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ที ่ มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 

 ข้อก าหนด 

เปิดกิจการเฉพาะการให้บริการในเส้นทางการบินภายในประเภท 
ตามประการส านักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  เรื่อง แนว
ปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศ
ระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
และ 

๑) จ ากันจ านวนที่นั่งที่จะให้บริการบนอากาศยาน โดยการ
จ าหน่ายบัตรโดยสารจะต้องค านึงถึงการจัดที่นั่ง โดยเว้น
ระยะห่างอย่างน้อย ๑ ที่นั่งโดยสารระหว่างผู้โดยสารแต่ละ
คน ยกเว้น 

 ที่นั่งของเครื่องบินมีระยะห่างเพียงพอ 

 เป็นเครื่องบินขนาดเล็กไม่เกิน ๑๙ ที่นั่ง และบินแบบเช่า
เหมาล า 

 เป็นเครื่องบินมีจ านวนที่นั่งไม่เกิน ๙๐ ที่นั่ง จ าหน่ายตั๋ว
ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของที่นั่ง 

๒) งดการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในระหว่างปฏิบัติการบิน 
รวมทั้งมิให้ผู้โดยสารรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่น าติด
ตัวมา ยกเว้นกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

   

๑. ผู้ประกอบการ    
๑.๑ จัดให้มีจุดบริการล้างมือ/แอลกอฮอล์เจล/น้ ายาฆ่าเชื้อ ส าหรับ

ผู้ใช้บริการ พนักงานสายการบินทั่วไป นักบิน ลูกเรือ บุคลากร
ซ่อมบ ารุง และพนักงานท าความสะอาด ในพื้นที่ อย่างเหมาะสม 
และเพียงพอ ที่ในท่าอากาศยานและเครื่องบิน 

   

๑.2 จัดให้มีอุปกรณ์ท าความสะอาดชีวภาพ (Universal Precautions 
(UPK)) แต่ละเที่ยวบิน อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

   

๑.3 จัดให้มีพ้ืนที่แยกกกัผู้ใช้บริการที่ป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วยบน
เครื่องบิน โดยส ารองที่นั่ง ๒ แถวหลังสุด เฉพาะกรณีปฏิบัติการ
บินเกินกว่า ๙๐ นาที 
 

   
 

 



ที ่ มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
๑.4 ท าสัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการ อย่างน้อย ๑ เมตร เช่น 

เคาน์เตอร์เช็คอิน จ าหน่ายตั๋ว จุดรอข้ึนเครื่อง เป็นต้น  
   

๑.5 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากอนามัย หรือหน้ากากผ้าให้
พนักงานทุกค้น 

   

๑.6 พิจารณาให้มีระบบจองตั๋วโดยสารแบบออนไลน์ รวมถึงการช าระ
เงินผ่านระบบออนไลน์ หรือ QR code ผ่าน แอปพลิเคชั่น  

   

๒. การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ    
๒.1 ก่อนปฏิบัติงาน ให้มีการตรวจคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม 

หรือเป็นหวัด ส าหรับพนักงานสายการบินทั่วไป นักบิน ลูกเรือ 
บุคลากรซ่อมบ ารุง และพนักงานท าความสะอาด กรณีอุณหภูมิสูง
เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรือป่วยด้วยอาการระบบทางเดิน
หายใจ ให้หยุดปฏิบัติงาน และพิจารณาพบแพทย์ 

   

๒.2 ก่อนเข้าท่าอากาศยานหรือขึ้นเครื่องบิน จัดให้มีการคัดกรอง 
ส าหรับผู้ใช้บริการ กรณีที่ท่าอากาศยานต้นทางไม่มีการคัดกรอง 
ให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแล หรือส่งต่อผู้มีอาการ
ป่วยไปยังสถานพยาบาล  หากพบว่ามีความเสี่ยงให้งดออกบัตร
เครื่องบินแก่ผู้โดยสารนั้น  

   

๒.๓ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันควบคุมโรคให้
ผู้ใช้บริการทราบ  

   

๓. มาตรการป้องกันโรค     
๓.๑ ผู้ให้บริการทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

ระหว่างปฏิบัติงาน  ลูกเรือให้สวมถุงมือ และล้างมือบ่อยครั้ง ลด
การสัมผัส และเว้นระยะห่างจากผู้รับบริการและผู้ให้บริการคน
อ่ืนๆ อย่างน้อย ๑ เมตร 

   

๓.๒ ก าหนดให้มีมาตรการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ภายในท่า
อากาศยานและเครื่องบิน ขั้นตอนการล าเลียง ขึ้นลงจากอากาศ
ยาน การใช้ห้องน้ าห้องโดยสาร และการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ต้อง
ดูแลเป็นพิเศษ  

