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คำสั่งศูนย์ปฏิบัติกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินด้ำนคมนำคมและกำรขนส่ง
ทั่วรำชอำณำจักร
ที่ 1/2563
เรื่อง ข้อปฏิบตั ิในกำรขนส่งสินค้ำทำงถนนในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
ระหว่ำงช่วงเวลำห้ำมบุคคลออกนอกเคหสถำน
โดยที่ น ำยกรั ฐ มนตรีไ ด้อ อกข้ อ กำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่ ง พระรำชกำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษำยน 2563
ก ำหนดห้ ำ มบุ ค คลใดออกนอกเคหสถำนระหว่ ำ งเวลำ 22.00 นำฬิ ก ำ ถึ ง 04.00 นำฬิ ก ำ
ของวั น รุ่ ง ขึ้ น โดยก ำหนดข้ อ ยกเว้ น ในกำรปฏิ บั ติ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ กำรขนส่ ง สิ น ค้ ำ บำงประเภท
และข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ 9 แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน
พ.ศ. 2548 (ฉบั บ ที่ 3) ลงวั น ที่ 10 เมษำยน 2563 ก ำหนดข้ อ ยกเว้ น ในกำรปฏิ บั ติ
ตำมข้อกำหนด (ฉบับที่ 2) ให้ ชัด เจนขึ้น เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ดังนั้น เพื่อให้
กำรปฏิบัติเป็นไปตำมกฎหมำยดังกล่ำว ปลัดกระทรวงคมนำคมในฐำนะหัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำรแก้ไข
สถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น ด้ ำ นคมนำคมและกำรขนส่ ง ทั่ ว รำชอำณำจั ก ร ตำมค ำสั่ ง นำยกรั ฐ มนตรี
ฉบับที่ 11/2563 ลงวันที่ 10 เมษำยน 2563 เรื่อง กำรจัดโครงสร้ำงของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม จึงออกคำสั่งกำหนดข้อปฏิบัติ
ในกำรขนส่งสิน ค้ำทำงถนนในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินระหว่ำงช่วงเวลำห้ำมบุคคลออกนอกเคหสถำนไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ บุ ค คลที่ มี ค วำมจ ำเป็ นในกำรขนส่ง สิ นค้ ำเพื่ อ ประโยชน์ข องประชำชน ได้แ ก่
ผู้ขนส่งอำหำร ยำ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้ำอุปโภคบริโภค ผลผลิตกำรเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง
ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ หรือสินค้ำเพื่อกำรนำเข้ำหรือส่งออก จัดเตรียมใบอนุญำต
ขับรถ บัตรประจำตัวประชำชน บัตรประจำตัวพนักงำนหรือหนังสือรับรองกำรทำงำน และเอกสำร
เกี่ยวกับสินค้ำตำมแบบแนบท้ำยคำสั่งนี้ เพื่อใช้แสดงต่อเจ้ำหน้ำที่และต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันโรค
ที่ทำงรำชกำรกำหนด รวมถึงกำรยอมรับกำรตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย
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ข้อ 2 กำรขนส่ ง สิ น ค้ ำ ตำมข้ อ 1 ให้ ห มำยควำมรวมถึ ง กำรขนส่ ง เที่ ย วเปล่ ำ หรื อ
ตู้สินค้ำเปล่ำ ในกรณีเดินทำงไปรับสินค้ำและเดินทำงกลับภำยหลังเสร็จสิ้นกำรขนส่งสินค้ำเรียบร้อยแล้วด้วย
โดยให้ผู้ขนส่งจัดเตรียมเอกสำรตำมข้อ 1 ไว้แสดงต่อเจ้ำหน้ำที่เช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่ำจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่น
สั่ง ณ วันที่ 14 เมษำยน พ.ศ. ๒๕63
ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ
ปลัดกระทรวงคมนำคม
หัวหน้ำศูนย์ปฏิบตั ิกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
ด้ำนคมนำคมและกำรขนส่งทั่วรำชอำณำจักร

เอกสารเกี่ยวกับสินค้า
(แบบแนบท้ายคาสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ที่ 1/2563)

1. ชื่อผู้ขนส่งสินค้า
1.1 บุคคล
นาย/ นาง/ นางสาว
1.2 นิติบุคคล
หจก./ บจก./ บมจ./
อื่นๆ
2. ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (ถ้ามี) เลขที่
/25 สิ้นอายุ /
/ 25 จังหวัด
3. รถที่ใช้ทาการขนส่ง
3.1 เลขทะเบียนรถ
3.2 เลขทะเบียนรถพ่วง (ถ้ามี)
4. พนักงานขับรถ และผู้ติดตามประจารถ
4.1 พนักงานขับรถ นาย/นาง/นางสาว
ใบอนุญาตขับรถเลขที่
ประเภท/ชนิด
สิ้นอายุ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
4.2 พนักงานขับรถ นาย/นาง/นางสาว
ใบอนุญาตขับรถเลขที่
ประเภท/ชนิด
สิ้นอายุ
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
4.3 ผู้ติดตามประจารถ นาย/นาง/นางสาว
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
4.4 ผู้ติดตามประจารถ นาย/นาง/นางสาว
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
5. การขนส่งสินค้า
จุดต้นทาง วันที่เดินทาง
จุดปลายทาง วันที่เดินทาง
สถานที่
สถานที่
ถนน
ตาบล
ถนน
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
อาเภอ
จังหวัด
รายการ
ปริมาณสินค้า
ลาดับ
ชนิด/ประเภทสินค้า
นาหนัก(กก.) หรือ ปริมาตร(ลบ.ม.)
1.
2.
3.
รวมนาหนัก
6. กรณีมกี ารขนส่งเที่ยวเปล่า
จุดต้นทาง วันที่เดินทาง
สถานที่
ถนน
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด

เที่ยวไปรับสินค้า

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
วันที่

จุดส่งสินค้า

เที่ยวกลับจากขนส่งสินค้า
จุดปลายทาง วันที่เดินทาง
สถานที่
ถนน
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
ผู้บันทึก
)

หมายเหตุ : (1) ให้ประจาไว้กับรถสาหรับแสดงเมื่อมีการขอตรวจ (2) กรณีรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ให้ใช้เอกสารฉบับนี้แทนใบกากับการขนส่ง

