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          ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของรถ
โดยสารสาธารณะ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายเพ่ือพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทย โดยผู้เขียนก้าหนดประเด็นศึกษาไว้สี่ประเด็นหลัก 
ได้แก่ เรื่องใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถ ประเด็นระยะเวลาการขับรถและการบันทึก
ข้อมูลการขับรถ ประเด็นส่วนควบและอุปกรณ์ของรถโดยสารสาธารณะ และประเด็นสัมปทานหน้าที่
ความรับผิดของผู้ขับรถ และผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะ โดยศึกษา วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 
และหลักเกณฑ์ทางกฎหมายทั งของประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ... ตลอดจน 
ประกาศกระทรวง กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ข้อตกลงของสหภาพ
ยุโรป กฎหมายของประเทศตุรกี และประเทศออสเตรเลีย 

          จากการศึกษาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายไทยตามประเด็นศึกษาทั งสี่ประเด็น เมื่อวิเคราะห์
ตามแนวคิดทฤษฎี ประกอบกับเทียบเคียงกฎหมายต่างประเทศ พบว่า พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
2522 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และกฎหมายล้าดับรองหลายฉบับ ยังมีข้อบกพร่อง
และไม่สอดรับกัน เช่นเรื่องการก้าหนดชนิดใบอนุญาตขับรถและชนิดใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ การก้าหนด
ระยะเวลาการท้างานของผู้ขับรถ การก้าหนดหลักเกณฑ์ลงโทษผู้ขับรถและผู้ประกอบการ เป็นต้น 

          ดังนั นเห็นควรต้องปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของรถโดยสาร
สาธารณะในประเทศไทยหลายประการ เช่นการก้าหนดชนิดของใบอนุญาตขับรถให้สอดรับกับชนิดของ
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ การก้าหนดเงื่อนไขวิธีการทดสอบขับรถที่เข้มงวดขึ น การก้าหนดเงื่อนไขของผู้
ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว การก้าหนดระยะเวลาการท้างานของผู้ขับรถ การก้าหนดให้ต้องพกพา
และแสดงอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ และการก้าหนดวิธีการลงโทษผู้ขับรถและ
ผู้ประกอบการขับรถ เป็นต้น ทั งนี ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอแนะจากดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี จะเป็น
ประโยชน์ต่อการออกกฎหมายล้าดับรองภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ... ต่อไป 
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ABSTRACT  
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          This doctoral thesis, entitled “Guidelines for Amendments to the Law on 

Public Vehicle Safety”, aims to identify ways to improve public vehicle safety in 

Thailand. The researcher in this study focused on four important domains: driving 

licences and public driving licences; driving duration and driving record; component 

parts and equipment of public transport and concession; and duties and liabilities of 

public vehicle drivers and operators. By taking into account related concepts, the 

theories and legal regulations of Thailand ranging from the Vehicle Act, B.E. 2522, the 

Land Transport Act, B.E. 2522, the Land Transport Act, B.E., Ministerial Notifications, 

Ministerial Regulations, Rules, Regulations and legal regulations from overseas including 

European Union Regulations, Turkish and Australian Laws, into account. 

          This researcher, studied the legal regulations of Thailand including the four 

aforementioned domains and analyzed these according to relevant theories. The 

researcher, when comparing these regulations with those enforced in selected 

countries overseas, noted that the Vehicle Act, B.E. 2522, the Land Transport Act, B.E. 

2522, and many other secondary legislations were not adequately addressing road 

 



 
 

ง 

safety issues such as appropriately classifying categories of driving licences and public 

driving licences, limiting driving time and imposing suitable penalties on drivers and 

operators that adhered to inferior standards 

          Therefore, it is recommended that the laws on public vehicle Safety be 

amended. For example by classifying categories of driving licences to better correspond 

to certain public driving licences, ensuring stricter and more rigorous driving tests, 

stating the minimum for the issue of provisional licences, limiting drivers’ driving time, 

proposing a regulation to carry and use safety equipment and imposing suitable 

penalties on inferior drivers and operators. The researcher hopes that these suggestions 

will also be beneficial for secondary legislation enacted under the Land Transport Act, 

B.E. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 รถโดยสารสาธารณะได้แก่ รถโดยสารประจ้าทางและไม่ประจ้าทาง โดยรถทั งสองประเภท
จะต้องเป็นรถที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารเพ่ือสินจ้าง แตกต่างกันคือรถโดยสารประจ้าทางจะต้องวิ่งตาม
เส้นทางที่ก้าหนดเท่านั น ส่วนรถโดยสารไม่ประจ้าทางสามารถวิ่งได้โดยไม่มีการจ้ากัดเส้นทาง ซึ่ง
กฎหมายได้จ้าแนกรถโดยสารออกเป็น 7 มาตรฐานได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คือ รถปรับอากาศพิเศษ
มาตรฐานที่ 2 คือ รถปรับอากาศมาตรฐานที่ 3 คือ รถที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศมาตรฐานที่ 4 คือ รถ
สองชั นมาตรฐานที่ 5 คือ รถพ่วง มาตรฐานที่ 6 คือรถก่ึงพ่วง และมาตรฐานที่ 7 คือรถโดยสารเฉพาะ
กิจ ซึ่งปัจจุบันมีรูปแบบรถโดยสารสาธารณะที่หลากหลาย เช่น รถแท็กซี่ รถสองแถว รถตู้ รถมินิบัส 
รถบัส และ รถทัวร์เป็นต้นโดยให้บริการทั งภายในจังหวัด และระหว่างจังหวัด 
 ผู้โดยสารจ้านวนมากเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะด้วยเหตุปัจจัยต่างกัน เช่นความ
สะดวก หรือความประหยัด และบ่อยครั งที่มักมีการรายงานข่าวอุบัติเหตุความเสียหายอันเกิดจากรถ
โดยสารสาธารณะ ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนนรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร
ประจ้าทางประจ้าปี พ.ศ.2559 ที่เกิดจากรถทัวร์โดยสารสาธารณะทุกประเภทเกิดขึ น 239 ครั งหรือ 
เฉลี่ยเดือนละ 19 ครั ง มีผู้เสียชีวิตจ้านวน 133 ราย บาดเจ็บกว่า 2,004 ราย และเกิดจากรถตู้
โดยสารสาธารณะ223 ครั ง เฉลี่ยเดือนละ 18 ครั ง มีผู้เสียชีวิตจ้านวน 130 ราย บาดเจ็บกว่า 1,200 
ราย นอกจากนี ตามรายงานสรุปอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ประจ้าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 ของกรมการขนส่งทางบก ปรากฏว่า
อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560 เกิดขึ นทั งหมด 49 ครั ง มีผู้เสียชีวิต 
9 ราย เป็นผู้เสียชีวิตที่มากับรถโดยสารจ้านวน 3 ราย และมากับรถคู่กรณีจ้านวน 6 รายและมี
ผู้บาดเจ็บทั งหมด 242 ราย เป็นผู้บาดเจ็บที่มากับรถโดยสารจ้านวน 199 ราย และมากับรถคู่กรณี
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จ้านวน 43 ราย1 แสดงให้เห็นว่าความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะเป็นความ
เสียหายในวงกว้าง2 
 ข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับผลส้ารวจขององค์การอนามัยโลก พ.ศ.2558  (World Health 
Organization: WHO) พบว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 24,000 คนต่อ
ปี เฉลี่ย 36.2 คน ต่อประชากร 100,000 คน ซึ่งเป็นสถิติที่มากสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย
ประเทศเวียดนามอยู่ในอันดับ 2 ด้วยอัตรา 24.5 คนและมาเลเซีย อันดับ 3 ที่อัตรา 24 คน จากสถิติ
ดังกล่าวประเทศไทยจึงกลายเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยรองจาก
อันดับที่หนึ่งคือประเทศลิเบีย  
 การเฝ้าระวังอุบัติ เหตุทางถนนนับว่าเป็นความร่วมมือระดับนานาชาติโดยประกาศ
เจตนารมณ์ของปฏิญญามอสโกในการประชุม First Global Ministerial Conference on Road 
Safety: Time for Action  ก้าหนดให้ ค.ศ.2011-2020 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัย ทางถนน 
และปฏิญญาบราซิเลีย ในการประชุม High - Level Conference on Road Safety ครั งที่ 2 
(สืบเนื่องจากปฏิญญามอสโก) จึงมีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกสร้างความตระหนักถึงผลกระทบทาง
ลบของอุบัติภัยทางถนน และส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคมในบริบทของความปลอดภัยทางถนน 
ดังนั นประเทศไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้ ปี พ.ศ.2554-2563 เป็นทศวรรษ แห่งความ
ปลอดภัยทางถนนตามยุทธศาสตร์ “เสาหลัก 5 ประการ” ได้แก่ เสาหลักที่หนึ่งการปรับปรุงการ
บริหารจัดการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ (Road Safety 
Management) เสาหลักทีส่องการสร้างความปลอดภัยด้านโครงสร้างถนน และสภาพแวดล้อมริมทาง 
(Safer Roads and Mobility) เสาหลักที่สามการส่งเสริมให้เกิดยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safer 
Vehicles)เสาหลักที่สี่การสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน (Safer Road Users) และ เสาหลักที่
ห้าการช่วยเหลือและรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน (Post-Crash Response) 
 
 

                                           
1 ส้านักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก, กลุ่มแผนงานความปลอดภัย, บันทึกข้อความเรื่อง สรุป

รายงานอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 (กรุงเทพมหานคร: 
ส้านักฯ, 2560). 

2 มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย, ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน , สถิติการเกิด
อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะประจ าปี 2559 , ค้นวันที่ 15 มีนาคม 2560 จาก http://www. 
roadsafetythai.org/plan-detail.php?id=41&subid=67&cid=552 
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 สืบเนื่องจากเจตนารมณ์ของปฏิญญามอสโก และปฏิญญาบราซิเลีย ประกอบกับปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนที่เพ่ิมจ้านวนมากขึ นในประเทศไทยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความ
เห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีค้าสั่งฉบับที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และฉบับที่ 15/2560 เรื่อง มาตรการ
เพ่ิมความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ เพ่ือปรับปรุง กลไกและก้าหนดหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย
เพ่ิมเติม จึงส่งผลให้กรมการขนส่งทางบกต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะหลายเรื่องด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องระบบความปลอดภัยของ
รถโดยสารสาธารณะ โดยผู้เขียนเห็นว่าอุปสรรคส้าคัญที่ท้าให้ระบบความปลอดภัยของรถโดยสาร
สาธารณะในประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ได้แก่  

1. อุปสรรคอันเกิดจากการออกใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถที่ไม่ได้
มาตรฐาน เช่นมีเงื่อนไข หรือขึ นตอนที่หละหลวม 

2. อุปสรรคอันเกิดจากช่องว่างทางกฎหมายของการก้าหนดระยะเวลาการขับรถ และการ
บันทึกข้อมูลการขับรถ 

3. อุปสรรคอันเกิดจากส่วนควบ และอุปกรณ์บางชนิด ของรถโดยสารสาธารณะที่ไม่ได้
มาตรฐาน และ 

4.  อุปสรรคอันเกิดจากการที่ผู้ขับรถ และผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะบางรายยัง
ไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเท่าที่ควร 
 อุปสรรคประการแรก คือ การออกใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถที่ไม่ได้
มาตรฐาน เช่น การก้าหนดชนิดของใบอนุญาตขับรถและขั นตอนการทดสอบที่หละหลวม กล่าวคือ 
 ปัจจุบันใบอนุญาตขับรถของประเทศไทยจ้าแนกเป็น 11 ชนิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์
พ.ศ.2522 และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถอีก 4 ชนิด ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
โดยก้าหนดให้ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่งประจ้าทาง การขนส่งไม่ประจ้าทางหรือการ
ขนส่งโดยรถขนาดเล็กตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกให้ใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
และใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะได้ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่งส่วนบุคคลตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกให้ ใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ได้ ทั งนี ตาม
พระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522 มาตรา 43 ทวิ ซึ่งหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวส่งผลให้การ
ออกใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถมีขั นตอนที่ไม่สอดรับกัน ประกอบกับกระบวนการ
ทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตยังหละหลวมเช่นการทดสอบขับรถซึ่งประเทศไทยยังใช้วิธีการทดสอบใน
สนามทดสอบ 
 แตกต่างกับวิธีการได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถของต่างประเทศ พบว่ากลุ่มประเทศในสหภาพ
ยุโรป  (European Union: EU) ประเทศออสเตรเลีย (Australia) หรือประเทศตุรกี (Turkey) มี



 
 

4 

ขั นตอนมากกว่าประเทศไทยและการทดสอบขับรถจะต้องปฏิบัติบนถนนจริง ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็น
วิธีการที่ถูกต้อง เพราะการทดสอบบนถนนจริงนอกจากจะเป็นการวัดระดับความช้านาญในการขับรถ 
ยังเป็นการทดสอบด้านการควบคุมสถานการณ์ของผู้ขับรถอีกด้วย หรือกรณีการขอรับใบอนุญาตขับ
รถโดยสารสาธารณะในสหภาพยุโรป ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถแล้วจะสามารถขนส่งผู้โดยสารเพ่ือ
สินจ้างได้ต่อเมื่อได้รับใบรับรองให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพ (Driver Certificate of Professional 
Competence: CPC) เช่น บุคคลใดประสงค์จะเป็นผู้ขับรถบัสสาธารณะ บุคคลดังกล่าวจะต้องมี
ใบอนุญาตขับรถชนิดรถบัสมาแล้ว และทดสอบภาคทฤษฎีความรู้ทั่วไป 2 ชั่วโมง ทดสอบกรณีศึกษา 
2 ชั่วโมงทดสอบขับรถ 90 นาทีบนถนนจริงทดสอบปฏิกิริยา 30 นาที และอบรมหลังผ่านการทดสอบ
อีกเป็นเวลา 5 ปี เป็นต้น 
 อุปสรรคประการที่สอง คือ ช่องว่างทางกฎหมายของการก้าหนดระยะเวลาการขับรถและ
การบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ อันส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้า (Fatigue) ของผู้ขับรถ เช่น
อาการหลับใน อาการอ่อนเพลียทางกาย หรือจิตใจ กล่าวคือบ่อยครั งที่รถโดยสารประจ้าทางเกิด
อุบัติเหตุ สาเหตุหนึ่งเกิดจากตัวผู้ขับรถที่เกิดอาการเหนื่อยล้า หรือหลับใน เนื่องมาจากผู้ขับรถไม่ได้
รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ หรือขับรถเป็นเวลานานเกินไป ซึ่งในต่างประเทศเช่นระเบียบสหภาพ
ยุโรป (European Union: EU) ก้าหนดให้ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะขับรถได้สูงสุดไม่เกิน 9 ชั่วโมงต่อ
วันและติดต่อกันได้ไม่เกิน 4.5ชั่วโมงโดยต้องพักอย่างน้อย 45 นาที และพักผ่อนอย่างน้อยติดต่อกัน 
11 ชั่วโมงต่อวัน และในแต่ละอาทิตย์ขับรถได้ไม่เกิน 56 ชั่วโมง โดยระยะเวลาการท้างานของผู้ขับ
สามารถควบคุมและตรวจสอบได้โดยเครื่องทาโคกราฟ (Tachograph)3 ที่มีระบบการท้างานเชื่อมโยง
กับระบบเกียร์ (Gear Box) เมื่อล้อรถเคลื่อนเครื่องจะท้าการบันทึกข้อมูลสามส่วน คือ วัดระยะทาง 
วัดความเร็ว และวัดระยะเวลาการขับรถ โดยผู้ขับรถมีหน้าที่ต้องสอดบัตรเข้าเครื่องก่อนท้าการขับรถ
เสมอ ซึ่งเครื่องทาโคกราฟจะท้างานได้ในความเร็วสูงสุดที่ 0-220 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง และสามารถ
เก็บข้อมูลได้นานถึง 12 เดือน โดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้โดยใช้เครื่องอ่านข้อมูลจากบัตรของ
ผู้ขับรถ (Card Reader) และนอกจากนี ประเทศออสเตรเลียก้าลังด้าเนินการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล
ผู้ขับรถโดยให้ทุกรัฐเปลี่ยนระบบบันทึกข้อมูลการขับรถในยานพาหนะขนาดใหญ่ (Heavy Vehicles) 
จากการบันทึกด้วยมือเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เวิร์คไดอารี่ (Electronic Work Diary: EWD) ซึ่ง
สะดวก แม่นย้า และสามารถตรวจสอบได้ง่ายกว่า ส่วนประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายบังคับ
ให้ผู้ประกอบการหรือผู้ขับรถโดยสารสาธารณะต้องติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางระบบค้นหา
ต้าแหน่งบนโลกภายในรถ (Global Positioning System: GPS) โดยเฉพาะในรถตู้และรถบัส ทั งนี 

                                           
3 REGULATION (EU) No 165/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL 
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ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะและระบบการท้างานของเครื่องบันทึก
ข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ. 2558 บัญญัติขึ นเพ่ือก้าหนดคุณลักษณะการท้างาน
ของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ แต่ผู้เขียนเห็นว่าข้อก้าหนดยังไม่ครอบคลุมเพียงพอส้าหรับ
ใช้เป็นหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้เครื่อง
บันทึกข้อมูลได้ เช่นกรณีการดัดแปลงเครื่องบันทึกข้อมูลเพื่อลดมาตรฐานการท้างานของเครื่อง อันจะ
ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้จากเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถไม่ตรงตามความเป็นจริง เป็นต้น  
 อุปสรรคประการที่สาม คือ ส่วนควบ และอุปกรณ์ ของรถโดยสารสาธารณะบางชนิดที่ไม่ได้
มาตรฐาน กล่าวคือ ประเทศไทยเพ่ิงมีการแก้ไขกฎหมายใหม่ได้แก่กฎกระทรวง ฉบับที่ 62 (พ.ศ.
2559) โดยออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 เพ่ือให้รถประจ้าทาง
สาธารณะยกระดับด้านวิศวกรรมยานยนต์ โดยต้องจัดให้มีอุปกรณ์ภายในรถเช่น อุปกรณ์หรือแผ่น
สะท้อนแสงอุปกรณ์ยึดตู้หรือถังบรรทุกระบบหน่วงความเร็วของรถ (Retarder) เข็มขัดนิรภัย และจุด
ยึดระบบไฟฟ้าวัสดุบุตกแต่งภายในเพ่ือป้องกันไฟไหม้ ตลอดจนลดความสูงของรถโดยสารประจ้าทาง
ด้วย แต่อย่างไรก็ดีผู้เขียนเห็นว่าอุปกรณ์ช่วยชีวิต หรืออุปกรณ์เพ่ือใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินก็เป็น
สิ่งจ้าเป็นที่กฎหมายยังไม่ได้บัญญัติครอบคลุมไปถึง เช่น กระเป๋าปฐมพยาบาลเบื องต้น (First Aid 
Kit) เสื อชูชีพ (Life Jacket) เสื อสะท้อนแสง (Reflective Jacket) เครื่องทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์
ส้าหรับผู้ขับรถ (Alcohol Breath Testers) หรือป้ายแจ้งเตือน (Warning Triangle) เป็นต้น 
 อุปสรรคประการสุดท้าย คือ ผู้ขับรถและผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะบางรายยัง
ไม่มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเท่าที่ควรเป็นผลมาจากหลักเกณฑ์ทางกฎหมายว่า
ด้วยหน้าที่ ความรับผิดของผู้ขับรถ และผู้ประกอบการเดินรถยังไม่เหมาะสมเพียงพอ เช่นกรณีเหตุ ผู้
ขับรถตู้โดยสารสาธารณะ เส้นทางสายกรุงเทพถึงพัทยาขับรถด้วยความเร็วสูง ประมาท น่าหวาดเสียว 
เป็นเหตุให้ผู้โดยสารเกิดความกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุและเกิดอันตรายแก่ผู้โดยสาร4 ทั งนี กรมการขนส่ง
ทางบกลงโทษผู้ขับรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 111 ฐานขับรถด้วย
ความเร็วเกินกฎหมายก้าหนด และขับรถด้วยความประมาทน่าหวาดเสียว ก้าหนดโทษปรับเป็นเงิน
5,000 บาทตามมาตรา 161 และลงโทษผู้ประกอบการรถตู้ตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.
2522 มาตรา 36 ประกอบกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยฐานไม่ควบคุมดูแลผู้ขับรถให้ปฏิบัติตาม
ข้อก้าหนดเป็นเงิน 10,000 บาทผู้เขียนเห็นว่าโทษปรับที่ลงแก่ผู้ประกอบการนั นยังน้อยเกินไป เมื่อ
เปรียบเทียบกับต่างประเทศเช่น ประเทศตุรกีจะก้าหนดโทษปรับบางกรณีตามจ้านวนผู้โดยสารที่
โดยสารอยู่ในรถ กล่าวคือประมวลกฎหมายอาญา เลขที่ 5728 มาตรา 516 วางหลักตอนหนึ่งว่า 

                                           
4 “ปรับ 5 พัน! โชเฟอร์รถตู้พัทยาฐานขับซิ่งท้าหวาดเสียวทั งคันรถ,” ไทยรัฐออนไลน์ (3 

มีนาคม 2560), ค้นวันที่ 14 ตุลาคม 2560 จาก https://www.thairath.co.th/content/873305 
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ผู้ประกอบการต้องส่งผู้โดยสารถึงปลายทางด้วยความปลอดภัย กรณีต้องระวางโทษปรับ 1,000 TL 
ต่อผู้โดยสาร 1 คน หรือประมาณ 9,092 บาท ต่อผู้โดยสาร 1 คน 
 จากอุปสรรคดังที่กล่าวมาข้างต้นผู้เขียนจึงวางประเด็นศึกษาไว้สี่ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็น
เรื่องใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถ ประเด็นระยะเวลาการขับรถและการบันทึกข้อมูล
การขับรถ ประเด็นส่วนควบ และอุปกรณ์ของรถโดยสารสาธารณะ และประเด็นสัมปทาน หน้าที่
ความรับผิดของผู้ขับรถ และผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะ โดยข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การศึกษาจะสามารถต่อยอดเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์เสาหลัก 5 ประการได้ถึงสามประการ ได้แก่เสา
หลักประการที่หนึ่งการปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Road Safety Management) เสาหลักประการทีส่ามการส่งเสริมให้เกิดยานพาหนะที่
ปลอดภัย (Safer Vehicles) และเสาหลักประการที่สี่การสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน (Safer 
Road Users) ทั งนี ยังเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระบบความปลอดภัยของรถ
โดยสารสาธารณะในประเทศไทยต่อไป  
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาถึงแนวคิด หลักการ ในการบริการสาธารณะ สัมปทาน ความเป็นมาของรถ
โดยสารสาธารณะ ทฤษฎีและหลักการเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยของระบบรถโดยสารสาธารณะ 

2. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายต่างประเทศอันว่าด้วยระบบความปลอดภัยของรถโดยสาร
สาธารณะ ในสหภาพยุโรป (European Union: EU) ประเทศออสเตรเลีย (Australia) และประเทศ
ตุรกี (Turkey)  

3. เพ่ือศึกษากฎหมายว่าด้วยระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทย 
4. เพ่ือสรุปและเสนอแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของรถ

โดยสารสาธารณะในประเทศไทย โดยสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี หลักการต่าง ๆ ตามข้อ 1 และ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ ตามข้อ 2 
 

1.3 ค าถามในการศึกษา 

1. ค้าถามหลัก 
 กฎหมายว่าด้วยระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะของประเทศไทย สมบูรณ์ 
ครอบคลุม เพียงพอหรือไม่ เมื่อวิเคราะห์ตามแนวคิด ทฤษฎี หลักการต่าง ๆ ตลอดจนเปรียบเทียบกับ



 
 

7 

หลักเกณฑ์ทางกฎหมายของสหภาพยุโรป (European Union: EU) ประเทศออสเตรเลีย (Australia) 
และประเทศตุรกี (Turkey)โดยใช้บริบทสภาพสังคมของประเทศไทยเป็นหลัก 

2. ค้าถามย่อย 
1) การออกใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารณะของ

ประเทศไทยมีขั นตอน และเงื่อนไขที่เหมาะสมหรือไม่  
2) ระยะเวลาการขับรถ และระบบการบันทึกข้อมูลการขับรถโดยสารสาธารณะของ

ประเทศไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร ครอบคลุม เพียงพอหรือไม่ 
3) ส่วนควบ และอุปกรณ์ ของรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทยเป็นอย่างไร 

ครอบคลุม เพียงพอหรือไม่ 
4) กฎหมายว่าด้วยหน้าที่และความรับผิดของผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะ

ของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร ครอบคลุมเพียงพอหรือไม่  
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตเนื อหา 
 เป็นการศึกษากฎหมายว่าด้วยระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทย 
โดยแบ่งการศึกษาตามสภาพปัญหา 4 ด้าน ได้แก่  

1) การออกใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ โดยศึกษาถึงเงื่อนไข และขึ นตอนของการขอรับ
ใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถโดสารสาธารณะตลอดจนหน้าที่ของผู้ขับรถโดสารสาธารณะ 

2) ระยะเวลาการขับรถและการบันทึกข้อมูลการขับรถ โดยศึกษาเรื่องชั่วโมงการขับรถ 
การบันทึกข้อมูลการขับรถ เช่น ระยะทาง ความเร็ว และเวลาขับ  

3) ส่วนควบ และอุปกรณ์ ผู้เขียนจะท้าการศึกษาถึง ส่วนควบ และอุปกรณ์ของรถแต่
ละประเภท ว่ามีความเหมาะสมกับการใช้ขนส่งผู้โดยสารหรือไม่ อย่างไร  

4) หน้าที่และความรับผิดของผู้ขับรถและผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะ 
 2.  ขอบเขตประเทศ  

1) กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (European Union: EU) เนื่องจากกลุ่มประเทศสหภาพ
ยุโรป (European Union: EU) มีระเบียบว่าด้วยระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะหลาย
ฉบับ เช่น ระเบียบเรื่องฉลากรับรองคุณภาพยางรถ (REGULATION (EC) No 1222/2009) หรือ
ระเบียบว่าด้วยการบันทึกข้อมูลการท้างานของผู้ขับรถ (REGULATION (EEC) No 3821/85) เป็นต้น 
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2) ประเทศออสเตรเลีย (Australia) เนื่องจากมีกฎหมายคุ้มครองผู้โดยสารที่ชัดเจน 
ได้แก่ ระเบียบว่าด้วยการขนส่งผู้โดยสาร ค.ศ. 2007 ภายใต้ พระราชบัญญัติการขนส่งผู้โดยสาร ค.ศ.
1990 (Passenger Transport Regulation 2007 under the Passenger Transport Act 1990) เป็นต้น 

3) ประเทศตุรกี (Turkey) เนื่องจากมีกฎหมายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของรถ
โดยสารสาธารณะ เช่น การจ้ากัดชั่วโมงการขับรถ การใช้เครื่องทาโคกราฟในรถประจ้าทางเช่น รถบัส 
รถทัวร์ โดยก้าหนดไว้ในกฎหมายการจราจรทางบก มาตรา 98 (Karayollari Trafik Yonetmeligi 
Madde 98) เป็นต้น 

 

1.5 สมมติฐานการศึกษา 

 การให้บริการรถโดยสารสาธารณะ เป็นการบริการสาธารณะอันจะต้องจัดการภายใต้
หลักการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยระบบความปลอดภัยเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่จ้าเป็นที่สุด 
ต่อการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ แต่ผู้เขียนพบว่ากฎหมายว่าด้วยระบบความปลอดภัยของรถ
โดยสารสาธารณะในประเทศไทย หลายส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่
ผู้โดยสาร ได้แก่ขั นตอนและเงื่อนไขของการออกใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถ การ
จ้ากัดเวลาการขับรถและระบบบันทึกข้อมูลการขับรถ ส่วนควบ อุปกรณ์รถที่ไม่ได้มาตรฐาน และผู้ขับ
รถ ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะบางราย ยังไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร
เท่าท่ีควร  
 จากการศึกษา วิเคราะห์ น้ามาสู่สมมติฐานที่ว่าการปรับปรุงกฎหมายตามประเด็นปัญหา โดย
การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการออกใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถโดยสาร
สาธารณะ กฎหมายว่าด้วยวิธีจัดการความเหนื่อยล้าของผู้ขับรถ (Fatigue Management) กฎหมายว่า
ด้วยส่วนควบ อุปกรณ์รถ และกฎหมายว่าด้วยหน้าที่ ความรับผิดของผู้ขับรถและผู้ประกอบการเดินรถ
โดยสารสาธารณะ  ด้วยวิธีการออก หรือแก้ไขกฎหมายล้าดับรองภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. ....  อันจะสามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบรถโดยสารสาธารณะและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด้าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์เสาหลักห้าประการของประเทศไทยต่อไป 
 

1.6 วิธีการศึกษา 

 วิจัยนี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
วิทยานิพนธ์นี  เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) อาทิ กฎหมายไทย โดย
หลักได้แก่ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และร่าง
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พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... ประกอบกับค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ 14/2560 ฉบับที่ 15/2560 กฎกระทรวง ประกาศกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น และกฎหมาย
ต่างประเทศ ได้แก่ข้อตกลงหรือระเบียบต่าง ๆของสหภาพยุโรป กฎหมายภายในของประเทศสมาชิก 
กฎหมายออสเตรเลีย และกฎหมายตุรกี ศึกษาวรรณกรรมต่าง ๆ เช่น หนังสือ บทความทางวิชาการ 
วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมน้า
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาวิเคราะห์เปรียบเทียบอย่างเป็นระบบ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
กฎหมายระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ทั งนี เพ่ือความปลอดภัย และสิทธิประโยชน์ที่
ผู้โดยสารพึงได้รับต่อไป 
 

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การศึกษา เรื่องระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะนั น ท้าให้ผู้เขียนทราบ 
และเข้าใจถึง 

2. แนวคิด หลักการ ในการบริการสาธารณะ สัมปทาน ความเป็นมาของรถโดยสาร
สาธารณะ และ มาตรฐานความปลอดภัยของระบบรถโดยสารสาธารณะ 

3. กฎหมายต่างประเทศอันว่าด้วยระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ใน 
สหภาพยุโรป (European Union: EU) ประเทศออสเตรเลีย (Australia) และประเทศตุรกี (Turkey)  

4. กฎหมายว่าด้วยระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทย 
เปรียบเทียบกับระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะในสหภาพยุโรป (European Union: 
EU) ประเทศออสเตรเลีย (Australia) และประเทศตุรกี (Turkey) 

เมื่อศึกษาจนเกิดความเข้าใจจึงน้ามาซึ่งการวิเคราะห์และสรุปตลอดจนเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทยต่อไป  
 

1.8 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

ระบบรถโดยสารสาธารณะ หมายความถึง ผู้ขับรถ ผู้ประกอบการเดินรถ ส่วนควบและ
อุปกรณ์ของรถโดยสารสาธารณะ 

รถโดยสารสาธารณะ หมายความถึง รถสองแถว รถตู้ รถเมล์ทุกประเภท และรถทัวร์ที่ใช้ใน
การขนส่งผู้โดยสารเพื่อสินจ้างทั งประจ้าทางและไม่ประจ้าทาง แต่ทั งนี ไม่รวมถึงรถแท็กซ่ี 

เครื่องทาโคกราฟ (Tachograph) หมายความถึง เครื่องวัดความเร็ว ระยะทาง และระยะ 
เวลาการขับรถ ในรถโดยสารประจ้าทาง  
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การบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Work Diary) หมายความถึง การบันทึกข้อมูล
การขับรถโดยใช้เครื่องบันทึกแบบวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 

รถที่มีขนาดใหญ่ (Heavy Vehicles) หมายความถึง รถที่มีขนาดตามที่ก้าหนดไว้ในกฎหมาย
นั นโดยเฉพาะ 

พัก หมายความถึง ระยะเวลาพักช่วงสั น ๆ ของผู้ขับรถตามท่ีกฎหมายก้าหนด 
การพักผ่อน หมายความถึง ระยะเวลาพักประจ้าวันของผู้ขับรถที่จะต้องพักติดต่อกันตาม

ระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนด 



บทท่ี 2 
 

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการจัดท าบริการสาธารณะ และมาตรฐานความ
ปลอดภัยของระบบรถโดยสารสาธารณะ 

 ระบบขนส่งสาธารณะ (Public Transportation or Mass Transit) เป็นระบบที่มีวิวัฒนาการ 
ต่อเนื่องหลายสมัย โดยเริ่มแรกชาวโรมันสร้างระบบบริการโดยการรับจ้างขนส่งผู้คนและสัมภาระใน
ระหว่างช่วงการปกครองของจักรพรรดิออกุสตัส (Augustus) และจักรพรรดิไธเบอริอุส (Tiberius) 
ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งมีลักษณะเป็นรถบรรทุกแบบสองล้อหรือสี่ล้อ โดยจอดรับส่งผู้โดยสาร
ตามท่ีพักรายทาง ซึ่งถูกก้าหนดให้เป็นสถานีย่อยทุก ๆ ระยะทาง 5-6 ไมล์โดยฝั่งยุโรปเริ่มมีการใช้รถ
โค้ช (Coaches) เพ่ือให้บริการรับส่งผู้โดยสารโดยจัดให้มีการให้บริการที่สม่้าเสมอตามตารางเวลา
ระหว่างเมืองส้าคัญๆ หลังจากนั นได้ริเริ่มการใช้พาหนะท่ีเรียกว่า Stagecoaches เพ่ือให้บริการขนส่ง
ระหว่างเมือง แต่อย่างไรก็ดีการขนส่งในช่วงนี ยังไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากการให้บริการที่ยังขาด
ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับอัตราค่าโดยสารราคาแพง ส่วนการขนส่ งภายในเมืองได้แก่ การขนส่งโดย
ยานพาหนะที่เรียกว่า แฮ็กนี (Hackney) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการให้บริการของรถแท็กซี่ในปัจจุบัน 
มีลักษณะเป็นรถบรรทุกพ่วงขนาดเล็ก ขับเคลื่อนโดยใช้ก้าลังลากจูงของม้าที่มีขนาดปานกลาง เกิดขึ น
ที่เมืองปารีส และลอนดอนในช่วงทศวรรษที่ 1,700 โดยเมืองลอนดอนมีรถแฮ็กนี (Hackney) 
ให้บริการอยู่ประมาณ 600 คัน5 
 
 

                                           
5 สุเมศวร์ พิริยวัฒน์, เอกสารประกอบการเรียนการสอนภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา บทท่ี 5 เรื่องระบบขนส่งสาธารณะ, หน้า 179, ค้นวันที่ 15 
มีนาคม 2560 จาก http://www.surames.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=3 
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ภาพที่ 2.1 คนขับรถม้า (Hackman) และรถม้า (Hackney) ในลอนดอน6 
 
 ในช่วงศตวรรษที่ 19 เกิดวิวัฒนาการด้านการคมนาคมขนส่งขึ นมากมาย เริ่มตั งแต่การเดิน 
การข่ีสัตว์ การใช้สัตว์ลากจูง จนในที่สุดพัฒนาเป็นรถท่ีเคลื่อนที่ด้วยเคเบิ ล ไฟฟ้า และเครื่องยนต์ โดย
ยานพาหนะถูกออกแบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับกับความต้องการของผู้โดยสารและความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ได้แก่ 
 Omnibus เกิดขึ นในปี ค.ศ.1829 โดยใช้พาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยม้าในการลากจูง และมี
ความจุ 18 ที่นั่ง จากนั น Omnibus ได้ถูกน้ามาใช้ในเมืองนิวยอร์กในปี ค.ศ.1831 โดย John 
Stephenson7 ผู้ผลิตยานพาหนะส้าหรับการขนส่งสาธารณะรายใหญ่ที่สุดของศตวรรษที่ 19 แต่
อย่างไรก็ดีการเดินทางด้วย Omnibus ยังล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควร อย่างไรก็ดี 
Omnibus ยังคงเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่ให้บริการอย่างต่อเนื่องในช่วงศตวรรษที่ 19 จนกระทั่ง
ถูกแทนที่ด้วยยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยเครื่องยนต์ 
 

                                           
6 Ghosts of DC: 1894 Map of Tennallytown and Reno, Retrieved March 27, 

2017 from http://ghostsofdc.org/ 
7 John Stephenson, Builders of Wooden Railway Cars . . . and Some of Other 

Stuff, p. 1, Retrieved March 27, 2017 from http://www.midcontinent.orgrollingstock/ 
builders/stephenson1.htm 
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ภาพที่ 2.2 รถออมนิบัสในเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ8 
  
 รถรางลากด้วยม้า (Horse-Drawn Street Railway) รถรางลากด้วยม้านั นเป็นรูปแบบการ
ขนส่งโดยใช้รถรางขับเคลื่อนด้วยม้าลากจูง (Horse-Drawn Street Railway) การขนส่งดังกล่าว
เกิดขึ นเป็นครั งแรกโดยการด้าเนินการของ The New York & Harlem Railroad เริ่มให้บริการวันที่ 
26 พฤศจิกายน ค.ศ.1832 โดยทั่วไป ตัวรถจะมีความยาว 23 ฟุต ขนาดบรรทุก 22 ที่นั่ง และลากจูง
โดยม้า 2 ตัว Horse Car ได้รับการพัฒนาจาก Omnibus ในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่อง
ของทางวิ่ง โดย Horse Car จะวิ่งบนรางเหล็กที่ถูกวางแนวไว้กึ่งกลางถนน ท้าให้ Horse Car 
สามารถวิ่งได้เร็วกว่า Omnibus ถึงสามเท่า และการวิ่งบนรางเหล็กนั นสามารถช่วยลดแรงเสียดทาน 
และลดแรงต้านทานจากความหยาบของถนน สมัยนั นรถรางลากด้วยม้าจึงเป็นยานพาหนะที่สามารถ
ท้าความเร็วได้มากที่สุด9 
 

                                           
8 The London Omnibus, Retrieved March 27, 2017 from  http://knowledge 

oflondon.com/buses.html 
9 ชาจีน มองเมือง, พัฒนาการของการขนส่งระบบราง, ค้นวันที่ 27 มีนาคม 2560 จาก 

http://www.rideabikenews.com/column-detail.php?id=88 
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ภาพที่ 2.3 รถรางลากด้วยม้า หมายเลข 97 ที่นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา10 

 
 แม้ว่า Horse Car จะมีข้อได้เปรียบ Omnibus หลายประการ แต่ก็มีข้อด้อยหลายประการ
ด้วยกัน ไม่ว่าจะราคาของม้าท่ีใช้ลากจูงท่ีค่อนข้างแพง มลภาวะต่าง ๆ อันเนื่องมาจากม้า ไม่ว่าจะเป็น
เชื อโรคที่ติดอยู่กับตัวม้า หรือสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากตัวม้า รวมถึงการดูแลรักษาที่ต้องการความเอาใจใส่
เพ่ือป้องกันโรคระบาดที่อาจเกิดขึ นกับม้า ประกอบกับต้านานเล่าว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านเคเบิ ลเล็งเห็นว่า
ม้าที่ใช้ลากรถรางนั นมีความเหน็ดเหนื่อย และบางครั งเกิดอุบัติเหตุขึ นกับม้า ท้าให้เกิดการคิดวิธีการ
เดินรถ โดยใช้สายเคเบิ ลเพ่ือทดแทนการลากจูงด้วยม้า11 ดังนั นรถเคเบิ ลจึงถูกพัฒนาขึ นเพ่ือทดแทน
แรงงานม้า ซึ่งการใช้สายเคเบิ ลนี สามารถเพ่ิมความเร็วของรถได้ถึง 7-9 ไมล์ต่อชั่วโมง ในพื นที่เขต
เมืองและ 12-13 ไมล์ต่อชั่วโมง นอกเขตชุมชน 
 

                                           
10 Cristian Salazar, NYC Mass Transit Over the Years, Retrieved March 27, 

2017 from http://www.amny.com/transit/nyc-subway-trains-horse-drawn-carriages-buses-
mass-transit-over-the-years-1.10694945 

11 James Sederberg, Cable Cars Historical Essays Part One, Retrieved March 
27, 2017 from http://www.foundsf.org/index.php?title=Cable_Cars 
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ภาพที่ 2.4 รถเคเบิลใน California ที่ถนน Grant Street ช่วงทศวรรษที่ 193012 
  
  ในปี ค.ศ.1879 Electric Railway Trolley หรือ Tram ถือได้ว่าเป็นรูปแบบการขนส่งที่
ส้าคัญซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ นถัดจากยุคของการขนส่งด้วยเคเบิ ล ระบบขนส่งดังกล่าว ถูกพัฒนาขึ นโดย  
Werner Von Siemens นักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงชาวเยอรมัน ซึ่งได้แสดงผลงานดังกล่าวในงานแสดง
สิ่งประดิษฐ์ทางอุตสาหกรรม ณ กรุงเบอร์ลิน และเริ่มให้บริการแก่ผู้โดยสารในปี ค.ศ.188113 
 

                                           
12 James Sederberg, Cable Cars, Retrieved March 27, 2017 from http://www. 

foundsf.org/index.php?title=Cable_Cars 
13 สุรเมศวร์ พิริยวัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 183-184. 
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ภาพที่ 2.5 รถรางขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย14 

 
 ในที่สุดการขนส่งระบบรางก็ถูกพัฒนากลายเป็นการวิ่งรถบนถนน ได้แก่รถโดยสารและรถ 
Trolleybus ที่ถูกน้ามาใช้ครั งแรกที่กรุงนิวยอร์กในปี ค.ศ.1950 โดยมีการน้าเข้ารถโดยสารจาก
ภายนอกประเทศเข้ามาเพ่ือให้บริการแทนที่ Omnibus ต้นปี ค.ศ.1920 รถโดยสารได้ถูกพัฒนาขึ น
เป็นอย่างมาก เช่นมีระบบประตูเปิดปิดที่สามารถบังคับได้โดยคนขับ องค์ประกอบรถมีความทันสมัย 
เช่นมีเครื่องปรับอากาศ มีระบบฟอกอากาศ และสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้กว่า 50 คน จากนั นในปี 
1929 หน่วยงานราชการประจ้ารัฐนิวเจอร์ซี ได้น้าเข้ารถโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลของ 
Mercedes Benz เป็นจ้านวน 2 คัน รถโดยสารดังกล่าวมีสมรรถนะอยู่ในระดับดีแต่มีข้อจ้ากัดเรื่อง
การซ่อมแซม เนื่องจากต้องน้าเข้าอะไหล่จากต่างประเทศ15 
  

                                           
 14 Laura Brierley Newton, Sydney Once had the Biggest Tram System in the 
Southern Hemisphere, Retrieved March 27, 2017 from https://www.abc.net.au/news/ 
2018-04-12/sydneys-original-tram-network-what-happened-curious-sydney/9610328 

15 สุรเมศวร์ พิริยวัฒน์, เรื่องเดิม, หน้า 187. 
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จากการปรับปรุง พัฒนา ระบบรถโดยสารสาธารณะตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า
รถโดยสารสาธารณะเป็นปัจจัยส้าคัญต่อชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในเมือง หรือระหว่าง
เมืองก็ตาม ดังนั นผู้ประกอบการจึงพัฒนาลักษณะของรถโดยสารประเภทต่าง ๆ เพ่ือรองรับความ
ต้องการและความปลอดภัยของผู้โดยสารภายใต้การก้ากับดูแลของภาครัฐ 
 ทั งนี การให้บริการของรถโดยสารสาธารณะถือเป็นการจัดท้าบริการสาธารณะ (Public 
Service) กิจการหนึ่งของภาครัฐ ซึ่งจัดท้าขึ นโดยหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือสนอง
ความต้องการของประชนชน ดังนั นการให้บริการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจัดท้า
บริการสาธารณะ และเนื่องจากเป็นการบริการสาธารณะที่จะต้องใช้ยานพาหนะในการขนส่งผู้โดยสาร 
ผู้เขียนเห็นว่านอกจากการบริการที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักของการบริการสาธารณะแล้ว “ความ
ปลอดภัยของผู้โดยสาร” ถือเป็นเรื่องที่ส้าคัญยิ่งกว่า  
 จากรายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2558 ขององค์การอนามัย
โลก (World Health Organization: WHO) ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นอันดับสองของประเทศที่มี
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศ
เจตนารมของปฏิญญามอสโก (First Global Ministerial Conference on Road Safety: Time for 
Action) ซึ่งจัดขึ นที่กรุงมอสโกประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย และประกาศปฏิญญาบราซิเลีย  (The 
Second Global High-Level Conference on Road Safety) ซึ่งจัดขึ นที่กรุงบราซีเลีย (Brasilia) 
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศต่าง ๆ ด้าเนินตามค้าแนะน้า
โลกว่าด้วยการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน พัฒนานโยบายและปรับโครงสร้างพื นฐานเพ่ือคุ้มครองผู้ใช้
รถใช้ถนน และสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันท้างานอย่างเป็นระบบ จึงส่งผลให้ประเทศไทย
ด้าเนินการปฏิรูปเรื่องความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจังโดยให้ความส้าคัญแก่รถโดยสารสาธารณะ 
 ดังนั นในบทนี ผู้เขียนจึงท้าการศึกษา และวิเคราะห์ถึงแนวคิดหลักการในการจัดท้าบริการ
สาธารณะ สัญญาสัมปทานการเดินรถโดยสารสาธารณะ ทฤษฎีและหลักการเพ่ือมาตรฐานความ
ปลอดภัย เพื่อเป็นพื นฐานในการศึกษาวิเคราะห์เรื่องระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะใน
ประเทศและต่างประเทศต่อไป  
 

2.1 การจัดท าบริการสาธารณะ 

 การดูแลระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ คือกิจกรรมหนึ่งในการบริการ
สาธารณะ ที่รัฐจะต้องจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน ผู้เขียนเห็นว่าหากรัฐ
สามารถดูแล จัดการให้ระบบรถโดยสารสาธารณะมีความปลอดภัยได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เช่นนี ถือ
เป็นการบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ดังนั นในหัวข้อการจัดท้าบริการ
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สาธารณะนี ผู้เขียนจึงท้าการศึกษา เรื่อง ความหมายความเป็นมาของบริการสาธารณะ ประเภทของ
การบริการสาธารณะ หลักเกณฑ์ และองค์กรในการบริการสาธารณะ ดังนี  
 

2.1.1 ความหมายและความเป็นมาของการจัดท าบริการสาธารณะ 
2.1.1.1 ความหมายของการบริการสาธารณะ 
ฝ่ายปกครองมีหน้าที่จัดท้ากิจกรรมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยกิจกรรมต่าง  ๆ

สามารถจ้าแนกได้เป็นสองประเภท กล่าวคือ การป้องกันมิให้เกิดการกระท้าความผิด (Police 
Administrative) และ การบริการสาธารณะ (Service Public) การบริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่
รัฐมีหน้าที่ต้องจัดท้าเพ่ือสนองความต้องการของประชาชน หรือเพ่ือประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวม 
ดังนั นภารกิจของฝ่ายปกครองในการบริการสาธารณะจึงแตกต่างจากภารกิจการป้องกันมิให้เกิดการ
กระท้าความผิด เช่น ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายปกครองและประชาชน การบริการสาธารณะ
นั นความสัมพันธ์จะอยู่ในรูปแบบของการให้บริการดังนั นผู้ให้บริการและผู้รับบริการจึงอยู่ในฐานะที่
เท่าเทียมกัน ส่วนการป้องกันมิให้เกิดการกระท้าความผิดเป็นการใช้อ้านาจฝ่ายเดียวในการดูแลความ
สงบเรียบร้อย16 และนอกจากนี ยังมีผู้ให้ค้านิยามของการบริการสาธารณะทั งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ เช่น 
  ที่ปรึกษาแห่งรัฐอันมีหน้าที่เป็นศาลปกครองสูงสุดของประเทศฝรั่งเศส (Conseil 
d'État) โดยพิจารณาจากค้าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด(Conseil d'État) พบว่า “บริการ
สาธารณะหมายความถึงกิจกรรมหรือภารกิจของฝ่ายปกครอง”17 
  Léon Duguit นักกฎหมายมหาชนชาวฝรั่งเศส ได้จ้ากัดนิยามของการบริการ
สาธารณะไว้ดังนี  “บริการสาธารณะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของรัฐ”  
  Maurice Hauriou นักกฎหมายมหาชนชาวฝรั่งเศสได้ให้ค้าจ้ากัดความของการ
บริการสาธารณะไว้ว่า “บริการสาธารณะเป็นบริการทางเทคนิค ทั งนี เพ่ือการบริการที่สม่้าเสมอ 
ต่อเนื่อง และสนองความต้องการของส่วนรวมโดยไม่หวังผลก้าไร”18 

                                           
16 นันทวัฒน์ บรมานันท์, สัญญาทางปกครอง, พิมพ์ครั งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 

2553), หน้า 26. 
17 นันทวัฒน์ บรมานันท์, มาตรฐานใหม่ของการจัดท าบริการสาธารณะระดับชาติใน

ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2554), หน้า 74-75. 
18 สิริพร มณีภัณฑ์, การจัดท าบริการสาธารณะท้องถิ่นในประเทศไทย ศึกษาจากปัญหาที่

เกิดขึ้นกรณีเทศบาลและกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538), หน้า 4. 
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  Jean Rivero นักกฎหมายฝรั่งเศสได้ให้ค้าจ้ากัดความของการบริการสาธารณะไว้ว่า 
“การบริการสาธารณะคือกิจการเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและปัจเจกชนที่เป็นสมาชิก
ของสังคม เป็นการบริการจากรัฐกรณีที่เอกชนไม่มีอ้านาจจัดการได้ เช่น การจัดให้มีบริการสาธารณะ
ในด้านการคุ้มครองความปลิดภัย การจัดให้มีปัจจัยโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น”19 
  ประยูร กาญจนดุล ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายของประเทศไทยได้ให้ค้าจ้ากัดความ
การบริการสาธารณะไว้ว่า “กิจการที่อยู่ในความอ้านวยการหรืออยู่ในการควบคุมของฝ่ายปกครองที่
จัดท้าเพ่ือสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน”20 
  นันทวัฒน์ บรมานันท์ ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายของประเทศไทยได้อธิบายถึงการ
บริการสาธารณะไว้ว่า“บริการสาธารณะนั นจะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขสองประการได้แก่ จะต้องเป็น
กิจกรรมที่รัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ด้าเนินการและยังหมายความรวมถึง
กรณีที่รัฐมอบกิจการบางประเภทให้เอกชนเป็นผู้ด้าเนินการด้วย และเงื่อนไขอีกประการคือกิจการที่
กล่าวมานี จะต้องเกิดขึ นเพ่ือประโยชน์สาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชน”21 
  ดังนั นเมื่อวิเคราะห์จากความเห็นของนักคิดทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ตลอดจนค้าวินิจฉัยศาลปกครองในฝรั่งเศส การบริการสาธารณะ จึงหมายความถึง “หน้าที่หรือ
ภารกิจของฝ่ายปกครองในการที่จะต้องจัดกิจการเพ่ือสนองความต้องการของประชาชนอันเป็น
องค์ประกอบของรัฐทั งนี เพ่ือแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน”  

2.1.1.2 ความเป็นมาของการจัดท้าบริการสาธารณะ 
เมื่อมนุษย์รวมตัวกันกลายเป็นสังคม ย่อมเกิดกิจกรรมต่าง ๆ อันต้องด้าเนินการ

ร่วมกัน ทั งนี เพ่ือการอยู่รวมกันอย่างเป็นระบบระเบียบและมีคุณภาพ เมื่อมีการรวมตัวกันเป็นสังคม
การบริการสาธารณะจึงเกิดขึ น แต่ยังไม่มีการจ้ากัดความเก่ียวกับการบริการสาธารณะแต่อย่างใด เช่น
ในสมัยโบราณขุนนางผู้เป็นเจ้าของที่ดินคิดหาประโยชน์จากที่ดินของตน โดยการให้ประชาชนเข้ามา
ท้ากินในที่ดินโดยให้ประโยชน์แก่ตนในรูปแบบของค่าตอบแทน เช่น การตอบแทนด้วยเงินค่าเช่ า 

                                           
19 ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายปกครอง (กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รามค้าแหง, 2548), หน้า 22-23. 
20 นันทวัฒน์ บรมานันท์, มาตรฐานใหม่ของการจัดท าบริการสาธารณะระดับชาติใน

ประเทศไทย, หน้า 75. 
21 นันทวัฒน์ บรมานันท์, หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ, พิมพ์ครั งที่ 4 

(กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), หน้า 35. 
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แรงงาน หรือตามตกลงกัน โดยขุนนางได้สร้างสิ่งอ้านวยความสะดวกในที่ดินของตนเพ่ือจูงใจให้
ประชาชนเข้ามาท้ากินในที่ดิน รวมทั งผู้ที่เข้ามาท้ากินยังได้รับการปกป้อง ดูแล จากขุนนางอีกด้วย22 

ในยุคต่อมาระบบขุนนางได้ถูกล้มล้างโดยพลเมือง โดยพลเมืองได้รวมตัวกัน และ
ดูแลซึ่งกันและกัน ในส่วนของการบิการสาธารณะนั นค่อนข้างมีกิจการที่ชัดเจนกว่าสมัยขุนนาง เพราะ
เกิดการสร้างสิ่งต่าง ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ตลาด ถนน สถานพยาบาล เป็นต้น ทั งนี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ร่วมกันในสังคม จนเข้าสู่ยุคพระเจ้าหลุยส์ที่ 11 ต่อมาเกิดการล้มล้างระบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ การปกครองด้วยกษัตริย์จึงถูกแทนที่ด้วย พลเมือง เกิดเป็นรัฐ โดยรัฐเข้ามา
ด้าเนินกิจการต่าง ๆ จนกระทั่งกิจการเหล่านั นรวมเรียกว่า “บริการสาธารณะ”23 

การบริการสาธารณะในประเทศไทยนั น เริ่มเกิดขึ นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มมีการให้สัมปทานแก่เอกชนในการด้าเนินกิจการต่าง ๆ เช่น การท้า
ไม้ การขุดคลอง หรือการสร้างทางรถไฟ เป็นต้น โดยในสมัยนั นไม่ได้เรียกว่าสัมปทาน แต่เป็นการ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต จนกระทั่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มี
การตรากฎหมายเรื่องการมอบอ้านาจให้เอกชนเข้ามาด้าเนินกิจการบริการสาธารณะขึ นเป็นครั งแรก 
คือ “พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวงพระพุทธศักราช 2464” ต่อมาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานพระบรมราชานุญาต หรือให้สัมปทาน 
รัฐบาลจะก้าหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามสมควรก็ได้ ทั งนี ตาม “พระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอัน
กระทบถึงความปลอดภัย หรือผาสุกแห่งสาธารณชนพระพุทธศักราช 2471” จากนั นในพระ
พุทธศักราช 2473 ได้มีกฎหมายเกี่ยวกับการมอบอ้านาจให้เอกชนเข้ามาจัดกิจการบริการสาธารณะ
อีกฉบับได้แก่ “พระราชบัญญัติทางหลวงที่ได้รับสัมปทาน พระพุทธศักราช 2473” ซึ่งบัญญัติให้
เอกชนสร้างและบ้ารุงรักษาทางหลวงในราชอาณาจักร24 
  ดังนั นกฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะในสมัยต่าง  ๆ ข้างต้นมีดังนี  
พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช 2464 พระราชบัญญัติควบคุมกิจการ
ค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย หรือผาสุกแห่งสาธารณชน  พระพุทธศักราช 2471 และ
พระราชบัญญัติทางหลวงที่ได้รับสัมปทาน พระพุทธศักราช 2473 

                                           
22 นันทวัฒน์ บรมานันท์, หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ, พิมพ์ครั งที่ 3 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2547), หน้า 23-24. 
23เรื่องเดียวกัน, หน้า 24-25. 
24 สุรพงษ์ กลั่นประชา, สัญญาเกี่ยวกับการบริการสาธารณะในระบบกฎหมายไทย 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539), หน้า 108-110. 
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  ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่อย่างไรก็ดีการด้าเนินกิจการสาธารณะยังคงด้าเนินต่อไป โดย
สมัยนั นได้มีการตราพรราชบัญญัติขึ นมาอีกหนึ่งฉบับคือ “พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ 
พ.ศ.2482” มีใจความส้าคัญ คือ ผู้ใดจะขอสัมปทานในการท้าชลประทานส่วนการค้าให้ยื่นค้าขอ
สัมปทานต่อกระทรวงเกษตราธิการ ไม่จ้าต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเหมือนใน
สมัยก่อน25 ต่อมาในยุคที่มีการประกาศใช้ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ได้มีโครงการขนาดใหญ่
เกิดขึ นมากมาย เช่น สัญญาให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจ้าทางระหว่างองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพกับบริษัทกรุงเทพมหานครขนส่งจ้ากัด สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั นที่สอง หรือสัญญา
สัมปทานระบบการขนส่งทางรถไฟและถนนยกระดับในกรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากระบบการ
อนุญาตให้เอกชนได้รับสัมปทานนั นยังไม่มีหลักเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติที่แน่นอน ท้าให้การให้สัมปทาน 
และการจัดกิจการบริการสาธารณะของผู้ได้รับสัมปทานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่ าที่ควร และเกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบได้โดยง่าย แต่ต่อมาในสมัยของนายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน ได้
เกิดการจัดท้ากฎหมายขึ นอีกฉบับคือ “พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535” ส่งผลให้โครงการต่าง ๆ เข้าสู่ระบบกฎหมายตาม
พระราชบัญญัตินี เป็นจ้านวนมาก เช่น การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายกรุงเทพ-ชลบุรี 
โครงการพัฒนาการก่อสร้างท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ เป็นต้น26 
  ดังนั นจากความเป็นมาของการบริการสาธารณะในประเทศไทยในอดีตนั นกล่าวโดย
สรุปได้ว่า เริ่มจากการที่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้เอกชนเข้ามาด้าเนินกิจการใดๆ
เพ่ือการบริการสาธารณะ จนต่อมาการอนุญาตในลักษณะดังกล่าวถูกเปลี่ยนมาเป็นการให้สัมปทาน 
โดยมีกฎหมายเกิดขึ นหลายฉบับทั งนี เพ่ือความโปร่งใส และท้าให้การให้สัมปทานนั นเป็นไปอย่างมี
หลักเกณฑ์ เพ่ือส่งผลให้การบริการสาธารณะนั นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
 

2.1.2 ประเภทของการจัดท าบริการสาธารณะ 
 บริการสาธารณะ ถูกจัดท้าขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน 
ดังนั นจึงมีการจ้าแนกประเภทของการบริการสาธารณะออกตามลักษณะของบริการ ได้แก่ บริการ
สาธารณะทางปกครอง และบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมพณิชยกรรม ดังนี  
 

                                           
25 นันทวัฒน์ บรมานันท์, มาตรฐานใหม่ของการจัดท าบริการสาธารณะระดับชาติใน

ประเทศไทย, หน้า 120. 
26 เรื่องเดียวกัน, หน้า 122. 
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2.1.2.1 การบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง 
เป็นกิจกรรมที่โดยสภาพแล้วเป็นงานในหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่จะต้องจัดท้าเพ่ือ

สนองความต้องการของประชาชนกิจกรรมเหล่านี ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการดูแลความปลอดภัยและ
ความสงบสุขของชุมชน เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันประเทศการคลัง  เป็นต้น 
บริการสาธารณะประเภทนี  ฝ่ายปกครองต้องอาศัยอ้านาจพิเศษตามกฎหมายมหาชนในการจัดท้าจึง
ต้องมีการควบคุมการท้างานด้วยระบบการบังคับบัญชา และประชาชนจะได้รับบริการโดยไม่
จ้าเป็นต้องเสียค่าตอบแทน27  
  และเนื่องจากเนื อหาของบริการสาธารณะทางปกครองเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่เฉพาะ
ของฝ่ายปกครองซึ่งต้องอาศัยเทคนิคพิเศษในการจัดท้ารวมทั งอ้านาจพิเศษของฝ่ายปกครองในการ
จัดท้าบริการสาธารณะด้วยดังนั นบริการสาธารณะประเภทนี ฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถมอบให้องค์กร
อ่ืนหรือเอกชนเข้ามาด้าเนินการแทนได้แต่เดิมนั นบริการสาธารณะทุกประเภทจัดว่าเป็นบริการ
สาธารณะทางปกครองทั งสิ นไปต่อมาเมื่อกิจกรรมเหล่านี มีมากขึ นรวมทั งมีรูปแบบและวิธีการจัดท้าที่
แตกต่างกันออกไปจึงจัดประเภทใหม่ ๆ ของบริการสาธารณะขึ นอีก 

2.1.2.2 การบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  คือ  บริการสาธารณะที่เน้น

ทางด้านการผลิต  การจ้าหน่าย  การให้บริการ  และมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับดังเช่นกิจการ
ของเอกชน   (วิสาหกิจเอกชน)   ซึ่ งมีความแตกต่างกับบริการสาธารณะทางปกครองอยู่
ด้วยกัน  4 ประการ  คือ28 

1) วัตถุแห่งบริการ บริการสาธารณะทางปกครอง จะมีวัตถุแห่งบริการ
เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนในประเทศแต่เพียงอย่างเดียว  ส่วนบริการสาธารณะทาง
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั นมีวัตถุแห่งบริการด้านเศรษฐกิจเหมือนกับวิสาหกิจเอกชนคือเน้น
ทางด้านการผลิต การจ้าหน่าย การให้บริการ และมีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับดังเช่นกิจการของ
เอกชน 

2) วิธีปฏิบัติงาน บริการสาธารณะทางปกครองจะมีวิธีปฏิบัติงานที่รัฐ
สร้างขึ นมา เป็นแบบเดียวกัน  มีระบบบังคับบัญชาซึ่งใช้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในขณะที่บริการ

                                           
27 ดิเรก ควรสมาคม, สถานะและความสัมพันธ์ทางกฎหมายปกครองของมหาวิทยาลัย

เอกชนกับการบริการสาธารณะ (การศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค้าแหง, 2545), หน้า 15. 

28 นันทวัฒน์ บรมานันท์, หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ, พิมพ์ครั งที่ 3, 
หน้า 37-39. 
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สาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจะมีวิธีปฏิบัติงานที่สร้างขึ นมาเองแตกต่างไปจากบริการ
สาธารณะที่มีลักษณะทางปกครอง  ทั งนี เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและเหมาะสมในการด้าเนินการ 

3) แหล่งที่มาของเงินทุน บริการสาธารณะทางปกครอง จะมีแหล่งที่มา
ของเงินทุนจากรัฐแต่เพียงอย่างเดียว โดยรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบเงินทุนทั งหมดที่น้ามาใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการ ส่วนบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมนั น แหล่งรายได้ส่วนใหญ่จะมา
จากค่าตอบแทนการบริการของผู้ใช้บริการ 

4) ผู้ใช้บริการ สถานภาพของผู้ใช้บริการสาธารณะทางปกครองนั นจะถูก
ก้าหนดโดยกฎข้อบังคับทั งหมด ซึ่งรวมตั งแต่การก้าหนดองค์กร  การจัดองค์กร  และการ
ปฏิบัติงาน  ดังนั น  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการสาธารณะประเภทนี จึงมีลักษณะ
เป็นนิติกรรมที่มีเงื่อนไขและไม่เท่าเทียมกัน  ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการของบริการ
สาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจะมีลักษณะเสมอภาคกัน  เพราะถูกก้าหนดโดยสัญญา
ตามกฎหมายเอกชน29 
 

2.1.3 หลักเกณฑ์ของการบริการสาธารณะ 
จากความหมายของการบริการสาธารณะดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น พอสรุปความได้ว่า 

หมายความถึง “หน้าที่หรือภารกิจของฝ่ายปกครองในการที่จะต้องจัดกิจการเพ่ือสนองความต้องการ
ของประชาชนอันเป็นองค์ประกอบของรัฐทั งนี เพ่ือแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน” 
ดังนั นหน้าที่ของรัฐอันจะต้องจัดกิจการใด ๆแก่ประชาชนย่อมเกิดขึ นควบคู่กับความต้องการของ
ประชาชน ดังนั นผลของการบริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลร้ายย่ อมส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนทั งสิ น จึงจ้าเป็นที่จะต้องมีการก้าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท้าบริการสาธารณะ ซึ่งโดยทาง
ทฤษฎีไม่มีหลักเกณฑ์เพ่ือใช้กับบริการสาธารณะทุกประเภท แต่อย่างไรก็ดีได้มีการก้าหนดหลักเกณฑ์
ขั นพื นฐานขึ นโดยนักกฎหมายมหาชนชาวฝรั่งเศสแห่งส้านักกฎหมายเมือง Bordeaux ซึ่งหลักเกณฑ์
นี ถูกน้ามาใช้กับการบริการสาธารณะทุกประเภท ได้แก่ หลักว่าด้วยความเสมอภาค หลักว่าด้วยความ
ต่อเนื่อง และหลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง30 

2.1.3.1 หลักว่าด้วยความเสมอภาค 
  บริการสาธารณะนั นไม่ได้จัดท้าเพ่ือผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ แต่จัดท้าเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนโดยเสมอภาค เช่น คนพิการเขามีสิทธิจะใช้บริการขึ นรถเมล์ ขึ นรถไฟฟ้าเช่นกัน เขาจึง

                                           
29 นันทวัฒน์ บรมานันท์, มาตรฐานใหม่ของการจัดท าบริการสาธารณะระดับชาติใน

ประเทศไทย.  
30 เรื่องเดียวกัน, หน้า 85. 
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เรียกร้องให้รัฐอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เขาใช้บริการได้ หลักความเสมอภาคนี รวมไปถึงเรื่อง
บุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับฝ่ายปกครอง หมายความว่า ทุก ๆ คนมีโอกาสที่จะเข้าท้าสัญญากับ
ฝ่ายปกครองได้ทั งสิ น เช่น มีระเบียบของทางราชการในเรื่องการประกวดราคาให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้า
สู้ราคาอย่างเสมอภาคเป็นต้น แต่ทั งนี ผู้ให้บริการสาธารณะทางปกครองอยู่ภายใต้กฎหมายและ
ระเบียบของฝ่ายปกครอง อาจมีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการสาธารณะของฝ่ายปกครองจึงส่งผลให้
เกิดความไม่เสมอภาคเกิดขึ น ส่วนผู้ใช้บริการสาธารณะทางอุสาหกรรมพาณิชยกรรมอยู่ในสถานะของ
คู่สัญญาตามกฎหมายเอกชน แต่อย่างไรก็ดีอาจมีข้อยกเว้นบางประการที่ผู้ใช้บริการสาธารณะต้อง
ยอมรับ เช่นการขึ นราคาค่าบริการ อันเป็นการตัดสินใจของฝ่ายผู้ให้บริการเพียงฝ่ายเดียว31 

2.1.3.2 หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง 
บริการสาธารณะนั นจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอย่างต่อเนื่อง เพราะหากหยุดชะงัก

ประชาชนย่อมได้รับความเสียหาย เช่น ไฟฟ้าจะหยุดผลิตไม่ได้ น ้าประปาก็จะหยุดจ่ายให้ประชาชน
ไม่ได้ นอกจากนี หลักว่าด้วยความต่อเนื่องยังมีผลต่อสัญญาทางปกครอง กล่าวคือ เมื่อมีเหตุการณ์
บางอย่างเกิดขึ น มีผลท้าให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนซึ่งได้รับมอบหมายจากฝ่ายปกครองให้จัดท้าบริการ
สาธารณะไม่สามารถด้าเนินการตามสัญญาต่อไปได้ตามปกติ ฝ่ายปกครองอาจเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกสัญญาแล้วยึดกลับมาท้าเองได้เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง หรือกรณีที่เอกชนต้องรับภาระมากขึ น 
ฝ่ายปกครองอาจต้องเข้าไปร่วมรับภาระกับเอกชนเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องด้วยเช่นกัน ความต่อเนื่อง
ไม่มีมาตรฐานแน่นอนส้าหรับการบริการสาธารณะบางประเภทจะต้องจัดท้าอย่างต่อเนื่องถาวร แต่
บริการสาธารณะบางประเภทจะต้องจัดท้าอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ใช่กิจการที่ต้องท้าขึ นโดยถาวร32 
นอกจากนี ยังมีข้อพิจารณาเกี่ยวกับความต่อเนื่องในการจัดท้าบริการสาธารณะเรื่องอ่ืน ๆเช่น เรื่อง
สัญญาทางปกครอง แม้ฝ่ายปกครองจะมอบอ้านาจให้เอกชนเข้ามาจัดท้าบริการสาธารณะบาง
ประการแทน แต่ฝ่ายปกครองยังคงต้องมีส่วนร่วมในเรื่องของความต่อเนื่องในการบริการ กล่าวคือแม้
เอกชนจะเป็นผู้จัดให้มีกิจการบริการสาธารณะนั นแต่ฝ่ายปกครองยังคงมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้การ
บริการสาธารณะด้าเนินไปด้วยความต่อเนื่อง เช่นกรณีเอกชนเข้าเป็นผู้รับสัมปทานการเดินรถโดยสาร
สาธารณะแม้เอกชนจะเป็นผู้ด้าเนินการ จัดหาเครื่องมือทั งหมดและเก็บค่าด้าเนินการโดยตรงจาก
ผู้ใช้บริการ แต่อย่างไรก็ดีหากเอกชนไม่ได้ให้บริการรถโดยสารอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความ

                                           
31 ชาญชัย แสวงศักดิ์, สัญญาทางปกครองกับการให้เอกชนเข้าร่วมในการจัดท าบริการ

สาธารณะ (กรุงเทพมหานคร: B. J. Plate Processor, 2543), หน้า 4-5. 
32 ฉัตรทอง ทองเกลี ยง, ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดท าสัมปทานรังนก

ตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พุทธศักราช 2540 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, 2554), หน้า 30. 
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เสียหายแก่ประชาชน ฝ่ายปกครองในฐานะคู่สัญญาและผู้มีหน้าที่หลักในการให้บริการสาธารณะ
จะต้องแก้ไขให้การเดินรถนั นด้าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  
  หลักความต่อเนื่องส้าหรับบุคคลผู้เป็นคู่สัญญากับรัฐนั นถูกน้ามาใช้ใน 3 กรณี ได้แก่  

1. การเปลี่ยนแปลงสัญญา ซึ่งให้อ้านาจฝ่ายปกครองที่จะแก้ไขสัญญาได้แต่เพียง
ฝ่ายเดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองความต้องการของประชาชน 

2. การลงโทษในกรณีที่เกิดความผิดร้ายแรงที่ส่งผลเสียต่อการบริการสาธารณะ 
โดยฝ่ายปกครองผู้รับผิดชอบต้องแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ น เช่นการด้าเนินกิจการนั นแทนคู่สัญญา 
หรือการเลิกสัญญา 

3. เมื่อเอกชนไม่สามารถด้าเนินกิจการได้ตามสัญญาเพราะเกิดปัจจัยบางประการ 
ฝ่ายปกครองจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาร่วมกับเอกชน เพ่ือให้การบริการสาธารณะด้าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง33 

2.1.3.3 หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ 
  การจัดท้าบริการสาธารณะต้องปรับปรุงให้เกิดความทันสมัยหรือสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน เช่น เอกชนได้สัมปทานรถไฟ 10 ปี ซึ่งเมื่อ 10 ปีที่แล้วรถไฟมีน้อยขบวน มา
ตรงเวลาบ้าง ไม่ตรงเวลาบ้าง เมื่อความต้องการของประชาชนมีมากขึ น ต้องการความรวดเร็วขึ น ก็
สามารถแก้ไขสัญญาโดยให้เอกชนนั นแก้ไขการให้บริการ จัดให้มีขบวนรถให้เพียงพอ ให้มีความ
ทันสมัยและรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เอกชนที่เป็นคู่สัญญาจะต้อง
ยอมรับการแก้ไขข้อสัญญาของฝ่ายปกครองดังกล่าว ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองเพ่ือรักษา
ประโยชน์สาธารณะ ทั งนี  อาจจะมีการถอนคืนสัมปทานก่อนสิ นสัญญาสัมปทานก็ได้34 
 

2.1.4 องค์กรผู้จัดท าบริการสาธารณะ 
 องค์กรผู้จัดท้าบริการสาธารณะคือผู้ผลิตสิ่งอ้านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพ่ือให้
เป็นไปตามความต้องการของประชนชน เดิมทีนั นรัฐเป็นผู้จัดท้ากิจการทั งหมดเพ่ือเป็นการบริการ
สาธารณะแก่ประชนชน แต่เนื่องจากประชนชนมีจ้านวนเพิ่มขึ น ความต้องการมีความหลากหลายและ
แตกต่างกันไปตามสังคม และรัฐเห็นว่ากิจการสาธารณะบางประการรัฐไม่จ้าต้องด้าเนินการด้วย
ตนเอง หรือหากมอบหน้าที่ให้ผู้อ่ืนด้าเนินการกิจการนั นจะเกิดประสิทธิภาพมากกว่า ต่อมารัฐจึงมอบ

                                           
33 ชาญชัย แสวงศักดิ์, สัญญาทางปกครองกับการให้เอกชนเข้าร่วมในการจัดท าบริการ

สาธารณะ, หน้า 6. 
34 เรื่องเดียวกัน, หน้า 31. 



 
 

26 

บริการสาธารณะบางประเภทให้เอกชนเป็นผู้จัดท้า ดังนั นกล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์กรผู้จัดท้าบริการ
สาธารณะแบ่งออกเป็น 2 องค์กร ได้แก่ รัฐ และเอกชน  

2.1.4.1 บริการสาธารณะที่จัดท้าโดยรัฐ 
บริการสาธารณะที่จัดท้าขึ นโดยรัฐ คือกิจการใด ๆ ที่จัดท้าขึ นเพ่ือสนองความต้องการ

ของประชาชนโดยหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยรัฐเป็นองค์กรหลักในการดูแล ส่วนใหญ่
จะเป็นกิจการเกี่ยวกับความเป็นอยู่ กิจการด้านเศรษฐกิจ หรือ กิจการอันเก่ียวกับความปลอดภัย และ
ความมั่นคงของชาติ ดังนั นการจัดท้าบริการสาธารณะโดยรัฐจึงแบ่งออกเป็นสองระดับ ได้แก่ 
ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น  
  การบริการสาธารณะระดับชาติเป็นบริการที่รัฐจะต้องด้าเนินการโดยทั่วถึง แบ่งเป็น 
7 ประเภท ได้แก่35 บริการสาธารณะด้านการยุติธรรม บริการสาธารณะด้านการรักษาความปลอดภัย
ของสังคม บริการสาธารณะด้านการรักษาความมั่นคงของประเทศ บริการสาธารณะด้านการศึกษา
ของชาติ บริการสาธารณะด้านวัฒนธรรม บริการสาธารณะด้านสังคม และบริการสาธารณะด้านการ
ท่องเที่ยว 
  ส่วนบริการสาธารณะระดับท้องถิ่น เป็นบริการสาธารณะที่ต้องจัดท้าโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเป็นบริการสาธารณะระดับชาติที่ได้รับมอบหมาย หรือบริการสาธารณะที่
เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแท้36 
  การบริการสาธารณะระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นล้วนแต่เป็นการบริการสาธารณะ
ของฝ่ายปกครองอันมีเครื่องมือในการจัดท้าบริการสาธารณะ 3 ประการได้แก่37 

1. มาตรการทางกฎหมายได้แก่ นิติกรรมทางปกครองที่มีผลทั่วไปเป็นนิติกรรมที่มี
ผลต่อบุคคลทั่วไป นิติกรรมทางปกครองที่มีผลเฉพาะราย เป็นนิติกรรมที่มีผลเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะ
เรื่อง เช่น ค้าสั่ง การอนุมัติ การอนุญาต ที่ออกโดเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจ และสัญญาทางปกครองเป็น
สัญญาที่ฝ่ายปกครองด้าเนินการเพ่ือจัดให้มีการบริการสาธารณะ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบริการ
สาธารณะทางอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม  

2. บุคลากรของรัฐได้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ผู้ร่วมงานอาสาสมัคร หรือ
ผู้ร่วมงานถูกเกณฑ์ เป็นต้น  

3.  ทรัพย์สิน ฝ่ายปกครองสามารถได้มาซึ่งทรัพย์สินได้สองวิธี ได้แก่การได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแพ่งกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีพิเศษ ในส่วนที่ เกี่ยวกับ

                                           
35 เรื่องเดียวกัน, หน้า หน้า 8-9. 
36 เรื่องเดียวกัน, หน้า 9. 
37 เรื่องเดียวกัน, หน้า 11-14. 
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อสังหาริมทรัพย์นั นฝ่ายปกครองสามารถใช้กระบวนการตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแพ่งเช่นการท้า
สัญญาซื อขายหรือแลกเปลี่ยนเป็นต้นนอกจากนี ฝ่ายปกครองยังอาจใช้สังหาริมทรัพย์โดยการรับ
บริจาคหรือโดยการรับมรดกซึ่งเงื่อนไขในการรับบริจาคหรือรับมรดกก็เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายแพ่ง38 

2.1.4.2 บริการสาธารณะที่จัดท้าโดยเอกชนกรณีสัมปทาน 
  บริการสาธารณะที่จัดท้าขึ นโดยเอกชน เป็นการจัดท้าบริการสาธารณะบางอย่างที่
รัฐมอบอ้านาจให้เอกชนเป็นผู้จัดท้าในปัจจุบันการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดท้าบริการสาธารณะ
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ การมีส่วนร่วมทางอ้อมกับการมีส่วนร่วมทางตรงดังนี  
  การมีส่วนร่วมทางอ้อม ได้แก่ การเข้ามาร่วมมือของเอกชนในการจัดท้าบริการ
สาธารณะโดยรัฐ ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ผู้สนใจสมัครรับเลือกตั งเป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งหากได้รับเลือกตั งเข้าไปแล้วก็จะไปเป็นผู้จัดให้มีและวางหลักเกณฑ์ในการบริการสาธารณะ
ระดับท้องถิ่นต่อไป หรือ ในบางกรณีที่กฎหมายก้าหนดให้ผู้รับผิดชอบหรือหัวหน้าฝ่ายปกครองใน
หน่วยงานต้องขอความเห็นหรือค้าปรึกษาจากหน่วยงานหรือองค์กรต่าง  ๆ ก่อนที่ฝ่ายปกครองจะ
ตัดสินใจ หรือฝ่ายปกครองอาจขอความเห็นจากเอกชนเพ่ือการจั ดท้าบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ น 
   การมีส่วนร่วมทางตรงกล่าวคือกิจการบางอย่างรัฐก็ไม่สามารถสนองความต้องการ
ของประชนชนได้อย่างทั่วถึง หรืออาจเป็นกิจการที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ หรือความมั่นคงของชาติ 
จึงไม่จ้าเป็นที่รัฐจะต้องจัดท้าเองทั งหมด ดังนั นรัฐจึงสามารถมอบหมายให้เอกชนด้าเนินการได้ โดย
เข้ามาเป็นคู่สัญญากับรัฐในรูปแบบของการท้าสัญญาสัมปทานอันเป็นสัญญาทางปกครองรูปแบบหนึ่ง 
  สัญญาทางปกครอง เป็นสัญญาที่ก่อให้เกิดการก่อเปลี่ยนแปลงหรือยุติสัมพันธ์ตาม
กฎหมายมหาชนดังนั นจึงน้าหลักเรื่องสัญญาแพ่งมาใช้กับสัญญาทางปกครองด้วย เช่น เรื่องการแสดง
เจตนาในการท้าสัญญาและหลักเรื่องการเกิดสัญญาเมื่อมีการแสดงเจตนาถูกต้องตรงกันของคู่สัญญา 
ในการแบ่งแยกระหว่างสัญญาทางปกครองกับสัญญาแพ่งมีข้อพิจารณาที่ส้าคัญประการหนึ่งคือ  การ
พิจารณาในทางภาวะวิสัย แม้เกณฑ์การแบ่งแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาแพ่งทางต้าราของ
เยอรมันยังไม่เป็นที่ยุติแต่ความเห็นข้างมากเห็นว่าควรใช้เกณฑ์วัตถุแห่งสัญญาเป็นเครื่องชี ว่าสัญญา
นั นเป็นสัญญาทางปกครองหรือสัญญาทางแพ่ง 
  สัญญาทางปกครองอาจเกิดขึ นได้หลายกรณีได้แก่ เกิดจากเนื อหาของสัญญาที่มี
ลักษณะเป็นการบังคับให้เป็นไปตามบทบัญญัติในกฎหมายปกครองเช่นการตกลงกันของคู่สัญญาใน
ระหว่างกระบวนการเวนคืนเกิดจากเนื อหาของสัญญาที่มีลักษณะเป็นการก้าหนดหน้าที่ให้ฝ่าย

                                           
38 เรื่องเดียวกัน, หน้า 13. 
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ปกครองออกค้าสั่งทางปกครองหรือกระท้าการอ่ืนในทางปกครองเช่นการออกใบอนุญาตให้เปิดสถาน
บริการหรือเกิดจากเนื อหาของสัญญามีลักษณะเป็นการก้าหนดสิทธิหรือหน้าที่ในทางปกครองให้แก่
คู่สัญญาฝ่ายเอกชนเช่นก้าหนดให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องก่อสร้างที่จอดรถหากต้องการเปิดโรงแรม
เป็นต้น  
  สัญญาทางปกครองโดยหลักแล้วสามารถแบ่งรูปแบบได้เป็น 2 รูปแบบได้แก่สัญญา
ทางปกครองที่คู่สัญญามีฐานะเท่าเทียมกัน และสัญญาทางปกครองที่คู่สัญญามีฐานะไม่เท่าเทียมกัน
สัญญาประเภทแรกเป็นเครื่องมือแก่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่จะก่อนิติสัมพันธ์ทางปกครองกับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด้วยกันเอง และสัญญาทางปกครองที่คู่สัญญามีฐานะไม่เท่าเทียมกันได้แก่
สัญญาทางปกครองที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายปกครองกับอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเอกชนโดยฝ่ายปกครองมี
ฐานะเหนือกว่าเอกชนแต่เมื่อท้าสัญญาแล้วกฎหมายเยอรมันคงเน้นความเท่าเทียมกันของคู่สัญญา
คู่สัญญาฝ่ายปกครองอาจได้รับสิทธิพิเศษเช่นการแสดงเจตนาเลิกสัญญาฝ่ายเดียวเป็นต้น39 
  หลักกฎหมายที่ส้าคัญกับสัญญาทางปกครอง ได้แก่หลักการกระท้าทางปกครองต้อง
ชอบด้วยกฎหมายประกอบด้วยหลักการย่อย 2 ประการ คือ การกระท้าทางปกครองต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมายหรือหลักที่ว่ากฎหมายต้องมาก่อนและหลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ้านาจ ตามต้าราของเยอรมัน
ถือหลักการกระท้าทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมายซึ่งหมายความว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาจตก
ลงเข้าท้าสัญญาทางปกครองได้ตราบเท่าที่ไม่มีกฎหมายก้าหนดรูปแบบเฉพาะของการกระท้าทาง
ปกครองแต่เมื่อใดก็ตามกฎหมายก้าหนดรูปแบบเฉพาะของการกระท้าทางปกครองแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองย่อมไม่อาจใช้วิธีอ่ืนได้ ส่วนเรื่องเสรีภาพในการท้าสัญญานั นเนื่องจากฝ่ายปกครองต้องผูกพัน
ตนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแม้จะมีกรณีที่กฎหมายให้อ้านาจแก่ฝ่ายปกครองในการวินิจฉัยทาง
ปกครองได้ แต่ฝ่ายปกครองจ้าต้องใช้ดุลพินิจในกรอบที่กฎหมายก้าหนดจะใช้ดุลพินิจอย่างอ้าเภอใจ
ไม่ได้ เสรีภาพในการใช้อ้านาจของฝ่ายปกครองจึงไม่อาจเปรียบเทียบกับเสรีภาพของปัจเจกชนใน
กฎหมายเอกชนได้ 
  กรณีของสัญญาที่เป็นสัญญาทางปกครองเพราะวัตถุแห่งสัญญานั น ได้แก่  
  สัญญาที่เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือท้านุบ้ารุงอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เพ่ือสาธารณะ 
ประโยชน์สัญญาประเภทนี มีกฎหมายก้าหนดให้อยู่ ในอ้านาจการพิจารณาคดีของศาลปกครองซึ่ง
ศาสตราจารย์ชาปูอธิบายว่าสัญญาประเภทนี เป็นสัญญาทางปกครองแต่ไม่ได้เป็นสัญญาทางปกครอง
โดยการก้าหนดของกฎหมายหมายถึงสัญญาซึ่งโดยลักษณะแล้วเป็นสัญญาตามกฎหมายเอกชนแต่
เป็นสัญญาทางปกครองเพียงเพราะกฎหมายก้าหนดว่าให้ถือว่าเป็นสัญญาทางปกครอง  

                                           
39 เรื่องเดียวกัน, หน้า 18-23. 
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  สัญญาให้ครอบครองสาธารณสมบัติของแผ่นดินสัญญาประเภทนี มีกฎหมาย
ก้าหนดให้อยู่ในอ้านาจการพิจารณาคดีของศาลปกครองซึ่งศาสตราจารย์ชาปูอธิบายว่าถึงแม้ว่าจะไม่
มีกฎหมายก้าหนดไว้เช่นนั นเนื่องจากการบริการสาธารณะสมบัติของแผ่นดินนั นมีลักษณะเป็นการ
บริการแบบมหาชนโดยแท้  
  สัญญาที่ให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนเป็นผู้ด้าเนินบริการสาธารณะโดยตรง เช่น สัญญาให้
สัมปทานด้าเนินบริการสาธารณะ ศาสตราจารย์ชาปูอธิบายว่าสัญญาประเภทนี มีวัตถุประสงค์แห่ง
สัญญาเป็นการมอบให้คู่สัญญาของฝ่ายปกครองมีภาระหน้าที่ในการด้าเนินบริการสาธารณะทั งหมด
หรือบางส่วนโดยบริการสาธารณะนั นอาจจะมีลักษณะทางปกครองหรือมีลักษณะทางอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรมก็ได้สัญญาว่าจ้างบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการด้าเนินบริการสาธารณะที่มีลักษณะทาง
ปกครองโดยตรงสัญญาที่เด่นชัดที่สุดในบรรดาสัญญาประเภทนี คือสัญญาที่ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่ง
ได้รับการว่าจ้างมีหน้าที่ตรงกับหน้าที่เฉพาะด้านของบริการสาธารณะนั นและมีส่วนร่วมในการด้าเนิน
บริการสาธารณะนั นโดยตรงเช่นสัญญาว่าจ้างแพทย์โดยโรงพยาบาลหรือหน่วยงานบริการสาธารณะ
ด้านสาธารณสุขเป็นต้น และสัญญาที่หน่วยงานบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองท้ากับ
ผู้ใช้บริการของตนในกรณีที่หน่วยงานบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางปกครองได้ให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการตามสัญญาที่ท้า40 
  ตามกฎหมายไทยสัญญาทางปกครองหมายความรวมถึง สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อย
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระท้าการแทนรัฐและมีลักษณะเป็น
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดท้าบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ41 
  ผู้เขียนศึกษาเรื่องสัญญาทางปกครองเพ่ือเป็นข้อมูลชี น้าไปสู่การศึกษาเรื่องสัมปทาน 
จากข้อมูลเบื องต้นสรุปได้ว่าสัญญาทางปกครองเป็นสัญญาที่ต้องมีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เป็นหน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลผู้กระท้าแทนแทนรัฐ โดยการท้าสัญญานั นคงมีพื นฐานมาจาก
เรื่องสัญญาตามกฎหมายแพ่ง และจะต้องมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดท้าบริการ
สาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
  สัมปทาน (Concession) คือ กิจการการบริการสาธารณะที่รัฐมอบให้เอกชนเป็น
ผู้จัดท้าขึ น กล่าวคือเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท้าบริการสาธารณะโดยตรง โดยเอกชนจะต้อง
ลงทุนด้วยตนเอง ดังนั นความเสี่ยงภัยทางธุรกิจย่อมตกอยู่ที่เอกชนทั งหมด แต่ทั งนี เอกชนก็เป็นผู้รับ
ค่าตอบแทนทั งหมดจากผู้ใช้บริการเช่นกัน แม้ว่าเอกชนจะเป็นผู้จัดกิจการแต่ยังคงอยู่ในข้อจ้ากัด

                                           
40 เรื่องเดียวกัน, หน้า 42-43. 
41 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 



 
 

30 

ตามท่ีตกลงไว้กับรัฐ การจัดท้าสัมปทานอาจเป็นการจัดท้าในรูปแบบเพื่อให้บริการสาธารณะ หรือเพ่ือ
แสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ โดยผู้เขียนจะน้าเสนอเพียงส่วนเดียวได้แก่ สัมปทานบริการสาธารณะ
เพ่ือใช้วิเคราะห์ถึงหน้าที่และความรับผิดของผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะต่อไป42 
  หลักเกณฑ์ทั่วไปของสัญญาสัมปทานบริการสาธารณะ คือกิจการนั นต้องเป็นบริการ
สาธารณะ ที่รัฐสามารถมอบหมายให้ผู้อ่ืนจัดท้าแทนได้ ดังนั นคู่สัญญาสัมปทานจึงต้องมีความผูกพัน
กันในรูปของสัญญา การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนนอกจากรัฐเป็นผู้จัดทบริการสาธารณะนั น จะต้อง
จัดท้าขึ นในรูปของสัญญาที่ผูกพันระหว่างรัฐกับเอกชน ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
ความสัมพันธ์ในทางสัญญา จึงถือว่าเป็นสัญญาทางปกครอง กล่าวคือเป็นสัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อย
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระท้าการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็น
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดท้าบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ43 
   ดังนั นสัมปทานบริการสาธารณะจึงเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาสองฝ่ายได้แก่ ผู้ให้
สัมปทาน และผู้รับสัมปทาน โดยผู้รับสัมปทานมีสิทธิและหน้าที่หลายประการเช่น สิทธิที่จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการได้โดยตรง สัญญาใดที่ไม่มีข้อความให้สิทธินี แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ก็ไม่
ถือว่าสัญญานั น เป็นเรื่องการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดท้าบริการสาธารณะแทนรัฐ หรือสิทธิที่
จะได้รับการปฏิบัติตามสัญญาจนสิ นสุดระยะเวลาตามสัญญา หน้าที่รายงานการด้าเนินการให้กับ
หน่วยงานของรัฐทราบ เห็นได้ว่าในสัญญาสัมปทานผู้รับสัมปทานมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก
ผู้ใช้บริการได้โดยตรงดังนั นผู้รับสัมปทานจะต้องรับความเสี่ยงภัย ในกรณีที่เกิดการขาดทุนด้วย ใน
อดีตหลักความเสี่ยงภัยของผู้รับสัมปทาน ในกรณีขาดทุนจะมีความเข้มงวดมาก แต่ในปัจจุบัน
แนวความคิดเรื่องดุลยภาพทางเศรษฐกิจของผู้รับสัมปทาน เพ่ือให้การจัดการบริการสาธารณะด้าเนิน
ไปได้อย่างต่อเนื่องท้าให้ประเด็นความเสี่ยงภัยในเรื่องก้าไรขาดทุนของผู้รับสัมปทาน จึงมีความส้าคัญ
ลดลง44 
  เห็นได้ว่าการเป็นคู่สัญญาสัมปทานนั นทั งผู้ให้สัมปทานและผู้รับสัมปทานต่างมีสิทธิ
หน้าที่แตกต่างกันไป แต่อย่างไรก็ดีรัฐในฐานะผู้ให้สัมปทานและผู้มีหน้าที่ในการจัดท้าบริการ

                                           
42 อารยา กิตติเวช, สัญญาสัมปทาน ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างชาติเป็นผู้รับสัมปทาน

ในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), 
หน้า 223.  