   
 

 

 

๓.๓ ก าหนดให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 
ตลอดเวลาระหว่างอยู่ในท่าอากาศยานและเครื่องบิน โดยสายการ
บินพิจารณางดออกบัตร (boarding pass) กรณีผู้โดยสารไม่สวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ที ่ มาตรการ มี ไม่มี หมายเหตุ 
๓.๔ กรณี พบผู้ใช้บริกำรหรือลูกเรือนมีอำกำรป่วยหรือสงสัยว่ำจะป่วย

ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ขณะอยู่บนเครื่องบิน  ให้
ด ำเนินตำมมำตรกำร on board emergency quarantine ดังนี้ 
ให้แยกกักผู้ป่วยหรือผู้สงสัยว่ำจะป่วยนั่งที่ quarantine area ที่
จัดไว้ 
 ให้กักห้องน้ าหลังสุดไว้ใช้ส าหรับกรณีกักกันโรคโดยเฉพาะ 
 มอบหมายให้ลูกเรือหนึ่งคนรับผิดชอบพื้นท่ี quarantine 

area และหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดลูกเรือคนอื่นในระยะใกล้
กว่า ๒ เมตร  

 ให้นักบินแจ้งข้อมูลการตรวจพบลูกเรือหรือผู้ใช้บริการที่มี
อาการป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วยให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจร
ทางอากาศ รายงานให้แก่ผู้ด าเนินการสนามบิน ณ ท่าอากาศ
ยานปลายทาง 

   

๓.๕ สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่พนักงานและผู้ใช้บริการเพ่ือทราบ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการทางสาธารณสุข และ
ประกาศแจ้งผู้โดยสารอีกครั้งระหว่างเดินทางและ อบรมพนักงาน
เรื่องมาตรการ และความรู้ในการสังเกตตนเอง 

   

๔. มาตรการท าความสะอาด    
๔.๑ ท าความสะอาดสถานที่หรือจุดสัมผัสร่วมภายในท่าอากาศยาน

และเครื่องบินทุกเที่ยวที่มีการให้บริการอยู่เสมอ เช่น ห้องน้ า 
เคาน์เตอร์เช็คอิน จ าหน่ายตั๋วโดยสาร ที่นั่งผู้โดยสาร ที่จับประตู 
ด้วยน้ ายาท าความสะอาดฆ่าเชื้อ และท าความสะอาดห้อง
ผู้โดยสารตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

   

๔.2 หากพบผู้ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานหรือเครื่องบนเป็นผู้ป่วย
ยืนยัน หรือมีข้อมูลบ่ชี้ว่าท่าอากาศยานหรือเครื่องบินอาจเป็นจุด
แพร่เชื้อได้ ให้ผู้ด าเนินการเดินอากาศระงับการปฏิบัติหรืองด
ให้บริการ ตามค าสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมท าความ
สะอาดสถานที่ เครื่องบิน และด าเนินการตามประกาศของกรม
ควบคุมโรค  

   

๕. ผู้ใช้บริการ     
๕.๑ งดการใช้บริการ หากมีอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด    
๕.๒ พิจารณาจองตั๋วโดยสารแบบออนไลน์ หรือ ทางโทรศัพท์    
๕.๓ ให้ความร่วมมือการคัดกรองและข้อมูลด้านสุขภาพแก่เจ้าพนักงาน    
๕.๔ ระหว่างรอคิว เช็คอิน รอข้ึนเครื่อง ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ 

เมตร ตามจุดหรือสัญลักษณ์ท่ีท่าอากาศยานก าหนด  
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๕.๕ ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาระหว่างอยู่ใน

ท่าอากาศยานและเครื่องบิน  และหมั่นล้างมือด้วยสบู่  หรือ
แอลกอฮอล์เจล หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 

   

๕.๖ ลดกิจกรรมที่ท าให้เกิดการฟุ้งกระจาย ละอองฝอยน้ าลาย หรือ
เสมหะ  เช่น การไอ จาม การตะโกน เป็นต้น  

   

๕.๗ ไม่ทิ้ งขยะลงบนพ้ืนบริเวณท่าอากาศยาน หรือห้องโดยสาร
เครื่องบิน ให้ทิ้งในถังท่ีจัดไว้ให้เท่านั้น 

   

๕.๘ หากพบการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมป้องกัน
โรค ตามประกาศของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
ให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

   

๕.๙ ห้ามมิให้ผู้โดยสารรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่น าติดตัวมา 
ในเครื่องบินและบริเวณท่ีก าหนดของท่าอากาศยาน 
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 ไม่ผ่ำน 
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