
 
 

 
๑. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ 

 
หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 

เร่ือง การใหบ้ริการท่าเรือภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
     วัน/เดือน/ปี ที่จัดการความรู้  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔  
 
 
 
 ๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  ๑. พล.ร.ต.สมพงษ์  ภูเวียง  ( CKO ) 
  ๒. น.อ.อนุวัต  ดาผิวดี   ( KM Manager ) 
  ๓. น.ต.ไพศาล  เพชรช าลิ   ( Facilitator ) 
  ๔. น.ต.ชัยวัฒน์  พรมพันธุ์  ( Facilitator ) 
  ๕. ร.อ.จิตติ  สวัสดิ์ล้น     ( Facilitator ) 
                     ๖. ร.ท.วีระ  ทศพร   หัวหน้าแผนกแพทย์ (ผู้ให้ข้อมูล) 
                     ๗. นางสาวนิติพร  รัตนปกรณ์                หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
  ๘. นางพิชชาภา ตุละพิภาค  เจ้าหน้าที่ประจ าด่านฯ (ผู้ให้ข้อมูล) 
 

 ๓. หลักการและเหตุผล 

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ 
(Coronavirus Disease หรือ COVID - 19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายประเทศทั่วโลก ท าให้มีผู้ติดเชื้อ
และเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก และมีรายงานพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อในประเทศเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มี
ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดภายในประเทศไทยได้ในอนาคต ประกอบกับเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ องค์การ
อนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าว เป ็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Public Health 
Emergency of International Concern : PHEIC) ส ่วน ป ระ เท ศ ไท ย โด ย ร ัฐ มน ตร ีว ่าก ารกระท รว ง
สาธารณสุข ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 
หรือ COVID - 19) เป็นโรคติดต่ออันตราย และประกาศให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย 
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คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการท่าเรือ 
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  การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการเรือเข้า - ออกจากท่า 
ทั้งเรือไทยและเรือต่างประเทศ ในปัจจุบันมีเรือพร้อมกับลูกเรือ และผู้โดยสารที่มากับเรือ ตลอดจนผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องมาใช้บริการท่าเรือของ กทส.ฐท.สส. เป็นประจ า ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ ขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป และเพ่ือให้เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น กทส.ฐท.สส. จึงได้ด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาล    
(กระทรวงสาธารณสุข) กองทัพเรือ และ ฐท.สส. รวมทั้งน ามาตรการของควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือ
พาณิชย์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี มาใช้ประกอบกันในการออกเป็นค าสั่งยุทธการ ผอ.กทส.ฐท.สส. เรื่อง “การป้องกัน
และควบคุมเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙” เพ่ือใช้เป็นมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ภายในหน่วยงาน 

 ๔. วัตถุประสงค์ 
                ๔.๑ เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ที่อาจมา

จากก าลังพลของเรือ ทร. ที่กลับมาจากการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ ที่มีการระบาดหรือพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด           
ตามประกาศการควบคุมโรคติดต่อ และจากลูกเรือของเรือสินค้า พนักงานของบริษัทที่ประกอบการในพ้ืนที่ของ
ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่เข้า - ออกในหน่วยงานของการท่าเรือสัตหีบ 

       ๔.๒ เพ่ือเป็นมาตรการเพ่ิมเติม ส าหรับการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่น าไปใช้ปฏิบัติ ให้เกิดความปลอดภัย 
และลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสใกล้ชิดบุคคลที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อ 

       ๔.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริการท่าเรือ ให้สอดคล้องกับแนวทางของ มาตรการการควบคุม
โรคติดต่อที่ กองทัพเรือ กระทรวงสาธารณสุข และรัฐบาล ก าหนดให้หน่วยราชการต่าง ๆ ปฏิบัติ  

       ๔.๔ เพ่ือเป็นการบูรณาการขีดความสามารถในเรื่องการบริการท่าเรือ ของการท่าเรือสัตหีบ         
และขีดความสามารถในเรื่องการบริการทางการแพทย์ ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีระบบและประสาน
สอดคล้องกัน 

  ๕. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
         ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

๑. อัตราการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของก าลังพล กทส.ฐท.สส. เป็นศูนย์  
   ๒. อัตราการติดเชื้อ/แพร่เชื้อจากลูกเรือสินค้า พนักงานของบริษัทที่ประกอบการในพ้ืนที่ท่าเรือพาณิชย์

สัตหีบ - กองทัพเรือ ก าลังพลของเรือ ทร. ที่จอดเทียบท่า หรือจากบุคคลทั่วไปที่เข้า - ออกในหน่วย เป็นศูนย์       
     ๓. อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าเรือตามมาตรการที่ทางท่าเรือสัตหีบ ได้ก าหนดขึ้นภายใต้
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  

                     ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ  
     ๑. สามารถคัดกรองและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงอาจมาจากก าลังพล  
    ของเรือ ทร. ที่กลับมาจากการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่เสี่ยงหรือพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด และทีม่ากับลูกเรือของสินค้า 
    รวมทั้งพนักงานบริษัท ผู้ประกอบการในพ้ืนที่และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาในพ้ืนที่ของการท่าเรือสัตหีบ 
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    ๒. สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ก าลังพลของการท่าเรือสัตหีบ ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ ก าลังพลของเรือ ทร.  
  และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการเป็นด่านหน้าในการคัดกรองก าลังพลของลูกเรือสินค้า และก าลัง  
  พลของเรือ ทร. ที่กลับมาจากปฏิบัติราชการในพ้ืนที่เสี่ยง ก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่ชุมชน 
    ๓. ในการคัดกรองลูกเรือของสินค้า พนักงานของบริษัท รวมทั้งก าลังพลของเรือ ทร. ที่กลับมาจาก 
  ราชการ หากพบว่าเป็นบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด สามารถได้รับการรักษา และการปฏิบัติตาม 
  แนวทางการควบคุมโรคระบาดได้อย่างทันท่วงท ี
    ๔. สามารถน ากระบวนการการปฏิบัติ ช่วยสนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ  
  รัฐบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อได้รับการประสาน/ร้องขอ 

      ๖. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้ 
                          Dialog 

                        Success Story Telling (SST) 

                         The World Café 

                          Flow Chart  

 ๗. กระบวนการให้บริการท่าเรือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID - 19) 

               ตามมาตรการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) ของช่องทางเข้าออกประเทศ 
ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ ๔)  
                 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 
2019 : COVID -19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายประเทศท่ัวโลก ท าให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจ านวนมาก 
ขณะนี้มีการระบาดใน ๒๐๙ ประเทศ ๒ เขตบริหารพิเศษ ๒ เรือส าราญ มีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั่วโลก ๑,๘๕๑,๗๓๔ 
ราย เสียชีวิต ๑๑๑ ,๑๗๙ ราย (ข้อมูลวันที่  ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓) อ้างอิงจากเว็ปไซต์ของกรมควบคุมโรค)   
สถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อสะสม ๑,๕๒๔ ราย รักษาอยู่ ๑,๓๘๘ ราย หายแล้ว    
๑๒๗ ราย เสียชีวิต ๙ ราย (ข้อมูลวันที่ ๕ มกราคม - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓) 
              เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ อาจเกิดขึ้น  โดยจากสถานการณ์ ในขณะนี้ 
การแพร่ระบาดของประเทศไทยอยู่ ใน ระยะที่  ๒  คื อ เริ่ มมี การติ ด เชื้ อจากคนสู่ คนภายในประเทศ  
และได้ยกระดับการแจ้งเตือนการระบาดของโรคเป็นระดับ ๓ คือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพ้ืนที่ที่พบ
การระบาดของโรคการนี้ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้ก าหนด
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 
2019 หรือ COVID -19) ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
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  ๑. ด่านควบคุมโรคฯ ก าหนดมาตรการฯ และแนวทางปฏิบัติเสนอประธานช่องทางฯ เพ่ือพิจารณา  
ใช้แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของช่องทางฯหากพบมีผู้เดินทางสงสัยป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
(Patient Under Investigation : PUI) 
  ๒. เมื่อประธานช่องทางฯ เห็นชอบตามมาตรการที่ด่านควบคุมโรคฯ ก าหนด จะเริ่มใช้แผนตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของช่องทางฯ และแจ้งคณะท างานพัฒนาช่องทางฯ เพ่ือทราบและด าเนินการ       
ตามมาตรการ 
  ๓. คณะท างานพัฒนาช่องทางฯ เริ่มใช้แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของหน่วยงาน 
  ๔. ด่านควบคุมโรคฯ แจ้งตัวแทนเรือให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 

     มาตรการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือ
พาณิชย์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ฉบับท่ี ๔ 

 ๑. ตัวแทนเรือ ประสานขอข้อมูลจากกัปตันเรือ เพื่อตรวจสอบข้อมูล ดังนี้ 
     ๑.๑ มีเรือมาจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ภายใน ๑๔ วัน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวม ฮ่องกง, มาเก๊า) เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน 
(เปลี่ยนแปลงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) ภายใน ๑๔ วัน หรือไม่ ? 
     ๑.๒ มีลูกเรือ เดินทางมาจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายใน ๑๔ วัน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวม ฮ่องกง, มาเก๊า) เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน 
(เปลี่ยนแปลงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) มาข้ึนเรือระหว่างทาง ภายใน ๑๔ วัน หรือไม่ ? 
     ๑.๓ มีเรือหรือลูกเรือ เดินทางมาจากท้องที่นอกราชอาณาจักรท่ีมีการระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้แก่ ฝรั่งเศส, สเปน, อเมริกา, สวิสเซอร์แลนด์, นอร์เวย์, ญี่ปุ่น, เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, 
สวีเดน, อังกฤษ, เยอรมนี, ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, มาเลเซีย, แคนนาดา, โปรตุเกส, บราซิล, เช็กเกีย, อิสราเอล, 
ออสเตรเลีย, เกาะไอร์แลนด์, ฟินแลนด์, ปากีสถาน, ตุรกี, กรีซ, ชิลี, ลักเซมเบิร์ก, โปแลนด์, เอกวาดอร์ ภายใน    
๑๔ วัน หรือไม่ ? 
     ให้ตัวแทนเรือส่งเอกสารให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง 
(อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘) และส่งส าเนาให้ท่าเรือที่เรือจะ
เข้าเทียบท่า, ส านักงานน าร่องมาบตาพุด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องขอ 
     เอกสารเรือที่ต้องแจ้งมีทั้งหมด ๖ แบบฟอร์มและเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑) Information of Conveyance Arriving in Thailand (ต.๑) 
  ๒) Maritime Information of Health (ต.๒) 
  ๓) Maritime Declaration of Health (ต.๓) 
  ๔) The voyage memo (last ten ports) 
  ๕) The crew list with embarked date & place  
  ๖) Questionnaire for Coronavirus Disease 2109 Screening และผลวัดอุณหภูมิลูกเรือ   
ทุกคน อย่างน้อย ๗ วัน จนถึงวันที่จะเทียบท่าเรือ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการท่าเรือ 

เร่ือง การให้บริการท่าเรือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งที่            ฉบับที ่
วันที่บงัคับใช ้ หน้าที่    ๕           ของ   ๔๘  หน้า 

  
  เอกสารเพิ่มเติม (ตามมติที่ประชุมคณะท างานช่องทางฯ โดยผู้อ านวยการ การท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ 
เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓) 
  - เอกสารใบรับรองแพทย์ที่มีการตรวจรับรองหรือออกให้มีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการ
เดินทาง (Medcertificate for Covid-19) และหลักฐานการประกันสุขภาพ (Health Insurance) ที่คุ้มครองการ
รักษาพยาบาลในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ เมื่อเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดในข้อ ๑๑ โดยอนุโลม ตาม พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) 
กรณีเรือมาจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย และท้องที่นอกราชอาณาจักรมีการระบาด
ต่อเนื่อง         
  ๒. เม่ือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านฯ ได้รับเอกสารแล้ว จะประเมินความเสี่ยงจาก
เอกสาร ดังนี้ 
 ๒.๑ ถ้าเรือเดินทางมาจากเขตติดโรค แต่พ้นระยะฟักตัวของโรคแล้ว(>๑๔ วัน) ให้เรือเทียบท่า
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านฯ จะตรวจคัดกรองอุณหภูมิ แต่ไม่อนุญาตให้กัปตัน
และลูกเรือลงจากเรือ 
 ๒.๒ ถ้าอยู่ในระยะฟักตัวของโรค (≤๑๔ วัน) กรณีแจ้งเข้าท่าก่อนวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๓ ให้ประธาน
ช่องทางฯ เป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ หากเรือแจ้งเข้าหลังวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๓ ไม่อนุญาตให้เข้าเทียบท่าจนกว่าจะ
เลยระยะฟักตัวของโรค (> ๑๔ วัน) 
  ๒.๒.๑ กรณีไม่มีผู้ป่วยสงสัยเข้าเกณฑ์ PUI ให้เรือเข้าเทียบท่าได้ ห้ามผู้ใดขึ้นหรือลงจากเรือก่อน
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านฯ จะตรวจคัดกรองเสร็จ และอนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้องขึ้นปฏิบัติงานได้ ตามที่
ด่านควบคุมโรคฯ ก าหนด และไม่อนุญาตให้กัปตันและลูกเรือลงจากเรือ 
  ๒.๒.๒ ตัวแทนเรือและผู้เกี่ยวข้องที่จะขึ้นปฏิบัติงานบนเรือ ต้องใส่ชุด PPE ประกอบไปด้วยชุด 
PPE, Mask N95, แว่นครอบตา และถุงมือยาง ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานบนเรือ เมื่อลงจากเรือให้ถอดชุด PPE ลงใน
ถังขยะท่ีใส่ถุงแดงที่บริษัทหรือตัวแทนเรือจัดเตรียมให้ และล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้ง 
  ๒.๒.๓ มีผู้เดินทางสงสัยป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI)    
เจ้าพนักงานประจ าด่านฯ จะรายงานประธานช่องทางฯ เพื่อพิจารณาเปิด EOC (Emergency Operation Center) 
และให้วิทยุสื่อสารประสานกับกัปตันเรือให้ไปทิ้งสมอ ณ จุดคัดกรอง โดยให้ตัวแทนเรือจัดหาเรือ TUG ไปส่งที่จุด
คัดกรอง (จุดคัดกรอง : แลตติจูด 12 องศา 31 ลิปดาเหนือ ลองติจูด 100 องศา 56 ลิปดาตะวันออก หน้าเกาะจวง) 
  ๒.๓.๔ ขณะเรือเทียบท่าและมีผู้ปฏิบัติงานบนเรือแล้ว  มีผู้ป่วยสงสัยเขาเกณฑ์ PUI เกิดขึ้น       
ให้ผู้ประกอบการท่าเรือและตัวแทนเรือ แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านฯ ทราบ เพ่ือด าเนินการตรวจ
คัดกรองลูกเรือ 
  หากผลการตรวจคัดกรอง พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านฯ 
จะแจ้งประธานช่องทางฯ เพ่ือประสาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  (สสจ.ชลบุรี) ขอรับการสนับสนุน
รถพยาบาลรับผู้ป่วยส่งต่อไปโรงพยาบาล ขอสนับสนุนทีม CDCU (Communicable Disease Control Unit)   
เพ่ือสอบสวนโรคและท าลายเชื้อในเรือ ขอสนับสนุนทีมติดตามผู้สัมผัสโรค และขอรถเก็บขยะติดเชื้อจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) เพ่ือเก็บขยะติดเชื้อท่ีท่าเรือ 
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คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการท่าเรือ 