43 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
44 สุภาวิณี จิตต์สุวรรณ์, สัญญาสัมปทาน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, 2546), หน้า 141-144. 
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สาธารณะจะต้องควบคุมดูแลให้ผู้รับสัมปทานด้าเนินการบริการสาธารณะให้ถูกต้องตามหลักการ
ได้แก่การบริการด้วยความเสมอภาค ต่อเนื่อง และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นการบริการที่ได้
มาตรฐานอยู่เสมอ 

1. สิทธิหน้าที่ของผู้ให้สัมปทาน ผู้ให้สัมปทานมีสิทธิหลายประการ45 เช่น 
1) สิทธิในการก้ากับดูแลและบังคับให้เป็นไปตามสัญญาหน้าที่ของฝ่าย

ปกครองที่จะต้องก้ากับดูแลการจัดท้าบริการสาธารณะที่ท้าโดยเอกชนคู่สัญญาให้เป็นไปโดยต่อเนื่อง 
ดังนั น หากเอกชนคู่สัญญาไม่ลงมือปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันก้าหนด ปฏิบัติงานบกพร่อง
หรือไม่เป็นไปตามสัญญาหรือโอนงานให้บุคคลภายนอกด้าเนินการแทน โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
ฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครองย่อมมีอ้านาจในการสั่งให้มีการปรับหรือสั่งให้มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือ
จัดหาบุคคลอื่นเข้ามาด้าเนินการแทนจนกระทั่งมีสิทธิในการเลิกสัญญา 

2) สิทธิในการยกเลิกหรือแก้ไขข้อก้าหนดแห่งสัญญาฝ่ายเดียวเป็นเอกสิทธิ์
ของฝ่ายปกครองที่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขข้อก้าหนดในสัญญาฝ่ายเดียว ซึ่งจะพบได้แต่ในสัญญาทาง
ปกครองเท่านั น จึงมีความแตกต่างจากสัญญาทางแพ่งที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจะต้องอาศัย
ความยินยอมของคู่สัญญาทั งสองฝ่าย แต่หากเป็นสัญญาทางปกครองฝ่ายปกครอง ย่อมมีอ้านาจแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ทั งนี เนื่องมาจากเหตุผลที่ว่า 
เนื อหาของสัญญาทางปกครอง เป็นเรื่องของการบริการสาธารณะ อันจะต้องได้รับการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสาธารณะประโยชน์อยู่เสมอ หลักกฎหมายปกครอง จึงได้ยอมรับอ้านาจ
ดังกล่าวของฝ่ายปกครอง แต่อย่างไรก็ตาม อ้านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิใช่อ้านาจตามอ้าเภอใจ
ของฝ่ายปกครอง แต่เป็นอ้านาจที่อยู่ภายใต้ข้อจ้ากัดบางประการ กล่าวคือ ฝ่ายปกครองจะใช้อ้านาจ
ในการยกเลิกแก้ไขฝ่ายเดียวได้ต่อเมื่อ มีมูลเหตุมาจากความจ้าเป็นในการปรับปรุงบริการสาธารณะให้
สอดคล้องกับประโยชน์มหาชนเท่านั นและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อสัญญา จะต้องไม่เป็นการเกิน
ขนาด ถ้าปรากฏว่า การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเป็นการเพ่ิมภาระให้เอกชนคู่สัญญา คู่สัญญาฝ่ายรัฐ
จะต้องจ่ายค่าทดแทนหรือขยายเวลาในการด้าเนินการให้เอกชนคู่สัญญา นอกจากนั น การใช้อ้านาจ
แก้ไขจะต้องเป็นการแก้ไขในเรื่องของการจัดท้าบริการสาธารณะให้สนองประโยชน์ส่วนรวมเท่านั น 
จะใช้อ้านาจในการแก้ไขเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนของคู่สัญญาไม่ได้ 

2) สิทธิหน้าที่ของผู้รับสัมปทานบุคคลผู้ได้รับสัมปทานไปมีสิทธิและหน้าที่หลาย
ประการ เช่น 

 1) หน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก้าหนดในสัมปทานนอกจากผู้รับสัมปทาน
จะต้องท้าตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในสัมปทานแล้ว ผู้รับสัมปทานจะต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมาย

                                           
45 ฉัตรทอง ทองเกลี ยง, เรื่องเดิม, หน้า 47-53. 
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ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท้าบริการสาธารณะด้วย เช่น หลักว่าด้วยความต่อเนื่องของการจัดท้าบริการ
สาธารณะ หลักท่ีต้องปรับปรุงบริการสาธารณะให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนและทันสมัย
อยู่เสมอ 

 2) หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาด้วยตนเองการปฏิบัติหน้าที่ตามสัมปทาน
ผู้รับสัมปทานจะต้องด้าเนินการด้วยตนเองจะโอนให้ใครไม่ได้ เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมจาก
คู่สัญญาฝ่ายรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี เช่น สัญญาสัมปทานทางหลวงและสัมปทานระบบ
ขนส่งทางรถไฟ เอกชนคู่สัญญามีสิทธิที่จะจ้างผู้รับเหมาช่วงเพ่ือท้างานอ่ืนของโครงการ แต่เอกชน
คู่สัญญายังคงต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานนั น ๆ 
  เมื่อรัฐให้สัมปทานแก่เอกชนไปแล้ว เนื่องจากกิจการที่ให้สัมปทานไปนั นเป็นบริการ
สาธารณะ รัฐจึงยังคงมีอ้านาจควบคุมสัมปทานได้ด้วยหลายวิธีเช่นการให้เจ้าพนักงานควบคุมตรวจ
ตรากิจการที่ให้สัมปทานไป ซึ่งผู้รับสัมปทานจะต้องให้ความสะดวกและปฏิบัติตามค้าสั่งของเจ้า
พนักงานซึ่งสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายการก้าหนดให้ผู้รับสัมปทานต้องเสนอรายงานผลการด้าเนิน
กิจการที่ได้จัดท้าไป ตามระยะเวลาที่ก้าหนด พร้อมทั งแสดงงบดุลและงบก้าไรขาดทุนเพ่ือที่ฝ่าย
ปกครองจะได้ทราบถึงความเป็นไปของกิจการที่ให้สัมปทานไป และก้าหนดวิธีการลงโทษต่าง ๆ ไว้ใน
สัมปทาน เพ่ือใช้ในกรณีที่บุคคลผู้รับสัมปทานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก้าหนดเงื่อนไขในสัมปทาน 
ซึ่งวิธีการบังคับลงโทษจะได้แก่ การปรับหรือการเพิกถอนสัมปทาน 
  สัญญาสัมปทานเป็นสัญญาที่เกิดขึ นเพื่อให้เกิดการจัดสรรสินค้าและบริการ เป็นการ
บริการสาธารณะแก่ประชาชน เช่น การจัดการบริหารเรื่องน ้า การจัดหาไฟฟ้า การจัดให้มีถนน
หนทาง การบริการทางคมนาคม หรือการบริการตามโครงสร้างขั นพื นฐานอ่ืน ๆ โดยขั นตอนการได้รับ
สัมปทาน บริษัทหรือผู้ประกอบการผู้รับสัมปทานจะได้รับสิทธิพิเศษในการด้าเนินกิจการสัมปทานใน
ระยะเวลาที่ก้าหนดภายใต้เงื่อนไขตามสัญญา46 ทั งนี หลายกรณีในยุโรปและทั่วโลกสามารถยืนยันได้
ว่าความเสี่ยงในการทุจริตสัญญาสัมปทานนั นเกิดขึ นจากการสมรู้ร่วมคิด หรือการแทรกแซงจาก
ภาครัฐเพ่ือแสวงหาผลก้าไรโดยมิชอบ ซึ่งการแทรกแซงจากภาครัฐนี ส่งผลต่อผู้มีสิทธิได้รับสัมปทาน
ตลอดจนข้อสัญญาที่อาจอื อประโยชน์ต่อคู่สัญญามากกว่าประชาชน47 
  แต่อย่างไรก็ดีงานวิจัยเชิงนโยบายของธนาคารโลกฉบับที่ 2675 รายงานว่า การจะ
เข้าเป็นคู่สัญญาผู้รับสัมปทานได้นั นจะต้องเป็นผู้ชนะจากการเสนอราคาโครงการ และเมื่อเป็นผู้รับ

                                           
46 Tina Søreide, Directorate General for Internal Policies Policy Department 

a Economic and Scientific Policy Risks of Corruption and Collusion in the 
Awarding of Concession Contracts (Brussels: European Union, 2012), p. 7. 

47 Ibid., p. 5. 



 
 

33 

สัมปทานแล้ว เอกชนนั นจะต้องเป็นผู้ลงทุนจัดท้าบริการสาธารณะตามข้อตกลงด้วยตนเอง กล่าวคือ
เอกชนจะต้องแบกรับความเสี่ยงเมื่อเข้าท้าสัญญา และความเสี่ยงกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท้างานมากขึ น ปรากฏตามแผนภาพการจัดการและสัญญาสัมปทาน48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6 การจัดการและสัญญาสัมปทาน Management vs. Concession Contract49 
 
  ดังนั นจึงสรุปได้ว่าสัมปทานเป็นสัญญาซึ่งรัฐเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาท้าสัญญาเพ่ือ
จัดท้าบริการสาธารณะ โดยเอกชนจะต้องเป็นผู้ลงทุนและแบกรับความเสี่ยงด้วยตนเอง แต่อย่างไรก็ดี
รัฐในฐานะคู่สัญญาและผู้มีหน้าที่หลักในการจัดท้าบริการสาธารณะจะต้องควบคุมดูแลให้การด้าเนิน
กิจการสัมปทานเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการบริการสาธารณะ  
  จากการศึกษาประเด็นเรื่องการจัดท้าบริการสาธารณะตลอดจนการบริการ
สาธารณะที่จัดท้าโดยเอกชนกรณีสัมปทาน แสดงให้เห็นว่ากิจการเดินรถโดยสารสาธารณะเป็นการ
บริการสาธารณะรูปแบบหนึ่งที่รัฐมอบอ้านาจให้เอกชนเข้ามาจัดการด้ วยวิธีการท้าเป็นสัญญา
สัมปทาน ดังนั นเอกชนหรือผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะย่อมผูกพันตามสัญญา จึงจ้าต้อง
ให้บริการรถโดยสารสาธารณะตามหลักบริการสาธารณะอันได้แก่ หลักว่าด้วยความเสมอภาค หลักว่า
ด้วยความต่อเนื่อง และหลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งหลักว่าด้วยการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะจะต้องด้าเนินการใด ๆเพ่ือให้
เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสาร เช่นการเพ่ิมอุปกรณ์ หรือใช้เทคโนโลยีต่าง  ๆ ทั งนี เพ่ือให้
มาตรการเพื่อความปลอดภัยสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน 

                                           
48 Fayard Bousquet and Franck Alain, “Road Infrastructure Concession Practice 

in Europe,” Policy Research Working Paper 2675 (2001), p. 5.  
 

49
 Ibid., p. 5. 

Concession 

สัญญาสัมปทาน 

Risk 

ความเสี่ยง 

Incentive for 
greater efficiency 

การกระตุ้นให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

Management contract 

การจัดการสัญญา 
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2.2 ทฤษฎี หลักการ และข้อตกลงระหว่างประเทศ เกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบ
รถโดยสารสาธารณะ 

 ประเทศต่าง ๆ สนับสนุนให้ประชาชนเดินทางโดยใช้รถโดยสารสาธารณะ ทั งนี เพ่ือลด
มลภาวะ แก้ไขปัญหาความแออัดของการจราจร และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ดังนั น
กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศจึงให้ความส้าคัญกับระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ
อย่างมาก เช่น องค์การมาตรฐานสากล (International Organization for Standardization: ISO) 
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรปของสหประชาชาติ (UNECE) สหภาพยุโรป (European Union: 
EU)เป็นต้น หรือการจัดกระประชุมนานาชาติ เช่น การประชุมของปฏิญญามอสโก ปฏิญญาบราซิเลีย 
เป็นต้น ทั งนี มีเป้าหมายเพ่ือลดอุบัติเหตุ และความสูญเสียอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนการ
เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 
 ดังนั นในหัวข้อ ทฤษฎี หลักการ และข้อตกลงระหว่างประเทศ เกี่ยวกับความปลอดภัยของ
ระบบรถโดยสารสาธารณะนี  จึงเป็นการศึกษาถึงทฤษฎี หลักการ และข้อตกลงต่าง ๆอันเกี่ยวด้วย
ระบบความปลอดภัยทางถนน ได้แก่ ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ มาตรฐานความ
ปลอดภัยของระบบรถโดยสารสาธารณะ และปฏิญญาที่เก่ียวกับความปลอดภัยทางถนน 
   

2.2.1 ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ  
 โดยศึกษาทฤษฎีโดมิโน (Heinrich's Domino Theory) ทฤษฎีแฮดดอน (Haddon’s 
MatrixTheory) ทฤษฎีอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ (Accident/Incident Theory) และหลักการจัดการ
ความเหนื่อยล้า (Fatigue Management)  

2.2.1.1 ทฤษฎีโดมิโน (Heinrich’s Domino Theory)  
  ทฤษฎีโดมิโนเป็นทฤษฎีด้านความปลอดภัยที่พัฒนาโดย H. W. Heinrich โดย
เปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุกับการล้มของตัวโดมิโน ที่มีความเกี่ยวเนื่องระหว่างกันและกัน เมื่อตัว
โดมโินตัวใดตัวหนึ่งล้มลง ก็จะส่งผลกระทบต่อโดมิโนตัวถัดไป โดยแบ่งโดมิโนแต่ละตัวออกเป็นส่วน ๆ 
ดังนี 50 
 

                                           
50 ชลิตา ตริยาวนิช, ระบบจัดการความปลอดภัยทางถนนส าหรับการขนส่งสินค้าด้วย

รถบรรทุกกรณีศึกษา บริษัท ABC (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2558), หน้า 18-19. 
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  โดมิโนตัวที่ 1 ภูมิหลังหรือบริบทสภาพแวดล้อมของบุคคล 
  โดมิโนตัวที่ 2 ความบกพร่องของบุคคล 
  โดมิโนตัวที่ 3 การกระท้า ที่ไม่ปลอดภัย หรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย 
  โดมิโนตัวที่ 4 การเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
  โดมิโนตัวที่ 5 ความสูญเสียและการบาดเจ็บ การตายจากอุบัติเหตุทางถนน 
 

 
 

ภาพที่ 2.7 การท้างานของทฤษฎีโดมิโน51 
  
  โดมิโนตัวที่ 1-3 เป็นความบกพร่องอันเกิดจากมนุษย์ เมื่อพิจารณาการล้มลงของ
โดมิโนกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจะพบว่าเมื่อโดมิโนล้มลงต่อเนื่องกันมาจนถึงโดมิโนตัวที่ 3 ก็จะ
กระทบกับโดมิโนตัวที่ 4 คือ การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ดังนั นการออกแบบกระบวนการในการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนไม่ให้กระทบถึงโดมิโนตัวที่ 4 จึงต้องแก้ไข ป้องกันโดมิโนตัวที่ 1-3 ได้แก่ ภูมิหลัง
หรือบริบทสภาพแวดล้อมของบุคคล ความบกพร่องของบุคคล และการกระท้า ที่ไม่ปลอดภัย หรือ
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยทั งนี  Heinrich ยังให้แนวทางการปฏิบัติ 3 ขั นตอนหรือ Three E ได้แก่52 

                                           
 

51 Disaster Management Institute, Bhopal (DMI), The Domino Theory, Retrieved 
December 3, 2017 from http://www.hrdp-idrm.in/e5783/e17327/e24075/ e27357/ 

52 Cleveland State University Work Zone Safety and Efficiency Transportation 
Center, Theories of Accident Causation, Retrieved December 3, 2017 from  http:// 
academic.csuohio.edu/duffy_s/Section_03.pdfTHEORIES OF ACCIDENT CAUSATIONC 
leveland State University Work Zone Safety and Efficiency Transportation Center 
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1. Engineering คือ ควบคุมอันตรายจากการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการ 

2. Education คือ อบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัย ให้ความส้าคัญกับการ
บริหารจัดการ 
 3.  Enforcement คือ ออกกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยให้ได้
มาตรฐานระดับสากล 

2.2.1.2  ทฤษฎีแฮดดอน (Haddon’s Matrix Theory) 
  ทฤษฎีแฮดดอนเป็นทฤษฎีในการป้องกันการบาดเจ็บที่ได้ความนิยม โดยเริ่ม
พัฒนาขึ นมาโดย William Haddon ในปี พ.ศ.2513 ทฤษฎีดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวกับ
ทัศนคติความเชื่อ ปัจจัยเกี่ยวกับบุคคล และปัจจัยที่ท้า ให้เกิดการบาดเจ็บด้านสิ่งแวดล้อม โดย
ครอบคลุมกระบวนการในการวิเคราะห์สถานการณ์ทั งหมด 3 สถานการณ์ คือ ก่อนเกิดเหตุการณ์ 
ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์53  โดยขั นตอนในการใช้ Haddon Matrix ได้แก่ขั นตอน
ที่หนึ่งใช้ข้อมูลเพ่ือระบุปัญหาการบาดเจ็บที่ต้องมีการแทรกแซง ขั นตอนที่สองระดมความคิดส้าหรับ
การแทรกแซงและเติมข้อมูลลงในตาราง ขั นตอนที่สามตัดสินใจเกี่ยวกับตัวเลือกการแทรกแซงที่ดี
ที่สุด54 
 
 

                                           
53 ชลิตา ตริยาวนิช, เรื่องเดิม, หน้า 20-21. 
54 Mateja Rok Simon, Using the Haddon Matrix to Identify Strategies to 

Prevent Playground Injuries, Retrieved December 3, 2017 from  http://www.play 
grounds.uokik.gov.pl/download/en_matrix.pdf 
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ภาพที่ 2.8 ตาราง HaddonMatrix55 
 
  จากตารางตัวอย่างผู้เขียนจึงสร้างตารางวิเคราะห์ปัจจัยอันก่อให้เกิดอุบัติเหตุโดยใช้
สูตร HaddonMatrix ดังนี  
 

 Host  
หรือ 

ปัจจัยมนุษย ์

Agent or 
Vehicle คือปัจจัย

ด้านรถ 

Physical 
Environment คือ
ปัจจัยแวดล้อมทาง

กายภาพ 

Socio-Cultural 
Environment คือ

ปัจจัยแวดล้อม   
ทางสังคม 

Pre-Event 
ปัจจัยก่อนเกิด

เหตุการณ์ 

ความช้านาญของผู้
ขับรถ ภาวะจิตใจ
ว้าวุ่น ความเหนื่อย
ล้า และการใช้
แอลกอฮอล์ เป็นต้น 

ส่วนควบ อุปกรณ ์ ถนน สภาพอากาศ 
แสงสว่าง เป็นต้น 

การจ้ากัดความเร็ว 
กฎหมาย 

Event 
ปัจจัยขณะเกิด

เหตุการณ์ 

การยับยั งช่ังใจ 
ต้าแหน่งภายในรถ 
เป็นต้น 

ประเภทของรถ 
อุปกรณ์ป้องกันเช่น
ถุงลมนิรภยั 

ไหล่ทาง ทัศนคต ิ

Post-Event 
ปัจจัยหลังเกิด

เหตุการณ์ 

อายุ และร่างกาย
ของผู้บาดเจ็บ 

ระบบการสื่อสารที่
รวดเร็ว 

ระยะทางจากท่ีเกดิ
เหตุถึงโรงพยาบาล 

ระบบการรักษา    
พยาบาล 

 
ภาพที่ 2.9 วิเคราะห์ปัจจัยอันก่อให้เกิดอุบัติเหตุโดยใช้สูตร Haddon Matrix 

                                           
55 Haddon’s Matrix, December 3, 2017 from http://www.npaihb.org/images/ 

epicenter_docs/injuryprevention/HaddonMatrixBasics.pdf 
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  ดังนั นสามารถสรุปได้ว่า ความช้านาญของผู้ขับรถ ภาวะจิตใจว้าวุ่น ความเหนื่อยล้า 
และการใช้แอลกอฮอล์ ส่วนควบ อุปกรณ์ สภาพถนน สภาพอากาศ แสงสว่าง การจ้ากัดความเร็ว 
กฎหมายการจราจร เป็นปัจจัยอันก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การยับยั งชั่งใจ ต้าแหน่งโดยสารภายในรถ  
ประเภทของรถ อุปกรณ์ป้องกันเช่นถุงลมนิรภัย ไหล่ทาง ทัศนคติของมนุษย์ เป็นปัจจัยที่อาจบรรเทา
การบาดเจ็บได้ขณะเกิดอุบัติเหตุ และอายุ สภาพร่างกายของผู้บาดเจ็บ ระบบการสื่อสารที่ รวดเร็ว 
ระยะทางจากที่เกิดเหตุถึงโรงพยาบาล  และระบบการรักษาพยาบาลเป็นปัจจัยที่อาจบรรเทาการ
บาดเจ็บได้หลังเกิดอุบัติเหตุแล้ว 

2.2.1.3 ทฤษฎีอุบัติเหตุ อุบัติการณ ์(Accident/Incident Theory) 
ทฤษฎีอุบัติเหตุและอุบัติการณถ์ูกพัฒนาขึ นโดย Dan Petersen ผู้เชี่ยวชาญด้านความ

ปลอดภัยชาวอเมริกันโดยก้าหนดองค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือท้าให้เข้าใจถึงเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ
และสามารถแก้ไขหรือป้องกันเหตุดังกล่าวได้ โดยแบ่งปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุออกเป็นสองปัจจัยหลัก
ได้แก่ ปัจจัยมนุษย์ และปัจจัยจากระบบ โดยปัจจัยจากมนุษย์แบ่ งเป็นสามส่วนได้แก่ การแบก
รับภาระที่หนักเกินไปเช่น ความกดดัน ความกังวล ความเหนื่อยล้า เป็นต้น รูปแบบการท้างานที่ไม่
เหมาะสมเช่น สถานที่ท้างานหรือเครื่องมือที่ไม่เหมาะสมเป็นต้น และการตัดสินใจผิดพลาด ส่วน
ปัจจัยจากระบบเช่น นโยบาย การฝึกอบรมเป็นต้น ทั งสองปัจจัยล้วนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บตามมา ปรากฏตามแผนภาพตัวอย่าง56 
 
 

                                           
56 Department of Safety and Health Training Institute, Petersen’s Accident– 

Incident Causation Theory, Retrieved December 10, 2017 from  http://www.doshti. 
com/Safetymainindex.html 
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ภาพที่ 2.10 การเกิดความบาดเจ็บตามทฤษฎี Accident/ Incident ของปีเตอร์เซน57 
  

2.2.1.4 หลักการจัดการความเหนื่อยล้า (Fatigue Management)  
  ความเหนื่อยล้า (Fatigue) เป็นอาการที่ เกิดขึ นกับทุกคนในชีวิตประจ้าวัน 
หมายความถึง การสูญเสียประสิทธิภาพ และความหย่อนสมรรถภาพในการตอบสนองของร่างกาย 
แต่ทั งนี ความเหนื่อยล้าอาจมีลักษณะหลายรูปแบบ เช่นการเหนื่อยล้าทางร่างกาย เหนื่อยล้าทางสมอง 
หรืออาการง่วงนอนเป็นต้น ดังนั นจึงจ้ากัดอาการเหนื่อยล้าเป็นสองลักษณะ ได้แก่เหนื่อยล้าทาง
ร่างกาย (Muscular Fatigue) และความเหนื่อยล้าทางสมองหรือจิตใจ (Mental Fatigue)58  
 

                                           
57  Accident/Incident Causation Models Pros Cons?, Retrieved December 3, 

2017 form https://safetyresults.wordpress.com/2012/10/01/accidentincident-causation-
models-pros-cons/ 

58 E. Grandjean, "Fatigue in industry,” British Journal of Industrial Medicine 
36 (1979): 175. 
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ภาพที่ 2.11 คลื่นไฟฟ้าสมองจากลักษณะอาการที่แตกต่างกัน59 

 
  จากตัวอย่างภาพเป็นการวัดคลื่นสมอง (Electroencephalogram) จาก 5 ลักษณะ
ได้แก่ บุคคลที่ถูกปลุกเร้าหรือกระตือรือร้น บุคคลที่มีความผ่อนคลาย บุคคลที่มีอาการเซื่องซึม ง่วง
นอน บุคคลที่มีอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นหลับไม่สนิท และบุคคลที่มีอาการหลับลึก จากภาพพบว่าบุคคล
ที่ถูกปลุกเร้าหรือมีความกระตือรือร้นจะสามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด60 
  ความเหนื่อยล้าเป็นหลักการว่าด้วยเรื่องคุณลักษณะมนุษย์  ขีดจ้ากัด และ
ความสามารถในการท้างานทั งทางด้านร่างกายและจิตใจแกรนด์จีนได้เสนอทฤษฎีความเหนื่อยล้าใน
การท้างาน โดยระบุปัจจัยต่าง ๆ ที่มากระทบต่อคน ซึ่งได้แก่ ระยะเวลาการท้างาน ลักษณะของงาน 
สภาพแวดล้อมในการท้างาน และสภาพความพร้อมของร่างกาย โดยก้าหนดให้มนุษย์เปรียบเสมือน
อ่างเก็บน ้า และให้ปัจจัยต่าง ๆ เป็นน ้าที่ไหลเข้ามารวมกันในอ่างเก็บน ้าเช่น ระยะเวลาการท้างาน 
ความหนักเบาของงาน ความรับผิดชอบ ความขัดแย้ง ความกังวล สภาวะแวดล้อม แสงสว่าง เสียง 
ฯลฯ โรคภัยไข้เจ็บ สภาพพื นฐานอารมณ์ จิตใจประจ้าวัน และอาหารการกิน โดยให้ระดับน ้าที่สูงขึ น
เป็นระดับความเหนื่อยล้า ดังนั นอ่างเก็บน ้าจึงต้องมีการระบายน ้าอยู่เสมอเพ่ือไม่ให้ระดับน ้าหรือ
ระดับความเหนื่อยล้านั นมีมากเกินไปจนไม่สามารถจัดการได้ ปรากฏตามภาพตัวอย่าง61 

                                           
59 Ibid. 
60 Ibid., p. 177. 
61 Ibid., p. 180. 
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ภาพที่ 2.12 การสะสมของปัจจัยความเหนื่อยล้าและการถ่ายเทเพ่ือสมดุล62 

 
  นอกจากนี  SWA หรือ Safe Work Australia หน่วยงานของรัฐบาลออสเตรเลียที่
จัดตั งขึ น เพ่ือพัฒนานโยบายระดับชาติเกี่ยวกับ WHS (Work Health and Safety) และการชดเชย
ค่าแรงในปี พ.ศ.2551 ให้ค้าจ้ากัดความของความเหนื่อยล้าไว้ว่า ความเหนื่อยล้าเป็นมากกว่า
ความรู้สึกเหนื่อยหรือง่วงนอน แต่ความเหนื่อยล้าเป็นสภาวะที่ ร่างกาย และหรือจิตใจมีอาการ
อ่อนเพลีย และไม่สามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเหนื่อยล้าอาจเกิดขึ นได้จากหลาย
สาเหตุเช่น ร่างการขาดการพักผ่อน หรืออาการป่วย โดยสัญญาณของความเหนื่อยล้าอาจสังเกตได้
จาก อาการเมื่อยล้าแม้จะนอนหลับพักผ่อนแล้ว การตอบสนองทางร่างกายช้าลง การไม่มีสมาธิและ
ระดับความจ้าลดลง วิสัยทัศน์การมองเห็นลดลง เช่นเห็นภาพเบลอเป็นต้น63 โดยความเหนื่อยล้าเป็น
ปัญหาส้าคัญในการท้างาน กล่าวคือความเหนื่อยล้าอาจเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจาก
การขาดความระมัดระวัง ความเหนื่อยล้าอาจส่งผลให้ปฏิกิริยาในการท้างานช้าลงและมีผลต่อ
ความสามารถในการตัดสินใจที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท้างานในโรงงานผลิตไฟฟ้าหรือการขับขี่
ยานพาหนะ การท้างานที่ต้องมีสมาธิในระดับสูง การท้างานกลางคืน ดังนั นผู้ประกอบธุรกิจหรือ

                                           
62 Ibid.  
63 Safe Work Australia, Fatigue Management A Worker’S Guide, December  

3, 2017 from https://www.safeworkaustralia.gov.au/ system/ files/documents/1702/ 
fatigue-management-a-workers-guide.pdf. 
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ผู้ประกอบการต้องมั่นใจว่าพนักงานทุกคนอยู่ในสภาพที่พร้อมจะท้างาน โดยต้องจัดให้มีมาตรการ
ควบคุมท่ีเหมาะสม 
  จากการศึกษาทฤษฎีโดมิโน (Heinrich's Domino Theory) พบว่า ทฤษฎีนี เป็น
ทฤษฎีด้านความปลอดภัย เกิดขึ นเพ่ือเปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุกับการล้มของตัวโดมิโน กล่าวคือ
เมื่อตัวโดมิโนตัวใดตัวหนึ่งล้มลง ก็จะส่งผลกระทบต่อโดมิโนตัวถัดไป โดยให้โดมิโนตัวที่ 1 เป็นภูมิหลัง
หรือบริบทสภาพแวดล้อมของบุคคล โดมิโนตัวที่ 2 เป็นความบกพร่องของบุคคล โดมิโนตัวที่ 3 เป็น
การกระท้า ที่ไม่ปลอดภัย หรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยอันเกิดจากมนุษย์ 
โดมิโนตัวที่ 4 เป็นการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และโดมิโนตัวที่ 5 เป็นความสูญเสียและการบาดเจ็บ 
การตายจากอุบัติเหตุทางถนน ดังนั นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่ง่ายที่สุดคือการยกโดมิโนตัวที่ 
3 ออกไปกล่าวคือแก้ไข หรือป้องกันการกระท้าที่ไม่ปลอดภัยเช่น ไม่ขับรถขณะมึนเมา หรือขณะมี
อาการเหนื่อยล้า (Fatigue) โดยทฤษฎีโดมิโนมีหลักการที่ใกล้เคียงกับทฤษฎีอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ 
(Accident/Incident Theory) เพราะทฤษฎีนี ก็ถูกสร้างขึ นเพ่ือท้าให้เข้าใจถึงเหตุการณ์การเกิด
อุบัติเหตุเพ่ือสามารถแก้ไขหรือป้องกันเหตุดังกล่าวได้ โดยแบ่งปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุออกเป็นสอง
ปัจจัยหลักได้แก่ ปัจจัยมนุษย์  และปัจจัยจากระบบ ส่วนทฤษฎีสุดท้ายคือทฤษฎีแฮดดอน 
(Haddon’s Matrix Theory) เป็นทฤษฎีในการป้องกันการบาดเจ็บ เกิดขึ นเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่
เกี่ยวกับทัศนคติความเชื่อ ปัจจัยเกี่ยวกับบุคคล และปัจจัยที่ท้า ให้เกิดการบาดเจ็บด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยครอบคลุมกระบวนการในการวิเคราะห์สถานการณ์ทั งหมด 3 สถานการณ์ คือ ก่อนเกิดเหตุการณ์ 
ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ ส่วนหลักการจัดการความเหนื่อยล้า ( Fatigue 
Management) เป็นหลักการที่จ้าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจากการศึกษาทฤษฎีต่าง ๆพบว่าทั งสามทฤษฎี
ก้าหนดให้ความเหนื่อยล้าเป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งผู้เขียนจะน้าหลักการและทฤษฎี
ตามท่ีศึกษามานี ไปปรับวิเคราะห์ในบทที่ 5 ต่อไป 
 

2.2.2 มาตรฐานความปลอดภัยของระบบรถโดยสารสาธารณะ  
 โดยศึกษา มาตรฐาน ISO 39001 และมาตรฐานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป     
(The United Nations Economic Commission for Europe: UNECE)     

2.2.2.1 มาตรฐาน ISO 39001 ระบบการจัดการความปลอดภัยจราจรทางถนน 
(Road Traffic Safety Management System) 

1)  ความเป็นมาของมาตรฐาน ISO  
ISO หรือ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการก้าหนดมาตรฐาน

(International Organization for Standardization) เริ่มก่อตั งขึ นในปี พ.ศ. 2489 โดยผู้แทนจาก 
25 ประเทศที่เมืองลอนดอนประเทศอังกฤษ โดยสร้างองค์กรระหว่างประเทศแห่งใหม่ขึ น เพ่ือท้า
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หน้าที่ควบคุมดูแล ประสานงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตทางอุตสาหกรรม และ
หลังจากนั นในปี พ.ศ.2490 องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการก้าหนดมาตรฐานได้เปิดท้าการอย่าง
เป็นทางการ โดยองค์กรได้ก้าหนดและเผยแพร่มาตรฐานต่าง ๆ มากมาย กว่า 21586 มาตรฐานโดย
ครอบคลุมทุกด้านของเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบัน องค์กร มีสมาชิก 163 
ประเทศ 3983 ฝ่ายที่ท้าหน้าที่ดูแลพัฒนาทางเทคนิค และเจ้าหน้าที่กว่า 135 คน ที่ท้างานเต็มเวลา
ประจ้าอยู่ที่ส้านักงานเลขาธิการ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์64 

ISO ไม่ได้มาจากตัวย่อขององค์การมาตรฐานสากลแต่มาจากค้าในภาษา  
กรีกว่า “ISOS” แปลว่า เท่ากัน ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ขององค์การที่ต้องการสร้างมาตรฐานให้เท่า
เทียมเหมือนกันทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการก้าหนดมาตรฐานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือช่วยให้การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเป็นไปโดยสะดวก และช่วยพัฒนาความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิชาการ และเศรษฐกิจ โดยมาตรฐานที่ก้าหนดจากองค์การนี 
ถือได้ว่าเป็น มาตรฐานระหว่างประเทศ (International Standards) ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นปัจจุบัน 
ISO มีสมาชิกจ้านวนกว่า 162 ประเทศ ซึ่งบุคคล หรือ บริษัท ไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของ ISO ได้ การ
จัดประเภทของสมาชิกถูกแบ่งตามลักษณะของประเทศนั น ๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี 65 

1. Member Body เป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ซึ่งหมายถึง เป็น
ตัวแทนทางด้านการมาตรฐานของประเทศนั น ๆ มีสิทธิออกเสียงในเรื่องของวิชาการ มีสิทธิเข้ารับการ
เลือกตั งเป็นคณะมนตรี ISO และสามารถเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ 

2. Correspondent Member เป็นสมาชิกประเภทประเทศก้าลังพัฒนา 
ซึ่งยังไม่มีสถาบันมาตรฐานเป็นของตัวเอง สมาชิกประเภทนี จะไม่เข้าร่วมในเรื่องของวิชาการ แต่มี
สิทธิจะได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวของ ISO และเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ 

3. Subscribe Membership สมาชิกประเภทนี  เปิดส้าหรับกลุ่มประเทศ
ที่มีเศรษฐกิจค่อนข้างเล็กให้สามารถติดต่อกับ ISO ได้ ปรากฏตามตารางแสดงประเทศสมาชิกและ
ประเภทสมาชิก66 

 
 

                                           
64 International Organization for Standardization, All about ISO, Retrieved 

January 18, 2017 from https://www.iso.org/about-us.html  
65 International Organization for Standardization, All about ISO-Members, 

Retrieved January 18, 2017 from https://www.iso.org/members.html  
66 ภาคผนวก ก  
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2) การท้างานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการก้าหนดมาตรฐาน 
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการก้าหนดมาตรฐาน หรือ ISO จัดตั งสภา 

ISO ขึ นเพ่ือก้ากับดูแลนโยบายต่าง ๆ ในองค์การ โดยมีการประชุมสภาปีละ 2 ครั ง สภา ISO นั นมี
สมาชิกทั งหมด 20 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ และ คณะกรรมการพัฒนานโยบายฝ่ายต่างๆ ได้แก่ 
CASCO, COPOLCO และ DEVCO โดยคณะกรรมการแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ดูแลให้ค้าแนะน้าเฉพาะงาน
ในส่วนของตน ดังนี 67 

1.  ประธานคณะกรรมการ (The President’s Committee) มีหน้าที่
ดูแลให้คณะกรรมการด้าเนินงานไปตามมติของสภา 

2. คณะกรรมการประเมินความสอดคล้อง ( ISO's Committee on 
Conformity Assessment: CASCO) มีหน้าที่ประเมินความสอดคล้องของนโยบายการด้าเนินกิจการ 
ตลอดจนติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด้าเนินนโยบาย68 

3. คณะกรรมการด้านนโยบายผู้บริโภค (ISO's Committee on Consumer 
Policy: COPOLCO) มีหน้าที่ดูแลนโยบายต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค69 

4. คณะกรรมการเพ่ือสนับสนุนประเทศก้าลังพัฒนา (A Committee to 
Support Developing Countries: DEVCO) มีหน้าที่ตรวจสอบความต้องการของประเทศก้าลัง
พัฒนา ในด้านมาตรฐานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือตามความจ้าเป็นในการ 

ก้าหนดความต้องการเหล่านั น แนะน้าให้ค้าปรึกษาเพ่ือช่วยเหลือประเทศ
ก้าลังพัฒนาเพื่อให้ประเทศเหล่านั นสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้ติดตามการปฏิบัติตาม

                                           
67 International Organization for Standardization, All about ISO-Structure, 

Retrieved January 18, 2017 from https://www.iso.org/structure.html  
68 International Organization for Standardization, ISO’s Committee on 

Conformity Assessment (CASCO), Retrieved January 18, 2017 from https://www. 
iso.org/casco.html  

69 International Organization for Standardization, ISO’s Committee on 
Consumer Policy (COPOLCO), Retrieved January 18, 2017 from https://www.iso. 
org/copolco.html  

https://www.iso.org/committee/4882535.html
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แผนปฏิบัติ การ ISO และเป็นเวทีส้าหรับการอภิปรายเกี่ยวกับมาตรฐานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศท่ีพัฒนาแล้วและประเทศที่ก้าลังพัฒนา70 

5. คณะกรรมการสภา (Council Standing Committees) มีหน้าที่ให้
ค้าแนะน้า ด้านการเงิน และยุทธศาสตร์ในการด้าเนินนโยบาย 

6. คณะกรรมการเฉพาะกิจ (Ad hoc Advisory Committees) เป็น
คณะกรรมการ ที่ถูกตั งขึ นเพ่ือการหนึ่งการใดโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการควบคุมให้
กิจการนั นบรรลุเป้าหมายได้ 

3)  มาตรฐาน ISO 39001  
มาตรฐาน ISO 39001 เป็นมาตรฐานส้าหรับการจัดการความปลอดภัยทาง

ถนน ซึ่งก้าหนดใช้เมื่อ ค.ศ.2012 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างมาตรฐานความปลอดภัยการจราจรทาง
ถนนเท่านั น ไม่รวมถึงทางน ้า ทางรถไฟ หรือทางอากาศ เช่น รถแท็กซี่ รถบัส รถยนต์ เป็นต้น และ
นอกจากนี ยังมีมาตรฐานความปลอดภัยที่บังคับใช้แล้ว ได้แก่ มาตรฐาน ISO 900171 และ 1400172 
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จะต้องด้าเนินควบคู่กันไปกับมาตรฐานส้าหรับการจัดการความปลอดภัยทางถนน 
ISO 3900173 

เนื่องด้วยการประกาศใช้มาตรฐาน ISO 39001 ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งใน
สมาชิกขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการก้าหนดมาตรฐาน (ISO) โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้
ออกประกาศ ฉบับที่ 4551 (พ.ศ.2556) เรื่องก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการ
จัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนนขึ น โดยมีแนวทางคือ ท้าให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ท าง
อุตสาหกรรมสามารถใช้เป็นเครื่องมือขององค์กรในการลดอุบัติเหตุ และก้าจัดความเสี่ยงจากการ

                                           
70 International Organization for Standardization, A Committee to Support 

Developing Countries: DEVCO, Retrieved January 18, 2017 from  https://www.iso. 
org/devco.html 

71 ISO 9001 เป็นระบบการประกันคุณภาพให้การออกแบบและการพัฒนาการผลิตการ
ติดตั ง  และการให้บริการ 

72 ISO 14000 เป็นมาตรฐานสากลส้าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้เกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

73 Alexander Classon and Niclas Sahlqvist, Ledningssystemförtrafiksäkerhet- 
lokaliseringavframgångsfaktorerförspridningavledningssystemet ISO 39001 
(Examensarbeteinom MASKINTEKNIK Industriell Ekonomioch Produktion 
Högskoleingenjör, 15 hpSödertälje, 2013), p. 1. 
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เสียชีวิตและการบาดเจ็บอย่างรุนแรง อันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรมระบบจัดการความปลอดภัยทางถนนนี  จะต้องประยุกต์ใช้ได้กับทั งหน่วยงานของภาครัฐ
และภาคเอกชน74 และมีขอบข่ายเพ่ือปรับปรุงสมรรถนะของความปลอดภัยการจราจรทางถนน จัดท้า 
น้าไปปฏิบัติ คงไว้และปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน ท้าให้มั่นใจว่าองค์กรปฏิบัติตามนโยบายความ
ปลอดภัยการจราจรทางถนน และสามารถแสดงความสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมได้75โดยด้าเนินการตามระบบ Plan- Do- Check- Act (PDCA)76 

1. Plan (การวางแผน) ขั นตอนการวางแผนนี องค์กรจะต้องด้าเนินการ
ตามความเหมาะสมของสภาพสังคม โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ และสิ่งที่อาจส่งผลกระทบใน
ขั นตอนการปฏิบัติงาน เช่นในการก้าหนดระบบความปลอดภัยทางถนนนั น จะต้องก้าหนดขอบเขต
การจัดการส้าหรับองค์กรไว้เป็นเป้าหมายระยะยาว โดยแผนจะต้องมีเป้าหมาย เพ่ือลดความเสี่ยงจาก
การเสียชีวิตและการเกิดอุบัติเหตุอย่างร้ายแรง โดยขั นตอนนี ได้ถูกก้าหนดไว้ในข้อ 4-7 ของข้อก้าหนด
มาตรฐาน ISO 39001: 201277 

2. Do (ปฏิบัติ) ขั นตอนนี องค์กรจะต้องก้าหนดวิธีการจัดการกับปัญหา 
และพัฒนา ขั นตอนการด้าเนินการ ตลอดจนจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ โดยก้าหนดไว้ใน ข้อ 8 
ของข้อก้าหนดมาตรฐาน ISO 39001: 2012 

                                           
74 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4551 พ.ศ.2556 เรื่องก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน: ข้อก้าหนดและข้อแนะน้าในการใช้ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 , ราชกิจจานุเบกษา 109ม 44 (9 เมษายน 
2535), หน้า 1. 

75 เรื่องเดียวกัน, หน้า 2-3. 
76 PDCA (Plan-Do-Check-Act) เป็นกิจกรรมพื นฐานเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพและ

คุณภาพของการด้าเนินงานซึ่งประกอบด้วยขั นตอน 4 ขั นคือวางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุงการ
ด้าเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบให้ครบวงจร อย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้การด้าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยตลอดวงจร PDCA นี ได้พัฒนาขึ นโดย ดร.ชิวฮาร์ทต่อมา ดร.เดมมิ่ง ได้น้ามาเผยแพร่
จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย; สุธาสินี โพธิจันทร์, PDCA หัวใจส าคัญของการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง, ค้นวันที่ 15 เมษายน 2560 จาก http://www.ftpi.or.th/2015/2125  

77 Swedish Standard institute, ISO 39001 – Road Traffic Safety (RTS) Management 
System Standard Vision Zero with ISO 39001, Retrieved April 3, 2017 from http:// 
www.gencat.cat/transit/2014_VI_Congres/documents/ 
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3. Check (ติดตามผล) ขั นตอนนี องค์กรจะต้องตรวจสอบและประเมินผล 
โดยก้าหนดไว้ใน ข้อ 9 ของข้อก้าหนดมาตรฐาน ISO 39001: 2012 

4. Act (ด้าเนินการปรับปรุง) ขั นตอนนี องค์กรจะต้องท้าการแก้ไข และ
ด้าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการก้าหนดมาตรฐาน เช่น
การออกเป็นกฎหมายภายใน เป็นต้น 

 

 
 
ภาพที่ 2.13 แผนการด้าเนินงานมาตรฐาน ISO 3900178 
 
  ดังนั นจึงสรุปได้ว่ามาตรฐาน ISO 39001 (ระบบการจัดการความปลอดภัยจราจร
ทางถนน (Road Traffic Safety Management System) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือลดการบาดเจ็บสาหัส
และการเสียชีวิตอันเกิดจากการจราจรบนถนน จัดการความเสี่ยงของการจราจรบนถนน และ
ด้าเนินการเพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ โดยเน้นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบการจัดการ ที่สามารถปฏิบัติเชื่อมโยงกับมาตรฐานระบบอ่ืน
ได้ เช่น ISO 9001และ ISO 14001  
 

2.2.2.2 มาตรฐานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป (UNECE: The 
United Nations Economic Commission for Europe) 

1)  ความเป็นมาและการด้าเนินการ 
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรปของ (UNECE) เป็นหนึ่งในห้า

คณะกรรมการระดับภูมิภาคของสหประชาชาติซึ่งบริหารงานโดยสภาเศรษฐกิจและสังคม (ECOSOC) 

                                           
78 Ibid. 
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ก่อตั งขึ นเมื่อปี พ.ศ.2490 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้าน
เศรษฐกิจระหว่างประเทศในยุโรป ภายหลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั งที่สอง UNECE เกิดจาก
ความร่วมมือกันของประเทศในแถบตะวันตก ยุโรปกลางและตะวันออก เอเชีย และอเมริกาเหนือ 
รวมทั งหมดกว่า 56 ประเทศ เพ่ือสร้างเครื่องมือทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยมีกรอบการด้าเนินงานใน
ด้าน สิ่งแวดล้อม ตลาดยานยนต์ พลังงาน เป็นต้น โดยคณะกรรมาธิการจะเป็นผู้ก้าหนดกรอบการ
ด้าเนินงาน โดยการก้าหนดมาตรฐานที่สอดคล้องเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่ประเทศสมาชิก ซึ่ง
คณะกรรมาธิการต้องให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิก เช่น การให้ค้าปรึกษา จัดประชุมเพ่ือ
อบรม หรือการจัดสัมมนาเป็นต้น และหนึ่งในมาตรฐานที่คณะกรรมาธิการ UNECE จัดท้าขึ น คือ 
W.29 โดยมีการจัดตั งคณะท้างานที่ 29 ขึ นในปี พ.ศ.2501 มีหน้าที่ดูแลเรื่องการสร้างยานยนต์
ภายในประเทศสมาชิก (Working Party on the Construction of Vehicles) ภายใต้การควบคุม
ของคณะกรรมการขนส่งภายใน (The Inland Transport Committee: ITC) เพ่ือจัดท้ากรอบความ
ปลอดภัยของยานยนต์ให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน หลังจากท่ีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่ม
สมาชิกในประเทศยุโรป พ.ศ.2543 คณะท้างานที่ 29 จึงได้ขยายความร่วมมือออกไปสู่อีกหลาย
ประเทศ และได้ใช้ชื่อว่า  World ForumforHarmonization of VehicleRegulation หรือที่เรียกว่า 
“WP. 29” 

วัตถุประสงค์ของ WP. 29 คือ การริเริ่มและด้าเนินการ เพ่ือมุ่งสู่การ
ประสานงานกัน ของต่างประเทศทั่วโลก และการพัฒนากฎระเบียบทางเทคนิคส้าหรับยานยนต์ 
เพ่ือให้ทุกประเทศมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยของยานยนต์ในระดับเดียวกัน ซึ่งสามารถจ้าแนก
วัตถุประสงค์ของคณะท้างานที่ 29 ได้ ดังนี 79 

เพ่ือปรับปรุงความปลอดภัยของยานพาหนะ (Improving Vehicle Safety) 
เพ่ือการปกป้องสิ่งแวดล้อม (Protecting the Environment) 
เพ่ือการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Promoting Energy Efficiency) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันการโจรกรรม ( Increasing Anti-Theft 

Performance) 
คณะท้างานที่ 29 จะต้องท้างานภายใต้ความตกลงหลายฉบับ เช่นความตก

ลงฯ ปี ค.ศ. 1958 และความตกลงฯ ปี ค.ศ. 1998 และ ความตกลงปี ค.ศ.1997 โดยมีชื่อเรียก
ดังต่อไปนี คณะกรรมาธิการชุดที่ 1 (Administrative Committee for 1958 Agreement: AC.1)
คณะกรรมาธิการชุดที่ 2 (Administrative Committee for the Coordination of Work: AC.2)

                                           
79 United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), What is WP. 29, 

Retrieved April 3, 2017 from http://www.unece.org/trans/main/wp29/faq.html 
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คณะกรรมาธิการชุดที่ 3 (Executive Committee for 1998 Agreement: AC.3) และ
คณะกรรมาธิการชุดที่ 4 (Administrative Committee for 1997 Agreement: AC.4) โดย
คณะกรรมาธิการจะต้องด้าเนินงานเพื่อออกมาตรฐานยานยนต์ด้านต่าง ๆ ดังนี 80 

1.  ด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ (Active 
Safety)โดยแบ่งเป็นกลุ่มงานด้านแสงไฟ และสัญญาณไฟ (GRE) และกลุ่มงานด้านเบรกและเกียร์รถ 
(GRRF) 

2.  ด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์ป้องกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (Passive 
Safety) เช่น ถุงลมนิรภัย เข็มขัดนิรภัย เป็นต้น (GRSP) 

3.  ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Protection) โดยแบ่งเป็น กลุ่มงาน
ด้านมลพิษทางอากาศ (GRPE) และมลพิษทางเสียง (GRB) 

4. ความปลอดภัยทั่วไป โดยรวมถึงรถโดยสารสาธารณะ(General 
Safety including Public Service Vehicles)  

ปรากฏตามแผนภาพเชื่อมโยงระบบการท้างานร่วมกันของ WP. 29 ดังนี  
 
 
 
 
  
 
 

ภาพที่ 2.14 การเชื่อมโยงระบบการท้างานร่วมกันของ WP. 2981 
 

                                           
80 Economic Commission for Europe, World Forum for Harmonization of Vehicle 

Regulations (WP.29) How It Works How to Join It, pp. 7-9, Retrieved April 3, 2017 
from https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29wgs /wp29 gen/ 
wp29pub/WP29_Blue_Book_2012_ENG.pdf 
 81 United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), Frequently 
Asked Questions (FAQ) Regarding WP. 29, Retrieved April 3, 2017 from http://www. 
unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/WP29-FAQ-2005.pdf 

AC.1   AC.2 
AC.3   AC.4 
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2)  ความตกลง UNECE ค.ศ. 1958 
ความตกลง 1958 ท้าขึ นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2501 มีผลบังคับใช้เมื่อ

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2502 แก้ไขเพ่ิมเติมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2510 และ 16 ตุลาคม 
พ.ศ. 2538 ความตกลงนี จัดท้าขึ นเพ่ือสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์ยานยนต์ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค และสะดวกต่อการค้าระหว่ างประเทศ เช่น
มาตรการเพ่ือควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ มาตรการควบคุมทางเสียง และมาตรการด้าน
ป้องกันการจรกรรมเป็นต้น ความตกลง 1958 ปัจจุบันมีประเทศซึ่งเป็นภาคีทั งหมด 50 ประเทศ โดย 
41 ประเทศเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรปของสหประชาชาติ (UNECE) และ
นอกจากนี ยังมีกลุ่มประเทศที่รวมตัวกันเพ่ือวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ เช่น สหภาพยุโรป (Europe 
Union: EU) ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ นิวซีแลนด์ เกาหลี มาเลเซีย ไทย และ ตูนีเซีย82 ปรากฏ
ตามตารางแสดงประเทศภาคี83 โดยมีลักษณะเป็นความตกลงที่ 

1. สมาชิกของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรปของสหประชาชาติ 
(UNECE) สมาชิกอ่ืน ๆ ขององค์การสหประชาชาติ และกลุ่มประเทศที่รวมตัวกันเพ่ือวัตถุประสงค์
ทางเศรษฐกิจ มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นภาคีในความตกลง 1958  

2. ความตกลง  1958  เป็ นการตกลง เ พ่ือก้ าหนดข้ อบั งคับของ
สหประชาชาติเกี่ยวกับยานพาหนะล้อเลื่อน อุปกรณ์และชิ นส่วนที่สามารถติดตั งและ / หรือใช้กับรถ
ล้อเลื่อน และเงื่อนไขในการให้การอนุมัติประเภทของอุปกรณ์ และการยอมรับซึ่งกันระหว่างประเทศ
ภาคี โดยประเทศภาคีจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ก้าหนดไว้ในความตกลงทุกประการ 

3. คณะกรรมการบริหารของสนธิสัญญา 1958 (คณะกรรมาธิการชุดที่ 1: 
Administrative Committee for 1958 Agreement: AC.1) ประกอบด้วยภาคีผู้ท้าสัญญาทั งหมด
ในความตกลง 1958 โดยคณะกรรมการมีหน้าที่บริหารดูแลกระบวนการพัฒนากฎระเบียบของ
องค์การสหประชาชาติ และยอมรับข้อก้าหนดขององค์การสหประชาชาติ 

4. การแก้ไขข้อตกลงในความตกลง 1958 จะต้องท้าโดยประเทศภาคี
จ้านวนไม่น้อยกว่าสองในสามส่วนของประเทศสมาชิกทั งหมด และจะต้องส่งการแก้ไขนั นไปยัง
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ 

5. รถ ส่วนควบ หรืออุปกรณ์ของรถ ที่ได้รับการรับรองแบบจากประเทศ
ภาคีหนึ่ง ย่อมได้รับการยอมรับโดยประเทศภาคีอ่ืนที่รับรองข้อก้าหนดทางเทคนิคเดียวกัน เช่นระบบ
ห้ามล้อรับรองแบบในประเทศภาคี เอ และระบบห้ามล้อแบบนี ก็ได้รับการยอมรับในประเทศภาคีบี 

                                           
82 Ibid., p. 11. 
83 ภาคผนวก ข 
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เช่นนี ประเทศเอ สามารถขายระบบห้ามล้อแบบดังกล่าวในประเทศบีได้ โดยประเทศบีไม่ต้องท้าการ
ทดสอบใหม่84 

ดังนั นจึงสรุปได้ว่า ความตกลง 1958 นั นเกิดขึ นเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยทาง
ถนนและเพ่ิมสมรรถนะของรถตลอดจนส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม และอ้านวยความสะดวกต่อ
การค้าระหว่างประเทศ  

3)  ความตกลง 1998 (The 1998 Global Agreement) 
   ความตกลง 1998 ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่ง
ยุโรปของสหประชาชาติ (UNECE) โดยการน้าของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Community) 
ประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา เปิดให้ลงนามในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2541 โดยสหรัฐอเมริกาเป็น
ผู้ลงนามประเทศแรก ความตกลง 1998 เป็นการก้าหนดข้อตกลงเพ่ือสร้างกระบวนการให้ประเทศ    
ต่าง ๆ สามารถพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัย การรักษาสิ่งแวดล้อมและแหล่งพลังงาน การ
ป้องกันการโจรกรรมรถ อุปกรณ์และชิ นส่วนต่างๆ อุปกรณ์และชิ นส่วนรถ อุปกรณ์เตือนภัย และ
ระบบป้องกันผู้โดยสารเด็ก85 

เป้าหมายสูงสุดของความตกลง 1998 คือ การปรับปรุงความปลอดภัยทั่ว
โลกอย่างต่อเนื่อง ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกัน
การโจรกรรมของยานพาหนะและชิ นส่วนอุปกรณ์ โดยความตกลง 1998 จะแตกต่างจากข้อตกลง 
1958 เพราะไม่มีการก้าหนดให้ใช้หลักรับรู้ซึ่งกันและกัน ดังนั นจึงเป็นผลดีต่อประเทศที่ยังไม่พร้อม
หรือไม่สามารถยอมรับภาระผูกพันได้ข้อตกลง 1998 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2543 
เริ่มลงนามโดย 8 ภาคีคู่สัญญาและปัจจุบันมีภาคีสมาชิกถึง 33 ประเทศ ปรากฏตามตารางแสดง
ประเทศภาคี86 

สมาชิกของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรปของสหประชาชาติ 
(UNECE) สมาชิกอ่ืน ๆ ขององค์การสหประชาชาติ และกลุ่มประเทศที่รวมตัวกันเพ่ือวัตถุประสงค์
ทางเศรษฐกิจ มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นภาคีในความตกลง 1998 โดยข้อตกลง 1998 จะต้องตระหนักถึง
ความส้าคัญของการพัฒนาวิธีการรักษาความปลอดภัย และการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนท้าให้หน่วยงานระดับประเทศและระดับท้องถิ่นยอมรับและรักษากฎระเบียบทางเทคนิค
อย่างเข้มงวดมากขึ น เพ่ือการปกป้องสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยในความตกลง 1998 ระบุไว้
อย่างชัดเจนว่าวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งในการจัดท้าความตกลง คือเพ่ือให้แน่ใจว่าการกระท้าภายใต้

                                           
84 Economic Commission for Europe, op. cit., pp. 11-12. 
85 Ibid., p. 15. 
86 ภาคผนวก ค 
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ความตกลงนี ไม่ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม แต่ความตกลงจะต้องมีวัตถุประสงค์ในทาง
สอดคล้องกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของยานพาหนะในระดับสูงนอกจากนี 
วัตถุประสงค์ที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งคือ เพ่ือส่งเสริมการประสานกันของต่างประเทศทั่วโลกในเรื่อง
เครื่องยนต์และรถ 

ความตกลง 1998 นี จัดท้าขึ นโดยมีแนวทางเพ่ือก้าหนดกฎระเบียบทาง
เทคนิคระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ โดยแบ่งเป็น 2 แนวทาง แนวทางแรกคือการประสาน
ของกฎระเบียบหรือมาตรฐานที่มีอยู่เดิม แนวทางที่สองคือการจัดตั งกฎระเบียบด้านเทคนิคของ
องค์การสหประชาชาติฉบับใหม่โดยข้อก้าหนดทางเทคนิคขององค์การสหประชาชาติก้าหนดระดับ
ความเข้มงวดโดยแบ่งเป็น 2 ระดับได้แก่ "ระดับโลก" ส้าหรับคู่ภาคีส่วนใหญ่ และความเข้มงวด 
“ระดับผ่อนปรน” กล่าวคือคู่ภาคีสามารถเลือกปฏิบัติได้ ส้าหรับประเทศที่ก้าลังพัฒนา ด้วยวิธีนี ทุก
ประเทศจึงสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา จัดตั งและใช้กฎระเบียบด้านเทคนิคของสหประชาชาติได้
อย่างทั่วถึง  

4)  ความตกลง ค.ศ.1997 (The 1997) 
ความตกลง 1997 ได้จัดท้าขึ นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อวันที่ 

13 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 ระหว่างการประชุมระดับภูมิภาคของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป
ของสหประชาชาติ (UNECE) เรื่องการขนส่ง และสิ่งแวดล้อม ความตกลงนี เกิดขึ นเพ่ือสร้างกรอบและ
ขั นตอนทางกฎหมาย เพื่อใช้ตรวจสอบการด้าเนินการทางเทคนิคของยานพาหนะ87ในขณะที่ความตก
ลงดังกล่าวได้ท้าขึ น สถานการณ์ทางด้านกฎข้อบังคับและทางด้านเทคนิคของยานพาหนะขนาดใหญ่มี
ความแตกต่างกันอย่างมากในยุโรป สหภาพยุโรปจึงตัดสินใจที่จะไม่เข้าเป็นภาคีในความตกลงนี ดังนั น
ข้อตกลงนี ไม่ใช้ในประเทศยุโรป  

อย่างไรก็ตามข้อบังคับทางเทคนิคของสหประชาชาติว่าด้วยการตรวจสอบ
ยานพาหนะได้รับการผนวกเข้ากับความตกลงนี  โดยความร่วมมือของผู้ เข้าร่วม WP.29 และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากคณะกรรมการตรวจสอบยานยนต์นานาชาติ (International Motor Vehicle 
Inspection Committee: CITA)88  

                                           
87 Ibid., p. 19. 
88 คณะกรรมการตรวจสอบยานยนต์นานาชาติ (CITA) จัดตั งขึ นเพ่ือปรับปรุงความปลอดภัย

บนท้องถนน, ปกป้องสิ่งแวดล้อม และพัฒนาแนวทางในการตรวจสอบยานยนต์ภาคบังคับที่ดีที่สุด 
ทั งนี ยังเป็นเวทีระหว่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบยานยนต์ภาคบังคับ โดยได้รับการยอมรับจากคณะกรรมาธิการของสหภาพยุโรป 
(European Union) และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรปของสหประชาชาติ (UNECE) เรื่อง
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สมาชิกของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรปของสหประชาชาติ 
(UNECE) สมาชิกอ่ืน ๆ ขององค์การสหประชาชาติ และกลุ่มประเทศที่รวมตัวกันเพ่ือวัตถุประสงค์
ทางเศรษฐกิจ มีสิทธิ์เข้าร่วมเป็นภาคีในความตกลง 1997 โดยความตกลงปี 1997 จัดท้าขึ นเพ่ือสร้าง
กรอบกฎหมายและขั นตอนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การสหประชาชาติ เพ่ือด้าเนินการ
ตรวจสอบด้านเทคนิคของยานพาหนะ การแก้ไขข้อตกลงในความตกลง 1997 จะต้องท้าโดยประเทศ
ภาคีจ้านวนไม่น้อยกว่าสองในสามส่วนของประเทศสมาชิกทั งหมด และจะต้องส่งการแก้ไขนั นไปยัง
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติทั งนี ใบรับรองการตรวจสอบด้านเทคนิคระหว่างประเทศซึ่งออกโดย
ศูนย์การตรวจสอบด้านเทคนิค สามารถใช้กับภาคีอ่ืนซึ่งยอมรับตามข้อตกลงเดียวกันนั น89 

(1)  มาตรฐานความปลอดภัยของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป
ของสหประชาชาติ (UNECE) 

ข้อก้าหนด (Regulation) เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของรถที่ออก
โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรปของสหประชาชาติ (UNECE) มีมากกว่า 120 เรื่อง90 แต่ละ
เรื่องจะเป็นการก้าหนดมาตรฐานและการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของส่วนควบและอุปกรณ์แต่
ละประเภท เช่น ข้อก้าหนดเรื่องที่ 1-2 ว่าด้วยมาตรฐานของดวงไฟหน้ารถ ข้อก้าหนดเรื่องที่ 16 , 17 
ว่าด้วยมาตรฐานของเข็มขัดนิรภัย และที่นั่งของรถโดยสาร และข้อก้าหนดเรื่องที่ 46 ว่าด้วยมาตรฐาน
ของกระจกมองหลัง เป็นต้น เนื่องจากข้อก้าหนด UNECE มีจ้านวนหลายเรื่อง ผู้เขียนจึงเสนอเฉพาะ 

เรื่องท่ีจ้าเป็นเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในบทอ่ืน ๆ ต่อไป ดังนี  
(1.1) มาตรฐานความปลอดภัยและระบบการทดสอบของเข็มขัดนิรภัย 
ข้อก้าหนด เรื่องที่ 14 การทดสอบระบบยึดของเข็มขัดนิรภัย 

(Safety Belt Anchorages) วางหลักเรื่องการทดสอบไว้ว่า การทดสอบทั่วไปส้าหรับการยึดผู้โดยสาร
ของเข็มขัดนิรภัยนั น การทดสอบอาจถูกจัดขึ นบนยานพาหนะที่ถูกสร้างมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็ได้ โดย
อาจทดสอบเฉพาะที่นั่ง หรือเฉพาะกลุ่มที่นั่งก็ได้ ช่วงการทดสอบนั น หน้าต่างหรือประตูรถอาจเปิดออก 
หรือปิดไว้ก็ได้ โดยใช้หุ่นทดสอบตามท่ีก้าหนดไว้ในข้อก้าหนด ปรากฏตามรูปภาพนี  
 

 

                                           
ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบยานยนต์ภาคบังคับ; International Motor Vehicle Inspection 
Committee, What is CITA, Retrieved April 15, 2017 from http://citainsp.org/what-is-
cita/ 

89 Economic Commission for Europe, op.cit., pp. 19-20. 
90 ภาคผนวก ง 
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ภาพที่ 2.15 ลักษณะของหุ่นทดสอบ91 
 

(1.2)  มาตรฐานการติดตั งอุปกรณ์ช่วยมอง  
ข้อก้าหนดข้อที่ 46 เรื่องมาตรฐานการติดตั งอุปกรณ์ช่วยมอง 

(Regulation No. 46 Uniform Provisions Concerning the Approval of Devices for Indirect 
Vision and of Motor Vehicles with Regard to the Installation of These Devices) เป็น
ข้อก้าหนดเพ่ือวางหลักเก่ียวกับมาตรฐานการติดตั งอุปกรณ์ช่วยมองและวิสัยทัศน์ในการมอง ความว่า 
อุปกรณช์่วยมอง (Devices for Indirect Vision) หมายความว่าอุปกรณ์ติดรถเพ่ือการมองเห็นที่ผู้ขับ
รถไม่สามารถมองเห็นได้จากวิสัยทัศน์ปกติ เช่นกระจก จอภาพ กล้อง หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ 92 โดย
ข้อก้าหนดยังให้นิยามของกระจกหลายชนิดต่างกัน กล่าวคือ กระจกหมายความถึงอุปกรณ์เพ่ือการ
มองเห็นภาพที่ชัดเจนทั งด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้างและภายในรถตามเขตวิสัยทัศน์ต่าง ๆ  ได้แก่  

                                           
91 Addendum 13: Regulation No. 14 of UNECE 
92 Number 2.1 of Regulation No 46 of the Economic Commission for Europe of 

the United Nations (UNECE) 
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กระจกมองหลังด้านใน (Class I)93 ต้องเป็นแบบที่คนขับสามารถ
มองเห็นได้กว้างประมาณ 20 เมตรตามแนวราบ และส่วนของถนนที่อยู่กึ่งกลางของระนาบตามแนว
ยาวของรถและขยายออกไปจากด้านหลังของคนขับประมาณ 60 เมตรปรากฏตามภาพตัวอย่าง 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.16 ตัวอย่างแสดงกระจกมองหลัง class I94 
 
กระจกมองข้างภายนอกด้านผู้โดยสาร95ต้องเป็นแบบที่คนขับ

สามารถมองเห็นได้อย่างน้อย 5 เมตรกว้างตามแนวราบของถนนด้านผู้โดยสาร และผ่านจุดที่อยู่นอก
สุดของยานพาหนะด้านผู้โดยสารและยื่นออกมาจากด้านหลังของคนขับรถยาวประมาณ 30 เมตร 
กว้างประมาณ 1 เมตร ยาว 4 เมตรหลังแนวระนาบผ่านจุดตาของคนขับ ปรากฏตามภาพตัวอย่าง  
 

                                           
93 Number 15.2.4.1 of Regulation No 46 of the Economic Commission for 

Europe of the United Nations (UNECE) 
94 Regulation No. 46 Uniform provisions concerning the approval of devices 

for indirect vision and of motor vehicles with regard to the installation of these 
devices 

95 Number 15.2.4.2 of Regulation No 46 of the Economic Commission for 
Europe of the United Nations (UNECE) 
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ภาพที่ 2.17 ตัวอย่างกระจกมองข้างภายนอกด้านผู้โดยสาร96 

 
กระจกมองหลังด้านนอก (Class III)97 ต้องเป็นแบบที่คนขับ

สามารถมองเห็นได้อย่างน้อย 4 เมตร กว้างเป็นแนวราบ กับถนนและยาวขยายจากด้านหลังของ
คนขับประมาณ 20 เมตรกว้างประมาณ 1 เมตร ยาว 4 เมตรหลังแนวระนาบผ่านจุดตาของคนขับ 
ปรากฏตามภาพตัวอย่าง  
 
 
 
 

                                           
96 Regulation No. 46 Uniform provisions concerning the approval of devices 

for indirect vision and of motor vehicles with regard to the installation of these 
devices 

97 Number 15.2.4.3 of Regulation No 46 of the Economic Commission for 
Europe of the United Nations (UNECE) 
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ภาพที่ 2.18 ตัวอย่างกระจกมองหลังด้านนอก (Class III)98 
 
 

กระจกมองข้างมุมกว้าง (Class IV)99 ต้องเป็นแบบที่คนขับ
สามารถมองเห็นได้กว้างประมาณ 15 เมตรตามแนวราบกับถนนและขยายจากด้านหลังของคนขับยาว
อย่างน้อย 10 เมตร ถึง 25 เมตร และมองเห็นจากคนขับรถมีความกว้างประมาณ 4.5 เมตร ระนาบ
ยาวเป็นแนวตั ง 1.5 เมตรปรากฏตามภาพตัวอย่าง 

 
 

                                           
98 Regulation No. 46 Uniform provisions concerning the approval of devices 

for indirect vision and of motor vehicles with regard to the installation of these 
devices 

99 Number 15.2.4.4 of Regulation No 46 of the Economic Commission for 
Europe of the United Nations (UNECE) 
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ภาพที่ 2.19 ตัวอย่างกระจกมองข้างมุมกว้าง (Class IV)100 

 
กระจกมองข้างภายนอกแบบ Close-Proximity (Class V)101 

ต้องเป็นแบบที่ผู้ขับสามารถมองได้กว้างทางด้านข้างในระยะ 2 เมตร ยาวไปด้านหน้าของระดับ
สายตาผู้ประมาณ 1 เมตรและด้านหลังคนขับประมาณ 1.7 เมตร ปรากฏตามภาพตัวอย่าง 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.20 ตัวอย่างกระจกมองข้างภายนอกแบบ Close-Proximity (Class V)102 

                                           
100 Regulation No. 46 Uniform provisions concerning the approval of devices 

for indirect vision and of motor vehicles with regard to the installation of these 
devices 

101 Number 15.2.4.5 of Regulation No 46 of the Economic Commission for 
Europe of the United Nations (UNECE) 
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กระจกด้านหน้า (Class VI)103 ต้องเป็นแบบที่ผู้ขับสามารถ
มองเห็นส่วนแนวราบของถนนบริเวณด้านหน้าของรถเป็นแนวยาวออกจากหน้ารถประมาณ 2 เมตร 
และมีรัศมีมุมโค้ง 2,000 มิลลิเมตรปรากฏตามภาพตัวอย่าง 
 

 
 
ภาพที่ 2.21 ตัวอย่างกระจกด้านหน้า (Class VI)104 
 

2.2.3 ปฏิญญาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน  
 โดยศึกษา ปฏิญญามอสโก (Moscow Declaration) และปฏิญญาบราซีเลีย (Bracilia 
Declaration) 

2.2.3.1 ปฏิญญามอสโก (Moscow Declaration) 
สมัชชาสหประชาชาติมอบหมายให้สหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละประเทศ เพ่ือท้าความตกลงเรื่องความปลอดภัยทางถนน โดยการประชุม
ใช้ชื่อว่า First Global Ministerial Conference on Road Safety: Time for action การประชุม
ดังกล่าวจึงถูกจัดขึ น ณ กรุงมอสโก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 
โดยเชิญผู้แทนระดับสูงของประเทศต่าง ๆ เข้าประชุม และได้ประกาศรับรองเจตนารมณ์ปฏิญญา
มอสโก โดยก้าหนดให้ ปี พ.ศ.2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และเรียกร้องให้

                                           
102 Regulation No. 46 Uniform provisions concerning the approval of devices 

for indirect vision and of motor vehicles with regard to the installation of these 
devices 

103 Number 15.2.4.6 of Regulation No 46 of the Economic Commission for 
Europe of the United Nations (UNECE) 

104 Regulation No. 46 Uniform provisions concerning the approval of devices 
for indirect vision and of motor vehicles with regard to the installation of these 
devices 



 
 

60 

ประเทศสมาชิกมีการจัดท้าแผนปฏิบัติการ พร้อมทั งให้ก้าหนดเป้าหมายเพ่ือลดการสูญเสียชีวิตให้
เหมาะสมกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ของแต่ละประเทศเมื่อสิ นสุดทศวรรษ ในการประชุมได้มีค้า
ประกาศเจตนารมณ์ โดยมีสาระส้าคัญดังนี 105 

อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาส้าคัญ และส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง และเป็น
ปัญหาทางสาธารณสุขที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะสาเหตุการเสียชีวิตของประชากร
โลก ณ ปัจจุบันกว่า 1.2 ล้านคนต่อปี เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุทางถนน และกว่า 50 ล้านคนต่อปี
บาดเจ็บและพิการ ร้อยละ 90 ของความสูญเสียนั นเกิดขึ นในประเทศที่ประชากรมีรายได้น้อยถึงปาน
กลาง (Low-Income and Middle-Income Countries) โดยอุบัติเหตุโดยส่วนใหญ่ มักเกิดขึ นแก่ 
คนเดินถนน คนข่ีจักรยาน คนขับขี่รถจักรยานยนต์ และผู้โดยสารในยานพาหนะท่ีมีสภาพไม่ปลอดภัย 
  นอกจากความเจ็บปวดอันเป็นผลจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ป่วยและ
ครอบครัวแล้ว ยังส่งผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจในประเทศที่ยากจนและประเทศที่มีฐานะ
ปานกลางมากกว่า 3 ล้านล้านบาท โดยความเสียหายที่เกิดขึ นนี มากกว่างบประมาณที่จะสนับสนุน
การพัฒนาประเทศเหล่านั นคิดเป็นวงเงินร้อยละ 1-1.5 ของรายได้ประชาชาติโดยรวม จึงส่งผลต่อการ
พัฒนาของประเทศเหล่านั น และหากไม่มีการแก้ไขปัญหานี อย่างจริงจัง ภายในปี พ.ศ.2563 อุบัติเหตุ
บนท้องถนนจะกลายเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของประชากรในประเทศที่มีฐานะปานกลาง 
แท้จริงแล้วสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสามารถป้องกันได้ เช่น อุบัติเหตุอันมาจากการขับรถ
เกินความเร็วกว่าที่กฎหมายก้าหนด การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่มีที่นั่งส้าหรับ การไม่สวมหมวก
นิรภัย การน้ารถที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือขาดการบ้ารุงรักษาตามความเหมาะสมมาใช้ เป็นต้น 
  ดังนั นอุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่ในวิสัยที่สามารถจัดการแก้ไขได้ โดยอาศัยมาตรการ
จากองค์กร ความรู้ของสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมาประเทศที่ประชากรมีรายได้สูง 
(High-Income Countries) ประสบความส้าเร็จเป็นอย่างมากในการลดจ้านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุบนท้องถนน ดังนั นประเทศเหล่านี ควรพัฒนาต่อไป เพ่ือผลสุดท้ายจะไม่มีผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนอีกเลย ทั งควรสนับสนุนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แห่งความส้าเร็จในการ
ควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนให้แก่ประเทศอ่ืน ดังนั นประเทศต่าง ๆ จึงต้องเรียนรู้จาก
ความส้าเร็จ โดยควรจัดให้มีการด้าเนินการ ดังนี  

                                           
105 First Global Ministerial Conference on Road Safety: Time for Action 

(Moscow), November 19-20, 2009.  Moscow Declaration.  Retrieved December 12, 
2017 from https://www.who.int/roadsafety/ministerial_conference/ declaration_ 
en.pdf  
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1. สนับสนุนให้มีการด้าเนินการตามค้าแนะน้าของรายงานโลกเกี่ยวกับการป้องกัน
การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ท้าการศึกษาเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุเพ่ือเป็นแนวทางในการ
วางแผนและด้าเนินการ 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่รัฐบาลในการด้าเนินงานเพ่ือความปลอดภัยทางถนน
รวมถึงการจัดตั งองค์กรหลักที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางถนน และเสริมกลไกลต่าง  ๆ เพ่ือ
ประสานงานในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

3. ก้าหนดเป้าหมายการลดอุบัติเหตุในระดับสูง แต่จะต้องมีความเป็นไปได้ ซึ่งจะ
สามารถจากบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจะต้องริเริ่มนโยบาย มีแผนงาน แผนสนับสนุนทรัพยากร และ
งบประมาณโดยมุ่งแก้ปัญหาที่ระบบความปลอดภัยและเน้นการด้าเนินการเพ่ือความยั่งยืน 

4. มีความพยายามที่จะพัฒนา ตลอดจนด้าเนินการด้านนโยบายและด้าน
โครงสร้างพื นฐาน เพ่ือคุ้มครองผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่มีความเสี่ยงมาก
ที่สุดได้แก่ กลุ่มคนเดินเท้า กลุ่มผู้ขี่จักรยาน กลุ่มที่ขี่จักรยานยนต์ ผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะที่ไม่มี
ความปลอดภัย รวมถึงเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  

5. พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่ปลอดภัยและยั่งยืน ตลอดจนวางแผนและ
ปรับปรุงผังเมืองและสนับสนุนให้มีการพัฒนารูปแบบการขนส่งมวลชน 

6. สนับสนุนการเชื่อมโยงกฎเกณฑ์ความปลอดภัยของตัวรถและถนนโดยยึดหลัก
แนวทางการปฏิบัติตามมติขององค์การสหประชาชาติ  

7.  ปรับปรุงและรักษาระดับการบังคับใช้ตามกฎหมายที่มีอยู่ ตลอดจนการปรับปรุง
กฎหมายให้เหมาะสมกับระบบ เช่นการสอบใบขับขี่ การเชื่อมต่อทะเบียนรถ เพ่ือให้กระบวนการ
เหล่านี เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

8.  สนับสนุนให้องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการจัดการด้านความ
ปลอดภัยทางถนน 

9. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือโดยประสานงานให้องค์กรต่าง ๆ ปฏิบัติงานอย่าง
เข้มแข็งระหว่างหน่วยงานบริการสาธารณะ หน่วยงานข้าราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

10. ปรับปรุงระบบการบันทึกข้อมูลการบาดเจ็บในระดับชาติให้อยู่ในรูปแบบสากล 
เพ่ือสามารถใช้เปรียบเทียบกับข้อมูลในระดับนานาชาติได้  
  ดังนั นจึงสรุปได้ว่าปฏิญญามอสโก คือความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกเพ่ือ
ผลักดัน และให้ความส้าคัญในเรื่องความปลอดภัยทางถนน โดยแต่ละประเทศจะต้องวางเป้าหมาย
เพ่ือลดอัตราการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ.2563 โดยประเทศ
สมาชิกจะต้องจัดท้าแผนปฏิบัติการ โดยก้าหนดกรอบในการด้าเนินงาน 5 ประการ ได้แก่ 
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1. พัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ ( Improving of Management 
Capacity) 

2. การด้าเนินการในการออกแบบถนน และการจัดการโครงข่ายถนนที่รองรับผู้ใช้
ถนนทุกกลุ่ม (Influencing Road Design and Network Management) 

3.  การด้าเนินการเพ่ือให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยของรถ ( Influencing for 
Safety Vehicle) 

4. การด้าเนินการเพ่ือให้มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ถนนทุกกลุ่ม ( Influencing 
Road User Behavior) 

5.  การปรับปรุงดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (Improving Post Crash Care) 
  ในส่วนของประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ โดยรัฐบาลจึงได้
ก้าหนดนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร ด้วยการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพ่ือป้องกัน รายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ และขอความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมกันด้าเนินมาตรการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง ตามกรอบทศวรรษความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอด
ทั งปี เพ่ือสร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองปลอดภัย Safety Thailand ตามนโยบายของรัฐบาล โดย
ก้าหนดแนวทางในการด้าเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาว ให้ก้าหนด
ยุทธศาสตร์การด้าเนินงานในระยะ 20 ปี แบ่งเป็น 4 ระยะ (ระยะที่ 1 พ.ศ.2558 -2561 ระยะที่ 2 
พ.ศ.2562-2566 ระยะที่ 3 พ.ศ.2567-2571 และระยะท่ี 4 พ.ศ.2572-2576) ณ ปัจจุบันหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงได้ด้าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนตามปฏิญญามอสโก โดยมีสาระส้าคัญดังนี  

1. ก้าหนดเป้าหมายตามมาตรฐานสากลคือ อัตราการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนของคนไทยลดลงครึ่งหนึ่ง หรือใน อัตราที่ต่้ากว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน  

2. ก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 8 
ประการ ได้แก่ 

1) ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ทั งผู้ขับข่ีและผู้ซอน  
2) ลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะให้

ลดลง  
3) แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย ในระยะเวลาที่ก้าหนด  
4) ปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะให้ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายก้าหนด  
5) ยกระดับมาตรฐานยานพาหนะให้ปลอดภัยโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ รถ

โดยสาร รถบรรทุก 
6) พัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย  
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7) พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินการรักษาและฟ้ืนฟูผู้บาดเจ็บให้ทั่วถึง และ
รวดเร็ว  

8) พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนให้มีความแข็งแรง 
ดังนั นจึงสรุปความสัมพันธ์ระหว่างปฏิญญามอสโกและการด้าเนินนโยบายเพ่ือความ

ปลอดภัยทางถนนได้ดังนี ปฏิญญามอสโก เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” มีหลักการส้าคัญเพ่ือวาง
ระบบระเบียบที่เอื อต่อความปลอดภัย (Safe System) พัฒนาและออกแบบระบบการขนส่งทางถนน
ให้มีความปลอดภัย โดยก้าหนดเจ้าภาพหลักรับผิดชอบตลอดจนบูรนาการ การท้างานร่วมกัน โดยมี
แนวทางการด้าเนินงานให้ประเทศสมาชิกมีการด้าจัดท้าแผนปฏิบัติการ เพ่ือเป้าหมายในการลดอัตรา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของทั งโลก ร้อยละ 50 ภายใน 10 ปี หรือภายในปี พ.ศ.2563 
  จากนโยบายดังกล่าวประเทศไทยจึงจัดท้าแผนปฏิบัติการขึ นโดยน้าหลักการตาม
ปฏิญญาประยุกต์เพ่ือปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย คือหลักปฏิบัติที่เรียกว่า  
เสาหลัก 5 ประการ ได้แก่ 
  เสาหลักประการที่ 1 การปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ (Road Safety Management) กล่าวคือ จะต้องด้าเนินการ
เพ่ือสนับสนุนรัฐที่ยังจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนได้ไม่เต็มรูปแบบ ให้มีการจัดระบบความ
ปลอดภัยทางถนนอย่างเต็มรูปแบบโดยผู้น้าของแต่ละประเทศจะต้องพัฒนากลไกที่สามารถ
ประสานงานกับทั งองค์กรระดับชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั งเร่งสร้างความร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาล กับหน่วยงานทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคม กลุ่มนักวิชาการ ภาคเอกชน 
รวมถึงมูลนิธิต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทาง ทั งนี เพ่ือสนองนโยบายของทศวรรษแห่งความ
ปลอดภัยทางถนนซึ่งผู้น้า หรือรัฐบาลของแต่ละประเทศ จะต้องเร่งด้าเนินแผนงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ครอบคลุม เพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ
เช่น การไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย การไม่ใช้ที่นั่งส้าหรับเด็กในรถ ไม่สวมหมวกนิรภัย และการดื่มเครื่องดื่ม
ผสมแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่ เป็นต้น 
  ทั งนี  ณ ปัจจุบันได้เกิดปัจจัยเสี่ยงใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมอันได้แก่  
ความเหนื่อยล้าของผู้ขับรถ สภาพทางถนน การเบี่ยงเบนความสนใจขณะขับขี่  เช่น การใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับขี่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อ่ืนๆที่รบกวนการขับขี่ เป็นต้น106 ดังนั นการ
จัดการตามเสาหลักประการที่ 1 จึงเป็นการสนับสนุนให้มีวิธีการเพ่ือควบคุมและมาตรการการบังคับ
ใช้กฎหมายจราจร รวมถึงการสนับสนุนให้บูรนาการการท้างานของหน่วยงานเพ่ือการปรับปรุง

                                           
106 กระทรวงคมนาคม, แผนปฏิบัติการลดอุบัติเหตทางถนน, ค้นวันที่ 5 มกราคม 2561 

จาก http://www.otp.go.th/uploads/tiny_uploads/PDF/2561-02/25591118-PDF.pdf 
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คุณภาพระบบฐานข้อมูล การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่มาจากหลากหลายแหล่ง เพ่ือจัดกลุ่ม
ความส้าคัญของข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ น้าไปสู่การหาแนวทางป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนลง และเห็นควรให้น้าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการจราจรและระบบจราจร
อัจฉริยะเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ  
  เสาหลักประการที่  2 การสร้างความปลอดภัยด้านโครงสร้างทางถนนและ
สภาพแวดล้อมริมทาง (Safer Roads and Environment) กล่าวคือ สนับสนุนการเข้าถึงรูปแบบการ
ขนส่งขั นพื นฐาน โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะ  โดยการวางผังเมืองจะต้องมีระบบการ เชื่อมโยง
ระหว่างที่พักอาศัยในเขตเมือง และชนบท  และบังคับใช้กฎจราจรของเจ้าหน้าที่ รวมถึงมาตรการ
ต่างๆเพ่ือความปลอดภัยแก่คนเดินเท้า และผู้ใช้จักรยาน เช่นการมีไฟฟ้าแสงสว่างข้าง ทาง กล้อง
ตรวจจับความเร็ว ป้ายจราจร และการตีเส้นจราจร ซึ่งเป็นแนวทางในการปรับปรุงความ ปลอดภัย
ทางถนน 107สนับสนุนให้มีการใช้ความเร็วอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายก้าหนด ด้วยการติดตั งอุปกรณ์เตือน
ความเร็ว เช่น ป้ายเตือน กล้องตรวจจับความเร็ว ทั งนี เพ่ือควบคุมการ ขับรถเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเขตโรงเรียน เขตพื นที่พักอาศัย เขตชุมชน   
  เสาหลักประการที่ 3 ยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safe Vehicle) กล่าวคือเพ่ือสร้าง
มาตรฐานด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่น โดยปรับปรุงกับยานพาหนะรุ่น
ใหม่ รวมถึงข้อก้าหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์นิรภัยเบื องต้นที่ต้องมีในยานพาหนะทั งรุ่นใหม่และรุ่นเก่า เช่น 
เข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัย ระบบเบรก (Anti-Lock Brake System: ABS) และระบบช่วยควบคุมการ
ทรงตัวของรถ (Electronic Stability Control: ESC)108 
  เสาหลักประการที่ 4 การสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน (Discipline for 
Road Users) กล่าวคือ ส่งเสริมนโยบายที่มีผลต่อการลดอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนน เช่นกรณีของ
นายจ้างและลูกจ้างที่จะต้องปฏิบัติงานโดยการขับรถ จะต้องมีการคุ้มครองความปลอดภัยของลูกจ้าง
ตามมาตรฐานสากลโดยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียควรจัดการให้เกิดการปฏิบัติ และการรณรงค์ผ่านทางสังคม 
โดยมุ่งเน้นความส้าคัญระหว่างความปลอดภัยทางถนน และการมีสุขภาพที่ดี ให้ความรู้และการจัด
ฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ระยะยาว 
  เสาหลักประการที่ 5 การตอบสนอง และการเยียวยาหลังเกิดเหตุ (Post Cash 
Care) กล่าวคือ การจัดให้มีการบริการด้านสุขภาพเบื องต้นเช่น การมีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

                                           
107 เรื่องเดียวกัน, หน้า 17. 
108 เรื่องเดียวกัน, หน้า 18. 
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เพ่ือปฐมพยาบาลผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างทันท่วงที และมีการ
ฟ้ืนฟูผู้บาดเจ็บหลังการรักษา เป็นต้น109 
  และนอกจากนี ประเทศไทยได้ก้าหนดทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29  มิถุนายน พ.ศ.2553 เห็นชอบให้ปี พ.ศ.2554-2563 เป็นทศวรรษแห่ง
ความปลอดภัยทางถนน ด้าเนินงานโดยการบูรนาการจากทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายเพ่ือลดอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่้ากว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี พ.ศ. 2563 และทั งนี 
จะต้องจัดท้าแผนงานทางยุทธศาสตร์เรื่องทศวรรษแห่ง ความปลอดภัยทางถนน เพ่ือเป็นแนวทาง
ขับเคลื่อนการด้าเนินงานทศวรรษแห่งความ ปลอดภัยทางถนน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการได้ใช้เป็นกรอบในการด้าเนินงานอีก 10 ปีข้างหน้า 

2.2.3.2 ปฏิญญาบราซีเลีย (Bracilia Declaration) 
ปฏิญญาบราซิเลีย เกิดขึ นจากการประชุมระดับโลกครั งที่ 2 เกี่ยวกับความปลอดภัย

ของการจราจร มีวัตถุประสงค์เพ่ือยืนยันความมุ่งม่ันของประชาคมระหว่างประเทศต่อการลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท้าให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 1.3 ล้านคนต่อปีการประชุมนี จัดขึ นที่ศูนย์การประชุม
นานาชาติบราซิล (CICB) ในบราซิเลีย (Federal District) โดยก้าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความ
คืบหน้าของนโยบายทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนจาก ซึ่งเป็นนโยบายที่มีก้าหนด
ระยะเวลาถึง พ.ศ. 2563โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ผู้จัดการประชุมมีจุดมุ่งหมายเพ่ือยืนยันถึง
ความมุ่งม่ันของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบาย และมาตรการด้านกฎหมาย ตลอดจนการด้าเนินการ 
อันสามารถยับยั งความเสี่ยงจากการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนได้110 
  การประชุมรัฐมนตรีและคณะผู้แทนระดับสูงของประเทศสมาชิก ในวาระที่ 2 ว่า
ด้วยเรื่องความปลอดภัยทางถนน (The Second Global High-Level Conference on Road 
Safety) นั น ได้เชิญผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค และองค์กร
พัฒนาเอกชน (Non Governmental Organizations: NGOs)  สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 
องค์กรการกุศล และองค์กรภายใต้การก้ากับขององค์การสหประชาชาติเข้าร่วมประชุม111 ใจความว่า
ในแต่ละปีมีผู้ใช้ถนนมากกว่า 1.25 ล้านคนที่ต้องสูญเสียชีวิต และอีกกว่า 50 ล้านคนที่ได้รับบาดเจ็บ

                                           
109 เรื่องเดียวกัน, หน้า 19. 
110 World Bank, 2nd Global High-Level Conference on Road Safety, 

Retrieved May 8, 2017 from http://www.worldbank.org/en/events/2015/11/06/2nd-
global-high-level-conference-on-road-safety 

111 ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน, สรุปสาระส าคัญปฏิญญาบราซีเลีย, ค้นวันที่  
8 พฤษภาคม 2560 จาก http://www.roadsafetythai.org/term-detail.php?id =42&cid=471 
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จากอุบัติเหตุทางถนน โดย 90% ของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ นในประเทศก้าลังพัฒนา ด้วย
สาเหตุนี เอง ท้าให้ประชาคมโลกต้องใช้งบประมาณจ้านวนมากในการรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพของผู้
ประสบอุบัติเหตุทางถนน จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาแนวทางในการลดจ้านวนผู้เสียชีวิตและ
ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ทั งนี หากสามารถแก้ปัญหาการเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนนได้ จะ
ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในประเทศมากขึ น112 
  โดยปฏิญญาบราซิลเลียยังคงยึดมั่นในกรอบข้อตกลงตามที่เคยก้าหนดไว้ในปฏิญญา
มอสโก ดังนั นจึงสรุปได้ว่า การประชุมรัฐมนตรีและคณะผู้แทนระดับสูงของประเทศสมาชิก ในวาระที่ 
2 ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยทางถนนนั นก็เพ่ือติดตามผลการด้าเนินการนโยบายทศวรรษแห่งความ
ปลอดภัยทางท้องถนน ทั งนี เพ่ือเกิดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการด้าเนินงานต่อไป  
  เนื่องจากความร่วมมือในระดับนานาชาติจึงเกิดเป็นมาตรการและนโยบายเพ่ือความ
ปลอดภัยขึ น ทั งนี เพื่อเป็นแนวทางส้าหรับประเทศต่างๆในการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนนใน
ประเทศของตนให้สอดรับกับมาตรฐานและนโยบายนานาชาติ เช่น มาตรฐาน ISO 39001 มาตรฐาน 
UNECE ปฏิญญามอสโก ปฏิญญาบราซิเลีย เป็นต้น หลายประเทศสามารถด้าเนินการตาม
แนวนโยบายระดับนานาชาติ โดยการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องกัน และลดอัตราผู้เสี ยชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนได้ ดังนั นผู้เขียนจึงท้าการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายของบางประเทศ 
ได้แก่ สหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย และประเทศตุรกี ต่อไปในบทที่ 3 และจากกระแสการสร้าง
ความปลอดภัยข้างต้น ประเทศไทยจึงได้แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายตามแนวทางความปลอดภัยระดับ
นานาชาติ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ทั งนี เ พ่ือลดอัตราการเจ็บ ตาย 
จากอุบัติเหตุทางถนน เพ่ิมความเชื่อมั่นแก่นานาชาติ ซึ่งรายละเอียดของกฎหมายเพ่ือความปลอดภัย
ของระบบรถโดยสารสาธารณะรวมถึงกฎหมายที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมของไทย ผู้เขียนจะท้าการศึกษา
วิเคราะห์ต่อไปในบทที่ 4 
 

                                           
112 เรื่องเดียวกัน, หน้า 1. 



