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กฎกระทรวง
กําหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๑๕/๑) และมาตรา ๕๗ ฉ (๗) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก กฎกระทรวงกํ า หนดความปลอดภั ย ในการรั บ จ้ า งบรรทุ ก คนโดยสาร
ของผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๓ ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ผู้ขับรถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถ หรือเพิ่มสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าไป ซึ่งน่าจะ
เป็นอันตรายแก่การขับรถหรือการโดยสาร
(๒) ในกรณีเป็น รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด หรือก๊าซปิโ ตรเลีย มเหลวเป็น เชื้อเพลิง ต้องใช้ร ถ
ที่ผ่านการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ รวมทั้งการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดส่ว นควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
อัด เป็น เชื้อ เพลิง หรือ กฎกระทรวงว่ าด้ว ยการกําหนดส่ว นควบและเครื่ องอุ ปกรณ์ข องรถที่ ใช้ ก๊า ซ
ปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง แล้วแต่กรณี
(๓) ต้องให้คนโดยสารขึ้นนั่งประจําที่ให้พร้อมก่อนเคลื่อนรถ
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(๔) ต้องให้คนโดยสารซึ่งนั่งตอนหน้าแถวเดียวกับผู้ขับรถรัดร่างกายด้วยเข็มขัด นิรภัย ไว้กับ
ที่นั่งเพื่อป้องกันอันตรายในขณะโดยสาร
(๕) ไม่บรรทุกสิ่งของไปกับคนโดยสาร เว้นแต่เป็นสัมภาระของคนโดยสารที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยในการขับรถและการโดยสาร
(๖) ดูแลคนโดยสารให้ได้รับความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสาร และในกรณี
ที่เกิดอุบัติเหตุจะต้องให้ความช่วยเหลือตามสมควร
(๗) ไม่ขับรถในลักษณะประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
(๘) ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริม
สําหรับการสนทนาโดยผู้ขับรถไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น
(๙) ไม่กระทํา การอัน ควรขายหน้ าต่อหน้าธารกํานัล หรือกระทําการลามกอย่า งอื่น ไม่ว่ า
จะกระทําด้วยตนเอง หรือกระทําด้วยสื่อหรือวัสดุใด ๆ อันทําให้ปรากฏความหมายในทํานองเดียวกัน
(๑๐) ต้องดับเครื่องยนต์ทุกครั้งขณะเติมเชื้อเพลิง
(๑๑) ต้องลงจากรถและแจ้งให้คนโดยสารลงจากรถโดยให้รออยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย ขณะเติมเชื้อเพลิง
ข้อ ๔ ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามข้อ ๓ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) (๙) (๑๐) และ (๑๑) โดยอนุโลม
(๒) จัดให้มีหมวกนิรภัยที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายในขณะโดยสาร ไว้สําหรับ
ให้คนโดยสารสวมในขณะโดยสาร โดยจะต้องรักษาความสะอาดของหมวกอยู่เสมอ
(๓) ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นใดในขณะขับรถรับจ้างบรรทุก
คนโดยสาร
ข้อ ๕ ในการรับจ้ างรั บส่งนั กเรีย น ผู้ขับรถสําหรับรถยนต์ ซึ่งได้ รับอนุญ าตเป็น หนังสื อ
จากนายทะเบียนตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญ าตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปี หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบก รวมทั้งต้องเป็นผู้ไม่มีประวัติเสีย หายอันเกิด จากการขับรถมาก่อน และต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามข้อ ๓ โดยอนุโลม
(๒) จัด ให้ มี เ ครื่ อ งหมายหรื อ แผ่ น ป้ า ยพื้ น สี ส้ ม ขนาดกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ยี่ สิ บ ห้ า เซนติ เ มตร
ยาวไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร มีข้อความว่า “รถโรงเรียน” เป็นตัวอักษรสีดําความสูงไม่น้อยกว่า
สิบห้าเซนติเมตร ติดไว้ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถ เพื่อให้สามารถมองเห็นข้อความได้โดยชัดเจน
ในระยะไม่น้อยกว่าห้าสิบเมตร
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(๓) จัด ให้มี ไ ฟสั ญ ญาณสีเ หลือ งอํา พั น หรื อสี แ ดงปิ ด เปิ ด เป็ น ระยะ ติด ไว้ที่ ด้ านหน้า และ
ด้านท้ายของตัวรถในตําแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ขับรถที่สวนมาหรือตามหลังมามองเห็นได้โดยชัดเจน
ในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร และเมื่อมิได้ใช้รถนั้นรับส่งนักเรียนให้งดใช้ไฟสัญญาณดังกล่าว
(๔) จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จําเป็นดังต่อไปนี้ เพื่อช่วยเหลือนักเรีย นเมื่อมีอุบัติเหตุหรือ
เหตุฉุกเฉิน เกิด ขึ้น และต้องติดตั้งหรือเก็บไว้ภายในรถในตําแหน่งที่เหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้ง
สามารถนํามาใช้งานได้โดยสะดวก และพร้อมที่จะใช้งานได้ทุกขณะ
(ก) เครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่าหนึ่งเครื่อง
(ข) ค้อนทุบกระจกไม่น้อยกว่าหนึ่งอัน สําหรับรถที่มีลักษณะเป็นรถตู้โดยสาร
(๕) จัด ให้ มีผู้ควบคุม ดูแลนั กเรีย น ซึ่งมีอ ายุไ ม่ต่ํากว่าสิบ แปดปีบริบู ร ณ์ ประจําอยู่ ในรถ
ตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันรถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการ
ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงได้เกิดการระเบิด ลุกไหม้ หรือรั่วไหลของก๊าซไวไฟ
ในขณะที่ใช้รถนั้นรับจ้างบรรทุกคนโดยสารขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของคนโดยสาร
อีกทั้งสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนนของรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ที่ใช้ในการรับจ้างรับส่งนักเรียน
ส่วนใหญ่มักเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของผู้ขับรถในขณะขับรถดังกล่าว แต่โดยที่ข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัย
ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารในปัจจุบันได้กําหนดเฉพาะกรณีของผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะเท่านั้น
จึงสมควรมีข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้ครอบคลุมถึงผู้ขับรถยนต์สาธารณะ
รถยนต์บ ริการ และรถยนต์ที่ใช้ในการรับ จ้างรับ ส่ง นัก เรียนด้วย เพื่อให้คนโดยสารของรถดัง กล่าวได้รับ
ความปลอดภัยมากขึ้น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

