗๒ ชั ่วโมง 
แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
  ๒.๑ กรณีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจโดยวิธี RT-PCR หรือโดยการใช้ 
ชุดตรวจ ATK ไม่พบเชื้อภายใน ๗๒ ชั่วโมง ยังคงต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการในระบบ 
หากมีอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือมีอาการเสี่ยงเป็นผู้ติดเชื้อ ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ
และแนะน าให้ไปพบแพทยห์รือสาธารณสุขท้องที่ 
  ๒.๒ กรณีพบว่าไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และไม่มีผลตรวจโดยวิธี RT-PCR หรือ ATK 
หรือมีอาการเสี่ยงในการติดเชื้อตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) หรือกระทรวงสาธารณสุขระบุไว้ ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการและให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องที่
เพ่ือด าเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคโดยเคร่งครัดต่อไป 
 ๓. ก ากับดูแล ควบคุมความจุในขบวนรถให้สอดคล้องเพียงพอกับความต้องการเดินทาง 
ของประชาชน ไม่ให้เกิดความหนาแน่นแออัด หรือบรรทุกผู้โดยสารเกินความจุ อันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค 
โดยให้ด าเนินการตามมาตรการควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ควบคู่กับมาตรการบริหารจัดการ
ความหนาแน่นของผู้โดยสาร เช่น มาตรการ Group Release การเพ่ิมความถี่การบริการหรือจัดขบวนรถเสริม 
ในช่วงเร่งด่วน เป็นต้น 
 ๔. จัดให้มีจุดบริการจ าหน่ายชุดตรวจ ATK ภายในสถานีรถไฟที่เป็นต้นทางหรือใกล้กับ
ด่านชายแดนระหว่างประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวในการตรวจคัดกรองโรค 
 ๕. ให้มีการตรวจคัดกรองโรคด้วยชุดตรวจ ATK ทุก ๗ วัน หรือตามความเหมาะสมแก่พนักงาน
ผู้ให้บริการที่เข้าข่ายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact) ตามนิยามที่กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก าหนดไว้ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
 ๖. กรณีการให้บริการรถไฟข้ามจังหวัดในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ขอความร่วมมือให้การรถไฟ
แห่งประเทศไทยเข้าประเมินตนเองด้วยแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2 Plus ได้ที่ shorturl.asia/KrTDB 
ตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (COVID Free Setting) ส าหรับขนส่งสาธารณะ
ข้ามจังหวัด ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก าหนด 

 ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแตว่ันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  

  ประกาศ  ณ วันที่    ๒๘     เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 (นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ)์ 
 รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน 
 อธิบดีกรมการขนส่งทางราง  
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	ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
	ประกาศ  ณ วันที่    ๒๘     เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
	(นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์)
	รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน
	อธิบดีกรมการขนส่งทางราง 