บทท่ี 3 
 

กฎหมายที่ใช้ในการควบคุม และก ากับดูแลระบบความปลอดภัย 
ของรถโดยสารสาธารณะในสหภาพยุโรป  
ประเทศออสเตรเลีย และประเทศตุรก ี

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี เกิดขึ นจากสภาพปัญหาทางสังคม โดยผู้เขียนเห็นว่าระบบรถโดยสาร
สาธารณะของประเทศไทยบางส่วนยังไม่มีความปลอดภัยเท่าที่ควร ซึ่งอุปสรรคส้าคัญได้แก่ ขั นตอน
การออกใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารณะที่หละหลวม ไม่ได้มาตรฐาน 
การไม่มีมาตรการควบคุมการท้างานของผู้ขับรถที่ชัดเจน และขาดการบังคับใช้อย่างเข้มงวด อุปสรรค
อันเกิดจากเครื่องอุปกรณ์ หรือส่วนควบของรถที่ไม่ได้มาตรฐาน และอุปสรรคสุดท้ายคือส่วนของ
ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะ  ดังนั นการศึกษาในบทที่ 3 จึงเป็นการศึกษาวิเคราะห์ถึง
กฎหมายที่ใช้ในการควบคุมและก้ากับดูแล ระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะทั งใน
สหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย และประเทศตุรกี อันได้แก่  

1. ผู้ขับรถ โดยศึกษาเรื่องใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะ ระยะเวลา
การขับรถ และการบันทึกข้อมูลการขับรถ 

2. ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถ โดยศึกษาเรื่องการติดตั งเข็มขัดนิรภัย กระจกเตือน
จุดบอด อุปกรณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น และ 

3. ผู้ประกอบการเดินรถ โดยศึกษาเรื่อง สัมปทานเดินรถ หน้าที่ความรับผิดของผู้ขับรถและ
ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะ 
 มาตรการการควบคุมและก้ากับดูแลระบบรถโดยสารสาธารณะของสหภาพยุโรป ประเทศ
ออสเตรเลียและประเทศตุรกีอาจใช้วิธีการที่แตกต่างกัน แต่ประการที่คล้ายกันคือทั งสหภาพยุโรปก็ดี 
ประเทศออสเตรเลียก็ดี หรือประเทศตุรกีก็ดี ต่างมุ่งพัฒนาระบบการขนส่งเพ่ือความปลอดภัยสูงสุด
ของผู้โดยสาร เช่นการก้าหนดนโยบายชาติ การจัดท้าโครงการต่าง ๆ ทั งระดับชาติและนานาชาติ 
หรือการพัฒนาทางเทคโนโลยีเพ่ือระบบความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ เป็นต้น กล่าวคือ 
สหภาพยุโรปให้ความส้าคัญกับระบบการขนส่งด้วยเหตุว่า พลเมืองและนักท่องเที่ยวมีความคาดหวังที่
จะเดินทางอย่างปลอดภัย ดังนั นเรื่องความปลอดภัยของการขนส่งจึงเป็น อีกหน้าที่ส้าคัญของ
คณะกรรมาธิการยุโรป โดยคณะกรรมาธิการมุ่งที่จะสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของระบบการ
ขนส่งให้เป็นมาตรฐานสูงสุดของโลก ประกอบกับการขนส่งทางบกเป็นวิธีการเดินทางที่ใช้กันอย่าง
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แพร่หลายและเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ คณะกรรมาธิการจึงให้ความส้าคัญและก้าหนด
มาตรฐานทางเทคนิคและริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพ่ือสร้างความตระหนักในการลดจ้านวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุบนท้อง 
 รายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการยุโรป รัฐสภา คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม
ของยุโรป และ สถาบันหลักทั งสามของสหภาพยุโรป ได้มีแนวนโยบายเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 
ค.ศ.2011-2020 โดยคณะกรรมาธิการได้เน้นย ้าให้ประเทศในสหภาพยุโรปร่วมมือกันด้าเนินนโยบาย
เพ่ือความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน โดยสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยมากขึ นโดยตั งเป้าหมายว่านโยบายเพื่อความปลอดภัยทางถนน ค.ศ.2010-2020 จะสามารถ
ลดจ้านวนผู้เสียชีวิตลงได้ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชนชนด้านการขนส่งได้เป็น
อย่างดี ทั งนี การด้าเนินการจะเป็นไปตามกรอบเป้าหมายได้แก่ ความร่วมมือตามโครงสร้างและ
สอดคล้องกับนโยบาย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขของประเทศสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือความ
ร่วมมือและการปฏิบัติตามเงื่อนไขร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สหภาพยุโรปจึงต้องออกค้าสั่งเพ่ือ
ก้าหนดแนวทางในการด้าเนินนโยบายร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก (Directive)  
 ส้าหรับประเทศออสเตรเลียเชื่อว่า ปัญหาปัจจุบันสามารถแก้ไขได้จากการเรียนรู้ความ
ผิดพลาดในอดีต และจากประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าการแทรกแซงที่ถูกต้องสามารถสร้างผลกระทบ
ทางบวกอย่างมีนัยส้าคัญ ด้วยเหตุนี เองตั งแต่ปี ค.ศ.1970 ประเทศออสเตรเลียจึงประสบความส้าเร็จ
ในด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนจากการปรับปรุงถนน ใช้ยานพาหนะที่ปลอดภัย ออก
กฎหมายเพื่อก้าหนดอัตราความเร็ว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของพลเมือง และเข้มงวด
เรื่องการใช้เข็มขัดนิรภัยจนกลายเป็นยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติของประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นความริเริ่มขององค์การขนส่งทางบกภายใต้ความร่วมมือของรัฐต่าง  ๆ113 โดย
ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติฉบับแรกของออสเตรเลียก่อตั งขึ นโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคมนาคม ในปี ค.ศ.1992  ซึ่งวางหลักถึงกรอบความร่วมมือระดับชาติในการปรับปรุง
ความปลอดภัยทางถนน โดยยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนนของประเทศออสเตรเลีย ในช่วงปี
ค.ศ. 2001-2010 มีเป้าหมายเพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตทางถนนลงร้อยละ 40 แต่ต่อมาเป้าหมายได้ถูก
ปรับลดลงที่ร้อยละ 34 แต่เพ่ิมความมุ่งมั่น และแผนการที่ได้มาตรฐานในการด้าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนมากขึ นภายใต้ยุทธศาสตร์ของปี ค.ศ.2001-2010  ประเทศออสเตรเลียนับว่าเป็น
ประเทศแรก ๆ ที่ใช้ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนนเพ่ือปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางถนน
อย่างเป็นทางการ โดยเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้มุมมองแบบองค์รวมของระบบการขนส่ง

                                           
113 National Road Safety Strategy, Road Safety in Australia, Retrieved March 

15, 2017 from http://roadsafety.gov.au/rsa/ 
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ทางถนนทั งหมด และมุ่งม่ันที่จะสร้างระบบขนส่งทางถนนที่สามารถลดความผิดพลาดของมนุษย์ เพ่ือ
ลดอัตราการเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส จากยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนน จึงเกิดเป็น
แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือด้าเนินการตามแผนกลยุทธ์ความ
ปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ ปี ค.ศ.2011-2020 จากยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนนนี  ส่งผลให้
ประเทศออสเตรเลียต้องออกกฎหมายให้สอดรับกับแผนทางยุทธศาสตร์ เช่น พระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พระราชบัญญัติการขนส่งผู้โดยสาร หรือข้อก้าหนดว่าด้วยการออกใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น 
 ส่วนประเทศตุรกีเป็นประเทศสองทวีปที่มีดินแดนอยู่ทั งในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ตุรกีใน
ฝั่งเอเชียมีพื นที่ครอบคลุมบริเวณส่วนใหญ่ของประเทศประมาณร้อยละ 97 ของประเทศ และถูกแยก
จากตุรกีฝั่งยุโรปด้วยช่องแคบบอสพอรัส ทะเลมาร์มะรา และช่องแคบดาร์ดะเนลส์  โดยตุรกีในฝั่ง
ยุโรปครอบคลุมบริเวณพื นที่คิดเป็นร้อยละ 3 ของทั งประเทศเท่านั น ซึ่งประเทศตุรกีก้าลังจัดท้า
โครงการอุโมงค์ขนส่งใต้ทะเล Avrasya Tunnel หรือ Eurasia Tunnel ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่สองในเมือง
อิสตันบูล (Istanbul) ถัดจากอุโมงค์แรกคือ Marmaray Tunnel เป็นอุโมงค์การเดินทางเชื่อม
ระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชียแห่งแรกของโลกโดยความพิเศษของ Avrasya Tunnel คือการแบ่ง
ชั นการขนส่งเป็น 3 ชั นได้แก่ ชั นที่หนึ่ง ส้าหรับการเดินรถทั่วไป ชั นที่สองส้าหรับรถไฟฟ้า และชั นที่
สามส้าหรับการเดินรถทั่วไป โดยโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี ค.ศ.2023 ซึ่งอุโมงค์ Eurasia 
จะสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุได้ถึงร้อยละ 25114 
 

                                           
114 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 3 katli Buyuk Istanbul 

Tuneli, Retrieved March 15, 2017 from http://www.udhb.gov.tr/images/kurumsal 
/3kbit.pdf  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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ภาพที่ 3.1 Avrasya Tunnel ในประเทศตุรกี115 
 
 จากสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศตุรกีตั งแต่ปี ค.ศ.2007 ถึง 2016 
ปรากฏว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุในประเทศตุรกีเพ่ิมขึ นร้อยละ 43 แต่อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ลดลงถึงร้อยละ 32.34 แต่สถิติการเกิดอุบัติตั งแต่ปี ค.ศ.2014 ถึง 2016 ปรากฏว่าอัตราการเกิด
อุบัติเหตุลดลงร้อยละ 17.7 และอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลงถึงร้อยละ 10.5 116 ดังนั นสามารถ
สรุปได้ว่าอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศตุรกีลดลงอย่างต่อเนื่องในรอบสิบปีที่ผ่านมา  
 ด้วยเหตุผลข้างต้นผู้เขียนจึงเลือกศึกษากฎหมายอันเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของรถ
โดยสารสาธารณะของสหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย และประเทศตุรกี ทั งนี เพ่ือเปรียบเทียบข้อดี
ข้อเสียของแต่ละประเทศ เทียบเคียงและปรับใช้ให้ตรงกับลักษณะทางสังคม และสภาพปัญหาของ
ประเทศไทยต่อไป  
 

                                           
115 Erdogan to Open First Eurasia Road Tunnel Under Bosphorus, Retrieved 

March 15, 2017 from http://www.worldbulletin.net/headlines/181977/erdogan-to-
open-first-eurasia-road-tunnel-under-bosphorus.  

116 KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ, YILLARA GÖRE TRAFİK KAZA İSTATİSTİKLERİ, 
Retrieved March 15, 2017 from  http://www.trafik.gov.tr/Sayfalar/Istatistikler/Genel-
Kaza.aspx.  
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3.1 การควบคุมและก ากับดูแลผู้ขับรถ  

3.1.1 ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ 
 สืบเนื่องจากอุปสรรคข้อที่ 1 โดยผู้เขียนได้กล่าวไว้ในความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
กล่าวคือ “การออกใบอนุญาตขับรถและการออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถของประเทศไทยยังมี
ขั นตอนที่หละหลวม ไม่ได้มาตรฐาน” ดังนั นผู้ เขียนจึงด้าเนินการศึกษากฎหมายว่าด้วยเรื่อง
ใบอนุญาตขับรถของสหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย และประเทศตุรกี เช่นเรื่องชนิดของใบอนุญาต
ขับรถ ขั นตอนการได้มาของใบอนุญาตขับรถ และเรื่องใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถโดสารสาธารณะ โดย
เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ทั งนี เพ่ือหาค้าตอบว่าการออกใบอนุญาตขับรถและการออก
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วมีขั นตอนที่หละหลวม 
ไม่ได้มาตรฐาน เป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารหรือไม่ ประกอบกับเพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาระบบ ขั นตอนเพ่ือการออกใบอนุญาตขับรถและการออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถของ
กรมการขนส่งทางบกต่อไป  

3.1.1.1 ชนิดของใบอนุญาตขับรถ 
1)  ชนิดของใบอนุญาตขับรถของสหภาพยุโรป 
ค้าสั่งที่ 2006/126/EC ของรัฐสภาและสภายุโรป วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ 

2006 เรื่องใบอนุญาตขับรถ (แก้ไขใหม่) (DIRECTIVE 2006/126/EC OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Of 20 December 2006 On Driving Licences (Recast) เป็น
ค้าสั่งว่าด้วยใบอนุญาตขับรถ ซึ่งรวมถึงเรื่องชนิดของใบอนุญาตขับรถ เช่น ประเภทรถ ชนิด
ใบอนุญาต ลักษณะการอนุญาต และอายุของผู้ขอรับอนุญาต รายละเอียดปรากฏดังตารางนี  
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ตารางที่ 3.1 ชนิดของใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายของสหภาพยุโรป 
 
ประเภทรถ ชนิดของ

ใบอนุญาต 
ลักษณะการอนุญาต อายุผู้ขอรับ

อนุญาต 
โมเพด  AM เป็นใบอนุญาตให้ขับรถโมเพดชนิด 2 ล้อ หรือ 3 ล้อ ที่มีความเร็ว

ตั งแต่ 25 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง (25km/h , 15.5mph)  แต่ไม่เกิน 
45 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง (45km/h, 28mph) 

อายุ 16ป ี

รถมอเตอรไ์ซ A1 เป็นใบอนุญาตให้ขับรถมอเตอรไ์ซขนาดกระบอกสูบไม่เกิน 125ซีซี 
หรือก้าลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 11 กิโลวัตต์ (14.74 แรงม้า: 1 
กิโลวัตต์ เท่ากับ 1.34 แรงม้า) 

อายุ 16 ปี 

 A2 เป็นใบอนุญาตให้ขับรถมอเตอรไ์ซที่มีก้าลังเครื่องยนต์ไมเ่กิน 35 
กิโลวัตต์ (46.9 แรงม้า) 

อายุ 18 ปี 

 A เป็นใบอนุญาตให้ขับรถมอเตอรไ์ซที่มีก้าลังเครื่องยนต์มากกว่า 35 
กิโลวัตต์ (46.9 แรงม้า) 
 

อายุ 20 ปี 

รถสี่ล้อ ขนาด
เล็ก 

B1 เป็นใบอนุญาตให้ขับรถ 4 ล้อขนาดเล็กท่ีน ้าหนักไม่เกิน 400 
กิโลกรมั และ ไม่เกิน 550 กิโลกรมักรณีบรรทุกสิ่งของ 
 

อายุ 16 ปี 

รถยนต ์ B เป็นใบอนุญาตให้ขับรถยนต์ที่มีน ้าหนักไม่เกิน 3500 กิโลกรมั และ
บรรทุกผูโ้ดยสารไดไ้ม่เกิน 8 คน รวมผู้ขับ กรณีลากจูง ให้ลากจูง
ได้ไม่เกิน 750 กิโลกรมัรวมน ้าหนกัผู้ขับ  
 

อายุ 18 ปี 

รถขนาดกลาง C1 เป็นใบอนุญาตให้ขับรถยนต์ที่มีน ้าหนักระหว่าง 3500กิโลกรัม ถึง 
7500 กิโลกรัม รวมน ้าหนักสิ่งของ และผูโ้ดยสารไมเ่กิน 8 คน 
กรณลีากจูง ให้ลากจูงได้ไม่เกิน 750 กิโลกรัม รวมน า้หนักผู้ขับ 
 

อายุ 18 ปี 

รถขนาดใหญ ่ C เป็นใบอนุญาตให้ขับรถยนต์ที่มีน ้าหนักมากกว่า 3500กิโลกรัม 
รวมน ้าหนักสิ่งของ และผู้โดยสารไม่เกิน 8 คน กรณลีากจูง ให้ลาก
จูงได้ไม่เกิน 750 กิโลกรัม รวมน ้าหนักผู้ขับ 
 

อายุ 21 ปี 
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ประเภทรถ ชนิดของ
ใบอนุญาต 

ลักษณะการอนุญาต อายุผู้ขอรับ
อนุญาต 

รถมินิบัส D1 เป็นใบอนุญาตให้ขับรถมินิบัสที่มจีา้นวนที่น่ังไม่เกิน 16 ท่ีนั่ง และ
ความยาวรถไม่เกิน 8 เมตร กรณลีากจูง ให้ลากจูงได้ไม่เกิน 750 
กิโลกรมั 

อายุ 21 ปี 

รถบัส D เป็นใบอนุญาตให้ขับรถบสัที่มีจ้านวนท่ีนั่งมากกว่า 8 ท่ีนั่ง กรณี
ลากจูง ให้ลากจูงได้ไม่เกิน 750 กิโลกรมั 
 

อายุ 24 ปี 

รถขนาดเล็ก
เพื่อลากจูง 

BE เป็นใบอนุญาตให้ขับรถยนต์ที่มีน ้าหนักไม่เกิน 3500 กิโลกรมั และ
บรรทุกผูโ้ดยสารไดไ้ม่เกิน 8 คน รวมผู้ขับ กรณีลากจูง ให้ลากจูง
ได้ไม่เกิน 3500 กิโลกรัมรวมน ้าหนักผู้ขับ 
 

อายุ 18ป ี

รถขนาดกลาง
เพื่อลากจูง 

C1E เป็นใบอนุญาตให้ขับรถยนต์ที่มีน ้าหนักระหว่าง 3500กิโลกรัม ถึง 
7500 กิโลกรัม รวมน ้าหนักสิ่งของ และผูโ้ดยสารไมเ่กิน 8 คน 
กรณลีากจูง ให้ลากจูงได้มากกว่า 750 กิโลกรัม รวมน ้าหนักผู้ขับ 
แต่น ้าหนักรถและสิ่งลากจูงรวมกนัต้องไม่เกิน 12000 กิโลกรัม 
 

อายุ 18 ปี 

รถขนาดใหญ่
เพื่อลากจูง 

CE เป็นใบอนุญาตให้ขับรถยนต์ที่มีน ้าหนักมากกว่า 3500กิโลกรัม 
รวมน ้าหนักสิ่งของ และผู้โดยสารไม่เกิน 8 คน กรณลีากจูง ให้ลาก
จูงได้มากกว่า 750 กิโลกรมั รวมน า้หนักผู้ขับ 
 

อายุ 21 ปี 

 
2)  ชนิดของใบอนุญาตขับรถของประเทศออสเตรเลีย 

   ระเบียบการขนส่งทางบกว่าด้วยเรื่องใบอนุญาตขับรถ (Road Transport 
(Driver Licensing) Regulation 2000) เป็นระเบียบว่าด้วยใบอนุญาตขับรถ โดยวางหลักเรื่องชนิด
ของใบอนุญาตขับรถ เช่น ประเภทรถ ชนิดใบอนุญาต ลักษณะการอนุญาต และอายุของผู้ขอรับ
อนุญาต โดยชนิดของใบอนุญาตขับรถในประเทศออสเตรเลียจะแบ่งเป็นคลาส โดยแบ่งจากประเภท
ของรถ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุกขนาดเล็ก รถบรรทุกขนาดกลาง และรถบรรทุกขนาด
ใหญ่ เป็นต้น รายละเอียดปรากฏดังตารางนี 117 
 

                                           
117 มาตรา 9 Road Transport (Driver Licensing) Regulation 2000 SL2000-14 made 

under the Road Transport (Driver Licensing) Act 1999 
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ตารางที่ 3.2 ชนิดของใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย 

ประเภทรถ ตัวย่อ ชนิดใบอนุญาต
ขับรถ 

อายุผู้ขอรับ
ใบอนุญาตไม่

ต่ ากว่า 
รถจักรยานยนต์ ได้แก่   
1.รถจักรยานยนต์  
2.รถจักรยานยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อการลากจูงโดยเฉพาะ 

 
R 

 
Class R 

 
   17 ปี 

รถยนต์ ได้แก่ 
1.รถ (นอกเหนือจากรถจักรยานยนต์) ที่มีน ้าหนักไมเ่กิน 4.5 
ตัน GVM118 และมีที่นั่งไม่เกิน 12 ท่ีนั่ง (รวมคนขับ) 
2.  รถตามข้อ 1 โดยมสีิ่งลากจูง น ้าหนักไม่เกิน 9 ตัน GVM 
แต่ไมร่วมถึงรถลากจูงดังนี  
          (ก) รถพ่วง 2 คันขึ นไป หรือ 
          (ข) รถพ่วงเดี่ยวท่ีมีน ้าหนักเกินกว่า 9 ตัน GVM 
 

 
 
 
C 

 
 
 
Class C 

 
 
 
    17 ปี 
 

รถบรรทุกขนาดเล็ก ได้แก่ 
1. รถท่ีมีน ้าหนักเกิน 4.5 ตัน แต่ไม่เกิน 8ตัน GVM 
2. รถท่ีมีน ้าหนักไมเ่กิน 8 ตัน มีที่น่ังได้มากกว่า 12 คน 
(รวมทั งคนขับ) 
3. รถท่ีระบุไว้ใน ข้อ 1 หรือ 2 และลากจูงโดยมีน ้าหนักไมเ่กิน   
9 ตัน GVM แต่ไม่ครอบคลุมรถลากจูงดังนี  
          (ก) รถพ่วง 2 คันขึ นไป หรือ 
          (ข) รถพ่วงเดี่ยวท่ีมีน ้าหนักเกินกว่า 9 ตัน GVM 

 
 
LR 

 
 
Class LR 

ต้องมี
ใบอนุญาต
ประเภท C 
มาแล้วไม่ต่้า
กว่า 1 ปี 

รถบรรทุกขนาดกลาง ได้แก่ 
1. รถท่ีมี 2 เพลา และมีน า้หนักมากกว่า 8 ตัน 
2. รถท่ีระบุไว้ในข้อ 1 และลากจูง รถพ่วงน ้าหนักไม่เกิน 9 ตัน 
GVM 
แต่ไม่ครอบคลมุถึง 
          (ก) รถพ่วง 2 คันขึ นไป หรือ 
          (ข) รถพ่วงเดี่ยวท่ีมีน ้าหนักเกินกว่า 9 ตัน GVM 

 
 
 
MR 

 
 
 
Class MR 

ต้องมี
ใบอนุญาต
ประเภท C 
มาแล้วไม่ต่้า
กว่า 1 ปี 

                                           
118 The GVM (Gross Vehicle Mass) is the maximum weight that a truck can 

carry including its own weight. 
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ประเภทรถ ตัวย่อ ชนิดใบอนุญาต
ขับรถ 

อายุผู้ขอรับ
ใบอนุญาตไม่

ต่ ากว่า 
รถบรรทุกขนาดใหญ่ ได้แก่ 
1. รถท่ีมี 3 เพลา หรือมากกว่า และมีน ้าหนักรถมากกว่า 8 ตัน 
GVM 
2. รถบัสที่มี 3 เพลาขึ นไป และมนี ้าหนักมากกว่า 8 ตัน GVM 
3. รถที่ระบุไว้ในข้อ 1 หรือ 2 และลากจูงน ้าหนักไม่เกิน 9 ตัน 
GVM 
แต่ไมร่วมถึง 
          (ก) รถพ่วง 2 คันขึ นไป หรือ 
          (ข) รถพ่วงเดี่ยวท่ีมีน ้าหนักเกินกว่า 9 ตัน GVM 

 
 
HR 

 
 
Class HR 

ต้องมี
ใบอนุญาต
ประเภท C 
มาแล้วไม่ต่้า
กว่า 2 ปีหรือ
ใบอนุญาต
ประเภท LR, 
MR ไม่ต่้ากว่า 
1 ป ี

รถพ่วง ได้แก่ 
1. รถท่ีมีน ้าหนักเกินกว่า 9 ตัน GVM โดยรวมส่วนพ่วงเข้าด้วย 

 
HC 

 
Class HC 

ใบอนุญาต
ประเภท HR, 
MR ไม่ต่้ากว่า 
1 ป ี

รถพ่วงท่ีมีส่วนพ่วง 2 คัน  
MC 

 
Class MC 

ใบอนุญาต
ประเภท HR, 
HC ไม่ต่้ากว่า 1 
ปี 

  
3) ชนิดของใบอนุญาตขับรถของประเทศตุรกี 
ชนิดของใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกของ

ประเทศตุรกี (KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ) มาตรา 75 แบ่งตามชนิดการใช้งานของรถ 
รายละเอียดปรากฏตามตารางนี 119 
  

                                           
 119 Madde 75 KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ - (Değişik:RG-17/4/2015-
29329) 
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ตารางที่ 3.3 ชนิดของใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายของประเทศตุรกี 

CLASS ลักษณะรถ ลักษณะการอนุญาต อาย ุ
 
M  MOPET 

 
 

 
 

เป็นใบอนุญาตให้ขับรถโมเพดชนิด 2 
ล้อ หรือ 3 ล้อ ที่มีความเร็วตั งแต่ 25 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง (25km/h , 
15.5mph)  แต่ไม่เกิน 45 กิโลเมตร
ต่อช่ัวโมง (45km/h, 28mph) 
และมีเครื่องยนต์ไม่เกิน 50 ซีซี ถ้า
เป็นระบบไฟฟ้า ก้าลังไฟฟ้าต้องไม่
เกิน 4 kw. 

16 ปี 

 
A1 

 

เป็นใบอนุญาตให้ขับรถมอเตอร์ไซ
ขนาดกระบอกสูบไม่ เกิน 125ซีซี 
หรือก้ าลั ง เครื่ อ งยนต์ ไม่ เกิน  11 
กิโลวัตต์ (14.74 แรงม้า: 1 กิโลวัตต์ 
เท่ากับ 1.34 แรงม้า) 

16 ปี 

 
A2 

 

เป็นใบอนุญาตให้ขับรถมอเตอร์ไซที่มี
ก้าลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 35 กิโลวัตต์ 
(46.9 แรงม้า) 

18 ปี 

 
A 

 

เป็นใบอนุญาตให้ขับรถมอเตอร์ไซที่มี
ก้าลังเครื่องยนต์มากกว่า 35กิโลวัตต์ 

20 ปี 

 
B1 

 

 

เป็นใบอนุญาตให้ขับรถ 4 ล้อขนาด
เล็กที่น ้าหนักไม่เกิน 400 กิโลกรัม 
และ ไม่ เกิน  550 กิ โลกรัมกรณี
บรรทุกสิ่งของ 
 

16 ปี 

 
B 

 
 

 
 
 
 

เป็น ใบอนุญาตให้ ขับรถยนต์ที่ มี
น ้าหนักไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม และ
บรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน 8 คน รวม
ผู้ขับ กรณีลากจูง ให้ลากจูงได้ไม่เกิน 
750 กิโลกรัมรวมน ้าหนักผู้ขับ  

18 ปี 

  เป็น ใบอนุญาตให้ ขับรถยนต์ที่ มี 18 ปี 
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CLASS ลักษณะรถ ลักษณะการอนุญาต อาย ุ

C1  

 

น ้าหนักระหว่าง 3,500กิโลกรัม ถึง 
7,500 กิโลกรัม รวมน ้าหนักสิ่งของ 
และผู้โดยสารไม่เกิน 8 คน กรณีลาก
จูง ให้ลากจูงได้ไม่เกิน 750 กิโลกรัม 
รวมน ้าหนักผู้ขับ 

 
C 

 
 

 

เป็น ใบอนุญาตให้ ขับรถยนต์ที่ มี
น ้าหนักมากกว่า 3,500กิโลกรัม รวม
น ้าหนักสิ่งของ และผู้โดยสารไม่เกิน 
8 คน กรณีลากจูง ให้ลากจูงได้ไม่เกิน 
750 กิโลกรัม รวมน ้าหนักผู้ขับ 

21 ปี 

 
D1 

 

เป็นใบอนุญาตให้ขับรถมินิบัสที่มี
จ้านวนที่นั่ งไม่เกิน 16 ที่นั่ ง และ
ความยาวรถไม่เกิน 8 เมตร กรณีลาก
จูง ให้ลากจูงได้ไม่เกิน 750 กิโลกรัม 

21 ปี 

 
D 

 

เป็นใบอนุญาตให้ขับรถบัสที่มีจ้านวน
ที่นั่งมากกว่า 8 ที่นั่ง กรณีลากจูง ให้
ลากจูงได้ไม่เกิน 750 กิโลกรัม 
 

24 ปี 

 
BE 

 
 

 

เป็น ใบอนุญาตให้ ขับรถยนต์ที่ มี
น ้าหนักไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม และ
บรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน 8 คน รวม
ผู้ขับ กรณีลากจูง ให้ลากจูงได้ไม่เกิน 
3,500 กิโลกรัมรวมน ้าหนักผู้ขับ 
 

18 ปี 

 
C1E 

 
 
 
 

 

เป็น ใบอนุญาตให้ ขับรถยนต์ที่ มี
น ้าหนักระหว่าง 3,500กิโลกรัม ถึง 
7,500 กิโลกรัม รวมน ้าหนักสิ่งของ 
และผู้โดยสารไม่เกิน 8 คน กรณีลาก
จู ง  ให้ ล ากจู ง ไ ด้ ม ากก ว่ า  7 5 0 
กิโลกรัม รวมน ้าหนักผู้ขับ แต่น ้าหนัก
รถและสิ่งลากจูงรวมกันต้องไม่เกิน 
12,000 กิโลกรัม 
 

18 ปี 

CE  เป็น ใบอนุญาตให้ ขับรถยนต์ที่ มี 21 ปี 
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CLASS ลักษณะรถ ลักษณะการอนุญาต อาย ุ

 
 
 

น ้าหนักมากกว่า 3,500กิโลกรัม รวม
น ้าหนักสิ่งของ และผู้โดยสารไม่เกิน 
8 คน กรณีลากจูง  ให้ลากจู ง ได้
มากกว่า 750 กิโลกรัม รวมน ้าหนักผู้
ขับ 
 

 
D1E 

 

เป็นใบอนุญาตให้ขับรถมินิบัส ที่มีสิ่ง
ลากจูง โดยลากจูงได้มากกว่า 750
กิโลกรัม 

21 ปี 

 
DE  

เป็นใบอนุญาตให้ขับรถบัส ท่ีมีสิ่งลาก
จูงได้มากกว่า 750 กิโลกรัม 

24 ปี 

 
 
 
F 

 

เป็นไปอนุญาตให้ขับรถแทรกเตอร์
เพื่อท้างานในฟาร์ม หรือสวน โดยผู้
ทดสอบจะต้ อง ได้ รั บใบอนุญาต
ประเภท B มาแล้ว 

18 ปี 

 
 
 
G 

 

เป็นใบอนุญาตขับรถเช่นเครื่องจักร 18 ปี 

 
K  

เป็นใบอนุญาตส้าหรับผู้หัดขับรถ 18 ปี 

 
จากการศึกษาเปรียบเทียบชนิดของใบอนุญาตขับรถของสหภาพยุโรป 

ประเทศออสเตรเลีย และประเทศตุรกีพบว่าทั งสามใช้หลักการเดียวกันคือการแบ่งชนิดใบอนุญาตจาก
ลักษณะและการใช้งานของรถ ทั งนี มีการอธิบายถึงใบอนุญาตชนิดต่าง ๆ ไว้อย่างละเอียดในกฎหมาย
ของแต่ละประเทศ แต่ทั งนี ชนิดของใบอนุญาตขับรถของประเทศออสเตรเลียจะค่อนข้างแตกต่างจาก
สหภาพยุโรป และประเทศตุรกี กล่าวคือประเทศออสเตรเลียจะแบ่งชนิดของใบอนุญาตขับรถไว้อย่าง
กว้าง แต่สามารถจ้าแนกชนิดได้อย่างชัดเจน ส่วนเรื่องเงื่อนอายุของผู้ขอรับใบอนุญาตนั นประเทศ
ออสเตรเลียไม่ได้ก้าหนดอายุขั นต่้าไว้ส้าหรับใบอนุญาตทุกชนิด แต่ก้าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
ชนิด R (รถจักรยานยนต์) และชนิด C (รถยนต์) จะต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 17 ปีบริบูรณ์ และก้าหนดว่าผู้
ขอรับใบอนุญาตชนิด LR, MR (รถบรรทุกขนาดเล็ก, รถบรรทุกขนาดกลาง) ต้องมีใบอนุญาตชนิด C 
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มาแล้วไม่ต่้ากว่า 1 ปี ส่วนผู้ขอรับใบอนุญาตชนิด HR (รถบรรทุกขนาดใหญ่) ต้องมีใบอนุญาตชนิด C 
ไม่ต่้ากว่า 2 ปี หรือ LR, MR ไม่ต่้ากว่า 1 ปี ผู้ขอรับใบอนุญาตชนิด HC (รถพ่วง)ต้องมีใบอนุญาต
ประเภท MR, HR มาแล้วไม่ต่้ากว่า 1 ปี และผู้ขอรับใบอนุญาตชนิด MC (รถพ่วงสองช่วงพ่วง) ต้องมี
ใบอนุญาตประเภท HR, HC มาแล้วไม่ต่้ากว่า 1 ปี และข้อแตกต่างเรื่องเงื่อนอายุอีกประการคือ ผู้ที่
จะขอรับอนุญาตขับรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้ต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 17 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับสหภาพยุโรป และประเทศตุรกีแล้ว ก้าหนดเงื่อนอายุของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตขับ
จักรยานยนต์ไว้ที่ 16 ปีเท่านั น แต่รถยนต์ถูกก้าหนดไว้ที่ 18 ปีบริบูรณ์  

3.1.1.2 การได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถ 
1) การได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถของสหภาพยุโรป 
การได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถในสหภาพยุโรปนั น ก่อนที่ผู้ขอรับใบอนุญาต

ขับรถจะสามารถทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตขับรถฉบับจริงได้จะต้องผ่านการเป็นผู้ฝึกขับรถมาก่อน 
โดยขณะเป็นผู้ฝึกขับรถนั น ผู้ฝึกสามารถขับรถบนถนนจริงได้แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขตามกฎหมายบาง
ประการ  

(1) การขออนุญาตเป็นผู้ฝึกขับรถ (Learner Permit) 
 (1.1) ขั นตอนการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้เป็นผู้ฝึกขับรถก่อนที่

บุคคลจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกขับรถครั งแรกในชนิดใบอนุญาตใดได้นั น บุคคลจะต้องผ่าน
การทดสอบภาคทฤษฎีก่อน ทั งนี วัตถุประสงค์ของการทดสอบภาคทฤษฎีนั น เพ่ือตรวจสอบความรู้
ของผู้ขอรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ฝึกขับรถในด้านต่าง ๆ เช่น กฎจราจร การรับรู้ความเสี่ยงขณะขับรถ 
การขับขี่อย่างประหยัด การขับขี่อย่างปลอดภัย และ การตอบสนองต่อสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ระหว่างขับขี่ เป็นต้น120 เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี จะได้รับใบประกาศการ
สอบผ่านซึ่งประกาศนี  จะมีอายุ 2 ปี ดังนั นผู้เข้ารับการทดสอบสามารถน้าประกาศดังกล่าวไปขอรับ
ใบอนุญาตเป็น ผู้ฝึกขับรถได้ภายใน 2 ปี หากพ้นระยะเวลาตามที่ก้าหนดผู้เข้ารับการทดสอบจะต้อง
ท้าการทดสอบภาคทฤษฎีใหม่อีกครั ง 

 กรณีผู้ เข้ารับการทดสอบไม่ผ่านการทดสอบ เจ้าหน้าที่จะให้
ค้าแนะน้าเกี่ยวกับการทดสอบ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการทดสอบปรับปรุงแก้ไขในการสอบครั งต่อไป กรณีผู้
เข้ารับการทดสอบเห็นว่าผลการสอบของตนผิดพลาด ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถยื่นค้าร้องขอให้
ศูนย์สอบท้าการตรวจข้อสอบใหม่ได้ โดยจะต้องยื่นค้าร้องนี ภายในระยะเวลา 15 วันท้าการ  พร้อม
แนบค่าธรรมเนียมค้าร้อง เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค้าร้องแล้วจะท้าการตรวจสอบข้อสอบอีกครั ง และจะ

                                           
120 GOV.UK, Theory Test Car, Retrieved March 15, 2017 from https:// www. 

gov.uk/theory-test  
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รายงานผลการตรวจสอบภายใน 5-10 วันท้าการ หากเจ้าหน้าที่พบว่าผลการทดสอบผิดพลาด ศูนย์
ทดสอบจะต้องคืนค่าธรรมเนียมค้าร้องให้แก่ผู้เข้ารับการทดสอบ และอาจออกใบประกาศการสอบ
ผ่านให้แก่ผู้ร้องด้วย  

 การทดสอบภาคทฤษฎีนั นประกอบด้วยชุดการทดสอบ 4 ชุด โดย
จ้าแนกจากประเภทของใบขออนุญาตฝึกขับรถที่ผู้ทดสอบประสงค์จะขอรับ ทั งนี การทดสอบเพื่อ
ขอรับใบอนุญาตฝึกขับรถแต่ละประเภทผู้ทดสอบจะต้องมีอายุตามหลักเกณฑ์ ปรากฏตามตารางนี 121 
 
 
 
 
ตารางที่ 3.4 ชุดการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกขับรถของหสภาพยุโรป 

ประเภทใบอนุญาตขับรถ/ ใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกขับ อายุขั้นต่ า ชุดการ
ทดสอบ 

AM 
A1 
A2 
A 

โมเพด 
รถมอเตอรไ์ซขนาดเล็ก 
รถมอเตอรไ์ซขนาดกลาง 
รถมอเตอรไ์ซขนาดอื่นๆรวมถึงรถสามล้อ 

16 
16 
18 
20 
 

AM 

B 
BE 
W 

รถยนต์และรถตู้ขนาดเล็ก 
รถยนต์และรถตู้ขนาดเล็ก พร้อมสิง่ลากจูง 
รถแทรกเตอร์ และยานพาหนะเพือ่ใช้งาน 

18 
18 
16 

BW 

C 
CE 
C1 
C1E 

รถบรรทุก 
รถบรรทุกพร้อมสิ่งลากจูง 
รถบรรทุกเล็ก หรือรถตู้ขนาดใหญ่ 
รถบรรทุกเล็ก หรือรถตู้ขนาดใหญ ่พร้อมสิ่ง
ลากจูง 

18 ถ้ามี CPC 21 ถ้าไม่มCีPC 
18 ถ้ามี CPC 21 ถ้าไม่มCีPC 

18 
18 

C 

                                           
121 Road Safety Authority-National Driver Licence Service, Driver Licensing in 

Ireland A GUIDE (Ireland), pp. 10-11, Retrieved March 15, 2017 from https:// www.ndls. 
ie/images/Documents/DrivingLicence/driver-licensing-in-ireland-a-guide.pdf 
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D 
DE 
D1 
D1E 

รถบัส 
รถบัสพร้อมสิ่งลากจูง 
รถมินิบัส 
รถมินิบัสพร้อมสิ่งลากจูง 

21 ถ้ามี CPC 24 ถ้าไม่มีCPC 
21 ถ้ามี CPC 24 ถ้าไม่มCีPC 

21 
21 

D 

 

(1.2) ข้อจ้ากัดของการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกขับรถการขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกขับรถนั นยังมีข้อจ้ากัดบางประการ ดังนี  หากผู้ขอรับไม่มีประสบการณ์ในการขับ
รถชนิดใดเลย ผู้ขอรับสามารถขอรับอนุญาตเป็นผู้ฝึกขับรถได้เฉพาะรถโมเพด , รถมอเตอร์ไซค์, 
รถยนต์, รถแทรกเตอร์, รถไถพรวน หรือรถท้างาน เท่านั น (ประเภท AM, A1, A2, A, B, W) หากผู้
ขอรับต้องการขอรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ฝึกขับรถบรรทุก หรือรถบัส ผู้ขอรับจะต้องได้รับใบอนุญาตขับ
ขี่ประเภทรถยนต์แล้ว (ประเภท B) โดยจะสิ นสุดระยะเวลาการอนุญาตเม่ือครบก้าหนด 2 ปี 

(1.3) รายละเอียดที่ปรากฏในใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกขับรถ ด้านหน้า 
ได้แก่ นามสกุล (Surname) ชื่อ (First Name) วัน เดือน ปี เกิด และ  ประเทศที่เกิด (Date and 
Country Of Birth) วันอนุญาต (Date of Issue) วันสิ นสุดการอนุญาต (Date of Expiry) หน่วยงาน
ผู้ออกใบอนุญาต (Issuing Body) เลขประจ้าตัวผู้ฝึก ขับ (Your Driver Number) เลขที่ใบอนุญาต 
(Licence/Permit Number) รูปถ่าย (Photograph) ลายมือชื่อ (Signature) ที่อยู่ (Address) และ
ประเภทใบอนุญาต (Categories) 

ด้านหลัง ได้แก่ วันที่อนุญาตให้เป็นผู้ฝึกขับรถแต่ละประเภท 
(Date of Issue for Each Category) วันสิ นสุดการอนุญาตให้เป็นผู้ฝึกขับรถแต่ละประเภท (Date 
of Expiry for Each Category) ข้อจ้ากัด (Additional Information / Restrictions) ข้อมูลการ
ด้าเนินการ (Administrative Information) และข้อมูลความปลอดภัยบนถนน (Information in 
Road Safety) 
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ภาพที่ 3.2 ใบอนุญาตให้เป็นผู้ฝึกขับรถประเทศไอร์แลนด์122 
 

(1.4) ข้อปฏิบัติของการเป็นผู้ฝึกขับรถ เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาต
ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ฝึกขับรถแล้ว ผู้ฝึกขับรถจะต้องท้าการฝึกขับรถภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่
กฎหมายก้าหนด ดังนี  

1. แสดงสัญลักษณ์รูปตัวแอล (L: Learner) ผู้ที่มีใบอนุญาตเป็น
ผู้ฝึกขับรถต้องมีสัญลักษณ์รูปตัวแอล ปรากฏอยู่ที่รถ โดยจะต้องแสดงให้เห็นตัวแอล อย่างชัดเจน 
สัญลักษณ์รูปตัวแอล ควรมีลักษณะเป็นตัวอักษรสีแดงโดยมีพื นหลังสีขาว และมีขนาดความสูงอย่าง
น้อยไม่เกิน 15 เซนติเมตร โดยรถยนต์ รถบรรทุก และรถบัส จะต้องติดสัญลักษณ์นี ไว้ทั งด้านหน้า
และด้านหลังรถในจุดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ส่วนรถจักรยานยนต์จะต้องติดสัญลักษณ์ไว้ทั ง
ด้านหน้าและด้านหลังของรถในจุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเช่นกัน แต่ลักษณะของตัวแอลจะต้องมี
คุณสมบัติที่สามารถเรืองแสงได้ในเวลากลางคืน ปรากฏตามภาพตัวอย่าง 

 
2.  ผู้ฝึกขับรถต้องพกพาใบอนุญาตให้เป็นผู้ฝึกขับตลอดเวลาที่ขับรถ 
3.  ผู้ฝึกขับรถจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถบนถนนมอเตอร์เวย์ 
4.  ผู้ฝึกขับรถจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถโดยมีผู้โดยสาร เว้นแต่

กรณีตามข้อ 5 
5.   ในการขับรถประเภท รถยนต์ รถบรรทุก รถบัส จะต้องมีผู้ที่

ได้รับอนุญาตให้มีใบขับขี่มาแล้วตั งแต่ 2 ปีขึ นไป โดยสารมาในรถโดยนั่งด้านข้างผู้ฝึกขับด้วย123 
 
 

                                           
122 Your Learner Permit, Retrieved March 12, 2017 from http://www.rsa.ie/ 

en/RSA/Learner-Drivers/Your-learner-permit/. 
123 Road Safety Authority -National Driver Licence Service, op. cit., p. 16. 
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ภาพที่ 3.3 การติดสัญลักษณ์ L-Plate ที่ถูกต้อง124 

 
(2)  ขั นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถ กรณีการทดสอบขับรถ 

(Driving Test) 
ขั นตอนการขอใบอนุญาตขับรถฉบับจริงนี  จะไม่มีขั นตอนการทดสอบ

ภาคทฤษฎีอีก โดยผู้ที่ผ่านการเป็นผู้ฝึกขับตามเงื่อนไขและขั นตอนข้างต้นแล้วจึงสามารถเข้ารับการ
ทดสอบขับรถได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่ ผู้ขอรับการทดสอบต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกขับมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 เดือนผู้ขอรับการทดสอบต้องมีรถที่เหมาะสม และสมบูรณ์ส้าหรับท้าการทดสอบเช่น 
ไฟรถ เบรก เบรกมือ เข็มขัดนิรภัย เป็นต้นดอกยางรถต้องมีความลึกกว่า 1.6 มิลลิเมตรส้าหรับ
รถยนต์ ส่วนรถบรรทุกหรือรถบัสดอกยางต้องมีความลึก 1.0 มิลลิเมตร ผู้ขอรับการทดสอบต้องติด
สัญลักษณ์รูปตัวแอล ตามหลักเกณฑ์เดียวกับการขับรถขณะได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ฝึกขับ  และรถที่
น้ามาทดสอบขับนั นจะต้องเป็นประเภทเดียวกันกับที่ขอรับใบอนุญาต125 จากนั นจะเป็นขั นตอนการ
นัดหมายเพ่ือท้าการทดสอบ โดยการนัดหมายส้าหรับการทดสอบขับรถจะจัดขึ นก่อนหลังตามล้าดับ
และผู้เข้ารับการทดสอบจะได้รับแจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือนก่อนการทดสอบ ซึ่งการทดสอบจะด้าเนินการ

                                           
124 L Plates – A Learner Drivers Guide, Retrieved December 12, 2017 from 

from https://www.drivingtesttips.biz/l-plates.html 
125 Road Safety Authority-National Driver Licence Service, op. cit., p. 20.  
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โดยศูนย์ทดสอบหลายแห่งทั่วทั งประเทศ ทั งนี ผู้เข้ารับการทดสอบควรจะอยู่ในศูนย์ทดสอบก่อนเวลา
ที่ก้าหนดไว้ในการทดสอบ โดยขั นตอนการทดสอบมี ดังนี  

(2.1) รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ส้าหรับการทดสอบของรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ ใช้เวลาการทดสอบขับรถประมาณ 30 -40 นาทีโดยเจ้าหน้าที่จะถามค้าถาม
เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนเช่นค้าถามเกี่ยวกับกฎจราจร ค้าถามเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาในสถานการณ์    
ต่าง ๆ และค้าถามเก่ียวกับการดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถ ในระหว่างท้าการทดสอบ ผู้ทดสอบจะต้อง
ควบคุมยานพาหนะได้ตลอดเวลา และตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น
การเคลื่อนรถออกจากจุดจอด การเปลี่ยนทิศทางของรถ และการขับรถภายใต้กฎจราจรต่าง  ๆ เมื่อ
การทดสอบสิ นสุดลงผู้ทดสอบจะได้รับผลการทดสอบในเวลาต่อมา โดยผลการทดสอบจะเป็นเพียง
ข้อความสั น ๆ แสดงผลการทดสอบ พร้อมอธิบายเหตุผลและข้อแนะน้าเพิ่มเติม 

(2.2) รถบรรทุก และรถโดยสารสาธารณะ (ผู้ทดสอบต้องมี
ใบอนุญาตขับรถชนิด B: รถยนต์) ส้าหรับประเภทรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ การทดสอบ
การขับจะใช้เวลาประมาณ 90 นาที และมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับการสอบปฏิบัติเมื่อขอใบอนุญาต
เป็นผู้ขับรถมืออาชีพ (Certificate of Professional Competence) โดยในการทดสอบ เจ้าหน้าที่จะ
ถามค้าถามเก่ียวกับการขับขี่โดยการบรรทุกวัตถุ หรือผู้โดยสารแล้วแต่กรณี ตลอดจนค้าถามเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงต่าง ๆ ทางกายภาพ กรณีรถโดยสารสาธารณะเจ้าหน้าที่ให้ความส้าคัญกับค้าถามเรื่อง
ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้โดยสาร และการปฏิบัติตนของผู้ขับรถกรณีเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน126 

 
หลังจากท้าการทดสอบขับรถเสร็จแล้ว หากผ่านการทดสอบขับรถ

เจ้าหน้าที่จะออก ใบรับรองให้ตามประเภทที่ผู้ทดสอบขอรับ (Certificate of Competency) 
ใบรับรองนี ไม่มี สภาพเป็นใบอนุญาตขับรถ ดังนั นผู้ รับใบรับรองจะต้องขอให้เจ้าหน้าที่ออก
ใบอนุญาตขับรถ ให้ทั งนี ภายใน 2 ปี ก่อนที่ใบรับรองจะหมดอายุ กรณีไม่ผ่านการทดสอบ เจ้าหน้าที่
จะให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับข้อบกพร่อง และการแก้ไข ซึ่งรายงานนี อาจถูกส่งไปทางไปรษณีย์ หรือทาง
อีเมล์127 ทั งนี เงื่อนอายุของใบอนุญาตขับรถแต่ละชนิดแตกต่างกันไปขึ นอยู่กับชนิดของใบอนุญาตที่
ขอรับและอายุของผู้ถือใบอนุญาตด้วย ตลอดจนเงื่อนไขทางการแพทย์ ปรากฏตามตารางดังนี 128 
 

                                           
126 Ibid., p. 22. 
127 Article 33 of the Road Traffic Act, 1961 (Ireland) 
128 Road Safety Authority-National Driver Licence Service, op. cit., p. 28. 
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ตารางที่ 3.5 อายุใบอนุญาตขับรถแต่ละชนิดของสหภาพยุโรป 

อายุผู้ขอรับ ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต 
ต่ ากว่า 60 ปี ใบอนุญาตประเภท รถยนต์ รถแทรกเตอร์ หรือรถเพื่อ

การท้างาน ได้รบัอนุญาต 10 ปี สว่นรถบรรทุกและรถ
บัสได้รับอนุญาต 5 ปี 

ระหว่าง 60 ปี ถึง 66 ปี ใบอนุญาตขับรถจะหมดอายุ เมื่อผู้รับใบอนุญาต อายุ
ครบ 70ปีบริบูรณ ์

ระหว่าง 67 ปี ถึง 69 ปี ใบอนุญาตขับรถจะหมดอายุ เมื่อผู้รับใบอนุญาต อายุ
ครบ 70ปีบริบูรณ์ และหลังจากนั นจะไดร้ับอนุญาตครั ง
ละ 3 ป ี

ต้ังแต่ 70 ปีขึ้นไป ได้รับอนญุาต 3 ปี หรือ 1 ปี ขึ นอยู่กับรายละเอียดตาม
ใบรับรองแพทย์ 

 
    บุคคลผู้เข้ารับการทดสอบและได้รับใบอนุญาตชนิด B รถยนต์ 
และชนิด D รถบัส แล้ว บุคคลดังกล่าวจะสามารถขับรถเพ่ือให้บริการรับส่งผู้โดยสารได้ จะต้องมี
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพ (Driver Certificate of Professional Competence: CPC) 
ประกอบด้วย ซึ่งผู้เขียนจะได้อธิบายต่อไปในหัวข้อเรื่องใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะ 
 2)  การได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถของประเทศออสเตรเลีย 
   ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถของประเทศออสเตรเลียจะต้องผ่านขั นตอนการ
เป็นผู้ฝึกขับรถเสียก่อน เช่นเดียวกับสหภาพยุโรป แต่อย่างไรก็ดีการทดสอบของประเทศออสเตรเลียมี
ขั นตอนมากกว่า เช่นการทดสอบปฏิกิริยา (The Hazard Perception Test: HPT) การได้ใบอนุญาต
ขับรถชั่วคราว เป็นต้น 
 (1) การขออนุญาตเป็นผู้ฝึกขับรถ (Learner Permit) 

(1.1) ขั นตอนการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้เป็นผู้ฝึกขับรถก่อนที่ผู้
ขอรับใบอนุญาตขับรถจะได้รับใบอนุญาตขับรถฉบับจริง ผู้ขอรับจะต้องเป็นผู้ฝึกขับก่อน โดยถือ
ใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกขับ ซึ่งการได้มาของใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกขับนี  ผู้ขอรับจะต้องผ่านการทดสอบ
ภาคทฤษฎี โดยเป็นการทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ค้าถามหลายเรื่อง เช่น เรื่อง
กฎจราจร การขับขี่ที่ปลอดภัย เป็นต้น และการจะขอรับใบอนุญาตขับรถได้นั น ผู้ขอรับจะต้องมี
ชั่วโมงการฝึกขับไม่ต่้ากว่า 25 ชั่วโมง กรณีผู้ฝึกขับมีปัญหาด้านสายตา ผู้ฝึกขับจะต้องสวมแว่น หรือ 
อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็นตลอดเวลาที่ขับรถ ทั งนี เมื่อผู้ฝึกขับเข้ารับการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาต
ขับข่ีจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ถึงปัญหาทางสายตาของตนด้วย 
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(1.2)  ข้อปฏิบัติของการเป็นผู้ฝึกขับรถ การฝึกขับ (Learning to 
Drive) ขั นตอนการฝึกขับนี  ผู้ฝึกจะต้องฝึกกับผู้ที่มีความช้านาญในการขับรถมาก่อน โดยผู้ฝึกต้องท้า
การบันทึกข้อมูลการฝึกขับของตนโดยบรรยายถึงสถานการณ์การจราจรและสภาพอากาศ โดยจะต้อง
บันทึกอย่างน้อย 25 ชั่วโมงลงในสมุดบันทึก (Log Book) โดยกฎหมายก้าหนดให้บุคคลต่อไปนี ถือว่า
เป็นผู้มีความช้านาญในการขับรถ ได้แก่ บุคคลที่ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้ฝึกสอนขับรถ บุคคล
ที่เป็นผู้สอนในหลักสูตรการขับขี่ส้าหรับเยาวชนโดยได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งเพ่ือการนี  และ
บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตขับรถมาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีในกรณีที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ หรือย่าง
น้อย 4 ปีในกรณีขับรถประเภทอ่ืนแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ขับรถยนต์โดยมีเงื่อนไข A (เกียร์ออโตเมติก) 
ไม่สามารถเป็นผู้ฝึกขับรถให้แก่ผู้ฝึกขับรถประเภทเกียร์ธรรมดาได้  

ผู้ฝึกขับจะต้องติดแผ่นป้ายรูปตัวอักษร L (Learner) ไว้ด้านหน้า
และด้านหลังของรถโดยสามารถขับรถได้ที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และห้ามขับ
รถในบริเวณท่ีมีป้าย ไม่อนุญาตให้รถฝึกขับผ่าน โดยแผ่นป้าย L Learner จะต้องมีลักษณะและขนาด
ที่สามรถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยทั่วไปแล้วขนาดที่ใช้ในปัจจุบันได้แก่ขนาดตามท่ี ปรากฏในภาพ  

 

 
 
ภาพที่ 3.4 ลักษณะและขนาดของแผ่นป้าย L Learner (L Plates)129 

 
 (1.3) การประเมินผลการฝึกขับ (Practical Driving Assessment: 
PDA) เมื่อผู้ฝึกขับได้ท้าการฝึกการควบคุมยานพาหนะได้อย่างปลอดภัยเป็นเวลาไม่ต่้ากว่า  25 ชั่วโมง

                                           
129 Government of South Australia, Department of Planning Transport and 

Infrastructure, The Driver’s Handbook: Obtaining Your Learner’s Permit, Retrieved 
May 15, 2017 from http://mylicence.sa.gov.au/road-rules/the-drivers-handbook/ 
obtaining-permit  
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แล้ว และเป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่้ากว่า 16 ปี 6 เดือน ผู้ฝึกขับสามารถท้าการขอรับการประเมินผลการ
ฝึกขับได้ โดยการประเมินจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพของผู้ฝึกขับ ทั งนี จะท้าการทดสอบขับโดย
ปราศจากความช่วยเหลือจากผู้ช่วย เมื่อผู้ฝึกมาถึงศูนย์ทดสอบ ผู้ฝึกต้องเลือกรถให้ตรงตามประเภท
ใบอนุญาตขับรถท่ีตนจะขออนุญาต และก่อนท้าการประเมนิ ผู้ฝึกขับต้องแสดงระยะเวลาการฝึกขับ 
และเอกสารการส้าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาแก่ผู้ประเมินเมื่อผู้ฝึกขับผ่าน
การประเมินแล้ว ผู้ฝึกขับต้องเพ่ิมประสบการณ์ (Gain Experience) โดยการฝึกขับและบันทึกข้อมูล
การขับเช่นเดิมเพ่ิมอีก 25 ชั่วโมง ขั นตอนการเพ่ิมประสบการณ์นี จะท้าให้ผู้ฝึกขับเกิดความช้านาญ
มากขึ นในการใช้รถใช้ถนน ทั งนี เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุลง ในระหว่างขั นตอนนี ผู้ฝึกยัง
ต้องติดแผ่นตัวอักษร L ไว้ที่รถเช่นเดิม และการฝึกขับรถอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ผู้ฝึกขับได้เรียนรู้
เหตุการณ์ต่าง ๆ จากสถานการณ์จริง เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ฝึก
ขับสามารถท้าข้อสอบด้านการทดสอบปฏิกิริยาได้ (The Hazard Perception Test)  สมุดบันทึก
ชั่วโมงการฝึกขับ (Log Book) เป็นเอกสารทางกฎหมาย ดังนั นหากผู้ฝึกขับแสดงข้อความอันเป็นเท็จ
ลงในบันทึก ผู้ฝึกขับจะต้องรับโทษตามกฎหมาย และกรณีสมุดบันทึกสูญหาย เสียหาย ชั่วโมงการขับ
รถที่สะสมไว้ย่อมเป็นอันยกเลิกทั งหมด โดยการบันทึกนั นจะแบ่งเป็นสองช่วงเวลา คือ เวลากลางวัน 
(Daytime) และเวลากลางคืน (Nighttime) โดยผู้เขียนได้ยกตัวอย่างตารางบันทึกเวลากลางวัน 
ตามท่ีปรากฏในภาพที่ 3.5 และมีสัญลักษณ์ในการบันทึกตามตารางท่ี 3.6130 
 

                                           
130 Government of South Australia, Department of Planning Transport and 

Infrastructure, The Driver Companion Log Book, Retrieved May 15, 2017 from 
http://www.mylicence.sa.gov.au/my-car-licence/learners-stage 
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ภาพที่ 3.5 ตารางการบันทึกการฝึกขับ (Log Book)131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 3.6 ตารางแสดงสัญลักษณ์ในสมุดบันทึกชั่วโมงการฝึกขับรถ 

      ประเภทถนน ลักษณะอากาศ ความหนาแน่นของการจราจร 

1.  ถนนลาดยาง Sealed : S 1. แห้ง (Dry)  D 1. ปลอดโปร่ง (Light) L 

2. ถนนไม่ลาดยาง Unsealed : U 2. เปียก (Wet) : W 
 

2. เคลื่อนตัวได้ปานกลาง 
(Medium) M 

                                           
131

 Department of Planning, Transport and Infrastructure, The Driver's Handbook 
Obtaining Your Learner's Permit, Retrieved May 15, 2017 from http://mylicence. 
sa.gov.au/road-rules/the-drivers-handbook/obtaining-permit 



 
 

89 

3. ถนนโล่ง Quiet Street : Q  3. หนาแน่น (Heavy) H 
4. ถนนที่การจราจรหนาแนน่ Busy Road : B 
5. ถนนมากกว่า 4 เลนด์  Multi Lane Road: ML 

  
 (2) ขั นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถ 
 (2.1) การทดสอบปฏิกิริยา (The Hazard Perception Test: HPT) 
การทดสอบปฏิกิริยา เป็นขั นตอนที่จะเกิดขึ นหลังจากที่ผู้ฝึกได้ผ่านขั นตอนทั งสี่ขั นตอนเบื องต้น
มาแล้ว และเมื่อสมุดบันทึกได้ถูกตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้องทุกประการ ผู้เข้าทดสอบจะได้รับการ
ทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยระบบจะแสดงฉากการจราจรที่สามารถเคลื่อนไหวได้สมจริงใน
หลายรูปแบบ โดยผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องสังเกตเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยผู้เข้าทดสอบจะใช้เมาส์คลิ ก
ไปในจุดที่ต้องจัดการให้ถูกต้อง โดยระบบจะท้าการบันทึกจ้านวนการตอบสนองของผู้ทดสอบ เมื่อผู้
เข้ารับการทดสอบผ่านการทดสอบตามขั นตอนนี แล้วผู้ทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว โดย
การทดสอบ HPT มีลักษณะตามท่ีปรากฏในภาพที ่3.6 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3.6 การทดสอบปฏิกิริยา (The Hazard Perception Test: HPT)132 

                                           
132 The Hazard Perception Test, Retrieved May 15, 2017 from http://www. 

driving-test-success.com/hazard/hazard_perception_ main.html 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw7cHQ4ezSAhVEPI8KHQQ8AQUQjRwIBw&url=http://www.theory-test.co.uk/asp/hazard_perception_info.asp&psig=AFQjCNFVvaFE7JVT4JUmMaTDkN8_JW0tOw&ust=1490363169248753
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(2.2) ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว (Provisional License) เมื่อได้รับ
ใบอนุญาตให้ขับรถชั่วคราว ผู้ขับจะต้องแสดงป้ายรูปตัว P (Provisional) ไว้ที่รถขณะท้าการขับเป็น
เวลา 2 ปี โดยทั งนี ผู้ขับรถจะไม่ถูกจ้ากัดด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ เช่นเดียวกับผู้ฝึกขับ (Learner) อีกต่อไป 
แต่ทั งนี ใบอนุญาตชั่วคราวยังมีข้อจ้ากัด ได้แก่133 ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวไม่สามารถขับรถใน
รัฐอ่ืน หรือประเทศอ่ืนได้ กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตชั่วคราวให้ขับรถกระท้าความผิดจะต้องถูกปรับ และ
ส่งผลให้ใบอนุญาตขับรถถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัติ เช่น ขับรถโดยมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าร้อยละ 
0.02  ไม่ท้าการหยุดรถได้เมื่อเกิดเหตุเฉี่ยวชน ไม่สามารถรายงานเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ นได้ ไม่
สามารถแจ้งชื่อ ที่อยู่ของตนแก่เจ้าหน้าที่ได้ ขับรถชนคนตายโดยเจตนา ขับรถชนผู้อ่ืนโดยเจตนาท้า
ให้ผู้อ่ืนได้รับอันตราย ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตราย หรือ เสียชีวิต ไม่หยุดเมื่อ
เจ้าหน้าที่เรียกให้หยุด ลักรถ ใช้แผ่นป้ายทะเบียนปลอม เป็นต้น 

ทั งนี แผ่นป้ายตัวอักษร P จะมีด้วยกัน 2 สี ได้แก่ สีแดงและสีเขียว 
โดยสีแดงจะใช้กับผู้ได้รับอนุญาตชั่วคราว 8 เดือนแรก จากนั นอีก 16 เดือนที่เหลือ จะเปลี่ยนเป็นสี
เขียว ทั งนี เงื่อนไขในการขับรถย่อมแตกต่างกัน โดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตชั่วคราวแบบเงื่อนไขสีแดงนั นมี
ข้อห้ามตามกฎหมายคือ ผู้ขับรถจะต้องติดแผ่นป้ายตัว P ทั งด้านหน้าและด้านหลังรถ ในต้าแหน่งที่
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนห้ามมิให้ผู้ขับรถใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ รวมถึง Small Talk, Bluetooth 
และการเปิดล้าโพงโทรศัพท์ ถ้าผู้ขับรถที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ไม่สามารถขับขี่รถได้ในเวลาระหว่างเที่ยง
คืนถึง 5 นาฬิกา และไม่สามารถบรรทุกผู้โดยสารอายุระหว่าง 16-20 ปี มากกว่า 1 คน 

 

 
 

                                           
133 Government of South Australia, Department of Planning Transport and 

Infrastructure, Provisional Licence, Retrieved May 15, 2017 from http://www.mylicence. 
sa.gov.au/my-car-licence/p1-provisional-licence 



 
 

91 

ภาพที่ 3.7 ป้าย P (Provisional)134 
 

 ดังนั นการได้รับใบอนุญาตขับรถฉบับจริงของประเทศออสเตรเลีย ผู้ขับจะต้องผ่านขั นตอน
ได้แก่ เป็นผู้ฝึกขับ (Learner) ได้รับใบอนุญาตแบบชั่วคราวแบบ P1 ได้รับใบอนุญาตแบบชั่วคราว
แบบ P2 และได้รับใบอนุญาตฉบับจริง  

3) การได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถของประเทศตุรกี 
การขอรับใบอนุญาตขับรถของประเทศตุรกี ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถได้

จะต้องมีคุณสมบัติได้แก่  ผู้เข้ารับการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดจะต้องส้าเร็จ
การศึกษาในระดับชั นประถมศึกษา ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ตามท่ีกฎหมายก้าหนด ผ่านการทดสอบ
ทั งทางทฤษฎีและปฏิบัติ135และไม่กระท้าความผิดตามกฎหมายอาญา (S.lı Türk Ceza Kanunu) 
มาตรา 4 (7), มาตรา 188, มาตรา 190 และมาตรา 191136 

                                           
134 Ibid. 
135 Madde 76 KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ 
136 Madde 188, 190, 191 5237 S.lı Türk Ceza Kanunu  
มาตรา 188 ห้ามมิให้ผลิตหรือจ้าหน่ายยาเสพติดให้โทษ ดังนี  

 หากบุคคลใดผลิต จ้าหน่าย หรือซื อขาย ยาเสพติดให้โทษ จะมีโทษจ้าคุกไม่ต่้ากว่า 10 ปี 
และบุคคลจะต้องจ่ายค่าปรับ 20000 วัน (การก้าหนดค่าปรับขึ นอยู่กับดุลพินิจของศาลตามฐานะของ
ผู้กระท้าความผิด ทั งนี ต้องอยู่ระหว่าง 20 TL-100 TL หรือประมาณ 200-1000 บาท) 
 มาตรา 190 ผู้ใดช่วยเหลือบุคคลตามมาตรา 188 โดยการ 

1. ให้สถานที่หรืออุปกรณ์ในการจัดการตามมาตรา 188 
2. ให้การช่วยเหลือเพ่ือไม่ให้ถูกจับกุม 
3.  สอนวิธีการใช้สารเสพติดต่อบุคคลอื่น  
4.  จูงใจ ยุยง ให้ผู้อ่ืนกระท้าความผิดตามมาตรา 188  

 ต้องระวางโทษจ้าคุกตั งแต่ 2-5 ปี  
 หากผู้กระท้าความผิดตามมาตรานี  เป็นแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ สัตวแพทย์ เภสัชกร ต้อง
ระวางโทษจ้าคุกมากกว่าที่ก้าหนดไว้อีกเท่าหนึ่ง 
 มาตรา 191 ผู้ใดมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดเพ่ือใช้ ต้องระวางโทษจ้าคุก 1-2 ปี เมื่อรับโทษ
ครบตามก้าหนดเวลาแล้ว ศาลจะต้องมีค้าสั่งให้ส่งตัวผู้นั นไปบ้าบัด ภายใต้ความควบคุมของเจ้าหน้าที่ 
และเจ้าหน้าที่จะต้องส่งรายงานแก่ศาลทุก ๆ 3 เดือน  
 และนอกจากนี จะต้องไม่กระท้าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 4 (7) กล่าวคือ 
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(1) ขั นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถ 
 การขอรับใบอนุญาตขับรถของประเทศตุรกีมีขึ นตอนที่ค่อนข้างเข้มงวด
และรัดกุม กล่าวคือการจะได้ใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอรับจะต้องผ่านขึ นตอนการอบรม การฝึกขับรถ การ
สอบภาคทฤษฎี และการสอบปฏิบัติ ซึ่งขั นตอนที่เข้มงวดที่สุดผู้เขียนเห็นว่าเป็นขั นตอนการสอบ
ภาคปฏิบัติ โดยขั นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถทั งหมด มีรายละเอียดดังนี  
 (1.1)  เข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี 34 ชั่วโมง 137 การอบรม
ภาคทฤษฎี ประกอบด้วยหัวข้ออบรมได้แก่ การจราจรทั่วไป และสิ่งแวดล้อม 16 ชั่วโมง การปฐม
พยาบาลเบื องต้น 8 ชั่วโมง เครื่องยนต์ 6 ชั่วโมง และมารยาทบนท้องถนน 4 ชั่วโมง 

(1.2) ฝึกขับรถ ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วจึงสามารถเป็นผู้ฝึกขับรถ
โดยต้องฝึกขับรถกับผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ฝึกสอนเท่านั น โดยหลังจากที่ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรข้างต้นแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าฝึกขับรถบนถนนจริงทั งในเมืองและนอก
เมือง ทั งนี ตามกฎหมายการขนส่งทางบก ค.ศ.2016 มาตรา 82138 โดยห้ามไม่ได้ผู้ฝึกขับรถบนถนน
ไฮเวย์ ซึ่งระยะเวลาการฝึกขับรถนี จะแตกต่างกันไปตามประเภทของใบขับข่ีที่จะขอรับ ดังนี   
  
ตารางที่ 3.7 ระยะเวลาการเรียนขับรถของประเทศตุรกี 

ประเภทใบขับขี ่CLASS จ านวนชั่วโมงการฝึกขับรถ ชั่วโมง 

A** 6 
A1** 12 
A2** 12 
M** 12 
B** 14 
B1** 12 
BE** 6 
C** 20 
CE 6 

                                           
 ลักลอบน้าเข้าหรือส่งออก อันส่งผลกระทบต่อรัฐหรือสาธารณะ ทั งนี ผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง
ไม่มีใบอนุญาต ประเภทที่ขอรับอยู่แล้ว และผู้ที่เคยรับใบอนุญาต และถูกพักใช้ จะสามารถขอรับ
ใบอนุญาตขั นสูงกว่าได้ ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ได้คืนใบอนุญาตใบก่อนให้ 

137 Madde 7 Motorlu Taşıt Sürücü Kursu Yönetmeliği 
138 Madde 82 karayollari trafik yönetmeliği 2016 
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C1** 10 
C1E** 6 
D** 14 
DE** 6 
D1** 7 
D1E** 6 
F** 12 

  
หมายเหตุ: ประเภทใบขับขี่ท่ีมีเครื่องหมายดอกจัน จะต้องเรียนขับรถในเวลากลางคืน 2 ชั่วโมง 
   

เมื่อผู้เรียนผ่านการเรียนตามชั่วโมงที่ก้าหนดไว้ตามกฎหมายแล้ว 
ผู้สอนอาจทดสอบนักเรียนก่อนส่งรายชื่อนักเรียนแก่ภาครัฐเพ่ือท้าการทดสอบต่อไป ทั งนี เมื่อผู้เรียน 
เรียนการขับรถครบตามชั่วโมงท่ีกฎหมายก้าหนดแล้ว สถาบันจะต้องออกใบรับรองเพ่ือผู้เรียนน้าไปใช้
เป็นหลักฐานประกอบการสอบเพ่ือขอใบอนุญาตขับรถต่อไป ซึ่งใบรับรองนี สามารถใช้ เพ่ือสอบ
ภาคทฤษฎีและสอบขับรถได้เพียง 5 ครั งเท่านั น กรณีผู้เข้ารับการทดสอบไม่สามารถ ผ่านการทดสอบ
ได้ภายใน 5 ครั ง ใบรับรองเป็นอันสิ นผล ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี และ
เรียนการขับรถใหม่อีกครั ง139 

ในส่วนของผู้สอนขับรถนั น140 บุคคลใดประสงค์จะเปิดกิจการสอน
ขับรถจะต้องมีผู้ท้าหน้าที่ประสานงาน และจะต้องมีผู้สอนอย่างน้อย 4 คน ทั งนี ผู้สอนขับรถจะต้อง
ส้าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย และจะต้องมีความช้านาญเฉพาะทางเช่นครูผู้สอน
วิชาการปฐมพยาบาลเบื องต้น จะต้องมีใบรับรองว่าได้ส้าเร็จการอบรม เรื่องการปฐมพยาบาลเบื องต้น
จากสถาบันที่ได้รับการรับรอง ครูผู้สอนวิชาการจราจรทั่วไปและสิ่งแวดล้อม จะต้องได้รับใบอนุญาต
ขับรถมาแล้วไม่ต่้ากว่า 3 ปี และจะต้องส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวกับการจราจร 
หรือ สิ่งแวดล้อม และจะต้องได้รับใบรับรอง จากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้สอนด้านการจราจรหรือ
สิ่งแวดล้อม ครูผู้สอนวิชาเครื่องยนต์ จะต้องส้าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขา เ กี่ ย วกับครื่
องยนต์ และจะต้องได้รับใบรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้สอนด้านเครื่องยนต์ได้ ครูผู้สอน

                                           
139 T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı            

e-Kılavuzu, p. 10, Retrieved May 15, 2017 from http://www.meb.gov.tr/sinavlar/ 
dokumanlar/2018/MTSK_Sınavi_Kilavuz_2018.pdf 

140 Madde 29-33 Motorlu Taşıt Sürücü Kursu Yönetmeliği 
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ขับรถจะต้องส้าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวกับยานพาหนะ และจะต้องมี
ใบอนุญาตขับรถประเภทที่จะสอนมาแล้วไม่ต่้ากว่า 3 ปี  กรณคีรูผู้สอนผู้พิการ จะต้องมี ใ บ อ นุ ญ า ต
ส้าหรับสอนผู้พิการโดยเฉพาะและหากครูผู้สอนไม่สามารถใช้ภาษาตุรกีได้ดี  จะต้องมีผู้ ช่วยแปล
ขณะท้าการสอนขับรถ 

(1.3)  เข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎี141 ภาครัฐจะเป็นผู้จัดให้มีการ
สอบภาคทฤษฎี โดยการจัดสอบนั นจะจัดขึ นเป็นรอบ 7 รอบต่อปี โดยจัดขึ นทุกเมือง เช่น จัดขึ น ณ 
โรงเรียน หรือ มหาลัยต่างๆ แต่อย่างไรก็ดีบางกรณีผู้เข้ารับการทดสอบอาจถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ 
เช่น กรณีไม่สามารถแสดงบัตรประจ้าตัวได้ หรือยังไม่ส้าเร็จการเข้าอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎี หรือยัง
ไม่ได้เรียนขับรถให้ครบชั่วโมงตามที่กฎหมายก้าหนดเป็นต้น การทดสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 
การปฐมพยาบาลเบื องต้น การจราจรและสิ่งแวดล้อม และความรู้เรื่องเครื่องยนต์ โดยรายละเอียด
การทดสอบปรากฏตามตารางนี  
 
 
 
ตารางที่ 3.8 ชุดทดสอบภาคทฤษฎีของประเทศตุรกี 

ชนิด 
CLASS 

การปฐม
พยาบาล
เบ้ืองต้น 

การจราจรและ
สิ่งแวดล้อม 

ความรู้เร่ือง
เคร่ืองยนต์ 

จ านวนข้อ เวลาการท า
ข้อสอบ 

A1 15 20 10 45 60 นาที 
A2 15 20 10 45 60 นาที 
B 15 25 20 60 75 นาที 
C 15 25 20 60 75 นาที 
D 15 25 20 60 75 นาที 
E 15 25 20 60 75 นาที 
F 15 20 15 50 65 นาที 
G 15 20 15 50 65 นาที 
H (ส าหรับผู้พิการ) 15 25 - 40 50 นาที 

 

                                           
141 T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, op. cit., p. 4. 
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หลังจากท่ีผู้เข้ารับการทดสอบผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีแล้ว 
ภาครัฐจะเปิดให้ผู้เข้ารับการทดสอบเข้าทดสอบการขับรถ 
 

(1.4)  เข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ142 การทดสอบขับรถ จะต้อง
จัดขึ นภายในเวลา 7.00 นาฬิกา – 6.00 นาฬิกา บนถนนจริง ระยะเวลาการทดสอบจะต้องไม่น้อย
กว่า 35 นาที โดย 5 นาทีแรกเจ้าหน้าที่ต้องถามค้าถามทั่วไปเกี่ยวกับการขับรถ หากผู้ทดสอบไม่
สามารถตอบค้าถามตามเกณฑ์ที่เจ้าหน้าที่ก้าหนดได้ เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้ผู้นั นเริ่มท้าการ
ทดสอบขับรถ ในระหว่างท้าการทดสอบผู้ทดสอบไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของเจ้าหน้าที่
ได้ เจ้าหน้าที่ต้องยกเลิกการทดสอบและเปลี่ยนมาเป็นผู้ขับแทนผู้ทดสอบ กรณีบุคคลใดเข้ารับการ
ทดสอบขับรถโดยใช้หลักฐานเท็จ หรือใช้ให้บุคคลอ่ืนเข้ารับการทดสอบในชื่อตนเอง เจ้าหน้าที่จะท้า
การรายงานต่อพนักงานอัยการ และไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการทดสอบเพ่ือขอใบอนุญาต
ขับรถเป็นเวลา 2 ปี ถ้าผู้กระท้าความผิดเป็นผู้สอนขับรถเจ้าหน้าที่จะท้าการเพิกถอนใบอนุญาตผู้สอน 
ขณะทดสอบ ผู้ทดสอบจะต้องตอบค้าถามท่ัวไปเกี่ยวกับรถเมื่อเริ่มท้าการทดสอบ ผู้ทดสอบจะต้องติด
เครื่องรถและเคลื่อนรถ ขับรถตามความเร็วที่เจ้าหน้าที่ก้าหนด ผู้ทดสอบจะต้องจอดรถในช่องจอด ผู้
ทดสอบจะต้องขับรถบนทางชัน ต้องถอยหลังเป็นระยะทางไม่ต่้ากว่า 25 เมตร ผู้ทดสอบจะต้องเลี ยว
รถ เมื่อจ้าเป็นผู้ทดสอบจะต้องเปิดไฟ ที่ปัดน ้าฝน หรือเครื่องปรับอากาศ ผู้ทดสอบต้องตรวจสอบ
สถานการณ์การจราจร ผู้ทดสอบจะต้องทดสอบการหยุดรถโดยกะทันหัน จะต้องสามารถหักเลี ยวจาก
การถอยหลัง และจะต้องรักษากฎจราจรและตรวจสอบสถานการณ์ผ่านกระจกมองเสมอ โดยระหว่าง
การทดสอบเจ้าหน้าที่จะต้องท้าการประเมินผู้ทดสอบอย่างละเอียด โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ปรากฏตาม
ตารางนี  
 
ตารางที่ 3.9 หลักเกณฑ์การทดสอบภาคปฏิบัติของประเทศตุรกี 

ล าดับ การทดสอบ คะแนนความส าคัญ 
1. ผู้ทดสอบตรวจสอบลมรถ และอณุหภูมิรถก่อนท้าการขับรถ 1 
2. ผู้ทดสอบใช้เบรกมือ และการทดสอบเบรกก่อนท้าการขับรถ 1 
3. ผู้ทดสอบตรวจสอบการท้างานของระบบไฟทั งหมด เช่น ไฟหน้า ไฟตัด

หมอก 
1 

4. ผู้ทดสอบสามารถตอบค้าถามเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับปริมาณของน ้ามันเครื่องได้ 1 
5. ผู้ทดสอบสามารถเปิดไปเลี ยวซ้าย หรือ ขวาได ้ 1 

                                           
142 Madde 34 Motorlu Taşıt Sürücü Kursu Yönetmeliği 
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ล าดับ การทดสอบ คะแนนความส าคัญ 

6. ผู้ทดสอบสามารถตอบค้าถามเกี่ยวกับเกียร์รถได้ 1 
7. ผู้สดสอบสามารถแสดงคันเร่ง เบรก และ คลัช ได ้ 1 
8. ผู้สดสอบสามารถแสดงแบตเตอรีร่ถได ้ 1 
9. ผู้ทดสอบสามารถบอกปริมาณน ้ามันได้ 1 
10. ผู้ทดสอบสามารถแสดงการควบคมุสัญญาณต่างๆได้ เช่น ไฟเลี ยว ที่ปัด

น ้าฝน ไฟรถ เป็นต้น 
1 

11. ผู้ทดสอบสามารถเปิดห้องเครื่องได้ และสามารถแสดงหม้อแบตเตอรี่ และ
หม้อน ้าได ้

1 

12. ผู้ทดสอบสามารถเปิดท้ายรถได้ และสามารถแสดงกระเป๋าปฐมพยาบาล 
ป้ายเตือนกรณีฉุกเฉิน และอุปกรณ์เปลี่ยนล้อรถได้ 

1 

13. ผู้ทดสอบสามารถแสดงการปรับกระจกให้เหมาะสมได้ 1 
14. ผู้ทดสอบสามารถแสดงการฉีดน ้ากระจกหน้ารถได ้ 1 
1. ผู้ทดสอบสวมใสเ่ข็มขัดนริภัย 3 
2. ผู้ทดสอบสามารถปรับกระจกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2 
3. ผู้ทดสอบไมส่ามารถปรับที่นั่งได ้ 2 
4. ผู้ทดสอบไม่ดืม่แอลกอฮอล์ หรือเสพสารเสพติดชนิดตา่งๆ 3 
5. ผู้ทดสอบไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าท่ี 3 
6. ผู้ทดสอบไม่ตื่นเต้นมากเกินจนเกนิไปขณะท้าการขับรถ 3 
7. ผู้ทดสอบสามารถขับรถถอยหลังได้ในทิศทางที่ถูกต้อง 2 
8. ผู้ทดสอบสามารถก้าหนดทิศทางรถได้ เมื่อรถคันหลังแซงขึ นมา 3 
9.  
การสตาร์ท
รถ 

ก. ผู้ทดสอบไม่สามารถติดเครื่องรถได ้
ข. กรณีรถที่ท้างานโดยระบบเกียรธ์รรมดาเมื่อตดิเครื่องรถแล้วผู้ทดสอบ
จะต้องใช้เกียร์ว่าง 
ค. ผู้ทดสอบใช้เกียร์ไม่ถูกต้อง 
ง. เครื่องรถดับเพราะการใช้เกียร์ไม่ถูกต้อง 

2 
2 
 
2 
2 

10. 
การเร่ิมต้น
ขับรถ 

ก. ผู้ทดสอบไม่ตรวจสอบรถที่อาจมาด้านหลัง ก่อนออกรถ 
ข. ผู้ทดสอบไม่ให้สญัญาณไฟก่อนขับรถเข้าถนน 
ค.  ผู้ทดสอบไม่สามารถท้าใหร้ถนิง่ได้เมื่อเริ่มท้าการขับรถ 
ง. เครื่องรถดับเพราะการใช้เกียร์ไม่ถูกต้องขณะขับรถ 
จ. ผู้ทดสอบไม่เว้นระยะห่างท่ีเหมาะสมจากรถคันหน้า 

3 
3 
2 
2 
2 

11. 
การเร่ิม
เคลื่อนตัว
ของรถ 

ก. ผู้ทดสอบไม่ระวัง ตรวจตรา การจราจร ก่อนออกรถ 
ข. ผู้ทดสอบไม่เปดิไฟใหส้ัญญาณเมื่อเลี ยวรถ 
ค. ผู้ทดสอบขับรถมีลักษณะอันตรายต่อรถคันอ่ืน 
ง. ผู้ทดสอบไม่สามารถควบคมุเสน้ทางได้ขณะออกรถ 

3 
3 
3 
2 
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ล าดับ การทดสอบ คะแนนความส าคัญ 