เร่ือง การให้บริการท่าเรือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งที่            ฉบับที ่
วันที่บงัคับใช ้ หน้าที่    ๖           ของ   ๔๘  หน้า 

 
 เมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI ลูกเรือและผู้ที่ปฏิบัติงานบนเรือถือเป็นผู้สัมผัสโรค เจ้าพนักงานประจ า
ด่านฯ จะสั่งกักกันผู้สัมผัสโรคทุกคนให้อยู่บนเรือ ณ จุดกักกัน (เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้
ท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรค โดยอาศัยตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘) 
  กรณีเรือที่เดินทางมาจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาด
ต่อเนื่องและยังอยู่ในระยะฝักตัวของโรค(๑๔ วัน) เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย ต้องท าความสะอาดเรือ และฆ่า
เชื้อในห้องที่จัดเตรียมไว้ให้ ตัวแทนเรือต้องประสานกัปตันเรือให้ส่งรูปถ่ายให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคฯ ล่วงหน้า   
จึงจะอนุญาตให้เรือเข้าเทียบท่าได้ (ประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติส าหรับเรือท่ีเข้ามาในน่านน้ าไทย กรณีเป็นเรือจากท้องที่นอกราชอาณาจักร) 
  เจ้าพนักงานควบคุมโรคประจ าด่านฯ จะสั่งยกเลิกกักกันผู้สัมผัสโรคบนเรือเมื่อ 
     ๑) ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีผลเป็นลบ 
     ๒) พ้นระยะฟักตัวของโรค (๑๔ วัน) นับแต่วันที่พบผู้ป่วยรายสุดท้าย 

  กรณี Sign On และ Sign Off 
 (ตามมติที่ประชุมคณะท างานช่องทางฯ โดยมีผู้อ านวยการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เป็นประธาน วันที่ ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๖๓) 
 ๓. กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ (Sign On) ประสงค์จะขึ้นปฏิบัติงานบน
เรือ ตัวแทนเรือต้องพามาให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคฯ ตรวจคัดกรองก่อนขึ้นเรือ ตามมาตรการดังนี้ 
  ๓.๑ ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ (Health Certificate) ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคฯ (ใบรับรอง
แพทย์ต้องมีอายุไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง นับแต่วันที่แพทย์ให้การรับรอง) โดยระบุว่า “ไม่พบการติดเชื้อ Covid-19 และ
ไม่ป่วยในช่วง ๑๔ วัน ก่อนการเดินทาง” 
  ๓.๒ ต้องแสดงหลักฐานการประกันสุขภาพ (Health Insurance) ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคฯ   
ที่คุ้มครองการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ (อ้างอิงตามหนังสือควบคุมโรคที่ 
สธ ๐๔๐๔.๙/ว ๖๘๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือด าเนินการตามมาตรการส าหรับผู้โดยสารที่
เดินทางมาจากเขตโรคติดต่ออันตราย) 
  ๓.๓ ผู้ที่มีวัตถุประสงค์ขึ้นปฏิบัติงานบนเรือชั่วคราว ต้องมีเอกสารตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ ตัวแทน
เรือต้องพามาให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคฯ ตรวจคัดกรองก่อนขึ้นเรือ เมื่อเสร็จภารกิจและลงจากเรือ ตัวแทนเรือต้อง
พามาให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคฯ ตรวจคัดกรอง และด าเนินการดังนี้ 
        - ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ต.๘ ติดตั้งและกรอกข้อมูลในแอพพลิเคชั่น AOT Airport 
และ แอพพลิเคชั่น Line บนโทรศัพท์มือถือให้ครบถ้วน พร้อมใช้งานและรายงานตัวผ่านแอพพลิเคชั่นทุกวัน 
        - กรณีไม่สามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นได้ ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ต.๘ และโทรศัพท์ 
หรือส่ง อีเมลล์ รายงานตัวให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคฯ ทราบทุกวัน จนกว่าจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักร  
 ๔. กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ ขอลงจากเรือเพื่อเข้าประเทศไทย  
(Sign Off) ต้องมีเอกสารพนักงานควบคุมโรคฯ ก าหนด หากมีสัญชาติไทย อ้างถึง พรก.การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ข้อ ๓ การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในการใช้ยานพาหนะ 
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ไม่ว่าทางอากาศ ทางน้ า ทางบก เพ่ือเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดช่องทาง         
เข้า - ออกด่าน จุดผ่านแดน หรือจุดผ่อนปรนตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และกฎหมายว่าด้วยตรวจคนเข้าเมือง 
ส าหรับผู้โดยสารหรือเข้ามาในราชอาณาจักร เว้นแต่ 
  ๖) เป็นผู้มีสัญชาติไทย ให้ติดต่อสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่พ านักเพ่ือออกหนังสือ
รับรอง หรือมีใบรับรองแพทย์ โดยให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในต่างประเทศให้ข้อมูล อ านวยความสะดวกแก่ผู้ม ี 
สัญชาติไทย ในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร 
     หมายเหตุ : การปฏิบัติงานที่ท่าเรือให้อยู่ในพื้นที่ ที่ควบคุมโรคระบาดหรือ Quarantine area หรือให้
เป็นไปตามค าสั่งของผู้อ านวยการ การท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ 
      หากกรณีเร่งด่วนบุคคลบนเรือป่วยต้องการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ด าเนินการส่งเอกสารให้
เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ เพ่ือตรวจสอบดังนี้ 
  - พาสปอร์ต 
  - ผลตรวจอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าราชอาณาจักรไทย 
  - ซักประวัติและบันทึกอาการเจ็บป่วยลงในเอกสาร ม.๔๒ และเอกสาร ต.๘ และประวัติเดินทาง 
๑๔ วัน ก่อนเข้าราชอาณาจักรไทย 
      หลังเสร็จสิ้นการส่งผู้ป่วยไปพบแพทย์ 
  - ด่านควบคุมโรคฯ วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนกลับขึ้นบนเรือ 
  - ส่งเอกสารใบรับรองแพทย์และผลการรักษาให้ด่านควบคุมโรคฯ 
  - ให้ตัวแทนเรือเป็นผู้ประสานติดตามสุขภาพผู้ป่วย แจ้งอาการจนครบ ๑๔ วัน 
 *ถ้าเป็นกรณีเรือทางทหาร ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค     
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) 
 มาตรการส าหรับผู้ประกอบการท่าเรือและบริษัทท่ีด าเนินการในท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ 
                   ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการท่าเรือทุกแห่ง ด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ดังนี้ 
   ๑. ก าหนดมาตรการของผู้ประกอบการท่าเรือและบริษัทที่ด าเนินการในท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ    
ให้สอดคล้องกับมาตรการของด่านควบคุมโรคฯ เพ่ือบังคับใช้ในหน่วยงาน 
  ๒. ให้ตรวจสอบเอกสารที่ตัวแทนเรือจัดส่งผู้ประกอบการท่าเรือและบริษัทดังนี้ 
      ๒.๑ มีเรือมาจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายใน ๑๔ วัน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวม ฮ่องกง, มาเก๊า) เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน 
(เปลี่ยนแปลงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) ภายใน ๑๔ วัน หรือไม่ ? 
      ๒.๒ มีลูกเรือ เดินทางมาจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายใน ๑๔ วัน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวม ฮ่องกง, มาเก๊า) เกาหลีใต้ อิตาลี 
อิหร่าน (เปลี่ยนแปลงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) มาข้ึนเรือระหว่างทาง ภายใน ๑๔ วัน หรือไม่ ? 
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     ๒.๓ มีเรือหรือลูกเรือ เดินทางมาจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่มีการระบาดต่อเนื่อง กรณีโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้แก่ ฝรั่งเศส, สเปน, อเมริกา, สวิสเซอร์แลนด์, นอร์เวย์, ญี่ปุ่น(บางเมือง), เดนมาร์ก, 
เนเธอร์แลนด์, สวีเดน, อังกฤษ, เยอรมนี, ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, มาเลเซีย, แคนนาดา, โปรตุเกส, บราซิล, เช็กเกีย, 
อิสราเอล, ออสเตรเลีย, เกาะไอร์แลนด์, ฟินแลนด์, ปากีสถาน, ตุรกี, กรีซ, ชิลี, ลักเซมเบิร์ก, โปแลนด์, เอกวาดอร์ 
ภายใน ๑๔ วัน หรือไม่ ? 
  ๓. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ชุด PPE ส าหรับบุคคลที่จะขึ้นไปปฏิบัติงานบนเรือ 
  ๔. จัดให้มีเจ้าหน้าที่บริษัทหรือตัวแทนเรือที่ได้รับการอบรม ตรวจสอบบุคคลที่จะขึ้นไปปฏิบัติงาน
บนเรือ ให้จัดเตรียมชุด PPE ประกอบไปด้วยชุด PPE, Mask N95, แว่นครอบตา และถุงมือยาง โดยต้องสวมใส่
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานบนเรือ  
  ๕. เมื่อผู้ปฏิบัติงานลงจากเรือ ให้ถอดชุด PPE ลงในถังขยะที่ใส่ถุงสีแดงใส่แยกเฉพาะที่บริษัทหรือ
ตัวแทนเรือจัดเตรียมให้ และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกครั้ง 
  ๖. จัดให้มีเจ้าหน้าที่บริษัทหรือตัวแทนเรือ จดบันทึกข้อมูลผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ขึ้นหรือลงจากเรือ 
(ใช้แบบฟอร์มของด่านควบคุมโรคฯ) เพ่ือติดตามอาการผู้สัมผัสโรคจนครบ ๑๔ วัน 
  ๗. ตรวจสอบ จัดเตรียมอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น ถังขยะสีแดง ถุงสีแดง ให้เพียงพอ และก าหนดพ้ืนที่การ
ส่งต่อผู้ป่วยตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของท่าเรือ 
  ๘. ก าชับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดใน พรก.ฉุกเฉิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ข้อที่ ๑๑ ดังนี้ 
      ๑. ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการ
ท ากิจกรรม และให้ก าจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 
      ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า 
      ๓. ให้บุคคลตามข้อ(๒.) ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค  
      ๔. ให้บุคคลตามข้อ (๒.) เว้นระยะนั่งหรือยินห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร เพ่ือป้องกันการติดต่อ
สัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ าลาย 
      ๕. ให้ควบคุมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่
จ าเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างกัน 
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 นิยาม ผู้เดินทางสงสัยป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) หมายถึง ผู้ป่วย
มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๓° C ขึ้นไป ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หายใจ
เหนื่อยหรือล าบาก) และมีประวัติในช่วง ๑๔ วัน ก่อนวันเริ่มป่วย อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 
  ๑. มีประวัติเดินทางไปยังหรือมาจาก หรืออยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
  ๒. มีผู้ที่อาศัยร่วมบ้านเดินทางกลับมาจากพ้ืนที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ 
  ๓. เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
  ๔. มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
  ๕. เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ที่สัมผัสกับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
  ๖. มีประวัติไปในสถานที่ชุมชนและมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในช่วงเวลาเดียวกันกับ
ผู้ป่วย ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
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เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งที่            ฉบับที ่
วันที่บงัคับใช ้ หน้าที่    ๑๐          ของ   ๔๘  หน้า 

 

                ขั้นตอนการขออนุญาตขึ้นปฏิบัติงานบนเรือ ((Sign On) ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease : COVID -19)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ ขออนุญาตขึ้นปฏิบัติงาน  
บนเรือ (Sign On) 

กรณีต่างชาติ 

ไม่มีใบอนุญาตท างาน 
ไม่อนุญาตให้ Sign On 

มีใบอนุญาตท างาน 
อนุญาตให้ Sign On 

สัญชาติไทย 

ต้องด าเนินการดังนี้ 
 ๑. ตัวแทนเรือต้องพามาให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคฯ  ตรวจประวัติการเดินทางจากพาสปอร์ตและตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายก่อนขึ้นเรือ 
 ๒. แสดงใบรับรองแพทย์ (Health Certificate) ซึ่งได้รับการรับรองหรือออกให้มีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง 
ก่อนการเดินทาง 
 ๓. แสดงหลักฐานการประกันสุขภาพ(Health Insurance) ที่คุ้มครองการรักษาในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ 
 ๔. ให้กรอกเอกสาร ต.๘ 
 

ขึ้นปฏิบัติงานบนเรือได้โดยให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรค ตามที่
ทางราชการก าหนดใน พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ข้อ ๑๑ 
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เร่ือง การให้บริการท่าเรือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งที่            ฉบับที ่
วันที่บงัคับใช ้ หน้าที่    ๑๑          ของ   ๔๘  หน้า 

 
  ขั้นตอนการขออนุญาตลงจากเรือเพ่ือเข้าประเทศไทย(Sign Off)  ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease : COVID -19)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจ ายานพาหนะ ที่จะ
ขออนุญาตลงจากเรือ (Sign Off) 

กรณีต่างชาติ 

ไม่อนุญาตให้ Sign Off 

สัญชาติไทย ได้รับอนุญาตจากสถานทูตไทย หรือสถาน
กงสุลไทยที่พ านัก เพ่ือออกหนังสือรับรอง หรือมีใบรับรอง

แพทย์และปฏิบัติตามวรรคสอง 

ต้องด าเนินการดังนี้ 
 ๑. ตัวแทนเรือต้องพามาให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคฯ  ตรวจประวัติการเดินทางจากพาสปอร์ตและตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายก่อนขึ้นเรือ 
 ๒. แสดงใบรับรองแพทย์ (Health Certificate) ซึ่งได้รับการรับรองหรือออกให้มีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง 
ก่อนการเดินทาง 
 ๓. แสดงหลักฐานการประกันสุขภาพ(Health Insurance) ที่คุ้มครองการรักษาในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ 
 ๔. ให้กรอกเอกสาร ต.๘ 
 

           การเข้ าราชอาณ าจักรไทยโดยให้ปฏิบั ติ ตามมาตรการป้ องกัน โรคตามที่ ท างราชการก าหนด                   
ใน พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ข้อ ๑๑ เพ่ิมมาตรการใช้แอพพลิเคชั่น ติดตามทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และน า
มาตรการคุมไว้สังเกต หรือมาตรการกักกันตัวอย่างน้อย ๑๔ วัน ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อมาใช้แก่บุคคล      
บางประเภทหรือบางคนได้ตามความจ าเป็น 
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คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการท่าเรือ 

เร่ือง การให้บริการท่าเรือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งที่            ฉบับที ่
วันที่บงัคับใช ้ หน้าที่    ๑๒          ของ   ๔๘  หน้า 

 
 
          ขั้นตอนการขออนุญาตขึ้นปฏิบัติงานบนเรือของผู้ที่มีวัตถุประสงค์ขึ้นปฏิบัติงานบนเรือชั่วคราว  
ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease : COVID -19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีมีบุคคลขออนุญาตขึ้นปฏิบัติงานบนเรือชั่วคราว หรือปฏิบัติงาน 
หน้าท่าเรือในการขนถ่ายสินค้า กรณีเรืออนุญาตให้เทียบท่าได้ 

ก่อนขึ้นเรือ 
 ตัวแทนเรือน าเอกสารที่ด่านควบคุมโรคฯ ก าหนด และตรวจเอกสาร รวมถึงประวัติการ

