
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

    
 

 
 
 
 
 

ข่าวฉบบัที่  001 /2564                                                                                        ประจ าวนัที่ 12 มกราคม 2564  

ขสมก.เพ่ิมมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บนรถโดยสาร 
เพ่ือลดความเส่ียงการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

 
 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด  ซ่ึงขณะน้ี ได้มีการเพ่ิมมาตรการเวน้ระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) บนรถโดยสารประจ าทาง โดยขอความร่วมมือผูใ้ชบ้ริการนั่งบนเบาะที่ก  าหนด และยืน
เวน้ระยะห่างกันอย่างน้อย 30 เซนติเมตร  เพื่อลดความเส่ียงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) 

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล  ผูอ้  านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ทวีความรุนเเรงเพ่ิมขึ้ น 
ในหลายพ้ืนที่ ท าให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่ มีนโยบายให้พนักงานท างานอยู่ที่บ้าน  
(Work From Home) และสถานศึกษาหลายแห่ง ได้มีการหยุดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้ใช้บริการ 
รถโดยสารของ ขสมก. มีจ านวนลดลงประมาณ 40 %  ซ่ึง ขสมก.ได้บริหารจัดการเดินรถ  โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนจ านวนรถออกว่ิง ให้มีความสอดคล้องกับจ านวนผูใ้ช้บริการในปัจจุบันของแต่ละเส้นทาง   
ในส่วนของมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดฯ    ขสมก.ไดม้ีการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด  อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน 
ประจ ารถ  การฉีดพ่นผลิตภณัฑฆ์่าเช้ือโรค ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์70 % ภายในรถโดยสาร ก่อนน ารถ
ออกว่ิงให้บริการประชาชน เป็นต้น  รวมทั้งขอความร่วมมือผูใ้ช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
ขณะใช้บริการ เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัประชาชน  ซ่ึงขณะน้ี ขสมก.ไดม้ีการเพ่ิมมาตรการเวน้ระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) บนรถโดยสารประจ าทาง โดยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการนั่งบนเบาะ 
ที่ก  าหนด และยืนเวน้ระยะห่างกนัอยา่งนอ้ย 30 เซนติเมตร  ซ่ึงมาตรการดงักล่าว แบง่ออกไดเ้ป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 

 ด้านพนักงานประจ ารถ  
 1. ตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายของพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสารทุกคร้ัง ก่อนขึ้น
ปฏิบตัิหนา้ที่บนรถโดยสาร  หากตรวจพบว่าพนกังานมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่ให้ปฏิบตัิ
หนา้ที่ โดยให้รีบไปพบแพทยท์นัที 
 2. ก าชับพนักงานขบัรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร สวมหน้ากากอนามยัทุกคร้ัง ขณะปฏิบัติ
หนา้ที่บนรถโดยสาร 
           3. ประชาสัมพนัธข์อความร่วมมือผูใ้ชบ้ริการ รอใชบ้ริการรถโดยสารคนัถดัไป  กรณีมีผูใ้ช้บริการ
บนรถมากพอสมควร   
 
 
 
 

        
 

 

        ข่าวองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
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 ด้านรถโดยสารประจ าทาง      
                    1. เพ่ิมความถี่ในการลา้งท าความสะอาดระบบปรับอากาศ และการท าความสะอาดผา้ม่าน  
                      2. ใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ฉีดพ่นท าความสะอาดภายใน 
รถโดยสาร และใชผ้ลิตภณัฑ์ดงักล่าว  เช็ดท าความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผูใ้ช้บริการตอ้งสัมผสั เช่น เบาะที่นั่ง 
ราวจบั กร่ิงสัญญาณ เป็นตน้  พร้อมทั้งติดตั้งขวดเจลแอลกอฮอล ์ส าหรับให้ผูใ้ช้บริการลา้งมือ บริเวณประตู
ทางขึ้น 
                    3. ก าหนดจุดนัง่ (เบาะที่ไม่มีเคร่ืองหมายกากบาท)  และจุดยืนภายในรถโดยสาร 
 4. ติดตั้ง QR Code แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” บริเวณหลังเบาะที่นั่ง และบริเวณผนังด้านข้าง 
ภายในรถโดยสาร ส าหรับให้ผูใ้ช้บริการสแกนผ่านโทรศพัท์แบบสมาร์ทโฟน เพื่อเก็บข้อมูลการเดินทาง 
กรณีตรวจพบผูติ้ดเช้ือใช้บริการรถโดยสารคันเดียว และเวลาเดียวกันกับผูใ้ช้บริการ จะมีการแจ้งเตือน 
ผ่านระบบ SMS ว่าผูใ้ชบ้ริการมีความเส่ียงให้รีบไปพบแพทย ์

 5. ติดตั้ง QR Code แอปพลิเคชนั “หมอชนะ” บริเวณผนงัดา้นขา้งภายในรถโดยสาร  เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กบัผูใ้ชบ้ริการ ในการใชโ้ทรศพัทแ์บบสมาร์ทโฟน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัดงักล่าว  
 

                     ด้านผู้ใช้บริการ 

                    1. ผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา ขณะใชบ้ริการรถโดยสาร 

 2. ลา้งท าความสะอาดมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ที่ติดตั้งบริเวณประตูทางขึ้น 
                    3. เพือ่ประโยชน์ของผูใ้ชบ้ริการ ควรสแกน QR Code แอปพลิเคชนั “ไทยชนะ” บนรถโดยสาร 
เพ่ือเช็คอินเม่ือข้ึนรถ และเช็คเอาท์ก่อนลงจากรถ ส าหรับผูถ้ือบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของ ขสมก.ทุกประเภท  
ควรลงทะเบียนบัตรที่  www.bmta.co.th เพื่อให้บัตรดังกล่าว สามารถเช็คอิน - เช็คเอาท์โดยอัตโนมัติ  
เมื่อน าบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ มาแตะที่เคร่ือง EDC เพื่อช าระค่าโดยสาร 
 4. เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน  “หมอชนะ” เพื่อตอบ
แบบสอบถามประเมินความเส่ียงการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 5. ควรนั่งบนเบาะที่ก  าหนด (เบาะที่ไม่มีเคร่ืองหมายกากบาท)  และยืนบนจุดที่ก  าหนด หรือยืน 
ห่างกันอย่างน้อย 30 เซนติเมตร  กรณีมีผูใ้ช้บริการบนรถมากพอสมควร  ควรรอใช้บริการรถโดยสาร 
คนัถดัไป 
                    6. ผู ้ใช้บ ริการจะต้องปฏิบัติ ตามค าแนะน าของพนักงาน เก็บค่ าโดยสาร นายตรวจ 
และเจา้หนา้ที่สายตรวจพิเศษอยา่งเคร่งครัด  
                     7. ขอความร่วมมือผูใ้ช้บริการ ช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด ผ่านบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
ทุกประเภทของ ขสมก. บตัรเดบิต-เครดิตที่มีสัญลกัษณ์คอนแทคเลส  บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ  และโมบายแบงก์กิ้ง 
เพื่อลดการสัมผสัธนบตัรและเหรียญกษาปณ์ ที่อาจเป็นส่ือกลางในการแพร่เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
                                            ......................................................................................... 

 
 

                          ต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช้บริการ สอบถามเส้นทางรถเมล์  หรือ 
แนะน าบริการได้ที่   www.bmta.co.th , facebook bmta@bmta.co.th หรือ  ศูนย์  Call  Center  1348  ทุกวัน  
ตั้งแต่เวลา 06.00 - 19.00 น. เป็นตน้ไป 


