ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติสาหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจาทาง รถโดยสารไม่ประจาทาง
และผู้ดาเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
----------------------------------------ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม
พ.ศ.2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นคราวๆ ออกไป
อย่างต่อเนื่อง นั้น
โดยที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ ฉุ กเฉิ น พ.ศ. 2548 (ฉบั บที่ 15) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 (ฉบั บที่ 16) ลงวันที่
3 มกราคม 2564 และ (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 กำหนดให้มีกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำง ๆ
ที่จำเป็นในกำรระงับยับยั้งกำรระบำดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบกับ
ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19) มีคาสั่งที่ 1/2564
ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 กาหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระรำช
กำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ได้อนุมัติในหลักการให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ในฐานะนายทะเบียนกลางมีอานาจในการออกคาสั่งให้ ผู้ประกอบการขนส่งในเส้นทางรถโดยสารประจาทาง
หมวด 1 หมวด 4 กรุงเทพมหานคร และหมวด 2 หมวด ๓ จัดการเดินรถตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกลาง
กาหนดหรือระงับการเดินรถในเส้นทางที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) เป็นการชั่วคราว และให้ผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจาทางในเขตกรุง เทพมหานครและ
ระหว่า งจัง หวัด จัด การเดิน รถตามเงื่อ นไขหรือ จากัด พื้น ที่ก ารเดิน รถตามที่น ายทะเบีย นกลางกาหนด
เป็นการชั่วคราว รวมทั้งกาหนดมาตรการด้านสาธารณสุขสาหรับการประกอบการขนส่งได้ด้วย ดังนั้น เพื่อให้
การป้ องกั นและควบคุ มการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิ ด -19) สอดคล้อ งกับ
ข้อกำหนดและคำสั่งดังกล่ำว อธิบดีกรมการขนส่งทางบกโดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงคมนาคม จึง
ออกประกาศขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจาทาง รถโดยสารไม่ประจาทาง และผู้ดาเนินการสถานี
ขนส่งผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการพึงปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19) ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เฝ้าระวังตรวจสอบการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวจากต้นทางหรือปลายทางที่มีประกาศ
ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า - ออกพื้นที่ โดยให้ควบคุม กากับ ดูแล ผู้ขับรถ ผู้ให้บริการ หรือพนักงาน
จาหน่ายตั๋วโดยสาร ตรวจสอบบัตรประจาตัวประชาชนของผู้โดยสารทุกที่นั่ง หากพบว่าเป็นการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่ า งด้ า วที่ ฝ่ า ฝื น ค าสั่ งจั งหวั ด ประกาศจั ง หวั ด หรื อ ประกาศคณะกรรมการโรคติ ดต่ อ จั งหวั ด
ควรงดการให้บริการ เว้นแต่ จะได้รับอนุญ าตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าว
เคลื่อนย้ายข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
/ข้อ 2...

-2ข้อ 2 จัดที่นั่งหรือที่ยืนผู้โดยสารให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
โดยเว้นระยะที่นั่งหรือยืนห่างกัน ตามความเหมาะสม หรือติดตั้งอุปกรณ์ ฉำกกั้นระหว่ำงที่นั่ง เพื่อป้องกัน
การติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรคผ่านละอองฝอยสารคัดหลั่ง
ข้อ 3 จัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารและตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกาย ก่อนขึ้นรถโดยสาร
หรือเข้าใช้บริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ข้อ 4 ไม่ยิน ยอมให้ผู้โ ดยสารที่ไ ม่ส วมหน้า กากอนามัย หรือ หน้า กากผ้า ขึ้น รถโดยสาร
และกากับดูแลให้พนักงานขับรถหรือผู้ให้บริการ และผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งหรือผู้ดาเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารจัดให้มีหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
ราคาประหยัด สาหรับ ผู้โดยสารหรือ ผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยมีจุดจาหน่าย ณ บริเวณสถานที่
จาหน่ายตั๋วโดยสาร หรือสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือจุดที่ประชาชนใช้บริการเป็นจานวนมาก เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้โดยสารให้สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
ข้อ 5 จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรคอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ
ข้อ 6 ให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และควบคุม กากับ ดูแล ผู้โดยสารลงทะเบียนเข้าใช้
แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” หรือ กรอกแบบฟอร์ม ที่ก รมการขนส่งทางบก
กาหนด เมื่อขึ้นรถโดยสารสาธารณะทุกคันในทุกเส้นทางการเดินรถ และให้ พนักงานประจารถตรวจสอบ
การสแกนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วย
ข้อ 7 ให้ประชาสัมพันธ์และแนะนาผู้โดยสารและผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารติดตั้งและ
ใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับการแจ้งข้อมูล
ข้อแนะนาการปฏิบัติตนหรือคาเตือนเพื่อลดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงเข้าไปในสถานที่ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19)
ข้อ 8 ให้ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์แนะนาการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่ผู้โดยสาร ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ
ต่า ง ๆ เช่น ป้า ยประชาสัม พัน ธ์ แผ่น พับ จอ LED เสีย งประชาสัม พัน ธ์ภ ายในสถานี ข นส่ง ผู้โ ดยสาร
รถโดยสารสาธารณะ และสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
ข้อ 9 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและให้ความร่วมมือ กรณี
ที่เคยเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีการพบผู้ติดเชื้อหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร ขอให้กักกันตนเองและ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่นเป็นระยะเวลา 14 วัน และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่แต่ละ
จังหวัดกาหนดอย่างเคร่งครัด โดยตรวจสอบจากคาสั่งจังหวัด ประกาศจังหวัด หรือประกาศคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ ของแต่ละจังหวัดก่อนการเดินทางได้ที่ www.moicovid.com
ในหัวข้อ “ข้อมูลสาคัญ/จังหวัด” เลือกชื่อจังหวัดในแผนที่ แล้วเข้าเมนู “ประกาศ/คาสั่ง”
/ข้อ 10...

-3ข้อ 10 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง นายสถานีขนส่งหรือผู้ได้รับใบอนุญาตจัด ตั้ง
สถานีขนส่ง พนักงานขับรถและผู้บริการปฏิบัติและให้คาแนะนาผู้ใช้บริการรวมถึงให้มีการควบคุม กากับดูแล
การให้บริการและการใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดแต่ละจังหวัดกาหนดอย่างเคร่งครัด
ทั ้ง นี ้ ตั้ง แต่บ ัด นี ้เป็น ต้น ไป จนกว่ำ จะสิ้น สุด กำรใช้บ ัง คับ ประกำศสถำนกำรณ์ฉุก เฉิน
อันเนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างอื่น