เดินทางในช่วง ๑๔ วัน ก่อนมาท างาน และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนการปฏิบัติงาน 
 ต้องใส่ PPE ตามท่ีก าหนดในมาตรการของช่องทางฯ โดยเคร่งครัด 
 บันทึกประวัติการติดต่อไว้ที่ท่าเรือก่อนเข้าท างานเสมอ 

หลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
 ติดตามสุขภาพโดยตัวแทนเรือหรือบริษัทขนส่งสินค้า จนครบ ๑๔ วัน หากพบอาการเข้าได้กับ

เกณฑ์ PUI ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด่านฯ ทันที 
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คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการท่าเรือ 

เร่ือง การให้บริการท่าเรือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งที่            ฉบับที ่
วันที่บงัคับใช ้ หน้าที่    ๑๓          ของ   ๔๘  หน้า 

 
 
  ขั้นตอนการขออนุญาตลูกเรือออกไปพบแพทย์  ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease : COVID -19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เดินทางท่ีจะขออนุญาตออกไปพบแพทย์ 

ให้ตัวแทนเรือส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ ตรวจสอบ 
 พาสปอร์ต/ส าเนาหนังสือเดินทาง 
 ผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าราชอาณาจักรไทย 
 ซักประวัติและบันทึกอาการเจ็บป่วยลงในเอกสาร ม.๔๒ และเอกสาร ต.๘ 
 ประวัติการเดินทาง ๑๔ วัน ก่อนเดินทางมา 

เรือจอดที่จุดทิ้งสมอ 
แจ้ งตั วแทน เรือ เตรียม เรือ  TUG    
ไปรับคนป่วยมา โดยทีมแพทย์จาก
โรงพยาบาลที่  EOC สสจ.ชลบุ รี 
ก าหนด ให้น ารถพยาบาลไปรับคน
ป่วยที่ท่าเทียบเรือ 

เรือท่ีจอดท่าเรือสัตหีบ 
ตัวแทนเรือประสานรถพยาบาล
ไปรับคนป่วย โดยทีมแพทย์จาก
โรงพยาบาลที่ EOC สสจ.ชลบุรี 
ก าหนด  

หากพบผู้สงสัยป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (Patient Under 
Investigation : PUI)  เ ข้ า สู่
กระบวนการส่งต่อผู้ป่วยตาม
แผนฉุกเฉินของช่องทางฯ 

หลังเสร็จสิ้นการส่งผู้ป่วยไปพบแพทย์ 
 ผลตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนกลับขึ้นบนเรือ 
 ส่งเอกสารใบรับรองแพทย์และผลการรักษาให้ด่านควบคุมโรคฯ 
 ให้ตัวแทนเรือเป็นผู้ประสานติดตามสุขภาพของผู้ป่วย แจ้งอาการจนครบ ๑๔ วัน 
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 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ของช่อง
ทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร (ฉบับท่ี ๕)  

         เพ่ือให้ สอดคล้องกับสถานการณ์และ เป็นไปตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต   
ท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร ช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี จึงขอออกมาตรการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ ๑ ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)        
ช่องทางเข้าออกประเทศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ฉบับนี้ เป็นมาตรการเพ่ิมเติมจากฉบับที่  ๓ เพ่ือให้สอดคล้อง        
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร 
   ข้อ ๒ ห้ามเรือบรรทุกคนโดยสาร เรือที่มีผู้โดยสาร หรือเรือใดๆ เข้ามาในน่านน้ า ไทย เว้นแต่เรือ
บรรทุกสินค้าซึ่งขนส่งสินค้าตามความจ าเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว 
   ข้อ ๓ มาตรการก่อนเรือเดินทางมาถึงราชอาณาจักรไทย 
  (๑) ตัวแทนเรือ ประสานขอข้อมูลจากกัปตันเรือ เพ่ือตรวจสอบข้อมูล ดังนี้ 
       ๑) มีเรือมาจากเขตติดโรคติดต่ออันตราย หรือพ้ืนที่ที่การระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (รายชื่อประเทศเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) ภายใน ๑๔ วัน หรือไม่ 
       ๒) มีคนประจ าเรือ เดินทางมาจาก เขตติดโรคติดต่ออันตราย หรือพ้ืนที่ที่การระบาดต่อเนื่อง
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (รายชื่อประเทศเปลี่ยนแปลงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) มาขึ้นเรือ
ระหว่างทาง ภายใน ๑๔ วัน หรือไม่ 
  (๒) หากไม่เข้าเกณฑ์ตาม (๑) ให้ตัวแทนเรือส่งเอกสารเรือ (ทุกเที่ยว) ให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อประจ าด่านฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒๔ ชม. (อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘) และส่งส าเนาให้กับผู้ประกอบการท่าเรือที่เรือจะเข้าเทียบท่า ส านักงานน าร่องมาบตาพุด 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องขอ 
    เอกสารเรือที่ต้องแจ้งมี ดังนี้ 
            ๑) Information of Conveyance Arriving in Thailand (ต.๑) 
   ๒) Maritime Information of Health (ต.๒) 
   ๓) Maritime Declaration of Health (ต.๓) 
   ๔) The voyage memo (last ten ports) 
   ๕) The crew list with embarked date & place  
   ๖) Questionnaire for Coronavirus Disease 2109 Screening  
                                ๗) ผลวัดอุณหภูมิลูกเรือทุกคน อย่างน้อย ๗ วัน จนถึงวันที่จะเทียบท่าเรือ 
  (๓) หากเข้าเกณฑ์ตาม (๑) ให้เรือทุกล าลอยล าจนเลยระยะฝักตัวของโรคหรือ ๑๔ วัน ตามค าสั่ง
ของประธานช่องทางฯ หลังวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ให้ตัวแทนเรือส่งเอกสารให้เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อประจ าด่านฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒๔ ชม. (อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ 
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โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘) และส่งส าเนาให้กับท่าเรือที่เรือจะเข้าเทียบท่า ส านักงานน าร่องมาบตาพุด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร้องขอ ดังนี้ 

            ๑) Information of Conveyance Arriving in Thailand (ต.๑) 
   ๒) Maritime Information of Health (ต.๒) 
   ๓) Maritime Declaration of Health (ต.๓) 
   ๔) The voyage memo (last ten ports) 
   ๕) The crew list with embarked date & place  
   ๖) Questionnaire for Coronavirus Disease 2109 Screening  
                                ๗) ผลวัดอุณหภูมิลูกเรือทุกคน อย่างน้อย ๗ วัน จนถึงวันที่จะเทียบท่าเรือ 
   ๘) เอกสารแสดงถึงกระบวนการท าลายเชื้อโรคในเรือ ก่อนเรือเข้าเทียบท่า (ตามประกาศ 
กรมเจ้าท่าที่ ๕๔/๒๕๖๓ ลงวนัที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ก าหนดให้ผู้ประกอบการเรือ ผู้ประกอบการท่าเรือ และ
ผู้โดยสารปฏิบัติ กรณีท่ีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร) ได้แก่ 
       ๘.๑) ห้องที่จัดเตรียมไว้ส าหรับให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องขึ้นปฏิบัติงาน 
       ๘.๒) บันไดน าร่อง (Pilot Ladder) 
       ๘.๓) สะพานเดินเรือ (Bridge) 
       ๘.๔) อุปกรณ์ส าหรับการเดินเรือที่น าร่องต้องใช้ 
  (๔) วิธีการส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้กัปตันและคนประจ าเรือ ลงนามในเอกสารให้
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ให้กับตัวแทนเรือและผู้เกี่ยวข้อง แล้วตัวแทนเรือหรือ
ผู้เกี่ยวข้องพิมพ์เอกสารสี ลงนามรับรองส าเนาและส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน (โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับของแต่ละหน่วยงาน) 
  (๕) การประเมินข้อมูลจากเอกสารเรือ เพื่อตรวจคัดกรองคนประจ าเรือ 
   ๑) ประเมินเอกสารแล้วพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI ให้เรือท้ิงสมอ ณ จุดคัดกรอง 
   ๒) ประเมินเอกสารแล้วไม่พบผู้ป่วยสงสัย/ไม่มีความเสี่ยงให้น าเรือเข้าเทียบท่า 
  (๖) การขึ้นเรือเพ่ือตรวจคัดกรองคนประจ าเรือใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านฯ จะขึ้นเรือเพ่ือตรวจคัดกรองคนประจ าเรือ  
ทุกคน 
   ข้อ ๔ มาตรการขณะเรือเทียบท่า 
  (๑) ห้ามคนประจ าเรือลงจากเรือ เว้นแต่กรณีต้องลงมาปฏิบัติงานที่จ าเป็น บริเวณหน้าท่าเรือ
เท่านั้น และให้สวมอุปกรณ์ PPE เพ่ือป้องกันโรคพร้อมทั้งรีบด าเนินการและกลับขึ้นเรือโดยเร็ว 
  (๒) เมื่อมีเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องขึ้นปฏิบัติงานบนเรือ กัปตันและคนประจ าเรือทุกคน ต้องสวม
หน้ากากอนามัยป้องกันไว้ตลอดเวลา 
  (๓) การข้ึนปฏิบัติงานบนเรือ 
   ๑) ผู้ขึ้นปฏิบัติงานบนเรือทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)    
ขั้นต่ า ดังนี้ 
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       ๑.๑) แว่นครอบตา (Goggle) หรือ กระบังหน้ากันละอองฝอย (Face Shield) 
       ๑.๒) หน้ากากชนิด N95 
       ๑.๓) ถุงมือยาง (Glove) 
       ๑.๔) รองเท้าบู้ท รองเท้า Safety หรือร้องเท้าหุ้มส้น 
   ๒ ) ผู้ที่ จะขึ้นปฏิบัติ งานบริ เวณท่าเรือ เช่น ตัวแทนเรือ  (Ship agent), Checker,     
Time Keeper, Surveyor, Loading Master, Shipping, Cargo Owners, Foreman, Stevedore, พนั กงาน -   
รับเชือก ฯลฯ ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ขั้นต่ า ดังนี้ 
       ๒.๑) หน้ากากชนิด N95 หรือหน้ากากอนามัย Surgical Mask 
       ๒.๒) ถุงมือยาง (Glove) 
       ๒.๓) รองเท้าบู้ท รองเท้า Safety หรือร้องเท้าหุ้มส้น 
  โดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปปฏิบัติงานภายในเรือ (Cabin) ให้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ด้านนอกเรือ หรือ
บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ แต่ถ้ามีความจ าเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติงานในเรือให้ด าเนินการตามความจ าเป็น เมื่อเสร็จสิ้น
ภารกิจแล้วให้รีบกลับออกมาโดยเร็ว 
  ผู้ที่ปฏิบัติงานกับเรือทั้งข้อ ๑) และ ๒) นั้น ให้แจ้งชื่อ เบอร์โทรติดต่อ แก่ เจ้าหน้าที่การท่าเรือฯ  
ที่จุดคัดกรอง เพ่ือซักประวัติ, ตรวจสอบประวัติการเดินทาง, วัดอุณหภูมิร่างกายและท าบันทึกการติดตามเฝ้าระวัง
สุขภาพ 
  หากมีหลักฐานปรากฏชัดว่า ที่ปฏิบัติงานกับเรือทั้งข้อ ๑) และ ๒) นั้น ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
ตนเอง (PPE) ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านฯ ก าหนดหรือมีการปกปิดประวัติการเดินทาง ประวัติ
สุขภาพ บุคคลนั้นจะต้องได้รับโทษตามข้อก าหนดกฎหมายพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และต้องถูกคุมไว้
สังเกต และห้ามปฏิบัติงานเป็นเวลา ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติงานกับเรือ 
    (๔) ผู้เดินทางขอขึ้นปฏิบัติงานบนเรือ (Sign On) 
       ๑) ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยน้อยกว่า ๑๔ วัน หรือชาวไทยที่มีประวัติเดินทาง
กลับจากต่างประเทศในระยะ ๑๔ วัน ไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติงานบนเรือ (Sign On) สินค้า เรือภายในประเทศ
เดินทางไปแท่นขุดเจาะ หรือมาปฏิบัติงานบริเวณท่าเรือ โดยเด็ดขาด 
       ๒ ) ผู้มีสัญชาติไทยที่ ไม่มีประวัติ เดินทางกลับจากต่างประเทศในระยะ  ๑๔  วัน หรือ
ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตปฏิบัติงานในประเทศไทยหรือเป็นผู้ที่พ านักอยู่ในประเทศไทย มากกว่า ๑๔ วัน กรณีจะ
ขอขึ้นปฏิบัติงานบนเรือ (Sign On) สินค้า หรือเรือภายในประเทศเพ่ือไปปฏิบัติงานที่แท่นขุดเจาะกลางทะเลไทย 
ตัวแทนเรือต้องน าพามาพบเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านฯ เพ่ือซักประวัติ, ตรวจสอบประวัติการ
เดินทาง, วัดอุณหภูมิร่างกายและต้องแสดงเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
   ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุ “มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วยด้วยโรค COVID-19 ตรวจแบบ
PCR” ที่มีการรับรองหรือออกให้จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน มีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงนับจากวันที่
แพทย์ให้การรับรองจนถึงวันที่มาขออนุญาตเดินทาง 
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   ส าเนาบัตรประชาชน (กรณีสัญชาติไทย) หรือ ส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) 
(กรณีชาวต่างชาติผู้ที่พ านักอยู่ในประเทศไทย มากกว่า ๑๔ วัน) เพ่ือให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านฯ 
พิจารณาลงความเห็น ตรวจคัดกรอง และการพิจารณาอนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติงานบนเรือ 
  (๕) ผู้เดินทางขอลงจากเรือ เพ่ือเข้าประเทศไทย (Sign Off) 
       ๑) ชาวต่างชาติ (ที่ไม่ได้รับยกเว้นตามข้อก าหนดออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราช     
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับที่ ๑ ข้อ ๓) ไม่อนุญาตการขอลงจากเรือ เพื่อเข้า
ประเทศไทยทุกกรณี ยกเว้น มีเหตุเจ็บป่วยร้ายแรงให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของการขออนุญาตลูกเรือไปพบแพทย์ 
อย่างเคร่งครัด 
       ๒) กรณีผู้มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติ (ที่ได้รับยกเว้นตามข้อก าหนดออกตามความ       
ในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับที่ ๑ ข้อ ๓) ผู้เดินทาง
กลับมาจากการปฏิบัติงานกับเรือสินค้าหรือกลับจากแท่นขุดเจาะกลางทะเลในน่านน้ าราชอาณาจักรไทย           
ให้ซักประวัติ คัดกรองโดยการวัดไข้และยื่นเอกสารดังนี้ 
   ๒.๑ เอกสาร ต.๘ 
   ๒.๒ ใบยินยอมกักตัวและเฝ้าระวังสุขภาพ โดย Home Quarantine หรือกักตัวโดยพ้ืนที่
ที่รัฐก าหนดเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันกลับเข้าประเทศไทย (ตามมาตรการที่ออกโดยคณะท างานพัฒนา
ช่องทางฯ หรือตามประกาศค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี) 
  (๖) การขออนุญาต พาคนประจ าเรือไปพบแพทย์ จะพิจาณาอนุญาตเฉพาะผู้ป่วยมีอาการรุนแรง 
ที่อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือต้องได้รับการรักษาเร่งด่วน ให้น าพาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล โดยให้รถพยาบาลมารับ   
ที่ท่าเทียบเรือ ตัวแทนเรือต้องเป็นผู้ด าเนินการขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านฯ          
และด าเนินการติดตามการรักษาของคนประจ าเรือตลอดการรักษา ไม่ให้มีการออกจากการรักษาไปยังจุดอ่ืนที่ไม่ได้
รับอนุญาต โดยยื่นเอกสารดังนี้ 
       ย ื่นขอพาคนประจ าเรือไปพบแพทย ์ 
         - ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาหนังสือเดินทางคนประจ าเรือท่ีป่วย 
         - เอกสารตามฟอร์มลูกเรือขอไปพบแพทย์ 
       ย ื่นขอพาคนประจ าเรือกลับเรือเมื่อพบแพทย์ 
         - ส าเนาใบรับรองแพทย์ในการตรวจรักษา 
         - รายชื่อผู้สัมผัสกับผู้ป่วยขณะรักษาและเบอร์โทรติดต่อ 
   ข้อ ๕ เพิ่มมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ช่องทางเข้าออกฯ ดังนี้ 
  ๑. จัดวางแอลกอฮอล์เจล หรือเจลล้างมือประจ าที่เข้าถึงได้ในบริเวณท่าเรือ 
  ๒. จัดวางถังขยะที่แดงเพ่ือทิ้งอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) ในบริเวณท่าเรือ 
            ๓.ตรวจสอบบุคคลที่จะขึ้นปฏิบัติงานกับเรือ ต้องใส่  PPE ตามที่ข้อแนะน าในมาตรการ           
โดยเคร่งครัด หากพบผู้ใดฝ่าฝืน ให้บันทึกภาพถ่ายเป็นหลักฐาน เพ่ือแจ้งให้ด่านควบคุมโรคฯ หรือเจ้าหน้าที่การท่าฯ 
เพ่ือทราบ และด าเนินการตามบทลงโทษของกฎหมายหรือข้อก าหนดประกาศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  (๔) ควบคุม ก ากับไม่ให้คนประจ าเรือลงจากเรือ เว้นแต่กรณีต้องลงมาปฏิบัติงานที่จ าเป็นบริเวณ
หน้าท่าเรือเท่านั้น โดยสวมอุปกรณ์ PPE เสมอ และปฏิบัติงานเสร็จให้กลับขึ้นเรือโดยเร็ว 
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คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการท่าเรือ 