12.การ
ควบคุมรถ
บนเส้นทาง 
และการ
เปลี่ยน
เส้นทาง 

ก. ผู้ทดสอบเปลี่ยนเลนส์ถนนโดยไม่ตรวจสอบเส้นแบ่งเลนส์ 
ข. ผู้ทดสอบไม่ให้สญัญาณไฟเปลีย่นเลนส์ในเวลาที่เหมาะสม 
ค. ผู้ทดสอบขับรถคร่อมเลนส ์
ง. ผู้ทดสอบขับรถบนไหล่ทาง 
จ. ผู้ทดสอบไม่มองกระจกมองข้างขณะเปลี่ยนเลนส์ 
ฉ. ผู้ทดสอบไม่ตรวจสอบการจราจรขณะเปลีย่นเลนส์ 

2 
3 
3 
3 
3 
3 

13. การแซง ก. ผู้ทดสอบไม่ให้สญัญาณไฟขณะจะแซงรถคันหน้า 
ข. ผู้ทดสอบไม่มองกระจกขณะจะแซงรถคันหน้า 
ค. ผู้ทดสอบแซงรถคันหน้าโดยไมส่นใจรถคันหลัง 

3 
3 
3 

14. 
การเลี้ยว 

ก. ผู้ทดสอบจะต้องชะลอรถก่อนเลี ยวรถ 
ข. ผู้ทดสอบไม่มองกระจกก่อนเลี ยวรถ 
ค. ผู้ทดสอบจะต้องเลี ยวรถในช่องเลี ยวรถ 
ง. ผู้ทดสอบไม่ให้สญัญาณไฟก่อนเลี ยวรถ 
จ. ผู้ทดสอบไมต่รวจสอบจุดบอดตา่งๆก่อนเลี ยวรถ 
ฉ. ผู้ทดสอบไม่รักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเมื่อท้าการเลี ยวรถ 

3 
3 
3 
3 
2 
2 

15.การขับ
รถบนทาง
ลาดชัน 

ก. ขณะขับรถขึ นทางลาดชันรถไหลกลับ 50 เซนติเมตร หรือมากกวา่ 
ข. เครื่องยนต์ดับ ขณะผู้ทดสอบขบัรถขึ นทางลาดชัน 
ค. ผู้ทดสอบไม่มองกระจกในต้าแหน่งต่างๆ 
ง. ผู้ทดสอบไม่สามารถขับรถบนทางลาดชันได ้

3 
2 
2 
3 

16. ผู้ทดสอบไม่ตรวจสอบป้ายสญัญาณจราจร 3 
17. ผู้ทดสอบไม่ให้ทางแก่ผู้ขับรถคันอื่น 3 
18. ผู้ทดสอบไมร่ักษาระยะห่างจากรถคันหน้า 3 
19. ผู้ทดสอบไม่ชะลอรถก่อนผ่านทางม้าลาย 3 
20. ผู้ทดสอบไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเรื่องทางเอกทางโท 3 
21. ผู้ทดสอบไม่ให้ทางแก่รถฉุกเฉิน 2 
22. ผู้ทดสอบไมส่ามารถหยุดรถกะทันหันได้ ในความเร็ว 30 กิโลเมตรตอ่

ช่ัวโมง 
2 

23. ผู้ทดสอบไม่มองผ่านกระจกขณะขบัรถ 2 
24. ผู้ทดสอบไม่ตรวจสอบการจราจรกอ่นขับเข้าถนนเส้นอ่ืน 2 
25. 
การใช้เกียร์
รถ 

ก. ผู้ทดสอบไม่สามารถเปลีย่นเกียร์ได ้
ข. ผู้ทดสอบไม่สามารถท้าการขั นตอนการเปลี่ยนเกียร์ได ้
ค. ผู้ทดสอบเสียการทรงตัวของรถเมื่อท้าการเปลี่ยนเกยีร ์
ง. รถดับเมื่อผู้ทดสอบท้าการเปลีย่นเกียร ์

2 
2 
2 
2 

26. ก. ผู้ทดสอบไม่สามารถควบคุมรถให้ไปทางตรงได ้ 2 
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ล าดับ การทดสอบ คะแนนความส าคัญ 

การท างาน
ของล้อ 

ข. ผู้ทดสอบท้าให้รถเหวี่ยงไปมาขณะท้าการทดสอบ 
ค. ผู้ทดสอบไมส่ามารถบังคับรถให้อยู่ในเลนด์ถนนได ้

3 
2 

27. 
การเลี้ยว 

ก. ผู้ทดสอบเปลี่ยนเส้นทางกะทันหัน 
ข. ผู้ทดสอบไม่ให้สญัญาณไปเลี ยวที่ถูกต้อง เหมาะสม 
ค. ผู้ทดสอบไมต่รวจสอบการจราจรผ่านกระจกก่อนท้าการเลี ยว 
ง. ผู้ทดสอบไม่ตรวจสอบจดุบอดกอ่นท้าการเลี ยว 

3 
3 
3 
2 

28. 
การจ ากัด
ความเร็ว 

ก. ผู้ทดสอบขับรถเกินความเร็วทีก่ฎหมายก้าหนด 
ข. ผู้ทดสอบไม่ตรวจสอบอัตราความเร็วตามที่ก้าหนดไว้ให้ใช้กับถนนนั น 
ค. ผู้ทดสอบไม่ชะลอรถเมื่อเข้าเขตโรงเรียน ทางม้าลาย หรือทางจักรยาน 
ง. ผู้ทดสอบไม่ตรวจสอบป้ายเตือนเกี่ยวกับการใช้ความเร็ว 
จ. ผู้ทดสอบเร่งความเร็วและชะลอรถกะทันหัน 

3 
2 
3 
3 
3 

29. 
การจอดรถ 

ก. ผู้ทดสอบไม่สามารถจอดรถให้เหมาะสมได ้
ข. ผู้ทดสอบไม่สามารถจอดรถไดภ้ายใจสองขั นตอน 
ค. ผู้ทดสอบชนสิ่งใด ๆ ขณะน้ารถเข้าจอด 
ง. ผู้ทดสอบจอดรถห่างจากฟุตบาศมากกว่า 50 เซนติเมตร 

2 
3 
3 
3 

30. 
การถอยหลัง 

ก. ผู้ทดสอบไม่สามารถควบคุมรถได้ขณะถอยหลัง 
ข. ผู้ทดสอบไม่ตรวจสอบกระจกขณะถอยหลัง 
ค. ผู้ทดสอบไมส่ามารถถอยหลังภายในเส้นท่ีก้าหนดได ้

3 
3 
2 

31. 
สิ่งแวดล้อม 

ก. ผู้ทดสอบใช้อัตราเร็วต่อรอบมากเกินไป (RPM) 
ข. ผู้ทดสอบใช้แตรโดยไม่มสีาเหตุ 
ค. ผู้ทดสอบไมส่ามารถควบคุมรถเพื่อการประหยัดเชื อเพลิงได้ 

2 
2 
2 

32. การหยุด ก. ผู้ทดสอบหยุดรถโดยไม่ใหส้ัญญาณ 
ข. ผู้ทดสอบหยดุรถห่างจากฟุตบาศเกินกว่าที่กฎหมายก้าหนด 
ค. ผู้ทดสอบไม่ยกเบรกมือเมื่อท้าการหยุดรถแล้ว 
ง. ผู้ทดสอบไม่ดับเครื่องยนต์หลังจากหยุดรถแล้ว 
จ. ผู้ทดสอบจอดรถในท่ีห้ามจอด 

3 
2 
2 
2 
3 

 
หลักเกณฑ์การประเมินการทดสอบได้แก่ กรณีผู้ทดสอบไม่ปฏิบัติตาม หรือไม่

สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การทดสอบ 3 คะแนน เจ้าหน้าที่ต้องให้ผู้ทดสอบหยุดการทดสอบทันที  2 
คะแนน เจ้าหน้าที่ต้องให้โอกาสผู้ทดสอบได้ท้าการทดสอบต่อไปอีกหนึ่งครั ง 1 คะแนน เจ้าหน้าที่ต้อง
ให้โอกาสผู้ทดสอบ 4 ครั งในการท้าการทดสอบใหม่143 

                                           
143 EK-3 (Mulga: R6-5/12/2015-29553) Motorlu Taşıt Sürücü Kursu Yönetmeliği 
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  จากการศึกษาเปรียบเทียบขั นตอนการได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถของสหภาพยุโรป 
ประเทศออสเตรเลีย และประเทศตุรกีพบว่าใบอนุญาตขับรถของสหภาพยุโรปนั นแบ่งเป็นสองชนิด 
คือ ใบอนุญาตให้เป็นผู้ฝึกขับรถ (Learner Permit) และใบอนุญาตขับขี่ (Driving Licence) ซึ่งผู้
ขอรับใบอนุญาตขับรถจะต้องผ่านการเป็นผู้ฝึกขับรถมาก่อน และการจะเป็นผู้ฝึกขับรถได้นั นจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากองค์การขนส่งทางบก โดยมีขั นตอนคือผู้ขอรับใบอนุญาตฝึกขับรถจะต้องท้าการ
ทดสอบภาคทฤษฎี ทั งนี เพ่ือตรวจสอบความรู้ของผู้ขอรับใบอนุญาตในด้านต่าง ๆ เช่น กฎจราจร การ
รับรู้ความเสี่ยงขณะขับรถ การขับขี่อย่างประหยัด การขับขี่อย่างปลอดภัย และ การตอบสนองต่อสิ่ง
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายระหว่างขับขี่ เป็นต้น 
  เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีแล้วจะได้รับใบประกาศ ผู้เข้ารับ
การทดสอบต้องน้าประกาศดังกล่าวไปขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกขับรถภายใน 2 ปี การทดสอบ
ภาคทฤษฎีนั นประกอบด้วยชุดการทดสอบ 4 ชุด โดยจ้าแนกจากประเภทของใบขออนุญาตฝึกขับรถ
ที่ผู้ทดสอบประสงค์จะขอรับ เมื่อได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ฝึกขับรถแล้ว ผู้ฝึกต้องติดสัญลักษณ์รูปตัว
แอล (L) ไว้ที่รถโดยรถยนต์ รถบรรทุก และรถบัส โดยจะต้องติดสัญลักษณ์นี ไว้ทั งด้านหน้าและ
ด้านหลังรถในจุดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ผู้ฝึกขับรถต้องพกพาใบอนุญาตให้เป็นผู้ฝึกขับ
ตลอดเวลาที่ขับรถ ผู้ฝึกขับรถจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขับรถบนถนนมอเตอร์เวย์ และไม่ได้รับอนุญาตให้
ขับรถโดยมีผู้โดยสาร เว้นแต่ในการขับรถประเภท รถยนต์ รถบรรทุก รถบัส จะต้องมีผู้ที่ได้รับอนุญาต
ให้มีใบขับขี่มาแล้วตั งแต่ 2 ปีขึ นไป โดยสารมาในรถโดยนั่งด้านข้างผู้ฝึกขับด้วย  ผู้ฝึกขับได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกขับมาแล้วไม่ต่้ากว่า 6 เดือนจึงสามารถเข้ารับการทดสอบขับรถได้  โดยใช้เวลา
การทดสอบขับรถประมาณ 30-40 นาที บนถนนจริงภายใต้ความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ส้าหรับ
รถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ การทดสอบขับจะใช้เวลาประมาณ 90 นาที บนถนนจริงภายใต้
ความควบคุมของเจ้าหน้าที่  
  ส้าหรับประเทศออสเตรเลียก่อนที่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจะได้รับใบอนุญาตขับรถ
ฉบับจริง ผู้ขอรับจะต้องเป็นผู้ฝึกขับก่อน โดยถือใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกขับ ซึ่งผู้ขอรับจะต้องผ่านการ
ทดสอบภาคทฤษฎีโดยการทดสอบประกอบด้วยค้าถามหลายเรื่อง เช่น เรื่องกฎจราจร การขับขี่ที่
ปลอดภัย เป็นต้น เมื่อได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกขับแล้ว ผู้ฝึกจะต้องมีชั่วโมงการฝึกขับไม่ต่้ากว่า 25 
ชั่วโมงจึงจะสามารถเข้ารับการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตขบรถฉบับเต็มได้ โดยการฝึกขับนี  ผู้ฝึก
จะต้องฝึกกับผู้ที่มีความช้านาญในการขับรถมาก่อน และผู้ฝึกต้องท้าการบันทึกข้อมูลการฝึกขับของ
ตนโดยบรรยายถึงสถานการณ์การจราจรและสภาพอากาศ ลงในสมุดบันทึก (Log book)ในการฝึกขับ
รถ ผู้ฝึกขับจะต้องติดแผ่นป้ายรูปตัวอักษร L (Learner) ไว้ด้านหน้าและด้านหลังของรถ โดยสามารถ
ขับรถได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับผู้ฝึกขับเท่านั น 
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  เมื่อผู้ฝึกขับได้ท้าการฝึกขับไม่ต่้ากว่า 25 ชั่วโมงแล้ว ผู้ฝึกขับสามารถท้าการขอรับ
การประเมินผลการฝึกขับได้จากศูนย์การทดสอบ เมื่อผ่านการประเมินแล้ว ผู้ฝึกขับต้องฝึกขับและ
บันทึกข้อมูลการขับเช่นเดิมเพิ่มอีก 25 ชั่วโมง และในระหว่างขั นตอนนี ผู้ฝึกยังต้องติดแผ่นตัวอักษร L 
เช่นเดิม ขั นตอนต่อมาคือการทดสอบปฏิกิริยา ผ่านการท้าแบบทดสอบทางคอมพิวเตอร์โดยระบบจะ
แสดงฉากการจราจรที่สามารถเคลื่อนไหวได้สมจริงในหลายรูปแบบ ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องสังเกต
เหตุการณ์ต่าง ๆ และใช้เมาส์คลิ กไปในจุดที่ต้องจัดการให้ถูกต้อง เมื่อผ่านการทดสอบ ผู้ฝึกขับจะได้
ใบอนุญาตขับรถชั่วคราวโดยผู้ขับจะต้องแสดงป้ายรูปตัว P (Provisional) ไว้ที่รถเมื่อท้าการขับเป็น
เวลา 2 ปี โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว เมื่อ
สิ นก้าหนดระยะเวลาผู้ขับจึงขอรับใบอนุญาตฉบับจริงได้ 
  ประเทศตุรกีผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ จะต้องเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี เรื่อง
การจราจรทั่วไป สิ่งแวดล้อมการปฐมพยาบาลเบื องต้นเครื่องยนต์และมารยาทบนท้องถนน เมื่อผ่าน
การอบรมแล้วจะต้องฝึกขับรถโดยห้ามไม่ได้ผู้ฝึกขับรถบนถนนไฮเวย์ซึ่งระยะเวลาการฝึกขับรถนี จะ
แตกต่างกันไปตามประเภทของใบขับขี่ที่จะขอรับ เมื่อผ่านขั นตอนการฝึกขับรถแล้ว ภาครัฐจะเป็นผู้
จัดให้มีการสอบภาคทฤษฎี โดยการจัดสอบนั นจะจัดขึ นเป็นรอบ ๆ 7 รอบต่อปี โดยจัดขึ นทุกเมือง 
เช่น จัดขึ น ณ โรงเรียน หรือ มหาลัยต่าง ๆ โดยการทดสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ การปฐม
พยาบาลเบื องต้น การจราจรและสิ่งแวดล้อม และความรู้เรื่องเครื่องยนต์  หลังจากที่ผู้เข้ารับการ
ทดสอบผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีแล้ว ภาครัฐจะเปิดให้ผู้เข้ารับการทดสอบเข้าทดสอบการขับรถ 
โดยการทดสอบขับรถ จะต้องจัดขึ นภายในเวลา 7.00 นาฬิกา – 6.00 นาฬิกา บนถนนจริง 
ระยะเวลาการทดสอบจะต้องไม่น้อยกว่า 35 นาที รายชื่อผู้สอบผ่านจะปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ผ่านการทดสอบสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้ที่สถานีต้ารวจฝ่ายงาน
จราจร  
  ผู้เขียนเห็นว่า สหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย และประเทศตุรกี ก่อนที่จะเข้ารับ
การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถได้นั นผู้ขอรับจะต้องผ่านการเป็นผู้ฝึกขับมาก่อน ซึ่งขั นตอนการ
ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ฝึกขับนั น สหภาพยุโรปและประเทศออสเตรเลียมีหลักเกณฑ์ที่เหมือนกัน คือ
จะต้องผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีก่อน แต่ในส่วนของประเทศตุรกีนั นไม่จ้าต้องผ่านการทดสอบ เพียง
แค่เข้ารับการอบรมครบตามหลักสูตรก็สามารถขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกขับรถ หรือ ใบอนุญาต
ประเภท K ได้ และผู้ฝึกขับรถต้องติดสัญลักษณ์รูปตัวแอลไว้ที่รถ เว้นแต่ประเทศตุรกีที่ใช้วิธีรายงาน
การขนส่งทางบกก่อนน้ารถออกฝึกแทน 
  การขอรับใบอนุญาตขับรถของประเทศออสเตรเลียมีขั นตอนมากกว่า และใช้เวลา
ด้าเนินการนานกว่าเมื่อเทียบกับสหภาพยุโรปและประเทศตุรกี เพราะเมื่อผ่านขั นตอนการฝึกขับแล้ว 
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ผู้ขอรับจะต้องใช้ใบอนุญาตชั่วคราวต่อไปอีก 2 ปี ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายก้าหนด ส่วนสหภาพ
ยุโรปและประเทศตุรกีเมื่อผู้ขอรับผ่านการทดสอบขับแล้วก็ครบเงื่อนไขการได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถ 
  ส้าหรับวิธีการทดสอบจะมีการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แต่การทดสอบ
ของประเทศออสเตรเลียมีการทดสอบทางปฏิกิริยาด้วย ซึ่งเป็นการทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
ก่อนที่ผู้ขอรับจะได้ใบอนุญาตขับรถชั่วคราวการทดสอบรูปแบบนี ผู้ทดสอบจะต้องใช้ไหวพริบและ
สามารถจัดการกับสถานการณ์สมมุติที่เกิดขึ นได้ การทดสอบทางปฏิกิริยานี ไม่ใช่หลักเกณฑ์ของ
สหภาพยุโรปและประเทศตุรกี 

3.1.1.3 ใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะ 
  โดยหัวข้อนี จะเป็นการศึกษาถึง คุณสมบัติ ขั นตอน และการปฏิบัติตนของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะ ของสหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย และประเทศตุรกี 
 1)  ใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะของสหภาพยุโรป 
 (1) คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะ 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะ ถูกก้าหนดไว้
ในค้าสั่งฉบับที่2003/59/EC ออกโดยคณะกรรมาธิการยุโรปและรัฐสภา (DIRECTIVE 2003/59/EC 
OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 July 2003) ว่าด้วยเรื่อง
คุณสมบัติเบื องต้นและการฝึกอบรมเพ่ือเป็นผู้ขับรถรถขนส่งผู้โดยสารหรือสิ่งของ โดยมีสาระส้าคัญ 
กล่าวคือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะ จะต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 21 ปีบริบูรณ์ และกรณี
ใบอนุญาตขับรถประเภท D และ D1 ผู้ขับรถสามารถขับรถได้ไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากสถานีต้นทาง 
และมีใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพ (CPC) ประเทศสมาชิกอาจอนุญาตให้ผู้ขอรับอนุญาตตาม
เงื่อนไขนี ขับรถโดยสารสาธารณะได้โดยมีอายุไม่ต่้ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ทั งนี จะต้องแสดงใบอนุญาต
ให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพ (CPC)  และผู้ขอรับใบอนุญาตมีอายุไม่ต่้ากว่า 23 ปีบริบูรณ์ ส้าหรับ
ใบอนุญาตขับรถประเภท D และมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถมืออาชีพ (CPC) โดไม่ถูกจ้ากัดระยะทางการ
ขับรถ 

ดังนั นบุคคลใดจะเป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารณะได้จะต้องประกอบด้วย
เงื่อนไขดังต่อไปนี  

1. มีใบอนุญาตขับรถประเภท B  
2.  มีใบอนุญาตขับรถประเภท D, D1 
3.  มีใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพ CPC  

 (2) ใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพ (Driver Certificate of 
Professional Competence: CPC) 
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Driver Certificate Of Professional Competence หรือ CPC คือ
ใบประกาศท่ีมอบไว้ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับรถประจ้าทาง หรือรถบรรทุก มีจุดมุ่งหมายเพ่ือรักษา
มาตรฐานการขับรถอย่างปลอดภัย ใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพเกิดขึ นครั งแรกเมื่อวันที่ 10 
กันยายน ค.ศ.2008 ในประเทศไอร์แลนด์ กรณีรถโดยสารสาธารณะ และวันที่ 10 กันยายน ค.ศ.
2009 กรณีรถบรรทุก144 กรณีผู้ขอรับ CPC ยังไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่รถบัส และรถบรรทุกมา
ก่อน (ประเภท D, C) จะต้องด้าเนินการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเสียก่อน แต่กรณีที่ผู้ขอรับ 
CPC มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทใดประเภทหนึ่งมาแล้วนั น ผู้ขอรับจะได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมือ
อาชีพโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องท้าการทดสอบแต่อย่างใด แต่ทั งนี ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตโดยอัตโนมัติ
จะต้องเข้ารับการฝึกด้านต่างๆตามท่ีศูนย์ฝึกก้าหนดทุกปี ปีละ 1 วัน ดังนั นจึงกล่าวได้ว่าใบอนุญาตให้
เป็นผู้ขับรถมืออาชีพ เกิดขึ นเพ่ือท้าให้แน่ใจว่า ผู้ขับมีมาตรฐานในการขับรถ และสามารถรักษา
มาตรฐานนั นได้ตลอดการท้างาน, เพ่ือความเป็นมาตรฐานเดียวกันทั งยุโรปในเรื่องเงื่อนไขและวิธีการ 
การได้มาของผู้ขับรถ, เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากการใช้รถโดยสารสาธารณะ และ
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ขับรถมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่้าเสมอ  โดยการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมือ
อาชีพนั น ผู้ขอรับจะต้องผ่านการทดสอบและการอบรม เป็นขั นตอนตามล้าดับ ดังนี  

 
 
 

(2.1) ขั นตอนการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต 
การขอรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพหลังวันที่ 10 กันยายน 

2551 หรือใบอนุญาตให้เป็นคนขับรถบรรทุกมืออาชีพหลังวันที่ 10 กันยายน 2552 ผู้ขอรับจะต้ อง
สมัครสอบโดยท้าการทดสอบ 4 ขั นตอน ได้แก่  

1. ทดสอบภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมง (Multiple Choice Theory Test)145 
2. ทดสอบภาคทฤษฎีกรณีศึกษา สถานการณ์ต่าง ๆ 2 ชั่วโมง 

(Case Study Theory Test) 
3. ทดสอบขับรถ 90 นาที146 

                                           
144 Article 14, DIRECTIVE 2003/59/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 15 July 2003 
145ANNEX I MINIMUM QUALIFICATION AND TRAINING REQUIREMENTS Section 2, 

Number 2.2 (a), DIRECTIVE 2003/59/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 15 July 2003 
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4. ทดสอบปฏิกิริยาขณะขับรถ 30 นาที 
การทดสอบภาคทฤษฎี ข้อก้าหนดของสหภาพยุโรปเรื่องคุณสมบัติ

เบื องต้น และการฝึกอบรมเพ่ือเป็นผู้ขับรถรถขนส่งผู้โดยสารหรือสิ่งของ ก้าหนดว่าบุคคลผู้ขอรับ
อนุญาต จะต้องผ่านการอบรมเรื่อง ต่างๆ ดังนี 147 

การขับรถด้วยความปลอดภัยขั นสูง ทั งนี เ พ่ือให้ผู้ขับรถทราบ
ลักษณะและระบบการท้างานของเกียร์ ทราบถึงวิธีการควบคุมยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ , 
ทราบวิธีการขับรถโดยประหยัดพลังงานและแน่ใจว่าผู้โดยสารสะดวกสบายและปลอดภัยในการ
เดินทาง 
    กฎระเบียบต่าง ๆ ทั งนี เพ่ือให้ผู้ขับรถท้างานและพักตาม
ระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ตามกฎหมาย รู้ถึงข้อปฏิบัติในการขนส่งผู้โดยสาร และรู้ถึงข้อปฏิบัติในการ
ขนส่งสิ่งของ สุขภาพ และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ทั งนี เพ่ือให้ผู้ขับรถตระหนักถึงอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดบนถนน สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางกายภาพ ดูแลสุขภาพ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท้างานของตน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ดื่มหรือเสพสารเสพติดขณะขับรถ และไม่
ปล่อยให้ตนเองเหนื่อยล้าหรือง่วงนอนขณะขับรถ สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ และ
สามารถปฐมพยาบาลเบื องต้นได้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร 

ซึ่ งความรู้ที่กล่าวไปข้างต้นจะถูกน้ามาใช้ เ พ่ือการทดสอบ
ภาคทฤษฎีโดยการทดสอบภาคทฤษฎีมี 2 บททดสอบ คือ บททดสอบแรกประกอบด้วยชุดค้าถาม 
100 ข้อ โดยผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องท้าให้ถูกต้องจ้านวน 61 ข้อ บททดสอบที่สองประกอบด้วย 3 
กรณีศึกษา ซึ่งเป็นสถานการณ์สั น ๆ โดยบททดสอบจะอธิบายสถานการณ์ต่างๆที่คนขับอาจเผชิญ
และมีค้าถามจากสถานการณ์ท่ีให้มา จ้านวน 15 ข้อต่อ 1 สถานการณ์ รวมบททดสอบในส่วนที่ สอง
นี เป็น 45 ข้อ โดยผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องตอบให้ถูกต้องไม่ต่้าว่า 28 ข้อ 
    หลังท้าการทดสอบศูนย์สอบจะรายงานผลสอบให้ผู้เข้ารับการ
ทดสอบทราบ กรณีที่ผู้เข้ารับการทดสอบไม่ผ่านการทดสอบ ศูนย์สอบจะรายงานผลสอบพร้อมทั ง
ค้าแนะน้าเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขในการสอบครั งถัดไป กรณีสอบผ่าน ศูนย์สอบจะออกใบรับรองการ

                                           
146ANNEX I MINIMUM QUALIFICATION AND TRAINING REQUIREMENTS, section 2 

Number 2.2 (b), DIRECTIVE 2003/59/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 15 July 2003 

147ANNEX I MINIMUM QUALIFICATION AND TRAINING REQUIREMENTS, section 1, 
DIRECTIVE 2003/59/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 
July 2003 
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สอบผ่านภาคทฤษฎีทั งสองส่วนให้ ทั งนี ใบรับรองนี มีอายุ 2 ปี โดยภายใน 2 ปี ผู้สอบผ่านจะต้องน้า
ใบรับรองไปยื่นเพ่ือขอทดสอบขั นตอนที่ 3 ในส่วนของการทดสอบขับ หากล่วงเลย ระยะเวลา 2 ปี
จะตอ้งท้าการทดสอบภาคทฤษฎีทั งสองขั นตอนใหม่อีกครั ง  
    การทดสอบขับ การทดสอบขับนี ถูกจัดให้มีขึ นบนถนนจริง โดยมี
เจ้าหน้าที่เป็นผู้นั่งอยู่ภายในรถ 2-3 คน เพื่อควบคุมและประเมินผู้เข้าทดสอบ โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาได้แก่ การควบคุมยานพาหนะการบังคับรถในการขึ นลงเนินการหยุดรถการใช้กระจกการให้
สัญญาณที่เหมาะสมการตระหนักถึงผู้ใช้ถนนคนอ่ืนการควบคุมความเร็วรถของรถการจัดการกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ นเฉพาะหน้าการเลือกสถานที่ที่ปลอดภัยเพ่ือหยุดรถ 
    การทดสอบปฏิกิริยา การทดสอบด้านปฏิกิริยาในการขับรถ ใช้
เวลาทดสอบ 30 นาที โดยเจ้าหน้าที่จะท้าการทดสอบในด้านต่างๆเช่น ความปลอดภัย ความ
สะดวกสบายของผู้โดยสาร กฎหมายที่เกี่ยวกับการขับขี่รถและ ความสามารถในการรับมือกับ
สถานการณ์ฉุกเฉินของผู้ขับ โดยการทดสอบนี จะด้าเนินการในศูนย์สอบ 
 (2.2) การรายงานตัวของผู้มีใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับมืออาชีพ 
(Periodic Training) 
    บุคคลที่ผ่านการทดสอบทั ง 4 ขั นตอนข้างต้นแล้ว จะได้รับ
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพ (Driver Certificate Of Professional Competence: CPC) แต่
ยังไม่สามารถใช้งานได้ จนกว่าจะเข้าอบรมตามที่ก้าหนดครบระยะเวลา 5 ปีโดยผู้ได้รับใบอนุญาต
จะต้องเข้ารับการอบรมอย่างสม่้าเสมอ (Periodic Training) ซึ่งก้าหนดว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้อง
เข้ารับการอบรมนี ไม่ต่้ากว่า 35 ชั่วโมงภายในระยะเวลา 5 ปี และจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 7 
ชั่วโมงในทุก ๆ ปี148 การฝึกอบรมนี มีเนื อหาสาระครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัย
ทางถนน การขับขี่อย่างปลอดภัย ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ความเป็นอยู่ของผู้ขับรถ โดย
การอบรมจะ ไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบอีก การฝึกอบรม สม่้าเสมอจะช่วยให้ผู้ขับ
ปรับปรุงความรู้และทักษะของตนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้แน่ใจว่าตนเป็นผู้ขับรถที่มีมาตรฐานระดับมือ
อาชีพสูงสุด นอกจากนี ยังจะช่วยให้ผู้ขับได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่นในด้าน
อุตสาหกรรม หรืออาชีพการขับรถ 

ดังนั นจึงสามารถสรุปขั นตอนการได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถมี
อาชีพ (CPC) ดังนี  

                                           
148ANNEX I MINIMUM QUALIFICATION AND TRAINING REQUIREMENTS, section 4, 

DIRECTIVE 2003/59/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 15 
July 2003 
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ภาพที่ 3.8 ขั นตอนการได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถมืออาชีพ (CPC)149 
 

(2.3) ข้อปฏิบัติ  และการบังคับใช้ตามกฎหมาย ของผู้ ได้รับ
อนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพ 

การบังคับใช้ไม่ได้ถูกบัญญัติไว้ในค้าสั่งของสหภาพยุโรป เพราะ
เป็นเรื่องของการ ก้าหนดบทลงโทษ ดังนั นจึงเป็นหน้าที่ของประเทศสมาชิกที่จะต้องออกกฎหมาย
ภายในให้สอดรับกับระเบียบนั น ทั งนี ผู้เขียนจึงยกตัวอย่างกฎหมายภายในของประเทศไอร์แลนด์ 
(Ireland) ในสหราชอาณาจักร (United Kingdom) เรื่องใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพ ส่วนที่ 8 
วางหลักก้าหนดค่าปรับ ดังนี 150 

                                           
149 DIRECTIVE 2003/59/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL of 15 July 2003 
150 PART 8 OTHER OFFENCES AND FINES of Statutory Instrument S.I. No.359 of 

2008 

มีใบขับขี่ชนิด B (รถยนต์) 

ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีเพื่อจะขอรับใบอนุญาตเป็นผูฝ้ึกขับรถ (Learner Permit) 

ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีของ CPC ทั งสองขั นตอน 

ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัตขิอง CPC ทั งสองขั นตอน 

รับใบอนุญาตขับข่ี 

รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพ ใช้ได้เมื่อพ้นระยะเวลา 5 ปี 

เข้ารับการอบรม 35 ช่ัวโมง 5 ปี โดยไม่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมงต่อป ี
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หากผู้ขับรถบัส รถทัวร์ หรือรสบรรทุก ไม่สามารถแสดงใบอนุญาต
ให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพได้ ผู้นั นกระท้าความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 2 ,000 ยูโร หรือ
ประมาณ 75,187 บาท 

หากบุคคลใดปลอมแปลงเอกสารใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมือ
อาชีพ ผู้นั นกระท้าความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 ยูโร หรือประมาณ 187,969 บาท 

หากผู้ขับรถ ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพ มี
โทษปรับไม่เกิน 2,000 ยูโร หรือประมาณ 75,187 บาท 

หากนายจ้างอนุญาตให้บุคคลผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมือ
อาชีพ ขับรถนายจ้างกระท้าความผิดตามกฎหมาย มี โทษปรับไม่เกิน 5,000 ยูโร หรือประมาณ 
187,969 บาท 

ดังนั นการจะเป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารณะในกลุ่มประเทศสหภาพ
ยุโรปได้นั น นอกจากจะต้องมีใบอนุญาตขับรถประเภท D แล้วยังต้องมีใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมือ
อาชีพด้วย ซึ่งใบอนุญาตนี เป็นใบรับรองว่าผู้ขับรถได้ผ่านการทดสอบตามที่ก้าหนดไว้ในค้าสั่งของ
สหภาพยุโรปแล้ว ซึ่งการทดสอบประกอบด้วยการทดสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการอบรมเป็น
ระยะหลังจากได้รับใบอนุญาตเป็นเวลา 5 ปี ทั งนี ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพจะต้อง
พกพาใบอนุญาตขณะท้าการขับรถเสมอ และนอกจากนี สหภาพยุโรปยังได้ออกระเบียบเพ่ือควบคุม
การท้างานของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่และรถบรรทุก โดยผู้เขียนได้อธิบายไว้ในหัว
ข้อความปลอดภัยและสิทธิหน้าที่ของผู้โดยสารรถประจ้าทางสาธารณะต่อไป 
 2) ใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะของประเทศออสเตรเลีย 
   ส้าหรับประเทศออสเตรเลีย บุคคลจะขอรับใบอนุญาตขับรถโดยสาร
สาธารณะได้นั น ต้องได้รับใบอนุญาตให้ขับรถประเภท LR MR หรือHR มาก่อน ตามขั นตอนที่กล่าว
มาแล้วก่อนหน้านี  ดังนั นในเรื่องใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะ จึงเป็นการศึกษาถึง คุณสมบัติ
ของผู้ขอรับ ประเภทของใบอนุญาต ขั นตอนการตรวจสอบ และข้อปฏิบัติของผู้ไ ด้รับใบอนุญาตให้
เป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารณะดังนี  

(1) คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะ 
(1.1) มีใบอนุญาตขับรถประเภท LR, MR และ HR การขอรับ

ใบอนุญาตประเภท LR, MR และ HR151  ผู้ขอรับจะต้องได้รับใบอนุญาตประเภท C มาก่อน และ

                                           
151 Department of Transport, Medium Rigid Licence (MR), Retrieved October 

15, 2017 from http://www.transport.wa.gov.au/licensing/medium-rigid-licence-mr.asp 
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หลังจากนั นผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะจะต้องได้รับใบอนุญาตประเภทใดประเภทหนึ่ง
ใน 3 ประเภทนี ต่อไป โดยรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี  
 
ตารางที่ 3.10 ขั นตอนการได้มาของใบอนุญาตประเภท LR, MR และ HR ในประเทศออสเตรเลีย 

CLASS LR รถบรรทุกขนาดเล็ก 
 

CLASS MR รถบรรทุกขนาดกลาง CLASS HR รถบรรทุกขนาดใหญ่ 

 1. ผู้ขอรับจะต้องได้รับใบอนุญาต
ให้ขับรถประเภท C มาแล้วไม่ต่้ากว่า 
1 ป ี
 2. ใบอนุญาตตามข้อ 1 จะต้องเปน็
ใบอนุญาตฉบับเตม็ (Full Driver 
Licence) 
 
3. เมื่อผู้ขอรับได้รับใบอนุญาตให้ขบั
รถประเภท LR แล้ว ผู้ได้รับอนุญาต
สามารถขับรถดังต่อไปนี ได ้
   3.1 รถที่มีน ้าหนักมากกว่า 4.5 
ตันแต่ไม่เกิน 8 ตัน 
   3.2 รถที่มีน ้าหนักไม่เกิน 8 ตัน
และสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่
เกิน 12 คนรวมผู้ขับแล้ว 
   3.3 รถประเภท C 
 
4. (ขั นการเป็นผู้ฝึกขับรถ)เมื่อผู้
ขอรับใบอนุญาตมีใบอนุญาต
ประเภท C แล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาต
สามารถฝึกขับรถบรรทุกขนาดเล็ก
ได้ (LR CLASS) โดยไม่จ้าต้องมี
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ฝึกขับอีก แต่
อย่างไรก็ดีจะต้องมผีู้ช่วยคอยนั่ง
ควบคุมอยู่ข้างๆขณะท้าการฝึกขับ
รถ โดยผู้ช่วยนั นอาจเป็นครูผูส้อน
ขับรถ หรือผู้ที่มีใบอนุญาตให้ขับรถ
ประเภท LR มาแล้วไมต่่้ากว่า 4 ปี 

1. ผู้ขอรับจะต้องได้รับใบอนุญาตให้
ขับรถประเภท C มาแล้วไม่ต่้ากว่า 1 
ปี 
2. ผู้ขอรับจะเป็นผู้ฝึกขับรถประเภท 
MR ได้จะต้องมีใบอนุญาตขับรถ
ประเภท C หรือ LR ฉบับเต็ม (Full 
Driver Licence) 
3. เมื่อผู้ขออนุญาตไดร้ับอนุญาตให้
ขับรถประเภท MR แล้วผูไ้ดร้ับ
อนุญาตสามารถขับรถไดด้ังนี  
    3.1 รถที่มี 2 เพลา และมีน ้าหนัก
มากกว่า 8 ตัน 
    3.2 รถที่ระบุไว้ในข้อ 1 และลาก
จูงรถพ่วงน ้าหนักไม่เกิน 9 ตัน 
     3.3 รถประเภท C 
 
4. (ขั นการเป็นผู้ฝึกขับรถ) เมื่อผู้
ขอรับใบอนุญาตมีใบอนุญาต
ประเภท C หรือ LR แล้ว ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตสามารถฝึกขับรถบรรทกุ
ขนาดกลางได้ (MR CLASS) โดยไม่
จ้าต้องมีใบอนุญาตให้เป็นผูฝ้ึกขับอีก 
แต่อย่างไรกด็ีจะต้องมีผู้ช่วยคอยนัง่
ควบคุมอยู่ข้างๆขณะท้าการฝึกขับ
รถ โดยผู้ช่วยนั นอาจเป็นครูผูส้อน
ขับรถ หรือผู้ที่มีใบอนุญาตให้ขับรถ
ประเภท MR มาแล้วไม่ต่้ากว่า 4 ปี 
และผูฝ้ึกขับรถจะต้องแสดงแผ่นปา้ย

1. ผู้ขอรับจะต้องได้รับใบอนุญาตให้
ขับรถประเภท C มาแล้วไม่ต่้ากว่า 2 
ปี 
2. ผู้ขอรับจะเป็นผู้ฝึกขับรถประเภท 
HR ได้จะต้องมีใบอนุญาตขับรถ
ประเภท C หรือ LR, MR ฉบับเตม็ 
(Full Driver Licence) 
3. เมื่อผู้ขออนุญาตไดร้ับอนุญาตให้
ขับรถประเภท HR แล้วผู้ได้รับ
อนุญาตสามารถขับรถไดด้ังนี  
   3.1 รถที่มี 3 เพลาหรือมากกว่า 
และรถที่มีน า้หนักมากกว่า 8 ตัน  
   3.2 รถบัสที่มี 3 เพลาขึ นไป และ
มีน ้าหนักมากกว่า 8 ตัน 
   3.3 รถตามข้อ 1-2 และลากจูง
น ้าหนักไม่เกิน 9 ตัน  
   3.4 รถประเภท C 
4. (ขั นการเป็นผู้ฝึกขับรถ) เมื่อผู้
ขอรับใบอนุญาตมีใบอนุญาต
ประเภท C, LR, MR แล้ว ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตสามารถฝึกขับรถบรรทกุ
ขนาดใหญ่ได ้(HR CLASS) โดยไม่
จ้าต้องมีใบอนุญาตให้เป็นผูฝ้ึกขับอีก 
แต่อย่างไรกด็ีจะต้องมีผู้ช่วยคอยนัง่
ควบคุมอยู่ข้างๆขณะท้าการฝึกขับ
รถ โดยผู้ช่วยนั นอาจเป็นครูผูส้อน
ขับรถ หรือผู้ที่มีใบอนุญาตให้ขับรถ
ประเภท HR มาแล้วไมต่่้ากว่า 4 ปี 
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CLASS LR รถบรรทุกขนาดเล็ก 
 

CLASS MR รถบรรทุกขนาดกลาง CLASS HR รถบรรทุกขนาดใหญ่ 

และผูฝ้ึกขับรถจะต้องแสดงแผ่นปา้ย
ตัว L ไว้ด้านหน้าและด้านหลังของ
รถ และจะต้องปฏิบัตติามเงื่อนไข
ต่างๆของการเป็นผู้ฝึกขับรถ 
(เง่ือนไขเดียวกับการเป็นผูฝ้ึกขับรถ
ประเภท C) 
 

ตัว L ไว้ด้านหน้าและด้านหลังของ
รถ และจะต้องปฏิบัตติามเงื่อนไข
ต่างๆของการเป็นผู้ฝึกขับรถ 
(เง่ือนไขเดียวกับการเป็นผูฝ้ึกขับรถ
ประเภท C) 
 
 

และผูฝ้ึกขับรถจะต้องแสดงแผ่นปา้ย
ตัว L ไว้ด้านหน้าและด้านหลังของ
รถ และจะต้องปฏิบัตติามเงื่อนไข
ต่างๆของการเป็นผู้ฝึกขับรถ 
(เง่ือนไขเดียวกับการเป็นผูฝ้ึกขับรถ
ประเภท C) 

 
ดังนั น กรณีขอรับใบอนุญาตให้ขับรถประเภท LR (รถบรรทุก

ขนาดเล็ก) และ MR (รถบรรทุกขนาดกลาง) ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีใบอนุญาตประเภท C 
(รถยนต์) มาแล้วไม่ต่้าว่า 12 เดือน ส่วนกรณีการขอรับใบอนุญาตให้ขับรถประเภท HR รถบรรทุก
ขนาดใหญ่ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีใบอนุญาตประเภท C (รถยนต์) มาแล้วไม่ต่้ากว่า 24 เดือน 
และนอกจากนี ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารณะจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามอ่ืน ๆ ได้แก่ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในเขตอ้านาจหน่วยงานที่ตนยื่นขอรับใบอนุญาตขับรถโดยสาร
สาธารณะ ห้ามมิให้หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตต่อใบอนุญาต หรืออนุญาตแก่บุคคลที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ใน
เขตของหน่วยงานนั น เว้นแต่เป็นผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ในเขตอ้านาจของหน่วยงานนั นเป็นการชั่วคราว ผู้
ขอรับจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก้าหนดไว้ส้าหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถแต่ละประเภท จะต้องไม่
ถูกตัดสิทธิ์จากการขับรถโดยศาลในประเทศออสเตรเลีย152 

(2) ขั นตอนเพ่ือขอรับใบอนุญาตขับรถโดยสารธารณะ (Driver 
Authorizations) 

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารณะนั น ผู้ขอรับอนุญาต
จะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถประเภท LR, MR, HR มาแล้ว ทั งนี วัตถุประสงค์ของการออกใบอนุญาต
ให้เป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งเรื่องการขนส่งผู้โดยสาร ค.ศ.1994 
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถสาธารณะ เป็นใบอนุญาตที่ออกให้แก่บุคคลเพื่อรับรองว่า บุคคลดังกล่าวเป็น
ผู้มีความเหมาะสมในการเป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ มีความปลอดภัยต่อเด็ก ต่อผู้มีความอ่อนแอ 
ปลอดภัยต่อสาธารณะ ผู้โดยสาร และทรัพย์สิน และมีความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะได้อย่าง

                                           
152 National Transport Commission in Australia, Bus Operator Handbook, 

Retrieved December 28, 2017 from https://www.ntc.gov.au/Media/Reports/ 
(DC6D83AD-CA65-3770-97FD-7F32F67EF4F7).pdf 
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ปลอดภัย  มีความรับผิดชอบต่อผู้โดยสารและสาธารณะ และตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่มีต่อ
ผู้โดยสาร โดยผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทั่วไปจะต้องมีใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถสาธารณะ โดยการ
ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถนั น มีหลักเกณฑ์ดังนี  153จึงได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารณะไว้ดังนี  

(2.1)  การแสดงหลักฐาน  
    บุคคลที่ยื่นค้าขอใบอนุญาต หรือต่อใบอนุญาต จะต้องมีหลักฐาน
ยืนยันการมีสิทธิท้างานในประเทศออสเตรเลีย  และก่อนที่กรมการขนส่งทางบก (Department of 
Transport and Main Roads) จะรับไว้พิจารณาได้นั น บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐานการเป็น
พลเมืองของประเทศออสเตรเลีย หรือมีถิ่นที่อยู่เป็นการถาวรในประเทศออสเตรเลีย หรือเป็นพลเมือง
ของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นผู้ถือวีซ่าประเภทพิเศษที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติการย้ายถิ่นฐาน 
พ.ศ. 2501 มาตรา 32  (Migration Act 1958 (Commonwealth), Section 32) หรือเป็นผู้ได้รับ
สิทธิให้ท้างานในประเทศ ออสเตรเลีย โดยพระราชบัญญัติการย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. 2501กรณีบุคคล
ดังกล่าวเป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลีย หรือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศออสเตรเลีย หรือ 
เป็นพลเมืองของประเทศนิวซีแลนด์ แต่เป็นผู้ถือวีซ่าประเภทพิเศษ บุคคลนั นจะต้องแสดงหลักฐาน
อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี  บัตรประกันสุขภาพสูติบัตรประเทศออสเตรเลียใบรับรองสัญชาติ
ออสเตรเลียใบรับรองการเปลี่ยนสัญชาติออสเตรเลียหนังสือเดินทางของประเทศออสเตรเลียหนังสือ
เดินทางของประเทศนิวซีแลนด์หรือหลักฐานการมีถ่ินที่อยู่ถาวรในประเทศออสเตรเลีย154 

(2.2) การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม คุณสมบัติและประวัติ
การขับขี่ 

การขอรับอนุญาตเป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารระนั น จะต้องมีการ
ตรวจสอบประวัติ ของผู้ยื่นค้าขออย่างละเอียดในหลายด้าน เช่น ด้านประวัติทางอาชญากรรม โดยผู้
ยื่นค้าขอจะต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม กล่าวคือไม่เคยท้าอันตรายแก่ เด็ก ผู้อ่อนแอ ผู้โดยสาร หรือ
ทรัพย์สินใด ๆ เป็นต้น ตลอดจนการตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติการขับขี่ ได้แก่ ก. ผู้ยื่นค้าขอ
จะต้องมีใบอนุญาตขับรถ (Driver Licence) ประเภท C, LR, MR, HR ที่ออกโดยประเทศออสเตรเลีย 
ข. ผู้ยื่นค้าขอจะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามข้อ ก. มาแล้วเป็นเวลา ไม่ต่้ากว่า 3ปี  ค. ผู้ยื่นค้าขอ

                                           
153 John Duffy, Australian Bus and Coach Criver Guide (New South Wales: 

Love of Books, 2013), p. 192. 
154 Driver Authorization for General Services   Department of transport and 

main road,  Information Bulletin PT 301/10.14  
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จะต้องถือใบอนุญาตตามข้อ 2 ติดต่อกันเป็นเวลาไม่ต้ากว่า 2 ปี  และ ง. ผู้ยื่นค้าขอจะต้องได้รับการ
รับรองประวัติการขับข่ีจากผู้อ้านวยการกรมการขนส่งทางบก 

นอกจากนี ผู้ยื่นค้าขอจะต้องผ่านการรับรองทางประวัติด้านการ
รักษาโดยผู้ยื่นค้าขอจะต้องได้รับใบรับรองแพทย์จากผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ และจะต้องได้รับการ
ประเมินตามประกาศของสมาคมผู้ขนส่งทางบก (Austroads Inc)155 โดยใบรับรองแพทย์ที่น้ามายื่น
ค้าขอนั นต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน เมื่อส่งใบรับรองแพทย์แก่เจ้าหน้าที่แล้วใบรับรองแพทย์นั นมีอายุ
การใช้งานได้ 5 ปีนับแต่วันออกใบรับรองแพทย์ เว้นแต่ในใบรับรองแพทย์นั นจะระบุวันหมดอายุไว้
เป็นการเฉพาะกรณีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ขับรถโดยสารสาธารณะแล้ว เกิดความเปลี่ยนแปลงด้าน
สุขภาพ อันก่อให้เกิดอุปสรรคในการขับขี่ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 1 เดือน จะต้องรายงานความ
เปลี่ยนแปลงนี ต่อเจ้าหน้าที่ 

ในส่วนของการรายงานประวัติอาชญากรรมนอกจากที่กล่าว
มาแล้วข้างต้นผู้ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะต้องรายงานประวัติการขับขี่และข้อหา
การกระท้าความผิดลงในใบสมัคร ตลอดจนการกระท้าความผิดใดๆก็ตามที่ขัดต่อพระราชบัญญัติการ
ขนส่ง (ขนส่งผู้โดยสาร) พ.ศ.2537 กรณีการฟ้ืนฟูพฤติกรรมผู้กระท้าความผิดอาญา ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 5, 6 จะไม่น้ามาใช้ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ผู้โดยสาร ค.ศ.1994 ดังนั นแม้บุคคลจะได้รับการฟ้ืนฟูพฤติกรรมมาแล้วก็ตาม ก็ต้องรายงานประวัติ
การกระท้าความผิดไว้ในใบสมัคร156 

กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่รายงานประวัติการกระท้าความผิด ถือ
เป็นการประท้าความผิดทางอาญาอันจะมีโทษปรับ เมื่อมีการรายงานหรือตรวจพบประวัติ
อาชญากรรมแล้ว ต้นฉบับประวัติอาชญากรรมจะถูกส่งไปตรวจสอบที่กรมการขนส่งทางบก ก่อนที่ใบ
สมัครจะได้รับการพิจารณา 
   ดังนั นจึงสรุปได้ว่าเรื่องการขอรับใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะใน
ประเทศออสเตรเลีย ผู้ขอรับไม่จ้าต้องรับการทดสอบใด ๆ อีก แต่ทั งนี จะต้องแสดงหลักฐานทาง

                                           
155“Austroads”is the association of Australian and New Zealand road transport 

and traffic authorities. Austroads promote improved Australian and New Zealand 
transport outcomes by providing expert technical input to national policy 
development on road and road transport issues, Centre for Pavement Engineering 
Education; Austroads, Retrieved March 12, 2017 from https://pavementeducation. 
edu.au/52-industry-partners/austroads 
 156 Transport Operations (Passenger Transport) Act 1994 
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เอกสารเพ่ือยืนยันความประพฤติและประวัติทางการแพทย์ของตนเอง เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบ
และพิจารณาเพื่อออกหรือไม่ออกใบอนุญาตต่อไป และเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้
ขับรถโดยสารสาธารณะแล้ว ผู้ขับรถจะต้องปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายก้าหนด   
   3)  ใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะประเทศตุรกี 

(1) คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะ 
SRC มาจากภาษาตุรกีค้าว่า Mesleki Yeterlilik Belgesi ซึ่งหมาย 

ความว่าการเป็นผู้ขับรถมืออาชีพ SRC เป็นใบอนุญาตส้าหรับผู้ขับรถขนส่งไม่ว่าจะเป็นขนส่งผู้โดยสาร 
หรือขนส่งสิ่งของก็ตาม ซึ่งเป็นข้อก้าหนดทางกฎหมายการขนส่งทางบก ค.ศ.2015 No. 4925 โดย
จ้าแนกการอนุญาตออกเป็น 5 แบบตามเงื่อนไขการใช้งาน ซึ่งใบอนุญาตแต่ละแบบก้าหนดคุณสมบัติ
ของผู้ขอรับไว้แตกต่างกันดังนี  

ประเภท SRC 1 
SRC1 เป็นใบอนุญาตส้าหรับผู้ขับรถเพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร ทั งใน

ประเทศ และระหว่างประเทศ โดยใบอนุญาต SRC 1 สามารถใช้แทน SRC 2 ได้ ผู้ขอรับอนุญาตต้อง
มีอายุ 26 ปีบริบูรณ์ และสามารถใช้งานได้จนถึงอายุ 66 ปี โดยผู้ขอรับอนุญาตต้องไม่มีประวัติ
อาชญากรรม เกี่ยวกับยาเสพติด อาวุธปืน และลักลอบน้าเข้าหรือส่งออกสินค้า เป็นต้น หลังจากที่ผู้
ขับรถได้รับใบอนุญาต SRC 1 แล้ว ผู้ขับรถสามารถขับรถโดยสารสาธารณะได้ทุกชนิด ทั งในประเทศ
และต่างประเทศ 

 
ประเภท SRC 2 
SRC 2เป็นใบอนุญาตส้าหรับผู้ขับรถเพ่ือบรรทุกผู้โดยสารเฉพาะใน

ประเทศเท่านั น ไม่สามารถใช้เพ่ือขับรถบรรทุกผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ โดยผู้ขอรับอนุญาตต้องมี
อายุ 26 ปีบริบูรณ์ และสามารถใช้งานได้จนถึงอายุ 66 ปี หลังจากที่ผู้ขับรถได้รับใบอนุญาต SRC 2 
แล้ว ผู้ขับรถสามารถขับรถโดยสารสาธารณะได้ทุกชนิดในประเทศตุรกี 

ประเภท SRC 3 
SRC 3 เป็นใบอนุญาตส้าหรับผู้ขับรถเพ่ือขนส่งสิ่งของทั งในประเทศ 

และระหว่างประเทศ โดยผู้ขอรับอนุญาตต้องมีอายุ 19 ปีบริบูรณ์ และสามารถใช้งานได้จนถึงอายุ 66 
ปี ผู้ขอรับอนุญาตต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม เกี่ยวกับยาเสพติด อาวุธปืน และลักลอบน้าเข้าหรือ
ส่งออกสินค้า เป็นต้น หลังจากที่ผู้ขับรถได้รับใบอนุญาต SRC 3 แล้ว ผู้ขับรถสามารถขับรถบรรทุก 
และรถตู้ได้ทุกชนิด ทั งในประเทศและต่างประเทศ 

ประเภท SRC 4 
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SRC 4 เป็นใบอนุญาตส้าหรับผู้ขับรถเพ่ือขนส่งสิ่งของเฉพาะใน
ประเทศเท่านั น โดยผู้ขอรับอนุญาตต้องมีอายุ 19 ปีบริบูรณ์ และสามารถใช้งานได้จนถึงอายุ 66 ปี 
หลังจากที่ผู้ขับรถได้รับใบอนุญาต SRC 4 แล้ว ผู้ขับรถสามารถขับรถบรรทุก และรถตู้ได้ทุกชนิด
เฉพาะภายในประเทศเท่านั น 

ประเภท SRC 5 
SRC 5 เป็นใบอนุญาตส้าหรับผู้ขับรถเพ่ือขนส่งวัตถุอันตราย ทั งใน

ประเทศ และระหว่างประเทศ โดยผู้ขออนุญาตจะต้องมีใบอนุญาตประเภท SRC 3 หรือ SRC 4 มา
ก่อน และการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเป็นเรื่องที่ส้าคัญมากท่ีสุดส้าหรับการออกใบอนุญาตชนิด
นี  และมีเงื่อนไขการทดสอบที่ต่างจาก ใบอนุญาต SRC 1-4 ดังนั นผู้ขอรับใบอนุญาตประเภทนี จะต้อง
เข้ารับการทดสอบภาคทฤษฎีสองครั ง 

(2) ขั นตอนการขอรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ 
(Mesleki Yeterlilik Belgesi) 

(2.1) การอบรมภาคทฤษฎี  
ในการขอรับใบอนุญาต SRC ทั ง 5 ประเภทผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง

ผ่านการอบรมภาคทฤษฎี ใบอนุญาตประเภท 1 และ 3 จะต้องเข้ารับการอบรม 32 ชั่วโมง 14 
บทเรียนส่วนประเภท 2 และ 4 ต้องเข้ารับการอบรม 28 ชั่วโมง 13 บทเรียน โดยใบอนุญาตประเภท 
1 และ 2 (บรรทุกผู้โดยสาร) ไม่ต้องอบรมเรื่องกฎหมายการค้า เรื่องรถบรรทุก กฎหมายว่าด้วยการ
ลักลอบน้าเข้าส่งออก และบทเรียนเรื่องวัตถุอันตราย และส้าหรับใบอนุญาตประเภท 3 และ 4 
(บรรทุกสิ่งของ) ไม่ต้องอบรมเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับผู้โดยสาร และเรื่องการขนส่งนักท่องเที่ยวโดย
สามารถจ้าแนกบทเรียนได ้ดังนี  

1. ความรู้เรื่องยานพาหนะ และการขับรถเชิงพาณิชย์  
บทเรียนนี มีเป้าหมายส้าหรับผู้ขับรถเพ่ือขนส่งผู้ โดยสาร และ

สิ่งของ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการขับรถแบบประหยัดพลังงาน และความรู้
เบื องต้น เกี่ยวกับรถ เช่น ขนาด และส่วนประกอบของรถ ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถ เครื่องยนต์วิธีการ
ขับรถโดยประหยัดพลังงาน ระบบหยุดรถ และการหยุดรถแบบกะทันหันและนอกจากนี  ผู้เข้ารับการ
อบรมจะได้เรียนรู้วิธีการขับรถอย่างปลอดภัย ตลอดจนความแตกต่างของรถแต่ละประเภท และ
วิธีการขับรถเชิงพาณิชย์ ดังนี  เรื่องการตรวจสอบรถก่อนใช้งาน เรื่องการไม่ขับรถเกินกว่าความเร็วที่
กฎหมายก้าหนด เรื่องการ ตรวจสอบสภาพ อากาศ เรื่องการตรวจสอบสภาพล้อและท้าให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานเรื่องการบรรทุกสิ่งของตรงตามที่ก้าหนดไว้ตามกฎหมาย เรื่องการไม่ใช้
น ้ามันชนิดที่แตกต่างไปจากที่ก้าหนดไว้หรับรถหรือเครื่องยนต์นั น เรื่องการขับรถอย่างสุภาพ และ
ระมัดระวังความประพฤติมากกว่าการขับรถส่วนตัว เรื่องการใช้เกียร์ที่ถูกต้อง เรื่องการท้าความ
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สะอาดท่อรถ เรื่องการตรวจสอบการท้างานของระบบหยุดรถอย่างสม่้าเสมอ  และเรื่องการบังคับ
ทิศทางของรถ 

2. ความรู้เรื่องระยะเวลาการท้างานและการพัก  
เรื่องระยะเวลาการท้างานและการพักของผู้ขับรถขนส่งผู้โดยสาร

และสิ่งของนั น ประเทศตุรกีอยู่ภายใต้องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour 
Organization: ILO) ซึ่งองค์การนี จัดตั งขึ นเมื่อ ค.ศ.1979 และมีข้อตกลงทั งหมด 153 ฉบับ โดย
ประเทศตุรกีเข้าร่วมความตกลงใน ค.ศ. 2000 ซึ่งผู้เขียนจะอธิบายโดยละเอียดในหัวข้อ การบันทึก
ข้อมูลการขับรถต่อไป 

3. ความรู้เรื่องจิตวิทยา และพฤติกรรม  
บทเรียนเรื่องจิตวิทยาและพฤติกรรมนั น เป็นการเรียนรู้ทางด้าน

จิตวิทยาเพ่ือให้ผู้ขับรถสามารถปฏิบัติตนกับลูกค้า หรือผู้โดยสารได้อย่างเหมาะสม และการเรียนรู้
เรื่องพฤติกรรม คือ การเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติ ที่ออกมาจากความคิดและจิตใจ ตัวอย่างเช่นเมื่อมนุษย์
รู้สึกง่วงนอน มนุษย์ก็จะนอน หรือ เมื่อผู้ขับรถเห็นสัญญาณไฟสีแดง ผู้ขับรถจะหยุดรถ ซึ่งเป้าหมาย
ของบทเรียนนี เพ่ือท้าให้ผู้ขับรถได้เรียนรู้ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และสามารถแก้ปัญหา
พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิด อุบัติเหตุได้ โดยสามารถจ้าแนกเป้าหมายอย่างชัดเจนกล่าวคือผู้ขับรถ
สามารถเรียนรู้พฤติกรรมของตนเองได้ในขณะขับรถผู้ขับรถสามารถรู้ ถึ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ ท้ า ใ ห้ เ กิ ด
อุบัติเหตุผู้ขับรถสามารถเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการจราจรผู้ขับรถสามารถเรียนรู้ความรู้สึก
เครียด หรือกดดันและสามารถจัดการกับความรู้สึกนั นได้ และผู้ขับรถสามารถเรียนรู้วิธีการท้างาน
ร่วมกันขับผู้ขับรถหรือผู้ร่วมงานรายอื่นได้ โดยในบทเรียนจะประกอบด้วยหัวข้อส้าคัญต่าง ๆ ดังนี  

การเตือน หมายความว่า บางอย่างที่อาจมาจากภายในหรือ
ภายนอก และมีผลกระทบต่อผู้ขับรถ เช่น สัญญาณไฟจราจร สัญญาณไฟจากรถคันอ่ืน ความร้อน 
ความเย็น ความมืด เป็นต้น 

จิตวิทยาด้านการจราจร ซึ่งหัวข้อนี จะอธิบายถึงพฤติกรรมของผู้ใช้
รถใช้ถนน และพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เหตุผล และผลลัพธ์ของการประพฤติตาม
พฤติกรรมดังกล่าว และเรียนรู้ที่จะป้องกันพฤติกรรมดังกล่าว เช่น อาการง่วงนอน อาการเหนื่อยล้า 
เป็นต้น  

การติดต่อสื่อสาร ซึ่งหัวข้อนี ผู้ขับรถจะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการ
สื่อสารกับผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นทางการพูด ท่าทาง หรือพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น การสื่อสารทางจราจรใช้
ระบบสัญญาณไฟจราจร โดยเฉพาะสัญญาณไฟเพ่ือให้หยุดรถ หรือเลี ยวรถ และเรื่องการสื่อสารนี เป็น
เรื่องท่ีส้าคัญมากส้าหรับการป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร 
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บุคลิกภาพ ซึ่งหัวข้อนี ผู้ขับรถจะได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ เช่นเรื่องความซื่อสัตย์ หรือการให้ความเคารพผู้อ่ืน 
เป็นต้น  แต่ความรู้สึกผ่อนคลาย โกรธ หรือตื่นเต้น ไม่ใช่บุคลิกภาพ เป็นเพียงความรู้สึกของบุคคล
เท่านั น โดยสิ่งที่มีอาจมีผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพนั น ได้แก่ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
เป็นต้น ทั งนี ผู้ขับรถที่มีบุคลิกภาพดี ความเป็นไปได้ที่บุคคลดังกล่าวจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุย่อมมีน้อย
กว่าผู้ขับรถท่ีมีบุคลิกภาพที่ไม่ดี และในการขับรถสิ่งที่ส้าคัญ คือ ผู้ขับรถจะต้องช่วยเหลือและให้ความ
นับถือผู้ท้างานร่วมกันทั งนี เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ โดยผู้ขับรถจะต้องเริ่มต้นที่การนับถือตนเองก่อน 

การเลือกที่จะเรียนรู้ คือการที่บุคคลสามารถก้าหนดเป้าหมายการ
รับรู้ทางประสาทสัมผัสได้ด้วยตนเอง เช่นผู้ขับรถบรรทุกจะสนใจรถบรรทุกคันอ่ืน มากกว่ารถประเภท
อ่ืน ซึ่งการเลือกท่ีจะรับรู้นี แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ การเลือกที่มาจากภายใน และการเลือกที่ได้รับแรง
เร้าจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่นการถูกกระท้าอย่างแรง หรือถี่ จากภายนอก เช่นในการจราจร
ลักษณะของไฟส่องสว่างจากรถ ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถคันอ่ืน หรือป้ายสัญญาณจราจรที่มีขนาด
ใหญ่สามารถส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถได้มากกว่าขนาดเล็ก หรือสัญญาณไฟจราจรที่กระพริบสามารถ
ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถได้มากกว่าสัญญาณไฟที่ไม่กระพริบ เป็นต้น  

การรับรู้ คือ การเปิดรับสิ่งรอบตัว และใส่ใจต่อสิ่งนั น และหาก
บุคคลปฏิบัติสิ่งใดย่อมรู้ว่าก้าลังท้าสิ่งนั น ดังนั นหากผู้ขับรถเปิดรับการรับรู้มากขึ น จะท้าให้ผู้ขัยรถ
สามารถจดจ่อกับสิ่งนั นได้มากขึ น เช่นการรับรู้สัญญาณไฟจราจร เป็นต้น 

การท้าตามความต้องการ คือ การกระท้าเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง เมื่อบุคคลได้กระท้าการดังกล่าวแล้วย่อมรู้สึกผ่อนคลาย ดังนั นจึงกล่าวได้ว่า
เพราะการท้าตามความต้องการ บุคคลจึงมีการกระท้า หากไม่มีการท้าตามความต้องการย่อมไม่มีการ
กระท้าใด ๆ เช่นในการจราจร ผู้ขับรถย่อมมีเป้าหมายในการขับรถ เช่นค่าตอบแทน ดังนั นผู้ขับรถจึง
ต้องท้าการใด ๆ เพ่ือให้ได้ตามความต้องการของตน นั่นคือการกระท้าเพ่ือให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทน 
และด้วยความต้องการนี เองจึงท้าให้ผู้ขับรถจ้าเป็นต้องเอาใจใส่ต่องานของตน และขับรถภายใต้กฎ
จราจร  

ความตึงเครียด คือ การที่ร่างกายทั งภายนอกและภายในขาดความ
สมดุล โดยความตึงเครียดนี อาจเกิดขึ นโดยสิ่งเร้าทั งภายนอกและภายใน และหลังจากบุคคลเกิดความ
ตึงเครียด ความตึงเครียดจะเปลี่ยนอารมณ์ และพฤติกรรมของบุคคลนั น ต้นเหตุของการเกิดความตึง
เครียดคือ สิ่งแวดล้อม เช่น สภาพอากาศอาจร้อนเกินไป หรือเสียงดังเกินไป และเหตุผลทางจิตวิทยา 
เช่น การคิดในทางลบ การไม่ใส่ใจ หรือต้องการความสมบูรณ์แบบมากเกินไป เป็นต้นความตึงเครียด
สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท ได้แก่ความตึงเครียดทางดี และทางไม่ดี ความตึงเครียดในทางดีนั น
ส่งผลให้บุคคล มีความสุข มีประสิทธิภาพ และสุขภาพแข็งแรง เช่น นายเอเกิดความตึงเครียด
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เนื่องจากไม่ม่ันใจว่าจะสามารถส่งผู้โดยสารได้ตรงเวลาหรือไม่ แต่ท้ายที่สุดนายเอสามารถส่งผู้โดยสาร
ได้ตรงตามเวลาความตึงเครียดนี จึงน้ามาซึ่งประสิทธิภาพ และความสุขของนายเอ ส่วนความตึงเครียด
ในทางไม่ดีส่งผลให้บุคคลไม่มีความสุข ส่งผลแย่ต่อสุขภาพ และลดประสิทธิภาพในการท้างาน
จนกระท่ังท้าให้บุคคลสามารถเกิดอาการป่วยได้ เช่น นายบีเกิดความตึงเครียดเนื่องจากไม่มั่นใจว่าจะ
สามารถส่งผู้โดยสารได้ตรงเวลาหรือไม่ และเป็นเช่นนี อยู่เสมอ ๆ เพราะความตึงเครียดระหว่างขับรถ
นี จึงท้าให้ประสิทธิภาพในการขับรถของนายบีลดลง แต่อย่างไรก็ดีความตึงเครียดในทางไม่ดีนั น
สามารถเปลี่ยนเป็นทางที่ดีได้ โดยการไม่คิดว่าตนเองต้องเป็นผู้ถูกเสมอ ต้องรู้ความสามารถที่แท้จริง
ของตนเอง ดูแลสุขภาพและไม่อายที่จะร้องให้ ต้องมองในแง่บวกเสมอ หรือไม่ควรคิดว่าตนเอง
เหนือกว่าผู้อ่ืนเสมอ ในกรณีที่ผู้ขับเกิดความตึงเครียด ให้สูดลมหายใจเข้าออกลึก ๆ และท้างานด้วย
รอยยิ ม พยายามรับฟังมากกว่าจะเป็นผู้พูด  

บทเรียนเรื่องจิตวิทยา และพฤติกรรม ท้าให้ผู้ขับรถได้เรียนรู้ถึง
การปฏิบัติตนขณะขับรถ กล่าวคือผู้ขับรถต้องใส่ใจตนเอง ครอบครัว ผู้โดยสาร และกฎการจราจรต้อง
ไม่ปฏิบัติไปในทางเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุผู้ขับรถต้องผ่อนคลาย และให้ทางแก่คนเดินเท้า และ
ช่วยเหลือผู้ป่วย คนชรา และคนพิการรถด้วยความระมัดระวังเมื่อผู้ขับรถเกิดความถึงเครียด ไม่ควร
ขับรถ ผู้ขับรถต้องให้สัญญาณไฟที่ถูกต้องพยายามปฏิบัติตนในทางบวก และเมื่อผ่านทางแคบควรให้
ทางแก่รถเล็กก่อนผู้ขับรถควรให้ความเคารพผู้ขับรถคันอ่ืนใส่ใจการจราจรและต้องให้ทางแก่รถ
ฉุกเฉินผู้ขับรถต้องไม่ชะลอหรือหยุดรถในที่ห้ามชะลอหรือหยุด ผู้ขับรถต้องเคารพต่อกฎจราจร และ
เลี ยวรถอย่างระมัดระวังขับรถตามความเร็วที่กฎหมายก้าหนด และพกพาอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น
กระเป๋าปฐมพยาบาลผู้ขับรถต้องเคารพป้ายสัญญาณจราจร และปฏิบัติตามค้าสั่งของเจ้าหน้าที่ 

4. ความรู้เรื่องการขนส่งผู้โดยสาร157 
การขนส่งผู้โดยสารคือ การขนส่งผู้โดยสารจากต้นทางไปยัง

ปลายทางด้วยความปลอดภัย โดยการขนส่งผู้โดยสารมีองค์ประกอบได้แก่ถนนที่เหมาะสมต่อการ
ขนส่งผู้โดยสารผู้ประกอบการจะต้องมีทุนเพียงพอส้าหรับการบริหารจัดการกิจการ ตลอดจนข้อมูล 
ทรัพยากร และผู้ขับรถจะต้องบรรทุกผู้โดยสารตามจ้านวนที่นั่งที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายเท่านั นโดยการ
ขนส่งผู้โดยสารมี 2 รูปแบบได้แก่ การขนส่งผู้โดยสารประจ้าทาง และการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจ้า
ทาง ส้าหรับการประกอบกิจการ ผู้ประกอบกิจการจะต้องขอรับใบอนุญาตซึ่งมี  3 ประเภท ได้แก่ A, 
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B, D และผู้ที่ต้องขอรับใบอนุญาตได้แก่158 บริษัท ขนส่งทางบก ผู้จ้าหน่ายตั๋ว หน่วยงานขนส่งทางบก 
และบริษัทขนส่ง เป็นต้น 

ใบอนุญาตประเภท A โดยแบ่งเป็น A1 และ A2 โดย A1 ส้าหรับ
การขนส่งเฉพาะ ภายในประเทศเท่านั น โดยผู้ประกอบการจะต้องมีรถอย่างน้อย 4 คัน และจะต้องมี
สถานที่ส้าหรับผู้โดยสารเพื่อใช้ในการพักรอ โดยสถานที่ดังกล่าวจะต้องไม่อยู่ ในรูปแบบของการเช่า 
ส่วน A2 ส้าหรับการขนส่งระหว่างประเทศ โดยผู้ประกอบการจะต้องมีรถอย่างน้อย 5 คัน และ
จะต้องมีสถานที่ส้าหรับผู้โดยสารเพ่ือใช้ในการพักรอ โดยสถานที่ดังกล่าว จะต้องไม่อยู่ในรูปแบบของ
การเช่า  

ใบอนุญาตประเภท B โดยแบ่งเป็น B1, B2, B3 โดย B1 ส้าหรับ
การขนส่งในประเทศหรือระหว่างประเทศ และผู้ประกอบการจะต้องแสดงตารางการเดินรถ และ
อัตราค่าโดยสารได้ขณะขอรับใบอนุญาต โดยผู้ประกอบการจะต้องมีที่นั่งรถอย่างน้อย รวม 150 ที่นั่ง
และรถบัสจะต้องเป็นรถที่มีจ้านวนที่นั่งตั งแต่ 25 ที่นั่งรวมผู้ขับ  B2 ส้าหรับการขนส่งในประเทศหรือ
ระหว่างประเทศ แบบไม่ประจ้าทาง โดยผู้ประกอบการจะต้องมีที่นั่งรถอย่างน้อยรวม 90 ที่นั่ง และ 
B3 ส้าหรับการขนส่งในประเทศหรือระหว่างประเทศเพ่ือขนส่งพนักงานเท่านั น ดังนั นใบอนุญาต
ประเภทนี ผู้ประกอบการไม่สามารถขนส่งผู้โดยสารได้ โดยผู้ประกอบการจะต้องมีรถอย่างน้อย 1 คัน 
ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 20 ปี 

ใบอนุญาตประเภท D โดยแบ่งเป็น D1, D2, D3, D4 โดย D1 
ส้าหรับการขนส่งในประเทศ และผู้ประกอบการจะต้องแสดงตารางการเดินรถ และอัตราค่าโดยสารได้
ขณะขอรับใบอนุญาต โดยผู้ประกอบการจะต้องมีท่ีนั่งรถอย่างน้อยรวม 150 ที่ นั่งและรถบัสจะต้อง
เป็นรถที่มีจ้านวนที่นั่งตั งแต่ 25 ที่นั่งรวมผู้ขับ  D2 ส้าหรับการขนส่งในประเทศแบบไม่ประจ้าทาง 
โดยผู้ประกอบการจะต้องมีที่นั่งรถอย่างน้อยรวม 75 ที่นั่ง D3 ส้าหรับการขนส่งในประเทศเพ่ือขนส่ง
พนักงานเท่านั น ดังนั นใบอนุญาตประเภทนี ผู้ประกอบการไม่สามารถขนส่งผู้โดยสาร ได้ โดย
ผู้ประกอบการจะต้องมีรถอย่างน้อย 1 คัน และ D4 ส้าหรับการขนส่งในประเทศ และผู้ขับรถสามารถ
ขับรถได้ในรัศมีระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตร จากสถานีต้นทางเท่านั น และไม่สามารถขับรถออก
นอกจังหวัดได้  

5. ความรู้เรื่องการขับรถออกนอกประเทศ  
เมื่อผู้ขับรถซึ่งขับรถบรรทุกผู้โดยสาร หรือสิ่งของระหว่างประเทศ 

จะต้องผ่านออก นอกประเทศ จะต้องแน่ใจว่าสิ่งของที่บรรทุกไปไม่ใช่สิ่งของที่ขัดต่อกฎหมาย

                                           
158 Madde 13 karayollari tasima yönetmeliği 2009 karayollari tasima kanunu 

2003 No.4925 



 
 

117 

ผู้ประกอบการจะต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องรถโดยสารนั นจะต้องเป็นรถที่ชอบด้วยกฎหมายและผู้
ขับรถจะต้องมีใบอนุญาต SRC 

6. ความรู้เรื่องการขับรถอย่างปลอดภัย  
เป้าหมายของการเรียนรู้เรื่องการขับรถอย่างปลอดภัยนี  เพ่ือให้ผู้

ขับรถสามารถ เรียนรู้ วิธีการขับรถอย่างปลอดภัย และสามารถป้องกันตนเองและผู้ โดยสารได้ 
เช่นเรื่อง การตรวจสอบส่วนต่าง ๆ ของรถ และการสังเกตจุดบกพร่องของรถเรื่องการเตรียมตัวก่อนที่
จะท้าการขับรถเรื่องการใช้เทคนิคต่าง ๆ เพ่ือการขับรถอย่างปลอดภัยเรื่องการตรวจสอบภายนอก 
เช่นการตรวจสอบลมยางรถ การใช้ยางรถให้ถูกประเภทและอุปกรณ์ของล้อจะต้องอยู่ในสภาพที่
แข็งแรง การตรวจสอบและทดสอบระบบเบรกรถ การตรวจสอบน ้ามันเครื่องยนต์ การตรวจสอบน ้า
ปัดประจก การตรวจสอบดวงไฟ การตรวจสอบแบตเตอรี่ เรื่องการตรวจสอบภายใน เช่น การ
ตรวจสอบที่นั่ง การจับพวงมาลัยในต้าแหน่งที่ถูกต้อง ตรวจสอบและใช้เข็มขัดนิรภัย และเรื่องการ
ควบคุมการขับรถ ผู้ขับจะต้องควบคุมอัตราความเร็ว และทิศทางการขับรถ ระยะห่างระหว่างรถคัน
หน้า การชะลอก่อนเลี ยว หรือก่อนขึ นสะพาน การเปิดไปตัดหมอก การใช้ไฟสูงไฟต่้า และการใช้เกียร์
ที่ถูกต้อง และไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 

7. ความรู้เรื่องการอ่านแผนที่  
บทเรียนเรื่องการอ่านแผนที่ จะช่วยให้ผู้ขับรถสามารถค้นหา

ต้าแหน่งของตนเอง และสามารถค้นหาเส้นทางได้ ผ่านทางการอ่านตามสัญลักษณ์ต่าง  ๆ ในแผนที่ 
และการอ่านแผนที่สามารถช่วยให้ผู้ขับรถทราบถึงลักษณะภูมิประเทศของพื นที่ต่างๆ โดยผู้ ขับรถ
จะต้องเรียนการอ่านแผนที่ทั งสองประเภท ได้แก่แผนที่พื นที่ จะเป็นแผนที่ซึ่งแสดงพื นที่โดย
เฉพาะเจาะจง แต่แสดงรายละเอียดที่มากกว่าแผนที่โลก และแผนที่โลก เป็นแผนที่ซึ่งแสดงพื นที่
โดยรวม โดยจะสามารถให้รายละเอียดของแต่ละพื นที่ได้น้อยกว่า  

8. ความรู้เรื่องเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร 
บทเรียนเรื่องเทคโนโลยีด้านการสื่อสารนั น จะท้าให้ผู้ขับรถได้รับ

ความสะดวกในการท้างานมากขึ น และส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารมากขึ น ท้าให้ผู้โดยสาร
ท้างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา 
เช่น ระบบ GPS  

9. ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื องต้น 
เป้าหมายของการเรียนรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื องต้น ได้แก่ ผู้

ขับรถสามารถช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที ท้าให้อาการของผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ร้ายแรง
กว่าเดิม และสามารถท้า ให้ผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการที่ดีขึ น โดยขั นตอนการปฐมพยาบาลเบื องต้น
ได้แก่ ในสถานการณ์อุบัติเหตุผู้ขับรถต้องแน่ใจก่อนว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบ อุบัติเหตุได้อย่าง
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ปลอดภัย เช่นหยุดรถและเปิดไฟฉุกเฉิน และต้องวางป้ายเตือน (WARNING TRIANGLE) ห่างจาก
สถานที่เกิดเหตุประมาณ 150 เมตรทั งด้านหน้า และ ด้านหลัง159 หรือกรณีผู้ ได้รับอุบัติ เหตุได้รับ
บาดเจ็บอยู่กลางถนน ผู้ขับรถจะต้องเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเข้าข้างทางเมื่อมั่นใจแล้วว่าสามารถช่วยได้
อย่างปลอดภัย ผู้ขับรถจึงท้าการปฐมพยาบาลเบื องต้น ผู้ขับรถจะต้องติดต่อโรงพยาบาล หากถ้า
โรงพยาบาลไม่สามารถมารับได้ หรือใช้เวลานานเกินสมควร ผู้ขับรถต้องน้าตัวผู้ได้รับอุบัติเหตุส่ง
โรงพยาบาลอย่างปลอดภัย 

10. ความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ 
อุบัติเหตุการจราจรคือ ความเสียหายที่เกิดจากรถ อาจเป็นความ

เสียหายต่อร่างกายหรือทรัพย์สิน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ นสิ่งที่ผู้ขับรถจะต้องปฏิบัติคือ ตรวจสอบอุบัติเหตุ
นั น และโทรแจ้งเจ้าพนักงานต้ารวจ โดยเจ้าพนักงานอาจออกค้าสั่งให้ผู้นั นน้าตัวคนเจ็บส่ง
โรงพยาบาลได้ กรณีที่คู่กรณีสามารถเจรจากันได้ ควรตกลงกันในรูปแบบของสัญญา โดยไม่ต้องแจ้ง
เจ้าหน้าที่ ห้ามมิให้ผู้ขับรถหลบหนีหลังจากเกิดอุบัติเหตุ และต้องแสดงเอกสารที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ 
กรณีผู้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้รับโทษปรับ จะต้องจ่ายค่าปรับภายใน 1 เดือน กรณีจ่ายภายใน 1 วันผู้ขับ
รถจะได้ส่วนลดร้อยละ 25 ของค่าปรับทั งหมด แต่หากผู้ขับรถไม่ช้าระค่าปรับภายใน 1 เดือน 
หลังจากนั นค่าปรับจะเพ่ิมขึ นเป็นร้อยละ 5 ของทุกเดือน แต่ทั งนี ไม่เกินสองเท่าของค่าปรับ 

ในการจราจรนั นการกระท้าดังต่อไปนี  ถือเป็นการกระท้ากระท้า
ความผิดโดยไม่มี เงื่อนไข ได้แก่ การฝ่าสัญญาณไฟแดง หรือไม่หยุดเมื่อเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้หยุด 
เข้าไปในที่ห้ามผ่าน ชนท้ายรถคันหน้า  ผ่านในที่ห้ามผ่าน วิ่งรถสวนเลนด์ ไม่ให้ทางหลักไปก่อน ไม่
ชะลอระขณะเลี ยว ชนรถที่จอดอยู่อย่างถูกต้อง แต่กรณีที่รถคันอ่ืนจอดไม่ถูกต้องผู้ขับไม่มีความผิด
เมื่อชนรถดังกล่าว ใช้ช่องทางการเดินรถฉุกเฉินโดยไม่มีเหตุจ้าเป็น ขับรถขณะมึนเมา ขับรถด้วย
ความเร็วตามที่กฎหมายก้าหนด ขับรถด้วยความง่วง หรือเหนื่อยล้า และเลี ยวรถ หรือเปลี่ยนช่อง
ทางการเดินรถโดยไม่ให้สัญญาณไฟ 

11. ความรู้เรื่องกฎจราจรและบทลงโทษ 
รัฐออกกฎหมายเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน และ

บทลงโทษเพ่ือใช้กับผู้กระท้าผิดกฎหมายจราจร ดังนั นกฎจราจรจึงออกมาเพ่ือป้องและปราม ไม่ให้
เกิดการกระท้าความผิดทางจราจร ได้แก่ ผู้ขับรถซึ่งใช้สารเสพติดขณะขับรถจะถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
และไม่สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้อีกผู้ขับรถสาธารณะซึ่งขับรถขณะมึนเมาจะถูกถอน
ใบอนุญาตการเป็นผู้ขับรถ (SRC) ส่วนผู้ขับรถส่วนบุคคลไม่สามารถขับรถขณะมีปริมาณแอลกอฮอล์
เกินกว่า 0.5 promille โดยมีขั นตอนคือครั งที่ 1 ผู้ขับรถจะถูกพักใช้ใบอนุญาต SRC เป็นเวลา 6 
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เดือน ช้าระค่าปรับ และตัดคะแนนครั งที่ 2 ผู้ขับรถจะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถ 2 ปี ค่าปรับ และตัด
คะแนน และบ้าบัด และครั งที่ 3 ผู้ขับรถจะถูกพักใช้ ใบอนุญาตขับรถ 5 ปี ช้าระค่าปรับ ตัดคะแนน 
และเข้าสู่กระบวนกาบ้าบัด ผู้ขับรถต้องขับรถด้วยระยะห่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอัตราความเร็ว 
เช่นผู้ขับรถขับรถด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ผู้ขับรถต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 50 เมตร ผู้
ขับรถต้องขับรถช่องทางเดินรถทางด้านขวาเสมอ (ประเทศไทยด้านซ้าย) เพ่ือให้รถที่วิ่งมาด้วย
ความเร็วกว่าสามารถผ่านไปได้ ก่อนเปลี่ยนช่องทางการเดินรถผู้ขับรถต้องตรวจสอบด้วยประจกมอง
ข้าง และหลัง เสมอ และเมื่อผู้ขับรถต้องขับรถในเขตชุมชนไม่สามารถเปลี่ยนช่องทางเดินรถได้ก่อนถึง
ทางเลี ยว 30 เมตร กรณีนอกเขตชุมชน 150 เมตร และรถที่ไม่ได้เดินด้วยก้าลังเครื่องจักรกล หรือรถ
เพ่ือใช้ในการเกษตรจะต้องให้ทางแก่รถอ่ืน เสมอ และรถทุกคันจะต้องให้ทางแก่รถฉุกเฉิน 

12. ความรับผิดชอบและประกันภัย160 
บทเรียนนี ผู้ขับรถ และผู้ประกอบการจะได้ เรียนรู้ถึงความ

รับผิดชอบทางกฎหมาย ต่อผู้โดยสารคือ ในการเดินรถนั นผู้ประกอบการไม่สามารถเดินรถได้โดย
ปราศจากใบอนุญาต161 และจะต้องใช้รถที่ได้รับอนุญาตทางทะเบียนแล้วท่านั น โดยจะต้องขนส่ง
ผู้โดยสารและสัมภาระภายใต้ข้อก้าหนดของกฎหมาย โดยผู้ประกอบการผู้ได้รับอนุญาตให้ขนส่ง
ผู้โดยสารหรือสิ่งของ ต้องรับผิดตามกฎหมายในความเสียหายอันเกิดแก่ผู้โดยสาร ในความเสียหายที่ผู้
มีส่วนได้เสียได้ก่อขึ น และนอกจากนี ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และทราบถึงข้อ
กฎหมายเกี่ยวด้วยสิ่งแวดล้อม 

ผู้ประกอบการ และผู้จ้าหน่ายตั๋วโดยสาร จะต้องไม่ชักจูงผู้โดยสาร 
และไม่ขายตั๋วโดยสารต่้ากว่าราคาที่ก้าหนด และจะต้องท้างาน ณ สถานที่ ที่ได้แจ้งไว้ต่อองค์การ
ขนส่งทางบกเท่านั น ทั งนี ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการเดินรถแล้วจะต้องเปิด
เว็บไซต์ภายใน 60 วันนับแต่วันได้รับอนุญาต 

กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุการณ์อ่ืน 
ผู้ประกอบการ สามารถเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถได้ กรณีไม่มีเส้นทางอ่ืนผู้ประกอบการต้องส่ง
ผู้โดยสารยังปลายทางท่ีผู้โดยสารต้องการ และกรณีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันมีสาเหตุมา

                                           
160 Madde 22 karayollari tasima yönetmeliği 2009, karayollari tasima kanunu 

2003 No.4925 
161 Madde 2  karayollari tasima yönetmeliği 2009, karayollari tasima kanunu 

2003 No.4925 



 
 

120 

จากการเดินทาง ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย162เว้นแต่สามารถ พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า ค ว า ม
เสียหายนั นเกิดจากตัวผู้โดยสารเอง หรือเหตุสุดวิสัย163 

ผู้ประกอบการต้องท้าการตรวจสอบประวัติการกระท้าความผิด
ของผู้ขับรถทุก ๆ 6 เดือน โดยหากพบว่าผู้ขับรถได้คะแนนการกระท้าความผิดมากกว่า 50 คะแนน 
ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการอบรมผู้ขับรถรายนั นใหม่อีกครั ง  ส่วนเรื่องการประกันภัยผู้โดยสาร 
ผู้เขียนจะอธิบายในหัวข้อ การประกันภัยผู้โดยสารต่อไป 

ทั งนี ระยะเวลาการอบรมจะต้องอยู่ระหว่าง 2-6 ชั่วโมงภายใน 1 
วันท้าการ และ 2-8 ชั่วโมงภายใน 1 วันหยุดท้าการ164  ระหว่างเวลา 9.00 นาฬิกา- 22.00 
นาฬิกา165 โดยเจ้าหน้าที่จะต้องจัดให้มีเวลาพัก 10 นาทีทุก ๆ การอบรม 50 นาที166 โดยการอบรม
จะต้องสิ นสุดลงภายใน 60 วัน ทั งนี ตารางการอบรมจะต้องถูกประกาศไว้ในเว็บไซต์ของรัฐบาลก่อน
วันอบรม167 

 
(2.2) การทดสอบภาคทฤษฎี 

    กฎหมายว่าด้วยหลักสูตรการอบรมระดับมืออาชีพ ค.ศ.2017 
(Ozel mesleki  yeterlilik kurs yonetmeligi 2017) ได้บัญญัติหลักการต่างๆเกี่ยวกับการทดสอบ
เพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถมืออาชีพ (SRC) กล่าวคือ การทดสอบจะถูกจัดขึ นโดยกระทรวง
คมนาคม โดยกระกรวงคมนาคมจะมอบหน้าที่ต่างๆให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และจะต้องประกาศ
ก้าหนดการทดสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ และกติกาในการทดสอบลงในเว็บไซต์ของรัฐบาลก่อนวัน
ทดสอบในปีถัดไป168ผู้สมัครจะต้องยื่นความประสงค์ในการเข้ารับการ ทดสอบภายใน 5 วันก่อนวัน
ทดสอบโดยการทดสอบจะประกอบด้วยค้าถามปรนัยจ้านวน  25-50 ข้อ ผู้ทดสอบจะต้องตอบค้าถาม

