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ประกาศกรมเจ้าท่า
ที่ 41/2563
เรื่อง แนวปฏิบตั ิส้าหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้าไทย กรณีเป็นเรือจากท้องทีน่ อกราชอาณาจักร
ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ได้ประกาศให้โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่
นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
พ.ศ. 2563 ก้าหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักร ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea)
สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macao)
และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (Hong Kong) สาธารณรัฐอิตาลี (Italian Republic) และสาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน (Islamic Republic of Iran) เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) นัน
เพื่อเป็นแนวทางส้าหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้าไทยให้ด้าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การเดิ น เรื อ ในน่ า นน้ าไทย พระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๕๖ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น
การด้าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคของประเทศ อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงประกาศแนวปฏิบัติ
ส้าหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้าไทย กรณีเป็นเรือจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่อ
อันตรายกรณีโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี
1. ในกรณี ที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ก้ า หนดให้ ท้ อ งที่ น อกราชอาณาจั ก รใดเป็ น เขต
ติด โรคติด ต่ออัน ตราย กรณีโ รคติ ด เชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ
คนประจ้าเรือ ผู้โดยสาร และผู้ที่อยู่บนเรือที่เดินทางมาจากท้องทีน่ ันต้องได้รับการกักตัว (quarantine)
และอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออย่างอื่นตามที่รัฐบาลก้าหนด
2. เรือเดินระหว่างประเทศซึ่งมาจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย
กรณีโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หากมีความจ้าเป็น
ต้องเดินทางเข้ามาประเทศไทย ให้ผู้ประกอบกิจการเดินเรือ เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือ นายเรือ
ผู้ควบคุมเรือ หรือตัวแทนเรือ ด้าเนินการ ดังนี
2.๑ ส่งเอกสาร ได้แก่ ใบส้าแดงสุขภาพของคนในเรือ (Maritime Declaration of Health)
รายชื่อ ๑๐ เมืองท่าที่ผ่านมา บัญชีรายชื่อลูกเรือและผู้โดยสารในเรือ และผลการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย ๗ วันล่าสุด ให้แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
กรมควบคุมโรค ก่อนเรือเข้ามาในช่องทางเข้าออกประเทศ อย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง
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2.2 จั ด ให้ มี ก ารด้ า เนิ น การให้ ค วามรู้ แ ก่ นายเรื อ ผู้ ค วบคุ ม เรื อ คนประจ้ า เรื อ
ผู้โดยสาร และผู้ที่อยู่บนเรือ เรื่อง โรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.3 จัด ให้ มีการตรวจวัด อุณหภูมิร่างกายของนายเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจ้าเรือ
ผู้โดยสาร และผู้ที่อยู่บนเรือ เป็นการประจ้า หากพบว่ามีอาการผิดปกติ ได้แก่ มีอุณหภูมิร่างกาย
ตังแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึนไป และมีอาการไอ มีน้ามูก เจ็บคอ หรือหอบเหนื่อย อย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้คัดแยกผู้มีอาการผิดปกติดังกล่าว เฝ้าระวังอาการ และหากสามารถกระท้าได้ให้น้าตัวส่งสถานพยาบาล
ที่ใกล้ที่สุดเพื่อท้าการตรวจทันที หรือด้าเนินการตามข้อ 2.4 ต่อไป
2.4 กรณี พ บหรื อ สงสั ย ว่ า จะมี ผู้ ติ ด เชื อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) บนเรื อ
ให้ด้าเนินการคัดกรองผู้ปลอดเชือ และคัดแยกผู้ติดเชือ ไม่ให้ปะปนกัน โดยแจ้งเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค เพื่อด้าเนินการตามขันตอนต่อไป
2.5 ให้จอดทอดสมอเรือที่พบว่ามีผู้ต้องสงสัยว่าติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ ต้าบลที่ทอดสมอส้าหรับการกักกันโรคและคัดกรองโรค ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย
พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ ณ ต้าบลที่พนักงานแพทย์เห็นสมควร เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค ด้าเนินการตามขันตอนต่อไป
3. นอกจากต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ 2 แล้ ว ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การเดิ น เรื อ เจ้ า ของหรื อ
ผู้ครอบครองเรือ นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ ต้องด้าเนินการให้เป็นไปตามหมวดที่ 5 ข้อบังคับส้าหรับ
การป้องกันโรคภยันตราย แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนา้ ไทย พระพุทธศักราช 2456 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวด ๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้าไทยฯ ดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับตังแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. ๒๕63
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