เร่ือง การให้บริการท่าเรือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งที่            ฉบับที ่
วันที่บงัคับใช ้ หน้าที่    ๑๘          ของ   ๔๘  หน้า 

 
   ข้อ ๖ สื่อสารและมีการก ากับให้มีการปฏิบัติงานที่บนเรือสินค้า เรือภายในประเทศ หรือการ
ปฏิบัติงานที่บริเวณท่าเรือ ที่เกี่ยวข้องกับช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันโรคตามที่ทางราชการก าหนดใน พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที ่๑) ข้อ ๑๑ ดังนี้ 
   (๑.) ให้ท าความสะอาดโดยการเช็ดท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสของสถานที่ที่ เกี่ยวข้อง 
ก่อนการท ากิจกรรม และให้ก าจดัขยะมูลฝอยทุกวัน 
   (๒ .) ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการสวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
   (๓.) ให้บุคคลตามข้อ (๒.) ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
   (๔.) ให้บุคคลตามข้อ (๒.) เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร เพ่ือป้องกันการ
ติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ าลาย 
   (๕.) ให้ควบคุมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการท ากิจกรรมให้   
สั้นลงเท่าทีจ่ าเป็นโดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 
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อยู่ในระยะฟักตัวของโรค (๑๔ วัน)                                                                            มากกว่าระยะฟักตัวของโรค (๑๔ วัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังการตรวจคัดกรองผู้เดินทางเรือขอเข้าเทียบท่าเพื่อปฏิบตัิงานบริเวณท่าเรือหรือเพื่อ Sign on /Sign Off 
ส าหรับช่องทางเข้าออกประเทศท่าเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

นิยาม ผู้เดินทางสงสัยป่วย เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) หมายถงึ 
     ผู้เดินทางที่มีประวัติไข้ หรือ มีไข้ตั้งแต่ ๓๗.๓°Cขึ้นไป ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ
อย่างใดอยา่งหนึ่ง (ไอ น้ ามูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจล าบาก) ร่วมกับการ
มีประวัตใินช่วงเลา ๑๔ วัน ก่อนเริ่มปว่ย อย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี 
๑. มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจากต่างประเทศทุกเทีย่วบิน ทุกช่องทางระหว่างประเทศ 
๒. มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
๓. ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเท่ียว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจ านวนมาก 
๔. ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือ สถานทีท่ี่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า 
๕. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ตัวแทนเรือยื่นเอกสาร ดังนี้ 
๑) Information of Conveyance Arriving in Thailand (ต.1) 
๒) Maritime Information of Health (ต.2) 
๓) Maritime Declaration of Health (ต.3) 
๔) The voyage memo (last ten ports) 
๕) The crew list with embarked date & place 
๖) Questionnaire for Coronavirus Disease 2019 Screening 
๗) ผลวัดอุณหภูมิคนประจ าเรือทุกคนอย่างน้อย ๗ วัน จนถึงวันที่จะเทียบ
ท่าเรือ 

ประเมินความเส่ียงตาม
เอกสารล าดับที่ ๑ - ๗
เอกสาร 

มีผู้ป่วย PUI ไม่มีผู้ป่วย PUI 

ด่านฯ ประสาน สจป./น าร่อง ให้เรือทิ้งสมอ ณ จุดกกักัน 

ด่านฯ /ฝ่ายแพทย ์การท่าฯ และเลซอง                  
สวมอุปกรณ์ PPE คัดกรองส่งต่อ รพ. 

SAT สคร.6 ชลบุร ี
SAT กรม  

ควบคุมโรค 

ผอ.การท่าเรือสัตหีบ พิจารณาเปิด EOC 
ร่วมกับหนว่ยงาน 
สาธารณสุข 

EOC สสจ. ชลบุร ี

CDCU 

เตรียมความพร้อม 
รพ. เครือข่าย/สสอ. 
และก าลังคนสนับสนุน 

ด่านฯ ยกเลิกการกักกัน และให้เรือเทยีบท่าเพื่อท างานตามปกติ 
เมื่อผล Lab ยืนยันไม่พบเชื้อ Novel Coronavirus 2019 

ท าลายเช้ือในเรือ/ 
ติดตามผู้สัมผัสโรค 

เรือทิ้งสมอ ณ จุดคัดกรอง 
จนครบ ๑๔ วัน 

เรือเทียบท่า 

ขออนุญาต Sign on /Sign off ขออนุญาตขนส่งสินค้า 

ด่านฯ 
คัดกรอง 

ไม่มีผู้ป่วย PUI 
 

ด่านฯ 
คัดกรอง 

ไม่มีผู้ป่วย PUI 
 

อนุญาต Sign on / Sign off 
โ ด ย ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม  พ ร บ . ค น เ ข้ า เ มื อ ง  
พ.ศ.๒๕๒๒ ,พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘, พรก.ฉุกเฉิน 
พ.ศ.๒๕๔๘, ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
และมาตรการของช่องทางฯ ที่เกี่ยวข้อง 

มีผู้ป่วย PUI 
 

มีผู้ป่วย PUI 
 

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
ขึ้นเรือท างานตามปกติ 
โดยให้อยู่ในพื้นที่ควบคุม 
โ ร ค ร ะ บ า ด  ห รื อ
Quarantine area ห รื อ 
เป็นไปตามค าสั่งของ ผอ.
การท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ  
เท่าน้ัน 

จุดคัดกรองและจุดกักกัน ละตจิูดที่ 12 องศา 31 ลิปดา ลองติจูดที่ 100 องศา 56 ลิปดา ตะวันออก หน้าเกาะจวง 
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               ไม่มีไข้ (ไม่เกิน ๓๗.๓°C) /ไม่มีประวัติเสี่ยง    มีไข้เกิน ๓๗.๓°C หรือมีประวัติเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เดินทางขอขึ้นปฏิบตัิงานบนเรือ (Sign On) 

สัญชาติไทย 
ที่ไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ

ภายในระยะเวลา ๑๔ วัน 
๑) ใบรับรองแพทย์อายุ ๗๒ ช่ัวโมง (ระบุ     
ไม่ป่วยด้วยโรค COVID-19) 
๒) ส าเนาบตัรประชาชน 
๓) เอกสารอนุญาตให้ปฏิบัติงานกบัเรือ
ต่างชาติ ที่ได้รับรองจากทางราชการ 

ด่านควบคุมโรค ด าเนินการ
ดังนี ้
๑.คัดกรองด้วย Hand Held 
๒ .ซักประวัติ เสี่ ยงและการ
เดินทางในระยะ ๑๔ วัน ก่อน
จะขอขึ้นปฏิบัติงานบนเรือใน
เอกสาร Questionnaires 
 

ชาวต่างชาติ 
ที่ได้รับยกเว้นตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

และอยู่ไทยมากกว่า ๑๔ วัน 
1.ใบรับรองแพทย์อายุ ๗๒ ช่ัวโมง 
(ระบุไม่ป่วยด้วยโรค COVID-19) 
2) ใบอนุญาตท างาน (Work 
Permit) 
3) หนังสือเดินทางแสดงว่าอยู่
ประเทศไทยมากกว่า ๑๔ วัน 
4) หลักฐานแสดงถึงข้อยกเว้น
ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 

เรือสินค้าใหผ้่านพิธีการ ตม. 
ในการ Stamp ออกจากประเทศ 

ขึ้นปฏิบัติงานบนเรือได้โดยให้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการ
ก าหนด ใน พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
(ฉบับท่ี ๑) ข้อ ๑๑ 
วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน 

 
เรือภายในประเทศ 

ปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะ 
มาตรการป้องกัน โรคตามที่ ทาง
ราชการก าหนด ใน พรก.ฉุกเฉิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๑) ข้อ ๑๑ 
วัดอุณหภูมิเฝ้าระวังตนเองทุกวัน 

เข้าระบบสอบสวนโรคเพื่อส่งต่อในการคุม
ไว้สังเกตหรือส่งต่อ รพ.ในเครือข่าย 

ชาวต่างชาติ 
ที่ไม่ได้รับยกเว้นตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉนิ 

ไม่ อ นุ ญ าต ให้ ขึ้ น ป ฏิ บั ติ งาน บ น เรื อ     
(Sign On) สินค้า หรือเรือภายในประเทศ
ที่ไปแท่นขุดเจาะ โดยเด็ดขาด 
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     ไม่เข้าเกณฑ์ PUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เดินทางขอลงจากเรือ เพื่อเข้าประเทศไทย (Sign Off) 

ผู้มีสัญชาตไิทย หรือชาวต่างชาติที่ได้รบัยกเว้นตาม พ.ร.ก.ฉกุเฉิน 
 ผู้ที่เดินทางกลับมาจากการปฏิบัติงานกับเรือสินค้าหรือกลับจากแท่นขุดเจาะกลางทะเลในน่านน้ าราชอาณาจักรไทย
ให้ตัวแทนเรือส่งเอกสารขออนุญาตเทียบท่าเรือต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านฯ เมื่อได้รับอนุญาตเทียบท่า    
จึงจะสามารถให้ตัวแทนเรือเรือยื่นขออนุญาตให้ลูกเรือ ขอลงจากเรือ เพ่ือเข้าประเทศไทย (Sign Off) ยื่นเอกสารดังนี้   
  ๑ . แสดงใบรับรองแพทย์ (Health Certificate) ซึ่งได้รับการรับรองหรือออกให้มีระยะเวลาไม่เกิน         
๗๒ ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง 
  ๒. แสดงหลักฐานการประกันสุขภาพ (Health Insurance) ที่คุ้มครองการรักษาในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ 
  ๓. ใบอนุญาตท างาน (Work Permit) หรือหลักฐานแสดงถึงข้อยกเว้นตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กรณีต่างชาติ 
  ๔.ประวัติสุขภาพ ได้แก่ ผลวัดอุณหภูมิร่างกายในระยะ ๑๔ วัน ก่อนขออนุญาตเทียบท่า 

ด่านควบคุมโรค ด าเนินการ
ดังนี ้

๑.คัดกรองด้วย Hand Held 
๒.ซักประวัติตามเอกสาร ต.8 
 

ผ่านพิธีการ ตม. 

  ด่านออกใบค าสั่งให้กักตัวเป็นระยะ ๑๔ วัน 
ในสถานที่ตามมาตรการที่ออกโดยคณะท างาน
พัฒ นาช่ อ งท างฯ  ห รือ ตามประกาศค าสั่ ง
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี 
 

ส่งต่อรพ.ในเครือข่าย ตามแผน
ฉุกเฉินของช่องทางฯ 

เข้าเกณฑ์ PUI 

ชาวต่างชาติ 
  (ที่ ไม่ ได้ รั บ ย ก เว้ น ต า ม
ข้อก าหนดออกตามความใน
ม าต ร า  ๙  แ ห่ งพ ร ะ ร าช
ก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น  พ .ศ .
๒๕๔๘ ฉบับที่ ๑ ข้อ ๓) 

ไม่อนุญาตการขอลงจากเรือ 
เพื่อเข้าประเทศไทย ทุกกรณ ี 
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การปฏิบัติงานในสถานการณ์วิกฤต COVID - 19 ของ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ 

  การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการเรือเข้า - ออกจากท่า 
ทั้งเรือไทยและเรือต่างประเทศ ในปัจจุบันมีเรือพร้อมกับลูกเรือ และผู้โดยสารที่มากับเรือ ตลอดจนผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องมาใช้บริการท่าเรือของ กทส.ฐท.สส. เป็นประจ า ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ ขึ้นได้  ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ 
(Coronavirus Disease หรือ COVID - 19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายประเทศท่ัวโลก ท าให้ติดเชื้อและ
เสียชีวิตจ านวนมาก และมีรายงานพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อในประเทศเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบัน 
สถานการณ์ของประเทศไทยอยู่ในขั้นวิกฤต มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพ่ิมขึ้นทุกวัน และมีแนวโน้มว่าจะมีการแพร่
ระบาดและมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง 
  ดังนั้น เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และเพ่ือให้เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น กทส.ฐท.สส. จึงได้ปฏิบัติตามมาตรการของด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี และได้มีค าสั่งยุทธการ  ผอ.กทส.ฐท.สส.  
เรื่อง “การป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙” น ามาใช้ในการปฏิบัติงานในช่วงวิกฤตการระบาดของโรค
ไวรัส COVID - 19 โดยอ้างถึงมาตรการหรือค าสั่งของ 
                     ๑) พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ 
                     ๒) ค าสั่งปฏิบัติการ “กลุ่มเสี่ยง ๖๓๒” ผบ.ทร. ที่ ๒/๒๕๖๓ 
                     ๓) ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๔๓ /๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ าไทย กรณี
เป็นเรือจากท้องที่นอกราชอาณาจักร ที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID - 19) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ 
                     ๔) ค าสั่งปฏิบัติการ “ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID -19 ทร.” 
                     ๕) คู่มือการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขช่องทางเข้าออกประเทศท่าเรือสัตหีบ 
   มีสาระส าคัญดังนี้ 