                                           
162 Madde 85 karayollari trafik yönetmeliği 2016, karayollari trafik kanunu 

No.2918 
163 Madde 86 karayollari trafik yönetmeliği 2016, karayollari trafik kanunu 

No.2918 
164 Madde 23 Ozel mesleki yeterlilik kurs yonetmeligi 2017 
165 Madde 19 Ozel mesleki yeterlilik kurs yonetmeligi 2017 
166 Madde 20 Ozel mesleki yeterlilik kurs yonetmeligi 2017 
167 Madde 22 Ozel mesleki yeterlilik kurs yonetmeligi 2017 
168 Madde 24,25 Ozel mesleki yeterlilik kurs yonetmeligi 2017 
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ให้ถูกต้องร้อยละ 60 ของจ้านวนค้าถามทั งหมด กรณีผู้ทดสอบพยายามทุจริต หรือท้าการทุจริตการ
สอบ ผู้ทดสอบจะได้รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 2011 มาตรา 5 
  (3) ข้อปฏิบัติ และการบังคับใช้ตามกฎหมาย ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ขับรถโดยสารสาธารณะ 

เมื่อผู้ขับรถได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพ (SRC) แล้ว ผู้ขับรถ
สามารถขับรถขนส่งผู้โดยสารได้ทั งภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ แต่ทั งนี ผู้ขับรถจะต้องปฏิบัติ
ตามท่ีกฎหมายก้าหนดว่าด้วยการขนส่งผู้โดยสารดังที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายการขนส่งทางบก มาตรา 
45 กล่าวคือ ผู้ขับรถจะต้องขนส่งผู้โดยสารพร้อมสัมภาระที่ผู้โดยสารสามารถแสดงข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องผู้ขับรถจะต้องตรวจสอบตั๋วโดยสารของผู้โดยสาร และไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีตั๋วโดยสารโดยสารไป
กับรถห้ามไม่ให้ผู้ขับรถหรือผู้ประจ้ารถจ้าหน่ายสินค้าใดๆบนรถห้ามมิให้ผู้ขับรถ ยอมรับ หรือยอม
ขนส่งสิ่งอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้โดยสาร หรือสัมภาระของผู้โดยสารห้ามมิให้ผู้ขับรถชักจูงหรือโฆษณาให้ผู้โดยสาร
กระท้าการใด ๆ กรณีผู้ขับรถสงสัยว่าสัมภาระที่ผู้โดยสารน้ามาด้วยนั นเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผู้ขับรถ
สามารถให้ผู้โดยสารแสดงสัมภาระที่อยู่ภายใน ทั งนี จะต้องท้าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทางปกครองด้วยผู้ขับ
รถจะต้องประพฤติเรียบร้อย ไม่ก่อความรบกวนผู้โดยสาร เช่นไม่ส่งเสียงดัง ไม่ถ่มน ้าลาย ไม่
รับประทานอาหาร เป็นต้น ผู้ขับรถจะต้องตรวจสอบและรายงานผู้ประกอบการกรณีเกิดความช้ารุด
บกพร่องเกี่ยวกับตัวรถทั งภายนอกและภายในจะต้องขับรถตามเส้นทางที่ก้าหนด จะวิ่งรถออกนอก
เส้นทางไม่ได้ และถึงเป้าหมายตามเวลาที่ก้าหนด  

ส่วนเรื่องการบังคับใช้กฎหมายการขนส่งทางบก ค.ศ.2008 ภายใต้
ประมวลกฎหมายอาญา เลขที่ 5728 มาตรา 516ได้วางหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้ใบอนุญาต
เป็นผู้ขับรถมืออาชีพ SRC และความรับผิดของผู้ประกอบการ ดังนี  

1. ผู้ขับรถต้องพกพาใบอนุญาตขณะท้าการขับรถ กรณีผู้ขับรถขับรถ
โดยไม่มีใบอนุญาตจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 TL (ประมาณ 60,000 บาท)ถ้าผู้ประกอบการ
อนุญาตให้บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตท้าการขับรถต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 TL (หรือประมาณ 
6,000 บาท) 

2. กรณีผู้ประกอบการยกเลิกเส้นทางการเดินรถโดยปราศจากเหตุอัน
ควร ภายหลังที่ผู้โดยสารซื อต๋ัวโดยสารแล้ว ต้องระวางโทษปรับ 4,000 TL (ประมาณ 50,000 บาท) 

3.  กรณี คว าม เสี ยหายตามข้ อ  2  เ กิ ด จ ากการกระท้ า ขอ ง
ผู้ประกอบการรายอื่น ผู้ประกอบการรายนั นต้องระวางโทษปรับ 4,000 TL (ประมาณ 50,000 บาท) 

4.  กรณีผู้ประกอบการปิดบังยอดขายตั๋วโดยสารเพ่ือประโยชน์ทาง
การค้า ผู้ประกอบการต้องระวางโทษปรับ 5 เท่าของราคาตั๋วโดยสารต่อตั๋ว 1 ใบ เช่น ผู้ประกอบการ
ปกปิดการจ้าหน่ายตั๋ว 3 ใบ ราคาใบละ 1,000 บาท จะต้องเสียค่าปรับเท่ากับ 1,000*5*3 = 15,000 บาท  
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5.  กรณีผู้ขับรถหรือผู้ประกอบการปล่อยให้ผู้โดยสาร โดยสารรถโดย
ไม่มีตั๋วโดยสาร ผู้ประกอบการจะต้องระวางโทษปรับ 500TL ต่อผู้โดยสาร 1 คน (ประมาณ 6,000 บาท) 

6.  ผู้ประกอบการต้องส่งผู้โดยสารถึงปลายทางด้วยความปลอดภัย 
กรณีต้องระวางโทษปรับ 1,000 TL ต่อผู้โดยสาร 1 คน (11,000 บาท)กรณีไม่สามารถส่งผู้โดยสารถึง
ปลายทางได้เพราะเหตุสุดวิสัย ผู้ประกอบการจะต้องจัดหาเส้นทางอ่ืนเพ่ือการขนส่ง หรือจัดหารถอ่ืน
เพ่ือส่งผู้โดยสารยังท่าปลายทาง หากผู้ประกอบการไม่จัดการตามวิธีใดวิธีหนึ่ง และก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้โดยสาร ต้องระวางค่าปรับ 300 TL ต่อผู้โดยสาร 1 คน (ประมาณ 4,000 บาท) ทั งนี 
ผู้ประกอบการต้องใช้ผู้ขับรถและผู้ประจ้ารถที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก้าหนด โดยผู้ขับหรือผู้
ประจ้ารถจะต้องพกพาใบอนุญาตตลอดการขนส่ง และจะต้องใช้รถที่ได้มาตรฐานและมีใบอนุญาต
ตามกฎหมาย ผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบให้มีจ้านวนผู้ขับรถที่เพียงพอต่อระยะเวลาการขับรถ
ตามกฎหมาย กรณีต้องระวางโทษปรับ 500 TL (ประมาณ 6,000 บาท)  

7.  ผู้ประกอบการจะต้องแสดงราคาตั๋วโดยสารไว้อย่างชัดเจน กรณี
ต้องระวางโทษปรับ 400 TL (ประมาณ 5,000 บาท)กรณีผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงราคาตั๋วโดยสาร
ด้วยตนเอง ต้องระวางโทษปรับ 500 TL (ประมาณ 6,000 บาท)  

8.  ผู้ประกอบการไม่สามารถขนส่งผู้โดยสารไปยังชายแดนได้ จนกว่า
จะได้รับอนุญาต กรณีต้องระวางโทษปรับ 500 TL (ประมาณ 6,000 บาท)  

9.  ผู้ประกอบการไม่รายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ นกับรถโดยสารของตนให้
เจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษปรับ 500 TL (ประมาณ 6,000 บาท)  

10. ผู้ขับรถจอดรับหรือส่งผู้โดยสารในสถานที่อ่ืน อันไม่ใช่ป้ายจอด 
ต้องระวางโทษปรับ 300 TL ต่อผู้โดยสาร 1 คน (ประมาณ 4,000 บาท)  

จากการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารณะของ
สหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย และประเทศตุรกีพบว่า ในสหภาพยุโรปผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
โดยสารสาธารณะ จะต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 21 ปีบริบูรณ์ และกรณีใบอนุญาตขับรถประเภท D และ 
D1 ผู้ขับรถสามารถขับรถได้ไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากสถานีต้นทาง และต้องมีใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถ
มืออาชีพ (CPC) โดยมีเงื่อนไขให้ขับรถได้เฉพาะภายในประเทศไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากสถานีต้นทาง 
ประเทศสมาชิกอาจอนุญาตให้ผู้ขอรับอนุญาตตามเงื่อนไขนี ขับรถโดยสารสาธารณะได้โดยมีอายุไม่ต่้า
กว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ทั งนี จะต้องแสดงใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถมืออาชีพ (CPC) แต่ส้าหรับผู้ขอรับ
ใบอนุญาตที่มีอายุไม่ต่้ากว่า 23 ปีบริบูรณ์ ส้าหรับใบอนุญาตขับรถประเภทD และมีใบอนุญาตเป็นผู้
ขับรถมืออาชีพ ผู้ได้รับอนุญาตสามารถขับรถได้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยไม่ถูกจ้ากัด
ระยะทาง แต่ทั งนี ระยะเวลาการขับรถจะต้องเป็นไปตามที่ก้าหนดไว้ในกฎหมายดังนั นเรื่องเงื่อนอายุ
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ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถมืออาชีพ โดยหลักจะต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 21 ปีบริบูรณ์กรณีขนส่ง
ผู้โดยสารในประเทศ และ 23 ปีบริบูรณ์ส้าหรับขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ  
  การทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตตามค้าสั่งของสหภาพยุโรปแบ่งเป็น 4 ขั นตอน คือ
การทดสอบภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมง (Multiple Choice Theory Test) การทดสอบภาคทฤษฎี
กรณีศึกษา สถานการณ์ต่าง ๆ 2 ชั่วโมง (Case Study Theory Test) การทดสอบขับรถ 90 นาที 
และการทดสอบปฏิกิริยาขณะขับรถ 30 นาที โดยการทดสอบภาคทฤษฎีมี 2 บททดสอบ คือ บท
ทดสอบแรกประกอบด้วยชุดค้าถาม 100 ข้อ โดยผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องท้าให้ถูกต้องจ้านวน 61 
ข้อ บททดสอบที่สองประกอบด้วย 3 กรณีศึกษาซึ่งเป็นสถานการณ์สั น ๆ โดยบททดสอบจะอธิบาย
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่คนขับอาจเผชิญและมีค้าถามจากสถานการณ์ที่ให้มา จ้านวน 15 ข้อต่อ 1 
สถานการณ์ รวมบททดสอบในส่วนที่สองนี เป็น 45 ข้อ โดยผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องตอบให้ถูกต้อง
ไม่ต่้าว่า 28 ข้อ ส่วนการทดสอบขับนั นผู้ทดสอบจะต้องใช้รถชนิดที่ขอรับใบอนุญาตในการทดสอบ 
และจะเป็นการทดสอบบนถนนจริงภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่  
  ส้าหรับประเทศออสเตรเลียบุคคลจะเป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารณะได้นั น จะต้อง
ได้รับใบอนุญาตขับรถประเภท LR, MR, HR และได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ
(Driver Authorizations)โดยผู้ยื่นค้าขอจะต้องมีใบอนุญาตขับรถ (Driver Licence) ประเภท LR, 
MR, HR ที่ออกโดยประเทศออสเตรเลีย มาแล้วเป็นเวลาไม่ต่้ากว่า 3 ปี และจะต้องถือใบอนุญาต
ติดต่อกันเป็นเวลาไม่ต่้ากว่า 2 ปีโดยเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และประวัติทาง
การแพทย์อย่างละเอียดแล้วจึงพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตแล้วแต่กรณี 
  ส่วนประเทศตุรกีผู้ขับรถโดยสารสาธารณะจะต้องมีใบอนุญาต SRC ซึ่งเป็น
ใบอนุญาตส้าหรับผู้ขับรถขนส่งไม่ว่าจะเป็นขนส่งผู้โดยสาร หรือขนส่งสิ่งของก็ตาม โดยการขนส่ง
ผู้โดยสารแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ SRC 1 เป็นใบอนุญาตส้าหรับผู้ขับรถเพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร ทั งใน
ประเทศ และระหว่างประเทศ โดยใบอนุญาต SRC 1 สามารถใช้แทน SRC 2 ได้ ผู้ขอรับอนุญาตต้อง
มีอายุ 26 ปีบริบูรณ์ และสามารถใช้งานได้จนถึงอายุ 66 ปี โดยผู้ขอรับอนุญาตต้องไม่มีประวัติ
อาชญากรรม เกี่ยวกับยาเสพติด อาวุธปืน และลักลอบน้าเข้าหรือส่งออกสินค้า เป็นต้น และ SRC 2 
เป็นใบอนุญาตส้าหรับผู้ขับรถเพ่ือบรรทุกผู้โดยสารเฉพาะในประเทศเท่านั น ไม่สามารถใช้เพ่ือขับ
รถบรรทุกผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ โดยผู้ขอรับอนุญาตต้องมีอายุ 26 ปีบริบูรณ์ และสามารถใช้
งานได้จนถึงอายุ 66 ปี หลังจากที่ผู้ขับรถได้รับใบอนุญาต SRC 2 แล้ว ผู้ขับรถสามารถขับรถโดยสาร
สาธารณะได้ทุกชนิดในประเทศตุรกีในการขอรับใบอนุญาต SRC ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการอบรม
ภาคทฤษฎี ใบอนุญาตประเภท 1  32 ชั่วโมง 14 บทเรียน ส่วนประเภท 2 28 ชั่วโมง 13 บทเรียน 
โดยใบอนุญาตประเภท 1 และ 2 (บรรทุกผู้โดยสาร) ไม่ต้องอบรมเรื่องกฎหมายการค้า เรื่อง
รถบรรทุก กฎหมายว่าด้วยการลักลอบน้าเข้าส่งออก และบทเรียนเรื่องวัตถุอันตราย เมื่อผ่านการ
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อบรมแล้วผู้ขอรับจะต้องผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีโดยการทดสอบจะประกอบด้วยค้าถามปรนัย
จ้านวน 25-50 ข้อ โดยผู้ทดสอบจะต้องตอบค้าถามให้ถูกต้องร้อยละ 60 ของจ้านวนค้าถามทั งหมด 
กรณีการทดสอบขับนั นขึ นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่  
  ดังนั นผู้เขียนเห็นว่า สหภาพยุโรป และประเทศตุรกีมีเงื่อนไขและขั นตอนในการ
ขอรับใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะในหลายประเด็นที่คล้ายกัน เช่นผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตขับรถมาก่อน จากนั นจึงขอรับใบอนุญาตเพ่ือเป็นผู้ขับรถมืออาชีพได้โดยใช้ชื่อว่า CPC 
ส้าหรับสหภาพยุโรป และ SRC ส้าหรับประเทศตุรกี โดยคุณสมบัติเรื่องเงื่อนอายุส้าหรับสหภาพยุโรป
ผู้ขอรับต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 21 ปี หรือ 24 ปีบริบูรณ์แล้วแต่กรณี แต่ในประเทศตุรกีนั นผู้ขอรับต้องมี
อายุไม่ต่้ากว่า 26 ปีบริบูรณ์ ในส่วนของการทดสอบภาคทฤษฎีสหภาพยุโรปมีการทดสอบมากกว่า 
เพราะเป็นการทดสอบ 2 ลักษณะและมีค้าถามที่มากกว่า ส่วนเกณฑ์การสอบผ่านไม่แตกต่างกัน และ
ในเรื่องการทดสอบขับนั นสหภาพยุโรปบังคับให้ต้องมีการทดสอบตามระยะเวลา ส่วนประเทศตุรกี
ขึ นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ แต่ประเทศออสเตรเลียไม่มีการทดสอบเฉพาะเพ่ือการเป็นผู้ขับรถ
ขนส่งผู้โดยสาร แต่มีหลักเกณฑ์ว่าผู้จะขับรถโดยสารสาธารณะได้นั นจะต้องได้รับอนุญาต และมี
ใบอนุญาตประเภท LR, MR, HRมาแล้วไม่ต่้ากว่า 3 ปีและถือติดต่อกันไม่ต่้ากว่า 2 ปี และการขอรับ
ใบอนุญาตต้องได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตรวจสอบทางการแพทย์ โดยไม่มีการทดสอบ
อ่ืนอีก  
 
 
 
 
 

3.1.2  ระยะเวลาการขับรถและการบันทึกข้อมูลการขับรถโดยสารสาธารณะ 
3.1.2.1 ระยะเวลาการขับรถโดยสารสาธารณะ 

 1)  ระยะเวลาการขับรถโดยสารสาธารณะของสหภาพยุโรป 
   สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ส้าคัญได้แก่ ความเหน็ดเหนื่อยของผู้
ขับรถ เนื่องจากไม่มีมาตรการบังคับเรื่องระยะเวลาการท้างานของผู้ขับรถ ด้วยเหตุนี เองสหภาพยุโรป
จึงวางระเบียบร่วมกันในการจ้ากัดระยะเวลาการการท้างาน และการพักผ่อนของผู้ขับรถ ทั งนี เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเหนื่อยล้า ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรถโดยสารสาธารณะขนาด
ใหญ่ โดยแบ่งเป็นระยะเวลาการขับรถ การพักระหว่างขับรถ และการพักผ่อนประจ้าวัน ดังนี  
 (1) ระยะเวลาการขับรถ และระยะเวลาการพัก (Driving and Breaks 
Time) ระยะเวลาการขับรถ และระยะเวลาพักของผู้ขับรถประเภทบรรทุกสินค้า หรือผู้โดยสาร ใน
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สหภาพยุโรปนั นถูกจ้ากัดไว้ตามกฎหมาย ได้แก่ ระเบียบ (EC) เลขที่ 561/2006 ของรัฐสภาและสภา
ยุโรปเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 (REGULATION (EC) No 561/2006 OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 March 2006) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก้าหนด
หลักเกณฑ์เรื่องเวลาการขับรถและเวลาพักส้าหรับผู้ขับรถประเภทรถบรรทุกเพ่ือขนส่งสินค้า หรือรถ
โดยสารสาธารณะเพ่ือขนส่งผู้โดยสาร ทั งนี เพ่ือให้มาตรฐานการขนส่งทางบกเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามและการติดตามผล ตลอดจนการน้าระเบียบไป
บังคับใช้ในประเทศสมาชิก เพ่ือความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมการขนส่งต่อไป โดยสาระส้าคัญของ
ระเบียบที่ 561/2006 มีรายละเอียดดังนี  
 ระเบียบนี ใช้บังคับกับรถบรรทุกที่มีน ้าหนักมากกว่า 3 ,500 กิโลกรัม 
และรถโดยสารสาธารณะส้าหรับผู้โดยสารกว่า 9 คนและรวมผู้ขับรถด้วย  ค้าว่า “ระยะเวลาขับรถ” 
หมายความว่า เวลาใด ๆ ที่ผู้ขับท้าการขับรถโดยถูกบันทึกไว้โดยเครื่องบันทึก หรือที่สามารถค้านวณ
ได้ตามความเป็นจริงกรณีที่เครื่องบันทึกช้ารุด  และ “ระยะเวลาพัก” หมายความว่า ระยะเวลาการ
พักการขับรถตามท่ีก้าหนดไว้ในกฎหมาย169 

ระยะเวลาในการขับรถถูกจ้ากัดไว้เพียง 9 ชั่วโมงต่อวันเท่านั น แต่ทั งนี 
สามารถเพ่ิมเวลาขับได้สูงสุด 10 ชั่วโมงต่อวัน ทั งนี สามารถเพ่ิมได้ 2 ครั งต่อสัปดาห์เท่านั น170  
ปรากฏตามตัวอย่างภาพ 

 
 
ภาพที่ 3.9 ระยะเวลาการขับรถ และระยะเวลาการพัก ของผู้ขับรถ171 

                                           
169 Article 4 of REGULATION (EC) No 561/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCILof 15 March 2006 
170 Article 6 of REGULATION (EC) No 561/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCILof 15 March 2006 
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จากภาพเป็นการแสดงเวลาการขับรถโดยจ้ากัดไว้ที่ 9 ชั่วโมงต่อวัน 

โดยอาจแบ่งการขับออกเป็น 2 ครั ง ครั งละ 4.5 ชั่วโมงตามภาพแรก หรืออาจแบ่งการขับเป็นสามครั ง 
ครั งละ 2 ชั่วโมง 4.5 ชั่วโมง และ 2.5 ชั่วโมงก็ได้ตามภาพที่สอง แต่ทั งนี ระยะเวลารวมกันต้องไม่เกิน 
9 ชั่วโมงต่อวันแต่ทั งนี ระยะเวลาการขับรถสามารถเพ่ิมได้สูงสุดเป็น 10 ชั่วโมงต่อวัน โดยสามารถเพ่ิม
ได้แค่ 2 ครั งต่อสัปดาห์เท่านั น ปรากฏตามตัวอย่างภาพ 

 

 
 
ภาพที่ 3.10 ระยะเวลาการขับรถที่สามารถเพ่ิมได้เป็น 10 ชั่วโมงต่อวัน172 

 
ดังนั นภายใน 1 สัปดาห์ผู้ขับสามารถขับรถได้ระยะเวลารวมกันแล้วไม่

เกิน 56 ชั่วโมง173 ปรากฏตามตัวอย่างภาพ 
 

                                           
171 REGULATION (EC) No 561/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 15 March 2006 
172 REGULATION (EC) No 561/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 15 March 2006 
173Article 6 of REGULATION (EC) No 561/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL of 15 March 2006 
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ภาพที่ 3.11 ระยะเวลาขับรถภายใน 1 สัปดาห์174 

 
แต่ทั งนี ผู้ขับจะสามารถขับรถได้ไม่เกิน 90 ชั่วโมงภายในสองสัปดาห์175 

ปรากฏตามภาพตัวอย่าง 
 

 
 
ภาพที่ 3.12 ระยะเวลาขับรถภายใน 2 สัปดาห์176  

จากภาพตัวอย่างแสดงให้เห็นระยะเวลาการขับรถของผู้ขับตั งแต่
สัปดาห์ที่ 9-13 ซึ่งระยะเวลาการขับรถรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 56 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่เกิน 90 
ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์ โดยสัปดาห์ที่ 9 และ 10 รวมกันแล้วได้ 90 ชั่วโมง สัปดาห์ที่ 11 และ 12 
รวมกันแล้วก็ได้ 90 ชั่วโมงเช่นกัน ทั งนี การห้ามมิให้ขับรถเกินกว่าระยะเวลา 90 ชั่วโมงต่อสอง

                                           
174 REGULATION (EC) No 561/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 15 March 2006 
175 Article 6, REGULATION (EC) No 561/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL of 15 March 2006 
176 REGULATION (EC) No 561/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 15 March 2006 
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สัปดาห์นั น หมายความถึงเฉพาะสัปดาห์ที่อยู่ติดกันเท่านั น ส่วนระยะเวลาการพักนั น หลังจากที่ผู้ขับ
ได้ท้าการขับรถตามระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ขับจะต้องท้าการพักอย่างน้อย 45 นาที 177 
ปรากฏตามภาพตัวอย่าง 

 

 
 
ภาพที่ 3.13 ระยะเวลาพักของผู้ขับรถ178 
 

จากภาพแสดงเวลาการพักของผู้ขับ ภาพแรกนั นเป็นกรณีที่ผู้ขับท้าการ
ขับรถแล้ว 4.5 ชั่วโมง และพัก 45 นาที ซึ่งกรณีดังกล่าวผู้ขับสามารถขับรถได้อีก 4-5 ชั่วโมง หรืออีก
กรณีเวลาพัก 45 นาที อาจแบ่งเป็น การพักสองช่วงเวลาคือ 15 นาที และ 30 นาที โดยการพักสอง
ช่วงเวลานี จะต้องจัดให้อยู่ในช่วงเวลา 4.5 ชั่วโมง ปรากฏตามภาพตัวอย่าง 
 

 

                                           
177 Article 7, REGULATION (EC) No 561/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL of 15 March 2006. 
178 REGULATION (EC) No 561/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 15 March 2006 
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ภาพที่ 3.14 ระยะเวลาพักท่ีสามารถแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา179 
 

(2) การพักผ่อนประจ้าวัน (Daily Rest) 
 “การพักผ่อน” หมายความถึงการที่ผู้ขับรถได้รับการพักผ่อนโดย
ปราศจากสิ่งรบกวน ดังนั นในระยะเวลาการพักผ่อนนี ห้ามไม่ให้ผู้ขับรถท้าการอ่ืนอันอาจส่งผลกระทบ
ต่อระยะเวลาพักผ่อน เช่น การท้างานพิเศษ การเป็นอาสาสมัคร การบริการชุมชน เป็น ต้น180ซึ่งเวลา
พักตามที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น กับระยะเวลาพักผ่อนนั นแตกต่างกัน ซึ่งผู้ขับรถจะต้องได้รับทั งการ
พักและการพักผ่อน  
 เวลาพัก (Rest Time) นั นสามารถแบ่งการพักออกได้เป็นหลาย
ช่วงเวลาโดยเป็นเวลาที่เกิดต่อเนื่องจากระยะเวลาขับรถ ส่วนระยะเวลาพักผ่อน (Daily Rest) นั นถูก
แยกออกมาเป็นอีกส่วนเวลาหนึ่งต่างหาก โดยผู้ขับรถจะต้องมีเวลาพักผ่อนขั นพื นฐาน 11 ชั่วโมง
ติดต่อกันปรากฏตามภาพตัวอย่าง 
 

 
 

                                           
179 REGULATION (EC) No 561/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 15 March 2006 
180 Article 4 of REGULATION (EC) No 561/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL of 15 March 2006 
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ภาพที่ 3.15 ระยะเวลาพักผ่อนของผู้ขับรถ181 
 

กรณีที่ไม่สามารถพักผ่อนติดต่อกันได้ 11 ชั่วโมง ผู้ขับรถจะต้อง
พักผ่อนให้ครบระยะเวลา 12 ชั่วโมง เช่น 8 ชั่วโมง และ 4 ชั่วโมง หรือ 9 ชั่วโมงและ 3 ชั่วโมงปรากฏ
ตามภาพตัวอย่าง 
 

 
 
ภาพที่ 3.16 ระยะเวลาพักผ่อนกรณีผู้ขับรถไม่สามารถพักผ่อนติดต่อกันได้182 
 

แต่ในบางกรณีผู้ขับอาจลดระยะเวลาการพักผ่อนลงให้เหลือ 9 ชั่วโมง
ต่อวันก็ได้ แต่ทั งนี จะท้าได้ไม่เกิน 3 ครั งภายใน 1 สัปดาห์ ปรากฏตามภาพตัวอย่าง 
 

 
 
ภาพที่ 3.17 การลดระยะเวลาการพักผ่อนของผู้ขับรถ183 

                                           
181 REGULATION (EC) No 561/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 15 March 2006 
182 REGULATION (EC) No 561/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 15 March 2006 
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แต่กรณีมีคนขับรถ 2 คน (Multi Manning) ผู้ขับสามารถเพ่ิมเวลาขับ

รถได้เป็น 30 ชั่วโมง จากเวลาปกติ 24 ชั่วโมง และจะต้องมีเวลาพักผ่อนอย่างน้อย 9 ชั่วโมง 184 
ปรากฏตามภาพตัวอย่าง 
 

 
 
ภาพที่ 3.18 ระยะเวลาขับรถของผู้ขับรถสองคน185 
 

จากตัวอย่างภาพแสดงถึงการขับรถ เวลาพัก และเวลาพักผ่อน ของ
คนขับรถสองคน ซึ่งแบ่งเวลากันขับรถ โดยหากผู้ขับรถคนที่หนึ่งท้าการขับรถ อีกคนหนึ่งก็จะพัก  
  
  2) ระยะเวลาการขับรถโดยสารสาธารณะของประเทศออสเตรเลีย 
 

                                           
183 REGULATION (EC) No 561/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 15 March 2006 
184 Article 8 of REGULATION (EC) No 561/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCILof 15 March 2006. 
185 REGULATION (EC) No 561/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 15 March 2006 
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ภาพที่ 3.19 รายงานของแผนกการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานของประเทศออสเตรเลีย186 

 
  จากรายงานของแผนกการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทั่วประเทศ จากส้านักงาน
โครงสร้างด้านการขนส่งและเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย ตามกราฟที่ปรากฏด้านบนนั น187 
แสดงถึงอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศออสเตรเลียตั งแต่เดือนเมษายน ค.ศ. 
2012 ถึง เดือนเมษายน ค.ศ. 2017 ปรากฏว่า อัตราการเสียชีวิตทางถนนของประเทศออสเตรเลีย
ตั งแต่ต้นปี ค.ศ. 2017 มีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับ ปี ค.ศ.2016 แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการ
พัฒนามาตรการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งมาตรการเรื่องการควบคุมพฤติกรรมผู้ขับรถ เป็นอีก
มาตรการที่ส้าคัญอันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับของการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั นประเทศออสเตรเลียจึงมี
มาตรการบังคับทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี  ได้แก่ มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยระยะเวลาการขับรถ
และการพักของผู้ขับรถ หรือการจัดการความเหนื่อยล้า (Fatigue Management) 
   ความเหนื่อยล้า หมายความถึง การที่ความสามารถในการขับรถของผู้ขับลดลง อัน
เป็นผลมาจากการเมื่อยล้าของร่างกาย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากอาการง่วงนอน ซึ่งความเหนื่อยล้า
นี อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้โดยสาร188 ประเทศออสเตรเลียทุกรัฐต่างให้ความส้าคัญในเรื่องความ
ปลอดภัยของผู้โดยสาร เป็นอย่างมาก จึงสร้างมาตรการต่างๆภายใต้กฎหมายเพ่ือควบคุมการขับของ
ผู้ขับรถ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “กฎหมายว่าด้วยเรื่องการควบคุมความเหนื่อยล้า หรื อ Fatigue 

                                           
186 Australia Government Department of Infrastructure and Regional Development 
187 Australia Government Department of Infrastructure and Regional Development, 

Road Death Australia April 2017, Retrieved March 12, 2017 from https://bitre.gov. 
au/publications/ongoing/rda/files/RDA_Apr_2017_II.pdf 

188 Safe Work Australia, op. cit. 
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Management” ซึ่งเป็นกฎหมายเพ่ือควบคุมมิให้ผู้ขับ ขับรถระหว่างมีอาการเหนื่อย เมื่อยล้า หรือ
ง่วงนอน โดยการก้าหนดระยะเวลาการขับรถ เฉพาะรถที่มีน ้าหนักมากกว่า 12 ตัน และรถโดยสาร
สาธารณะขนาดใหญ่ เช่นรถบัส รถโค้ชเป็นต้นโดย มีรายละเอียดดังนี   

(2.1) ระยะเวลาการท้างานขั นพื นฐาน (Standard Hours)189 
มาตรา 5, 6 และ 8 ของระเบียบว่าด้วยการควบคุมรถที่มีขนาด

ใหญ่ เรื่องการจัดการความเหนื่อยล้า (Heavy Vehicle National Law Act 2012 Heavy Vehicle 
(Fatigue Management) National Regulation) ซึ่งก้าหนดตารางระยะเวลาท้างาน และระยะเวลา
พักส้าหรับผู้ขับรถโดยสารสาธารณะไว้ โดยแบ่งเป็นสองกรณีได้แก่ กรณีที่มีผู้ขับรถเพียงคนเดียว 
(Solo Driver) และผู้ขับรถสองคนขึ นไป (Two up Driver) ดังนี  
  
ตารางที่ 3.11 มาตรฐานชั่วโมงการขับรถ กรณีผู้ขับรถคนเดียวโดยรถที่มีขนาดใหญ่ (Heavy Vehicle) 
 

รอบเวลา ระยะเวลาท างานสูงสุด ระยะเวลาพักอย่างต่ า 
5 ชั่วโมง 30 นาที 5 ชั่วโมง 15 นาที ต่อเนื่องกัน 15 นาที 

8 ชั่วโมง 7 ชั่วโมง 30 นาที 30 นาที โดยพักต่อเนื่องกัน 15 นาที 
11 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง 60 นาที โดยพักต่อเนื่องกัน 15 นาที 
24 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 7 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน โดยพักอยู่กับที่* 

7 วัน, 168 ชั่วโมง 72 ชั่วโมง 24 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน โดยพักอยู่กับที่ 
14 วัน, 336 ชั่วโมง 144 ชั่วโมง  2 คืน และต่อเนื่องถึงเวลากลางวัน 

 
หมายเหตุ: การพักอยู่กับท่ีเช่นการพักนอกตัวรถ หรือการนอนหลับในรถขณะรถจอดพักตามสถานที่ที่

ได้รับอนุญาต 
ตารางที่ 3.12 มาตรฐานชั่วโมงการขับรถ กรณีผู้ขับรถคนเดียวโดยรถบัส 
 

รอบเวลา ระยะเวลาท างานสูงสุด ระยะเวลาพักอย่างต่ า 
5 ชั่วโมง 30 นาที 5 ชั่วโมง 15 นาที ต่อเนื่องกัน 15 นาที 

8 ชั่วโมง 7 ชั่วโมง 30 นาที 30 นาที โดยพักต่อเนื่องกัน 15 นาที 

                                           
189 Part 2 of Heavy Vehicle National Law Act 2012 Heavy Vehicle (Fatigue 

Management) National Regulation Current as at 6 February 2016 
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11 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง 60 นาที โดยพักต่อเนื่องกัน 15 นาที 
24 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 7 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน โดยพักอยู่กับที่ 

7 วัน, 168 ชั่วโมง - 6 คืน* 
28 วัน, 672 ชั่วโมง 288 ชั่วโมง 24 ชั่วโมงติดต่อกัน 4 ครั ง โดยพักอยู่กับที่ 

 
หมายเหตุ: การพักผ่อนเวลากลางคืนคือ การนอน 7 ชั่วโมงติดต่อกันระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 

08.00 นาฬิกา  
 
ตารางที่ 3.13 มาตรฐานชั่วโมงการขับรถ กรณีผู้ขับรถสองคนขึ นไป 
 

รอบเวลา ระยะเวลาท างานสูงสุด ระยะเวลาพักอย่างต่ า 
5 ช่ัวโมง 30 นาที 5 ช่ัวโมง 15 นาที ต่อเนื่องกัน 15 นาที 

8 ช่ัวโมง 7 ช่ัวโมง 30 นาที 30 นาที โดยพักต่อเนื่องกัน 15 
นาที 

11 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 60 นาที โดยพักต่อเนื่องกัน 15 
นาที 

24 ช่ัวโมง 12 ช่ัวโมง 5 ช่ัวโมงต่อเนื่องกัน โดยอาจพักใน
สถานท่ีที่ถูกจัดไว้บนรถ ขณะที่รถ

ก้าลังแล่น 
52 ช่ัวโมง  10 ช่ัวโมงต่อเนื่องกัน โดยพักอยู่กับ

ที ่
7 วัน 60 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมงติดต่อกัน และ 24 ช่ัวโมง 

โดยพักอย่างน้อย 7 ช่ัวโมง
ติดต่อกัน 

14 วัน 120 ช่ัวโมง 2 คืน และ 2 คืนต่อเนื่องถึง
กลางวัน 

  
(2.2) การจัดการกับความเหนื่อยล้าขั นพื นฐาน BFM Hours  

(Basic Fatigue Management) 
มาตรา 9 และ 10 ของระเบียบว่าด้วยการควบคุมรถที่มีขนาดใหญ่ 

เรื่องการจัดการความเหนื่อยล้า (Heavy Vehicle National Law Act 2012 Heavy Vehicle 
(Fatigue Management) National Regulation) ซึ่งก้าหนดตารางระยะเวลาท้างาน และระยะเวลา
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พักส้าหรับผู้ขับรถโดยสารสาธารณะไว้ โดยแบ่งเป็นสองกรณีได้แก่ กรณีที่มีผู้ขับรถเพียงคนเดียว 
(Solo Driver) และผู้ขับรถสองคนขึ นไป (Two Up Driver) ดังนี  
  
ตารางที่ 3.14 BFM Hours กรณีผู้ขับรถคนเดียว (Solo Driver) 
 

รอบเวลา ระยะเวลาท างานสูงสุด ระยะเวลาพักอย่างต่ า 

6 ช่ัวโมง 15 นาที 6 ช่ัวโมง ต่อเนื่องกัน 15 นาที 
9 ช่ัวโมง 8ช่ัวโมง 30 นาที 30 นาที โดยพักต่อเนื่องกัน 15 

นาที 
12 ช่ัวโมง 11 ช่ัวโมง 60 นาที โดยพักต่อเนื่องกัน 15 

นาที 
24 ช่ัวโมง 14 ช่ัวโมง 7 ช่ัวโมงต่อเนื่องกัน โดยพักอยู่กับท่ี 

7 วัน 36 ช่ัวโมง ไม่จ้ากดั 
14 วัน 144 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมงต่อเนื่องกัน หลังการ

ท้างานไม่เกิน 84 ช่ัวโมง และ 2 คืน 
และ 2 คืนติดต่อกันจนถึงเวลา

กลางวัน 

  
ตารางที่ 3.15 BFM House กรณีผู้ขับสองคนขึ นไป (Two Up Driver) 
 

รอบเวลา ระยะเวลาท างานสูงสุด ระยะเวลาพักอย่างต่ า 
24 ชั่วโมง 14 ชั่วโมง - 
82 ชั่วโมง -  10 ชั่วโมงติดต่อกัน โดยพักอยู่กับที่ 

7 วัน 70 ชั่วโมง 24 ชั่วโมงติดต่อกัน และ 7 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ภายในเวลาพัก 24 ชั่วโมง 

14 วัน 140 ชั่วโมง 4 คืน 

 
 
 

(2.3) การจัดการกับความเหนื่อยล้าขั นสูง AFM House (Advanced 
Fatigue Management) 



 
 

136 

มาตรา 11 ของระเบียบว่าด้วยการควบคุมรถที่มีขนาดใหญ่ เรื่อง
การจัดการความเหนื่อยล้า (Heavy Vehicle National Law Act 2012 Heavy Vehicle (Fatigue 
Management) National Regulation) ซึ่งก้าหนด เรื่องการจัดการกับความเหนื่อยล้าขั นสูง 
กล่าวคือระยะเวลาการขับรถแบบ AFM เป็นการขับรถตามระยะเวลาที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูง 
กล่าวคือผู้ขับรถ ขับรถมากกว่าระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ และพักน้อยกว่าระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ตาม
มาตรฐาน ดังนั นจึงต้องน้าวิธีการจัดการกับความเหนื่อยล้าระดับสูงมาใช้ การจัดการความเหนื่อยล้า
ขั นสูง (AFM) เป็นการน้าแนวทางการบริหารความเสี่ยงระดับสูงมาใช้ในการจัดการกับความเมื่อยล้า
ของผู้ขับขี่ยานพาหนะนั น   

ดังนั นจึงสรุปได้ว่า ระยะเวลาการขับรถของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ
สามารถแบ่งได้ 3 แบบเวลา ได้แก่ ระยะเวลามาตรฐาน (Standard Hours) ระยะเวลาที่จะต้องใช้
วิธีการจัดการความเหนื่อยล้าขั นพื นฐาน (Basic Fatigue Management: BFM) และระยะเวลาที่
จะต้องใช้วิธีการจัดการความเหนื่อยล้าขั นสูง (Advanced Fatigue Management: AFM)ระยะเวลา
ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดคือระยะเวลาการขับรถที่ได้มาตรฐาน ส่วนระยะเวลาที่มีความเสี่ยงสูงสุดคือ
ระยะเวลาการขับรถที่จะต้องน้าวิธีการจัดการความเสี่ยงขั นสูงมาใช้ ทั งนี เนื่องจากผู้ขับรถมีความ
ยืดหยุ่นในเรื่องระยะเวลาการขับรถและระยะเวลาการพักท่ีมากกว่า แต่ทั งนี การจะเลือกวิธีการจัดการ
เวลาขับรถอย่างไรย่อมขึ นอยู่กับความพร้อมที่จะจัดการกับความเสี่ยงของผู้ขับรถและผู้ประกอบการ
 3) ระยะเวลาการขับรถโดยสารสาธารณะของประเทศตุรกี 
 (1) ระยะเวลาการขับรถ และระยะเวลาการพัก (Driving and Breaks 
Time) และการพักผ่อนประจ้าวัน (Daily Rest) 

อุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะในประเทศตุรกีส่วนหนึ่งเกิดจาก
อาการหลับใน หรืออาการเหนื่อยล้าของผู้ขับรถอันเนื่องมาจากการขับรถติดต่อกันนานเกินไป ดังนั น
ภาครัฐจึงมีมาตรการเพ่ือควบคุมระยะเวลาการขับรถของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ โดยการก้าหนด
เงื่อนไขว่าด้วยระยะเวลาการขับรถและระยะเวลาพักของผู้ขับรถไว้ในกฎหมายการจราจรทางบก ค.ศ.
2003 (Karayollari Trafik Yonetmeligi) โดยกฎหมายว่าด้วยระยะเวลาการขับรถ และระยะเวลา
การพักของประเทศตุรกี เกิดขึ นภายใต้ความร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization: ILO) ซึ่งองค์การนี จัดตั งขึ นเมื่อปี ค.ศ.1979 และมีข้อตกลง
ทั งหมด 153 ฉบับ โดยประเทศตุรกีเข้าร่วมความตกลงในปี ค.ศ. 2002มาตรการทางกฎหมายว่าด้วย
ระยะเวลาการขับรถและการพักของผู้ขับรถบรรทุกหรือรถโดยสารสาธารณะนั นถูกก้าหนดไว้ในมาตรา 
98 ของกฎหมายจราจรทางบก ค.ศ.2003 (Karayollari Trafik YonetmeligiMadde 98) วางหลักว่า 
มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยระยะเวลาการขับรถและการพักของผู้ขับรถบรรทุกหรือรถโดยสาร
สาธารณะนี  ใช้กับรถโดยสารสารหรือรถบรรทุกที่มีน ้าหนักมากกว่า 35 ,00 กิโลกรัม โดยบรรทุก
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ผู้โดยสารมากกว่า 9 คนรวมผู้ขับรถ ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ผู้ขับรถจะต้องมีเวลาท้างานและ
เวลาพัก กล่าวคือ 

1.  ผู้ขับรถจะต้องขับรถไม่เกิน 9 ชั่วโมง และติดต่อกันได้ไม่เกิน 4
ชั่วโมง 30 นาที  

2.  ผู้ขับรถจะต้องมีวันหยุดประจ้าสัปดาห์อย่างน้อย 1 วัน โดยผู้ขับ
รถจะต้องได้รับการพักผ่อน 24 ชั่วโมงของวันหยุดนั น 

3.  ผู้ขับรถที่ขับรถระหว่างระประเทศสามารถขับรถติดต่อกันได้ 12 
วัน และจะต้องมีวันหยุดพัก 2 วันโดยจะต้องพักผ่อน 24 ชั่วโมงของวันหยุดนั น และเวลาท้างาน
รวมกัน 2 สัปดาห์จะต้องไม่เกิน 90 ชั่วโมง  

4.  ในระยะเวลาการขับรถติดต่อกัน 4 ชั่วโมง 30 นาที ผู้ขับรถจะต้อง
พัก 45 นาที หรืออาจแบ่งการพักออกเป็นช่วงเวลาแต่ทั งนี ต้องไม่ต่้ากว่า 15 นาที เช่น ภายใน
ระยะเวลาการท้างาน 4 ชั่วโมง 30 นาที แบ่งการพักออกเป็น 3 ช่วงเป็นช่วงละ 15 นาที เป็นต้น  

5. ในระยะเวลาการพัก 45 นาที ผู้ขับรถจะต้องพักผ่อนเท่านั น ห้ามมิ
ให้ท้างานอ่ืน กรณีน้ารถข้ามฟากระยะเวลาที่รถจอดรออยู่ในเรือ ไม่ถือว่าเป็นเวลาพัก และระยะเวลา
การพัก 45 นาทีนี ไม่รวมอยู่ในระยะเวลาการพักผ่อนประจ้าวัน 

6.  ในระยะเวลา 24 ชั่วโมงผู้ขับรถต้องมีเวลาพักผ่อนประจ้าวันอย่าง
น้อย 11 ชั่วโมงติดต่อกันกรณีที่ไม่สามารถพักผ่อนติดต่อกันได้ 11 ชั่วโมง ผู้ ขับรถจะต้องพักผ่อนให้
ครบระยะเวลา 12 ชั่วโมง เช่น 8 ชั่วโมง และ 4 ชั่วโมงผู้ขับรถสามารถพักผ่อนประจ้าวันติดต่อกัน 9 
ชั่วโมงก็ได้ แต่การพักผ่อนในลักษณะนี สามารถท้าได้เพียง 3 ครั งต่อ 1 สัปดาห์เท่านั น 

กรณีผู้ขับรถ 2 คน ทุก ๆ 30 ชั่วโมงผู้ขับรถคนหนึ่งจะต้องได้รับการ
พักผ่อน 8 ชั่วโมงกรณีรถออกแบบมาให้มีที่พักผ่อนของผู้ขับรถโดยเฉพาะผู้ขับรถสามารถแวะพักและ
พักผ่อนในรถได้กรณีน้ารถข้ามฟากผู้ขับรถสามารถท้างานได้โดยไม่ต้องมีระยะเวลาพัก เป็นเวลา 1 
วัน ภายใน 1 สัปดาห์ โดยวันอื่น ๆ ผู้ขับจะต้องพักผ่อนอย่างน้อย 11 ชั่วโมงทุกวัน กรณีเรือเข้าเทียบ
ท่าในระยะเวลาพักผ่อน ผู้ขับรถจะต้องด้าเนินการเรื่องเอกสารและด้าเนินการน้ารถออกจากท่า
ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมงเท่านั น และจะต้องเพ่ิมเวลาพักผ่อนอีก 2 ชั่วโมง  

จากการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องระยะเวลาการขับรถโดยสารสาธารณะของสหภาพ
ยุโรป ประเทศออสเตรเลีย และประเทศตุรกีพบว่า ระยะเวลาการขับรถ และระยะเวลาพักของผู้ขับ
รถประเภทบรรทุกสินค้า หรือผู้โดยสาร ในสหภาพยุโรปนั นถูกจ้ากัดไว้ตามกฎหมาย ได้แก่ ระเบียบ 
(EC) เลขที่ 561/2006 ใช้บังคับกับรถบรรทุกที่มีน ้าหนักมากกว่า 3500 กิโลกรัม และรถโดยสาร
สาธารณะส้าหรับผู้โดยสารกว่า 9 คนและรวมผู้ขับรถด้วย  โดก้าหนดให้ระยะเวลาในการขับรถถูก
จ้ากัดไว้เพียง 9 ชั่วโมงต่อวันเท่านั น แต่ทั งนี สามารถเพ่ิมเวลาขับได้สูงสุด เป็น10 ชั่วโมงต่อวัน เพียง 
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2 ครั งต่อสัปดาห์เท่านั น ส่วนระยะเวลาการพักนั น หลังจากที่ผู้ขับได้ท้าการขับรถตามระยะเวลาที่
ก้าหนดไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ขับจะต้องท้าการพักอย่างน้อย 45 นาที และพักผ่อน (Daily Rest) ขั นพื นฐาน 
11 ชั่วโมงติดต่อกันภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งใกล้เคียงกับกฎหมายว่าด้วยระยะเวลาการขับรถ
และการพักของผู้ขับรถบรรทุกหรือรถโดยสารสาธารณะของประเทศตุรกี โดยหลักกฎหมายดังกล่าว
ถูกก้าหนดไว้ในมาตรา 98 ของกฎหมายจราจรทางบก ค.ศ.2003 (Karayollari Trafik 
YonetmeligiMadde 98) โดยมาตรการทางกฎหมายว่าด้วยระยะเวลาการขับรถและการพักของผู้ขับ
รถบรรทุกหรือรถโดยสารสาธารณะให้ใช้กับรถโดยสารสารหรือรถบรรทุกที่มีน ้าหนักมากกว่า 35 ,00 
กิโลกรัมที่บรรทุกผู้โดยสารมากกว่า 9 คนรวมผู้ขับรถ และภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ผู้ขับรถ
จะต้องขับรถไม่เกิน 9 ชั่วโมง และติดต่อกันได้ไม่เกิน 4ชั่วโมง 30 นาที และจะต้องมีวันหยุดประจ้า
สัปดาห์อย่างน้อย 1 วัน โดยผู้ขับรถจะต้องได้รับการพักผ่อน 24 ชั่วโมงของวันหยุดนั น 

ส้าหรับประเทศออสเตรเลียมาตรการทางกฎหมายว่าด้วยระยะเวลาการขับรถ
โดยสารสาธารณะ ถูกก้าหนดไว้ในมาตรา 5, 6 และ 8 ของระเบียบว่าด้วยการควบคุมรถที่มีขนาด
ใหญ่ เรื่องการจัดการความเหนื่อยล้า โดยก้าหนดระยะเวลาท้างาน และระยะเวลาพักส้าหรับผู้ขับรถ
โดยสารสาธารณะไว้ กล่าวคือ เมื่อท้างานติดต่อกัน 5 ชั่วโมง 15 นาที ผู้ขับจะต้องพักอย่างน้อย 15 
นาท ีเมื่อท้างานติดต่อกัน 7 ชั่วโมง 30 นาที ผู้ขับจะต้องพักอย่างน้อย 30 นาที เมื่อท้างานติดต่อกัน 
10 ชั่วโมง ผู้ขับจะต้องพักอย่างน้อย 60 นาที และเมื่อท้างานติดต่อกัน 12 ชั่วโมง ผู้ขับจะต้องพัก
อย่างน้อย 7 ชั่วโมงและนอกจากนี ประเทศออสเตรเลียยังมีรูปแบบการจัดการระเวลาการขับรถที่
เข้มงวดขึ นอีกสองระดับได้แก่การจัดการกับความเหนื่อยล้าขั นพื นฐาน BFM Hours  (Basic Fatigue 
Management) และการจัดการกับความเหนื่อยล้าขั นสูง AFM House (Advanced Fatigue 
Management) ซึ่งเป็นการจัดการกรณีที่ระยะเวลาการขับรถและระยะเวลาการพักมีลักษณะที่
ยืดหยุ่นมากกว่าระยะเวลาการขับรถขั นพื นฐาน  

3.1.2.2 การบันทึกข้อมูลการขับรถโดยสารสาธารณะ 
 1)  การบันทึกข้อมูลการขับรถโดยสารสาธารณะของสหภาพยุโรป 
   สหภาพยุโรปได้มีระเบียบเรื่องระยะเวลาขับรถและระยะเวลาพักส้าหรับผู้
ขับรถบรรทุกสินค้า หรือผู้โดยสารดังที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อก่อนนี  เพ่ือให้ระเบียบดังกล่าวด้าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพสหภาพยุโรปจึงก้าหนดระเบียบขึ นอีกเรื่องหนึ่งเพ่ือใช้ป้องกันปัญหาความเหนื่อย
ล้าของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะได้แก่ ระเบียบ (EU) เลขที่ 165/2014 ของรัฐสภาและสภายุโรป 
บังคับใช้เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2014 ว่าด้วยการใช้เครื่องทาโคกราฟในการขนส่งทางบก และยกเลิก
ข้อก้าหนดของสภา (EEC) เลขที่ 3821/85 เกี่ยวกับอุปกรณ์บันทึกข้อมูลในการขนส่งทางบก 
ตลอดจนแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ (EC) เลขที่ 561/2006 ของรัฐสภาและสภายุโรปว่าด้วยเรื่องการ
ประสานงานทางกฎหมายในสั งคม เกี่ ย วกับการขนส่ งทางบก ( REGULATION (EU)  No 
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165/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 February 2014) 
ซึ่งก้าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องทาโคกราฟไว้ดังนี  

เครื่องทาโคกราฟเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้เพ่ือท้าการบันทึก ระยะทาง 
ความเร็ว และระยะเวลา ของผู้ขับรถ กรณีเป็นเครื่องทาโคกราฟดิจิตอล ผู้ขับรถจะมีการ์ดประจ้าตัว
เพ่ือใช้เชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องทาโคกราฟ เมื่อผู้ขับรถสอดการ์ดผู้ขับเข้าไปในเครื่องทาโคกราฟ 
เครื่องจะท้าการบันทึกข้อมูลผู้ขับตามที่แสดงไว้ในการ์ด และบันทึกระยะทาง ความเร็ว และ
ระยะเวลาการขับรถ เมื่อรถได้เคลื่อนตัวโดยการขับ190 เครื่องทาโคกราฟมี 2 ประเภทคือ ทาโคกราฟ
แบบอนาล็อก และ ทาโคกราฟแบบดิจิตอล191 โดยรถที่ลงทะเบียนหลังวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.2006 
จะต้องใช้เครื่องทาโคกราฟแบบดิจิตอล ส่วนรถที่ลงทะเบียนไว้ก่อนอาจใช้เครื่องทาโคกราฟแบบ
ดิจิตอลหรือแบบอนาล็อกก็ได้ 

(1)  เครื่องทาโคกราฟแบบอนาล็อก (Analogue Tachographs) 
(1.1) ระบบการท้างานของเครื่องทาโคกราฟแบบอนาล็อก 

(Analogue Tachographs) 
เครื่องทาโคกราฟแบบอนาล็อกนี ท้างานโดยระบบตัดแสดงร่องบน

แผ่นเคลือบ (แผ่นบันทึก: Chart ทั งนี เพ่ือท้าให้เกิดการบันทึก 3 ส่วน ได้แก่ ความเร็วรถ ระยะทางที่
ขับ และกิจกรรมของคนขับเช่น ระยะเวลาขับรถและระยะเวลาพัก เป็นต้น ส่วนภายในแผ่นบันทึก
เป็นการบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ เช่นชื่อผู้ขับรถ สถานที่ต้นทาง สถานที่ปลายทาง วัน และระยะทาง
รวม เป็นต้น192 

 
 

 
 

                                           
190 Article 2 (a), REGULATION (EU) No 165/2014 OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 February 2014. 
191 Article 4, REGULATION (EU) No 165/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCILof 4 February 2014.  
192 Vehicles and Operator Service Agency (VOSA), Rules on Drivers’ Hours 

and Tachographs Goods Vehicles in GB and Europe, Retrieved March 12, 2017 
from http://www.fta.co.uk/_galleries/downloads/email_news/vosa_rule_on_drivers 
_hours_tachographs.pdf  
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ภาพที่ 3.20 แผ่นบันทึกของเครื่องทาโคกราฟแบบอนาล็อก193 
 

จากตัวอย่างภาพเป็นผังการบันทึกข้อมูลต่างๆของแผ่นบันทึก 
(Chart) ได้แก่ ชื่อผู้ขับรถ (Driver Name) สถานที่ต้นทาง (Place Where Use of The Chart 
Started) สถานที่ปลายทาง (Place Where Use of the Chart Ended) วันที่เริ่มบันทึก (Date 
Recordings Started) วันสิ นสุดการบันทึก (Date Recordings Ended) เลขที่สมัคร (Registration 
Number) ระยะทางรวมต้นทาง (Opening Odometer Reading) ระยะทางรวมเมื่อถึงปลายทาง 
(Closing Odometer Reading) ส่วนรอบนอกนั นจะเป็นรอยการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ เวลาเริ่ม
ท้างาน (Start of Duty End of Rest) เวลาพัก (Start of Rest End of Duty) แสดงเวลาปัจจุบัน 
(Clock) กิจกรรมของผู้ขับรถ (Activity Trace)ความเร็ว (Speed Trace) และระยะทาง (Distance) 
เครื่องทาโคกราฟแบบอนาล็อก จะเป็นระบบเริ่มงานด้วย ตัวผู้ขับเอง (Manual) โดยผู้ขับจะต้องท้า
การกดปุ่มเลือกต้าแหน่งคนขับซึ่งมี คนขับที่ 1 และคนขับที่ 2 และเลือกเพศคนขับ และตรวจสอบ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆที่เครื่องทาโคกราฟให้ตรงตามความจริง แล้วจึงท้าการใส่แผ่นบันทึกเข้าไปใน
เครื่องทาโคกราฟ จากนั นเมื่อผู้ขับเริ่มท้าการขับรถเครื่องทาโคกราฟจึงเริ่มบันทึกข้อมูลต่าง ๆ  
 

 

                                           
193 GOV.UK, Tachograph Rules, Retrieved March 12, 2017 from https://www. 

gov.uk/guidance/drivers-hours-goods-vehicles/4-tachograph-rules 
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ภาพที่ 3.21 ลักษณะการใช้เครื่องทาโคกราฟแบบอนาล็อก194 
   

(1.2)  ข้อควรปฏิบัติของผู้ขับรถในการใช้เครื่องทาโคกราฟแบบ
อนาล็อก195 

ก่อนท้าการบันทึกข้อมูล ผู้ขับต้องตรวจสอบและปรับข้อมูลเวลา
ของเครื่องทาโคกราฟให้อยู่ในต้าแหน่งที่ถูกต้อง โดยเวลานั นจะต้องเป็นเวลาตามประเทศที่ได้
ลงทะเบียนข้อมูลรถไว้ และจะต้องมีแผ่นบันทึกเพียงพอส้าหรับการเดินทาง กรณีแผ่นบันทึกเสียหายผู้
ขับต้องใช้แผ่นบันทึกส้ารองโดยต้องแนบแผ่นบันทึกทั งสองไปพร้อมกัน เมื่อท้าการบันทึกเสร็จสิ น 
และนอกจากนี ผู้ขับรถยังต้องตรวจสอบแผ่นบันทึกให้ตรงกับรุ่นเครื่องทาโคกราฟไม่ใช้แผ่นบันทึก
ติดต่อกันเกินกว่า 24 ชั่วโมงผู้ขับรถจะต้องเก็บแผ่นบันทึกไว้หลังจากการขับแล้ว 28 วันรวมวันหยุด
ประจ้าสัปดาห์196และต้องส่งคืนแผ่นบันทึกที่ใช้แล้วแก่เจ้าหน้าที่ หรือนายจ้าง ภายในระยะเวลา 42 
วัน แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนนายจ้างภายหลังก็ตาม 

(2)  เครื่องทาโคกราฟแบบดิจิตอล (Digital Tachographs) 
   (2.1) ระบบการท้างานของเครื่องทาโคกราฟแบบดิจิตอล 

    เครื่องทาโคกราฟแบบดิจิตอลท้างานโดยการเก็บข้อมูลแบบ
ดิจิตอลซึ่งถูกเก็บไว้ในหน่วยความจ้าของโปรแกรมควบคุมยานพาหนะซึ่งถูกบรรจุไว้ในเครื่ องทาโค

                                           
194 Independent Maintenance Systems; Maintenance Administration and 

Safety Inspection Audits, Retrieved March 12, 2017 from http://www.truckuk.net/ 
home/maintenance-auditing/ 

195 Vehicles and Operator Service Agency (VOSA), op. cit., pp. 31-32. 
196 Article 36, REGULATION (EU) No 165/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCILof 4 February 2014. 
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กราฟแล้ว โดยการท้างานจะรับข้อมูลผู้ขับจากบัตรผู้ขับ แต่ทั งนี การท้างานของระบบบันทึกแบบ
ดิจิตอลนี  แยกต่างหากจากการท้างานของบัตรผู้ขับรถ โดยบริษัทขนส่งต้องดาวน์โหลดข้อมูลการขับ
รถเป็นระยะ ๆ จากเครื่องทาโคกราฟดิจิตอล ทุก ๆ 56 วันและจากบัตรผู้ขับรถ ทุก ๆ 28 วัน โดย
จะต้องท้าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ขับได้ปฏิบัติตามกฎการขับรถบรรทุกผู้โดยสารโดย
ครบถ้วนแล้ว 
 
 

 
 
ภาพที่ 3.22 ตัวอย่างเครื่องทาโคกราฟแบบดิจิตอลขณะผู้ขับสอดบัตรเพื่อการบันทึกข้อมูล197 
 

 
 
ภาพที่ 3.23 ตัวอย่างบัตรผู้ขับ198 

                                           
197 GOV.UK, Do You Use a Digital Tachograph?, Retrieved March 25, 2017 

from https://movingon.blog.gov.uk/2014/04/28/do-you-use-a-digital-tachograph/ 

https://movingon.blog.gov.uk/2014/04/28/do-you-use-a-digital-tachograph/
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM4on4o9jSAhUCUZQKHdnED84QjRwIBw&url=https://movingon.blog.gov.uk/2014/04/28/do-you-use-a-digital-tachograph/&psig=AFQjCNG-ouyVN-CkhIl3ZZMeokdsu7U6PA&ust=1489659403369807
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บัตรผู้ขับ (Driver Card) หมายความว่า บัตรที่ไว้ใช้กับเครื่องทาโค

กราฟโดยเฉพาะ ออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจควบคุม ทั งนี เพ่ือบันทึกกิจกรรมของผู้ขับรถ 199 โดย
กฎหมายก้าหนดให้ผู้ขับรถมีบัตรผู้ขับได้เพียงหนึ่งใบเท่านั น และไม่อนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีบัตรนี ท้า
การขับรถ และห้ามมิให้ผู้ขับรถใช้บัตรผู้ขับที่ช้ารุด หรือหมดอายุแล้ว200 เมื่อผู้ขับท้าการสอดบัตรผู้ขับ
เข้าไปในเครื่องทาโคกราฟแบบดิจิตอลแล้ว ผู้ขับจะต้องท้าการ ตั งระบบข้อมูล พื นฐานของตน เอง
ก่อนโดยเลือกจากปุ่มด้านหน้าเครื่องทาโคกราฟ จากนั นเครื่องจะท้าการบันทึกข้อมูลกิจกรรมของผู้
ขับไม่ว่าจะเป็น ระยะทาง ความเร็ว ระยะเวลาการท้างาน และการพัก และผู้ขับสามารถสั่งพิมพ์
ข้อมูลที่ประมวลผลแล้วผ่านทางเครื่องทาโคกราฟได้ ปรากฏตามภาพตัวอย่าง 

 

 
 

                                           
 198 UK Motorists, Driver Cards and Records, Retrieved March 25, 2017 from 
http://www.ukmotorists.com/motoring/hgvdigitaltachographs.asp 
 199 Article2 (f), REGULATION (EU) No 165/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCIL of 4 February 2014 
 200 Article 27, REGULATION (EU) No 165/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCIL of 4 February 2014 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTr5a8pNjSAhUGJJQKHWS3AUcQjRwIBw&url=http://www.truck-driver.co.uk/siemens-overview/&psig=AFQjCNG-ouyVN-CkhIl3ZZMeokdsu7U6PA&ust=1489659403369807
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ภาพที่ 3.24 ตัวอย่างเครื่องทาโคกราฟแบบดิจิตอล พิมพ์รายละเอียดข้อมูลการขับ201  
   

จากภาพตัวอย่างเครื่องทาโคกราฟแบบดิจิตอลประกอบด้วยช่อง
สอดบัตรผู้ขับรถคนที่ 1 (Driver 1 Card Slot)ปุ่มกดถอดบัตรผู้ขับรถคนที่ 1 (Driver 1 Card Eject)  
ปุ่มเริ่มท้างานของผู้ขับรถคนที่ 1 (Driver 1 Card Operation)ช่องสอดบัตรผู้ขับรถคนที่ 2 (Driver 2 
Card Slot)ปุ่มกดถอดบัตรผู้ขับรถคนที่ 2 (Driver 2 Card Eject) ปุ่มเริ่มท้างาน ของผู้ ขับรถ
คนที่ 2 (Driver 2 Card Operation)ปุ่มเพ่ือก้าหนดรายละเอียดต่าง ๆ (Back,  Up, Down, Enter) 
และปุ่มสั่งพิมพ์ (Printer Draw Eject) 

(2.2) การบังคับใช้ทางกฎหมายของการบันทึกข้อมูลผู้ขับรถ
โดยสารสาธารณะตามข้อก้าหนดของสหภาพยุโรป บังคับให้รถโดยสารสาธารณะจะต้องใช้เครื่องทาโค
กราฟ และกรณีที่เป็นเครื่องทาโคกราฟประเภทดิจิตอล ผู้ขับรถจะต้องท้าการสอดบัตรผู้ขับเข้าเครื่อง
ทุกครั งที่ท้าการขับรถ หากผู้ขับท้าการขับรถโดยไม่ได้สอดบัตร เครื่องทาโคกราฟจะไม่สามารถบันทึก
ข้อมูลการขับได้ แต่จะบันทึกได้ว่ารถได้ถูกขับโดยปราศจากการสอดบัตร นอกจากเรื่องการสอดบัตร
แล้วนั น ผู้ขับรถโดยสารที่ใช้เครื่องทาโคกราฟระบบดิจิตอลจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี 202 

(ก) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องทาโคกราฟอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ 

(ข)  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัตรผู้ขับถูกสอดในต้าแหน่งที่
ถูกต้อง โดยคนขับคนที่หนึ่งต้องสอดในช่องบน และคนขับคนที่สองต้องสอดในช่องล่าง 

(ค) บันทึกสถานที่ต้นทางและสถานท่ีปลายทาง 
(ง)  ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษบันทึกมีจ้านวนเพียงพอ 

และเมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการตรวจสอบผู้ขับรถสามารถแสดงรายละเอียดโดยพิมพ์ผ่านเครื่องทาโคกราฟได้ 
(จ)  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัตรได้ถูกสอดไว้ในเครื่องทาโค

กราฟและไม่ถอดบัตรออกจากเครื่องจนกว่าจะเสร็จสิ นการขับในแต่ละวัน แต่ทั งนี ผู้ขับรถอาจถอด
บัตรออกจากเครื่องได้กรณีมีการเปลี่ยนตัวผู้ขับ หรือเปลี่ยนรถที่ใช้ขับ 

(ฉ) กรณีที่ ไม่สามารถใช้บัตรได้  เช่นบัตรสูญหายหรือ
เสียหาย ผู้ขับรถสามารถขับรถโดยไม่มีบัตรได้ไม่เกิน 15 วัน หรือมากกว่านั นในกรณีจ้าเป็น  

                                           
 201 Road Soft Transport Software, Digital Tachograph Information, Retrieved 
March 25, 2017 from http://www.rs-roadsoft.com/index.php/information 
 202 Vehicles and Operator Service Agency (VOSA), op. cit., pp. 35-36. 
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ดังนั นสรุปได้ว่าผู้ขับรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น รถบัส รถโค้ช ใน
สหภาพยุโรปจะต้องมีใบอนุญาตขับรถประเภท D และมีใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพ CPC และ
นอกจากนี ยังต้องมีบัตรผู้ขับรถ (Driver Card) โดยผู้ขับรถจะต้องพกพาใบอนุญาตและบัตรดังกล่าว 
ตลอดเวลาที่ท้าการขับรถ ทั งนี ตามระเบียบของสหภาพยุโรป 
   2) การบันทึกข้อมูลการขับรถโดยสารสาธารณะของประเทศออสเตรเลีย 
   การบันทึกการท้างานประจ้าวันของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ (Work Diary 
Requirements) ถูกก้าหนดไว้เป็นมาตรการทางกฎหมาย โดยก้าหนดให้ผู้ขับรถบรรทุกหรือรถ
โดยสารสาธารณะที่มีน ้าหนักมากกว่า 4.5 ตัน ต้องบันทึกการท้างานประจ้าวัน และรายงานต่อ
ผู้ประกอบการทั งนี ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยรถขนาดใหญ่ ค.ศ.2012 (Heavy Vehicle National 
Law Act 2012) โดยการบันทึกในปัจจุบันยังเป็นการบันทึกลงในแผ่นกระดาษ แต่ประเทศ
ออสเตรเลียมีก้าหนดการที่จะใช้วิธีการบันทึกข้อมูลการขับแบบอิเล็กทรอนิกส์ในปลาย ค.ศ . 2017 
ดังนั นในเรื่องการบันทึกการท้างานของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ผู้เขียนจึงเสนอการบันทึกทั งสอง
รูปแบบ คือการบันทึกด้วยมือ (Writing Work Diary) และ การบันทึกแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Work Diary) ดังนี  

(1) การบันทึกด้วยมือ (Writing Work Diary) 
เหตุที่กฎหมายต้องมีมาตรการเพ่ือบังคับให้ผู้ขับรถโดสารสาธารณะ

ต้องบันทึกข้อมูลการขับรถสืบเนื่องมาจากเพ่ือป้องกันปัญหาความเหนื่อยล้า (Fatigue) เช่น อาการ
ง่วงนอน เหนื่อยล้าทั งทางร่างกาย และจิตใจ หรืออาการอ่ืน ๆ ซึ่งอาการเหล่านี ของผู้ขับรถโดยสาร
ประจ้าทางเป็นสาเหตุส้าคัญอันก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั นกรมการขนส่งทางบกจึงออกกฎบังคับให้ผู้ขับ
รถทุกคนต้องบันทึกการขับของตน โดยผู้ขับรถโดยสาร หรือรถที่มีขนาดใหญ่ (Heavy Vehicles) 
จะต้องบันทึกรายละเอียดการขับรถของตนเองลงในแผ่นบันทึกในทุกๆวันที่ท้าการขับรถ (National 
Driver Work Diary Daily Sheet) ดังนี 203 
    (1.1)  เงื่อนไขการบันทึก204 

(1.1.1) ผู้ขับรถจะต้องบันทึกข้อมูลการขับรถเมื่อต้องขับรถ
ทางไกลในรัศมีตั งแต่ 100 กิโลเมตรขึ นไปด้วยมาตรฐานการขับรถโดยทั่วไป หรือผู้ขับรถจะต้องบันทึก
ข้อมูลการขับรถเมื่อต้องขับรถทางไกลตั งแต่ 100 กิโลเมตรขึ นไป โดยใช้มาตรฐาน BFM, AFM โดยผู้

                                           
 203 National Heavy Vehicles Regulator, National Driver Work Diary for Drivers 
of Fatigue-Regulated Heavy Vehicles 2013, Retrieved May 18, 2017 from https:// 
www.nhvr.gov.au/files/nhvr-national-driver-work-diary-08-2013.pdf  
 204 Ibid., pp. 8-10. 
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ขับรถจะต้องบันทึกเมื่อได้เริ่มท้าการขับรถ โดยจะต้องบันทึกข้อมูลโดยละเอียดวันต่อวัน เช่น นายเอ
ขับรถภายในเมือง แต่จะต้องขับระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร เมื่อวัดจากสถานีต้นทางของเขา ดังนั น
นายเอจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตนได้ท้าการบันทึกรายละเอียดการขับแล้ว อย่างถูกตั งในวันนั น 

(1.1.2) ผู้ขับรถจะต้องพกสมุดบันทึกการขับรถติดตัว
ตลอดเวลาขณะท้าการขับรถ หรือกรณีท่ีผู้ขับรถได้สมุดบันทึกใหม่ จะต้องรักษาสมุดบันทึกฉบับเก่าไว้
จนกว่าจะครบระยะเวลา 28 วัน เช่นวันแรกนายเอขับรถตั งแต่ 100 กิโลเมตรขึ นไป นายเอต้องท้า
การบันทึกข้อมูลการขับรถลงในแผ่นบันทึก หลังจากวันนั นนายเอขับรถไม่ถึง 100 กิโลเมตรต่อวันอีก
เลยเป็นเวลา 40 วัน เช่นนี แม้นายเอ จะไม่ต้องบันทึกข้อมูลการขับรถ แต่นายเอต้องพกสมุดบันทึกไว้
ติดตัวตลอดระยะเวลา 28 วัน หรือ กรณีที่ภายใน 40 วันตามตัวอย่าง วันที่ 5 นายเอขับรถโดยมีรัศมี
เส้นทางตั งแต่ 100 กิโลเมตรขึ นไปอีก นายเอต้องบันทึกข้อมูลการขับรถและเก็บสมุดบันทึกไว้กับตัว
ขณะขับรถนบัแต่วันที่นายเอได้ท้าการขับรถและบันทึกข้อมูลอีกครั ง 

(1.1.3) เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจสมุดบันทึก ผู้ขับรถต้อง
สามารถแสดงสมุดบันทึกแก่เจ้าหน้าที่ได้ ทั งนี เจ้าหน้าที่มีอ้านาจสั่งพักการขับรถของผู้ขับได้ เช่น สั่ง
พักการขับรถ 24 ชั่วโมง กรณีเม่ือผู้ขับรถไม่สามารถแสดงสมุดบันทึกแก่เจ้าหน้าที่ได้มีเหตุน่าเชื่อได้ว่า
สมุดบันทึกนั นไม่ใช่สมุดบันทึกตามแบบท่ีก้าหนดให้ใช้มีเหตุน่าเชื่อได้ว่าการบันทึกนั นไม่เป็นความจริง
ผู้ขับท้างานเกินเวลาก้าหนด หรือไม่พักตามเวลาพักขั นต่้า หรือเหตุน่าเชื่อว่าผู้ขับรถมีความเหนื่อยล้า 
    (1.2)  ขั นตอนการบันทึกข้อมูล 
    ขั นตอนที่ 1 ผู้ขับรถต้องกรอกข้อมูลประจ้าตัวของตนลงในแผ่น
บันทึกประจ้าวันทันทีหลังจากที่ผู้ขับรถเริ่มงานโดยระบุระยะเวลาท้างานและระยะเวลาการพักผ่อน 
โดยบันทึกข้อมูล 1 วัน ต่อกระดาษบันทึก 1 แผ่น ห้ามไม่ให้บันทึกรวมกันไว้ในแผ่นเดียว กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาขับรถ หรือเวลาพัก ผู้ขับรถต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแยกไว้ อีกหนึ่งหน้า 
โดยข้อมูลส้าคัญที่ผู้ขับรถต้องบันทึกลงในกระดาษบันทึกได้แก่ข้อมูลเบื องต้น โดยการกรอก
รายละเอียดเบื องต้น เช่นการเขียนชื่อผู้ขับรถ เขียนหมายเลขใบอนุญาตขับรถ เลขแผ่นป้ายทะเบียน
รถ เขียนวันที่ ท้าเครื่องหมายที่ช่องเพ่ือระบุวันในสัปดาห์  และท้าเครื่องหมายที่ช่องของเวลาของรัฐ
หรือเขตแดน205  

การระบุตัวผู้ขับรถสองคน จะต้องกรอกรายละเอียดบัตรประจ้าตัว
ของคนขับสองคน โดยเขียนชื่อเต็มของผู้ขับรถผู้ร่วมงาน เขียนหมายเลขใบอนุญาตขับรถของ
ผู้ร่วมงาน ท้าเครื่องหมายที่ช่องระบุเมืองที่ออกใบอนุญาตขับรถให้แก่ผู้ร่วมงานการและท้า

                                           
 205 Ibid., pp. 11-15. 
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เครื่องหมายที่ช่องระบุประเภทชั่วโมงการท้างานของผู้ร่วมงาน เขียนหมายเลขแผ่นบันทึกฉบับเต็ม 
และให้ผู้ร่วมงานลงลายมือชื่อ 

ขั นตอนที่ 2 เมื่อกรอกข้อมูลเบื องต้นแล้ว ขั นตอนต่อไปคือการ
กรอกชั่วโมงการ ท้างานและเวลาพักผ่อนในแผ่นบันทึกประจ้าวัน กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเวลาท้างาน
หรือเวลาพักผู้ขับรถจะต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวเสมอหรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงจ้านวนผู้ขับรถ ทั งนี 
ในแถบบันทึกชั่วโมงการท้างาน และการพัก ผู้บันทึกจะต้องลากเส้นแนวนอนแสดงเวลาการท้างาน
และการพักตามความเป็นจริง แถบบันทึกการเปลี่ยนช่วงเวลาท้างาน และการพัก ผู้บันทึกจะต้อง
ลากเส้นแนวตั งแสดงการเปลี่ยนช่วงเวลา  

กรณีผู้ขับรถสองคน ผู้ขับรถจะต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆของผู้ร่วม
ขับรถด้วย โดยจะต้องให้ผู้ร่วมขับรถลงลายมือชื่อหลังจากที่ผู้ขับได้กรอกรายละเอียดต่าง ๆแล้ว กรณี
ผู้ร่วมขับรถไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้ระบุเหตุผลพร้อมลงลายมือชื่อของตนด้วย หากมีการเปลี่ยน
รถ ให้ผู้ขับเขียนเวลาและเลขทะเบียนของรถคันที่ได้เปลี่ยนมาในช่อง ทั งนี อาจระบุข้ อความอ่ืนลงไป 
เช่นเวลาเริ่มงานเป็นต้น โดยการบันทึกข้อมูลต่างๆจะถูกบันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูลอันมีลักษณะ
ปรากฏดังภาพตัวอย่าง 
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ภาพที่ 3.25 แผ่นบันทึกข้อมูลการขับรถ206 
 

กรณีที่ผู้ขับรถเป็นเพียงลูกจ้าง นายจ้างจะเป็นผู้เก็บส้าเนาบักทึก
ข้อมูลการขับรถไว้เป็นระยะเวลา 3 ปี และกรณีที่ผู้ขับรถเป็นเจ้าของกิจการเอง ผู้ขับต้องเป็นผู้เก็บ
ส้าเนาบันทึกข้อมูลการขับรถไว้เป็นระยะเวลา 3 ปี 

ดังนั นการบันทึกข้อมูลด้วยมือ หรือ Writing Work Diary คือ การ
บันทึกข้อมูลการขับรถของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะที่มี รูปแบบ เงื่อนไข วิธีการ อยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติแห่งชาติว่าด้วยรถขนาดใหญ่ ค.ศ.2012 (Heavy Vehicle National Law Act 2012) 
อันเป็นวิธีการใช้แก้ปัญหาความเหนื่อยล้าของผู้ขับรถ โดยผู้ขับรถจะต้องบันทึกข้อมูลการขับต่อเมื่อได้
มีการเดินทางตั งแต่ 100 กิโลเมตรในแต่ละวัน และผู้ขับรถต้องบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องตามรูปแบบที่
ก้าหนดไว้ และพกพาบันทึกติดตัวระหว่างขับรถเป็นเวลา 28 วันกรณีเจ้าหน้าที่เรียกตรวจระหว่างทาง 
ผู้ขับรถต้องสามารถแสดงสมุดบันทึกแก่เจ้าหน้าที่ได้ 

(2) การบันทึกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Work Diary) 
การบันทึกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้หลักการเดียวกับการบันทึก

ด้วยมือ กล่าวคือเกิดขึ นเพ่ือจัดการปัญหาความเหนื่อยล้าของผู้ขับรถ แต่การบันทึกในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์นี มีผลดีกว่าการบันรูปแบบเก่าเพราะ สามารถช่วยให้ผู้ขับรถ หรือผู้ประกอบการขนส่ง
มวลชนสามารถบันทึกการท้างานของผู้ขับรถในอดีตจนถึงปัจจุบันได้ง่ายขึ นสะดวกแก่ผู้ขับรถในการ
บันทึก เพราะระบบจะท้าการบันทึกข้อมูลพื นฐานของผู้ขับไว้แล้ว ดังนั นผู้ขับเพียงแต่ใส่รายละเอียดที่
จะต้องบันทึกประจ้าวันเท่านั น และเป็นการลดปริมาณสมุดบันทึก สามารถแก้ปัญหาสมุดบันทึก
เสียหาย สูญหาย ทั งนี ผู้ประกอบการยังสามารถเรียกข้อมูลเก่ามาตรวจสอบ หรือใช้เพ่ือเป็นประโยชน์
ในทางพัฒนาระบบการขนส่งได้อย่างสะดวก รวดเร็วและท่ีส้าคัญสามารถป้องกันการบันทึกข้อมูลที่ไม่
ตรงกับความเป็นจริงได้มากกว่าการบันทึกด้วยมือ 

โดยปัจจุบันประเทศออสเตรเลียก้าลังเตรียมการเพ่ือเปลี่ยนระบบการ
บันทึกจากระบบเขียนด้วยมือ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดว่าจะบังคับใช้ช่วงปลายปี ค.ศ.2017 
ซึ่งพระราชบัญญัติแห่งชาติว่าด้วยรถขนาดใหญ่ ค.ศ.2012 ได้บัญญัติถึงการบันทึกข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ดังที่ผู้เขียนได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น ซึ่งหัวข้อนี จะเป็นการอธิบายถึงการบันทึก
ข้อมูลการขับเฉพาะรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี  
    (2.1) ความเป็นมาของระบบบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Work Diary: EWD)  

                                           
 206 Ibid. 



 
 

149 

ประเทศออสเตรเลีย มีข้อจ้ากัดเรื่องชั่วโมงการท้างานของผู้ขับรถ
ขนาดใหญ่ หรือผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งมีรัศมีการขับรถเป็นระยะทางตั งแต่ 100 กิโลเมตรเป็น
ต้นไป ผู้ขับรถที่ท้างานภายใต้มาตรฐาน BFM หรือ AFM จะต้องท้าการบันทึกข้อมูลการขับรถ เช่น
เวลาท้างาน เวลาพัก ระยะทาง เป็นต้น โดยการบันทึกนี ถูกท้าขึ นอย่างเป็นระบบโดยผู้ขับรถจะต้อง
บันทึกข้อมูลต่างๆลงในกระดาษฟอร์ม ซึ่งระบบนี มีเป้าหมายเพ่ือลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับรถการ
บันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกใช้มานานแล้วในระบบการท้างานของรัฐบาล หรือบริษัทเอกชน
ต่างๆ แต่ยังไม่ถูกน้ามาใช้ในการบันทึกข้อมูลการขับรถ จนกระทั่งในช่วง ค.ศ.2010 ส้านักงาน
คณะกรรมการการขนส่งแห่งชาติ (The National Transport Commission) โดยผู้เชี่ยวชาญเรื่อง
การควบคุมความเหนื่อยล้า ได้พัฒนาระบบ อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือควบคุมความเหนื่อยล้าของผู้ขับรถ 
และในเดือนตุลาคม ค.ศ.2010 ร่างนโยบายได้ถูกเผยแพร่แก่ประชาชน และจากนั นได้เกิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการขึ น และร่างนโยบายได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุม207 

ระบบการบันทึกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ คือการบันทึกข้อมูลการ
ขับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ นเพ่ือควบคุมความเหนื่อยล้าของผู้ขับรถ และ
เป็นทางเลือกใหม่แทนการบันทึกแบบใช้มือ (Writing Work Diary: WWD) และทางกฎหมาย ได้มี
การจ้ากัดความของ EWD ไว้ว่า หมายความถึง ระบบบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือควบคุม
เรื่องความเหนื่อยล้าของผู้ขับ โดยติดตั งระบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงกับยานพาหนะ208 
    (2.2) ข้อดีของระบบบันทึกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์  
    คุณสมบัติที่ส้าคัญของระบบการบันทึกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์นี  
คือการตรวจจับ การท้างานเกินระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนด ซึ่งการบันทึกด้วยมือนั นเมื่อสิ นสุด
ระยะเวลาท้างานตามที่กฎหมายก้าหนด โดยช่วงต่อของเวลาท้างานและเวลาพักผู้ขับรถยังสามารถ
ขับต่อไปได้อีก 15 นาทีโดยไม่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย (Heavy Vehicle National Law Act 
2012: HVNL) แต่การบันทึกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะท้าการรายงานผลกรณีที่ผู้ขับ ขับเกินกว่า
ระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนด กว่า 8 นาที ดังนั นระบบการบันทึกแบบอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นระบบการ

                                           
 207 Australia National Transport Commission, Preparing Australia for Electronic 
Work Diaries Regulatory Issues Paper October 2013, Retrieved May 18, 2017 from 
https://www.ntc.gov.au/Media/Reports/(65801854-7059-AA62-C39A-38EB955CB63B).pdf 
 208 Section 221 of Heavy Vehicle National Law Act 2012 
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ตรวจจับที่ละเอียด และเท่ียงตรงกว่าระบบบันทึกโดยผู้ขับเอง ทั งนี หากผู้ขับขับรถเกินกว่าระยะเวลา
มากกว่า 8 นาที จะต้องรับโทษตามท่ีก้าหนดไว้ในกฎหมาย HVNL209 

ทั งนี ระบบการบันทึกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์นี  สามารถช่วยลด
เวลาในการจัดเก็บข้อมูลการขับของผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการสามารถรายงานผลการขับรถ
ของลูกจ้างไปยังหน่วยงานที่ก้ากับดูแลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพราะเป็นการส่งผ่านข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องน้าเอกสารใด ๆ มาแสดง จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถแสดงถึงระบบ
การจัดการความเหนื่อยล้าที่มีมาตรฐาน และการเข้าถึงข้อมูลการขับรถที่ง่ายขึ น นี ยังท้าให้
ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานของตน เนื่องจากการบันทึกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างแม่นย้าและรวดเร็ว ดังนั นหน่วยงานจึงสามารถ ตรวจจับความเร็วผ่าน
ระบบ และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับรถแต่ละรายได้ 
    (2.3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ 
    การบันทึกข้อมูลผู้ขับรถแบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องอาศัยการ
ท้างานเชื่อมต่อกันหลายฝ่าย ดังนั นทุกฝ่ายจึงต้องมีการด้าเนินงานที่สัมพันธ์กันได้แก่ 

หน่วยงานผู้มีอ้านาจ (Authority) เช่น หน่วยงานของรัฐ หรือ
เจ้าหน้าที่ต้ารวจ ผู้จัดการระบบบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EWD System Manager) หน่วยงานซึ่ง
มีหน้าที่ในการออกใบอนุญาต และเป็นผู้ดูแลด้านระบบ เทคนิค แวดล้อมการด้าเนินงาน EWD-SP 
ส่วนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (เทเลแมติกส์)  

ผู้ขับ (Driver) หมายความเฉพาะผู้ขับรถที่มีขนาดใหญ่เท่านั น 
(Heavy Vehicle)  

ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง (Transport Operators) คือ ผู้ให้บริการ 
ด้านการขนส่งที่มีรถขนาดใหญ่จ้านวนหนึ่งคัน หรือมากกว่า  

ผู้ดูแลการบันทึก (Record Keepers) ได้แก่ส่วนงานผู้ดูแลด้าน
การบันทึกข้อมูลของผู้ขับรถและ 

เจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจ (Authorised Officers) ได้แก่ผู้มีหน้าที่ตาม
กฎหมายในการตรวจสอบการบันทึกข้อมูล  

                                           
 209 Australia National Transport Commission, Electronic Work Diaries: 
Amendments to the Heavy Vehicle National Law January 2015, Retrieved May 18, 
2017 from https://www.ntc.gov.au/Media/Reports/(2F2E181E-2255-476D-AC48-
BE6373BB53FB).pdf. 
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โดยผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ ท้าการติดตั งและ
เชื่อมต่อระบบแก่ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง  และส่งรายละเอียดการท้างานตามที่ก้าหนดไว้ใน
กฎหมายแก่ผู้ดูแลการบันทึก จากนั นผู้ให้บริการด้านการขนส่งติดตั งและเชื่อมต่อระบบการบันทึก
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังรถเมื่อผู้ขับรถท้าการบันทึกข้อมูลแล้ว ข้อมูลต่างๆจะถูกส่งไปยังสองฝ่าย
ได้แก่ ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง และผู้ให้บริการระบบการบันทึกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EWD 
Service Provider) โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจ เช่น เจ้าหน้าที่ต้ารวจและผู้ดูแลการบันทึกท้าหน้าที่ใน
การตรวจสอบการท้างานของผู้ขับ และท้าการประเมินผลร่วมกับผู้จัดการระบบ210 

(2.4) ระบบการท้างานของระบบการบันทึกแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบการบันทึกแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Work 

Diary ถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ EWD ระบบการท้างานของ EWD เป็นระบบที่ช่วยระบุตัวตนผู้ขับรถ 
และรายงานผลเวลาการท้างานและเวลาการพัก และข้อมูลอ่ืนๆผ่านผ่านการเชื่อมต่อระบบของผู้ใช้ 
User Interface (UI) และการท้างานผ่านระบบ In-Vehicle Unit (IVU) เพ่ือตรวจสอบเรื่อง
ระยะเวลา และต้าแหน่งรถ เป็นต้น จากนั นระบบส่งข้อมูลไร้สาย (Wireless) จะส่งข้อมูลจาก        
In-Vehicle Unit (IVU) เข้าระบบ EWD-SP211  ดังนั นก่อนที่ผู้ขับรถจะสามารถใช้ระบบ EWD ได้
จะต้องลงทะเบียน และได้รับการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลก่อนและผู้ขับรถหรือ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
(Transport Operators) จะต้องติดตั งระบบ User Interface (UI) และ In-Vehicle Unit (IVU) ไว้
ประจ้ารถก่อนทั งนี เพ่ือวางระบบในการเริ่มต้นใช้งาน 