        ภารกิจ 
  กทส.ฐท.สส จะบริหารจัดการเขตพ้ืนที่ท่าเรือในความรับผิดชอบ ในการด าเนินการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) เพ่ือควบคุมมิให้ เชื้อไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ แพร่ระบาดในพ้ืนที่เขตความรับผิดชอบ 
       เจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา 
  เจตนารมณ์ ของ ผอ.กทส.ฐท.สส. จะไม่ให้มีการแพร่เชื้อจากลูกเรือสินค้า/พนักงานของบริษัทที่ประกอบการ         
อยู่ในพ้ืนที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ รวมทั้งก าลังพลของเรือ ทร. ที่จอดเทียบท่า โดยก าลังพลของ 
กทส.ฐท.สส. ต้องปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) 
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วันที่บงัคับใช ้ หน้าที่    ๒๔          ของ   ๔๘  หน้า 

 
        การปฏิบัติ  แนวความคิดในการปฏิบัติ/ภารกิจของหน่วยงาน 
     กทส.ฐท.สส. จะจัดตั้งศูนย์การเฝ้าระวังเรือที่จอดเทียบท่าเรือของกองทัพเรือ และเรือสินค้า  
ทีเ่ข้ามาใช้บริการท่าเทียบเรือในการขนถ่ายสินค้า รวมทั้งผู้ประกอบการในพ้ืนที่ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ 
ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ บก.ทจม.กทส.ฯ โดยมี ผอ.กทส.ฐท.สส. เป็น ผอ.ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ขึ้นการบังคับบัญชา     
ทางยุทธการกับ ศปรภ.ฐท.สส. โดยมีการแบ่งเป็น ๖ ส่วนหลัก ประกอบด้วยส่วนบัญชาการ ส่วนแผนและข่าวกรอง 
ส่วนปฏิบัติการส่วนสนับสนุน ส่วนการเงินและธุรการ และส่วนการรักษาความปลอดภัยและการจราจร และมี
ขั้นตอนการปฏิบัติ ๓ ขั้นตอนดังนี้  

ก.) ขั้นที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
  จัดให้มีการประชุมคณะท างานฯ ตามค าสั่ งจั งหวัดชลบุรี  เรื่องแต่งตั้ งคณะท างานพัฒนา 
ช่องทางเข้าออกประเทศทางเรือจังหวัดชลบุรี เพ่ือวางแผนการด าเนินงานและก าหนดมาตรการเตรียมความพร้อม
รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในช่องทางเข้าออกประเทศ 

ข.) ขั้นที่ ๒ ขั้นการปฏิบัติ 
  ๑.) ควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตามสถานการณ์ และตรวจสอบการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคหรือภัยสุขภาพภายในช่องทางเข้าออกประเทศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๒.) ด าเนินการสั่งการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในช่อง
ทางเข้าออกประเทศ ให้ทุกหน่วยงานด าเนินงานตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๓.) ก าหนดมาตรการของช่องทางเข้าออกประเทศ เพ่ือป้องกันการเกิดการแพร่ระบาด 
ของโรคหรือภัยสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึน ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ ต่อไป 
   ค.) ขั้นที่ ๓ ขั้นการฟื้นฟู 
   ขั้นการฟื้นฟู ก าหนดมาตรการต่างๆ ให้เป็นแนวทางการปฏิบัติใหม่ (New Normal) 
     
 การปฏิบัติ เม่ือมีค าสั่งให้ปฏิบัติตามแผนนี้ให้หน่วยต่างๆ ในศูนย์เฝ้าระวัง ปฏิบัติตามขั้นตอน ๓ ขั้น
ดังนี้ 
              ขั้นที่ ๑ ขั้นเตรียมการ เมื่อเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙ สายพันธุ์
ใหม่ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ หรือตามท่ี ฐท.สส. สั่งการ 
  ๑) จัดตั้ง กองอ านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ กทส.ฐท.สส. เฉพาะกิจตามแผนนี้ 
  ๒) จัดชุดเตรียมพร้อม ณ ที่ตั้งหน่วย 
  ๓) ด าเนินการด้านการข่าวทั้งปวง 
  ๔) เพ่ิมมาตรการคัดกรองเฝ้าระวัง และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ในพื้นที่การท่าเรือสัตหีบ 
  ๕) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ และจิตวิทยาต่อทหาร และประชาชน ตามความเหมาะสม 
  ๖)  ตรวจสอบสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นว่าเป็นสถานการณ์อย่างไร เพ่ือน าไปสู่การพิจารณา
แนวทางปฏิบัติ   
  ๗) ประสานกับหน่วยต่าง ๆ ในพ้ืนที่ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ อ้างถึง ๑,๒ 
และ ๓ 
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              ขั้น ๒ ขั้นการปฏิบัติ เมื่อสถานการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึนในพื้นท่ีรับผิดชอบ ให้หน่วยต่าง ๆ ปฏิบัติตามแผน 
ดังนี้ 
  ๑) จัดชุดตรวจสอบพ้ืนที่ เหตุการณ์ ร่วมกับ เจ้าหน้ าที่ ประจ าด่ านควบคุมโรคช่องทาง 
เข้าออกประเทศท่าเรือสัตหีบ 
  ๒) ให้เรือที่จอดในเขตท่าเทียบเรือ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพ่ิมมาตรการควบคุม
ก ารแ พ ร่ ระบ าด การคั ด ก รอ งขอ งก าลั งพ ล แต่ ล ะล า  พ ร้ อม จั ดท าข้ อ มู ล ก ารคั ด ก รอ งป ระจ า วั น  
หากตรวจพบมีก าลังพลติดเชื้อให้ด าเนินการน าเรือออกจากท่าเทียบเรือ ไปจอดทอดสมอ ณ ต าบลเขตทิ้งสมอ 
กักกันโรคติดต่อตามที่ก าหนดไว้ ในกรณีที่เป็นเรือสินค้าให้ด าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ช่องทางเข้าออกประเทศท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
              ขั้นที่ ๓ ขั้นการฟื้นฟู 
   เป็นขั้นการจัดกิจกรรมท าความสะอาดพ้ืนที่ การท่าเรือสัตหีบ โดยจะเชิญชวนก าลังพลข้าราชการ  
การท่ า เรื อสั ตหี บ  และพนั ก งานบริษั ท ที่ ป ระกอบ กิ จการและใช้ บ ริ ก าร ใน พ้ื นที่ ก ารท่ า เรื อสั ตหี บ  
ร่วมกิจกรรมท าความสะอาด 
 
   การจัดก าลังเฉพาะกิจ 
 จัดก าลังในการเตรียมความพร้อม และการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  กทส.ฐท.สส. โดยมี    
ผอ .กท ส .ฐท .ส ส . เป็ น ผอ .ศู น ย์ บั ญ ช าก าร เห ตุ ก ารณ์ ฯ  กท ส .ฐท .ส ส .แล ะ  รอง  ผ อ .กท ส .ฐท .ส ส .  
(สายงานยุทธการ) เป็น รอง ผอ.ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ กทส.ฐท.สส. เพ่ืออ านวยการประสานงาน และสั่งการ    
การปฏิบัติของ กทส.ฐท.สส. ในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา     
(COVID -19) ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข ก าหนด รวมทั้งให้การสนับสนุน ทร. ตามที่สั่งการ จนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลายโดยขึ้นการบังคับบัญชาทางยุทธการกับ ฐท.สส. 

   การจัดหน่วยเฉพาะกิจ  ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
   ๑) นขต.กทส.ฐท.สส.  
   ๒) ส่วนวางแผนและข่าวกรอง 
   ๓) ส่วนปฏิบัติการ  
   ๔) ส่วนสนับสนุน 
   ๕) ส่วนงบประมาณและการธุรการ 
   ๖) ส่วนการรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
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โครงสร้างการบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินของช่องทางเข้าออกประเทศท่าเรือสัตหีบ 
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   บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน  
 ๑. การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ มีหน้าที่ดังนี้ 
 ๑.๑ ปฏิบัติภารกิจตามแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของช่องทางเข้าออกประเทศท่าเรือ    
สัตหีบจังหวัดชลบุรี อย่างเคร่งครัด 
 ๑.๒ จัดตั้งศูนย์บัญชาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ท่าเรือสัตหีบ เมื่อ รมต.สาธารณสุข      
มีประกาศให้ พ้ืนที่ ใดเป็น พ้ืนที่ ได้รับผลกระทบตามประกาศขององค์การอนามัยโลกเพ่ือบริหารจัดการ  
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นศูนย์บัญชาการร่วมภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.๓ น าข้อมูลทางระบาดวิทยาที่ผ่านการคัดกรอง มาตรการการด าเนินงานของด่านควบคุมโรคฯ 
แจ้งการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพ่ือสร้างความเข้าใจ และป้องกันการสับสน ตื่นตระหนก 
 ๑.๔ แจ้งหน่วยงานเครือข่ายและท่าเรือต่างๆ ในเขตรับผิดชอบ 
 ๑.๕ ท่าเรือจุกเสม็ด ท่าเรือแหลมเทียน และท่าเรือทุ่งโปรง การท่าเรือสัตหีบเฝ้าระวังตรวจตรา    
ห้ามมิให้ผู้ใดฝ่าฝืนขึ้นหรือลงจากเรือ ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานสาธารณสุขประจ าด่านฯ 
 ๑.๖ หมวดรักษาความปลอดภัยท่าเรือสัตหีบ จัดการจราจรพิจารณาเส้นทางการเดินรถประสาน
ผู้ประกอบการท่าเรือ เพ่ืออ านวยความสะดวก ส าหรับการส่งต่อผู้ป่วย และต้อนรับผู้บริหาร 
 ๑.๗ อ านวยความสะดวกด้านสถานที่และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชน  
ในพ้ืนที ่
 ๑.๘ ท่าเรือจุกเสม็ด ท่าเรือแหลมเทียน และท่าเรือทุ่งโปรง การท่าเรือสัตหีบ จัดท าแผนการป้องกันใน
ส่วนของตน เพ่ือให้ เป็นแผนปฏิบัติ เมื่ อเกิด เหตุฉุกเฉิน ควบคุมจุดเข้าออกบริ เวณท่าเรือที่ รับผิดชอบ  
ด้านความปลอดภัย (ISPS code) 
 ๑.๙ เข้าร่วมปฏิบัติการศูนย์บัญชาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข การท่าเรือสัตหีบ 
 ๑.๑๐ อ านวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการเข้า - ออกท่าเรือ 
 ๑.๑๑ ก าหนดจุดจอดรถ เส้นทางการเดินรถ ภายในท่า จัดรถน าทางกรณีส่งต่อผู้ป่วย และอ านวย
ความสะดวกส าหรับผู้บริหาร 
         ๒. การปฏิบัติของหน่วยและเรือของ ทร. มีดังนี ้
                ๒.๑ จัดตั้งจุดคัดกรองย่อย ขึ้นภายในหน่วย โดยให้นายทหารเวรประจ าวันรับผิดชอบ 
                ๒.๒ งดการปล่อยทหารกองประจ าการกลับไปเยี่ยมภูมิล าเนา และงดการลากิจส่วนตัวจนกว่าจะมีการ
ปรับลดระดับจากรัฐบาล ยกเว้นมีความจ าเป็นเร่งด่วน ก าหนดมาตรการการคัดกรองและป้องกันในการที่มีญาติ    
มาเยี่ยม 
                ๒.๓ งดการเดินทางไปต่างประเทศของก าลังพลทุกกรณี 
                ๒.๔ งดการจัด งานเลี้ยงสังสรรค์ งานบุญ และกิจกรรมอื่นที่เป็นการรวมตัวกันของคนหมู่มาก 
                ๒.๕ งดการเยี่ยมชมเรือ 
                ๒.๖ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างการของก าลังพลทุกวัน และบุคคลภายนอกเข้า – ออก รวมทั้งการบันทึกค่าของ
ผลการตรวจวัด 
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                ๒.๗ จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือ วางไว้ตามจุดต่างๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ก าลังพลล้างมือ
บ่อยๆ ด้วยน้ าและสบู่นาน ๒๐ วินาที หรือแอลกอฮอล์ ๗๐เปอร์เซ็นต์ ลูบมือจนแห้ง 
                ๒.๘ หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อ่ืน และผู้ป่วยเรื้อรัง  
                ๒.๙ หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
                ๒.๑๐ ก าลังพลที่ไปรับ-ปล่อยเรือ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง 
                ๒.๑๑ ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ของ กทส.ฐท.สส. สวมหน้ากากอนามัยและท าความสะอาดร้าน   
ของตนเองด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อหลังจากเลิกกิจการของทุกวัน 
                ๒.๑๒ ได้ออกข่าวแจ้งเรือต่างๆ ที่จอดบริเวณท่าเรือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการควบคุมโรค   
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) และแจ้งให้ก าลังพลของเรือทราบ ดังนี้ 
                         ๒.๑๒.๑ จัดจุดคัดกรองย่อยภายในเรือ 
                         ๒.๑๒.๒ ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของก าลังพล บุคคลเข้า - ออก ภายในเรือ และจัดท าตาราง
บันทึกการตรวจวัดอุณหภูมิ ของก าลังพลประจ าเรือแต่ละวัน 
         ๓. หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
ชลบุรี ด่านศุลกากรมาบตาพุด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี 
ทีมCDCU จังหวัดชลบุรี/ CDCU อ าเภอสัตหีบ ส านักงานน าร่องเขตท่าเรือมาบตาพุด ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา
พัทยา ชลบุรี และตัวแทนเรือ ให้การสนับสนุนเมื่อได้รับการประสานงาน 

         การป้องกัน/แก้ปัญหา และบริหารงานของหน่วยงาน 
       ๑. กทส.ฐท.สส. ได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล (กระทรวงสาธารณสุข) ศปก.ทร. และ ฐท.สส.   
เพ่ือเป็นการป้องกันและลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
       ๒. ด าเนินตามแผนป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามอนุมัติของ ผอ.กทส.ฐท.สส.      
ที่ ๖/๒๕๖๓ 
       ๓. ด้านก าลังพลให้มีการสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หน้ากากอนามัยหรือ Face mask ,       
Face shield  มีแอลกอฮอล์เจลวางตามจุดต่างๆ 
       ๔. กทส.ฐท.สส. พร้อมรับความปกติใหม่ (New Normal) เพ่ือลดการแพร่ระบาดจาก COVID - 19 
เสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้มารับบริการ เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบอยู่ในพ้ืนที่ท่าเรือสัตหีบ - กองทัพเรือ รวมทั้งก าลัง
พลของหน่วย 
       ๕. ก าหนดมาตรการในการยกระดับความปลอดภัยสมบูรณ์แบบ 
  ๕.๑ มาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม Social Distancing และคัดกรองก าลังพลในหน่วย
และผู้ที่มาติดต่อราชการอย่างเข้มแข็ง 
        ๕.๑.๑ ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและบันทึกผล ส่งข้อมูลแต่ละวันให้         
ฐท.สส. ตามแบบฟอร์มรายงานสถานการณ์โควิด  
        ๕.๑.๒ ทุกคนที่เข้ามาในหน่วยงานจะต้องล้างมือและสวมหน้ากากอนามัย 
        ๕.๑.๓ บุคลากร เจ้าหน้าที่ด่านกักกันโรค แพทย์ที่มาตรวจลูกเรือ จะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน
ทางการแพทย ์
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       ๕.๒ มาตรการคัดแยกผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ข้าราชการ 
ทหารกองประจ าการ ที่เดินทางกลับมาจากภูมิล าเนา มีประวัติเดินทางเข้าไปในพ้ืนที่เสี่ยง จะต้องกักตัวที่บ้านหรือที่
หน่วยงาน ๑๔ วัน เพ่ือสังเกตอาการ 
   ๕.๓ มาตรการรักษาความสะอาดพ้ืนที่ ท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ ก่อนเข้าที่ท างานจะต้อง
เดินผ่านกระบะที่ใส่น้ ายาฆ่าเชื้อ ท าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ เช่น มือจับประตู เก้าอ้ีนั่ง  และบริการเจล
แอลกอฮอล์ล้างมืออย่างทั่วถึง 
   ๕.๔ ป้องกัน และลดการแพร่เชื้อ ตามนโยบายแบ่งชุดท างานท่ีบ้าน (Work from home)    

     ส าหรับแนวทางการปฏิบัติในการตรวจคัดกรองก าลังพลของเรือ ทร. ที่กลับจากการปฏิบัติราชการ 
มาจากพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดหรือพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศการควบคุมโรคติดต่อ ดังนี้ 
    ๑. ขั้นก่อนการรับเรือท่ีกลับจากปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
      ๑.๑ ให้เรือส่งรายงานค าขอจอดเรือ ก่อน ๓ วัน 
      ๑.๒ ให้เรือแจ้งยอดก าลังพล และจัดท าบันทึกการวัดอุณหภูมิร่างกาย และ Time line การเดินทาง
ของก าลังพลทั้งหมดในเรือ อย่างน้อย ๗ วัน โดยส่งข้อมูล มาพร้อมกับรายงานค าขอจอดเรือ 
      ๑.๓ หากมีก าลังพลที่มีความปกติ ให้เรือด าเนินการแยกผู้มีความปกติ ออกจากพ้ืนที่ของก าลังพล
ส่วนใหญ่ และให้ด าเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่การท่าเรือ ในโอกาสแรก 
      ๑.๔ จากขั้นตอน ๑.๑ - ๑.๓ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่การท่าเรือ สามารถประเมินภาพสถานการณ์ในการ
พิจารณาพื้นท่ีจอดเรือ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ก าลังพลของเรือโดยรอบ 
      ๑.๕ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ท่าเรือต่าง ๆ) จะด าเนินการประสานขอรับการสนับสนุน 
เจ้าหน้าที่คัดกรองพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน จากกองเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลอาภากร ฐานทัพเรือสัตหีบ        
ก่อนก าหนดเรือจอด ๒ วัน 
       ๑.๖ ช่องทางการติดต่อ 
      ๑.๖.๑ ท่าเรือแหลมเทียน 
               - โทรศัพท์สายนอก ทร.  ๐ ๓๘๔๓ ๘๔๕๗ และ ๐๒-๔๗๕๗๓๘๐ ต่อ ทลท.ฯ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๗๒๘๗๗ และ ๗๒๘๘๐ 
               - โทรศัพท์ภายใน ทร.  ๗๒๘๗๗ และ ๗๒๘๘๐ 
                                    - วิทยุสื่อสาร Marine Band VHF ช่อง ๖๗ ย่านความถ่ี ๑๕๖.๓๗๕ MHz 
                   ๑.๖.๒ ท่าเรือจุกเสม็ด 
                         - โทรศัพท์สายนอก ทร.  ๐ ๓๘๔๓ ๘๔๕๗ ต่อ ทจม.ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๗๓๗๓๗ -
๗๓๗๓๙ 
        - โทรศัพท์ภายใน ทร.    ๗๓๗๓๗-๓๙ 
        - วิทยุสื่อสาร Marine Band VHF ช่อง ๑๓ ย่านความถ่ี ๑๕๖.๖๕๐ MHz 
        ๑.๖.๓ ท่าเรือทุ่งโปรง 
        - โทรศัพท์สายนอก ทร.  ๐ ๓๘๔๓ ๘๔๕๗ ต่อ ททป.ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๖๔๕๐๓ 
และ ๖๔๕๐๖ 



เอกสารฉบับนี้ เป็นของการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต หน้า 30 
 

      
คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการท่าเรือ 

เร่ือง การให้บริการท่าเรือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งที่            ฉบับที ่
วันที่บงัคับใช ้ หน้าที่    ๓๐          ของ   ๔๘  หน้า 

 
                     - โทรศัพท์ภายใน ทร. ๖๔๕๐๓ และ ๖๔๕๐๖ 
        - วิทยุสื่อสาร Marine Band VHF ช่อง ๑๓ ย่านความถ่ี ๑๕๖.๖๕๐ MHz 
        ๑.๖.๔ ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยสัตหีบ (ศปรภ.สัตหีบ) 
        - โทรศัพท์สายนอก ทร.  ๐ ๓๘๔๓ ๘๔๗๔ ต่อ ศปรภ.สัตหีบ หมายเลขโทรศัพท์ 
๗๑๐๕๐-๕๗ 
        - โทรศัพท์ภายใน ทร.  ๗๑๐๕๐-๕๗ 
        - วิทยุสื่อสาร Marine Band VHF ช่อง ๖๗ ย่านความถ่ี ๑๕๖.๓๗๕ MHz 
  ๒. ขั้นการรับเรือที่กลับมาจากปฏิบัติราชการ จอด ณ ท่าเรือต่าง ๆ ของ กทส.ฐท.สส. 
      ๒.๑ เมื่อสามารถติดต่อกับเรือที่ก าลังจะเข้าจอด ให้เจ้าหน้าที่การท่าเรือ ด าเนินการสอบถาม
ข้อมูล ของก าลังพลอีกครั้งเก่ียวกับจ านวนก าลังพลในเรือ และก าลังพลที่มีความเสี่ยง 
      ๒.๒ การท่าเรือประสานเจ้าหน้าที่คัดกรอง พร้อมรถขนถ่ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้มาเตรียมการ ณ 
จุดจอดเรือ ที่ก าหนด 
      ๒.๓ เจ้าหน้าที่รับเรือทุกนาย สวมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ และท าความสะอาดร่างกาย   
ทุกครั้งหลังปฏิบัติงานเสร็จ 
  ๓. ขั้นการตรวจคัดกรองก าลังพล 
      ๓.๑ ให้ เรือจัดสรรก าลังพล เป็นชุด ตามรายชื่อที่ส่ งให้กับ การท่าเรือ สัตหีบ เพ่ือให้ 
เจ้าหน้าที่คัดกรองตรวจสอบประวัติ 
      ๓.๒ ด าเนินการตรวจคัดกรองก าลังพล หากผลตรวจปกติให้ท าการแยกตัวออกไปจากก าลังพล
ที่ยังไม่ได้รับการตรวจคัดกรอง ในพ้ืนที่ที่ก าหนด 
      ๓.๓ หากตรวจคัดกรองแล้วพบว่ามีก าลังพลที่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อให้แยก   
ก าลังพล และส่งเข้ารับการตรวจละเอียดที่โรงพยาบาลต่อไปทันที 
      ๓.๔ หลังจากการด าเนินการตามมาตรการการรับเรือและการคัดกรองก าลังพลเสร็จสิ้น      
การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ รายงานผลการปฏิบัติให้กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ และกองเรือ      
ต้นสังกัดรับทราบ ในโอกาสแรก 
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        มาตรการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังป้องกันโรค COVID - 19 ของ กทส.ฐท.สส. 

 กองบังคับการท่าเรือสัตหีบ ตั้งจุดตรวจอยู่ในอาคารส านักงาน ด าเนินการตรวจคัดกรองก าลังพล     
แผนกต่างๆ ที่ท างานอยู่ในอาคาร บก. และผู้ที่มาติดต่อราชการ บันทึกผลการตรวจ ส่ง ฐท.สส. ทุกวัน 

 ททป.กทส.ฯ ก าหนดพื้นที่ควบคุมในการปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.พ้ืนที่สีเขียวก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ตรวจสอบและคัดกรองได้แก่บริเวณจุดที่ ๑ ตั้งประตูทางเข้าท่าเรือ  
ทุ่งโปรงไปจนถึงอาคาร บก.ททป.ฯ และจุดที่ ๒ บริเวณอาคารปฏิบัติงานขนถ่าย 
 ๒. พ้ืนที่สีแดงก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ควบคุมได้แก่บริเวณท่าเรือทั้งหมดตั้งแต่คอสะพานเป็นต้นไปจรด
ปลายท่าเทียบเรือ 
 จุดตรวจคัดกรองที่ ๑ ตั้งแต่ประตูเข้าท่าเรือทุ่งโปรง จนถึงอาคาร บก.ททป.ฯ 
 ๑. เจ้าหน้าที่รักษาการณ์จุดประตูทางเข้าท่าเรือทุ่งโปรง (ประตู ๑) ขอความร่วมมือผู้ที่เข้ามาติดต่อ
ราชการ ให้ข้อมูลและตรวจคัดกรองในเบื้องต้น สอบถามที่มาท่ีไปเคยเดินทางจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดหรือไม่ 
เคยเข้าไปในพ้ืนที่ระบาดเสี่ยงติดโรคไวรัส หรือไม่ หลังจากนั้นแนะน าให้มายังจุดคัดกรองหน้า บก.ททป.ฯ เน้นย้ า
ห้ามบุคคลต่างชาติหรือชาวต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาด 
 ๒. ผู้ที่มาติดต่อราชการ เข้ามาตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งจะมี ข้าราชการ ทหาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
๕ นาย คือ นายทหารเวรประจ าวัน (ผู้ควบคุม)  ผู้ช่วยนายทหารเวรประจ าวัน  เวรพลขับฯ และ พลทหาร ๒ นาย  
โดยผู้ปฏิบัติงานทุกนาย ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หน้ากากอนามัยหรือ Face mask , Face  shield ถุงมือ 
และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม มีแอลกอฮอล์เจล  เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ใบบันทึกผลการตรวจ เป็นต้น 
ในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จะต้องท าความเข้าใจ ชี้แจงเหตุผล ในการตรวจคัดกรองและให้ค าแนะน าในการป้องกัน
โรคไวรัสโคโรนา ให้กับบุคคลที่เข้ามาติดต่อราชการในพ้ืนที่ของ ท่าเรือทุ่งโปรง รับทราบด้วย ซึ่งในการตรวจ      
คัดกรองผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติอุณหภูมิร่ายกายไม่เกิน ๓๗.๓ องศา ให้ผ่านเข้าพ้ืนที่ได้ ส าหรับผู้ที่มีอุณหภูมิร่ายกาย
เกิน ๓๗.๓ องศา ให้รอตรวจซ้ า ถ้าอุณหภูมิร่ายกายยังสูงเกินเกณฑ์เช่นเดิม จะขอความร่วมมือไม่ให้เข้าพ้ืนที่ด้านใน          
เพ่ือป้องกันไว้ก่อน หรือประสาน พร. ในการด าเนินการทางการแพทย์ 
 ๓. บุคคลที่ผ่านการตรวจคัดกรองแล้วให้ให้ลงชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และติดต่อแลกบัตรกับ
เจ้าหน้าที่ของท่าเรือทุ่งโปรง เพ่ือเข้าในพ้ืนที่ด้านใน และให้เจ้าหน้าที่รักษาการณ์จุดตรวจหน้า บก.ททป.กทส.ฯ 
ตรวจสอบก่อน จึงจะอนุญาตให้เข้าไปบริเวณหน้าท่าเทียบเรือได้ 

      - ในส่วนของข้าราชการ ทหารกองประจ าการ ทหาร รปภ. ของ ททป.กทส.ฐท.สส. ก่อนที่จะเข้ามา
ปฏิบัติงานในอาคารส านักงาน ก็ด าเนินการตรวจคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน และส่งผลการตรวจให้ 
กทส.ฐท.สส. รับทราบทุกวัน 

 จุดตรวจคัดกรองที ่๒ อาคารปฏิบัติงานขนถ่าย  เรือที่เข้ามาเทียบท่า เมื่อลูกเรือจะลงจากเรือจะต้อง
ปฏิบัติดังนี้ 
     ๑. เรือที่ต้นทางมาจากประเทศที่มีการติดเชื้อหรือแพร่ระบาด ให้ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จาก   
กองควบคุมโรคติดต่อช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือสัตหีบ ในส่วนของท่าเรือทุ่งโปรง จะให้การสนับสนุนตามที่ 
เจ้าหน้าที่ฯ ร้องขอ จนกว่าจะแล้วเสร็จสิ้นภารกิจ การตรวจคัดกรองลูกเรือที่มาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาด    
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จะมีเจ้าหน้าที่จากกองควบคุมโรคติดต่อช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือสัตหีบ และ ศรชล. รวมจ านวน ๖ นาย 
ประกอบด้วย  
  ๑.๑ นางนิติพร  รัตนปกรณ์      หน.ด่านควบคุมโรคฯ                                       
  ๑.๒ นางพิชชาภา  ตุละพิภาค   ด่านควบคุมโรคฯ                                          
  ๑.๓ ร.ท.วีระ  ทศพล              ประจ าแผนกแพทย์/ พยาบาลจากแผนกแพทย์                                                    
  ๑.๔ น.ส.ปัทม์ฐภัคศิญา  วงศ์ฟู  นักนิติวิทยาศาสตร์ ทพส. - ทร.  
  ๑.๕ ผู้แทนหรือเจ้าหน้าที่จาก ศรชล. 
  ๑.๖ เจ้าหน้าที่ของท่าเรือทุ่งโปรง 
   ๒. เรือที่มาจากประเทศที่ไม่ได้มีการติดเชื้อหรือแพร่ระบาด เจ้าหน้าที่ของท่าเรือทุ่งโปรง สามารถ   
คัดกรองได้เอง โดยขอค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่จากกองควบคุมโรคติดต่อช่องทางเข้าออกประเทศท่าเรือสัตหีบ 

 

พื้นที่ในการปฏิบัติการท่าเรือทุ่งโปรง 
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 ทลท.กทส.ฯ ก าหนดพื้นที่ควบคุมในการปฏิบัติดังนี้ 
 ก าลังทางเรือที่จอดอยู่บริเวณท่าเรือแหลมเทียนส่วนใหญ่เป็นก าลังทางเรือที่เป็นก าลังรบหลัก ของ
กองทัพเรือ ดังนั้น ฐท.สส. จึงให้ความส าคัญในด้านความปลอดภัยไว้อย่างมาก ในการก าหนดให้ ทลท.ฯ เป็นพ้ืนที่
รักษาความปลอดภัยชั้นใน เขตการรักษาความปลอดภัยนับตั้งแต่รั้วกั้นเขตออกไปสู่พ้ืนที่บริเวณท่าเรือ ทลท.ฯ 
ทั้งหมด อันเป็นเขตหวงห้ามเฉพาะ การเข้า - ออกในพ้ืนที่นี้ต้องได้รับการควบคุม เพ่ือไม่ให้เข้าถึงความลับบุคคล
และสิ่งอุปกรณท์ี่ส าคัญได้ การผ่านเข้า - ออกช่องทางเดียวคือช่องประตูใหญ่ด้านติดกับ บก.ทลท.ฯ  
 จุดตรวจคัดกรองที่ ๑ ตั้งแต่ประตูเข้าท่าเรือแหลมเทียน จนถึงอาคาร บก.ทลท.ฯ 
 ๑. เจ้าหน้าที่รักษาการณ์จุดประตูทางเข้าท่าเรือแหลมเทียน ขอความร่วมมือผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการ  
ให้ข้อมูลและตรวจคัดกรองในเบื้องต้น สอบถามที่มาที่ไปเคยเดินทางจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดหรือไม่ เคยเข้า
ไปในพ้ืนที่ระบาดเสี่ยงติดโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือไม่ หลังจากนั้นแนะน าให้มายังจุดคัดกรองหน้า บก.ทลท.ฯ 
เน้นย้ าห้ามบุคคลต่างชาติหรือชาวต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาด 
 ๒. ผู้ที่มาติดต่อราชการ เข้ามาตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งจะมี ข้าราชการ ทหาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
๓ นาย คือ นายทหารเวรประจ าวัน (ผู้ควบคุม) ผู้ช่วยนายทหารเวรประจ าวัน และ พลทหาร ๑ นาย โดย
ผู้ปฏิบัติงานทุกนาย ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หน้ากากอนามัยหรือ Face mask , Face shield ถุงมือ และ
จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม มีแอลกอฮอล์เจล เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ใบบันทึกผลการตรวจ เป็นต้น ในการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จะต้องท าความเข้าใจ ชี้แจงเหตุผล ในการตรวจคัดกรองและให้ค าแนะน าในการป้องกันโรค
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับบุคคลที่เข้ามาติดต่อราชการในพ้ืนที่ของ ท่าเรือแหลมเทียน รับทราบด้วย ซึ่งในการ
ตรวจคัดกรอง ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติอุณหภูมิร่ายกายไม่เกิน ๓๗.๓ องศา ให้ผ่านเข้าพ้ืนที่ได้ ส าหรับผู้ที่มีอุณหภูมิร่าย
กายเกิน ๓๗.๓ องศา ให้รอตรวจซ้ า ถ้าอุณหภูมิร่ายกายยังสูงเกินเกณฑ์เช่นเดิม จะขอความร่วมมือไม่ให้เข้าพ้ืนที่
ด้านใน เพ่ือป้องกันไว้ก่อน หรือด าเนินการทางสายแพทย์ส่งไปตรวจที่โรงพยาบาล 
 ๓. บุคคลที่ผ่านการตรวจคัดกรองแล้วให้ลงชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ แลกบัตรกับเจ้าหน้าที่ของ
ท่าเรือแหลมเทียน เพ่ือเข้าในพื้นทีด่้านในท่าเทียบเรือได ้ 
      - ในส่วนของข้าราชการ ทหารกองประจ าการ  ของ ทลท.กทส.ฐท.สส. ก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน
ในอาคารส านักงาน ก็ด าเนินการตรวจคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน และส่งผลการตรวจให้ กทส.ฐท.สส. 
รับทราบทุกวัน 
 จุดตรวจคัดกรองที่ ๒ บริเวณหน้าท่าเทียบเรือที่เรือรบจอด  
      เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค    
ในปัจจุบัน แนวโน้มจะมีการแพร่ระบาดเพ่ิมมากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุม 
การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ภายในหน่วยงาน จึงขอให้เรือต่างๆ ที่จอดบริเวณท่าเรือ
แหลมเทียน ให้มีมาตรการดังนี้ 
  ๑. จัดจุดคัดกรองย่อยๆ ในเรือ 
  ๒. ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของก าลังพล บุคคลเข้า - ออกภายในเรือ และจัดท าตาราง
บันทึกการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของก าลังพลประจ าเรือแต่ละวัน 
  ๓. จัดหาแอลกอฮอล์เจล ๗๐ เปอร์เซ็นต์ วางไว้ตามจุดต่างๆ ภายในเรือ 
   ๔. ให้ก าลังพลภายในเรือใส่หน้ากากอนามัย เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ หรือแพร่เชื้อ 



เอกสารฉบับนี้ เป็นของการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต หน้า 34 
 

    
   
คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการท่าเรือ 

เร่ือง การให้บริการท่าเรือภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งที่            ฉบับที ่
วันที่บงัคับใช ้ หน้าที่    ๓๔          ของ   ๔๘  หน้า 

 
  ๕. เตรียมมาตรการด าเนินการ กรณีตรวจพบผู้มีไข้ขึ้นสูง หรือมีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ให้สวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และประสาน พร. ในการด าเนินการทางการแพทย์ 
  ๖. ในกรณีที่เรือกลับจากราชการ มชด. ทรภ.๒ และ ทรภ.๓ ให้กองเรือแต่ละประเภทประสาน 
พร. ด าเนินการตามมาตรการป้องกัน ในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 
19) ตามท่ี ทร. ก าหนดโดยเคร่งครัด 
      การรายงานการตรวจคัดกรองก าลังพลประจ าเรือ 
        ตามมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ของ ฐท.สส. เพ่ือป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ในเขตพ้ืนที่ของท่าเรือ ในความรับผิดชอบ 
เรือต่างๆ ที่จอด และกลับจากการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 
    ๑. ร.ล.ทองหลาง กลับมาจากปฏิบัติราชการ ทรภ.๓ เข้าเทียบในวันพุธที่ ๑๙๑๘๓๐ เม.ย.๖๓ บริเวณท่า
เทียบเรือ ๑๒ เทียบกราบขวา ร.ล.ริ้น ก าลังพลประจ าเรือ ๒๙ นาย และ ร.ล.ริ้น เทียบท่าเรือ ๑๒ พุกหมายเลข  
๒๖ - ๒๗ ก าลังพล ประจ าเรือ จ านวน ๒๕ นาย จากการตรวจคัดกรอง อุณหภูมิร่างกายไม่เกินค่าตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  
    ๒. การตรวจคัดกรองก าลังพลในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จาก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. กับ ทลท.กทส.ฯ
และหน่วยเรือ ร่วมตรวจคัดกรอง ก าลังพลประจ าเรือให้ความร่วมมือเป็นอย่างด ี
    ส าหรับในส่วนของผลการตรวจคัดกรองก าลังพลประจ าเรือ ร.ล.ทองหลาง และ ร.ล.ริ้น ขอให้ประสาน
กับ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. โทร. ๐๓๘-๔๓๗๑๗๒, ๓๗๐๓๒ ได้โดยตรง   

 
พื้นที่ในการปฏิบัติการท่าเรือแหลมเทียน 
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 ทจม.กทส.ฯ ก าหนดพื้นที่ควบคุมในการปฏิบัติดังนี้ 
  ฐท.สส. ได้ก าหนดให้ ทจม.กทส.ฯ ตั้งแต่ขอบกันตกของท่าเทียบเรือด้านทิศใต้ขึ้นไปตามแนวด้านนอก
ของคลังพักสินค้าหมายเลข ๑ ถึงคลังพักสินค้าหมายเลข ๓ และจากคลังสินค้าหมายเลข ๓ ถึงมุมขอบกันตกของ 
ท่าเทียบเรือหมายเลข ๔ ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือ ทร. ที่จอดเทียบท่าเรือจุกเสม็ด “เป็นพื้นทีห่วงห้ามเด็ดขาด”  
 จุดตรวจคัดกรองที่ ๑ ตั้งแต่ประตูเข้าท่าเรือ (E-GATE 1) จนถึงอาคาร บก.ทจม.ฯ 
 ๑. เจ้าหน้าที่รักษาการณ์จุดประตูทางเข้าท่าเรือจุกเสม็ด ขอความร่วมมือผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการ      
ให้ข้อมูลและตรวจคัดกรองในเบื้องต้น สอบถามที่มาที่ไปเคยเดินทางจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดหรือไม่ เคยเข้า
ไปในพ้ืนที่ระบาดเสี่ยงติดโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือไม่ หลังจากนั้นแนะน าให้มายังจุดคัดกรองหน้า บก.ทจม.ฯ 
เน้นย้ าห้ามบุคคลต่างชาติหรือชาวต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาด 
 ๒. ผู้ที่มาติดต่อราชการ เข้ามาตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งจะมี ข้าราชการ ทหาร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
๓ นาย คือ นายทหารเวรประจ าวัน (ผู้ควบคุม) ผู้ช่วยนายทหารเวรประจ าวัน และ พลทหาร ๑ นาย โดย
ผู้ปฏิบัติงานทุกนาย ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หน้ากากอนามัยหรือ Face mask , Face shield ถุงมือ และ
จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม มีแอลกอฮอล์เจล  เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ใบบันทึกผลการตรวจ เป็นต้น      
ในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จะต้องท าความเข้าใจ ชี้แจงเหตุผล ในการตรวจคัดกรองและให้ค าแนะน าในการป้องกัน
โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับบุคคลที่เข้ามาติดต่อราชการในพ้ืนที่ของ ท่าเรือจุกเสม็ด รับทราบด้วย ซึ่งในการ
ตรวจคัดกรองผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติอุณหภูมิร่ายกายไม่เกิน ๓๗.๓ องศา ให้ผ่านเข้าพ้ืนที่ได้ ส าหรับผู้ที่มีอุณหภูมิร่าย
กายเกิน ๓๗.๓ องศา ให้รอตรวจซ้ า ถ้าอุณหภูมิร่ายกายยังสูงเกินเกณฑ์เช่นเดิม จะขอความร่วมมือไม่ให้เข้าพ้ืนที่
ด้านใน เพ่ือป้องกันไว้ก่อน หรือด าเนินการทางสายแพทย์ส่งไปตรวจที่โรงพยาบาล 
 ๓. บุคคลที่ผ่านการตรวจคัดกรองแล้วให้ลงชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ แลกบัตรกับเจ้าหน้าที่ของ
ท่าเรือจุกเสม็ด เพ่ือเข้าในพื้นทีด่้านในท่าเทียบเรือได ้ 
      - ในส่วนของข้าราชการ ทหารกองประจ าการ  ของ ทจม.กทส.ฐท.สส. ก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน
ในอาคารส านักงาน ก็ด าเนินการตรวจคัดกรองตรวจวัดไข้ทุกวัน และส่งผลการตรวจให้ กทส.ฐท.สส. รับทราบทุกวัน 
 จุดตรวจคัดกรองที่ ๒ บริเวณด้านในหน้าท่าเทียบเรือ ((E-GATE 2) คัดกรองลูกเรือสินค้าและก าลังพล
ของเรือ ทร. ที่กลับมาจากราชการที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
      เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ที่มีสถานการณ์แพร่ระบาด  
ของโรค ในปัจจุบัน แนวโน้มจะมีการแพร่ระบาดเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกัน 
และควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ภายในหน่วยงาน จึงขอให้เรือต่างๆ ที่
จอดบริเวณท่าเรือจุกเสม็ด ให้มีมาตรการดังนี้ 
  ๑. จัดจุดคัดกรองย่อยๆ ในเรือ 
  ๒. ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของก าลังพล บุคคลเข้า - ออกภายในเรือ และจัดท าตาราง
บันทึกการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของก าลังพลประจ าเรือแต่ละวัน 
  ๓. จัดหาแอลกอฮอล์เจล ๗๐ เปอร์เซ็นต์ วางไว้ตามจุดต่างๆ ภายในเรือ 
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  ๔. ให้ก าลังพลภายในเรือใส่หน้ากากอนามัย เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ หรือแพร่เชื้อ 
  ๕. เตรียมมาตรการด าเนินการ กรณีตรวจพบผู้มีไข้ขึ้นสูง หรือมีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ให้สวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และประสาน พร. ในการด าเนินการทางการแพทย์ 
  ๖. ในกรณีที่เรือกลับจากราชการ ที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ให้กองเรือแต่ละประเภท ประสาน พร. ด าเนินการตามมาตรการป้องกัน ในการเฝ้าระวังและควบคุมการ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ตามท่ี ทร. ก าหนดโดยเคร่งครัด 
 
 

พื้นที่ในการปฏิบัติการท่าเรือจุกเสม็ด 
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ขั้นตอนการตรวจคัดกรอง ข้าราชการ ทหาร ของหน่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ข้าราชการ ทหาร เช็ดล้างเท้าในกระบะใส่น้ ายาฆ่าเชื้อ                   
ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และบันทึกผลการตรวจลงในแบบฟอร์ม 

อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 
๓๗.๓°C เข้าท างานได้ 

อุณหภูมิร่างกายเกิน ๓๗.๓°C 
ให้นั่งพักรอตรวจซ้ าอีกรอบ 
 

วัดใหม่ ผลการวัด
อุณหภูมิลดลงต่ ากว่า 
๓๗.๓°C ให้ท างานได้ 

วั ด ให ม่  อุ ณ ห ภู มิ
ร่างกายเกิน ๓๗.๓ ให้
ซักประวัติอาการป่วย 
 

ประสาน พร. ในการ
ด า เ นิ น ก า ร ท า ง
การแพทย์ 
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ขั้นตอนการตรวจคัดกรอง บุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการในหน่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ให้ผู้ที่มาติดต่องาน เช็ดล้างเท้าในกระบะใส่น้ ายาฆ่าเชื้อ                    
ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 

ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จดชื่อ เบอร์โทรติดต่อ และบันทึกผลการตรวจ 
ลงในแบบฟอร์ม 

อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 
๓ ๗ .๓ ° C ใ ห้ ติ ด ต่ อ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วย 

อุณหภูมิร่างกายเกิน ๓๗.๓°C 
ให้นั่งพักรอตรวจซ้ าอีกรอบ 
 

วัดใหม่ ผลการวัดอุณหภูมิ
ลดลงต่ ากว่า ๓๗.๓°C ให้
ติดต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วย  

วัดใหม่ อุณหภูมิร่างกาย
เกิ น  ๓ ๗ .๓ °C ให้ ซั ก
ประวัติอาการป่วย 
 

ประสาน  พ ร. ในการ
ด าเนินการทางการแพทย์ 
 

แลกบัตรผ่านของหน่วย 
แสดงให้ รปภ. ตรวจสอบ 

เข้ า ม า ภ าย ใน ท่ า เรื อ
ท างาน/ท าธุระได ้
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แนวทางการปฏิบัติงานของ กทส.ฐท.สส.  

รองรับความปกติใหม่ (New Normal) เพื่อลดการแพร่ระบาดจาก  COVID - 19 

 ๑. การปฏิบัติส่วนบุคคล 
  ให้ ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ  สร้างการรับรู้และการปรับพฤติกรรมรองรับ
ความปกติใหม่ (New Normal) เน้นการด าเนินการต่อกิจวัตรประจ าวัน รวมถึงผู ้ที ่เข้ามาติดต่อราชการ      
ในหน่วย ซึ่งมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 
  - คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้ง 
  - สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ให้ถอดเฉพาะช่วงเวลารับประทาน อาหาร/เครื่องดื่ม 
  - ให้ปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing เว้นระยะห่าง ๒ เมตร 
  - ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ าเสมอ 
  - ท าความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน เช่นโต๊ะท างาน ของใช้ส่วนตัวต่าง ๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่าง
สม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

  - ไม่พูดจาเสียงดัง เพ่ือลดการกระจายของฝอยน้ าลาย (Droplet) 
       - ผู้ประกอบการร้านค้า สโมสร ต้องแต่งกายให้ถูกสุขลักษณะตามที่ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 
 ๒. การปฏิบัติงานประจ าวัน 
  การปฏิบัติงานประจ าวัน ขอให้เป็นไปตามแผนงานภารกิจหลัก และตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
โดยให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตในรูปแบบใหม่รองรับความปกติใหม่ (New Normal) โดยสิ่งส าคัญอย่างยิ่งก็คือ 
การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ลดการสัมผัสกันระหว่างบุคคล การรักษาความปลอดภัย   
จากการติดเชื้อ ซึ่งมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 

 - วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าท างาน 
 - บันทึกข้อมูล ผู้เข้า – ออก สถานที่ท างาน  

  - ลดการสัมผัสวัสดุอุปกรณ์ แฟ้มงานต่าง ๆ  และจัดให้มีการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ อย่าง
สม่ าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
 ๓. การจัดสถานที่ปฏิบัติงาน 
  ก าหนดพ้ืนที่ เข้า - ออก ให้มีจุดเข้าออกเพียงจุดเดียว และก าหนดมาตรการในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  
ในสถานที่ท างาน ที่ประชุม พื้นท่ีบริเวณร้านค้า ร้านอาหาร พ้ืนที่รับประทานอาหาร ดังนี้ 

 - ก าหนดเส้นทางการเดิน เข้า - ออก พ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
 - ก าหนดจุดคัดกรอง  
     - ก าหนดพ้ืนที่รอส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 
 - ก าหนดจุดล้างมือ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้า - ออก พ้ืนที่ 
 - ท าความสะอาดในจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ  เช่น ลูกบิด ที่จับประตู อย่างสม่ าเสมอ 
 - ก าหนดเวลาในการระบายอากาศ 
 - ติดตั้งสัญญาลักษณ์เก่ียวกับมาตรการและวิธีป้องกันโรคในพื้นที่ 
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 - ติดตั้งกล้อง CCTV เพ่ิมเติมให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

 ๔. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
  การจัดกิจกรรมและการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วย เช่น การฝึก การประชุม  
การจัดงานพิธีต่าง ๆ ตลอดจนการจัดก าลังพล และยุทโธปกรณ์ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานขนถ่าย ให้ก าหนด
มาตรการ Social Distancing โดยเคร่งครัด  

  - การจัดการประชุม ให้เว้นระยะกันอย่างน้อย ๑ เมตรและงดเสิร์ฟอาหารของว่างระหว่างการ
ประชุม 

  - การแถวตรวจบัญชีพล ให้มีการแถวโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ เมตร 
 - การจัดกิจกรรม / งานพิธีต่าง ๆ  ให้ก าหนดมาตรการในการจัดกิจกรรม  เช่น การคัดกรอง

ผู้เข้าร่วมพิธี การลดจ านวนผู้ร่วมงาน และรักษาระยะห่างกัน งดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ เช่น       
การแข่งขันกีฬาที่ต้องใกล้ชิดกัน การจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ 

  การปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานของ ฐท.สส. รองรับความปกติใหม่ (New Normal)                    
มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ก าลังพลของหน่วย ร่วมมือกันเพ่ือลดการแพร่ระบาดของ COVID - 19 และเพ่ือเป็นการ 
สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวม ให้ ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ปฏิบัติจนเกิดความ
เคยชิน New Normal ก็จะไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่จะเกิดความคุ้นเคยโดยไม่รู้ตัว ซึ่งจะส่งผลให้ก าลังพลทุกนาย และ
ครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะก่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 ๘. Key Success Factor (ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ)  

         ปัจจัยภายนอก 
        ๑. รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดแนวทางและมาตรการต่างๆ ในการรับมือกับโรค 
COVID - 19 อย่างเร่งด่วน ท าให้ควบคุมสถานการณก์ารแพร่ระบาดได้ 
        ๒. การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ท้องถิ่น ประชาชน ที่ให้ความส าคัญในการปัญหาในวิกฤตการณ์ในครั้งนี้  
      ปัจจัยภายใน 
        ๑. กองทัพเรือ และ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และออกมาตรการ    
มาให้ นขต. ปฏิบัติ ใช้เป็นแนวทางในการควบคุมและป้องกันโรคฯ 
        ๒. ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรให้ความส าคัญ ในการป้องกันและแก้ปัญหา ก าหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือ
ใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
        ๓. มีระบบกลไกการด าเนินงานที่ชัดเจน ได้แก่ การมีแผนการจัดการเป็นขั้นตอน มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารงาน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
         ๔. มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของด่านช่องทางเข้าออกประเทศ ให้ค าแนะน า ช่วยก าหนดมาตรการเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการตรวจคัดกรองโรคฯ  
         ๕. ความร่วมมือของก าลังพล กทส.ฯ ก าลังพลของเรือ ทร. ลูกเรือของเรือสินค้า พนักงานบริษัท           
ผู้ประกอบร้านค้า และประชาชนทั่วไป ปฏิบัติตามมาตรการที่ด่านควบคุมโรคติดต่อฯ และมาตรการของ กทส.ฯ   
โดยเคร่งครัด  
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 ๙. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีได้จากการจัดการความรู้ 

                     คู่มือ 

                     แผ่นพับ 

                     โปสเตอร์ 

                    โปรแกรมหรือระบบต่าง ๆ 

                    มีการเผยแพร่ความรู้ทางช่องทางต่าง ๆ  น าการจัดการความรู้ของหน่วยขึ้นหน้า Website 
ของหน่วยงานเพ่ือเป็นการเผยแพร่ให้หน่วยต่างๆ ทราบแนวทางการปฏิบัติงาน      

 
 ๑๐. ผลจากการด าเนินการท ากิจกรรม KM 

  ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแนวทางในกระบวนการ/มาตรการของ กทส.ฐท.สส. ท าให้การ
ตรวจและคัดกรองก าลังพลภายในหน่วย พนักงานของบริษัท/ลูกเรือของสินค้าที่มาใช้บริการท่าเรือของ ทพส. - ทร. 
รวมทั้งก าลังพลของเรือ ทร. ที่กลับจากปฏิบัติราชการและเดินทางมาจอดเทียบท่าเรือ ในความรับผิดชอบของ 
กทส.ฐท.สส. สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีความปอลดภัยจากการแพร่กระจายของ  
เชื้อโรคไปสู่พ้ืนที่ภายนอก และสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดแนวทางการปฏิบัติ ที่เป็นมาตรฐานในกรณีอ่ืนๆ     
โดยอาจจัดท าเป็น Checklist ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ที่เมื่อเปิด Checklist แล้วจะสามารถปฏิบัติได้ทันที ก่อประโยชน์
สูงสุดต่อการปฏิบัติภารกิจในภาพรวมของ กทส.ฐท.สส. และ ฐท.สส. ต่อไป ทั้งนี้ Checklist ดังกล่าว จะเป็น
เครื่องมือช่วยเหลือในการตรวจสอบขั้นตอน/เอกสารในการให้บริการท่าเทียบเรือ ให้กับเรือต่างๆ ที่เข้ามาจอดที่ 
กทส.ฐท.สส. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

  ๑๑. After Action Review (AAR)  
   ๑. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง 

      การด าเนินการจัดการความรู้ของ กทส.ฐท.สส. ในหัวข้อกระบวนการให้บริการท่าเรือภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นั้น สามารถด าเนินการได้ตามแผนและขั้นตอนการ
ปฏิบัติที่ก าหนดไว้ โดยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุผลตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายต่างๆ ตามแผน และท า
ให้เกิดความมั่นใจได้ว่า การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพของก าลังพล กทส.ฐท.สส. ก าลังพลของเรือ ทร. พนักงาน
ของบริษัทและครอบครัวที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่
สัตหีบและพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่จะสามารถใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีปกติสุข โดยไม่ต้องกังวลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ
โรคดังกล่าว 

   ๒. ท่านคิดว่าเรื่องใดที่ไม่บรรลุ 
               กระบวนการในการตรวจคัดกรอง ยังมีข้อผิดพลาดที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ 

              ๑) การก าหนดพ้ืนที่ตรวจคัดกรอง ควรมีพ้ืนที่ที่มีร่มเงา หรืออาคารที่มีขอบเขต เพ่ือการวัด
อุณหภูมิร่างกาย จะไม่คลาดเคลื่อน 
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     ๒) การให้ก าลังพลประจ าเรือ ลูกเรือของเรือสินค้า มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ช่วงระยะเวลา   
ก่อนเรือเข้าจอด (ระหว่างเดินทาง) ย้อนหลังอย่างน้อย ๗ วัน จะช่วยเป็นข้อมูลเบื้องต้น 
               ๓) ควรมีการบันทึกข้อมูลการเดินทาง Time Line ย้อนหลังอย่างน้อย ๑๐ วัน เพ่ือเป็นข้อมูล 
ในการติดตาม ป้องกัน ที่ส าคัญคือต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง อย่าปิดบัง 
               ๔) ควรมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้ครบถ้วน และลดการสัมผัสให้มากที่สุด 
               ๕) การจัดเตรียมรถพยาบาล หรือพ้ืนที่กักกัน เมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อฯ และก าลังพลบนเรือเป็นผู้
มีความเสี่ยงสูง จะต้องก าหนดพื้นที่แยกคนปกติกับผู้ป่วยออกจากกันให้ชัดเจน 

  ๓. ท่านต้องการให้ปรับขั้นตอนใดบ้างในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
      กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงานจะประสบความส าเร็จได้นั้น จะต้องได้รับการ
สนับสนุนจากส่วนราชการทั้งภายในหน่วยและนอกหน่วย ความร่วมมือของก าลังพล กทส.ฯ ก าลังพลของเรือ ทร. 
ลูกเรือของเรือสินค้า พนักงานบริษัท ผู้ประกอบร้านค้า และประชาชนทั่วไป ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ด่านควบคุม
โรคติดต่อฯ และมาตรการของ กทส.ฯ โดยเคร่งครัด รวมถึงการชี้น าและสนับสนุนจากผู้บริหาร ค าแนะน าจาก
ผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดให้ความรู้ เกี่ยวกับมาตรการ ขั้นตอนการในการปฏิบัติในการตรวจคัดกรองและส่งต่อ
ผู้ป่วยให้มีความชัดเจน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย  

   ๔. ท่านสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร 
       กทส.ฐท.สส. สามารถรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ที่พบจากการท างาน
จริง ตามกระบวนการที่วางแผน ตลอดจนน าอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆที่เกิดขึ้น มาเรียนรู้ และพัฒนาต่อให้การปฏิบัติ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยก่อให้เกิดประโยชน์ที่ส าคัญ ในการรวบรวมจัดการองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
      ๑) มีกรอบก าหนดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจและคัดกรองก าลังพลภายในหน่วย  
ลูกเรือของเรือสินค้าที่มาใช้บริการท่าเรือของ ทพส. - ทร. รวมทั้งก าลังพลของเรือ ทร. ที่กลับมาจากปฏิบัติราชการ
ต่างพ้ืนที่ และเดินทางเข้าจอดที่ท่าเทียบเรือ ในความรับผิดชอบของ กทส.ฐท.สส. ได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว          
มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การคัดกรองทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
      ๒) มีการไหลเวียนข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติ และขยายผลไปสู่หน่วยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติเพ่ือคัดกรองสุขภาพของก าลังพลในสถานการณ์หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ นอกเหนือจากการคัดกรอง    
ก าลังพลที่ท่าเทียบเรือในความรับผิดชอบของ กทส.ฐท.สส. 
      ๓) มีการดึงองค์ความรู้ที่สั่งสมผ่านประสบการณ์ปฏิบัติงานในตัวบุคคล มาถ่ายทอดเป็น
กระบวนการงานที่เป็นขั้นตอน 
      ๔) น าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ในเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงาน 
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๑๒. ภาพประกอบการท ากิจกรรม 

การตรวจคัดกรองภายในหน่วยและผู้ที่มาติดต่อราชการ       
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          คัดกรองลูกเรือสินค้า และเรือทางทหาร (เรือเข้าเทียบท่า) โดยเจ้าหน้าที่ด่านกักกันโรค ท่าเรือสัตหีบ 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วย กทส.ฐท.สส. 
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          การคัดกรองก าลังพลเรือ ที่กลับจากปฏิบัติราชการ (เรือเข้าเทียบท่า ทจม.ฯ) โดยเจ้าหน้าที่ของ ด่าน
ควบคุมโรคติดต่อ ศรชล. ก าลังพลของเรือ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยการท่าเรือสัตหีบ ในส่วนของเรือที่เข้าเทียบท่า 
ทลท.ฯจะตรวจคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่ของ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ก าลังพลของเรือ และเจ้าหน้าที่ของหน่วย
การท่าเรือสัตหีบ 
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คลิปวิดีโอและเอกสารเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 

643607405.668899.mp4    643607405.761670.mp4  643607405.840227.mp4  
 

643607405.916616.mp4  643607405.993365.mp4   
 

643607406.069224.mp4  643607406.235160.mp4  643607406.384119.mp4  
  

643607406.533133.mp4  643607406.626375.mp4  643607406.701813.mp4  
 
 
 
       

                 
 
 
 
  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
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 - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 - พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตรายโรคติดต่อ   
ที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดข้ึน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 - ประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
(คราวที่ ๒) 
 - ประกาศเรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ 
 - ประกาศเรื่อง การให้ข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่งที่นายกรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ 
 - ประกาศเรื่อง การก าหนดอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี 
(ฉบับที่ ๒) 
 - ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน   
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙) 
 -  ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - 19) ที่        
๔/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ      
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) 

  ค าสั่ง ประกาศ และมาตรการอื่นๆ ของกองทัพเรือ และหน่วยงานนอก ทร. รวมทั้งของ     
การท่าเรือสัตหีบ 

         - ค าสั่งปฏิบัติการ “กลุ่มเสี่ยง ๖๓๒” ผบ.ทร. ที่ ๒/๒๕๖๓ 
         - ค าสั่งปฏิบัติการ “ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID -19 ทร.” 
  - มาตรการ ๑๕ ข้อ ของ ผบ.ทร. เพื่อรับมือการระบาดของโรคโควิด ๑๙ 
          - ค าสั่งยุทธการ ผอ.กทส.ฐท.สส. ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่อง เรื่อง “การป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙” 
          - ประกาศ กรมเจ้าท่า ที่ ๔๓ /๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ าไทย กรณีเป็นเรือจาก
ท้ อ งที่ น อกราชอาณ าจั ก ร ที่ เป็ น เขตติ ด โรคติ ดต่ อ อัน ตรายกรณี โรคติ ด เชื้ อ ไว รั ส โค โรน า ๒ ๐ ๑ ๙ 
(COVID - 19) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ 
 - ประกาศ กรมเจ้าท่าที่ ๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ก าหนดให้ผู้ประกอบการเรือ 
ผู้ประกอบการท่าเรือ และผู้โดยสารปฏิบัติ กรณีท่ีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
          - มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ช่องทางเข้าออก
ประเทศ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  
(ฉบับที่ ๕)  
  - มาตรการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือ
พาณิชย์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ฉบับที่ ๔ 
          - คู่มือการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขช่องทางเข้าออกประเทศท่าเรือสัตหีบ 
  - แนวทางการปฏิบัติงานของ กทส.ฐท.สส. ในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19  

 
กิจกรรมการปฏิบัติรองรับความปกติใหม่ (New Normal) 



เอกสารฉบับนี้ เป็นของการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต หน้า 48 
 

 

                                                                             
 
 

                                                                           
 
 

                                                    
 
 
 
                                                          

    



เอกสารฉบับนี้ เป็นของการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ห้ามน าไปใช้ภายนอก หรือท าซ้ าโดยไม่ได้รับอนุญาต หน้า 49 
 

 