เมื่อมีการบันทึกข้อมูลแล้วผู้ขับรถจะต้องส่งรายงานข้อมูลของตน
ไปยัง ส่วนบริการ ด้านบริหารข้อมูลทางไกล (EWD-SP) โดยขั นตอนนี อาจท้าโดยผู้ประกอบการก็ได้
และข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่ถูกส่งผ่านระบบแล้ว เสมือนว่าผู้ขับรถได้ลงลายมือชื่อแล้วดังระบบการบันทึก
ด้วยมือ (WWD) เมื่อท้าการบันทึกข้อมูลแล้วระบบ In-Vehicle Unit (IVU) จะส่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระยะเวลาการท้างาน ระยะเวลาการพัก หรือข้อมูลทางเทคนิคอ่ืน  ๆ ไปยัง
ระบบงานบริหารข้อมูล (EWD-SP) จากนั นระบบจะเก็บรวบรวมข้อมูล และรายงานผลโดยหน้าที่แรก
ของ EWD-SP คือการให้ข้อมูลการขับรถ แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการบันทึก (Driver’s 
Record Keeper) และหน้าที่ถัดมาคือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางไกล โดยระบบจะรายงานข้อมูลปัจจุบัน

                                           
 210 Transport Certification Australia, Electronic Work Diary Functional and 
Technical Specification (Draft), pp. 6-7, Retrieved May 3, 2017 from https://www. 
tca.gov.au/images/EWD Functional and Technical Specification Draft v1.3 August 2013.pdf 
 211 The EWD includes four key elements: a) In-Vehicle Unit (IVU), b) User 
Interface (UI), c) EWD-SP System and d) EWD Registry. 
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ของผู้ขับทั งหมดและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆภายใต้ระบบ EWD-SP ที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่นสถานที่ที่ผู้ขับ
ใช้ระบบการบันทึกแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่ผู้ขับใช้ระบบ EWD-SP สองระบบ ท้าให้เจ้าหน้าที่
สามารถท้าการตรวจสอบระหว่างทางได้ เช่นการเรียกตรวจของเจ้าหน้าที่ต้ารวจเป็นต้น โดย
เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบผ่านหมายเลขใบขับอนุญาตขับรถ โดยใช้ระบบการตรวจสอบที่ถูก
ออกแบบมาเพ่ือการนี โดยเฉพาะ  

ดังนั นผู้ เขียนเห็นว่าการใช้ระบบบันทึกข้อมูลการขับรถแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Work Diary) แทนการใช้ระบบบันทึกลงสมุด (Writing Work Diary) จะ
ส่งผล ดีดังต่อไปนี  

1. ผู้ขับรถไม่ต้องพกพาสมุดบันทึก 
2.  ผู้ขับรถสามารถบันทึกข้อมูลได้ทุกอย่างโดยใช้อุปกรณ์บันทึก

เพียงเครื่องเดียว 
3.  สามารถรายงานต้าแหน่งรถได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยอัตโนมัติ 
4.  เจ้าหน้าที่สามารถเรียกข้อมูลการขับได้ทันที กรณีจ้าเป็น 
5.  สามารถบันทึกข้อมูลการขับแม้ผู้ขับจะขับในรัศมีไม่เกิน 100 

กิโลเมตร 
6.  แจ้งเตือนเวลาพักแก่ผู้ขับ 
7.  สามารถตรวจจับการท้างานเกินเวลา เมื่อผู้ขับขับรถเกินกว่า

เวลาที่กฎหมายก้าหนดกว่า 8 นาที 
(3)  การบังคับใช้ทางกฎหมายของการบันทึกข้อมูลผู้ขับรถโดยสาร

สาธารณะ 
ระบบการบันทึกข้อมูลด้วยมือ(Writing Work Diary) และแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Work Diary) จะต้องด้าเนินการตามท่ีก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วย
รถขนาดใหญ่ ค.ศ.2012 ( Heavy Vehicle National Law Act 2012) Current as at 11 February 
2016 กล่าวคือการบันทึกข้อมูลของผู้ขับใช้กับผู้ขับรถขนาดใหญ่ คือ รถที่มีน ้าหนักมากกว่า 4.5 ตัน 
โดยบังคับใช้กับผู้ที่ท้างานภายใต้เวลามาตรฐาน และขับรถระยะทางกว่า 100 กิโลเมตรจากจุดต้นทาง 
หรือผู้ที่ขับรถภายใต้ชั่วโมงการท้างานแบบ BFM, AFM ทั งนี ตามที่ก้าหนดไว้ในมาตรา 291 แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยรถขนาดใหญ่ ค.ศ.2012 

ผู้ขับรถต้องพกพาสมุดบันทึกข้อมูลการขับรถ โดยผู้ขับรถต้องเก็บ
รักษาสมุดบันทึก และต้องแน่ใจว่าตนได้ท้าการบันทึกตามรูปแบบที่ถูกต้อง โดยต้องบันทึกติดต่อกัน 
28 วัน และผู้ขับรถจะต้องพกพาสมุดบันทึกติดตัวเสมอขณะท้าการขับรถ กรณีไม่ปฏิบัติตามมีโทษ
ปรับไม่เกิน 6,000 ดอลลาร์ ทั งนี ตามมาตรา 293 และผู้ขับรถจะต้องบันทึกข้อมูลโดยไม่ชักช้า โดย
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จะต้องเริ่มบันทึกข้อมูลทันทีหลังจากการท้างานในหนึ่งวัน กรณีไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 6,000 
ดอลลาร์ ทั งนี ตามมาตรา 297 โดยผู้ขับรถจะต้องบันทึกระยะทางจากมาตรวัดระยะทางตามที่ก้าหนด 
กรณีไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 1,500 ดอลลาร์ เว้นแต่ผู้ขับรถสามารถพิสูจน์ได้ว่าขณะท้าการขับ
รถนั นมาตรวัดระยะทางได้เกิดการช้ารุด หรือเสียหายอย่างใดๆจนไม่สามารถบอกค่าระยะทางได้ ทั งนี 
ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยรถขนาดใหญ่ ค.ศ.2012 

การบันทึกข้อมูลด้วยมือ การบันทึกข้อมูลในแต่ละวันจะต้องแยกใบ
บันทึก โดยบันทึกข้อมูลหนึ่งใบบันทึกต่อหนึ่งวันกรณีภายในหนึ่งวันผู้ขับรถเปลี่ยนเวลาขับรถ หรือ
เวลาพัก ข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะต้องบันทึกลงในแผ่นบันทึกอ่ืน การบันทึกจะต้องท้าลงในแผ่น
บันทึกตามแบบฟอร์มเท่านั นหลังการบันทึกทุกครั งผู้ขับต้องลงลายมือชื่อ ผู้ขับรถจะต้องบันทึกข้อมูล
อย่างชัดเจน และต้องแน่ใจว่าการบันทึกของตน ผู้อ่ืนสามารถอ่านและเข้าใจได้ กรณีไม่ปฏิบัติตามมี
โทษปรับไม่เกิน 1,500 ดอลลาร์ทั งนี ตามมาตรา 301 และการบันทึกข้อมูลเวลา ผู้ขับรถจะต้อง
ก้าหนดเวลาตามสถานที่ของผู้ขับรถเอง ไม่ใช่สถานที่ปลายทาง กรณีไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 
1,500 ดอลลาร์ ทั งนี ตามมาตรา 303 หากสมุดบันทึกหมด สูญหาย หรือถูกท้าลาย ไม่ว่าจะเป็นการ
บันทึกด้วยมือ หรือการบันทึกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขับจะต้องท้าการบันทึกข้อมูลส้ารอง กรณีไม่
ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 6,000 ดอลลาร์ 

กรณีผู้ขับมิได้ใช้การบันทึกข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการบันทึก
ข้อมูลส้ารองนั นผู้ขับจะต้องบันทึกข้อมูลในแต่ละวันแยกต่างหากออกจากกันกรณีผู้ขับเปลี่ยนแปลง
เวลาขับรถหรือเวลาพักผ่อน การบันทึกหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องแยกบันทึกไว้อีกหน้าหนึ่ง
และในการบันทึกข้อมูลส้ารองนี  ผู้ขับจะต้องลงลายมือชื่อหลังการบันทึกทุกครั ง กรณีมีผู้ขับมากกว่า
สองคน ผู้ขับที่ท้าการร่วมขับจะต้องลงลายมือชื่อไว้ด้วยกรณีไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 3 ,000 
ดอลลาร์ โดยการบันทึกข้อมูลเวลาส้ารอง ผู้ขับรถจะต้องก้าหนดเวลาตามสถานที่ของผู้ขับรถเอง 
ไม่ใช่สถานที่ปลายทาง กรณีไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 1,500 ดอลลาร์ ทั งนี ตามมาตรา 305 โดย
ผู้ขับต้องติดต่อผู้มีอ้านาจควบคุมภายใน 2 วันท้าการหลังจากที่บันทึก เต็ม สูญหาย ถูกท้าลาย หรือ
ถูกลักไป กรณีไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 3,000 ดอลลาร์ ทั งนี ตามมาตรา 306 

กรณีการบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เต็ม สูญหาย ถูกท้าลาย หรือ
ถูกลักไป หรือเครื่องบันทึกไม่สามารถท้างานได้ หรือผู้ขับรถสังเกตเห็นว่าเครื่องบันทึกไม่สามารถ
ท้างานได้โดยปกติ ผู้ขับรถต้องแจ้งให้ผู้มีอ้านาจควบคุมทราบถึงเหตุดังกล่าวนี ภายใน 2 วันท้าการ 
กรณีไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 3,000 ดอลลาร์และระหว่างการท้างาน ผู้ขับรถต้องตรวจสอบให้
แน่ใจว่า เครื่องบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถท้างานได้โดยปกติ กรณีไม่
ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 3,000 ดอลลาร์ทั งนี ตามมาตรา 307 หากการบันทึกอิเล็กทรอนิกส์เต็ม 
และผู้ดูแลการบันทึกไม่ใช่ผู้ขับ เมื่อผู้ขับใช้งานการบันทึกแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้ดูแลเตรียมไว้ กรณี
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เป็นที่สงสัยได้ว่าบันทึกอิเล็กทรอนิกส์นั นอาจมีข้อมูลเต็ม ผู้ดูแลจะต้องท้าให้ระบบบันทึก
อิเล็กทรอนิกส์นั นสามารถบันทึกข้อมูลได้อีกครั ง หรือมอบบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ให้แก่ผู้ขับ กรณี
ผู้ดูแลท้าการลบข้อมูลของผู้ขับที่บันทึกไว้ภายใน 28 วันเพ่ือจัดการให้สามารถบันทึกข้อมูลใหม่ได้ ให้
ผู้ดูแลแจ้งต่อผู้มีอ้านาจควบคุมถึงการดังกล่าว กรณีไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 6,000 ดอลลาร์ 
ทั งนี ตามมาตรา 311 

กรณีบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ถูกท้าลาย สูญหาย หรือถูกลักไป โดยผู้ดูแล
บันทึกมิใช่ผู้ขับรถ กรณีเป็นที่สงสัยได้ว่าบันทึกอิเล็กทรอนิกส์อาจถูกท้าลาย สูญหาย หรือถูกลักไป 
ผู้ดูแลจะต้องแจ้ให้ผู้ขับรถทราบถึงการถูกท้าลาย สูญหาย ดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และมอบบันทึก
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ที่สามารถใช้การได้ให้แก่ผู้ขับรถ กรณีไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 6 ,000 
ดอลลาร์และผู้ดูแลจะต้องรายงานต่อผู้ควบคุมภายในระยะเวลาสองวันท้าการ กรณีไม่ปฏิบัติตามมี
โทษปรับไม่เกิน 6,000 ดอลลาร์ทั งนี ตามมาตรา 312 

กรณีบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้การได้ โดยผู้ดูแลบันทึกไม่ใช่ผู้
ขับ และกรณีเป็นที่สงสัยได้ว่าบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้การได้ หรือช้ารุด ผู้ดูแลจะต้อง
จัดการให้ใช้งานได้โดยเร็วที่สุด และต้องแจ้งให้ผู้ขับทราบถึงข้อพกพร่องหรือความช้ารุดนั น กรณีไม่
ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 6,000 ดอลลาร์ และผู้ดูแลจะต้องแจ้งให้ผู้ขับรถระงับการใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึกข้อมูล เนื่องจากระบบช้ารุด บกพร่อง ทั งนี ผู้ดูแลจะต้องแจ้งไปยังผู้มี
อ้านาจควบคุมภายในระยะเวลา 2 วันท้าการ กรณีไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 6,000 ดอลลาร์
ทั งนี ตามมาตรา 313 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยรถขนาดใหญ่ ค.ศ.2012 

จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายเพ่ือความปลอดภัยทางถนนเรื่อง
การจ้ากัดระยะเวลาท้างานของผู้ขับรถ และการบันทึกข้อมูลการขับรถของประเทศออสเตรเลีย พบว่า
เป็นมาตรการที่ต้องด้าเนินการควบคู่กันไป แต่มาตรการเรื่องการจ้ากัดระยะเวลาการท้างานของผู้ขับ
รถบังคับใช้กับรถที่มีน ้าหนักมากกว่า 12 ตัน ส่วนมาตรการเรื่องการบันทึกข้อมูลการขับรถบังคับใช้
กับรถท่ีมีน ้าหนักมากกว่า 4.5 ตัน ดังนั นสรุปได้ว่าผู้ขับรถบรรทุกหรือรถโดยสารสาธารณะที่มีน ้าหนัก
มากกว่า 12 ตันจะต้องถูกจ้ากัดระยะเวลาการท้างานภายใต้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมความ
เหนื่อยล้า และจะต้องบันทึกข้อมูลการท้างานลงในแผ่นบันทึก หรือเครื่องบันทึกแบบอิเล็กทรอนิกส์
ด้วย 

3)  การบันทึกข้อมูลการขับรถโดยสารสาธารณะของประเทศตุรกี 
(1) การบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องทาโคกราฟแบบดิจิตอล(Digital 

Tachographs) 
ก่อน ค.ศ.2000 ประเทศตุรกีใช้สมุดบันทึกการท้างาน (Working 

Dairy) เพ่ือบันทึกข้อมูลการท้างานของผู้ขับรถ แต่เป็นการยากต่อการตรวจสอบการท้างานที่แท้จริง 
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ดังนั นตั งแต่ ปี ค.ศ. 2000 ประเทศตุรกีจึงเริ่มใช้เครื่องทาโคกราฟในการบันทึกข้อมูลการขับรถใน
รถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ โดยเริ่มต้นจากการใช้ระบบอนาล็อก และในปี ค.ศ. 2006 จึง
เปลี่ยนมาใช้เครื่องทาโคกราฟระบบดิจิตอล โดยปัจจุบันรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะทุกคัน
จะต้องติดตั งเครื่องทาโคกราฟระบบดิจิตอล ทั งนี เพ่ือบันทึกระยะเวลาท้างานของผู้ขับรถ ระยะทาง 
อัตราความเร็ว และต้าแหน่งของรถ  

มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการบันทึกข้อมูลของเครื่องทาโคกราฟถูก
ก้าหนดไว้ในกฎหมายการจราจรทางบก ค.ศ.2003 มาตรา 99 (Karayollari Trafik Yonetmeligi 
Madde 99) ความว่ารถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก จะต้องติดตั งเครื่องทาโคกราฟ และจัดการ
ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา กรณีเครื่องทาโคกราฟไม่สามารถท้างานได้ ผู้ขับจะไม่สามารถใช้รถ
ดังกล่าวในการท้างานได้และผู้ขับรถจะต้องเก็บข้อมูลการท้างานติดต่อกันเป็นระยะเวลา 1 เดือน 
รวมทั งผู้ประกอบการจะต้องเก็บข้อมูลการขับรถเป็นระยะเวลา 5 ปี  

ในส่วนของเจ้าหน้าที่ต้ารวจจะต้องท้าการตรวจสอบข้อมูลการท้างาน
ของผู้ขับแต่ละรายอย่างน้อยร้อยละ 1 ของระยะเวลาการท้างาน 1 ปี  โดยจะต้องตรวจสอบระหว่าง
ทางอย่างน้อยร้อยละ 15 และตรวจสอบ ณ สถานที่ผู้ประกอบการอย่างน้อยร้อยละ 25โดยเจ้าหน้าที่
จะต้องตรวจสอบ ระยะเวลาการท้างาน ระยะเวลาการพัก ประจ้าวัน ประจ้าอาทิตย์ และอัตรา
ความเร็วของรถ เพ่ือท้าการเปรียบเทียบกับข้อมูลการท้างานของเดือนก่อนหน้า โดยการตรวจสอบ
ระหว่างทางและการตรวจสอบ ณ สถานที่ประกอบการเป็นไปในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน  

กรณีผู้ขับรถขับรถภายในเมืองเท่านั น ไม่จ้าเป็นต้องใช้เครื่องทาโค
กราฟ แต่อย่างไรก็ดีจะต้องท้าการบันทึกข้อมูลการขับรถในสมุดบันทึก โดยมาตรการทางกฎหมายว่า
ด้วยการบันทึกข้อมูลของลงในสมุดบันทึก (Surucu Calisma Belgesi) ถูกก้าหนดไว้ในกฎหมาย
การจราจรทางบก ค.ศ.2003 มาตรา 99 (Karayollari Trafik YonetmeligiMadde 99) เช่นกัน 
ความว่าการบันทึกข้อมูลการขับรถในสมุดบันทึกนั นขนาดของสมุดบันทึกต้องมีขนาดกะทัดรัด
สามารถพกพาใส่กระเป๋ากางเกงผู้ขับได้ และจะต้องมีจ้านวนแผ่นบันทึกมากพอส้าหรับ 1 ปีสมุด
บันทึกถูกจัดท้าขึ นโดยกระทรวงการคลัง (Maliye Bakanligi) และถูกจัดส่งไปที่กลุ่มผู้ขับรถและ
เจ้าของรถแห่งประเทศตุรกี (Turkiye Soforyler Ve Otomobilciler Federasyonu) จากนั นทาง
กลุ่มจะส่งต่อไปยังสถานีต้ารวจฝ่ายงานจราจร ดังนั นผู้ขับรถสามารถติดต่อขอรับได้จากฝ่ายงาน
จราจรในเขตพื นที่ของตน ทั งนี เจ้าหน้าที่ต้ารวจจะท้าการตรวจสอบข้อมูลสมุดบันทึกทุก ๆ 2 อาทิตย์ 
โดยเจ้าหน้าที่จะท้าการตรวจสอบเวลาท้างาน และเวลาพักของผู้ขับ ตามท่ีก้าหนดไว้ในระเบียบ  

ส้าหรับผู้ประกอบการจะต้องลงบันทึกการท้างานของผู้ขับรถไว้ และ
หากตรวจพบว่าผู้ขับรถรายใดไม่ท้าตามระเบียบ ผู้ประกอบการจะต้องจัดให้ผู้ขับรถรายนั นได้รับการ
อบรม อีกทั งผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมผู้ขับรถรายอ่ืนไว้ประจ้าสถานีจังหวัดต่างๆ ทั งนี เพ่ือ
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ปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีเกิดข้อขัดข้องขึ นกับผู้ขับรถหลัก ทั งนี การติดตั งเครื่องทาโคกราฟได้รับยกเว้น
ไม่ใช้กับรถบางประเภทได้แก่ รถเพ่ือการท้างานของเจ้าหน้าที่ต้ารวจ รถเพ่ือใช้กรณีเหตุฉุกเฉิน รถที่
ออกแบบมาให้ไม่สามารถแล่นได้มากกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถเพ่ือใช้ในการทดลองทางเทคนิค 
และรถเพ่ือการท้างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่วิ่งภายในเมืองเท่านั น  นอกจากการติดตั งเครื่องทาโค
กราฟแล้ว ยังมีเครื่องควบคุมความเร็ว ซึ่งบังคับให้ติดตั งขึ นในรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกที่มี
น ้าหนักมากกว่า 10,000 กิโลกรัม โดยต้องติดตั งไว้ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

การก้าหนดอัตราความเร็วของประเทศตุรกีถูกก้าหนดไว้ใน กฎหมาย
การจราจรทางบก ค.ศ.2003 มาตรา 100 (Karayollari Trafik Yonetmeligi Madde 100) ความว่า
ส้าหรับรถโดยสารสาธารณะที่มีน ้าหนักมากกว่า 3 ,500 กิโลกรัม ต้องมีอัตราความเร็วไม่เกิน 50  
กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ส้าหรับการวิ่งบนถนนใหญ่ถูกจ้ากัดความเร็วไว้ที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ
การขับรถนอกเมืองถูกจ้ากัดความเร็วไว้ที่ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กรณีรถที่มีน ้าหนักน้อยกว่า 3,500 
กิโลกรัม ต้องมีอัตราความเร็วไม่เกิน 50  กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ส้าหรับการวิ่งบนถนนใหญ่ถูกจ้ากัด
ความเร็วไว้ที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และการขับรถนอกเมืองถูกจ้ากัดความเร็วไว้ที่ 90 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง ทั งนี รถที่มีส่วนพ่วง จะต้องลดอัตราความเร็วลงอีก 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เช่นรถบัสที่มี
น ้าหนักกว่า 3,500 กิโลกรัมและมีส่วนลากจูง จะถูกจ้ากัดความเร็วที่  40, 70, 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

จากการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องการบันทึกข้อมูลการขับรถโดยสารสาธารณะของสหภาพ
ยุโรป ประเทศออสเตรเลีย และประเทศตุรกีพบว่า สหภาพยุโรปก้าหนดระเบียบเพ่ือใช้ป้องกันปัญหา
ความเหนื่อยล้าของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะได้แก่ ระเบียบ (EU) เลขที่ 165/2014 ของรัฐสภาและ
สภายุโรป บังคับใช้เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2014 ว่าด้วยการใช้เครื่องทาโคกราฟในการขนส่งทางบก
โดยเครื่องทาโคกราฟที่บังคับใช้ในสหภาพยุโรปมี 2 ประเภทคือ ทาโคกราฟแบบอนาล็อก และ ทาโค
กราฟแบบดิจิตอลโดยรถที่ลงทะเบียนหลังวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.2006 จะต้องใช้เครื่องทาโคกราฟ
แบบดิจิตอล ส่วนรถที่ลงทะเบียนไว้ก่อนอาจใช้เครื่องทาโคกราฟแบบดิจิตอลหรือแบบอนาล็อกก็ได้
ตามข้อก้าหนดของสหภาพยุโรป บังคับให้รถโดยสารสาธารณะจะต้องใช้เครื่องทาโคกราฟ และกรณีที่
เป็นเครื่องทาโคกราฟประเภทดิจิตอล ผู้ขับรถจะต้องท้าการสอดบัตรผู้ขับเข้าเครื่องทุกครั งที่ท้าการ
ขับรถ หากผู้ขับท้าการขับรถโดยไม่ได้สอดบัตร เครื่องทาโคกราฟจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลการขับได้ 
แต่จะบันทึกได้ว่ารถได้ถูกขับโดยปราศจากการสอดบัตร นอกจากเรื่องการสอดบัตรแล้วนั น ผู้ขับรถ
โดยสารที่ใช้เครื่องทาโคกราฟระบบดิจิตอลมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องทาโคกราฟอยู่ ในสภาพ
พร้อมใช้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัตรผู้ขับถูกสอดในต้าแหน่งที่ถูกต้อง ได้บันทึกสถานที่ต้นทางและ
สถานที่ปลายทางแล้ว และตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัตรได้ถูกสอดไว้ในเครื่องทาโคกราฟและไม่ถอดบัตร
ออกจากเครื่องจนกว่าจะเสร็จสิ นการขับในแต่ละวัน เป็นต้น 



 
 

157 

 เช่นเดียวกับประเทศตุรกี ที่ มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการบันทึกข้อมูลของเครื่องทาโค
กราฟถูกก้าหนดไว้ในกฎหมายการจราจรทางบก ค.ศ.2003 มาตรา 99 (Karayollari Trafik 
YonetmeligiMadde 99) ความว่ารถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก จะต้องติดตั งเครื่องทาโค
กราฟ และจัดการให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา กรณีเครื่องทาโคกราฟไม่สามารถท้างานได้ ผู้ขับจะ
ไม่สามารถใช้รถดังกล่าวในการท้างานได้  และผู้ขับรถจะต้องเก็บข้อมูลการท้างานติดต่อกันเป็น
ระยะเวลา 1 เดือน รวมทั งผู้ประกอบการจะต้องเก็บข้อมูลการขับรถเป็นระยะเวลา 5 ปี กรณีผู้ขับรถ
ขับรถภายในเมืองเท่านั น ไม่จ้าเป็นต้องใช้เครื่องทาโคกราฟ แต่อย่างไรก็ดีจะต้องท้าการบันทึกข้อมูล
การขับรถในสมุดบันทึก โดยมาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการบันทึกข้อมูลของลงในสมุดบันทึก 
(Surucu Calisma Belgesi) ถูกก้าหนดไว้ในกฎหมายการจราจรทางบก ค.ศ.2003 มาตรา 99 
(Karayollari Trafik Yonetmeligi Madde 99) เช่นกัน  
 ส่วนการบันทึกการท้างานประจ้าวันของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะในประเทศออสเตรเลีย 
(Work Diary Requirements) ถูกก้าหนดไว้เป็นมาตรการทางกฎหมาย โดยก้าหนดให้ผู้ขับรถบรรทุก
หรือรถโดยสารสาธารณะที่มีน ้าหนักมากกว่า 4.5 ตัน ต้องบันทึกการท้างานประจ้าวัน และรายงานต่อ
ผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยรถขนาดใหญ่ ค.ศ.2012 (Heavy Vehicle National Law 
Act 2012) โดยการบันทึกมีสองรูปแบบ คือการบันทึกด้วยมือ (Writing Work Diary) และ การ
บันทึกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Work Diary) โดยประเทศออสเตรเลียก้าลังเตรียมการเพ่ือ
เปลี่ยนระบบการบันทึกจากระบบเขียนด้วยมือ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคาดว่าจะบังคับใช้ช่วง
ปลายปี ค.ศ.2017 ซึ่งพระราชบัญญัติแห่งชาติว่าด้วยรถขนาดใหญ่ ค.ศ.2012 ได้บัญญัติถึงการบันทึก
ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไว้แล้ว 
 
 
 
 

3.2 การควบคุมและก ากับดูแลส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ของรถโดยสารสาธารณะ 

3.2.1 ส่วนควบ และอุปกรณ์ ของรถโดยสารสาธารณะในสหภาพยุโรป 
 เนื่องจากส่วนควบและอุปกรณ์ของรถโดยสารสาธารณะในสหภาพยุโรปมีจ้านวนมาก ผู้เขียน
จึงเลือกศึกษาเพียงบางส่วน อันเป็นส่วนที่ผู้เขียนต้องการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศไทยต่อไป 
ได้แก่ ที่นั่งและเข็มขัดนิรภัย  และกระจกเตือนจุดบอด มีรายละเอียดดังต่อไปนี  

3.2.1.1 เข็มขัดนิรภัย (Safety Belts) 
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  คณะมนตรีและคณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรป ได้ออกระเบียบเรื่องการใช้เข็ม
ขัดนิรภัยกับเด็กในรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งมีมาตรการบังคับแตกต่างกันไปตามประเภทของรถ โดยมี
การจ้าแนกประเภทของรถในสหภาพยุโรปดังนี 212 (เสนอเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระเบียบเรื่องการใช้เข็ม
ขัดนิรภัยกับเด็ก) รถประเภท M1 คือ รถที่ถูกออกแบบมาเพ่ือบรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน 8 ที่นั่งรวมผู้ขับ
รถแล้ว และมีอัตราการบรรทุกไม่เกิน 3.5 ตัน รถประเภท M2 คือ รถที่ถูกออกแบบมาเพ่ือบรรทุก
ผู้โดยสารมากกว่า 8 ที่นั่งรวมผู้ขับรถแล้ว และมีอัตราการบรรทุกไม่เกิน 5 ตัน รถประเภท M3 คือ รถ
ที่ถูกออกแบบมาเพ่ือบรรทุกผู้โดยสารมากกว่า 8 ที่นั่งรวมผู้ขับรถแล้ว และมีอัตราการบรรทุกมากกว่า 
5 ตัน รถประเภท N1 คือ รถที่ถูกออกแบบมาเพ่ือบรรทุกสิ่งของ และมีอัตราการบรรทุกไม่เกิน 3.5 
ตัน รถประเภท N2 คือรถที่ถูกออกแบบมาเพ่ือบรรทุกสิ่งของ และมีอัตราการบรรทุกมากกว่า 3.5 ตัน
แต่ไม่เกิน 12 ตัน และรถประเภท N3 คือ รถที่ถูกออกแบบมาเพ่ือบรรทุกสิ่งของ และมีอัตราการ
บรรทุกมากกว่า 12 ตัน 
  โดยคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (Council of theEuropean Union) ได้มี
ข้อก้าหนดเรื่องการบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันอ่ืน ฉบับที่ 91/671/EEC (the 
approximation of the laws of the Member States relating to compulsory use of safety 
belts in vehicles of less than 3,5 tonnes) เพ่ือบังคับใช้กับประเทศสมาชิก โดยก้าหนดขึ น
ทั งหมด 9 ข้อ มีสาระส้าคัญดังต่อไปนี  
  (ก) ข้อก้าหนดเรื่องการใช้เข็มขัดนิรภัยนี ใช้กับรถประเภท M1 และ M2 (ดูนิยาม
ด้านบน) เท่านั น โดยรถดังกล่าวจะต้องเป็นยานพาหนะที่วิ่งบนถนน มีตั งแต่ 4 ล้อขึ นไป และวิ่งด้วย
ความเร็วมากกว่า 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ไม่รวมถึงที่นั่งด้านหลัง รถที่มีน ้าหนักเกิน 5 ตัน และรถที่
ถูกออกแบบมาเพ่ือการโดยสารโดยการยืน และให้นิยามค้าต่าง ๆ กล่าวคือ “เข็มขัดนิรภัย” (Safety 
Belts) หมายความว่า ชุดสายรัดที่มีหัวเข็มขัดนิรภัย และสามารถปรับเลื่อนได้ตามสรีระของผู้ใช้ ถูก
ออกแบบมาเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของผู้สวมใส่ในกรณีที่มีการชน หรือการกระแทกของ
ยานพาหนะอย่างฉับพลัน ท้างานโดยการจ้ากัด การเคลื่อนที่ของร่างกายผู้สวมใส่ ค้าว่า “ระบบการ
ยึดเหนี่ยว” (Restraint System) หมายความว่า ในหนึ่งที่นั่งจะต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างน้อยหนึ่งชุด 
ค้าว่า “ที่นั่ง” (Seat) หมายความว่า ที่นั่งส้าหรับผู้ขับและผู้โดยสารโดยที่นั่ง 1 ที่ ส้าหรับผู้โดยสาร 1 
คน ทั งนี ตามข้อก้าหนดข้อที่ 1 

                                           
212 Transport Policy, EU Vehicles Definition, Retrieved April 3, 2017  from 

http://www.transportpolicy.net/index.php?title=EU:_Vehicle_Definitions 
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  (ข) ประเทศสมาชิกจะต้องจัดเตรียมเข็มขัดนิรภัยและชุดอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย
ให้เหมาะสม สามารถใช้ได้กับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี และผู้ที่มีความสูงไม่ถึง 150 เซนติเมตร ทั งนี ตาม
ข้อก้าหนดข้อที่ 2 
  (ค)  เด็กที่มีอายุตั งแต่ 3 ปีขึ นไปจะต้องใช้เข็มขัดนิรภัย ซึ่งติดอยู่กับที่นั่งโดยสารของ
เด็กนั น ทั งนี ตามข้อก้าหนดข้อที่ 4 
  (ง) บุคคลอาจได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ให้ไม่ต้องใช้เข็มเข็มนิรภัยได้ ด้วยความ
จ้าเป็นบางประการ เช่น อาการเจ็บป่วย เป็นต้น ทั งนี ตามข้อก้าหนดข้อที่ 5 
  ต่อมาได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดย ค้าสั่งที่ 2003/20/EC (Directive 2003/20/EC of 
the European Parliament and of the Councilamending Council Directive 91/671/EEC 
on the approximation of the laws of the Member States relating to compulsory use 
of safety belts in vehicles of less than 3,5 tonnes) โดยมีสาระส้าคัญที่การใช้เข็มขัดนิรภัย
ส้าหรับเด็ก ความว่า 
  ค้าสั่งข้อที่ 1 แก้ไขเป็นว่า ระเบียบนี บังคับใช้กับยานพาหนะที่มีอย่างน้อย 4 ล้อ 
ประเภทM1, M2, M3, N1, N2 และ N3 ส้าหรับใช้บนถนน และออกแบบมาให้มีความเร็วมากกว่า 
25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและค้าสั่งข้อที่ 2  (1) ส้าหรับยานพาหนะประเภท M1, N1, N2, N3 เด็กที่มี
ความสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตร จะต้องใช้เก้าอี ส้าหรับเด็กโดยเฉพาะ โดยจะต้องเหมาะสมกับน ้าหนัก
เด็กดังนี  กลุ่ม 0 คือเด็กที่น ้าหนักน้อยกว่า 10 กิโลกรัมกลุ่ม 0+ คือเด็กที่มีน ้าหนักน้อยกว่า 13 
กิโลกรัมกลุ่ม 1 คือเด็กที่มีน ้าหนักระหว่าง 9-18 กิโลกรัมกลุ่ม 2 คือเด็กที่มีน ้าหนักระหว่าง 15-25
กิโลกรัม และกลุ่ม 3 คือเด็กที่มีน ้าหนักระหว่าง 22-36 กิโลกรัม กรณีรถไม่มีเก้าอี ส้าหรับเด็ก ห้ามมิ
ให้เด็กที่มีอายุต่้ากว่า 3 ปี โดยสารไปกับรถนั น ทั งนี เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตรจะต้องไม่
นั่งที่นั่งแถวหน้า ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆก็ตาม และค้าสั่งข้อที่ 2 (2) ส้าหรับยานพาหนะประเภท M2 และ 
M3 ประเทศสมาชิกจะต้องจัดให้ทุกที่นั่งโดยสารมีระบบเข็มขัดนิรภัยที่ได้มาตรฐาน ส่วนเข็มขัดนิรภัย
เด็กจะต้องเป็นไปตามข้อก้าหนด UNECE ที่ 44/03, 129 โดยผู้ขับรถ หรือผู้ประจ้ารถจะต้องเตือนให้
ผู้โดยสารคาดเข็มขัด หรือแสดงภาพหรือเสียงเตือนการคาดเข็มขัด เช่น วิดีโอ หรือเพลง เป็นต้น หรือ
การแสดงสัญลักษณ์เตือน เป็นต้น  

3.2.1.2  กระจกข้างเตือนจุดบอด (Vehicles-Blind Spot Mirrors)213 

                                           
213 Transport Research Laboratory, A Study of the Implementation of 

Directive 2007/38/EC on the Retrofitting of Blind Spot Mirrors to HGVs, Retrieved 
March 15, 2017 from https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/ 
files/pdf/retrofitting_mirrors.pdf 
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จุดบอด (Blind Spot) คือ บริเวณรอบ ๆรถที่คนขับไม่สามารถมองเห็นได้โดยการ
มองผ่านหน้าต่างหรือกระจกธรรมดา จุดบอดจึงเป็นปัจจัยส้าคัญในการเกิดอุบัติเหตุจ้านวนมากจาก
รถบรรทุก และรถบัส โดยคนขับไม่สามารถมองเห็นรถจักรยานยนต์ หรือคนเดินเท้าได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อรถบรรทุก หรือรถบัสนั นได้ท้าการเลี ยวรถ เพ่ือลดอุบัติเหตุ สหภาพยุโรปจึงก้าหนดให้
รถบรรทุก และรถบัส รถโค้ช ติดตั งกระจกข้างเตือนจุดบอด เพ่ือท้าให้คนขับรถมีทัศนวิสัยในการ
มองเห็นที่กว้างกว่าการมองจากกระจกธรรมดา  
  ด้วยเหตุผลที่ว่าอุบัติเหตุจ้านวนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้ขับรถขนาดใหญ่ไม่ทราบว่าผู้ ใช้
ถนนคนอ่ืน อยู่ใกล้ หรืออยู่ข้างบริเวณรถของตน เมื่อเกิดการเปลี่ยนทิศทาง หรือการเคลื่อนตัวของรถ
ตามวงเวียนหรือแยกต่าง ๆ ท้าให้รถที่มีขนาดใหญ่ไม่สามารถเห็นผู้ใช้ถนนคนอ่ืนได้ ซึ่งกรณีเช่นนี 
เรียกว่าจุดบอดในการใช้ยานพาหนะ ด้วยเหตุการณ์นี ท้าให้ทุกปีต้องสูญเสียประชากรในยุโรปกว่า 
400 คน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ รถจักรยานและ คนเดินเท้า ดังนั นรัฐสภาและสภา
ยุโรปจึงออกค้าสั่งเกี่ยวกับการติดตั งกระจกเพ่ือแก้ปัญหาบริเวณจุดบอดขึ น ได้แก่ค้าสั่ งที่ 
2007/38/EC ว่าด้วยเรื่องการติดตั งกระจกแก่รถบรรทุก ประกาศใช้เมื่อวันที่ 11กรกฎาคม ค.ศ.2007 
(DIRECTIVE 2007/38/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 
July 2007 on the retrofitting of mirrors to heavy goods vehicles registered in the 
Community) มีสาระส้าคัญ ดังนี   
  รถโดยสารสาธารระและรถบรรทุกจะต้องติดตั งกระจกป้องกันจุดบอด โดยกระจก
มองข้างป้องกันจุดบอดนั นมีสองประเภทหลักได้แก่ ประเภท V และ IVโดยกระจกมองข้างประเภท V 
เป็นประจกแบบ Close proximity เป็นกระจกที่สามารถเห็นครอบคลุมพื นที่ในส่วนข้างของผู้โดยสาร
ทั งสองข้าง โดยแบ่งเป็น V Original Area และ V Enlarged Area  
  ส่วนกระจกประเภท IV เป็นกระจกมองข้างแบบมุมกว้าง ครอบคลุมพื นที่ด้านข้างใน
พื นที่กว้าง โดยแบ่งเป็น VI Original Area และ IV Enlarged Area และ VI New Class เป็นกระจก
ด้านหน้าแบบมุมกว้าง สามารถมองเห็นบริเวณหน้ารถในพื นที่กว้าง ปรากฏตามภาพตัวอย่าง 
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ภาพที่ 3.26 พื นที่ครอบคลุมของกระจกป้องกันจุดบอดแต่ละประเภท214 
 

3.2.2 ลักษณะ ส่วนควบ และอุปกรณ์ ของรถโดยสารสาธารณะในประเทศออสเตรเลีย 
3.2.2.1 เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) 

 ข้อก้าหนดการจราจรทางบก ค.ศ.2000 ภายใต้พระราชบัญญัติการจราจรทางบก ค.ศ.
1974 (Road Traffic Code 2000) ได้ก้าหนดเรื่องการมีและใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้ขับรถและ
ผู้โดยสารไว้ ในมาตรา 232 ถึงมาตรา 234 กล่าวคือ ผู้ขับรถจะต้องติดตั งเข็มขัดนิรภัย และคาดเข็ม
ขัดนิรภัยในต้าแหน่งที่เหมาะสมขณะที่รถก้าลังแล่น หรือหยุดนิ่งโดยไม่ใช่เป็นการจอดรถ ทั งนี ตาม
มาตรา 232 และผู้โดยสารที่มีอายุตั งแต่ 16 ปีขึ นไปจะต้องคาดเข็มขัดในต้าแหน่งที่เหมาะสมขณะที่
ระก้าลังแล่นหรือหยุดนิ่งโดยไม่ใช้เป็นการจอด ทั งนี ตามมาตรา 233 กรณีผู้โดยสารที่มีอายุไม่ถึง 16 ปี 
ผู้ขับรถต้องดูแลจัดการให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยขณะที่รถก้าลังแล่นหรือหยุดนิ่งโดยไม่ใช่เป็นการ
จอดรถ และกรณีดังต่อไปนี  
 1.  ผู้โดยสารที่มีอายุไม่ถึง 6 เดือน ผู้โดยสารต้องถูกจัดให้อยู่ในต้าแหน่งที่เหมาะสม
ในเบาะนั่งนิรภัยส้าหรับเด็กแบบหันไปด้านหลังรถ  

                                           
214 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE 

COUNCIL on the implementation of Directive 2007/38/EC on the retrofitting of mirrors 
to heavy goods vehicles registered in the Community 



 
 

162 

 2.  ผู้โดยสารที่มีอายุ 6 เดือนแต่ไม่เกิน 4 ปี ผู้โดยสารต้องถูกจัดให้อยู่ในต้าแหน่งที่
เหมาะสมในเบาะนั่งนิรภัยส้าหรับเด็กแบบหันไปด้านหลังรถ หรือเบาะนั่งนิรภัยส้าหรับเด็กแบบหันไป
ด้านหน้ารถก็ได้  

3.  ส้าหรับเด็กที่มีอายุ 4 ปีแต่ไม่เกิน 7 ปี ผู้โดยสารต้องถูกจัดให้อยู่ในต้าแหน่งที่
เหมาะสมในเบาะนั่งนิรภัยส้าหรับเด็กแบบหันไปด้านหน้ารถ หรือให้นั่งในที่นั่งที่มีเข็มขัดนิรภัยแบบ
เหมาะสมส้าหรับเด็ก  

กรณีข้อบังคับตามข้อ 1-3 ไม่บังคับใช้กับรถแท็กซี่ รถบัส และรถออมนิบัส ในกรณีที่
ในรถไม่มีที่นั่งนิรภัยส้าหรับเด็ก และผู้โดยสารเด็กนั นไม่ได้นั่งอยู่แถวหน้า  

4.  ผู้โดยสารที่มีอายุไม่ถึง 7 ปีจะต้องไม่ถูกจัดให้นั่งแถวหน้าของรถ 
5.  ผู้โดยสารที่มีอายุ 7 ปี แต่ไม่เกิน 16 ปี ต้องถูกจัดให้นั่งในที่นั่งของตนเอง ห้าม

นั่งซ้อนกันในที่นั่งอ่ืนและจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยในต้าแหน่งที่เหมาะสม ทั งนี ตามมาตรา 234  
3.2.2.2 ลักษณะ ส่วนควบ และอุปกรณ์ ของรถโดยสารสาธารณะในประเทศตุรกี 

  การศึกษาเรื่องส่วนควบและอุปกรณ์ของรถโดยสารสาธารณะในประเทศตุรกี ผู้เขียน
ได้ศึกษา 2 ส่วนได้แก่ เรื่องการบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยแก่ผู้โดยสารผู้ใหญ่และเด็ก และอุปกรณ์ฉุกเฉินที่
กฎหมายบังคับให้ต้องพกพาไว้ในรถโดยสารสาธารณะ ดังนี  

3.2.2.3 ที่นั่งและเข็มขัดนิรภัย (Seat and Safety Belt) 
  จากผลส้ารวจของหน่วยงานทางสถิติของประเทศตุรกีพบว่าอัตราผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนลดลง 85-90 เปอร์เซ็นต์เมื่อผู้โดยสารท้าการคาดเข็มขัดนิรภัย215 ข้อก้าหนดเรื่อง
เข็มขัดนิรภัยในประเทศตุรกีจึงเกิดขึ น ปีค.ศ.2016 โดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกภายใต้กฎหมาย
การจราจรทางบก มาตรา 150 ค.ศ.1907 (karayolari trafik yonetmeligi Madde 150) ความว่า 
  รถตั งแต่ 4 ล้อจะต้องติดตั งเข็มขัดนิรภัย และผู้โดยสารทุกคนจะต้องคาดเข็มขัด
นิรภัย เว้นแต่กรณีที่รถแล่นอยู่ในบริเวณลานจอดรถด้วยความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ผู้โดยสารไม่จ้าต้องคาดเข็มขัดนิรภัย หรือกรณีของรถพยาบาล แพทย์ และพยาบาลที่โดยสารมาในรถ
ด้านหลังไม่จ้าต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเช่นกัน ทั งนี เพื่อความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ 
ในรถโดยสารสาธารณะผู้ขับรถและผู้ประจ้ารถมีหน้าที่ต้องตักเตือนให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งคาดเข็มขัด

                                           
215 Association of Turkish Travel Agency, Toplu Taşıma Araçlarında ‘Emniyet 

Kemeri Takma Zorunluluğu’na İlişkin Önemli Duyuru, Retrieved May 15, 2017 
from http://www.tursab.org.tr/tr/tursabdan-haberlergenel-duyurular/toplu-tasima-
araclarinda-emniyet-kemeri-takma-zorunluluguna-iliskin-onemli-duyuru_ 15120.html 
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นิรภัย และจะต้องติดเครื่องหมายเตือนเพ่ือการคาดเข็มขัดนิรภัยด้วย แต่ผู้โดยสารที่มีปัญหาทาง
การแพทย์จะได้รับยกเว้นไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยขณะเดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.27 เครื่องหมายเตือนเพื่อการคาดเข็มขัดนิรภัย216 
 

กรณีเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตร และหนักไม่เกิน 36 กิโลกรัม ซึ่งมาตรา 
150 วางหลักให้ รถยนต์ รถบัส และรถมินิบัส  จะต้องด้าเนินการเรื่องที่นั่งส้าหรับเด็ก กล่าวคือ 
รถยนต์ รถบัส และรถมินิบัส จะต้องติดตั งเข็มขัดนิรภัยที่เหมาะสมกับสรีระของเด็ก และจะต้องติดตั ง 
Isofix บนที่นั่งทุกที่นั่งเพ่ือไว้ส้าหรับติดตั งที่นั่งส้าหรับเด็ก (Child/Baby Seat) โดยแบ่งที่นั่งเด็ก
ออกเป็น 5ประเภทตามน ้าหนักได้แก่กลุ่ม 0 คือเด็กที่น ้าหนักน้อยกว่า 10 กิโลกรัมกลุ่ม 0+ คือเด็กที่
มีน ้าหนักน้อยกว่า 13 กิโลกรัมกลุ่ม 1 คือเด็กที่มีน ้าหนักระหว่าง 9 -18 กิโลกรัมกลุ่ม 2 คือเด็กที่มี
น ้าหนักระหว่าง 15-25 กิโลกรัม และกลุ่ม 3 คือเด็กท่ีมีน ้าหนักระหว่าง 22-36 กิโลกรัม 

 

                                           
216 Car Seat Belt Sign,  Retrieved May 15, 2017 from http://www.decalsplanet. 

com/item-8902-car-seat-belt-sign.html 
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ภาพที่ 3.28 ลักษณะของ Isofix ในรถยนต์217 
 

 
 
ภาพที่ 3.29 Isofix และการติดตั งที่นั่งเด็ก218 

                                           
 217

 Using Isofix with Special Needs Car Seats, Retrieved May 15, 2017 from 
http://www.medifab.co.nz/knowledge-base/using-isofix-special-needs-car-seats 
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3.2.2.4 อุปกรณ์ฉุกเฉิน 
  กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก มาตรา 132 ค.ศ.1997 (karayolari trafik 
yonetmeligi Madde 132) ยังได้ก้าหนดเรื่องอุปกรณ์ต่าง ๆภายในรถโดยสารสาธารณะดังนี 219 

1. ดวงไฟในรถ จะต้องเป็นแสงสีขาวเท่านั นและจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการ
มองเห็นของผู้ขับรถ 

2. ถังดับเพลิง จะต้องเป็นถังที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานรับรอง
มาตรฐานแห่งประเทศตุรกี (Turk Standart Entutusu) กรณีที่รถโดยสารสามารถขนส่งผู้โดยสารได้
ไม่เกิน 26 คนจะต้องจัดให้มีถังดับเพลิงขนาด 2 กิโลกรัม 2 ถัง หากเป็นรถที่สามารถขนส่งผู้โดยสาร
ได้มากกว่า 26 คน จะต้องจัดให้มีถังดับเพลิงขนาด 2 กิโลกรัม 3 ถัง  

3. เครื่องมือเพ่ือการซ่อมแซมรถ เช่น ไฟฉาย คีม ไขควง โซ่ถ่วงล้อกรณีต้องวิ่งบน
หิมะ (Kar -zinciri) เชือกขนาดใหญ่เพื่อลากจูง  

4. ป้ายเตือนเหตุฉุกเฉิน โดยผู้ขับรถจะต้องวางห่างจากจุดเกิดเหตุ โดยที่ผู้ใช้ถนน
อ่ืนสามารถมองเห็นได้ภายในรัศมี 150 เมตร โดยป้ายเตือนจะต้องมีความยาว 150 เซนติเมตร กว้าง 
25 เซนติเมตร และจะต้องวางอยู่ในระดับที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ปรากฏตามตัวอย่าง 
 

 
ภาพที่ 3.30 ลักษณะป้ายเตือนเหตุฉุกเฉิน220 

 
 
 

                                           
218 ISOFIX ความปลอดภัยของเบาะนั่งส าหรับเด็ก, ค้นวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 จาก 

https://www.autoinfo.co.th/article/77678/ 
219 Madde 132 karayolari trafik yonetmeligi 
220 TRAFİK VE UYARI LEVHALARIR, Retrieved May 15, 2017 from http://www. 

omurotopark.com/altkategoriler.asp?id=44 
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 5.  อุปกรณ์กั นล้อ  
 6.  เผือกอ่อนคอ โดยทุก ๆ 10 ที่นั่งจะต้องมีเผือกอ่อนคอจ้านวน 1 ชิ น ดังนั นหาก
รถโดยสารสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 40 ที่นั่ง ผู้ขับรถหรือผู้ประจ้ารถจะต้องจัดให้มีเผือกอ่อนคอ 10 ชิ น 

7.  สามเหลี่ยมเตือนเหตุฉุกเฉิน ทั งนี จะต้องเป็นขนาดตามมาตรฐานของสหภาพ
ยุโรปทั งหมด 2 ชิ น 

8.  เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื องต้น ตามท่ีก้าหนดไว้ในกฎหมาย  
 

3.3 สัมปทาน หน้าที่ ความรับผิดของผู้ขับรถ และผู้ประกอบการเดินรถโดยสาร
สาธารณะ 

3.3.1 สัมปทาน หน้าที่ ความรับผิดของผู้ขับรถ และผู้ประกอบการเดินรถโดยสาร
สาธารณะในสหภาพยุโรป 

 สัญญาสัมปทาน (Concession Contracts) ถูกใช้โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการ
สาธารณะ หรือจัดการสร้างโครงสร้างขั นพื นฐาน สัมปทานเป็นสัญญาระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ผู้ประกอบการที่เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้ถือสัมปทาน (Concession Holder) โดยผู้ถือสัมปทานจะเป็นผู้
ให้บริการหรือด้าเนินงานตามข้อสัญญาสัมปทานและได้รับค่าตอบแทนจากการด้าเนินการหรือการ
ให้บริการนั น สัมปทานเป็นวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เป็นส่วนส้าคัญในกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการสาธารณะด้านอุตสาหกรรมพาณิชกรรมเช่น
สัมปทานก่อสร้างและบริหารมอเตอร์เวย์ สัมปทานการให้บริการสนามบินหรือสัมปทานเครือข่ายการ
จัดจ้าหน่ายน ้า เป็นต้น221 
 ค้าสั่งว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างในปี พ.ศ.2547222 ได้กล่าวถึงเรื่องสัญญาสัมปทานไว้เพียง
บางส่วนเท่านั นประกอบกับไม่มีกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่ชัดเจน จึงท้าให้เกิดความไม่แน่นอน

                                           
221 European Commission, Concession Contracts - Partnerships between 

the Public Sector and a Private Company, Retrieved December 10, 2017 from  
http: / /ec.europa.eu/growth/ single-marketpublic-procurementrules-implementation/ 
concessions_en 

222 DIRECTIVE 2004/18/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 31 March 2004on the coordination of procedures for the award of public 
works contracts, public supply contracts and public service contracts 
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ทางกฎหมายว่าด้วยการให้หรือการจัดท้าสัมปทานอันเป็นอุปสรรคต่อการบริการสาธารณะ 
นอกจากนี ยังก่อให้เกิดการบิดเบือนข้อสัญญา ขาดความโปร่งใสในการประมูลแข่งขัน ซึ่งเหตุดังกล่าว
นี ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตระดับชาติ การขาดการควบคุมที่เหมาะสมท้าให้เกิดความไร้
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบในทางลบต่อการได้รับการบริการสาธารณะของประชาชน 
ดังนั นสหภาพยุโรปจึงออกค้าสั่งว่าด้วยการได้สัมปทานกล่าวคือ DIRECTIVE 2014/23/EU OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the award of 
concession contracts โดยประเทศสมาชิกจะต้องจัดการเพ่ือให้เป็นไปตามค้าสั่งภายในวันที่ 18 
เมษายน พ.ศ. 2559 โดยค้าสั่งว่าด้วยการได้สัมปทาน เป็นค้าสั่งเพ่ือสร้างกรอบทางกฎหมายส้าหรับ
หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการเอกชนเพื่อให้แน่ใจว่าการได้มาซึ่งสัมปทานจะไม่มีการเลือกปฏิบัติ
และเอกชนทุกรายสามารถเข้าถึงการประมูลแข่งขันได้ ท้าให้เอกชนผู้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีโอกาส
ชนะและเข้าท้าสัญญาเพ่ือบริการสาธารณะต่อไป  
 ค้าสั่งว่าด้วยการได้สัมปทาน คือ ค้าสั่งเพ่ือก้าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับขั นตอนการจัดหาผู้รับ
สัมปทานโดยสัมปทานนั นจะต้องมีมูลค่าประมาณไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ในค้าสั่งว่าด้วยการได้
สัมปทานโดยต้องเป็นกิจการเกี่ยวกับก๊าซและความร้อน เกี่ยวกับไฟฟ้า การจัดหาหรือการด้าเนินงาน
ของเครือข่ายที่ให้บริการแก่ประชาชนในด้านการคมนาคมขนส่งโดยทางรถไฟระบบอัตโนมัติรถราง
รถเมล์รถบัส เป็นต้น กิจการเพ่ือการจัดการท่าอากาศยานและท่าเรือในประเทศ  การให้บริการ
ไปรษณีย์ กิจการน ้ามันหรือก๊าซ หรือกิจการส้ารวจถ่านหินหรือเชื อเพลิงแข็งชนิดอื่น ๆ223 
 เห็นได้ว่าการคมนาคมขนส่งเป็นกิจการหนึ่งที่รัฐให้สัมปทานแก่เอกชน ดังนั นประเทศสมาชิก
จึงต้องมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อก้าหนดอ้านาจหน้าที่แก่เอกชนผู้รับสัมปทาน ผู้เขียนจึงยกตัวอย่าง 
ค้าสั่งว่าด้วยสัญญาให้ด้าเนินกิจการบริการสาธารณะเพ่ือก้าหนดภาระหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อก้าหนด
ของการบริการรถโดยสารสาธารณะในประเทศไอร์แลนด์ (DIRECT AWARD PUBLIC SERVICE 
CONTRACT imposing public service obligations to secure the provision of certain 
public bus services in IRELAND) โดยสัญญาให้ด้าเนินบริการสาธารณะประเภทรถโดยสาร
สาธารณะจัดท้าขึ นระหว่างผู้อ้านวยการการขนส่งแห่งชาติ (THE NATIONAL TRANSPORT 
AUTHORITY) กับ บริษัทขนส่งหรือผู้ประกอบการ (OPERATOR) ก้าหนดให้ผู้ประกอบการมี
ภาระหน้าที่ได้แก่ ผู้ประกอบการจะต้องด้าเนินการให้บริการตามข้อตกลงและตามระยะเวลาที่ก้าหนด
ไว้ในสัญญา ทั งนี ผู้ประกอบการจะต้องด้าเนินกิจการให้บริการรถโดยสารสาธารณะด้วยเครื่องมือและ
ทุนของตนเอง และจะไม่เริ่มให้บริการจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้ให้สัญญา เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว

                                           
223 Article 1 of DIRECTIVE 2014/23/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 

THE COUNCIL of 26 February 2014 on the award of concession contracts 
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ผู้ประกอบการจะต้องให้บริการเฉพาะเส้นทางของตนเองเท่านั น224 อีกทั งยังต้องจัดการให้การบริการ
สาธารณะนั นสามารถด้าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องเป็นบริการที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
ไม่ว่าจะเป็นวิธีการด้าเนินงานหรือการสรรหาบุคลากร จะต้องเป็นผู้มีทักษะ ได้รับการฝึกอบรมมา
อย่างเหมาะสม225 
 นอกจากนี สหภาพยุโรปยังได้ก้าหนดสิทธิของผู้โดยสารไว้ เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติ
ร่วมกันของผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะในประเทศสมาชิก ได้แก่ระเบียบของสหภาพยุโรป (European 
Union: EU) ฉบับที่ 181/2011 (REGULATION (EU) No 181/2011 OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the rights of passengers in bus and 
coach transport and amending Regulation (EC) No 2006/2004) มีทั งหมด 34 มาตรา โดยมี
สาระส้าคัญดังต่อไปนี  

1.  ก้าหนดหลักเกณฑ์ส้าหรับการขนส่งผู้โดยสารโดยรถบัส และรถโค้ช (รถทัวร์) ในเรื่อง
ต่อไปนี การไม่เลือกปฏิบัติกับผู้โดยสารของผู้ให้บริการ สิทธิของผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจาก
การใช้รถบัสหรือรถโค้ชซึ่งท้าให้เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ ตลอดจนเรื่องการสูญหายของ
ทรัพย์สินขณะเดินทาง การไม่เลือกปฏิบัติและการให้ความช่วยเหลือที่จ้าเป็นแก่ผู้พิการและผู้ที่มีความ
คล่องตัวน้อย เช่น คนชรา หรือหญิงมีครรภ์ สิทธิของผู้โดยสารในกรณีที่มีการยกเลิกหรือเกิดความ
ล่าช้าของเที่ยวการเดินรถ ข้อมูลขั นพื นฐานที่ผู้โดยสารพึงจะต้องได้รับ การจัดการกรณีเกิดการ
ร้องเรียน และการบังคับใช้226 

2.  ก้าหนดขอบเขตการบังคับใช้ กล่าวคือเป็นระเบียบที่บังคับใช้กับผู้โดยสารซึ่งเดินทางโดย
รูปแบบปกติ โดยขึ นรถ ณ จุดรับผู้โดยสารที่ตั งอยู่ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดย
จะต้องใช้บริการการเดินทางเป็นระยะทางไม่ต่้ากว่า 250 กิโลเมตร กรณีการเดินทางที่มีระยะทางสั น
กว่า 250 กิโลเมตรให้น้าบางมาตราแห่งระเบียบนี มาบังคับใช้โดยอนุโลม และข้อบังคับในระเบียบนี ไม่
ใช้บังคับกับบริการประเภทการเดินทางแบบโปรแกรมทัวร์ 227 

                                           
224 Number 5.1 Operator Obligations of DIRECT AWARD PUBLIC SERVICE CONTRACT 

imposing public service obligations to secure the provision of certain public bus 
services in IRELAND 

225 Number 5.2 Standard of Performance of DIRECT AWARD PUBLIC SERVICE 
CONTRACT imposing public service obligations to secure the provision of certain 
public bus services in IRELAND 

226 Article 1 of REGULATION (EU) No 181/2011 
227 Article 2 of REGULATION (EU) No 181/2011 
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3.  ก้าหนดนิยามค้าส้าคัญที่บัญญัติไว้ในระเบียบฉบับนี  ดังนี  
 “บริการปกติ” หมายความว่า บริการที่จัดให้มีการขนส่งผู้โดยสารโดยรถบัสประจ้าทางหรือ
รถโค้ชตามระยะเวลาและเส้นทางท่ีก้าหนด โดยจุดหยุดพัก หรือหยุดรับส่ง ผู้โดยสารได้ถูกก้าหนดไว้
ล่วงหน้าแล้ว 
 “บริการชั่วคราว” หมายความว่า บริการที่ไม่อยู่ในความหมายของบริการปกติ และลักษณะ
ส้าคัญคือการขนส่งผู้โดยสารโดยรถบัสประจ้าทางหรือรถโค้ช ผู้โดยสารจะเป็นผู้ก้าหนดระยะเวลา 
และเส้นทางในการใช้บริการ 
 “สัญญาการขนส่ง” หมายความว่า สัญญาการขนส่งผู้โดยสารระหว่างผู้ขนส่งและผู้โดยสาร
ในการให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแบบสม่้าเสมอหรือแบบชั่วคราว 
 “ต๋ัว” หมายความว่า เอกสารหรือหลักฐานอื่นของสัญญาการขนส่ง 
 “ผู้ขนส่ง” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนอกเหนือจากผู้ประกอบธุรกิจการ
ท่องเที่ยว หรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว 
 “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มิใช่ผู้ขนส่ง แต่ด้าเนินการขนส่ง
โดยปกติหรือชั่วคราว 
 “ผู้จ้าหน่ายตั๋ว” หมายความว่า ผู้ด้าเนินการใด ๆ ที่เป็นสื่อกลางในการท้าสัญญาขนส่งใน
นามของผู้ขนส่ง 
 “ตัวแทนการท่องเที่ยว” หมายความว่า ผู้ด้าเนินการใด ๆ ที่ท้าหน้าที่แทนผู้เดินทางเพ่ือท้า
สัญญาการขนส่ง 
 “ผู้ประกอบการทัวร์” หมายความว่าผู้จัดงานหรือผู้ค้าปลีกอ่ืนนอกเหนือจากผู้ขนส่ง 
 “ผู้พิการและบุคคลผู้มีความคล่องตัวต่้า” หมายความว่า บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือ สติปัญญาหรือผู้สูงอายุ  
 “การเข้าถึง” หมายความว่า มาตรฐาน แนวทางและข้อมูลที่ท้าให้ผู้โดยสารเข้าถึงบริการของ
รถโดยสาร และการอ้านวยความสะดวกต่อผู้พิการและผู้มีความคล่องตัวต่้า 
 “การจองที่นั่ง” หมายความว่า การจองที่นั่งบนรถบัสหรือรถโค้ช ส้าหรับการให้บริการ
ตามปกติในเวลาที่ก้าหนด 
 “สถานี” หมายความว่า สถานีที่มีพนักงาน โดยถูกก้าหนดไว้เพ่ือใช้หยุดรถ เพ่ือให้ผู้โดยสาร
ลงจากรถโดยมีสิ่งอ้านวยความสะดวก เช่นเคาน์เตอร์เช็คอินห้องรอ หรือห้องซื อบัตรโดยสาร 
 “ป้ายรถประจ้าทาง” หมายความว่า จุดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสถานี ซึ่งถูกก้าหนดไว้เพ่ือให้
ผู้โดยสารลงจากรถ 
 “การยกเลิก” หมายความว่า การยกเลิกอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติการให้บริการตาม
สัญญาขนส่ง 
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 “ความล่าช้า” หมายความว่า ความแตกต่างระหว่างเวลาที่ก้าหนดไว้ตามตารางเวลาและ
เวลาที่ออกเดินทางจริง228 

4. ผู้ให้บริการจะต้องออกตั๋วโดยสารให้แก่ผู้โดยสาร เว้นแต่เอกสารอ่ืน ๆ อาจออกใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั งนี ราคาค่าให้บริการ (ราคาตั๋ว) จะต้องถูกก้าหนดอย่างเป็นธรรม และ
อัตราเดียวกันไม่ว่าผู้โดยสารจะมีสัญชาติใดก็ตาม229  

5. กรณีที่มอบหมายให้ตัวแทนการท่องเที่ยวผู้ประกอบการทัวร์ท่องเที่ยว หรือผู้อ่ืนปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้ก้าหนดไว้ในระเบียบนี  ผู้มอบหมายจะต้องรับผิดต่อการกระท้า และละเว้นกระท้าของ
บุคคลนั น นอกจากนี ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งระเบียบนี ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย230 

6. ภาระผูกพันตามข้อก้าหนดในระเบียบนี จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยสัญญาการขนส่งไม่ได้ 
แต่ผู้ขนส่งอาจก้าหนดเงื่อนไขใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้โดยสารมากกว่าที่บัญญัติไว้ในระเบียบนี 231 

7. เมื่อเกิดกรณีความเสียหายหรือสูญหายขึ นผู้โดยสาร กรณีเสียชีวิต ทายาทของผู้โดยสาร
จะตอ้งได้รับค่าเสียหาย รวมทั งค่าใช้จ่ายในงานศพตามฐานานุรูป หรือกรณีบาดเจ็บ สัมภาระสูญหาย 
เสียหาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ นจากการใช้รถบัสหรือรถโค้ช ผู้โดยสารมีสิทธิจะได้รับชดใช้
ค่าเสียหาย  จ้านวนค่าเสียหายนั นจะต้องค้านวณตามกฎหมายภายในประเทศที่บังคับใช้  แต่ทั งนี 
วงเงินสูงสุดต้องไม่น้อยกว่า 220,000 ยูโรต่อผู้โดยสารหนึ่งคน (ประมาณ 8 ,200,000 บาท) และ 
1,200 ยูโรต่อกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ (ประมาณ 42,000 บาท) ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับรถเข็น
คนพิการอุปกรณ์เคลื่อนที่อ่ืน ๆ หรืออุปกรณ์อ้านวยความสะดวก ค่าเสียหายจะเท่ ากับค่าใช้จ่ายใน
การเปลี่ยนหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีสูญหายหรือเสียหายนั น232 

8. กรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ นจากการใช้รถบัสหรือรถโค้ช ผู้ให้บริการจะต้องให้ความ
ช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลตามความต้องการของผู้โดยสาร โดยจะต้องให้ความช่วยเหลือทันทีหลังจาก
เกิดอุบัติเหตุ ความช่วยเหลือดังกล่าวรวมถึงที่พักอาศัย อาหาร เสื อผ้า การขนส่ง และการอ้านวย
ความสะดวกในการปฐมพยาบาล ความช่วยเหลือใด ๆ ที่ให้ไว้ย่อมไม่ก่อให้เกิดความรับผิดแก่ผู้
ให้บริการ233 

                                           
228 Article 3 of REGULATION (EU) No 181/2011 
229 Article 4 of REGULATION (EU) No 181/2011 
230 Article 5 of REGULATION (EU) No 181/2011 
231 Article 6 of REGULATION (EU) No 181/2011 
232 Article 7 of REGULATION (EU) No 181/2011 
233 Article 8 of REGULATION (EU) No 181/2011 
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9. ผู้ให้บริการ ตัวแทนการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยว ต้องไม่ปฏิเสธที่จะยอมรับ
การส้ารองที่นั่งจากผู้โดยสารไม่ว่าผู้โดยสารจะมีลักษณะอย่างไรก็ตาม และการจองบัตรโดยสารต้อง
จัดให้แก่ผู้พิการและบุคคลที่มีความคล่องตัวน้อยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม234  

10. ในกรณีดังต่อไปนี ผู้ให้บริการสามารถปฏิเสธไม่รับการส้ารองที่นั่ง  ได้แก่กรณีเพ่ือให้
เป็นไปตามข้อก้าหนดเรื่องความปลอดภัยที่ใช้บังคับตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมาย
ภายในประเทศหรือเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก้าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ก้าหนดโดย
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจหรือ กรณีที่การออกแบบยานพาหนะหรือโครงสร้างพื นฐาน ซึ่งรวมถึงป้ายรถ
โดยสารสาธารณะและอาคารผู้โดยสาร ยังไม่สามารถอ้านวยความสะดวกแก่ผู้พิการหรือผู้มีความ
คล่องตัวน้อย ถ้าผู้พิการหรือผู้ที่มีความคล่องตัวน้อย เป็นผู้มีตั๋วโดยสารแล้ว ผู้ให้บริการจะต้องจัดการ
ช้าระเงินคืน และส่งผู้โดยสารไปยังจุดให้บริการปลายทางโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย235 

11. การเข้าถึงและข้อมูล โดยก้าหนดให้ผู้ให้บริการ องค์กรตัวแทนของคนพิการหรือผู้ที่มี
ความสามารถในการเคลื่อนตัวช้า และผู้บริหารสายการบินจะต้องจัดการให้มีการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั งนี เพ่ือการขนส่งคนพิการและบุคคลที่มีการเคลื่อนตัวช้า236  

12. สถานีผู้โดยสารต้องออกแบบโดยอ้านวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ทั งนี เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือผู้พิการ237 

13. ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือ ภายในสถานีหรือภายในรถโดยสารประจ้าทาง 
โดยผู้ให้บริการขนส่งจะต้องจัดให้มีการช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้พิการ และบุคคลที่มี
ความสามารถในการเคลื่อนตัวช้า เช่น คนชรา หรือหญิงตั งครรภ์ ภายใต้ขอบเขตตามที่กฎหมาย
ก้าหนด238  

14. ผู้ให้บริการและหน่วยงานจัดการปลายทางต้องร่วมมือกันเพ่ือช่วยเหลือผู้พิการและ
บุคคลที่มีความสามารถในการเคลื่อนตัวช้า โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้พิการ หรือผู้ที่มีความสามารถในการ
เคลื่อนตัวช้าต้องแจ้งความจ้านงแก่ผู้ให้บริการขนส่ง หรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 36 
ชั่วโมงเพ่ือขอรับความช่วยเหลือโดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมายังจุดนัดไม่เกิน 60 นาทีก่อนเวลาออก
เดินทางตามที่ได้ประกาศไว้ เว้นแต่จะมีข้อตกลงใหม่ระหว่างผู้ร้องขอและผู้ประกอบการ  และ
นอกจากนี ผู้พิการ หรือบุคคลที่มีความสามารถในการเคลื่อนตัวช้าจะต้องแสดงต่อผู้ประกอบการ ณ 

                                           
234 Article 9 of REGULATION (EU) No 181/2011 
235 Article 10 of REGULATION (EU) No 181/2011 
236 Article 11 of REGULATION (EU) No 181/2011 
237 Article 12 of REGULATION (EU) No 181/2011 
238 Article 13 of REGULATION (EU) No 181/2011 
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เวลาที่ท้าการส้ารองที่นั่ง ทั งนี เพ่ือผู้ให้บริการจะสามารถจัดเตรียมที่นั่งที่เหมาะสมแก่บุคคลดังกล่าว
ทั งนี ผู้ประกอบการขนส่ง หรือ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ต้องด้าเนินมาตรการเพ่ือให้ความสะดวกแก่ผู้
พิการและผู้มีความคล่องตัวน้อยตามความจ้าเป็น239 

15. กรณีตัวแทนการท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้รับการแจ้งจากผู้พิการ หรือผู้มี
ความคล่องตัวน้อย ในเวลาท้าการตามปกติให้ตัวแทนท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวโอน
ข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ขนส่งหรือหน่วยงานปลายทางโดยเร็วที่สุด240    

16. ผู้ให้บริการและหน่วยงานบริหารจัดการปลายทางต้องก้าหนดขั นตอนการฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้องกับคนพิการรวมทั งให้ค้าแนะน้าด้านต่างๆแก่พนักงานเพ่ือให้แน่ใจว่าพนักงานของตน
สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้การช่วยเหลือโดยตรงแก่คนพิการและผู้ที่มีความสามารถในการเคลื่อนตัว
น้อย241 

17. ผู้ให้บริการและผู้ดูแลระบบปลายทางต้องรับผิดในกรณีที่เกิดความสูญหายหรือความ
เสียหายแก่รถเข็นคนพิการ อุปกรณ์เคลื่อนที่อ่ืน ๆ หรืออุปกรณ์อ้านวยความสะดวก โดยการสูญหาย
หรือความเสียหายจะต้องได้รับการชดเชยโดยผู้ขนส่งหรือผู้ควบคุมปลายทางที่รับผิดชอบต่อความสูญ
หายหรือความเสียหายนั น โดยค่าชดเชยดังกล่าวจะเท่ากับค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม
อุปกรณ์ที่สูญหายหรือเสียหาย ในกรณีจ้าเป็นที่จะต้องจัดหาอุปกรณ์ส้ารองเพ่ือใช้ชั่วคราวก่อนนั น ผู้
ให้บริการและผู้ดูแลระบบปลายทางจะต้องตรวจสอบและมั่นใจว่าอุปกรณ์ส้ารองนั นสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพทางเทคนิค242  

18. การต่อเส้นทางใหม่และการช้าระเงินคืนนั น ในกรณีที่ผู้ขนส่งคาดว่าจะมีการยกเลิกหรือ
ล่าช้าในการออกจากสถานีนานเกินกว่า 120 นาที ผู้ขนส่งอาจจัดให้มีการเปลี่ยนเส้นทางไปยัง
จุดหมายปลายทางโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม243 กรณีท่ีผู้ขนส่งยกเลิกการเดินทาง ผู้ขนส่งจะต้องช้าระ
เงินคืนตามราคาตั๋วและต้องจัดให้มีบริการส่งกลับผู้โดยสารโดยรถบัสหรือโค้ชโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
หากผู้ขนส่งไม่สามารถจัดการได้ตามข้อ 18 ข้องต้น ผู้ขนส่งต้องช้าระค่าชดเชยแก่ผู้โดยสารในอัตรา
ร้อยละ 50 ของราคาตั๋วนอกเหนือจากการช้าระเงินค่าตั๋วเดินทางคืนแล้ว โดยผู้ขนส่งจะต้องช้าระเงิน
ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ผู้โดยสารยื่นค้าร้องขอค่าชดเชย244 

                                           
239 Article 14 of REGULATION (EU) No 181/2011 
240 Article 15 of REGULATION (EU) No 181/2011 
241 Article 16 of REGULATION (EU) No 181/2011 
242 Article 17 of REGULATION (EU) No 181/2011 
243 Article 18 of REGULATION (EU) No 181/2011 
244 Article 19 of REGULATION (EU) No 181/2011 
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19. ส้าหรับการเดินทางที่เกินก้าหนดเดินทางไปกว่า 3 ชั่วโมงผู้ขนส่งจะต้องแจ้งให้ผู้โดยสาร
ทราบและผู้โดยสารสามารถยกเลิกตั๋วโดยสารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือหากล่าช้ามากกว่า 90 นาทีผู้
ขนส่งต้องจัดหาขนมขบเคี ยวอาหารหรือเครื่องดื่ม เพ่ือให้บริการแก่ผู้โดยสาร ตลอดจนสถานที่ที่
เหมาะสม เช่นจัดหาห้องพักในโรงแรมหรือที่พักอ่ืน ๆ รวมถึงความช่วยเหลือในการจัดเตรียมการ
ขนส่งระหว่างอาคารผู้โดยสารและที่พักอาศัยในกรณีที่จ้าเป็นต้องพักอย่างน้อย 1 คืน ส้าหรับผู้
เดินทางแต่ละรายผู้ให้บริการอาจ จ้ากัดค่าที่พักโดยไม่รวมค่าเดินทางไปและกลับจากที่พักผู้โดยสารที่ 
80 ยูโรต่อคืนและพักได้สูงสุด 2 คืน245 

20. ผู้ให้บริการจะต้องจัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอแก่ผู้โดยสารตลอดการเดินทางของตน หาก
เป็นไปได้ข้อมูลเหล่านี จะต้องอยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงได้เมื่อมีการร้องขอ246 

21. ผู้ให้บริการและหน่วยงานบริหารจัดการปลายทางจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้โดยสาร
ได้รับข้อมูลที่เหมาะสมและเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของตนภายใต้ระเบียบนี  เช่นเรื่องสิทธิของผู้พิการ ผู้ที่มี
ความสามารถในการเคลื่อนตัวน้อย หรือกรณีการเรียกค่าชดเชย เป็นต้น247 
 

3.3.2 สัมปทาน หน้าที่ ความรับผิดของผู้ขับรถ และผู้ประกอบการเดินรถโดยสาร
สาธารณะในประเทศออสเตรเลีย 

 พระราชบัญญัติผู้โดยสาร ค.ศ. 1994 South Australia Passenger Transport Act 1994 
เกิดขึ นเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชนของเซาท์ออสเตรเลียในด้านการเดินทางของผู้โดยสาร โดย
พระราชบัญญัตินี ได้ก้าหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือมุ่งเน้นการให้บริการผู้โดยสาร ท้าให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงการขนส่งอย่างแท้จริง ปลอดภัย และส่งเสริมการขนส่งที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด ตลอดจนเป็นมาตรการทางกฎหมายเพ่ือจัดระบบของผู้ประกอบการเดินรถ ผู้ขับรถ และผู้
ให้บริการจองตั๋วรถโดยสาร ทั งนี เพ่ือให้การด้าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมส้าหรับการ
ขนส่งผู้โดยสารภายในรัฐ248 
 โดยผู้เขียนท้าการศึกษาพระราชบัญญัติผู้โดยสารของเซาท์ออสเตรเลียใน 3 ประเด็นได้แก่ 
อ้านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม การท้าสัญญาให้บริการ และหน้าที่ความรับผิดของผู้
ให้บริการ  ดังนี  
 

                                           
245 Article 21 of REGULATION (EU) No 181/2011 
246 Article 24 of REGULATION (EU) No 181/2011 
247 Article 25 of REGULATION (EU) No 181/2011 
248 Number 3 in Part 1 of South Australia Passenger Transport Act 1994 
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1. อ้านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
 ตามพระราชบัญญัติผู้โดยสารของเซาท์ออสเตรเลียก้าหนดให้รัฐมนตรีมีหน้าที่ดูแลการสร้าง
และการบ้ารุงรักษาการด้าเนินการโดยรวมของบริการขนส่งผู้โดยสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
ผู้โดยสารทุกประเภท โดยก้าหนดตรวจสอบและทบทวนบริการขนส่งผู้โดยสารภายในรัฐ เช่นก้าหนด
ตรวจสอบและทบทวนค่าโดยสารที่เหมาะสม ส่งเสริมการบริการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการขนส่งเพ่ือปรับปรุงระบบการให้บริการ ดูแลให้มีการปฏิบัติที่ดีต่อ
ผู้โดยสาร จัดหาและรับรองผู้ให้บริการขนส่งที่เหมาะสม ทั งนี รัฐมนตรีจะต้องตรวจสอบผู้ให้บริการใน
ด้านมาตรฐานความปลอดภัยและการให้บริการ ทั งนี รัฐมนตรียังต้องอ้านวยความสะดวกด้านการ
เดินทางให้แก่ผู้โดยสารรวมถึงผู้โดยสารพิการ จะต้องให้ข้อมูลที่จ้าเป็นแก่ผู้โดยสาร เปิดโอกาสให้
ประชาชนทั่วไปให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริการ และจัดตั งระบบรวมศูนย์เพ่ือรับและจัดการกับข้อ
ร้องเรียน249 
 นอกจากนี รัฐมนตรียังมีอ้านาจกระท้าการใด ๆ ที่จ้าเป็นหรือเป็นการสมควรเพ่ือการปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติผู้โดยสาร ได้แก่การท้าสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ แต่งตั งตัวแทนหรือจ้าง
ผู้รับเหมา มีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา ครอบครองจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล ให้เช่าหรือ
ออกใบอนุญาตแก่ทรัพย์สินของรัฐมนตรี อ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร ก้าหนด
เรื่องการจ้าหน่ายตั๋วโดยสาร ก้าหนดจุดรับส่งผู้โดยสาร เข้าร่วมกับกิจการร่วมค้า มีส่วนร่วมในการ
จัดตั งห้างหุ้นส่วนหรือหน่วยงานอ่ืน250 ทั งนี รัฐมนตรีอาจมอบหมายอ้านาจหน้าที่ดังกล่าวแก่บุคคล
หรือคณะบุคคลอ่ืน โดยจะต้องท้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการมอบอ้านาจหน้าที่นั นอาจมีเงื่อนไข
หรือมีเงื่อนไข และสามารถเพิกถอนเมื่อใดก็ได้251 
 2.  การท้าสัญญาให้บริการ 
 สัญญาให้บริการ  (Service contracts)ข้อก้าหนดและเงื่อนไขในการให้บริการผู้โดยสาร
ทั่วไปจะต้องถูกก้าหนดไว้ในสัญญาที่ท้าขึ นระหว่างรัฐมนตรีและผู้ประกอบการ โดยการเลือกคู่สัญญา
นั นรัฐมนตรีอาจใช้วิธีการประกวดราคา  (Tender) หรือวิธีการอย่างอ่ืนตามความเหมาะสม ถ้า
รัฐมนตรีเห็นว่าสัญญาบริการควรเกิดจากการประกวดราคาให้รัฐมนตรีแต่งตั งบุคคลหรือคณะบุคคล
ผู้ด้าเนินการ จัดการให้มีการประกวดราคาโดยจะต้องก้าหนดเงื่อนไขของการประกวดราคา 
กระบวนการขั นตอนการประกวดราคา ภายใน 14 วันนับจากวันที่มีการเผยแพร่ค้าเชิญชวน 
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250 Number 22 in Part 3  of South Australia Passenger Transport Act 1994 
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 เมื่อรัฐมนตรีเข้าท้าสัญญากับผู้ให้บริการ รัฐมนตรีจะสั่งการให้คณะกรรมการเศรษฐกิจและ
การเงิน (Economic and Finance Committee) เผยแพร่การด้าเนินการดังกล่าวภายใน 14 วัน
หลังจากได้มีการวางแนวทางแล้ว การเลือกผู้ให้บริการรัฐมนตรีจะต้องค้านึงถึงสิ่งส้าคัญกล่าวคือ 
สัญญาให้บริการไม่ควรผูกขาดกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง กระบวนการสรรหาผู้ให้บริการจะต้อง
พัฒนาอยู่เสมอ ควรสนับสนุนการรวมบริการของผู้ให้บริการ สัญญาบริการจะต้องสนับสนุนการ
ด้าเนินงานที่มีประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือสนองความต้องการสูงสุดของ
ประชาชน ผู้ให้บริการที่ประกอบการขนส่งผู้โดสารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ต้องลงโทษปรับ
ตามหมวด3ได้แก$่ 30,000 หรือประมาณ 740,584 บาท252 
 สัญญาบริการจะต้องระบุระยะเวลาที่ด้าเนินการ กรณีการยกเลิกสัญญา มาตรฐานเกี่ยวกับ
การให้บริการตามสัญญา และรายละเอียดการให้บริการ เช่นช่วงเวลา โดยจะต้องก้าหนดขอบเขตและ
ความถี่ของการให้บริการ และค่าโดยสารที่จะเรียกเก็บ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีการแก้ไขค่า
โดยสาร บทลงโทษเม่ือคู่สัญญาท้าผิดข้อสัญญาข้อหนึ่งข้อใด การต่ออายุของสัญญา253 และนอกจากนี 
ยังต้องระบุเขตพื นที่ให้บริการหรือเส้นทางการด้าเนินงาน และผู้ให้บริการต้องเดินรถตามเส้นทางที่
ก้าหนดไว้เท่านั น และจะต้องส่งผู้โดยสารให้ถึงปลายทางแม้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน และ
นอกจากนี ผู้ได้รับอนุญาตให้บริการจะต้องให้บริการในเส้นทางของตนเท่านั น ห้ามมิให้เดินรถใน
เส้นทางของผู้ได้รับอนุญาตรายอื่น254 

3. หน้าที่ความรับผิดของผู้ให้บริการ 
1) ผู้ให้บริการพระราชบัญญัติผู้โดยสาร ค.ศ. 1994 ก้าหนดหน้าที่และความรับผิด ของ

ผู้ประกอบการ กล่าวคือบุคคลไม่อาจเป็นผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารได้หากไม่ได้รับการ รับรองตาม
พระราชบัญญัตินี  ทั งนี เพ่ือยืนยันว่าบุคคลผู้มีอ้านาจหน้าที่ให้บริการขนส่งไม่ว่าจะเป็นกรรมการ 
ผู้จัดการ หรือต้าแหน่งอ่ืนใด เป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะให้บริการขนส่งผู้โดยสาร ทั งนี ผู้ให้บริการที่
ไดร้ับการรับรองจะต้องมีความสามารถในการให้บริการขนส่ง ผู้ โดยสาร มีความปลอดภัยในการ
ให้บริการ และมียานพาหนะ อุปกรณ์ ตลอดจนการ ออกแบบการให้บริการที่ ได้มาตรฐาน ทั งนี 
รัฐมนตรีจะต้องประกาศหลักเกณฑ์การเป็นผู้ให้บริการเพ่ือเผยแพร่แก่ผู้ให้บริการทั่วไป และเมื่อ
รัฐมนตรีรับรองผู้ให้บริการรายใดแล้วจะต้องระบุชนิดหรือประเภทที่รับรองด้วย หากบุคคลใด
ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องลงโทษปรับ ตามหมวด 3 ได้แก่$ 30,000 หรือ
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ประมาณ 740,584 บาท255 อีกทั งระเบียบการขนส่งผู้โดยสาร ค.ศ. 2007 แห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ 
ภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งผู้โดยสาร 1990 (Passenger Transport Regulation 2007 under 
the Passenger  Transport Act 1990) ยังได้วางหลักเรื่องข้อปฏิบัติของผู้ให้บริการเดินรถโดนสาร
สาธารณะไว้กล่าวคือ ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลการให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีรถ
ประจ้าทางจะต้องเก็บรักษาข้อมูลอย่างน้อย 5 ปี และกรณีการให้บริการประเภทอ่ืนอย่างน้อย 2 ปี 
โดยการเก็บข้อมูลจะต้องท้าลงในแบบฟอร์ม และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจ เมื่อจ้าเป็น การ
ลงโทษไม่เกิน 10 หน่วยโทษ256 และทั งนี ผู้ให้บริการจะต้องผ่านการอบรมจากสถานอบรมที่ได้รับการ
รับรอง หากผู้ให้บริการไม่ได้เข้ารับการอบรมต้องลงโทษไม่เกิน 10 หน่วยโทษ257 ส่วนข้อมูลผู้ขับรถผู้
ให้บริการมีหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ขับรถได้แก่ ชื่อและที่อยู่ วันเวลาที่ท้าการขับรถ หมายเลขใบอนุญาต
ให้เป็นผู้ขับรถ และวัดหมดอายุของบัตร ตลอดจนหมายเลขใบอนุญาตขับรถ การลงโทษไม่เกิน 10 
หน่วยโทษ258(1 หน่วยโทษเท่ากับ $210 หรือประมาณ 5,180 บาท )ผู้ให้บริการจะต้องรายงานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายของผู้ขับรถ เมื่อผู้ให้บริการเห็นว่าผู้ขับรถมีความผิดปกติทางร่างกายจน
อาจส่งผลต่อความสามารถในการขับรถ ผู้ให้บริการจะต้องบันทึกและรายงานความผิดปกตินั นภายใน 
48 ชั่วโมงนับแต่เม่ือสังเกตเห็นอาการ การลงโทษไม่เกิน 10 หน่วยโทษ259 

2) ผู้ขับรถ 
นอกจากนี พระราชบัญญัติผู้โดยสาร ค.ศ. 1994 ยังก้าหนดหน้าที่และความรับผิดของผู้

ขับรถกล่าวคือบุคคลไม่อาจเป็นผู้ขับรถขนส่งผู้โดยสารได้หากไม่ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัตินี  
ทั งนี เ พ่ือยืนยันว่าบุคคลผู้ได้รับการอนุญาตเป็นผู้เหมาะสมที่จะขับรถรับส่งประชาชน มีความ
รับผิดชอบ และทักษะในการขับรถระดับสูง การรับรองผู้ขับรถต้องระบุชนิดของยานพาหนะและ
ประเภทการให้บริการ หากบุคคลใดขับรถขนส่งผู้โดยสารโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องลงโทษปรับ ตาม
หมวด5 ได้แก่ $ 8,000 หรือประมาณ 197,443 บาท260 อีกทั งระเบียบการขนส่งผู้โดยสาร ค.ศ. 
2007 แห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ ภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งผู้โดยสาร 1990 Passenger Transport 
Regulation 2007 under the Passenger Transport Act 1990) ยังได้วางหลักเรื่องข้อปฏิบัติของ
ผู้ขับรถสาธารณะไว้ กล่าวคือผู้ขับรถโดยสารสาธารณะจะต้องมีความสะอาดและเป็นระเบียบ

                                           
255 Number 27 in Part 4  of South Australia Passenger Transport Act 1994 
256 Number 19 in Part 2  of Passenger Transport Regulation 2007  No.421 
257 Number 20 in Part 2  of Passenger Transport Regulation 2007  No.421 
258 Number 21 in Part 2  of Passenger Transport Regulation 2007  No.421 
259 Number 24 in Part 2  of Passenger Transport Regulation 2007  No.421 
260 Number 28 in Part 4  of South Australia Passenger Transport Act 1994 
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เรียบร้อย สวมเสื อผ้าสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนรองเท้าของผู้ขับรถด้วย เมื่อ ขับขี่
ยานพาหนะผู้ขับรถต้องค้านึงเสมอว่าจุดประสงค์ของการท้างานคือการให้บริการผู้โดยสารสาธารณะ 
ดังนั นผู้ขับรถควรปฏิบัติตนอย่างเป็นระเบียบด้วยความสุภาพและความเหมาะสมต่อผู้โดยสารทุกคน 
ปฏิบัติตามข้อก้าหนดที่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ การลงโทษไม่เกิน 10 หน่วยโทษ 261ผู้ขับรถโดยสาร
สาธารณะต้องไม่สูบบุหรี่ในรถ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรถ หรือในเวลางาน ตลอดจนไม่รับประทาน
อาหารในรถ เว้นแต่การดื่มหรือการรับประทานอาหารด้วยเหตุผลทางการแพทย์ การลงโทษไม่เกิน 5 
หน่วยโทษ262 และจะต้องแน่ใจว่ารถอยู่ในสภาพสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย การลงโทษไม่เกิน 
10 หน่วยโทษกรณีความผิดเกิดในสนามบินซิดนีย์ หรือไม่เกิน 2 หน่วยโทษกรณีความผิดเกิดในที่    
อ่ืน ๆ263 อีกทั งผู้ขับรถโดยสารสาธารณะจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนใดของรถโดย
ปราศจากความจ้าเป็น หรือจงใจท้าให้เกิดความเสียหายขึ นแก่ส่วนใด ๆ ของรถ การลงโทษไม่เกิน 5 
หน่วยโทษ264 

ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะจะต้องเคลื่อนรถด้วยความระมัดระวัง โดยจะต้องไม่ออกรถ
ขณะที่ประตูรถโดยสารยังเปิดอยู่ หรือเคลื่อนรถโดยก่อให้เกิดอันตราย หรือความเสี่ยงต่อบุคคลอ่ืน 
การลงโทษไม่เกิน 5 หน่วยโทษ265 และต้องไม่อนุญาตให้บุคคลวางหรือน้าติดตัวซึ่งสิ่งของที่มีขนาดไม่
เหมาะสม อาจเป็นอันตราย หรือก่อให้เกิดความไม่สัดวกต่อผู้โดยสารอ่ืนได้การลงโทษไม่เกิน 2 หน่วย
โทษ คนขับรถโดยสารสาธารณะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลวาง หรือน้าติดตัวซึ่งสุนัข แมว นก หรือสัตว์
อ่ืน ๆ เว้นแต่จะบรรจุในพาชนะอย่างเหมาะสมแล้ว เว้นแต่สัตว์ผู้ให้ความช่วยเหลือ การลงโทษสูงสุด
ไม่เกิน 2 หน่วยโทษ กรณีผู้ขับรถปฏิเสธไม่ รับสัตว์ผู้ให้ความช่วยเหลือ การลงโทษสูงสุดไม่เกิน 10 
หน่วยโทษ266 

ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะจะต้องผ่านการตรวจสอบในด้านการฝึกอบรม โดยจะต้องเป็น
การฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และด้าเนินการอบรมโดยองค์กรที่ได้ขึ น
ทะเบียนไว้เท่านั น คือ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ขับขี่ยานพาหนะสาธารณะ หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ขับ

                                           
261 Number 35 in Part 4  of Passenger Transport Regulation 2007  No.421 
262 Number 36 in Part 4  of Passenger Transport Regulation 2007  No.421 
263 Number 37 in Part 4  of Passenger Transport Regulation 2007  No.421 
264 Number 38 in Part 4  of Passenger Transport Regulation 2007  No.421 
265 Number 40 in Part 4  of Passenger Transport Regulation 2007  No.421 
266 Number 41 in Part 4  of Passenger Transport Regulation 2007  No.421 
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ขี่ยานพาหนะสาธารณะภาคทบทวน และหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ขับขี่ยานพาหนะเฉพาะสถานที่ โดย
ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะจะได้รับการต่อใบอนุญาตต่อเมื่อได้ท้าการอบรมตามเงื่อนไขนี แล้ว267 

เมื่อผู้ขับรถโดยสารสาธารณะอายุ 60 ปี ภายใน 12 เดือนหลังจากนั น ผู้ขับรถต้องเข้ารับ
การตรวจทางการแพทย์ตามเงื่อนไขโดยผู้ขับรถเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง และแสดงใบรับรองแพทย์ต่อ
เจ้าหน้าที่ การลงโทษสูงสุดไม่เกิน 10 หน่วยโทษ268 
 
ตารางที่ 3.16 โทษและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติผู้โดยสาร ค.ศ. 1994269 
 
หมวด โทษจ าคุกสูงสุด โทษปรับสูงสุด ค่าธรรมเนียม 

1 15 ปี $ 60000 (ประมาณ 1,481,056  บาท) - 
2 10 ปี $ 40000 (ประมาณ 987,371 บาท) - 
3 7 ป ี $ 30000 (ประมาณ 740,584 บาท) - 
4 4 ป ี $ 15000 (ประมาณ 370,206 บาท) - 
5 2 ป ี $ 8000(ประมาณ 197,443 บาท) - 
6 1 ป ี $ 4000 (ประมาณ 98,732บาท) $ 300 (ประมาณ 7,403บาท) 
7 6 เดือน $ 2000 (ประมาณ 49,366บาท) $ 200 (ประมาณ 4,936บาท) 
8 3 เดือน $ 1000 (ประมาณ 24,689บาท) $ 150 (ประมาณ 3,701บาท) 
9 - $ 500 (ประมาณ 12,344บาท) $ 100 (ประมาณ 2,468บาท) 
10 - $ 200 (ประมาณ 4,936บาท) $ 75 (ประมาณ 1,851บาท) 
11 - $ 100 (ประมาณ 2,468บาท) $ 50 (ประมาณ 1,234บาท) 
12 - $ 50 (ประมาณ 1,234บาท) $ 25 (ประมาณ 616บาท) 

 
3.3.3 สัมปทาน และความรับผิดของผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะในประเทศตุรกี 

 ประเทศตุรกีสัญญาทางปกครองไม่ได้เกิดขึ นโดยทฤษฎีแต่เกิดจากแนวค้าพิพากษาของศาล
ไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญ ศาลคดีขัดกัน หรือสภาแห่งรัฐ ทั งนี หลักในการพิจารณาว่าสัญญาใดเป็น
สัญญาทางปกครองหรือไม่ศาลจะยึดหลักว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาเพ่ือให้จัดท้าบริการสาธารณะ
หรือไม่ ในอดีตสัญญาที่ท้าขึ นตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุครอบคลุมถึงการจัดซื อจัดจ้างเท่านั นดังนั น

                                           
267 Number 43 in Part 4  of Passenger Transport Regulation 2007  No.421 
268 Number 47 in Part 4  of Passenger Transport Regulation 2007  No.421 
269 Appendix Divisional penalties and expiation fees of South Australia 

Passenger Transport Act 1994 



 
 

179 

ในประเทศตุรกีจึงมีจุดแบ่งว่าข้อพิพาทที่เกิดจากกฎหมายว่าด้วยการพัสดุถ้าหากเป็นข้อพิพาทที่
เกิดขึ นก่อนท้าสัญญาเช่นขั นตอนการหาผู้รับจ้างการคัดเลือกผู้รับจ้างข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ในเขต
อ้านาจของศาลปกครองแต่เมื่อสัญญาได้มีการลงนามกันแล้วข้อพิพาทที่เกิดขึ นหลังจากนั นถือเป็นข้อ
พิพาทท่ีอยู่ในเขตอ้านาจของศาลยุติธรรม270 ต่อมาเมื่อรัฐได้อนุญาตให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท้าบริการสาธารณะแทนรัฐ เช่นงานในหน้าที่ของเทศบาล การท้าความสะอาดสุสาน การดูแล
รักษาต้นไม้ การท้าความสะอาดศพ การขุดหลุมศพ การเคลื่อนย้ายศพ การฝังศพ งานเหล่านี เทศบาล
ได้ให้เอกชนเข้ามาด้าเนินการแทน หรือกรณีของการเดินรถโดยสารภายในเขตเทศบาลการคัดเลือก
เอกชนที่จะมาด้าเนินงานบริการสาธารณะแทนรัฐในลักษณะดังกล่าวจะต้องด้าเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งสัญญาที่ท้าขึ นระหว่างเทศบาลกับเอกชนที่เข้ามาด้าเนินการจัดท้าบริการ
สาธารณะแทนรัฐในกรณีนี ถือเป็นสัญญาทางปกครองที่อยู่ในเขตอ้านาจของศาลปกครอง ดังนั นจุด
แบ่งเดิมที่ว่าข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาที่เกิดขึ นตามกฎหมายว่าด้วยพัสดุอยู่ในเขตอ้านาจของศาล
ยุติธรรมจึงไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปแต่จะต้องพิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาเพ่ือจัดให้ท้า
บริการสาธารณะหรือไม่ หากเป็นสัญญาที่จัดได้ท้าบริการสาธารณะก็ถือว่าเป็นสัญญาทางปกครอง271 
 หลักเกณฑ์การประมูลงานของรัฐมีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประมูลงานของรัฐได้แก่ 

1. การประกาศ คือ การประกาศโฆษณาเพ่ือให้ผู้ที่สนใจจ้านวนมากเข้าร่วมการประกวด
ราคาโดยมีวิธีการและรูปแบบตามที่ก้าหนดไว้ในมาตรา 17 แห่งกฎหมายว่าด้วยการประมูลงานของ
รัฐก้าหนดว่า ให้ประกาศโฆษณาการประกวดราคา ณ ท้องที่ที่ท้าการของสถานที่มีการประกวดราคา
เช่นการโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวัน 2 ครั งอย่างน้อยครั งละ 1 วันหรือถ้าไม่มีการโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์รายวันจะต้องติดประกาศเป็นหนังสือไว้ ณ อาคารของรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เทศบาล หากเป็นการประกวดราคาส้าหรับงานที่มีมูลค่างานเกินกว่าราคากลางของงบประมาณ
ประจ้าปีนอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อที่กล่าวมาแล้ว ยังต้องประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวัน 
ณ เมืองอ่ืนๆอีก 1 ครั ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันอ่ืนๆทั งในท้องที่
และนอกท้องที่ส้าหรับการประกวดราคาด้วยวิธีเจรจาตกลงราคาจะมีการประกาศโฆษณาหรือไม่ก็ได้
แล้วแต่หน่วยงานเห็นสมควร 

2. การแข่งขัน กล่าวคือรัฐจะต้องด้าเนินการให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ร่วม
ประกวดราคาซึ่งมาตรา 6 แห่งกฎหมายว่าด้วยการประมูลงานของรัฐได้ก้าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่

                                           
270 ดนัย ศรีโมรา, สัญญาทางปกครองของประเทศตุรกี, ใน เอกสารประกอบการสัมมนา

ตุลาการศาลปกครองภูมิภาค ครั้งท่ี 2/2547, 16-18 กรกฎาคม 2547.   
271เรื่องเดียวกัน. 
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สามารถเข้าร่วมประกวดราคาได้เช่นจะต้องไม่เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทางปกครองที่จัดให้
มีการประกวดราคาหรือไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั น  

3. ราคาที่เหมาะสมโดยราคาที่เสนอจะต้องมีความเหมาะสมและไม่เกินราคากลาง 
ส่วนวิธีการประมูลงานของรัฐซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 35 แห่งกฎหมายว่าด้วยการประมูลงาน

ของรัฐ สามารถท้าได้หลายวิธี ได้แก่272 การยื่นซองประกวดราคาที่ปิดผนึกไว้ การยื่นซองประกวด
ราคาที่ปิดผนึกระหว่างผู้หญิงโดยเฉพาะเจาะจง การยื่นซองประกวดราคาที่เปิดผนึก การเจรจาตกลง
ราคา การแข่งขัน เป็นต้น  
 เอกสิทธิ์ของคู่สัญญา ฝ่ายปกครองมีอ้านาจในการควบคุมดูแลและตรวจสอบเพ่ือให้มีการ
ด้าเนินการเป็นไปตามสัญญาในขอบเขตอ้านาจดังกล่าว และรวมถึงอ้านาจในการสั่งการคู่สัญญาอีก
ฝ่ายด้วยและที่ส้าคัญฝ่ายปกครองยังสามารถท้าการแก้ไขสัญญาได้เพียงฝ่ายเดียว ส้าหรับสิทธิของ
คู่สัญญาฝ่ายเอกชน คู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้รับผลประโยชน์เป็นสิทธิทางการเงินอันเนื่องมาจากการใช้
เอกสิทธิ์และอ้านาจจากสาธารณะอันใดอันหนึ่งของฝ่ายปกครองโดยมีทฤษฎีดังนี   

1. ทฤษฎีการกระท้าของอ้านาจสาธารณะ เป็นกรณีที่มีการกระท้าหรือมีค้าสั่งเกี่ยวกับการ
ใช้อ้านาจสาธารณะ ของฝ่ายปกครองและเป็นเหตุให้ไม่อาจคาดหมายได้ในขณะปฏิบัติตามสัญญา
อันมีผลเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามสัญญาฝ่ายปกครองต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่คู่สัญญา
และสร้างดุลยภาพทางการเงินแก่เอกชน  

2. ทฤษฎีเหตุไม่อาจคาดหมายได้ ทฤษฎีนี เกิดขึ นหลังสิ นสุดสงครามโลกครั งที่ 1 เพราะ
ในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโดยในระหว่างนั นประเทศฝรั่งเศสได้น้าทฤษฎีนี มาใช้กับ
สัญญาสัมปทานทางรถไฟและรถรางและหลังจากนั นก็ถูกน้าไปใช้กับสัญญาทางปกครองประเภทอ่ืนๆ
ด้วยทฤษฎีเหตุไม่อาจคาดหมายได้นี จึงต้องเป็นกรณีที่ในระหว่างการด้าเนินการตามสัญญาอยู่นั นเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรงก่อให้เกิดภาระอย่างหนักอันไม่อาจคาดหมายได้แก่
คู่สัญญาฝ่ายเอกชนทฤษฎีนี จึง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คู่สัญญาฝ่ายปกครองและไฟจะชนร่วมกันแบ่ง
เบาภาระหน้าที่ที่เกิดขึ นเพ่ือการบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

จากทฤษฎีและหลักการของสัญญาทางปกครองข้างต้น ตรงกับมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับเทศบาลของประเทศตุรกีได้แก่  BELEDİYE KANUNU(กฎหมายเทศบาล) กฎหมายว่าด้วย
เทศบาลของประเทศตุรกีเลขที่ 5393 เป็นกฎหมายที่ก้าหนดบทบาทหน้าที่ของเทศบาลไว้ทั งหมด 6 
หมวด 85 มาตรา โดยกฎหมายนี เกิดขึ นใน ค.ศ.2005 โดยให้นิยามของค้าว่าเทศบาล (BELEDİYE) คือ
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้รัฐแต่การด้าเนินงานเป็นอิสระจากรัฐ โดยสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการ

                                           
272 จิรยุทธ ทรงนวล, สัญญาทางปกครองของประเทศตุรกี, ใน เอกสารประกอบการสัมมนา

ตุลาการศาลปกครองภูมิภาค ครั้งท่ี 2/2547, 16-18 กรกฎาคม 2547. 
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เลือกตั งจากประชาชนในเขตเทศบาลนั น 273 การตั งเทศบาลได้นั นจะต้องมีประชากรในเขตพื นที่ตั งแต่ 
5,000 คน โดยแต่ละเทศบาลจะต้องอยู่ห่างจากกัน 5,000 เมตร274 โดยเทศบาลมีหน้าที่วางผังเมือง 
จัดการระบบน ้าและบ้าบัดน ้าเสีย จัดการระบบขนส่ง ดูแลความสะอาดของสภาพแวดล้อม จัดเก็บ
และจัดการขยะ ตรวจสอบใบอนุญาตสถานประกอบการ จัดให้มีพนักงานดับเพลิง จัดให้มีหน่วยกู้ภัย 
ดูแลระบบจราจรบนถนน จัดการฝังศพ จัดให้มีสวนสาธารณะและปลูกต้นไม้ จัดให้มีและดูแล
พิพิธภัณฑ์ และจัดโฆษณาเพ่ือการท่องเที่ยวของเทศบาล 275 ดังนั นเทศบาลมีหน้าที่ให้บริการรถ
โดยสารสาธารณะภายในเมืองให้แก่ประชนชน ได้แก่รถเมล์ โดยให้บริษัทเอกชนเข้ามาท้าสัญญา
เพ่ือให้บริการรถโดยสารสาธารณะภายใต้ข้อก้าหนดตามกฎหมาย  

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİเป็นข้อกฎหมายที่อยู่ภายใต้กฎหมาย
ว่าด้วยเทศบาล และกฎหมายจราจรทางบกเลขที่ 2918 ก้าหนดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดของ
ผู้ประกอบการในการขนส่งผู้โดยสารโดยรถโดยสารสาธารณะ276 โดยให้ค้านิยามของผู้ประกอบการว่า 
ผู้ประกอบการหมายความถึงผู้ประกอบการเดินรถเอกชนผู้เข้าท้าสัญญากับเทศบาลเพ่ือวิ่งรถโดสาร
สาธารณะตามเส้นทางที่ตกลงกัน277 ผู้ประกอบการ ผู้ขับรถ และพนักงานทุกคนจะต้องรับผิดต่อการ
กระท้าความผิดของตน ความผิดที่เกิดจากบุคคลดังกล่าวไม่เก่ียวข้องใด ๆ กับเทศบาล278 
 เมื่อผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้าท้าสัญญาเดินรถกับเทศบาลแล้ว ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี
ใบอนุญาตเดินรถโดยใบอนุญาตนี มีอายุ 1 ปี และรถทุกคันจะต้องแสดงใบอนุญาตดังกล่าวด้วย กรณี
รถโดยสารที่ไม่ได้แสดงใบอนุญาตจะต้องหยุดการเดินรถเป็นเวลา 3 วันและจะต้องจ่ายค่าปรับตามที่
กฎหมายก้าหนด หากผู้ประกอบการยังไม่จัดให้มีการแสดงใบอนุญาตนับแต่วันตรวจพบครั งแรก
จะต้องหยุดการเดินรถอีก 3 วันและจ่ายค่าปรับอีกเท่าหนึ่งของค่าปรับตามที่กฎหมายก้าหนด279 และ
นอกจากนี ผู้ประกอบการและผู้ขับรถจะต้องปฏิบัติดังนี  เช่น280 

1. ผู้ประกอบการจะต้องด้าเนินงานภายใต้กฎหมายตลอดจนเก็บค่าโดยสารตามอัตราที่
เทศบาลก้าหนดโดยผู้ประกอบการจะต้องให้บริการแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่า เทียมกัน  

                                           
273 Madde 3 BELEDİYE KANUNU 
274 Mdde 4 BELEDİYE KANUNU 
275 Madde 14BELEDİYE KANUNU 
276 Madde 1 ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 
277 Madde 2ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 
278 Madde 4ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 
279 Madde 5ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 
280 Madde 6ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 
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2.  กรณีรถโดยสารจอดรับส่งผู้โดยสารเมื่อผู้ขับรถส่งและรับผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วห้ามมิให้
จอดรอผู้โดยสารอื่นที่ไม่ได้อยู่ ณ จุดรอรถในเวลานั น  

3.  ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเชิญชวนให้ผู้โดยสารใช้บริการขณะเดินรถ  
4.  ผู้ขับรถจะต้องควบคุมรถให้อยู่ในเส้นทางและจอดทุกสถานีที่ก้าหนดให้ต้องจอดรับส่ง

ผู้โดยสาร กรณีที่ผู้ขับรถมีความจ้าเป็นต้องวิ่งนอกเส้นทางให้ผู้ขับรถหรือผู้ประกอบการรายงานต่อ
เทศบาล 

5. กรณีรถที่ผู้โดยสารโดยสารมานั นไม่สามารถใช้งานได้ผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีรถโด
สารส้ารองเพ่ือน้าผู้โดยสารไปยังปลายทางและห้ามมิให้เรียกเก็บเงินจากผู้โดยสารมากกว่าที่ผู้โดยสาร
จ้าต้องจ่ายตามปกติ  

6. ห้ามมิให้ผู้ขับรถเรียกเก็บเงินจากผู้โดยสารเพ่ิมเพราะขนาดหรือจ้านวนของสัมภาระ 
ทั งนี ผู้โดยสารจะต้องไม่จัดวางสัมภาระบนที่นั่งอ่ืนหรือบริเวณท่ีอาจรบกวนการโดยสารของผู้อื่น  แ ต่
กรณีที่ผู้ขับรถเห็นว่าสัมภาระนั นอาจก่ออันตรายหรือรบกวนผู้โดสารอ่ืนผู้ขับรถจะสั่งห้ามไม่ให้
ผู้โดยสารน้าขึ นรถก็ได้ หรือจะปฏิเสธไม่รับบุคคลดังกล่าวก็ได้  

7.  ผู้ขับรถและผู้ประกอบการจะต้องควบคุมความเร็วของรถตามที่ก้าหนดไว้ในกฎหมาย
การท้าสัญญาเพ่ือการเดินรถโดยสารสาธารณะนี การก้าหนดเส้นทางเป็นหน้าที่ของเทศบาล กรณีมี
ความจ้าเป็นเพ่ือคุณภาพในการบริการสาธารณะเทศบาลสามารถยกเลิกหรือเพ่ิมสถานีเดินรถได้และ
ผู้โดยสารจะต้องช้าระค่าโดยสารก่อนที่รถจะเคลื่อนออกจากสถานี ผู้ประกอบการจะต้องน้ารถเข้าท้า
ความสะอาดยังสถานีท้าความสะอาดที่เทศบาลก้าหนดไว้  เท่านั นส้าหรับน ้าที่เสียจากการล้างรถให้
สถานีเก็บน ้าเสียนั นไว้เพ่ือเทศบาลจะได้ท้าการจัดเก็บและบ้าบัดต่อไป และห้ามมิให้ผู้ขับรถท้าให้น ้า
บนถนนกระเด็นใส่ผู้คนที่อยู่บริเวณข้างเคียง281 นอกจากนี ผู้ขับรถจะต้องประพฤติตนด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย และห้ามมิให้ออกค้าสั่งแก่ผู้โดยสารห้ามมิให้ผู้ขับรถโต้เถียงหรือใช้ค้าหยาบคายแก่ผู้โดยสาร 
กรณีผู้โดยสารแสดงกริยาไม่สุภาพหรือพูดจาหยาบคายให้ผู้ขับรถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ต้ารวจทราบ เพ่ือ
จัดการต่อไป ผู้ขับรถที่แสดงกริยาไม่สุภาพไม่ว่าเพราะเหตุใดจะต้องพักการท้างาน 3 วันและเสีย
ค่าปรับตามกฎหมาย แต่ถ้าปรากฏว่าการแสดงกริยาไม่สุภาพเกิดจากความผิดของผู้ขับรถแต่ผู้เดียวผู้
ขับรถจะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารณะและไม่สามารถขับรถโดยสาร
สาธารณะได้อีก และห้ามมิให้ผู้ประกอบการใช้รถคันดังกล่าวรับส่งผู้โดยสาร 15 วัน282 
 รถที่จะน้ามารับส่งผู้โดยสารจะต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี ประตูรถจะต้องเปิดปิด
ควบคุมโดยผู้ขับรถเท่านั น ระบบไฟในรถจะต้องเป็นแสงสีขาว และกระจกรอบรถจะต้องเป็นกระจก

                                           
281 Madde 7ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 
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ใส รถทุกคันจะต้องมีความสะอาดทั งภายนอกและภายใน ที่นั่งในรถจะต้องได้รับการรักษาให้มีสภาพ
ดีอยู่เสมอ และห้ามมิให้ผู้ขับรถและผู้โดยสารฟังเพลงหรือเปิดสื่อใด ๆก็ตามที่มีเสียงดังจนรบกวนผู้อ่ืน 
ตลอดจนห้ามมิให้สูบบุหรี่บนรถโดยสาร ผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีแผ่นแสดงตารางเวลาการเดินรถ
และราคาค่าโดยสารไว้ในรถโดยสารทุกคันและห้ามมิให้ผู้ประกอบการติดป้ายโฆษณาใด ๆ ทั งภายใน
และภายนอกรถโดสารสาธารณะ ผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีถังดับเพลิงขนาด 6 กิโลกรัม และ
กระเป๋าปฐมพยาบาลที่ก้าหนดไว้ตามกฎหมายการจราจรทางบกเลขที่ 2918 และรถโดยสารทุกคัน
จะต้องมีเครื่องปรับอากาศ 283 
 กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์คับขันท้าให้ไม่สามารถเดินรถได้ต่อไป หากปรากฏว่า
ผู้โดยสารต้องรอกว่า 15 นาทีและผู้โดยสารร้องขอค่าโดยสารคืน ผู้ขับรถหรือผู้ประกอบการมีหน้าที่
ต้องใช้ค่าโดยสารคืนแก่ผู้ร้องขอ284 
 กรณีผู้ขับรถไม่ปฏิบัติตามข้อก้าหนดใด ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั นห้ามมิให้ผู้ขับรถขับรถเป็น
เวลา 1 วัน และต้องเสียค่าปรับร้อยละ 25 ของเงินเดือน กรณีพบการกระท้าความผิดฐานเดิมภายใน 
1 ปีห้ามมิให้ผู้ขับรถขับรถเป็นเวลา 2 วัน และต้องเสียค่าปรับร้อยละ 50 ของเงินเดือน และหากพบ
การกระท้าความผิดของผู้ขับรถรายเดียวหรือต่างรายมากกว่า 30 ครั งภายใน 1 ปี ผู้ประกอบการ
จะต้องถูกพักใบอนุญาตประกอบการ 1 ปี285 
 จากการศึกษาในบทที่ 3 เรื่องกฎหมายว่าด้วยระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ
ในสหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย และประเทศตุรกี พบว่าแต่ละประเทศมีมาตรการทางกฎหมาย
ที่แตกต่างกันทั งนี เพ่ือความเหมาะสมแก่สภาพสังคมของแต่ละประเทศ ดังนั นจากการศึกษาในบทนี 
ท้าให้ผู้เขียนเข้าใจว่ามาตรการทางกฎหมายที่ดีนั นมิใช่เพียงแค่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล แต่จะต้อง
เป็นมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะแก่สภาพสังคม และสามารถบังคับใช้แก่ประชากรในสังคมนั น ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

                                           
283 Madde 9 ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 
284 Madde 13 ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 
285 Madde 15 ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 



บทท่ี 4 
 

กฎหมายที่ใช้ในการควบคุม และก ากับดแูลระบบความปลอดภัย 
ของรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทย 

 ประกาศเจตนารมณ์ปฏิญญามอสโก ก้าหนดให้ปี ค.ศ.2011-2020 (พ.ศ.2554-2563) เป็น
ทศวรรษแห่งความปลอดภัย ทางถนน ดังนั นประเทศไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้ ปี พ.ศ.
2554-2563 เป็นทศวรรษ แห่งความปลอดภัยทางถนน ประกอบกับประกาศปฏิญญาบราซิเลียในการ
ประชุม High-Level Conference on Road Safety ครั งที่ 2 (สืบเนื่องจากปฏิญญามอสโก) 
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ กรุง บราซิเลียสหพันธรัฐบราซิลมีเป้าหมายให้
ประเทศสมาชิกสร้างความตระหนักถึงผลกระทบทางลบของอุบัติภัยทางถนน และส่งเสริมความเท่า
เทียมกันในสังคมในบริบทของความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนยกระดับความปลอดภัยทางถนน 5 
เสาหลักตามเจตนารมณ์ของปฏิญญามอสโก  
 สืบเนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนที่เพ่ิมจ้านวนมากขึ นในประเทศไทย หัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  จึงมีค้าสั่งฉบับ ที่ 14/2560 เรื่อง 
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และที่ 15/2560 เรื่อง 
มาตรการเพ่ิมความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง กลไกและ
ก้าหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย อันเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิรูประบบการคมนาคมขนส่งและความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวม จึงส่งผลให้
กรมการขนส่งทางบกต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสาร
สาธารณะหลายเรื่องด้วยกัน 
 ดังนั นในบทที่ 4 นี  ผู้เขียนจึงท้าการศึกษาถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบความ
ปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะทั งกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน และร่างพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. .... ที่รวมเอาพระราชบัญญัติรถยนต์ และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกไว้
ด้วยกัน โดยจัดท้าร่างขึ นด้วยเหตุผลว่า พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.2522 และ
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายที่ตราขึ นโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือเพ่ือจัด
ระเบียบการใช้รถในการขนส่งคน สัตว์ หรือสิ่งของ ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยทั งแก่ผู้ขับขี่ 
ผู้โดยสาร และบุคคลอ่ืน ๆ แต่บทบัญญัติบางประการในกฎหมายทั งสองฉบับยังไม่สอดคล้องเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน อันส่งผลต่อประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ประกอบกับเทคโนโลยีด้านการผลิต
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รถ และสภาพการใช้รถในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป จึงสมควรรวมกฎหมายทั งสองฉบับให้เป็นฉบับ
เดียวกัน และปรับปรุงมาตรการในการควบคุมดูแลการใช้รถให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น  

โดยศึกษากฎหมายดังกล่าวใน 4 ประเด็นอันได้แก่ ประเด็นเรื่องใบอนุญาตขับรถโดยสาร
สาธารณะ ประเด็นเรื่องระยะเวลาการท้างานและการบันทึกข้อมูลของผู้ขับรถ ประเด็นส่วนควบ 
อุปกรณบ์างชนิด ของรถโดยสารสาธารณะ และประเด็นสัมปทาน หน้าที่ ความรับผิดของผู้ขับรถและ
ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะ ทั งนี เพ่ือท้าการวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ในบทที่ 5 ต่อไป  
  

4.1 การควบคุมและก ากับดูแลผู้ขับรถ  

 โดยเป็นการศึกษากฎหมายไทยเกี่ยวกับ ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถ
โดยสารสาธารณะ ได้แก่เรื่องชนิดของใบอนุญาตขับรถทั่วไป คุณสมบัติและขั นตอนการทดสอบเพ่ือ
ขอรับใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถรถโดยสารสาธารณะ และศึกษากฎหมายว่าด้วยเรื่อง
ระยะเวลาการขับรถและการบันทึกข้อมูลการขับรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่เรื่องการจ้ากัดระยะเวลา
การท้างานของผู้ขับรถ การบันทึกการท้างานของผู้ขับโดยเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ 
 

4.1.1 ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ 
 บุคคลจะขับรถได้นั นต้องมีใบอนุญาตขับรถซึ่งออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก ทั งนี เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม การได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถนั น บุคคล
จะต้องผ่านการอบรมและทดสอบหลายด้าน ทั งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ดังนั นในเรื่องใบอนุญาตขับ
รถไม่ว่าจะเป็นชนิดของใบอนุญาต คุณสมบัติและขั นตอนการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตขับรถ และ
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ผู้เขียนจึงท้าการศึกษากฎหมายหลักสองฉบับได้แก่ พระราชบัญญัติรถยนต์ 
พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ควบคู่กับร่างพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. .... ทั งนี เพ่ือให้เห็นข้อเหมือนข้อแตกต่าง และใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาเรื่องใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะต่อไป  

4.1.1.1 ชนิดของใบอนุญาตขับรถท่ัวไป 
  ผู้ขับรถตอ้งได้รับใบอนุญาตขับรถและต้องมีใบอนุญาตขับรถเพ่ือแสดงต่อเจ้า
พนักงานได้ทันที เว้นแตเ่ป็นผู้ฝึกหัดขับรถยนต์286 โดยใบอนุญาตขับรถถูกแบ่งเป็น 10  ชนิดได้แก่287  

                                           
286 มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522  
287 มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522  
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1. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์
ชั่วคราว 

2.  ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 
3.  ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 
4.  ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ 
5.  ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ 
6.  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ 
6/1. ใบอนุญาตขับรถจักยานยนต์สาธารณะ 
7.  ใบอนุญาตขับรถบดถนน 
8.  ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ 
9.  ใบอนุญาตขับรถชนิดอ่ืนนอกจาก ข้อ1 ถึง 8และ 
10. ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศส้าหรับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ 
ทั งนี ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์

ชั่วคราวตามข้อ 1 ใช้ส้าหรับการขับรถยนต์ที่มีไว้เพ่ือบริการให้เช่าและผู้ขับรถต้องเป็นผู้เช่ารถนั นด้วย 
ส่วนใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตามข้อ 2 ใช้ส้าหรับขับรถยนต์ที่บริการให้เช่าได้ ใบอนุญาตขับ
รถยนต์สาธารณะตามข้อ 4 ใช้ส้าหรับขับรถยนต์บริการสาธารณะและสามารถใช้แทนใบอนุญาตขับ
รถยนต์ส่วนบุคคลได้ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะตามข้อ 5 สามารถใช้แทนใบอนุญาตขับ
รถสามล้อส่วนบุคคลได้ และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถใช้แทนใบอนุญาตขับ
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้ ดังนั นใบอนุญาตที่ออกให้ผู้ขับรถสาธารณะ สามารถใช้เพ่ือขับรถชนิด
เดียวกันประเภทส่วนบุคคลได้ โดยใบอนุญาตขับรถชั่วคราวตามข้อ 1 มีอายุสองปีนับแต่วันออก
ใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตขับรถตามข้อ 2 3 6 7 8 และ 9 มีอายุห้าปีนับแต่วันออกใบอนุญาตขับรถ 
และใบอนุญาตขับรถตามข้อ 4 5 และ 6/1 มีอายุสามปีนับแต่วันออกใบอนุญาตขับรถ288 ทั งนี ตาม
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 
  ส่วนร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... วางหลักว่า ผู้ใดประสงค์จะขับรถ
ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถจากนายทะเบียน289 โดยใบอนุญาตขับรถถูกแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก 
ได้แก่290 ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว และใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ทั งนี ใบอนุญาตขับรถแต่
ละประเภทอาจแบ่งออกได้ตามลักษณะของรถตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง และแบบใบอนุญาตขับ

                                           
288 มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522  
289 มาตรา 66 แห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... 
290 มาตรา 67 แห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... 
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รถให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก้าหนดในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตขับรถ หากนายทะเบียน
เห็นว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ให้ด้าเนินการดังต่อไปนี 291  

1. ออกใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว กรณีเป็นการขอรับใบอนุญาตขับรถ
ส้าหรับรถลักษณะนั นเป็นครั งแรก หรือได้รับใบอนุญาตขับรถบุคคลชั่วคราวมาแล้ว แต่ในระหว่างอายุ
ใบอนุญาตนั นต้องค้าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษหรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั งแต่สองครั งขึ น
ไป ส้าหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถตามพระราชบัญญัตินี หรือตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก  

2.  ออกใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล กรณีได้รับใบอนุญาตขับรถบุคคลชั่วคราว
ส้าหรับ รถลักษณะนั นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีและในระหว่างนั นมิได้ต้องค้าพิพากษาถึงที่สุดให้
ลงโทษหรือ ถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั งแต่สองครั งขึ นไป ส้าหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถ
ตามพระราชบัญญัตินี หรือตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก  
  ทั งนี ให้อธิบดีมีอ้านาจประกาศก้าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับ
รถส่วนบุคคลชั่วคราวต้องปฏิบัติส้าหรับการขับรถโดยใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวให้มีอายุ
ตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกิน 2ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และใบอนุญาตขับรถส่วน
บุคคลให้มีอายุ 5 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต292  
  จากการศึกษา เปรียบเทียบ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และร่าง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... เห็นว่าในประเด็นชนิดใบอนุญาตขับรถร่างพระราชบัญญัติ
ก้าหนดแตกต่างจากพระราชบัญญัติรถยนต์โดยสิ นเชิง กล่าวคือ ยกเลิกชนิดใบอนุญาตขับรถทั ง 10 
ชนิดโดยก้าหนดขึ นใหม่เป็นประเภทใบอนุญาตขับรถเพียง 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ใบอนุญาตขับรถ
ส่วนบุคคลชั่วคราวและส่วนบุคคล โดยชนิดของใบอนุญาตขับรถให้แบ่งตามลักษณะของรถตามที่
ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวง และเรื่องใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวที่ร่างพระราชบัญญัติ
ก้าหนดให้มีอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี และให้อธิบดีมีอ้านาจประกาศก้าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้
ได้รับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวต้องปฏิบัติส้าหรับการขับรถได้ แตกต่างจากพระราชบัญญัติ
รถยนต์ที่ก้าหนดให้ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวมีอายุ 2 ปีนับแต่วันออกใบอนุญาตและไม่ได้
ก้าหนดเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวต้องปฏิบัติส้าหรับการ
ขับรถ 
 
 
 

                                           
291 มาตรา 70 แห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... 
292 มาตรา 72 แห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... 
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4.1.1.2 คุณสมบัติและขั นตอนการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตขับรถ 
   1) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอใบอนุญาตขับรถ 
   ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถไม่ว่าชนิดใดก็ตามจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะ ต้องห้ามตามท่ีก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 กล่าวคือ293 ผู้ขอรับใบอนุญาต
ขับรถชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ชั่วคราว ต้อง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่ เป็นผู้มีอายุไม่ต่้ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ถ้าเป็นผู้ขอ
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราวส้าหรับรถจักรยานยนต์ความจุของกระบอกสูบขนาดไม่เกินเก้า
สิบลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่้ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ มีความรู้และความสามารถในการขับรถ มี
ความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้ ไม่มีโรคประจ้าตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่มีใบอนุญาตขับ
รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับรถ และไม่เคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตขับรถ ซึ่งไม่ใช่จากเหตุขาดคุณสมบัติเรื่องอายุของผู้ขอรับอนุญาต เว้นแต่ได้พ้นก้าหนด 3 ปี
แล้ว นับแต่วันถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก้าหนดเงื่อนไขในการพิจารณา
ออกใบอนุญาตขับรถไว้ 
   ส้าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ชนิด 2, 3, 4, 5, 6 และ6/1 ได้แก่
ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์
สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับ
รถจักยานยนต์สาธารณะ ต้องเป็นบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดที่1 มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่ง ปี  มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับเงื่อนไขของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวข้างต้น 
ไม่เคยต้องค้าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษหรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบ ปรับตั งแต่สองครั งขึ นไป
ส้าหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี  การฝ่าฝืนสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมาย
จราจร ขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน ขับรถลักษณะกีดขวางการจราจร ใช้ความเร็วเกิน
อัตราที่กฎหมายก้าหนด ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน และขับรถโดยไม่ค้านึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อ่ืน แต่หากบุคคลนั นพ้น
โทษครั งสุดท้ายมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน ก็สามารถยื่นค้าขอรับใบอนุญาตขับรถได้  
   และนอกจากนี ผู้ขอใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 4  5 หรือ 6/1 ได้แก่ 
ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ  และใบอนุญาตขับ
รถจักรยานยนต์สาธารณะ ยังต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่ ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวมาแล้วไม่น้อย

                                           
293 มาตรา 46, 47 และ 49 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522  
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กว่า 1 ปี มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามส้าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว และมีอายุไม่
ต่้ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ส้าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสามล้อสาธารณะและผู้ขอรับใบอนุญาตขับ
รถยนต์สาธารณะ ส้าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 20 ปีบิ
บูรณ์ เป็นผู้มีสัญชาติไทย รู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร ไม่เป็น
ผู้มีโรคติดต่อน่ารังเกียจตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ และ
ไม่เคยรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุกในความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์  หรือ
ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน 
ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิดต่อ
เสรีภาพ ความผิดฐานลักทรัพย์ และวิ่งราวทรัพย์ ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ และ
ปล้นทรัพย์ ความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานรับของโจร และความผิดฐานท้าให้เสียทรัพย์ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 
หรือโดยค้าสั่งที่ชอบ ด้วยกฎหมายให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

ส่วนร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... วางหลักเรื่องคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผูข้อรับใบอนุญาตขับรถไว้ว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องมี คุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่ ต้องเป็นผู้มีอายุไม่ต่้ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่กรณีขอรับใบอนุญาตขับรถ 
บางลักษณะที่มีขนาด ก้าลังเครื่องยนต์ หรือระดับความเร็ว ตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ต้องมีอายุ
ไม่ต่้ากว่า 15 ปีบริบูรณ์  มีความรู้และความสามารถ ในการขับรถ มีความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการ
ขับรถตามที่ก้าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบกและตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก 
ไม่เป็นผู้มีโรคและสภาวะของโรคท่ีผู้ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมา ยาเสพ
ติดให้โทษ หรือวัตถุที่ออก ฤทธิ์ต่อจิต และประสาท ไม่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถประเภทและ
ลักษณะเดียวกันอยู่แล้ว ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขับรถ ไม่เป็นผู้ที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตขับรถเพราะเหตุขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 83294 แห่งร่าง

                                           
294 มาตรา 83 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตขับ

รถหรือใบรับรองการขับรถ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก้าหนดไว้ 
นายทะเบียนอาจเรียกผู้นั นมาตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามได้ และหากปรากฏว่าผู้นั น
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก้าหนด ให้นายทะเบียนมีอ้านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับ
รถหรือใบรับรองการขับรถดังกล่าว 
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พระราชบัญญัติ โดยสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้ต่อเมื่อสิ นเหตุแห่งการถูกเพิกถอนดังกล่าวแล้ว 
และไม่เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถตามมาตรา 86 วรรคหนึ่ง295 หรือใบรับรองการขับรถ
ตาม มาตรา 87 วรรคสอง296 แห่งร่างพระราชบัญญัติ เว้นแต่ได้พ้นก้าหนดมาแล้วสามปีนับแต่วันถูก
เพิกถอนใบอนุญาตขับรถหรือใบรับรองการขับรถ และเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาออกใบอนุญาต
ขับรถบางประเภทหรือบางลักษณะ อธิบดีอาจประกาศก้าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องมี
คุณสมบัติเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ ในการขับรถ หรือผ่านการศึกษา อบรม หรือทดสอบ หรือ
ผ่านหลักสูตรเกี่ยวกับการขับรถด้วยได้297 
  จากการศึกษา เปรียบเทียบ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และร่าง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต
ขับรถ เห็นว่าตามพระราชบัญญัติรถยนต์ การก้าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับ

                                           
         เมื่อนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถหรือใบรับรองการขับรถตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ถูกสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตขับรถหรือใบรับรองการขับรถดังกล่าวส่งคืนใบอนุญาตขับรถหรือใบรับรองการขับ
รถนั นแก่นายทะเบียน 

295 มาตรา 86 วรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถผู้ใดมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี  ให้
นายทะเบียนมีอ้านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถของผู้นั นได้  
         (1) กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัตินี ซ ้าในเรื่องและข้อหาเดียวกันกับความผิดครั งก่อน
ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ความผิดครั งก่อนเกิดขึ น  
         (2) ไม่มารายงานตัวต่อนายทะเบียนตามที่นายทะเบียนสั่งเป็นหนังสือแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง
ครั ง และมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน โดยไม่มีเหตุอันสมควร  
         (3) มีเหตุตามมาตรา 84 ซึ่งมีลักษณะเป็นภัยแก่ประชาชนอย่างร้ายแรง (กรุณาศึกษาใน
มาตรา 84 แห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ....) 

296 มาตรา 87 ผู้ได้รับใบรับรองการขับรถผู้ใดกระท้าการฝ่าฝืนตามมาตรา 78 มาตรา 79 
หรือมาตรา 80 วรรคสอง หรือมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 84 (1) (2) หรือ (3) ให้นาย
ทะเบียนมีอ้านาจเรียกใบรับรองการขับรถของผู้นั นมายึดไว้ได้ แต่มิให้ยึดเกินหนึ่งปี และในระหว่างที่
ยึดใบรับรองการขับรถ ห้ามมิให้นายทะเบียนต่ออายุใบรับรองการขับรถท่ีถูกยึดดังกล่าว และให้น้า
ความในมาตรา 85 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
        ในกรณีการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่ง ก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย 
หรือทรัพย์สินของประชาชนอย่างร้ายแรง ให้นายทะเบียนมีอ้านาจสั่งเพิกถอนใบรับรอง การขับรถนั น
ได้ 

297 มาตรา 69 แห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ....  



 
 

191 

ใบอนุญาตขับรถถูกแยกไว้ตามชนิดของใบอนุญาตขับรถ ส่วนร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
ก้าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถรวมไว้ในมาตราเดียว และ
เชื่อมโยงถึงหลักกฎหมายมาตราอ่ืน ๆ เช่นเรื่องใบรับรองการขับรถกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
สาธารณะ ซึ่งผู้เขียนจะกล่าวต่อไปในเรื่องใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถโดยสารธารณะ 
   2)  ขั นตอนการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาต 
   ใบอนุญาตขับขี่ หมายความว่าใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ ใบอนุญาตส้าหรับคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วย
ล้อเลื่อน และใบอนุญาตประจ้าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งว่าด้วยกฎหมายการขนส่ง ทั งนี ตามมาตรา 4 
(32) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522  
   การได้มาซึ่งใบอนุญาตขับขี่ ผู้ขอรับจะต้องท้าตามขั นตอนที่ก้าหนดไว้ใน
กฎหมาย 4 ขั นตอนหลัก ได้แก่ การอบรมภาคทฤษฎี ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การทดสอบ
ข้อเขียน และการทดสอบภาคปฏิบัติ ทั งนี ตามที่ได้บัญญัติไว้ในระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจ้าตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2554 อันมี
รายละเอียดดังนี  

(1) การอบรม 
 การอบรมเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ผู้เข้าทดสอบในเรื่องต่างๆที่
จ้าเป็นต่อการใช้รถใช้ถนน ทั งนี กรมการขนส่งทางบกเคยมีนโยบายที่จะเปลี่ยนเวลาการอบรมแก่ผู้เข้า
สมัครจาก 4 ชั่วโมง เป็น 12 ชั่วโมง แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากความไม่สะดวกในหลายด้าน ท้ายที่สุด
นโยบายนั นก็ล้มเหลวไปซึ่งขั นตอนวิธีการอบรมได้ถูกบัญญัติไว้ใน หมวดที่ 1 ของระเบียบกรมการ
ขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ 
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจ้าตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 
2554 ดังนี  

การอบรม คือ การให้ความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถหรือขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตขับรถด้วยการบรรยายหรือวิธีการอ่ืนใดที่กรมการขนส่งทางบกเห็นสมควรและจัดท้าขึ น 
ทั งนี  ตามระเบียบ ข้อที่ 8 โดยผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว , ใบอนุญาตขับรถยนต์
สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว, ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว , ใบอนุญาตขับรถบด
ถนน, ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ และใบอนุญาตขับรถใช้งานเกษตรกรรม หรือใบอนุญาตขับรถชนิด
อ่ืน ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 43(9)  ต้องผ่ านการอบรมตามหลักสูตรใน
รายวิชาที่ได้ก้าหนดไว้ในกฎหมาย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ได้แก่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
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กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมาย ว่าด้วยการจราจรทางบกการขับรถ
อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับ รถทั งนี ตามระเบียบ ข้อที่ 9 

แต่ปัจจุบันได้มีการยกเลิกกฎหมายในส่วนนี  (ระเบียบข้อที่ 9) โดยเพ่ิม
ระยะเวลาการอบรมจาก 4 ชั่วโมงเป็น 5 ชั่วโมง และเพ่ิมหัวข้อการอบรม โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
1 มกราคม พ.ศ.2560 เป็นต้นมา กล่าวคือ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 
ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
ใบอนุญาตขับรถบดถนนใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ และใบอนุญาตขับรถใช้งานเกษตรกรรมหรือ
ใบอนุญาตขับรถชนิดอ่ืนตาม มาตรา 43 (9) แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ ต้องผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรในวิชาตามที่กฎหมายก้าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  5 ชั่วโมง ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(กฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายว่าด้วยทางหลวงและกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก) การขับรถ
อย่างปลอดภัยจิตส้านึกและมารยาทในการขับรถข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความ
ช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลและในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวใบอนุญาต
ขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและมี
ใบอนุญาตขับรถของรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับใบอนุญาตซึ่งรัฐบาลของประเทศอ่ืนออกให้ซึ่งยัง
ไม่สิ นอายุต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชากฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกการขับรถอย่าง
ปลอดภัยจิตส้านึกและมารยาทในการขับรถและข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความ
ช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ทั งนี ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตขับรถและผู้ขอรับบัตรประจ้าตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2559 ข้อที่ 3 

แต่อย่างไรก็ดี จากผลการประชุมของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 14 
มีนาคม พ.ศ.2560 โดยคณะรัฐมนตรีได้รับหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขอการออกใบอนุญาตขับรถและการขอต่ออายุ และอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 
พ.ศ. .... มีสาระส้าคัญเรื่องการอบรมโดยโรงเรียนการขนส่ง และโรงเรียนสอบขับรถ โดยนายจิรุตม์ 
วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะโฆษกกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า298 

 

                                           
298 กระทรวงคมนาคม งานแถลงข่าวเรื่อง ร่างกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. …. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องราชด้าเนิน 
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ผู้ที่ขอออกใบอนุญาตขับรถใหม่จะต้องเข้ารับการอบรมจาก
โรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมการ
ขนส่ งทางบกจ้ านวน 15 ชั่ ว โมง และก้าหนดเพดาน
ค่าธรรมเนียมการอบรมไม่ เกิน 6 ,000 บาท นั น ร่าง
กฎกระทรวงฯ ดังกล่าว ยังไม่มีผลบังคับใช้ เป็นเพียงหลักการ
ที่จะพัฒนากระบวนการในการขอและออกใบอนุญาตขับรถ 
จะต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อม เพ่ือปรับปรุง
กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
และการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการ
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.2548 ในอนาคต 
เนื่องจากกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนความ
ปลอดภัยของกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคมได้มอบให้
กรมการขนส่งทางบกด้าเนินการจัดหาแนวทางให้ความรู้ 
ควบคุมดูแล และทบทวนกระบวนการออกใบอนุญาตขับรถ 
โดยพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้เป็นไปตามปฏิญญามอสโก 
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ให้ทุกประเทศทั่วโลกต้องจัดการ
อบรมผู้ขับขี่ตามจ้านวนชั่วโมงที่ก้าหนด คือ  15 ชั่วโมง 
แบ่งเป็นภาคทฤษฏี 5 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง ทั งนี 
กรมการขนส่งทางบกพิจารณาว่าควรใช้โรงเรียนสอนขับรถ
เป็นเครื่องมือส้าคัญในการพัฒนาผู้ขับขี่ให้มีความรู้และทักษะ
เพ่ิมมากขึ น ซึ่งปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีโรงเรียนสอน
ขับรถเพียง 4 แห่ง และเพ่ือให้ สามารถรองรับความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง จึงมีแนวคิดให้ภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย โดยการ
ก้ากับดูแลผ่านบุคคลที่ 3 (Third Party) หรือองค์กรภายนอก 
เพ่ือตรวจสอบระบบของโรงเรียนสอนขับรถเอกชนให้มี
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่กรมการขนส่งทางบกต้อง
จัดเตรียมก่อนออกเป็นกฎ กระทรวงฯ ต่อไป 
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นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้กล่าวสนับสนุน
ว่า 
 

ปัจจุบันมีโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตจาก
กรมการขนส่งทางบกจ้านวน 95 แห่ง และอยู่ระหว่างยื่นขอ
การรับรองเพ่ิมอีกจ้านวน 53 แห่งรวมเป็น 148 แห่ง รวมถึง
มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งที่แสดงความต้องการในการ
ให้บริการอบรมและสอนขับรถด้วย ทั งนี กรมการขนส่งทางบก
ได้น้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ด้าเนินการเพ่ือควบคุม
โรงเรียนสอนขับรถให้ได้มาตรฐานเช่น ระบบแบบทดสอบ
ออนไลน์ การตรวจจับทุจริตด้วยกล้อง CCTV การประเมิน
คุณภาพของโรงเรียนอย่างสม่้าเสมอ เป็นต้น 

 
ดังนั นสรุปว่า ปัจจุบันการอบรมจะต้องเพ่ิมเรื่องจิตส้านึกในการขับรถ 

และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล โดยจะต้องมีการ
อบรมอย่างน้อย 5 ชั่วโมงส่วนร่างกฎกระทรวงที่คณะรัฐมนตรีได้รับหลักการไว้แล้วนั นจะมีผลบังคับใช้
เมื่อใดย่อมขึ นอยู่กับความพร้อมในหลายภาคส่วนด้วยกัน  

(2)  ทดสอบมรรถภาพร่างกาย 
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็นการทดสอบปฏิกิริยาของร่างกาย 

โดยกรมการขนส่งทางบกต้องจัดการทดสอบให้ตรงตามที่กฎหมายก้าหนด ตามระเบียบกรมการขนส่ง
ทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจ้าตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2554 
หมวดที่ 2 ส่วนที่ 1 ดังนี  

การทดสอบสมรรถภาพของร่างกายจะต้องท้าการทดสอบปฏิกิริยาและ
การทดสอบสายตา ทั งนี ตามระเบียบข้อที่ 20 ในการทดสอบปฏิกิริยานั นให้ผู้เข้ารับการทดสอบท้า
การทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า รวม 3 ครั ง หากสามารถเหยียบเบรกได้ในระยะเวลา
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.75 วินาที สองในสามครั ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ ทั งนี ตามระเบียบข้อที่ 21 
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ภาพที่ 4.1 การทดสอบการเหยียบเบรก299 

 
การทดสอบสายตามี 3 บททดสอบ ได้แก่ 
1. ทดสอบสายตาทางกว้าง ถ้าสามารถมองเห็นทั งด้านซ้ายและด้านขวาเป็น

มุมกว้าง ข้างละ 75 องศา สองในสามครั งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ  
 

                                           
299 กฎเกณฑ์ในการสอบใบขับขี่ในปัจจุบัน, ค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2561 จากhttp:// 

www.siamcardeal.com/th/blog/view/กฎเกณฑ์ในการสอบใบขับขี่ในปัจจุบัน_50 



 
 

196 

 
 
ภาพที่ 4.2 การทดสอบสายตาทางกว้าง300 

 
2.  ทดสอบสายตาทางลึก ให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.50-3.50 

เมตร รวม 3 ครั ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่ก้าหนดไม่เกินกว่า 1 นิ ว สองในสามครั งให้ถือว่าผ่าน
การทดสอบ 
 

 
 
ภาพที่ 4.3 การทดสอบสายตาทางลึก301 

                                           
300 เรื่องเดียวกัน. 
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3.  ทดสอบการมองเห็นสีจ้าเป็นในการขับรถ ให้ดูสีเขียว สีแดง และ
สีเหลือง จากเครื่อง ทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบท่ีกรมการขนส่งทางบกก้าหนดหรือเห็นชอบ โดยอยู่
ห่างจากเครื่องทดสอบ หรือแผ่นภาพทดสอบในระดับสายตาระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร แล้วอ่านสี
ตามที่เจ้าหน้าที่ก้าหนดสีละ 3 ครั ง หากอ่านได้ถูกต้องสองในสามครั งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ ทั งนี 
ตามระเบียบข้อที่ 22 
 

 
 
ภาพที่ 4.4 การทดสอบการมองเห็นสีจ้าเป็น302 
 

ในกรณีที่ผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายแล้วไม่ผ่านการ
ทดสอบ ให้ทดสอบแก้ตัวเฉพาะส่วนที่ทดสอบไม่ผ่านได้อีกหนึ่งครั งในวันนั น หากยังไม่ผ่านการ
ทดสอบ นั นอีกผู้รับการทดสอบต้องสอบแก้ตัวใหม่ในวันท้าการถัดไปนับแต่วันที่สอบไม่ผ่านแต่ไม่เกิน 
90 วัน นับแต่วันยื่นค้าขอ เว้นแต่มีเหตุอันสมควรนายทะเบียนจะพิจารณาให้ทดสอบแก้ตัวก่อน
ระยะเวลาที่ก้าหนดได้แล้วแต่กรณี และหากพ้นก้าหนดระยะเวลาแล้ว ผู้ทดสอบต้องยื่น ค้ า ข อ ใ ห ม่ 
และทดสอบใหม่ทั งหมด ทั งนี ตามระเบียบข้อที่ 23 

(3)  การทดสอบข้อเขียน 
การทดสอบข้อเขียนนั นเป็นการทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดย

ระบบจะท้าการสุ่มข้อสอบที่มีอยู่ในฐานข้อมูล เพ่ือผู้เข้ารับการทดสอบจะได้รับข้อสอบที่ไม่ซ ้ากันใน

                                           
301 เรื่องเดียวกัน. 
302 เรื่องเดียวกัน. 
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แต่ละข้อ  ซึ่งขั นตอนและหลักเกณฑ์จะต้องเป็นไปตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจ้าตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2554 หมวดที่ 
2 ส่วนที่ 2 ได้แก่  ผู้เข้ารับการทดสอบข้อเขียนจะต้องด้าเนินการตามขั นตอน คือลงลายมือชื่อ ผู้ที่เข้า
รับการทดสอบในทะเบียนคุมผู้เข้ารับการทดสอบ และทดสอบความรู้ในข้อควรปฏิบัติ  หรือข้อบังคับ
การเดินรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกตามแบบทดสอบ และ
หลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกก้าหนด โดยหลักเกณฑ์การให้คะแนนนั นเดิมต้องได้คะแนนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ แต่ปัจจุบันผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของข้อสอบจ้านวน 50 ข้อ จึงจะ ถือว่าผ่านการทดสอบทั งนี ตามระเบียบข้อที่ 24 

ในกรณีที่ผู้เข้ารับการทดสอบข้อเขียนอ่านและเขียนหนังสือไทยไม่ได้ 
ให้ท้าการทดสอบ ดังนี  

ก. กรณีทดสอบข้อเขียนด้วยระบบกระดาษให้ผู้ด้าเนินการทดสอบอ่าน
ค้าถามให้ผู้เข้ารับ การทดสอบฟังและให้ผู้เข้ารับการทดสอบตอบด้วยปากเปล่าโดยท้าเครื่องหมายลง
ในกระดาษค้าตอบ ด้วยตนเองและให้ผู้ด้าเนินการทดสอบบันทึกในกระดาษค้าตอบว่า “สอบปาก
เปล่า” พร้อมลงนามก้ากับไว้ เป็นหลักฐานและให้ผู้ด้าเนินการทดสอบรีบตรวจค้าตอบ และประกาศ
ผลการทดสอบให้ทราบโดยเร็ว 

ข. กรณีทดสอบข้อเขียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) ให้
ผู้ด้าเนินการทดสอบ เปิดเสียงอ่าน แบบทดสอบจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เข้ารับการทดสอบฟัง
และให้ผู้เข้ารับการทดสอบด้าเนินการ ท้าแบบทดสอบ ทั งนี ตามระเบียบข้อที่ 25 

กรณีที่ผู้เข้ารับการทดสอบข้อเขียนแล้วไม่ผ่านการทดสอบ ให้ทดสอบ
แก้ตัวได้อีก หนึ่งครั งในวันนั น หากยังไม่ผ่านการทดสอบอีกให้ออกใบนัดมาท้าการทดสอบแก้ตัวใหม่
ในวันท้าการถัดไป นับแต่วันที่สอบไม่ผ่านแต่ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ยื่นค้าขอ เว้นแต่มีเหตุอัน
สมควรนายทะเบียนอาจพิจารณาให้ทดสอบแก้ตัวก่อนระยะเวลาที่ก้าหนดได้เป็นการเฉพาะราย และ
หากพ้นก้าหนดระยะเวลาดังกล่าวผู้ทดสอบต้องยื่นค้าขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ ทั งนี ตามระเบียบข้อ
ที่ 26 

(4)  การทดสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบขับ) 
การทดสอบขับเป็นขั นตอนสุดท้ายเพ่ือขอรับใบอนุญาตขับรถ ซึ่ง

ปัจจุบันเป็นการ ทดสอบขับรถในสนามทดสอบของส้านักงานขนส่งในแต่ละเขตพื นที่โดยท้าการ
ควบคุมและประเมินผลโดยเจ้าหนี ที่  เมื่อสอบผ่านแล้วผู้ทดสอบจึงสามารถยื่นเรื่องเพ่ือขอรับ
ใบอนุญาตขับรถได้ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบได้ถูกบัญญัติไว้ในระเบียบกรมการขนส่งทางบก 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุ
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ใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจ้าตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2554 หมวดที่ 
2 ดังนี  

ขั นตอนแรกผู้เข้ารับการทดสอบขับรถทุกคนต้องลงลายมือชื่อเพ่ือเข้า
รับการทดสอบในทะเบียนคุม ผู้เข้ารับ การทดสอบขับรถก่อน ทั งนี ตามระเบียบข้อที่ 27 โดยในการ
เข้ารับการทดสอบผู้เข้ารับการทดสอบต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เว้นแต่เป็นรถยนต์ที่ไม่ต้องติดตั งเข็มขัด
นิรภัย ตามที่กฎหมายก้าหนด กรณีรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย ทั งนี ตามระเบียบ ข้อที่ 28 
จากนั นผู้ทดสอบจึงเริ่มท้าการทดสอบ โดยสามารถใช้รถที่ตนเองจัดหามา หรือใช้บริการเช่าที่
ส้านักงานขนส่งทางบกนั นก็ได้ โดยมีวิธีการทดสอบ และการประเมินผลทั งหมด 7 ท่า ได้แก่ ท่าที่ 1 
การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง ท่าที่ 
3 การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย ท่าที่ 4 การหยุดรถและออกรถบนทาง
ลาด ท่าที่ 5 การกลับรถ ท่าที่ 6 การขับรถเดินหน้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉาก และท่าที่ 7 การขับ
รถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร โดยผู้ทดสอบต้องท้าการทดสอบขับรถรวม 3 ท่า คือ ท่าที่ 1 
และท่าที่ 2 เป็นท่าบังคับ และเลือกทดสอบอีก 1 ท่า ตามความเหมาะสมของสนามทดสอบแต่ละแห่ง 
ยกเว้นรถเกียร์อัตโนมัติห้ามใช้ท่าท่ี 4 ในการทดสอบ 

โดยการประเมินการทดสอบใช้หลักเกณฑ์การวัดผลแต่ละท่า ดังนี   
ท่าที่ 1 การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า ท่านี ผู้เข้ารับการ

ทดสอบต้องขับรถเดินหน้าตั งแต่เริ่มขับรถอย่างต่อเนื่องไปจนถึงจุดทดสอบที่ก้าหนดให้หยุดรถ โดยให้
หยุดรถได้เพียงครั งเดียว ณ จุดที่ก้าหนดให้หยุดเท่านั น โดยด้านซ้ายของรถต้องขนานขอบทางและ
ห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 เซนติเมตร กันชนหน้าหรือล้อหน้าสุดหรือขอบล้อส้าหรับรถที่ไม่มีกันชน
หน้า ต้องไม่ล ้าจุดหยุดรถข้างทาง และต้องอยู่ห่างจากจุดหยุดรถนั นไม่เกิน 1 เมตร และต้องไม่ขับรถ
ปีนหรือเบียดขอบทาง 

ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง โดยเลือกทดสอบ
แบบใดแบบหนึ่ง ได้แก่ แบบที่ 1 ผู้ทดสอบสามารถขับรถเดินหน้าและถอยหลังออกโดยตลอดช่องเดิน
รถ ซึ่งประกอบด้วยแนวเส้น ที่ก้าหนด หรือหลักที่ตั งไว้ในแนวตรงขนานกัน 2 แถว มีความยาว
ประมาณ 10-12 เมตร หลักแต่ละหลัก ในแถวเดียวกันมีระยะห่าง 1.5 เมตร ส่วนความกว้างของช่อง
เดินรถเท่ากับความกว้างสุดของตัวรถ รวมกระจกมองข้างบวกเพ่ิมอีกข้างละ 0.5 เมตร ผู้ทดสอบต้อง
ไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก ล้าเส้น หรือล ้าแนวเส้นที่ก้าหนด ผู้ทดสอบต้องขับรถเดินหน้าและถอยหลัง
ได้เพียงครั งเดียว และเครื่องยนต์ต้องไม่ดับในระหว่างทดสอบ แบบที่ 2 ผู้ทดสอบสามารถขับรถ
เดินหน้าและถอยหลังออกโดยตลอดช่องเดินรถซึ่งมีขนาดความกว้าง 2.5 เมตร ยาว 10-12 เมตร เป็น
ระยะคงท่ีใช้กับรถทุกขนาด โดยรถต้องไม่ชน หรือเบียดหลัก ผู้ทดสอบขับรถเดินหน้าและถอยหลังได้
เพียงครั งเดียว และเครื่องยนต์ต้องไม่ดับในระหว่างทดสอบ  
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ท่าท่ี 3 การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย โดยผู้
ทดสอบต้องขับรถถอยหลังเข้าจอดในช่องว่างด้านซ้าย ซึ่งประกอบด้วยหลัก เส้น หรือแนวเส้น ที่
ก้าหนด  หากเป็นหลักต้องไม่น้อยกว่า 9 หลัก เป็นช่องกว้างเท่ากับความกว้างของรถรวมกระจกมอง
ข้าง บวกเพ่ิมอีกข้างละ 0.5 เมตร ความยาวของช่องจอดเท่ากับความยาวของตัวรถบวกเพ่ิมอีก 2.5 
เมตร ตั งแต่เริ่มเข้าเกียร์ขับรถถอยหลังเข้าจอดจนกระทั่งขับออกจากช่องว่างด้านซ้ายต้องเข้าเกียร์ 
หรือเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 7 ครั ง ต้องไม่ชนหรือเบียดหลัก ล ้าเส้น หรือล ้าแนวเส้นที่ก้าหนด และตัวรถ
ต้องขนานกับขอบทางหรือหลัก เส้น หรือแนวเส้นที่ก้าหนดด้านซ้าย โดยไม่ เบียดหลัก ขอบทาง 
หรือทับเส้น หรือทับแนวเส้นที่ก้าหนด  

ท่าที่ 4 เป็นท่าหยุดรถและออกรถบนทางลาด กรณีเป็นรถยนต์เกียร์
ธรรมดา ผู้ทดสอบต้องขับรถขึ นเนินหรือสะพานโค้ง แล้วหยุดรถบนเชิงลาดของเนินหรือสะพานโค้ง 
โดยให้กันชนหน้าอยู่ที่จุดหยุดรถ แล้วออกรถข้ามเนินหรือสะพานโค้งไป โดยผู้ทดสอบต้องไม่ขับรถใน
ลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเป็นเหตุให้ตัวรถเคลื่อนถอยจากจุด ที่หยุดเกินกว่า 1 เมตร และ
เครื่องยนต์ดับไม่เกิน 2 ครั ง 

ท่าท่ี 5 การกลับรถ ผู้ทดสอบต้องกลับรถในช่องเดินรถซึ่งประกอบด้วย
หลัก เส้นหรือแนวเส้นที่ก้าหนดที่ตั งไว้ ขนานกัน 2 แถว มีความยาวประมาณ 10-12 เมตร หลัก เส้น 
หรือแนวเส้นที่ก้าหนดในแต่ละแถวต้องห่างกัน 1.5 เมตร ส่วนความกว้างของช่องเดินรถ เท่ากับความ
ยาวของรถบวกเพ่ิมอีก 2 เมตร ต้องไม่ขับรถชนหรือเบียดขอบทางหลัก เส้นหรือแนวเส้นที่ก้าหนด 
ตั งแต่เริ่มขับรถเพ่ือกลับรถจนกระท่ังกลับรถแล้วเสร็จต้องเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 7ครั ง  

ท่าที่ 6 การขับรถเดินหน้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉาก ผู้เข้ารับการ
ทดสอบต้องขับรถจากจุดเริ่มต้นให้ขับเดินหน้าเข้าไปในช่องจอดที่ เป็นมุมฉาก ซึ่งประกอบด้วยขอบ
ทางหลัก เส้นหรือแนวเส้นที่ก้าหนด เป็นแนวทดสอบ 2 แถว ขนานกัน เป็นช่องเดินรถกว้าง 8 เมตร 
ยาวประมาณ 10-20 เมตร และขอบทางหลัก เส้น หรือแนวเส้นที่ก้าหนด อีก 2 แถว ที่ตั งเป็นแนว
ช่องจอดที่เป็นมุมฉากกับช่องเดินรถที่มีความกว้างเท่ากับความกว้างของตัวรถ รวมกับกระจกมองข้าง
บวกเพ่ิมอีกข้างละ 1 เมตร ความยาวเท่ากับความยาวของตัวรถบวกเพ่ิมอีก 1 เมตร ต้องไม่ขับรถชน
หรือเบียดขอบทางหลัก เส้น หรือแนวเส้นที่ก้าหนด ให้ขับรถเดินหน้าเข้าช่องจอดได้เพียงครั งเดียว 
และตัวรถต้องขนานกับขอบทาง หลัก เส้น หรือแนวเส้นที่ก้าหนดทั งสองด้าน  

ท่าที่ 7 การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร โดยผู้ทดสอบขับ
รถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรไม่น้อยกว่า 8 เครื่องหมาย ได้แก่ เครื่องหมายป้ายหยุด 
เครื่องหมายห้ามเลี ยวซ้ายหรือห้ามเลี ยวขวา เครื่องหมายให้เลี ยวซ้ายหรือให้เลี ยวขวา เครื่องหมาย
ห้ามหยุดรถ เครื่องหมายห้ามเข้า และเครื่องหมายอื่น ๆ อีก 3 เครื่องหมาย เช่น เส้นแนวหยุด  เ ส้ น
ให้ทาง เส้นทแยงส้าหรับทางแยก ป้ายห้ามจอดรถ ตามสภาพของสนามทดสอบแต่ละแห่ง และผู้
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ทดสอบต้องสามารถให้สัญญาณไฟตามจุดต่าง ๆ ให้ได้ถูกต้องทุกแห่ง ดังนี  ให้ สัญญาณไฟ เมื่ อ จะ
เลี ยวขวา ให้สัญญาณไฟเมื่อจะเลี ยวซ้าย และให้สัญญาณไฟเมื่อจะหยุดรถ  

ทั งนี หลักเกณฑ์ การประเมินผลและวิธีการทดสอบการขับรถท่าต่าง ๆ 
ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนี เป็นไปตามระเบียบข้อที่ 29 

4.1.1.3 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ 
รถโดยสารประจ้าทาง หมายถึง รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพื่อสินจ้างตามเส้นทาง

ที่ก้าหนด ส่วนรถโดยสารไม่ประจ้าทาง หมายถึง รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพ่ือสินจ้างโดยไม่จ้ากัด
เส้นทาง แต่อย่างไรก็ดีไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจ้าทางหรือไม่ประจ้าทางก็ล้วนแต่เป็นรถโดยสาร
สาธารณะซึ่งใช้ส้าหรับขนส่งผู้โดยสาร โดยกรมการขนส่งทางบกได้จ้าแนกลักษณะของรถที่ใช้ในการ
ขนส่งผู้โดยสาร  7 มาตรฐาน ดังนี 303 มาตรฐาน 1 คือ รถปรับอากาศพิเศษมาตรฐาน 2 คือ รถปรับ
อากาศมาตรฐาน 3 คือ รถท่ีไม่มีเครื่องปรับอากาศมาตรฐาน 4 คือ รถสองชั นมาตรฐาน 5 คือ รถพ่วง
มาตรฐาน 6 คือ รถก่ึงพ่วง และมาตรฐาน 7 คือ รถโดยสารเฉพาะกิจ ซึ่งรถโดยสารแต่ละมาตรฐานมี
รายละเอียดดังนี  
 1)  รถโดยสารมาตรฐาน 1 ได้แก่ รถปรับอากาศพิเศษ 
 (1) มาตรฐาน 1 ก. รถปรับอากาศพิเศษ ไม่มียืน รถโดยสารประเภทนี 
จะต้องประกอบด้วยห้องผู้โดยสารแยกจากห้องขับรถ จัดวางที่นั่งผู้โดยสารขนานกับความกว้างของตัว
รถไม่เกินแถวละ 3 ที่นั่ง มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม มีที่เก็บสัมภาระ มีอุปกรณ์ให้เสียง และ
ประชาสัมพันธ์ และมีห้องสุขภัณฑ์และที่เก็บสัมภาระ  

(2) มาตรฐาน 1 ข. รถปรับอากาศพิเศษ ไม่มียืน รถโดยสารประเภทนี 
จะต้องประกอบด้วยที่ เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม มีที่ เก็บสั มภาระ อุปกรณ์ให้ เสียง และ
ประชาสัมพันธ์ มีห้องสุขภัณฑ์และท่ีเก็บสัมภาระ  
 

                                           
303 7 มาตรฐานรถโดยสาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างรถโดยสารมาตรฐาน 1 ก. และ 1 ข.304 
 
   2)  รถโดยสารมาตรฐาน 2 ได้แก่ รถปรับอากาศ 

(1) มาตรฐาน 2 ก. รถปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสารเกิน 30 ที่นั่ง ไม่มี
ยืน มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่มหรือไม่ก็ได้ มีที่เก็บสัมภาระ อุปกรณ์ให้เสียง และประชาสัมพันธ์
หรือไม่ก็ได ้และไม่มีห้องสุขภัณฑ์  

(2) มาตรฐาน 2 ข. รถปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสารเกิน 30 ที่นั่ง มีที่
ยืนไม่มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ที่เก็บสัมภาระ อุปกรณ์ให้เสียง และประชาสัมพันธ์ มีหรือไม่ก็ได้ 
และไม่มีห้องสุขภัณฑ์  
 

 
 
ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างรถโดยสารมาตรฐาน 2 ก. และ ข.305   

 
(3) มาตรฐาน 2 ค. รถปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสาร 21-30 ที่นั่ง ไม่มี

ยืนมีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่มหรือไม่ก็ได้ มีที่เก็บสัมภาระ อุปกรณ์ให้เสียง และประชาสัมพันธ์
หรือไม่ก็ได ้และไม่มีห้องสุขภัณฑ์  

                                           
304 7 มาตรฐานรถโดยสาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
305 7 มาตรฐานรถโดยสาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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(4) มาตรฐาน 2 ง. รถปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสาร 21 - 30 ที่นั่ง มีที่
ยืนไม่มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม มีที่เก็บสัมภาระ อุปกรณ์ให้เสียง และประชาสัมพันธ์หรือไม่ก็ได้ 
และไม่มีห้องสุขภัณฑ ์
 

 
 
ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างรถโดยสารมาตรฐาน 2 ค. และ ง.306 
 

(5) มาตรฐาน 2 จ. รถปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสารไม่เกิน 20 ที่นั่ง ไม่
มียืน มีที่เก็บสัมภาระ หรือไม่ก็ได้ 
 

 
ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างรถโดยสารมาตรฐาน 2 จ.307 

 
3) รถโดยสารมาตรฐาน 3 ได้แก ่รถที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ 
 (1) มาตรฐาน 3 ก. รถที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ มีท่ีนั่งผู้โดยสารเกิน 30 

ที่นั่ง มีที่ยืนไม่มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และไม่มีห้องสุขภัณฑ์ และท่ีเก็บสัมภาระ  
 

                                           
306 7 มาตรฐานรถโดยสาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
307 7 มาตรฐานรถโดยสาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างรถโดยสารมาตรฐาน 3 ก.308 
 

(2) มาตรฐาน 3 ข. รถที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ มีท่ีนั่งผู้โดยสารเกิน 30 
ที่นั่ง ไม่มียืน ไม่มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ไม่มีห้องสุขภัณฑ์ และมีที่เก็บสัมภาระ  

 

 
 
ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างรถโดยสารมาตรฐาน 3 ข.309 
  

(3) มาตรฐาน 3 ค. รถที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสาร 21-30 ที่
นั่ง มีที่ยืนไม่มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และไม่มีห้องสุขภัณฑ์ และท่ีเก็บสัมภาระ  

 
 

                                           
308 7 มาตรฐานรถโดยสาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
309 7 มาตรฐานรถโดยสาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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ภาพที่ 4.11 ตัวอย่างรถโดยสารมาตรฐาน 3 ค.310 
  

(4) มาตรฐาน 3 ง. รถที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสาร 21-30 ที่นั่ง ไม่
มียืนไม่มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ไม่มีห้องสุขภัณฑ์ และมีที่เก็บสัมภาระ  
 

 
 
ภาพที่ 4.12 ตัวอย่างรถโดยสารมาตรฐาน 3 ง.311 

 
(5) มาตรฐาน 3 จ. รถที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสาร 13-24 

ที่นั่ง มีที่ส้าหรับผู้โดยสารยืนหรือไม่ก็ได้ มีที่เก็บสัมภาระหรือไม่ก็ได้ 
 

                                           
310 7 มาตรฐานรถโดยสาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
311 7 มาตรฐานรถโดยสาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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ภาพที่ 4.13 ตัวอย่างรถโดยสารมาตรฐาน 3 จ.312 
 

(6) มาตรฐาน 3 ฉ. รถที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสารไม่เกิน 
12 ที่นั่ง ไม่มีที่สาหรับผู้โดยสารยืน มีที่เก็บสัมภาระ หรือไม่ก็ได้ 

 

 
 
ภาพที่ 4.14 ตัวอย่างรถโดยสารมาตรฐาน 3 ฉ.313 

 
4) รถโดยสารมาตรฐาน 4 ได้แก ่รถสองชั น 
 (1) มาตรฐาน 4 ก. รถสองชั นปรับอากาศ ไม่มีที่ยืน มีที่เตรียมอาหาร

และเครื่องดื่ม มีห้องสุขภัณฑ์ และมีอุปกรณ์ให้เสียงประชาสัมพันธ์  
 

                                           
312 7 มาตรฐานรถโดยสาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
313 7 มาตรฐานรถโดยสาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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ภาพที่ 4.15 ตัวอย่างรถโดยสารมาตรฐาน 4 ก.314 
 

(2) มาตรฐาน 4 ข. รถสองชั นปรับอากาศ ไม่มีที่ยืน มีที่เตรียมอาหาร
และเครื่องดื่ม มีห้องสุขภัณฑ์ และมีอุปกรณ์ให้เสียงประชาสัมพันธ์  
 

 
 
ภาพที่ 4.16 ตัวอย่างรถโดยสารมาตรฐาน 4 ข.315 
 

(3) มาตรฐาน 4 ค. รถสองชั นปรับอากาศ ไม่มีที่ยืน มีเครื่องปรับอากาศ 
ไม่มีห้องสุขภัณฑ์ มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่มหรือไม่มีก็ได้   มีอุปกรณ์ให้เสียงประชาสัมพันธ์ 
หรือไม่มีก็ได ้
 
 

                                           
314 7 มาตรฐานรถโดยสาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
315 7 มาตรฐานรถโดยสาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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ภาพที่ 4.17 ตัวอย่างรถโดยสารมาตรฐาน 4 ค.316 
  

(4) มาตรฐาน 4 ง. รถสองชั นปรับอากาศ ชั นล่างก้าหนดให้มีที่ส้าหรับ
ผู้โดยสารยืน มีเครื่องปรับอากาศ ไม่มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ไม่มีห้องสุขภัณฑ์ และมีที่เก็บ
สัมภาระ อุปกรณ์ให้เสียงและประชาสัมพันธ์หรือไม่มีก็ได้ 
 

 
 
ภาพที่ 4.18 ตัวอย่างรถโดยสารมาตรฐาน 4 ง.317 

 
(5) มาตรฐาน 4 จ. รถสองชั นไม่มีเครื่องปรับอากาศ ชั นล่างก้าหนดให้

มีที่สาหรับผู้โดยสารยืน ไม่มีที่เก็บสัมภาระ ไม่มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และไม่มีห้องสุขภัณฑ์  
 
 
 

                                           
316 7 มาตรฐานรถโดยสาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
317 7 มาตรฐานรถโดยสาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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ภาพที่ 4.19 ตัวอย่างรถโดยสารมาตรฐาน 4 จ.318 
 

(6) มาตรฐาน 4 ฉ. รถสองชั นไม่มีเครื่องปรับอากาศ ไม่มีที่ยืน มีที่เก็บ
สัมภาระ ไม่มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และไม่มีห้องสุขภัณฑ์  
 

 
 
ภาพที่ 4.20 ตัวอย่างรถโดยสารมาตรฐาน 4 ฉ.319 

5)  รถโดยสารมาตรฐาน 5 ได้แก ่รถพ่วง 
(1) มาตรฐาน 5 ก. รถพ่วงปรับอากาศ จะมีผู้โดยสารยืนหรือไม่ก็ได้ มี

ที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่มหรือไม่ก็ได้ มีอุปกรณ์ให้เสียง และประชาสัมพันธ์หรือไม่ก็ได้ มีที่เก็บ
สัมภาระ และห้องสุขภัณฑ์ หรือไม่ก็ได้ 

(2) มาตรฐาน 5 ข. รถพ่วงไม่มีเครื่องปรับอากาศ จะมีผู้โดยสารยืน
หรือไม่ก็ได้ มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่มหรือไม่ก็ได้ มีอุปกรณ์ให้เสียง และประชาสัมพันธ์หรือไม่ก็
ได ้มีที ่ เก็บสัมภาระ และห้องสุขภัณฑ์หรือไม่ก็ได ้
 

                                           
318 7 มาตรฐานรถโดยสาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
319 7 มาตรฐานรถโดยสาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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ภาพที่ 4.21 ตัวอย่างรถโดยสารมาตรฐาน 5 ก. และ ข.320 

 
6)  รถโดยสารมาตรฐาน 6 ได้แก่ รถก่ึงพ่วง 

(1)  มาตรฐาน 6 ก. รถก่ึงพ่วงปรับอากาศ จะมีผู้โดยสารยืนหรือไม่ก็ได้ 
มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่มหรือไม่ก็ได้ มีอุปกรณ์ให้เสียง และประชาสัมพันธ์หรือไม่ก็ได้ มีที่เก็บ
สัมภาระ และห้องสุขภัณฑ์หรือไม่ก็ได้ 

 

 
 
ภาพที่ 4.22 ตัวอย่างรถโดยสารมาตรฐาน 6 ก.321 
  

(2) มาตรฐาน 6 ข. รถกึ่งพ่วงไม่มีเครื่องปรับอากาศ จะมีผู้โดยสารยืน
หรือไม่ก็ได้ มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่มหรือไม่ก็ได้ มีอุปกรณ์ให้เสียง และประชาสัมพันธ์หรือไม่ก็
ได ้มีที่เก็บสัมภาระ และห้องสุขภัณฑ์หรือไม่ก็ได้ 

 

                                           
320 7 มาตรฐานรถโดยสาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
321 7 มาตรฐานรถโดยสาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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ภาพที่ 4.23 ตัวอย่างรถโดยสารมาตรฐาน 6 ข.322 
 

7) รถโดยสารมาตรฐาน 7 ได้แก ่รถโดยสารเฉพาะกิจ 
รถโดยสารเฉพาะกิจมีลักษณะพิเศษเพ่ือใช้ในกิจการใดกิจการหนึ่ ง

โดยเฉพาะ เช่น รถพยาบาล รถถ่ายทอดวิทยุหรือโทรทัศน์ รถบริการไปรษณีย์ และรถบริการ
ธนาคาร เป็นต้น 
 

 
 
ภาพที่ 4.24 ตัวอย่างรถโดยสารมาตรฐาน 7323 
 
  และนอกจากนี รถโดยสารประจ้าทางยังถูกแบ่งออกเป็น 4 หมวดตามเส้นทางการ
ให้บริการได้แก่ หมวดที่ 1 เส้นทางรถโดยสารประจ้าทาง ซึ่งมีระยะทางส่วนใหญ่อยู่ภายในเขต
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง หมวดที่ 2 เส้นทางซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากสถานีขนส่ง
กรุงเทพฯ และไปสิ นสุดเส้นทางในจังหวัดต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค เช่น กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ และ 
กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ เป็นต้น หมวดที่ 3 เส้นทางซึ่งมีจุดเริ่มต้นในจังหวัดหนึ่ง และไปสิ นสุดเส้นทาง
ในอีกจังหวัดหนึ่งในส่วนภูมิภาค ระหว่างกลางเส้นทางอาจจะผ่านเขตจังหวัดต่าง ๆ จังหวัดเดียวหรือ

                                           
322 7 มาตรฐานรถโดยสาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
323 7 มาตรฐานรถโดยสาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
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หลายจังหวัดก็ได้ เช่น สระบุรี - หล่มสัก และ เชียงใหม่ - ตาก เป็นต้น และหมวดที่ 4 เส้นทางรถ
โดยสารประจ้าทาง ซึ่งประกอบด้วยเส้นทางสายหลัก และเส้นทางสายย่อยซึ่งแยกไปยังหมู่บ้านหรือ
แหล่งชุมชนต่าง ๆ ระหว่างจุดต้นทางและปลายทางที่ไม่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ โดยรวมทั งรถเมล์เล็กใน
ซอยหรือรถสองแถวด้วย 
  หากบุคคลประสงค์จะขับรถโดยสารสาธารณะประเภทใด ๆนั นจะต้องมีใบอนุญาต
ให้เป็นผู้ขับ ซึ่งใบอนุญาตเป็นผู้ขับนี จะแตกต่างกับใบอนุญาตขับรถ เพราะแม้บุคคลมีใบอนุญาตขับรถ
แล้ว ก็ไม่สามารถขับรถโดยสารสาธารณะได้หากไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับ ซึ่งหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา 
ตลอดจนการพักใช้ เพิกถอน บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 หมวดที่ 7 ใน
เรื่อง ผู้ประจ้ารถ ดังนี  
  ผู้ขับรถ เป็นต้าแหน่งหนึ่งของผู้ประจ้ารถ โดยพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกวาง
หลักว่า324 ผู้ประจ้ารถได้แก่ ผู้ขับรถ ผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการตามที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวง และห้ามมิให้ผู้ใดเป็นผู้ประจ้ารถ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และกฎหมาย
ยังได้วางหลักต่อไปว่า ใบอนุญาตส้าหรับผู้ประจ้ารถมี 4 ประเภทเท่านั น คือ  ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ 
ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสารใบอนุญาตเป็นนายตรวจ และใบอนุญาตเป็นผู้บริการ โดยใบอนุญาตที่
นายทะเบียนออกให้ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ เว้นแต่ ประเภทที่ 1 , 3, 4 ใช้เป็นใบอนุญาตประเภท
ที่ 2 ได้325 

ซึ่งแตกต่างจากร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ....  ที่ก้าหนดให้แยก
หลักกฎหมายเรื่องผู้ขับรถออกจากผู้ประจ้ารถ หมวดที่ 3 แห่งร่างพระราชบัญญัติให้ชื่อว่า ผู้ขับรถ
และผู้ประจ้ารถ โดยส่วนที่ 1 ว่าด้วยเรื่องผู้ขับรถ และส่วนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องผู้ประจ้ารถ กล่าวคือผู้ใด
จะขับรถสาธารณะนอกจากจะต้องมีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลตรงตามลักษณะของรถแล้ว จะต้องมี
ใบรับรองการขับรถส้าหรับรถที่มีลักษณะหรือใช้ในกิจการนั นด้วย โดยการขอรับใบรับรองการขับรถ
และการออกใบรับรองการขับรถ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวง326 ดังนั นตามร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .. .. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถถูก
เปลี่ยนเป็นใบรับรองการขับรถสาธารณะ 

 
 
 

                                           
324 มาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522  
325 มาตรา 93 และ 94 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522  
326 มาตรา 75 แห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ....  
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1. ชนิดใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ 
  ใบอนุญาตขับรถในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มีทั งหมด 10 ชนิดทั งนี ตาม
มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ส่วนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบกมี 4 ชนิด ดังนี   
 ชนิดที่หนึ่ง ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส้าหรับรถที่มีน ้าหนักรถและ น ้าหนักบรรทุก
รวมกันไม่เกิน 3,500 กิโลกรัมท่ีมิได้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือส้าหรับรถขนส่งผู้โดยสารไม่เกิน 20 คน  
 ชนิดที่สอง ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส้าหรับรถที่มีน ้าหนักรถและ น ้าหนักบรรทุก
รวมกันเกินกว่า 3,500 กิโลกรัมท่ีมิได้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือส้าหรับรถขนส่งผู้โดยสารเกิน 20 คน  
 ชนิดที่สาม ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถซึ่งโดยสภาพใช้ส้าหรับลากจูง รถอ่ืนหรือล้อเลื่อน
ที่บรรทุกสิ่งใด ๆ บนล้อเลื่อนนั น  
 ชนิดที่สี่ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส้าหรับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย ตามประเภท หรือ
ชนิดและลักษณะการบรรทุกตามที่อธิบดีก้าหนดโดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา โดย ใ บ อ นุ ญ า ต
แต่ละชนิดใช้สับเปลี่ยนกันไม่ได้ เว้นแต่ใบอนุญาตชนิดที่สอง ชนิดที่  สาม และชนิดที่สี่ใช้เป็น
ใบอนุญาตชนิดที่หนึ่งได้ ใบอนุญาตชนิดที่สามและ ชนิดที่สี่ใช้เป็นใบอนุญาต ชนิดที่สองได้ และ
ใบอนุญาตชนิดที่สี่ใช้เป็นใบอนุญาต ชนิดที่สามได้327   

ยกตัวอย่าง ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 1 เช่นรถตู้ ชนิดที่ 2 เช่นรถบัส ชนิดที่ 3 
เช่นรถพ่วง ชนิดที่4 เช่นรถบรรทุกวัตถุอันตราย ดังนั น ผู้ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถบัส รถพ่วง 
รถบรรทุกวัตถุอันตราย สามารถขับรถตู้ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตใหม่ และผู้มีใบอนุญาต เป็นผู้ ขับรถ
พ่วง และรถบรรทุกวัตถุอันตรายสามารถขับรถบัสได้ และผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถบรรทุกวัตถุ
อันตราย สามารถขับรถพ่วงได้ ดังนั นสรุปว่า ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถบรรทุก 

วัตถุอันตรายสามารถขับรถพ่วง รถบัส รถตู้ได้ โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตใหม่อีก ส่วน
ชนิดของใบรับรองการขับรถสาธารณะไม่ได้ก าหนดไว้โดยตรงในร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทาง
บก พ.ศ. ....  แต่ก้าหนดให้การขอรับใบรับรองการขับรถและการออกใบรับรองการขับรถ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ตลอดจนแบบใบรับรองการขับรถก็ให้
เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด328 และยังก้าหนดให้ผู้ได้รับใบรับรองการขับรถ มีสิทธิขับรถได้
เฉพาะตามลักษณะ หรือในกิจการที่ก้าหนดไว้ในใบรับรองการขับรถนั น329 

 

                                           
327 มาตรา 95 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2535 
328 มาตรา 75 วรรคสอง และวรรคสามแห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ....  
329 มาตรา 78 แห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ....  
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  2.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ้ารถตามมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติ

กาขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 (ผู้ขับรถ) ในประเภทการขนส่งประจ้าทาง การขนส่งไม่ประจ้าทาง หรือ 
การขนส่งโดยรถขนาดเล็กต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่ เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีความรู้และความสามารถ
ตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่ สามารถปฏิบัติ หน้าที่
ได้ด้วยความเหมาะสม ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  
  ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจ ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ ไม่
เป็นผู้ม ี ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ้ารถประเภทหรือ ชนิดเดียวกับที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว ไม่
เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตปฏิบัติ หน้าที่เป็นผู้ประจ้ารถ เว้นแต่การเพิกถอน
ใบอนุญาตนั นพ้นก้าหนดสามปีแล้ว นับแต่วันที่มีค้าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ้าคุก
โดยค้าพิพากษาถึงที่สุดหรือค้าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดอันได้
กระท้าโดยประมาทที่มิใช่เกี่ยวกับการใช้รถในการกระท้าผิดหรือความผิดลหุโทษ หรือได้พ้นโทษ
มาแล้วเกินสามปี ไม่เป็นผู้เคยถูกควบคุมตัวเพราะมี พฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม หรือเป็นอันธพาล 
เว้นแต่ได้พ้นจากการควบคุมตัวมาแล้วเกินหนึ่งปี330 
  นอกจากจะมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามข้างต้นแล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ขับรถยังต้องมีอายุไม่ต่้ากว่าที่ก้าหนดในกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 45 พ.ศ.2537 ออก
ตามความนพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ข้อที่ 2 วางหลักเรื่องอายุของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ดังนี   

1.  ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่หนึ่ง ในประเภทการขนส่งส่วนบุคคลต้องมี
อายุไม่ต่้ากว่า 18 ปี 

2. ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่สอง และชนิดที่สามในประเภทการขนส่ง
ส่วนบุคคล ต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 20 ปี 

3.  ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่หนึ่ง ชนิดที่สอง และชนิดที่สาม ในประเภท
การขนส่งประจ้าทาง การขนส่งไม่ประจ้าทางหรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 25 ปี 

4.  ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่สี่ ในประเภทการขนส่งส่วนบุคคล การขนส่ง
ประจ้าทาง การขนส่งไม่ประจ้าทางหรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 25 ปี 
ส่วนร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ... วางหลักเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ผู้ขอรับใบรับรองการขับรถสาธารณะ ความว่า ผู้ขอรับใบรับรองการขับรถจะต้องมีอายุตามที่ก้าหนด
ในกฎกระทรวง และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม กล่าวคือผู้ขอรับใบรับรองการขับรถ

                                           
330 มาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522  
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ต้องมีอายุตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่ เป็นผู้มี
สัญชาติไทย ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลตามลักษณะรถที่ขอใบรับรองมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี และไม่อยู่ในระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขับรถ หรือถูกยึดใบรับรองการขับรถ มีความรู้เรื่อง
เส้นทาง ถนน และทางหลวง ตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่อธิบดี
ประกาศก้าหนด ต้องไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อที่น่า
รังเกียจตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมา ยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาท และไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุกเพราะกระท้าความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี  หรือความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการ
ก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิด
ต่อเสรีภาพ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ
ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ความผิดเกี่ยวกับวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตาม
กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้กระท้าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีจนถึงวันที่ขอรับใบรับรองการขับ
รถ  และไม่เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถหรือใบรับรองการขับรถ เว้นแต่พ้นก้าหนดมาแล้วไม่
น้อยกว่าสามปีนับแต่วันถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถหรือใบรับรองการขับรถ 
  จากการศึกษาและเปรียบเทียบเรื่องคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
โดยสารสาธารณะ หรือตามร่างพระราชบัญญัติเรียกว่า ใบรับรองการขับรถสาธารณะ เห็นว่าหลัก
กฎหมายที่ก้าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติวางหลักไว้เป็นแนวทางเดียวกันกับพระราชบัญญัติรถยนต์ 
พ.ศ.2522 มาตรา 49 เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ 
รถยนต์สามล้อสาธารณะ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ เช่นตอนที่ว่า ผู้ขอรับใบรับรองการขับรถ
สาธารณะต้องไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุกเพราะกระท้าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี  หรือความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิด
ภยันตรายต่อประชาชน  ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดต่อ
เสรีภาพ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา... อันเป็นข้อกฎหมายที่บัญญัติขึ นเพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ดังนั นจึงเป็นการดีที่จะบังคับ
ใช้บทบัญญัติดังกล่าวกับผู้ขับรถสาธารณะทุกชนิด   
  3.  ขั นตอนการทดสอบ 
  พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 หมวดที่ 7 มาตรา 92 อนุมาตราสอง 
วางหลักว่า ผู้ที่จะขออนุญาตเป็นผู้ขับรถได้นั นจะต้องมีความรู้ความสามารถตามที่ก้าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 พ.ศ.2537 วางหลักให้สอดรับ ความว่าผู้ขอรับใบอนุญาต
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เป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่งประจ้าทางการขนส่ง ไม่ประจ้าทางหรือการขนส่ง โดยรถขนาดเล็ก
ต้องมีความรู้และความสามารถ ดังนี  

1) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ความรู้ในการขับรถความรู้เกี่ยวกับข้อก้าหนดว่าด้วยความ
ปลอดภัยในการขนส่งและมารยาทในการขับรถ ตลอดจนความรู้ที่จ้าเป็นอย่างอ่ืนตามที่ กรมการนส่ง
ทางบกก้าหนดตามความเหมาะสมของลักษณะการขนส่ง และผ่านการทดสอบความรู้และ
ความสามารถในการขับรถจากกรมการขนส่งทางบก หรือโรงเรียนสอบขับรถที่กรมการขนส่งทางบก
รับรอง 

2)  ผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ในด้านประสาทมือปฏิกิริยา
สายตาทางลึก สายตาทางกว้าง และสายตาบอดสี จากกรมการขนส่งทางบก หรือโรงเรียนสอนขับรถ
ที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง ดังนั นการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถจะต้องผ่านการทดสอบ ดังนี 331 

(1) ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ได้แก่ การทดสอบปฏิกิริยา และการ
ทดสอบสายตา 

(2) การอบรมได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และ
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 30 นาที ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย 30 นาที ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา 30 นาทีความรู้เกี่ยวกับ
หน้าที่ผู้ขับรถและการบ้ารุงรักษารถ 30 นาที ความรู้เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ 
30 นาท ีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 30 นาท ีหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ขับ
รถ 30 นาท ีหัวใจของการบริการทางการขนส่ง 30 นาท ีการ ตรวจความพร้อมของรถก่อนและหลัง
การใช้งาน 30 นาที ความรู้เกี่ยวกับการขับรถลากจูงและการขับรถลากจูงอย่างปลอดภัย 30 นาท ี
ความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย (เฉพาะใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4) 6 ชั่วโมง และความรู้เกี่ยวกับ
รถบรรทุกวัตถุอันตราย และความรู้เกี่ยวกับหลักการบรรทุกวัตถุอันตราย 6 ชั่วโมง 

(3) การทดสอบข้อเขียนได้แก่ ผู้ขอรับใบอนุญาตชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 
สอบข้อเขียนจ้านวน 60-65 ข้อ ผู้ขอรับใบอนุญาตชนิดที่ 3 สอบข้อเขียนจ้านวน 30 ข้อ และผู้ขอรับ
ใบอนุญาตชนิดที่ 4 ทดสอบข้อเขียนเช่นเดียวกับผู้ขอรับใบอนุญาตชนิดที่ 3 และสอบข้อเขียนวิชา
ความรู้ เกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพ่ิมอีก จ้านวน 30 ข้อ ผู้รับการทดสอบจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ 

                                           
331 กรมการขนส่งทางบก, การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ, ค้นวันที่ 8 พฤษภาคม 2560, 

https://www.dlt.go.th/th/car-license/view.php?_did=95 
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(4) การทดสอบขับรถได้แก่ ผู้ขอรับใบอนุญาตชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 สอบ
ขับรถตามชนิดใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตชนิดที่ 3 และชนิดที่ 4 สอบขับรถลากจูง พร้อมรถพ่วง 
หรือรถกึ่งพ่วง โดยท้าการทดสอบขับรถ ไม่น้อยกว่า 3 ท่า ใน 6 ท่า ดังต่อไปนี ท่าที่ 1 การเดินหน้า
และหยุดรถเทียบทางเท้าท่าท่ี 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรงท่าที่ 3 การขับรถถอยหลัง
เข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย, ท่าท่ี 4 การหยุดรถและออกรถบน ทางลาดท่าที่ 5 การกลับรถ 
ท่าที่ 6 การขับรถเดินหน้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉาก 
  เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบข้อเขียนและ
ทดสอบขับรถแล้วส้าหรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคลเมื่อผู้ผ่านการทดสอบช้าระ
ค่าธรรมเนียมแล้ว ก็สามารถรับใบอนุญาตได้ แต่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุก ประเภท ทาง
ราชการจะท้าการตรวจสอบประวัติอาชญากรว่า ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ้าคุก  หรือค้าสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมาย ให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดอันได้กระท้าโดยประมาทที่มิใช่เกี่ยวกับการใช้รถ 
ในการกระท้าความผิด หรือเป็นความผิดลหุโทษหรือได้พ้นโทษมาแล้วเกินสามปี จึงจะช้าระ
ค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาตได้ 
  ใบอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ้ารถ (ผู้ขับ) มีอายุ 3 ปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต ซึ่งการต่อใบอนุญาตนั น ผู้ประจ้ารถต้องยื่นค้าขอต่อนายทะเบียนก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ น
อายุ ทั งนี ตามมาตรา 100 และกรณีใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุหรือขาดอายุแล้วแต่ไม่เกิน 3 ปี ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตต้องรับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และเข้ารับการอบรมจ้านวน 2 ชั่วโมงกรณี
ใบอนุญาตขาดอายุเกิน 3 ปี ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และ
ทดสอบขับรถตามชนิดของใบอนุญาต ส้าหรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุก ประเภท จะต้อง
ตรวจสอบประวัติก่อนว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน เจ้าหน้าที่จึงออกใบอนุญาตให้อีกครั ง 

โดยร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... วางหลักเป็นแนวทางเดียวกัน 
กล่าวคือใบรับรองการขับรถให้มีอายุตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ออก
ใบรับรองการขับรถนั น332 
 

4.1.2 ระยะเวลาการขับรถและการบันทึกข้อมูลการขับรถโดยสารสาธารณะ 
อุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะทั งแบบประจ้าทางและไม่ประจ้าทางส่วนหนึ่งเกิดจาก

อาการหลับใน หรืออาการเหนื่อยล้าของผู้ขับรถอันเนื่องมาจากการขับรถติดต่อกันนานเกินไป ดังนั น
จึงมีมาตรการเพื่อควบคุมระยะเวลาการขับรถของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนได้แก่
มาตรการเพ่ือจ้ากัดระยะเวลาการขับรถ และมาตรการเพ่ือบันทึกข้อมูลการขับรถ ดังต่อไปนี   

                                           
332 มาตรา 77 แห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... 
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4.1.2.1 การจ้ากัดระยะเวลาการท้างานของผู้ขับรถ 
ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกนี  หมายความถึง

ผู้ขับรถทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบก ตลอดจนส่วนพ่วงของรถนั นด้วย ไม่ว่าจะเป็นประเภทการ
ขนส่งประจ้าทาง ไม่ประจ้าทาง หรือเป็นการขนส่งส่วนบุคคล โดยผู้ขับรถจะต้องขับรถเพ่ือการขนคน 
สัตว์ หรือสิ่งของ ทั งนี ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522  

ซึ่งการขับรถเพ่ือบรรทุกผู้โดยสารนั นผู้ขับรถจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก
ที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งผู้โดยสารในระยะทางไกล อาจท้าให้ผู้ขับรถเกิดความเหนื่อยล้า 
หรือมีอาการง่วงระหว่างขับรถได้ ซึ่งอาการเหล่านี เป็นสาเหตุหนึ่งของอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ นกับรถ
โดยสารระหว่างจังหวัด ดังนั นระยะเวลาการขับรถของผู้ขับจึงต้องถูกจ้ากัดไว้โดยกฎหมาย ดังนี  

การปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถในรอบ 24 ชั่วโมง ห้ามไม่ให้ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถติดต่อกันเกิน 4 ชั่วโมงนับแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ขับรถ แต่ถ้าในระหว่างนั นผู้
ได้รับใบอนุญาตขับรถได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อีกไม่เกิน 4 
ชั่วโมงติดต่อกัน ทั งนี ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 หมวดที่ 7 มาตรา 103 ทวิ 

ดังนั นในการขับรถโดยสารสาธารณะผู้ขับรถสามารถขับรถได้ 4 ชั่วโมงติดต่อกันและ
จะต้องพักอย่างน้อย 30 นาที แล้วจึงท้าการขับรถอีกครั ง  

ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรา 103 อนุมาตรา (1) ที่วางหลักว่า ผู้ขับรถจะต้องไม่ขับรถใน
เวลาที่ร่างกายหรือจิตใจหย่อนความสามารถ และกฎกระทรวงเรื่องความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.
2558 ข้อ 3 วางหลักว่าในการใช้รถท้าการขนส่งผู้โดยสาร ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ประเภท การขนส่งประจ้าทาง การขนส่งไม่ประจ้าทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก และการขนส่ง
ระหว่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง คือไม่ใช้หรือยินยอมให้
ผู้ขับรถซึ่ งปฏิบัติหน้าที่ เกินชั่วโมงการท้างานตามที่กฎหมายก้าหนด หรือผู้ขับรถซึ่งหย่อน
ความสามารถในการขับรถ ท้าการขับรถ 

แต่อย่างไรก็ดีร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. . ... วางหลักเรื่องการ
จ้ากัดระยะเวลาการขับรถไว้ว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมง ห้ามมิให้ผู้ขับรถในการ
ประกอบการขนส่งประจ้าทางและการประกอบการขนส่งไม่ประจ้าทางปฏิบัติหน้าที่ขับรถเกิน
ระยะเวลาที่ก้าหนดในกฎกระทรวง333 โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2541 ซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน วางหลักว่า ในงานขนส่งทางบก ให้นายจ้างก้าหนดเวลาเริ่มต้นและ
เวลาสิ นสุดการท้างานปกติของลูกจ้างวันหนึ่งไม่เกินแปดชั่วโมง โดยห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งท้า
หน้าที่ขับขี่ยานพาหนะ ท้างานล่วงเวลาเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกจ้าง ในกรณีที่

                                           
333 มาตรา 170 แห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... 
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ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างแล้วนายจ้างอาจให้ลูกจ้างท้างานล่วงเวลาได้วันหนึ่งไม่เกินสองชั่วโมง 
เว้นแต่มีความจ้าเป็นอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ หรือปัญหาการจราจร  และนายจ้างต้องจัดให้
ลูกจ้างซึ่งท้าหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะมีเวลาพักติดต่อกันวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงหลังจากลูกจ้าง
ท้าหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะได้ท้างานมาแล้ว ไม่เกินสี่ชั่วโมง ทั งนี นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันให้มี
เวลาพักครั งหนึ่งน้อยกว่า หนึ่งชั่วโมงก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าครั งละยี่สิบนาทีและเมื่อรวมกันแล้วต้อง
ไม่น้อยกว่าวันละหนึ่งชั่วโมง  

จากการศึกษา เปรียบเทียบ เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกวางหลัก
เรื่องระยะเวลาการท้างานของผู้ขับรถได้สอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 12 ที่บังคับใช้อยู่แล้วซึ่ง
ก้าหนดไว้ชัดเจนทั งระยะเวลาการขับรถ และระยะเวลาการพักของผู้ขับรถ ตลอดจนเรื่องการท้างาน
ล่วงเวลา 

4.1.2.2 การบันทึกการท้างานของผู้ขับโดยเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ 
  ด้วยเหตุที่ว่าในปัจจุบันอุบัติเหตุที่เกิดจากรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมีจ้านวนเพ่ิม
สูงขึ น และในแต่ละครั ง ได้ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงทั งแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของ
ประชาชน ซึ่งสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากผู้ขับรถฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั น 
เพ่ือให้สามารถควบคุม ก้ากับ ดูแลผู้ขับรถส้าหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก
จึงออกประกาศให้รถโดยสารสาธารณะต้องติดตั ง และใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) 
โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี  
  ระบบการท้างานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ วางหลักไว้ในประกาศ
กรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะและระบบการท้างานของเครื่องบันทึกข้อมูลการ
เดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ. 2558 กล่าวคือ 
  “เครื่องบันทกึข้อมูลการเดินทางของรถ” หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใช้ส้าหรับบันทึกและส่ง
ข้อมูล การใช้งานของรถด้วยระบบก้าหนดต้าแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS) 
โดย “ผู้ให้บริการระบบติดตามรถ” จะเป็นผู้จ้าหน่ายเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ หรือเป็นผู้
ให้บริการข้อมูลในการติดตาม ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องบันทึกข้อมูล การ
เดินทางของรถผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม และให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบการขนส่งที่ด้า เนินการ
ในลักษณะดังกล่าวส้าหรับรถของตนเองด้วย  

1.  คุณลักษณะของ GPS: เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถจะท้างานผ่าน
โครงข่ายคมนาคม และมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี   

1) มีระบบบันทึกและส่งข้อมูลการใช้งานของรถ ซึ่งต้องสามารถบันทึกและส่ง
ข้อมูลได้อย่างน้อย คือ ต้าแหน่งของรถในรูปแบบของระบบพิกัดบนพื นโลกและสถานที่ โดยมีความ 
คลาดเคลื่อนของต้าแหน่งพิกัดในแนวราบไม่เกิน 20 เมตร, ความเร็วของรถเป็นหน่วยกิโลเมตรต่อ
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ชั่วโมง โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน 1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีค่าความเร็วของรถในทุก ๆ 1 นาที, 
จ้านวนชั่วโมงการขับรถของผู้ขับรถ โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน 1 นาที, วันเวลาที่บันทึกข้อมูล และ
ชื่อนามสกุลหรือเลขท่ีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถท่ีได้จากระบบบ่งชี ผู้ขับรถ  

2) มีระบบส่งข้อมูลการใช้งานของรถในลักษณะที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) 
หรือไม ่ น้อยกว่า 1ครั งใน 5 นาที โดยเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ติดตั งในเครื่องบันทึกข้อมูล
การเดินทางของรถ ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม และประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐานของ เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  

3) มีระบบบันทึกข้อมูลการใช้งานของรถไว้ที่เครื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
24 ชั่วโมง ส้าหรับกรณีท่ีไม่สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้ในบางขณะ  

4)  มีระบบบ่งชี ผู้ขับรถ โดยเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
ของกรมการขนส่งทางบก ที่เป็นแบบแถบแม่เหล็ก หรือเชื่อมโยงจากข้อมูลอ่ืนตามที่กรมการขนส่ง
ทางบกก้าหนด  

5)  มีระบบควบคุมให้ผู้ขับรถแสดงตนผ่านระบบบ่งชี ผู้ขับรถระบบใดระบบหนึ่ง 
ดังต่อไปนี  ระบบการแจ้งเตือนเป็นตัวอักษร สัญญาณเสียงหรือสัญญาณอ่ืน ๆ หากเครื่องยนต์ มีการ
ท้างานหรือรถเคลื่อนที่โดยผู้ขับรถมิได้แสดงตนผ่านระบบบ่งชี ผู้ขับรถ โดยการแจ้งเตือนต้องท้างาน 
ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 นาที หรือจนกว่าจะหยุดเครื่องยนต์ หรือมีการแสดงตนผ่านระบบ
บ่งชี  ผู้ขับรถ หรือ ระบบป้องกันมิให้เครื่องยนต์ ท้างานหรือรถเคลื่อนที่ หากผู้ขับรถมิได้แสดงตน 
ผ่านระบบบ่งชี ผู้ขับรถ  

6)  มีระบบบันทึกและส่งข้อมูลการใช้งานของรถ กรณีผู้ขับรถมิได้แสดงตนผ่าน
ระบบบ่งชี ผู้ขับรถ  

7) มีระบบแจ้งการปลดหรือถอดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ  
  2.  ระบบการท้างาน 

เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถต้องสามารถท้างานตลอดเวลาที่เครื่องยนต์
ท้างานหรือรถเคลื่อนที่  และเป็นไปตามคุณลักษณะที่ก้าหนดไว้ตามข้อ 4.2.2.1 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถจัดส่งข้อมูลดังต่อไปนี  ในลักษณะที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) ข้อมูล
เกี่ยวกับเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ได้แก่ หมายเลขการรับรอง เครื่องบันทึกข้ อมูลการ
เดินทางของรถ (Vendor Identifier) และหมายเลขเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง ของรถ (GPS 
Unit Identifier) โดยข้อมูลการใช้งานของรถ ได้แก่ วัน เวลา  ความเร็ว ต้าแหน่งพิกัด สถานะของ
เครื่องยนต์ สถานะของสัญญาณ (GPS Fix Status)  สถานะของข้อมูล (Data Status) และล้าดับของ
ข้อมูล (Record Sequence Number) ข้อมูลผู้ขับรถ ได้แก่ ประเภทใบอนุญาตขับรถ หมายเลข
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ใบอนุญาตขับรถและจังหวัด ที่ออก ใบอนุญาต และข้อมูลการปลดหรือถอดเครื่องบันทึกข้อมูลการ
เดินทางของรถ  
  3.  การตรวจสอบรับรอง 

เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ที่จะติดตั งบนรถต้องได้รับการตรวจสอบและ
รับรองจากกรมการขนส่งทางบกโดยการขอรับการตรวจสอบและรับรองคุณลักษณะและระบบการ
ท้างานของเครื่องบันทึกข้อมูล การเดินทางของรถ ให้ผู้ให้บริการระบบติดตาม รถยื่นค้าขอ ณ ส้านัก
วิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ก้าหนดไว้ในประกาศฉบับ
นี  เมื่อส้านักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า เครื่องบันทึกข้อมูล
การเดินทางของรถมีคุณลักษณะ เป็นไปตามที่ก้าหนดและผู้ให้บริการระบบติดตามรถด้าเนินการ
เชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถ ด้วยระบบก้าหนด ต้าแหน่งบนโลก (Global 
Positioning System: GPS) ของกรมการขนส่งทางบก เรียบร้อยแล้ว กรมการขนส่งทางบกจะออก
หนังสือรับรองให้แก่ ผู้ให้บริการระบบติดตามรถ ผู้ให้บริการระบบติดตามรถที่ได้รับการรับรองจาก
กรมการขนส่งทางบกต้องจัดท้าเครื่องหมายการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกเพ่ือแสดงว่าเครื่อง
บันทึกข้อมูลการเดินทางของรถของผู้ให้บริการระบบติดตามรถเป็นชนิดและแบบที่ได้รับการรับรอง
จากกรมการขนส่งทางบก โดยต้องมีรายละเอียด ตามท่ีก้าหนดไว้ในประกาศ 
  4.  ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการ 
  เมื่อผู้ให้บริการระบบติดตามรถติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถให้แก่ 
ผู้ประกอบการขนส่งรายใดแล้ว ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี   

1) ติดเครื่องหมายการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกไว้ที่เครื่องบันทึกข้อมูล
การเดินทางของรถ หรือบริเวณใกล้เคียงกับเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ หรือภายในห้องผู้
ขับรถ ในต้าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน โดยเครื่องหมายดังกล่าวต้องชัดเจน ไม่ลบเลือน  

2) ออกหนังสือรับรองการติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถตาม
แบบที่ก้าหนดไว้ ท้ายประกาศนี  ให้กับผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถน้า ไปใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการตรวจสภาพรถ และด้าเนินการทางทะเบียน  

3) ส่งข้อมูลการติดตั ง เปลี่ยน ถอด หรือยกเลิกการใช้ เครื่องบันทึกข้อมูลการ
เดินทางของรถ ให้แก่กรมการขนส่งทางบก  

4) ส่งข้อมูลตามข้อ 3) ให้แก่กรมการขนส่งทางบกในลักษณะที่เป็นปัจจุบัน 
(Real Time)  

5) จัดเก็บข้อมูลการใช้งานของรถที่ติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางไว้ไม่
น้อยกว่า 6 เดือน และต้องจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรมการขนส่งทางบกเมื่อมีการร้องขอหรือ เ มื่ อ
ต้องการตรวจสอบ  
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  5.  การติดตั ง 
การก้าหนดการติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถโดยสารสาธารณะนั น 

จะแตกต่างกันไปตามลักษณะรถ ได้แก่ รถโดยสารสาธารณะใหม่ รถโดนสารสาธารณะเก่า ดังนี  
 1)  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดประเภทและลักษณะของรถที่

ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ที่ต้องติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพ่ือ
ต่ออายุทะเบียน พ.ศ. 2558 โดยรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 25 มกราคม 2559 จะต้องติดตั งและใช้ 
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ซึ่งมีคุณลักษณะและระบบการท้างานเป็นไปตามที่ก้าหนดไว้ใน 
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะและระบบการท้างานของเครื่องบันทึกข้อมูล 
การเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ.2558 กล่าวคือ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการ
ขนส่งประจ้าทาง ในเส้นทางหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะเป็นรถตู้โดยสารรถที่ใช้ใน
การขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งประจ้าทางในเส้นทางหมวด 2 และ 3 เว้นแต่รถที่มีการจัดวางที่
นั่งเป็นลักษณะสองแถว รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งไม่ประจ้าทาง เว้นแต่รถที่มี
การจัดวางที่นั่ง เป็นลักษณะสองแถว ผู้ประกอบการจะต้องติดตั งและใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการ
เดินทางของรถที่มีคุณลักษณะ และระบบการท้างานเป็นไปตามที่ก้าหนดไว้ในประกาศกรมการขนส่ง
ทางบก เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะ และระบบการท้างานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้
ในการขนส่ง พ.ศ. 2558 ให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนเวลา ได้แก่ 

(1) รถที่ยังมิได้ติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ หรือที่ได้ติดตั ง
เครื่องบันทึกข้อมูล การเดินทางของรถไว้แล้ว แต่ไม่ได้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง 
ก้าหนดคุณลักษณะ และระบบการท้างานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ ใช้ในการขนส่ง 
พ.ศ.2558 และไม่สามารถ เชื่อมต่อข้อมูลตามได้ ต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจสภาพรถ
เพ่ือต่ออายุทะเบียน ส้าหรับรถนั นในปี พ.ศ.2560 

(2) รถที่ได้ติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถไว้แล้ว แต่มิได้
เป็นไปตามประกาศ กรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะและระบบการท้างานของเครื่อง
บันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ.2558 หากสามารถเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วและ
ต้าแหน่งพิกัดบนโลกของรถเข้ากับ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบก้าหนดต้าแหน่งบนโลก 
(Global Positioning System: GPS) ของกรมการขนส่งทางบก ก่อนการตรวจสภาพรถเพ่ือต่ออายุ
ทะเบียนส้าหรับรถนั นในปี พ.ศ.2559 หรือภายในปี พ.ศ.2559 ให้สามารถใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการ
เดินทางของรถนั นได้ต่อไป แต่ต้องติดตั ง และใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะ และระบบการท้างานของเครื่องบันทึกข้อมูล
การเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ.2558 ให้แล้วเสร็จ ก่อนการตรวจสภาพรถเพ่ือต่ออายุ
ทะเบียนส้าหรับรถนั นในปี พ.ศ.2562 
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โดยกรณีของรถตู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศอีกฉบับเพ่ือ
เร่งรัดให้การด้าเนินการติดตั งเครื่องบันทักเป็นไปด้วยความรวดเร็วขึ น ดังนี  รถที่ใช้ในการขนส่ง
ผู้โดยสารประเภทการขนส่งประจ้าทาง ในเส้นทางหมวด 2 ที่มีลักษณะเป็นรถตู้โดยสาร ที่ครบรอบ
ต่ออายุทะเบียนในงวดเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 ต้องด้าเนินการ ให้แล้วเสร็จก่อนการตรวจสภาพ
รถเพ่ือต่ออายุทะเบียนในงวดนี  และส้าหรับรถที่ครบรอบต่ออายุทะเบียน ในงวดอ่ืน ต้องด้าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ทั งนี ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนด
ประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ที่ต้องติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของ
รถก่อนการตรวจสภาพรถเพ่ือต่ออายุทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
 2) ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องก้าหนดคุณลักษณะและระบบการท้างาน
ของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถส้าหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 (รถสอง
ชั น) พ.ศ.2558 

กรมการขนส่งทางบกได้มีประกาศก้าหนดให้รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มี
ความสูงตั งแต่ 3.60 เมตรขึ นไป ต้องผ่านการทดสอบการทรงตัว แต่ประกาศดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึง
รถโดยสารสองชั นที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2556 ดังนั นกรมการขนส่งทางบกจึงต้อง
ก้าหนดมาตรการอื่นเพ่ือดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร ได้แก่การบังคับให้ผู้ประกอบการต้องติดตั ง
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถและระบบท้างานให้เสร็จก่อนการตรวจสภาพเพ่ือต่ออายุ
ทะเบียนส้าหรับรถ ในปี พ.ศ.2559 
 
 ดังนั นจึงสรุปได้ว่ารถที่จะต้องติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ได้แก่ รถประจ้า
ทาง หมวด 1 กรุงเทพมหานคร หมวด 2 และหมวด 3, รถโดยสารไม่ประจาทาง ยกเว้น รถสองแถว
รถโดยสารใหม่ที่จดทะเบียนตั งแต่ปี พ.ศ.2559 จะต้องติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถให้
แล้วเสร็จภายใน ปีพ.ศ.2560 และรถโดยสารเก่าที่จดทะเบียนก่อนปี พ.ศ.2559 และไม่เคยติดตั ง
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ หรือติดตั งแล้วแต่ไม่ใช่แบบที่กฎหมายก้าหนด หรือไม่สามารถ
เชื่อมต่อระบบได้ จะต้องติดตั งให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2560 
 

4.2 การควบคุมและก ากับดูแลส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถโดยสารสาธารณะ 

กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. 
2522 ก้าหนดให้รถที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 มาตรฐาน 2 มาตรฐาน 3 มาตรฐาน 4 มาตรฐาน 
6 มาตรฐาน 7 และรถขนาดเล็กจะต้องมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ ได้แก่  
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 1.  คัสซี โดยจะต้องประกอบด้วย โครงคัสซี ท้าด้วยโลหะแข็งแรงตลอดความยาวของตัวถัง
รถ เมื่อต่อตัวถังแล้วสามารถรับน ้าหนักเต็มอัตราบรรทุกได้ทุกสภาพการใช้งานของรถ กันชนหน้าและ
กันชนท้าย ที่ติดตั งเสมอกับหน้ารถและท้ายรถหรือยื่นจากหน้ารถ และท้ายรถระยะห่างพอสมควร 
ระบบบังคับเลี ยว ที่ท้างานได้คล่องตัว พวงมาลัยต้องอยู่ในต้าแหน่งที่ผู้ขับสามารถบังคับรถได้สะดวก
และปลอดภัย กลไกบังคับต้องไม่สัมผัสกับส่วนอ่ืน อัตราส่วนระหว่างมุมหมุนของพวงมาลัยของล้อทั ง
ซ้ายและขวาต้องใกล้เคียงกัน แรงที่ใช้หมุนพวงมาลัยให้รถเลี ยวซ้ายหรือขวาต้องใกล้เคียงกัน กรณีรถ
ที่มีความยาวมากกว่า 12 เมตร ต้องมีระบบบังคับเลี ยวที่เพลาล้อท้ายด้วย กงล้อท้าด้วยโลหะ และ
ยางเป็นชนิดกลวงสูบลม ที่มีขนาดสามารถรับน ้าหนัก เต็มอัตราบรรทุกได้โดยปลอดภัย เพลาล้อ ที่มี
ขนาดสามารถรับน ้าหนักเต็มอัตราบรรทุกได้โดยปลอดภัย กรณีรถที่มีความยาวมากกว่า 12 เมตร 
ต้องมีเพลาล้อไม่น้อยกว่า 3 เพลาล้อ สปริง มีขนาดสามารถรับน ้าหนักและกาสั่นสะเทือนของตัวรถ
เตม็อัตราบรรทุกได้โดยปลอดภัย และมีเครื่องผ่อนคลายความสั่นสะเทือนที่ล้อทุกล้อ เพลาละไม่น้อย
กว่า 2 ชุด ซึ่งสามารถผ่อนคลายความสั่นสะเทือนได้ตามสมควร ส้าหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
มาตรฐาน 3 (จ) มาตรฐาน 3 (ฉ) และรถ ขนาดเล็ก จะมีเครื่องผ่อนคลายความสั่นสะเทือนเฉพาะ
เพลาหน้าก็ได้ แผ่นบังโคลนที่ล้อทุกล้อ มีขนาดอย่างน้อยเต็มความกว้างของยางล้อ ท้าด้วยโลหะ ยาง 
หรือวัสดุอ่ืนใด ทั งนี  อาจใช้ พื นรถที่เป็นโลหะแทนแผ่นบังโคลนได้ แต่ด้านหลังล้อทุกล้อต้องมี แผ่น
ยางแขวนไว้เต็มความกว้างของยางล้อ ระยะห่างพอสมควร และส่วนล่างสุดของแผ่นบังโคลนต้องสูง
จากพื นราบไม่เกิน 25 เซนติเมตร มีห้ามล้อมือ ห้ามล้อเท้า โดยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 
6 จะตอ้งมีระบบห้ามล้อฉุกเฉินที่สามารถ ท้าให้รถตอนท้ายหยุดได้โดยอัตโนมัติในกรณีที่รถพ่วงหลุด
จากรถตอนหน้า 
 มีเครื่องก้าเนิดพลังงาน ที่สามารถขับเคลื่อนรถในสภาพใช้งานตามปกติที่มีน ้าหนัก เต็มอัตรา
บรรทุกได้ อย่างเหมาะสม ต้องมีคุณลักษณะ ระบบการท้างาน ก้าลัง และไม่ก่อให้ เกิดมลพิษ ทาง
อากาศและเสียง ระบบไอเสีย ที่มีเครื่องระงับเสียงและมีการบังหรือกันท่อไอเสียมิให้สัมผัสกับวัสดุ ติด
ไฟง่ายอันเป็นส่วนประกอบของรถ ระบบส่งก้าลังงาน ประกอบด้วย คลัทช์ เฟืองส่งก้าลัง เพลาส่ง
ก้าลัง ข้อต่อ และ เฟืองท้าย สามารถส่งก้าลังขับเคลื่อนรถในขณะที่มีน ้าหนักเต็มอัตราบรรทุกได้โดย
ระบบสตาร์ทเครื่องก้าเนิดพลังงาน พร้อมสวิทช์ ใช้การได้ดีที่ผู้ขับรถสามารถสตาร์ท เครื่องได้ จากที่
นั่งผู้ขับรถ ส้าหรับระบบไฟฟ้า กฎกระทรวงฉบับที่ 62 พ.ศ.2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ก้าหนดให้ ระบบไฟฟ้า ต้องประกอบด้วยสายไฟฟ้า ฉนวน สวิตซ์ 
แบตเตอรี่ และอุปกรณ์อ่ืนตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด นอกจากนี ยังต้องมีแตรสัญญาณชนิดไฟฟ้า
เสียงเดียว ความดังของเสียงแตรจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่อธิบดี ประกาศก้าหนด ถังเชื อเพลิงที่ใช้ กับ
เครื่องก้าเนิดพลังงานซึ่งมีสภาพไม่รั่วซึม มีฝาปิดอย่างดี และมีขนาดพอสมควร ติดตั งไว้ในที่ปลอดภัย 
ซึ่งป้องกันการเกิดเพลิงไหม้รวมทั งท่อส่งเชื อเพลิงต้องมี สภาพดี ไม่รั่วซึมหรือเกิดอันตรายได้ง่าย 
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เครื่องวัดความเรว็ ที่สามารถอ่านความเร็วของรถเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ
สิบ และจะต้องมีแสงสว่างให้สามารถอ่านความเร็วในเวลากลางคืนได้ เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
ของรถ ที่มีคุณลักษณะและระบบการทท้างานตามท่ี อธิบดีประกาศก้าหนด ประเภทและลักษณะของ
รถทีต้่องมีเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ  
 2. ตัวถัง ต้องยึดติดกับโครงคัสซีอย่างมั่นคงแข็งแรง สามารถรับน ้าหนักเต็มอัตราบรรทุกได้
ทุกสภาพการใช้งานของรถ รูปร่างภายนอกต้องไม่มีส่วนยื่นที่แหลมหรือคมอันอาจก่อให้เกิดอันตราย 
แบบตัวถังของรถให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด ทั งนี  จะต้องประกอบด้วย กระจกกันลมหน้า 
กระจกกันลมหลัง และส่วนประกอบของตัวถังที่เป็นกระจก ต้องเป็นกระจกนิรภัยตามที่อธิบดี
ประกาศก้าหนด กระจกกันลมหน้าต้องมีขนาดที่ผู้ขับรถสามารถมองเห็นสภาพการจราจรได้ดี และ 
ห้ามมิให้น้าวัสดุอ่ืนใดมาติดหรือบังส่วนหนึ่งส่วนใดของกระจก เว้นแต่เป็นการติดเครื่องหมาย หรือ 
เอกสารตามที่กฎหมายก้าหนด หรือเป็นการติดวัสดุเพ่ือบังหรือกรองแสงแดดไว้ ที่ด้านบนของกระจก 
ตามขนาดที่อธิบดีประกาศก้าหนด กระจกกันลมหลังของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 2 (จ) 
ทีม่ีจ้านวน ที่นั่ง ไม่เกิน 12 ที่นั่ง และมาตรฐาน 3 (ฉ) ห้ามมิให้ น้าวัสดุอ่ืนใดมาติดหรือบังส่วนหนึ่ง
ส่วนใด ของกระจก เว้นแต่เป็นการติดฟิล์มกรองแสง ซึ่งสามารถกรองแสงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
กระจกเงาหรืออุปกรณ์ส้าหรับให้ผู้ขับรถมองเห็นสภาพการจราจรด้านข้าง ด้านหลัง และภายในรถได้
อย่างชัดเจน เครื่องปัดน ้าฝน มีใบปัดน ้าที่กระจกหน้ารถ และมีขนาดที่สามารถปัดน ้าได้เนื อที่ กว้าง
พอทีผู่้ขับรถมองเห็นสภาพการจราจรด้านหน้ารถได้ อย่างชัดเจน สีภายนอกและภายในซึ่งมีลักษณะ
เรียบร้อย ตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ด้านข้าง ด้านหน้า และด้านท้ายของตัวถัง ให้เป็นไป
ตามท่ีอธิบดีประกาศก้าหนด หลังคา ท้าด้วยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรง สามารถกันแดดกันฝนได้ส้าหรับรถที่
ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 3 (จ) และ (ฉ) ในประเภท การขนส่งส่วนบุคคล หลังคาจะท้าด้วย
ผ้าใบหรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณภาพทัดเทียมกันก็ได้ พื นรถ ที่มั่นคงแข็งแรง ส้าหรับพื นชั นบนของรถที่ใช้ใน
การขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 ต้องมั่นคงแข็งแรง มีพื นยางหรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน ปู
เต็มความกว้างและ ความยาวของพื นรถ ใต้พื นชั นบนต้องมฝี้ากรุโดยทั่วไป หน้าต่างที่ด้านข้างรถ ซึ่งมี
ขนาดและจ้านวนตามสมควร บานหน้าต่างเป็นชนิด ปิดเปิดได้ ท้าด้วยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรง สามารถ
กันแดดกันฝนได้ มีกลอนหรือสลักส้าหรับยึด ประตูทางขึ นลงและประตูฉุกเฉิน ประตูทางขึ นลง อยู่ที่
ด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ ในกรณีที่ประตูทางขึ นลงอยู่ที่ด้านข้าง บันไดทางขึ นลงจะต้องไม่ยื่น
ออกนอกรถ ในกรณีที่ประตูทางขึ นลงอยู่ที่ด้านท้ายของรถ บันไดทางขึ นลงให้ ยื่นออกนอกรถได้ 
ประตูฉุกเฉิน อยู่ที่ด้านขวาหรือที่ ด้านท้ายของรถ มีบานประตูเ ต็มส่วนกว้างและ ส่วนสูง มี
เครื่องหมายแสดงว่าเป็นประตูฉุกเฉินพร้อมค้าอธิบายวิธีเปิดเป็นภาษาไทย ที่นั่งผู้ขับรถ ซึ่งแยก
ต่างหากจากที่นั่งผู้โดยสาร สามารถปรับเลื่อนได้ตามความเหมาะสม ตรึงแน่นกับพื นรถอยู่ในต้าแหน่ง
ที่สามารถบังคับรถได้ดี และมองเห็นสภาพการจราจรได้ดี ที่นั่งผู้โดยสาร ตรึงแน่นกับพื น ห้องผู้ขับรถ 
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หรือราวกั นผู้ขับรถที่มั่นคงแข็งแรง ส้าหรับแยกผู้ขับรถให้อยู่คนละส่วนกับผู้โดยสาร ส้าหรับรถ
มาตรฐาน 2 (จ) มาตรฐาน 3 (จ) และ (ฉ) และรถขนาดเล็กจะมีรั วกั นหรือไม่ก็ได้ ราวยึดเหนี่ยวที่
มั่นคง แข็งแรง สะอาดเรียบร้อย ตรึงแน่นกับเพดานรถ โดยมีความยาวและระยะห่างตามความ
เหมาะสม หรือท่ียึดเหนี่ยวอ่ืนที่ใช้การได้พอกันและประตูทางขึ นลงต้องมีราวเพ่ือยึดเหนี่ยวตามความ
เหมาะสม ประตูละ 1 ราว กริ่งสัญญาณหยุดรถที่มีเสียงดังพอสมควร พร้อมด้วยที่กดกริ่งสัญญาณติด
ไว้ภายในรถ ประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถขนาดเล็กที่จะบังคับ ให้ มี
กริ่งสัญญาณหยุดรถ รวมทั งจ้านวนและต้าแหน่งที่ติดตั งกริ่งสัญญาณหยุดรถให้เป็นไปตามที่อธิบดี 
ประกาศก้าหนด 
 อุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสงได้มีการแก้ไขใหม่ โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 62 พ.ศ.2559 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 กล่าวคือ อุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง ต้อง
มีขนาด ลักษณะ สี จ้านวน และต้าแหน่งการติดตั ง รวมทั งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมี
อุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสงตามที่อธิบดีก้าหนด 
 เข็มขัดนิรภัย ได้มีการแก้ไขใหม่ โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 62 พ.ศ.2559 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ดังนี  เข็มขัดนิรภัยจะต้องมีคุณลักษณะ สมรรถนะ 
มาตรฐาน แบบการติดตั ง และการยึดตามที่อธิบดีก้าหนด เนื่องจากกฎกระทรวงได้ก้าหนดส่วนควบ
และอุปกรณ์ของรถไว้จ้านวนมาก ผู้เขียนจึงเลือกศึกษาเฉพาะชนิดที่เป็นประเด็นปัญหาและมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ ณ ปัจจุบัน ดังนี  
 

4.2.1 เข็มขัดนิรภัย 
 โดยประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดแบบเข็มขัดนิรภัยและประเภทของรถ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่ต้องจัดให้มีเข็มขัดนิรภัย พ.ศ. 2555 ประกาศเพ่ือบังคับให้ผู้ใช้รถ
ใช้เข็มขัดนิรภัยระหว่างการเดินทาง โดยมีรายละเอียดดังนี  
 เข็มขัดนิรภัยส้าหรับรถมี 2 แบบ ได้แก่แบบรัดหน้าตักและรั งพาดไหล่ หรือเข็มขัดนิรภัยแบบ 
3 จุด (Lap and Diagonal Belt or Three - Point Belt) แบบรัดหน้าตัก หรือเข็มขัดนิรภัยแบบ 2 
จุด (Lap Belt or Two - Point Belt)  
 โดยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจ้านวนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง หมายความถึงรถตู้โดยสาร 
ในประเภทการขนส่งประจ้าทาง การขนส่งไม่ประจ้าทาง และการขนส่งส่วนบุคคล และรถที่ใช้ในการ
ขนส่ง สัตว์หรือสิ่งของทุกประเภทการขนส่ง ที่ผลิต ประกอบ น้า เข้า หรือจดทะเบียนตั งแต่วันที่ 1
เมษายน 2555จะต้องติดตั งเข็มขัดนิรภัย แบบรัดหน้าตักและรั งพาดไหล่ ส้าหรับที่นั่งผู้ขับรถและที่นั่ง
ตอนเดียวกับผู้ขับรถท่ีอยู่ด้านริมสุด และแบบรัดหน้าตักและรั งพาดไหล่ หรือแบบรัดหน้าตัก ส้าหรับที่
นั่งอ่ืน ส่วนรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจ้านวนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง หมายความถึงรถตู้โดยสารใน
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ประเภทการขนส่งประจ้าทาง การขนส่งไม่ประจ้าทาง และการขนส่งส่วนบุคคล ที่ผลิต ประกอบ 
น้าเข้า หรือจดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2555 ต้องติดตั งเข็มขัดนิรภัยให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 
มกราคม 2556 
 แตร่ถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจ้านวนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่งที่มิใช่รถตู้โดยสาร และรถที่ใช้
ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจ้านวนที่นั่งเกินกว่า 20 ที่นั่ง ในประเภทการขนส่งประจ้าทาง การขนส่งไม่
ประจ้าทาง และการขนส่งส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนตั งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป ต้องติดตั ง
เข็มขัดนิรภัย แบบรัดหน้าตักและรั งพาดไหล่ ส้าหรับที่นั่งผู้ขับรถ และแบบรัดหน้าตักและรั งพาดไหล่ 
หรือแบบรัดหน้าตัก ส้าหรับที่นั่งอ่ืน ส่วนรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2556 ต้องติดตั งเข็ม
ขัดนิรภัยให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 เมษายน 2557 
 ดังนั นเข็มขัดนิรภัยที่ใช้ในประเทศไทยปัจจุบันมี 2 ประเภทได้แก่ แบบรัดหน้าตักและรั งพาด
ไหล่ เป็นเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด (Lap and Diagonal Belt or Three - Point Belt) และแบบรัด
หน้าตัก หรือเข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จุด (Lap Belt or Two - Point Belt) ซึ่งรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 
20 ที่นั่ง เช่นรถตู้โดยสาร และรถโดยสารที่มีท่ีนั่งเกินกว่า 20 ที่นั่งเช่นรถบัส รถทัวร์ จะต้องติดตั งเข็ม
ขัดนิรภัยทุกที่นั่ง โดยแบบเข็มขัดนิรภัยที่ติดนั นขึ นอยู่กับต้าแหน่งของที่นั่งในรถ  
 

4.2.2 ยางรถ…………………………………… 
 คุณภาพของยางรถนั นเป็นปัจจัยส้าคัญที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะประสิทธิภาพใน
การยึดเกาะถนน เนื่องจากประเทศไทยมีฝนตกเป็นประจ้า ดังนั นจึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าของรถ หรือ
ผู้ประกอบการ จะต้องใช้ยางที่ได้มาตรฐาน หรือตรวจสอบสภาพให้ยางรถอย่างสม่้าเสมอ โดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 60 พ.ศ.2552 ได้วางหลักมาตรฐานของยางรถไว้อย่างกว้างว่า ยางต้องเป็นชนิด
กลวงสูบลมที่มีขนาดสามารถรับน ้าหนักเต็มอัตราและบรรทุกได้โดยปลอดภัย ประกอบกับคุณภาพ
ยางรถในประเทศไทยอยู่ภายใต้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) เพ่ือให้ผู้ผลิตยาง
รถต้องผลิตให้ได้ตามคุณภาพและมาตรฐานตามที่ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) 
ก้าหนดได้แก่ 
 1.  มอก. 367 เล่ม 1-2532 : ยางรถยนต์เล่ม 1 สมรรถนะที่ต้องการและการทดสอบ 
(Automobile Tyres - P.1: Performance and Testing)  
 2.  มอก. 367 เล่ม 2-2532 : ยางรถยนต์เล่ม 2 ขนาดและการรับน ้าหนัก (Automobile 
Tyre - P.2: Dimensions and Load Capacity)  
 
 
 



 
 

228 

4.2.3 อุปกรณ์และแผ่นสะท้อนแสง 
 เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ นส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากผู้ใช้รถใช้ถนน ไม่สามารถ
มองเห็นรถที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน ดังนั น เพ่ือเป็นการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ
อันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกจึงก้าหนดให้รถที่มีขนาดใหญ่ต้องติดตั งอุปกรณ์
และ แผ่นสะท้อนแสงไว้ที่ตัวรถ เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ น  ทั งนี ตามประกาศ
กรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จ้านวน และต้าแหน่งการติดตั ง รวมทั ง
ประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. 2560 ดังนี  

1. “อุปกรณ์สะท้อนแสง” (Retro - Reflector) หมายความว่า อุปกรณ์สะท้อนแสง
ส้าเร็จรูปที่ให้การสะท้อน แสงกลับไปในทิศทางที่มาของแสง ส่วน “แผ่นสะท้อนแสง” (Retro - 
Reflective Marking หรือ Conspicuity Marking) หมายความว่า แผ่นหรือแถบวัสดุสะท้อนแสงที่ให้
การสะท้อนแสงกลับไปในทิศทางท่ีมาของแสง 

2. อุปกรณ์สะท้อนแสงต้องมีคุณลักษณะและขนาด ดังต่อไปนี   
 1)  สามารถสะท้อนแสงเห็นได้ในเวลากลางคืนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร  
 2)  มีลักษณะเป็นชิ นอุปกรณ์ติดกับตัวถังรถหรือเป็นชิ นอุปกรณ์รวมอยู่กับโคมไฟของรถ  
 3)  มีรูปทรงเป็นรูปวงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า สามเหลี่ยมด้านเท่าที่มียอด

แหลมตั งขึ น หรือรูปทรงอ่ืนที่เรียบง่าย โดยหากเป็นรูปวงกลมต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาวไม่น้อย
กว่า 5 เซนติเมตร หากเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ต้องมีขนาดความยาวด้านละไม่น้อย
กว่า 5 เซนติเมตร และหากเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าต้องมีขนาดความยาวด้านละไม่น้อยกว่า 15 
เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 20 เซนติเมตร 

3.  สี ลักษณะ จ้านวน และต้าแหน่งการติดตั งอุปกรณ์สะท้อนแสง รวมทั งประเภท และ
ลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์สะท้อนแสง ให้เป็นไปตามเง่ือนไข ดังต่อไปนี  

 1)  อุปกรณ์สะท้อนแสงด้านท้ายรถ 
(1) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 มาตรฐาน 2 มาตรฐาน 3 มาตรฐาน 4 

มาตรฐาน 6 มาตรฐาน 7 รถขนาดเล็ก และรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์ หรือสิ่งของ ต้องติดตั งอุปกรณ์
สะท้อนแสงสีแดง จ้านวน 2 ชิ น หรือ 4 ชิ น มีเป็นชิ นอุปกรณ์รวมอยู่กับโคมไฟของรถซึ่งอาจมีรูปทรง
อ่ืนที่เรียบง่าย ยกเว้นรูปสามเหลี่ยม 
  (2)  รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 5 ต้องติดตั งอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดง 
จ้านวน 2 ชิ น มีลักษณะ เป็นชิ นอุปกรณ์หรือรวมอยู่กับโคมไฟของรถรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มียอด
แหลมตั งขึ น โดยอาจติดตั ง อุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงมีลักษณะเป็นชิ นอุปกรณ์รูปวงกลมเหลี่ยมจัตุรัส
หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ิมเติมอีกจ้านวน 2 ชิ นก็ได้  
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  (3)  ติดตั งที่ด้านท้ายรถข้างซ้ายและข้างขวา ในต้าแหน่งที่สมมาตรกันโดยเทียบกับ 
แนวกึ่งกลางของรถ มีจ้านวนเท่ากันทั งสองข้าง อุปกรณ์ชิ นริมสุดห่างจากด้านข้างริมสุดของท้ายรถ 
ไม่เกิน 40 เซนติเมตร โดยมีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์แต่ละชิ นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร  

 2)  อุปกรณ์สะท้อนแสงด้านข้างรถ  
  (1) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 มาตรฐาน 2 มาตรฐาน 3 มาตรฐาน 4 

มาตรฐาน 6มาตรฐาน 7 รถขนาดเล็ก และรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 5 ต้องติดตั ง
อุปกรณ์สะท้อนแสงสีเหลืองอ้าพัน มีลักษณะเป็นชิ นอุปกรณ์รูปวงกลม สี่ เหลี่ยมจัตุรัสหรือ 
สี่เหลี่ยมผืนผ้า อย่างใดอย่างหนึ่ง  

  (2) ติดตั งที่ด้านข้างของรถทั งสองข้าง โดยภายในระยะห่างหนึ่งในสามถึงสองในสาม 
ของความยาวรถต้องมีอุปกรณ์สะท้อนแสงอย่างน้อย 1 ชิ น อุปกรณ์ ชิ นหน้าสุดห่างจากด้านหน้าสุด
ของรถไม่เกิน 3 เมตร และอุปกรณ์ชิ นท้ายสุดห่างจากด้านท้ายสุดของรถไม่เกิน 1 เมตร  

  (3) ติดตั งโดยมีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์แต่ละชิ นตามความยาวรถไม่เกิน 3 เมตร 
กรณีรถมีรูปทรงหรือโครงสร้างตัวถังรถที่ไม่สามารถติดตั งตามต้าแหน่งดังกล่าวได้ ให้ติดตั ง โดยมี
ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์แต่ละชิ นตามความยาวรถไม่เกิน 4 เมตร  

  (4) รถที่มีความยาวไม่เกิน 6 เมตร อาจติดตั งอุปกรณ์สะท้อนแสงจ้านวน 2 ชิ น ที่
ข้างหน้าและข้างท้ายของรถที่ละ 1 ชิ น ห่างจากด้านหน้าสุดและท้ายสุดของรถไม่เกินหนึ่งในสามของ
ความยาวรถ โดยไม่ต้องมีจ้านวนและระยะห่างตามข้อ (2) ก็ได้ การวัดความยาวรถและต้าแหน่งการ
ติดตั งตามข้อ (1)-(4) นั น กรณีรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร มาตรฐาน 5 ให้วัดความยาวรวมความ
ยาวแขนพ่วง ด้วยการติดตั งอุปกรณ์สะท้อนแสงตามข้อ 3.1 และ 3.2 ให้ติดตั งสูงจากผิวทางไม่น้อย
กว่า 25 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร กรณีรถมีรูปทรงหรือโครงสร้างตัวถังรถที่ไม่สามารถ
ติดตั งตามความสูงดังกล่าวได้ ให้ติดตั งสูงจากผิวทางไม่เกิน 150 เซนติเมตร หรือไม่เกิน 120 
เซนติเมตร หากเป็นชิ นอุปกรณ์ รวมอยู่กับโคมไฟของรถ  

4. การติดตั งอุปกรณ์สะท้อนแสงให้ใช้บังคับกับรถ ที่จดทะเบียนใหม่ รถที่มีการเปลี่ยนตัวถัง 
และรถท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ได้แจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ. 2522 ซึ่งมีการเปลี่ยนตัวถังแล้วน้ามาจดทะเบียนใหม่ โดยให้มีผลใช้บังคับตั งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2561 เป็นต้นไป ส่วนกรณีแผ่นสะท้อนแสง ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะ 
สี ขนาด จ้านวน และต้าแหน่งการติดตั ง รวมทั งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่น
สะท้อนแสง พ.ศ. 2560 ในหมวดที่ 2 ก้าหนดให้รถประเภทขนส่งสัตว์หรือสิ่งของเท่านั นต้องติดตั ง 
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4.2.4  ที่นั่งผู้โดยสาร (เฉพาะรถตู้) 
 สืบเนื่องจากค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 15/2560 ข้อ 4 (2) และ (3) เรื่อง 
มาตรการเพ่ิมความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศเพ่ือ
ด้าเนินการตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ จึงก้าหนดการจัดวางที่นั่งส้าหรับ
รถตู้โดยสารให้มีทางออกไปยังประตูฉุกเฉินเมื่อมีเหตุจ้า เป็นหรือเกิดอุบัติเหตุ ทั งนี ตามประกาศ
กรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะ ตามมาตรการเพ่ิมความปลอดภัย
ในรถโดยสารสาธารณะ พ.ศ. 2560 และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดวางที่นั่งรถตู้
โดยสารสาธารณะ ตามมาตรการเพ่ิมความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
ความว่า 
 รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร มาตรฐาน 2 (จ) ที่มีลักษณะเป็นรถตู้โดยสาร ในประเภทการ
ขนส่งประจ้าทางและไม่ประจ้าทาง ในการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารของรถที่จดทะเบียนใหม่ ให้จัดวางได้
ไม่เกิน 13 ที่นั่ง โดยที่นั่งแถวหลังสุดต้องมีช่องทางเดิน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร 
เพ่ือให้ผู้โดยสารใช้ เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้าย และเปิดออกจากตัวรถได้ในกรณีที่มีเหตุจ้า เป็นหรือ
เกิดอุบัติเหตุ รถที่มีการจัดวางที่นั่งไม่เกิน 5 แถว (ตอน) ที่จดทะเบียนไว้แล้วก่อนวันที่  11 เมษายน 
พ.ศ.2560 ที่มีท่ีนั่งผู้โดยสารเกิน 13 ที่นั่ง ให้จัดวางที่นั่งผู้โดยสารได้ไม่เกิน 13 ที่นั่ง โดยต้องจัดวาง ที่
นั่งให้เป็นไปตามเง่ือนไข ดังนี   
 1. กรณีที่นั่งแถวหลังสุดเป็นที่นั่งคู่ ให้ถอดที่นั่งคู่ด้านซ้ายออก โดยจะน้าที่นั่งเดี่ยวมาติด 
ด้านซ้ายสุดอีก 1 ที่นั่ง หรือไม่ก็ได้ แต่ต้องมีช่องทางเดิน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร 
เพ่ือให้ผู้โดยสารใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้าย และเปิดออกจากตัวรถได้ในกรณีที่มีเหตุจ้า เป็นหรือ 
เกิดอุบัติเหตุ  
 2. กรณีที่นั่งแถวหลังสุดเป็นที่นั่งไม่เกิน 3 ที่นั่ง หรือที่นั่งเกินกว่า 3 ที่นั่ง ให้ปรับปรุง การจัด
วางที่นั่งแถวหลังสุดให้มีช่องทางเดิน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร เพ่ือให้ ผู้โดยสารใช้
เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้าย และเปิดออกจากตัวรถได้ในกรณีที่มีเหตุจ้าเป็นหรือเกิดอุบัติเหตุ รถตาม
วรรคหนึ่งที่ไม่มีที่เปิดประตูด้านท้ายจากภายในตัวรถ และประตูด้านท้ายมีส่วนประกอบ ของตัวถังที่
เป็นกระจก ให้ติดตั งค้อนทุบกระจกเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้บานกระจกด้านท้าย ในต้าแหน่ง ที่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนและน้ามาใช้งานได้โดยสะดวก เพ่ือให้ผู้โดยสารใช้ทุบกระจกและ ออกจากตัว
รถได้ในกรณีที่มีเหตุจ้าเป็นหรือเกิดอุบัติเหตุด้วย ในกรณีที่รถมีการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารไม่เกิน 13 ที่
นั่งอยู่ก่อนวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560 โดยที่นั่งแถวหลังสุดเป็นที่นั่ง 3 ที่นั่ง แต่ไม่มีช่องทางเดิน
เพ่ือให้ผู้โดยสารใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้าย และ เปิดออกจากตัวรถได้ในกรณีที่มีเหตุจ้าเป็นหรือ
เกิดอุบัติเหตุ จะปรับปรุงการจัดวางที่นั่งแถวหลังสุดให้มี ช่องทางเดินเช่นเดียวกัน หรือในกรณีประตู
ด้านท้ายของรถดังกล่าวมีส่วนประกอบของ ตัวถังที่เป็นกระจก จะปรับปรุงที่นั่งตัวกลางหรือตัวหนึ่ง
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ตัวใดแถวหลังสุดให้พนักพิงเบาะหลังเป็นแบบพับ ไปข้างหน้าหรือปรับเอนไปข้างหลังให้สามารถใช้
เป็นทางออกได้ และให้ติดตั งค้อนทุบกระจกเพ่ิมเติม ใกล้บานกระจกด้านท้ายในต้าแหน่งที่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนและน้ามาใช้งานได้โดยสะดวก เพ่ือให้ผู้โดยสารใช้ทุบกระจกและออกจากตัว
รถได้ในกรณีที่มเีหตุจ้าเป็นหรือเกิดอุบัติเหตุก็ได้ 
 ทั งนี รถที่มีการจัดวางที่นั่งมากกว่า 5 แถว (ตอน) ต้องจัดวางที่นั่งให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี   

1.  กรณีที่นั่งแถวหลังสุดเป็นที่นั่งคู่ ให้ถอดที่นั่งคู่ด้านซ้ายออก โดยจะน้าที่นั่งเดี่ยวมาติด 
ด้านซ้ายสุดอีก 1 ที่นั่ง หรือไม่ก็ได้ แต่ต้องมีช่องทางเดิน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร 
เพ่ือให้ผู้โดยสารใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้าย และเปิดออกจากตัวรถได้ในกรณีที่มีเหตุจ้า เป็นหรือ 
เกิดอุบัติเหตุ  

2.  กรณีท่ีนั่งแถวหลังสุดเป็นที่นั่งไม่เกิน 3 ที่นั่ง หรือที่นั่งเกินกว่า 3 ที่นั่ง ให้ ปรับปรุงการ 
จัดวางที่นัง่แถวหลังสุดให้มีช่องทางเดิน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร เพ่ือให้ ผู้โดยสาร
ใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้าย และเปิดออกจากตัวรถได้ในกรณีที่มีเหตุจ้าเป็นหรือเกิดอุบัติเหตุ รถที่
มีการจัดวางที่นั่งมากกว่า 5 แถวที่ไม่มีที่เปิดประตูด้านท้ายจากภายในตัวรถ และประตูด้านท้ายมี
ส่วนประกอบ ของตัวถังที่เป็นกระจก ให้ติดตั งค้อนทุบกระจกเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้บานกระจกด้าน
ท้าย ในต้าแหน่ง ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและน้ามาใช้งานได้โดยสะดวก เพ่ือให้ผู้โดยสารใช้
ทุบกระจกและ ออกจากตัวรถได้ในกรณีที่มีเหตุจ้าเป็นหรือเกิดอุบัติเหตุด้วย 

รถที่มีประตูทางขึ นลงที่ด้านซ้ายและด้านขวาของ ห้องผู้โดยสาร และผู้โดยสารสามารถเปิด
ประตูเพ่ือออกจากรถได้ทั งด้านซ้ายและด้านขวา ให้ถือว่าประตู ทางขึ นลงที่ ด้านขวาเป็นประตูที่ใช้
เป็นทางออกฉุกเฉิน โดยจะมีช่องทางเดินเพ่ือให้ผู้โดยสารใช้เป็น ทางออกฉุกเฉินด้านท้าย และเปิด
ออกจากตัวรถได้ในกรณีที่มีเหตุจ้าเป็นหรือเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ก็ได้  

ทั งนี การจัดวางที่นั่งต้องติดตรึงกับตัวรถอย่างมั่นคงแข็งแรง และมีความปลอดภัยในการใช้
งาน โดยประตูที่ใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้ายของรถ ต้องมีข้อความว่า “ทางออกฉุกเฉิน” เป็น
ตัวอักษรภาษาไทยสีแดงสะท้อนแสงมีความสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ติดอยู่ เหนือบริ เวณ ที่ เปิด
ปิดประตู หรือบริเวณขอบประตูด้านบนทางออกฉุกเฉินให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  
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ภาพที่ 4.25 ตัวอย่างการจัดวางที่นั่งในรถตู้โดยสารสาธารณะ334 
  

4.3 หน้าที่ ความรับผิดของผู้ขับรถ และผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะ 

 การให้บริการรถโดยสารประจ้าทางโดยผู้ประกอบการซึ่งเป็นเอกชนหรือที่เรียกว่ารถร่วม
บริการ เกิดจากการท้าสัญญาสัมปทานระหว่างเอกชนกับหน่วยงานเจ้าของโครงการโดยปัจจุบันได้แก่
กรมการขนส่งทางบก โดยผู้ประกอบการเป็นผู้รับสัมปทานกล่าวคือรับที่จะให้บริการสาธารณะในการ
ขนส่งผู้โดยสารและสามารถเรียกเก็บค่าโดยสารได้โดยตรงจากผู้โดยสาร ผู้ประกอบการจึงต้อง
ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการสาธารณะเป็นส้าคัญ ดังนั นจึงจ้าต้องมีมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อก้าหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดของผู้ประกอบการ ดังนั นในประเด็นนี ผู้เขียนจึงศึกษา
ถึงการเข้าร่วมสัมปทานตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพ.ศ. 2556 และ
หน้าที่ ความรับผิดของผู้ขับรถ และผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... 

                                           
334 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะ ตามมาตรการ

เพ่ิมความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ พ.ศ.2560 
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4.3.1 การเข้าร่วมสัมปทานตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. 2556……………………………………….. 

 พระราชบัญญัติการให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพ.ศ.  2556ตราขึ นแทน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ด้วย
เหตุผลว่าปัจจุบันประเทศไทยมีความจ้าเป็นต้องจัดท้าโครงสร้างพื นฐานและบริการสาธารณะในด้าน
ต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ นซึ่งการด้าเนินการดังกล่าวจ้าเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจ้านวนมาก ท้าให้รัฐยั งไม่
สามารถด้าเนินการให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนได้ ดังนั น การมอบหมายให้เอกชนเข้า
ร่วมด้าเนินการในกิจการของรัฐเพ่ือจัดท้าโครงสร้างพื นฐานและบริการสาธารณะ จึงเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่จะท้าให้มีการจัดท้าโครงสร้างพื นฐานและบริการสาธารณะ การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ ท้าให้มีการก้าหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและ
แน่นอนในการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เกิดการก้าหนดหลักเกณฑ์และขั นตอนการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างครบถ้วน มีความโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
และหลักวินัยการเงินการคลัง ส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
รวมทั งให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการท้าหน้าที่ก้าหนดมาตรฐาน ก้ากับดูแลส่งเสริม และสนับสนุน
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ตลอดจนพัฒนาวินัยการเงินการคลังของประเทศในการให้เอกชน
ร่วมลงทุน ไมเ่กิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินและการคลังของประเทศในระยะยาว 335 
 เดิมพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด้าเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 
2535 ประกอบด้วยมาตราต่าง ๆ รวม 25 มาตรา แบ่งออกเป็น 5 หมวดได้แก่ บททั่วไป การเสนอ
โครงการ การด้าเนินโครงการ การก้ากับดูแลและติดตามผล และบทเฉพาะกาล ส่วนพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขใหม่ประกอบด้วย72 มาตราแบ่ง
ออกเป็น 11 หมวดคือ บททั่วไป คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ แผน
ยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ การเสนอโครงการ การด้าเนินโครงการ การ
ก้ากับดูแลและติดตามผล การแก้ไขสัญญาและการท้าสัญญาใหม่ กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ บทเบ็ดเตล็ด บทก้าหนดโทษและบทเฉพาะกาล  
 พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 วางหลักเรื่องการด้าเนิน
โครงการไว้ 4 ขั นตอน ได้แก่ ขั นตอนการเสนอโครงการ  ขั นตอนของการด้าเนินโครงการขั นตอนของ
การก้ากับดูแลติดตามผล และ ขั นตอนการแก้ไขสัญญาและการท้าสัญญาใหม่ซึ่งเป็นขั นตอนที่ไม่มีใน
กฎหมายเดิม กล่าวคือปัญหาว่าหากมีการแก้ไขสัญญาหรือท้าสัญญาใหม่ที่เป็นส่วนเกี่ยวเนื่องหรือ
ขยายสัญญาเดิมจะต้องด้าเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายในขั นตอนต่าง ๆ อีกครั งหนึ่งหรือไม่

                                           
335 หมายเหตุ แห่ง พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 
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ทั งนี  มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 จึงได้วาง
เกณฑ์เอาไว้อย่างชัดเจนถึงขั นตอนและวิธีการในการแก้ไขสัญญาเอาไว้ว่า  ในกรณีต้องมีการแก้ไข
สัญญาร่วมลงทุน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอเหตุผลและความจ้า เป็นในการขอแก้ไขต่อ
คณะกรรมการก้ากับดูแลเพื่อพิจารณา ในกรณีที่คณะกรรมการก้ากับดูแลพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการ
แก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ให้คณะกรรมการก้ากับดูแลพิจารณาแล้วแจ้งต่อ
รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือทราบต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการก้ากับดูแลพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระส้าคัญ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอประเด็นที่
ขอแก้ไข ผลกระทบจากการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมการก้ากับดูแลพิจารณาด้วย และถ้าคณะกรรมการก้ากับดูแลเห็นด้วยกับการแก้ไข ให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งร่างสัญญาร่วมลงทุนให้ส้านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อนส่ง
ความเห็นของคณะกรรมการก้ากับดูแลพร้อมทั งร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับใหม่ ที่ส้านักงานอัยการ
สูงสุดตรวจพิจารณาแล้วไปยังรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ ต่อคณะรัฐมนตรี
ต่อไป และให้คณะกรรมการประกาศก้าหนดลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็น
สาระส้าคัญ ทั งนี หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการประกาศก้าหนดเพ่ือให้ค้าปรึกษาในการพิจารณาแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน
ได ้
 นอกจากนี  มาตรา 48 ยังได้ก้าหนดถึงเรื่องการท้าสัญญาใหม่ในกรณีที่สัญญาร่วมลงทุนเดิม
สิ นสุดลงเอาไว้ด้วยว่า ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท้าแนวทางการด้าเนินกิจการของรัฐภาย
หลังจากสัญญาร่วมลงทุนสิ นสุดลงโดยเปรียบเทียบการด้าเนินกิจการของรัฐกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
ด้าเนินการเองและกรณีให้เอกชนร่วมลงทุน โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องเสนอแนวทาง
ดังกล่าวต่อกระทรวงเจ้าสังกัดล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ปีก่อนที่สัญญาร่วมลงทุนจะสิ นสุดลง จากนั น
รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดก็จะพิจารณาน้าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐเพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป หากคณะรัฐมนตรีมีมติให้เอกชน
ร่วมลงทุนในการด้าเนินกิจการของรัฐภายหลังสัญญาสิ นสุดลงและโครงการดังกล่าวมีมูลค่าตั งแต่ 
1,000 ล้านบาทขึ นไป ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด้าเนินการเสมือนหนึ่งเป็นโครงการใหม่คือ เริ่ม
นับหนึ่งใหม่ตั งแต่การเสนอโครงการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 4 ของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ 
 การร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัตินี จึงหมายความว่า การที่หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
กล่าวคือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่า ให้เอกชน กล่าวคือบุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใช่
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นของรัฐบาลไทยร่วมลงทุนหรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียวโดย
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วิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด 336โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการ
จะต้องค้านึงถึง ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการด้าเนินกิจการและการใช้ทรัพยากรของรัฐการ
ยึดถือวินัยการเงินการคลังประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจจากการด้าเนินโครงการความโปร่งใสใน
กระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องการจัดสรรความเสี่ยงที่เหมาะสมของโครงการระหว่างรัฐกับเอกชน
สิทธิและประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ และการส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่าง
เอกชนที่ประสงค์จะร่วมลงทุน337 
 เมื่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนให้ความเห็นชอบหลักการของโครงการ
แล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดท้าร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุนโดยร่างขอบเขต
ของโครงการ และร่างสัญญาร่วมลงทุนในส่วนของโครงการที่เป็นการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน 338 โดย
ร่างสัญญาร่วมลงทุนนั นต้องประกอบด้วยข้อก้าหนดมาตรฐาน ได้แก่ ระยะเวลาของโครงการการ
ให้บริการและการด้าเนินการของโครงการอัตราค่าบริการ วิธีการช้า ระเงินของเอกชนหรือหน่วยงาน
เจ้าของโครงการหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่เอกชนต้องให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการการเปลี่ยน
ลักษณะการให้บริการของโครงการ การเปลี่ยนตัวคู่สัญญา ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วงและการโอนสิทธิ
เรียกร้องสินทรัพย์ของโครงการซึ่งรวมถึงกรรมสิทธิ์และการค้านวณมูลค่าสินทรัพย์ของโครงการเหตุ
สุดวิสัยและการด้าเนินการกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย รวมทั งการช้าระค่าตอบแทนเหตุแห่งการเลิกสัญญา 
วิธีการบอกเลิกสัญญา และการช้าระค่าเสียหายการค ้าประกัน การประกันภัยและการชดใช้
ค่าเสียหาย และการระงับข้อพิพาท339 
 เมื่อได้มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนแล้ว ให้รัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดแต่งตั ง
คณะกรรมการก้ากับดูแลขึ นคณะหนึ่งเพ่ือท้าหน้าที่ก้ากับดูแลและติดตามผล โดยให้คณะกรรมการ
ก้ากับดูแลมีอ้านาจหน้าที่ติดตามก้ากับดูแลโครงการให้มีการด้าเนินงานตามที่ก้าหนดในสัญญาร่วม
ลงทุน แผนการปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุน และแผนการจัดการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ นจากการ
ด้าเนินโครงการพิจารณาเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นจากการด้าเนินโครงการต่อ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยอาจก้าหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห์
แนวทางการแก้ไขปัญหาในการด้าเนินโครงการและจัดท้าแผนการจัดการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ น
จากการด้าเนินโครงการได้เรียกหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือเอกชนคู่สัญญาเข้าชี แจงหรือจัดส่ง
ข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด้าเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา และแนวทางการแก้ไข

                                           
336 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 
337 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 
338 มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 
339 มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 
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ต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดเพ่ือทราบ และให้ส่งส้าเนารายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง
ส้านักงาน ตลอดจนพิจารณาแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน 340 
 จากหลักการข้างต้นสัญญาสัมปทานการเดินรถโดยสารประจ้าทางจึงเป็นสัญญาร่วมลงทุน
ชนิดหนึ่งที่กรมการขนส่งทางบกเข้าท้าสัญญาสัมปทานกับเอกชนผู้ประกอบการเดินรถซึ่งปัจจุบันการ
ให้สัมปทานการเดินรถสาธารณะ มีการแก้ไขเนื อหาสาระทางกฎหมายอยู่มาก และที่ส้าคัญคือการ
แก้ไขเรื่องคู่สัญญาในการให้สัมปทานทั งนี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559341 
มีใจความส้าคัญว่าให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526342เรื่อง นโยบายการเดินรถ
โดยสารประจ้าทางในเขตกรุงเทพมหานครตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
 ดังนั นก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติแก้ไข องค์การขนส่งมวลชลกรุงเทพเพียงผู้เดียวเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบการขนส่งโดยรถโดยสารประจ้าทาง ในเส้นทางกรุงเทพและใกล้เคียง ส่งผลให้รถ
เอกชนที่ประสงจะวิ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะจะต้องเข้าท้าสัญญาเป็นรถร่วมบริการกับ ขสมก. แต่
ปัจจุบันรถของเอกชนจะต้องเข้าท้าสัญญากับกรมการขนส่งทางบกเท่านั น โดยต้องขอใบอนุญาตกับ
กรมการขนส่งทางบกโดยตรง ส่วน ขสมก. เป็นเพียงผู้ประกอบการเดินรถรายหนึ่ง ส้าหรับ
ผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนที่เคยได้รับอายุสัญญาสัมปทาน 7 ปี หรือ ยังอยู่ในระหว่างสัมปทาน 
กระทรวงคมนาคมจะใช้มาตรการเร่งด่วน บังคับสัญญาให้อายุสัมปทานสิ นสุดภายในปี พ.ศ. 2561 ซึ่ง
ผู้ที่หมดอายุสัญญาสัมปทาน ต้องขอใบอนุญาตเส้นทางเดินรถจากกรมการขนส่งทางบเท่านั น 

                                           
340 มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 
341 ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559ขอ

ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 11 มกราคม 2526 เรื่อง นโยบายการเดินรถโดยสารประจ าทาง
ในเขตกรุงเทพมหานคร และเสนอร่างกฎหมาย จ านวน 4 ฉบับ (พ.ศ. 2559), ค้นวันที่  15 
มีนาคม 2560 จาก http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-1.jsp?menu=1  

342 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2526 ความว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
และอนุมัติหลักการ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอโดยให้แก้ไขความดังนี  เห็นควรให้องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ้าทางทั งเส้นทาง
หมวด 1 และเส้นทางหมวด 4 ในเขตกรุงเทพมหานครรวมทั งเส้นทางที่เชื่อมติดต่อระหว่าง
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ ยกเว้นเส้น
สมุทรปราการ ยกเว้นเส้นทางหมวด 4 เส้นทางใดที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไม่อาจด้าเนินการได้
ก็ให้เสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป 
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 ยกตัวอย่างสัญญาให้ประกอบการรถโดยสารประจ้าทางรถตู้โดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ CNG343 ข้อสัญญาประกอบด้วย ข้อ 1 เงื่อนไขการอนุญาตให้เดินรถ ข้อ 2 คุณลักษณะของ
รถโดยสารที่จะนามาเข้าร่วมเดินรถ กล่าวถึง  ข้อ 3 อายุสัญญาข้อ 4 ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน
การอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารข้อ 5 ตั๋วค่าโดยสารข้อ 6 การโฆษณาข้อ 7 หลักประกันสัญญา
และหลักประกันค่าเสียหายข้อ 8 การจดทะเบียนรถโดยสารข้อ 9 เงื่อนไขการเดินรถของผู้รับสัญญา 
ข้อ10 ความรับผิดชอบของผู้รับสัญญา กรณีรถโดยสารเกิดอุบัติเหตุ  ข้อ 11 หน้าที่ของผู้รับสัญญา 
และความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ข้อ 12 การปฏิบัติผิดสัญญาของผู้รับสัญญาข้อ 13 สิทธิของผู้ให้
สัญญาภายหลังบอกเลิกสัญญาข้อ 14 การวินิจฉัยหรือตีความสัญญา และข้อ 15 เอกสารอันเป็นส่วน
หนึ่งของสัญญา 
 โดยข้อสัญญาที่แสดงถึงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการเช่น ข้อ 9 เงื่อนไขการเดินรถของ
ผู้รับสัญญา กล่าวคือผู้รับสัญญาต้องดูแลควบคุมให้พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร และ
พนักงานอ่ืน ๆ ของผู้รับสัญญาปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและข้อบังคับ ระเบียบ 
ค้าสั่ง หรือประกาศของผู้ ให้สัญญาอันเกี่ยวกับการเข้าร่วมเดินรถหรือการจัดการ หรือการ
ประกอบการขนส่งที่ใช้อยู่แล้ว รวมทั งที่จะประกาศใช้ในอนาคต และให้ถือว่า ข้อบังคับ ระเบียบ 
ค้าสั่ง หรือประกาศดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญานี  หรือข้อ 12  การปฏิบัติผิดสัญญาของผู้รับ
สัญญา กล่าวคือในกรณีที่พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร หรือพนักงานอ่ืนใดของผู้รับสัญญา 
ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ก้าหนดไว้ในสัญญา หรือกระท้าการโดยประมาทก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต
หรือร่างกายของผู้โดยสารหรือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน หรือถูกผู้โดยสารหรือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
ร้องเรียนและผู้ให้สัญญาสอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูลความจริง หากเป็นกรณีที่มีการก้าหนดบทลงโทษไว้
ในระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพว่าด้วยการบริหารจัดการและก้ากับดูแลรถโดยสารเอกชน
ร่วมบริการ พ.ศ.2550 หรือระเบียบอ่ืนใดของผู้ให้สัญญาในทานองเดียวกัน ให้ด้าเนินการตามระเบียบ
ดังกล่าว ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั น แต่หากเป็นกรณีนอกเหนือจากที่ก้าหนดในระเบียบดังกล่าว ผู้รับ
สัญญาจะต้องชาระค่าปรับให้แก่ผู้ให้สัญญาเป็นเงินครั งละ 1 ,000บาท ในกรณีเกิดเหตุการณ์
เช่นเดียวกับท่ีกล่าวในวรรคก่อนซ ้าเกินกว่า 1ครั ง ในรอบ 1 เดือน ไม่ว่าเหตุจะเกิดขึ นโดยพนักงานคน
เดิมหรือไม่ก็ตาม ผู้ให้สัญญาจะถือว่า ผู้รับสัญญาไม่ใส่ใจที่จะปรับปรุงการบริหารงานให้ถูกต้องตาม
สัญญาที่มุ่งประสงค์จะให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและให้ถือว่าผู้รับสัญญาปฏิบัติผิดสัญญา ผู้ให้สัญญา
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที 
  

                                           
343 สัญญาให้ประกอบการรถโดยสารประจ้าทางรถตู้โดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ 

CNG ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
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4.3.2 หน้าที่ ความรับผิดของผู้ขับรถ และผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะ 
 การรับสัมปทานให้บริการรถโดยสารประจ้าทางนอกจากผู้รับสัมปทานจะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติ
ตามข้อสัญญาแล้ว ยังมีหน้าที่และความรับผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ว่าด้วย
เรื่องการประกอบการขนส่ง เนื่องจากผู้ประกอบการขนส่งเป็นผู้ควบคุมกิจการการเดินรถและมีหน้าที่
เป็นนายจ้างของผู้ขับรถตามกฎหมาย จึงกล่าวได้ว่าผู้ประกอบการเป็นปัจจัยหลักต่อการควบคุมผู้ขับ
รถและระบบความปลอดภัยของการให้บริการรถโดยสาร ดังนั นมาตรการทางกฎหมายที่สามารถ
ควบคุมการด้าเนินกิจการของผู้ประกอบการได้ย่อมส่งผลดีต่อระบบความปลอดภัยของรถโดยสาร
สาธารณะเช่นกัน 

4.3.2.1 มาตรการทางกฎหมายว่าด้วย หน้าที่ ความรับผิด ของผู้ขับรถ 
บุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถแล้วจะต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับทาง

กฎหมาย โดยพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 หมวดที่ 7 มาตรา 102  ได้วางหลักเรื่อง
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถไว้ กล่าวคือ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้
ประจ้ารถต้อง (ผู้ขับรถ) ต้องปฏิบัติ ดังนี  

ผู้ขับรถต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อยตามแบบที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ได้แก ่
กฎกระทรวง ก้าหนดเครื่องแต่งกายของผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ้ารถ พ.ศ.2555 วาง
หลักว่าในขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้ประจ้ารถในประเภทการขนส่ง ประจ้าทาง การขนส่งไม่ประจ้าทาง 
หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ต้องแต่งกายตามแบบ กล่าวคือ เสื อที่จะสวมให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง 
ได้แก่ เสื อเชิ ตคอพับ แขนยาวหรือแขนสั น การสวมเสื อให้สอดชายล่างของเสื ออยู่ภายใน กางเกงหรือ
กระโปรง หรือเสื อคอแบะปล่อยเอว แขนสั น สวมกางเกงขายาวหรือกระโปรงแบบสุภาพ และรองเท้า
หุ้มส้นหรือหุ้มข้อ ทั งนี ผู้ประกอบการขนส่งอาจก้าหนดเครื่องแต่งกายแตกต่างจากแบบดังกล่าวได้ แต่
ต้องเป็นแบบที่สุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ประกอบการขนส่งต้องแจ้ง
แบบของเครื่องแต่งกายนั นให้กรมการขนส่งทางบกทราบ  

ส้าหรับสีของเครื่องแต่งกายและเครื่องหมายประกอบเครื่องแต่งกายของผู้ประจ้ารถ
เป็นไปตามท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งก้าหนด และจะต้องติดชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ้ารถไว้ที่อกเสื อด้านขวา โดยให้ใช้ตัวอักษรเป็นภาษาไทยที่สามารถ
อ่านได้ง่าย หรืออาจติดชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาต่างประเทศ หรือหมายเลขประจ้าตัวไว้ด้วยก็ได้ ผู้
ขับรถจะต้องไม่แสดงกิริยาหรือใช้ถ้อยค้าเป็นการเสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าว รังแก รบกวน หรือหยาบ
หยามผู้หนึ่งผู้ใด หรือแสดงกิริยาวาจาหรือส่งเสียง ด้วยประการหนึ่งประการใดในลักษณะไม่สมควร
หรือไม่สุภาพ  
  ไม่เสพหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอ่ืน ได้แก่ไม่เสพยาเสพติดให้โทษตาม
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ให้โทษ และไม่เสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วย 
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วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติ หน้าที่เป็นผู้
ประจ้ารถผู้ใด ในขณะปฏิบัติหน้าที่นั นมีสารอยู่ในร่างกายอันเกิดจาก การเสพสุราหรือของมึนเมา
อย่างอ่ืน หรือยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ให้ผู้ ตรวจการหรือพนักงาน
ฝ่ายปกครอง หรือต้ารวจผู้มีอ้านาจ ตรวจหรือทดสอบหรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าผู้นั นมีสาร
นั น ๆ อยู่ในร่างกายหรือไม่344 และในขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ้า
รถต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง ได้แก่ ผู้ขับรถต้องดูแลผู้โดยสารให้
ปฏิบัติตามข้อก้าหนดว่าด้วยความปลอดภัยและความสงบ เรียบร้อย ในระหว่างการโดยสาร ดูแลให้
ผู้โดยสารวางสัมภาระในต้าแหน่งที่ไม่กีดขวางทางขึ นลงหรือทางเดินภายในตัวรถ และไม่อยู่ใน
ต้าแหน่งที่จะเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารอื่นหรือผู้อ่ืน ดูแลให้ผู้โดยสารได้รับความปลอดภัยตลอดเวลาที่
อยู่ในระหว่างการโดยสาร และในกรณีท่ีเกิดอุบัติภัยใด ๆ ขึ นในระหว่างท้าการขนส่งจะต้องช่วยเหลือ
หรือจัดให้ผู้โดยสาร พ้นจากอุบัติภัยนั นก่อน ไม่ละทิ งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร ไม่ยื่นมือ แขน หรือ
ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกตัวรถ เว้นแต่เป็นการ กระท้าเพ่ือให้สัญญาณตามกฎหมายว่า
ด้วยจราจรทางบก ไม่น้าสิ่งของใด ๆ ที่มีกลิ่นรุนแรงที่ก่อความร้าคาญต่อผู้โดยสารขึ นบนรถ เว้นแต่จะ
ได้จัดเก็บให้มิดชิดโดยปราศจากกลิ่นนั น ไม่น้าดอกไม้เพลิง วัตถุระเบิดหรือวัตถุกัดกร่อนขึ นบนรถ ไม่
ถ่ายหรือทิ งสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงบนรถ เว้นแต่เป็นการถ่ายหรือทิ งในบริเวณที่จัดไว้เป็นที่ถ่ายหรือทิ ง
โดยเฉพาะ ไม่กระท้าการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารก้านัล หรือกระท้าการลามกอย่างอ่ืน ไม่ว่าจะ
กระท้าด้วยตนเอง หรือกระท้าด้วยสื่อหรือวัสดุใด ๆ อันท้าให้ปรากฏความหมายในท้านองเดียวกัน 
และไมสู่บบุหรี่หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะท้านองเดียวกัน  
  ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในการขนส่งในประเภทการขนส่งประจ้าทาง การขนส่ง 
ไม่ประจ้าทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก การขนส่งส่วนบุคคล และการขนส่งระหว่างประเทศ 
นอกจากต้องปฏิบัติตามที่ก้าหนดข้างต้นแล้วยังต้องบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดประจ้ารถ ไม่ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ อุปกรณ์เสริมส้าหรับการ
สนทนาโดยผู้ขับรถไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั น  
  ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถนอกจากจะต้องปฏิบัติ ตามที่บัญญัติตามข้อกฎหมาย
ข้างต้นแล้ว ยังต้องไม่ขับรถในเวลาที่ร่างกายหรือจิตใจหย่อนความสามารถ ไม่รับบรรทุกบุคคลที่เป็น
โรคเรื อนหรือโรคติดต่อที่น่ารังเกียจ ไปกับผู้โดยสารอ่ืน ไม่รับบรรทุกศพ สัตว์ หรือสิ่งของที่อาจเกิด
อันตรายหรือเป็นที่ พึงรังเกียจไปกับผู้โดยสาร ไม่รับบรรทุกน ้ามันเชื อเพลิง ระเบิด หรือวัตถุอันตราย

                                           
344 มาตรา 102 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522  
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โดย ฝ่าฝืนข้อห้ามกฎหมาย ต้องหยุดหรือจอดรถ ณ สถานีขนส่งและปฏิบัติตามระเบียบ เกี่ยวกับ
สถานีขนส่ง345   
  ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ้ารถผู้ใด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติทั งหลายในหมวดที่ 7 ว่าด้วยการเป็นผู้ประจ้ารถนั น ให้ผู้ตรวจการมีอ้านาจยึด ใบอนุญาต
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ้ารถของผู้นั น และสั่งเป็นหนังสือให้ผู้นั นไปรายงานตนต่อนายทะเบียนภายใน 
72 ชั่วโมง ค้าสั่งนั นให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ้ารถชั่วคราวภายในก้าหนดเวลา
ดังกล่าวนั น ให้นายทะเบียนมีอ้านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั นได้ไม่เกิน 180 วัน หรือจะสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตนั นก็ได้346 และระเบยีบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็น
ผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 จึงได้วางหลักสอดรับกับมาตรา 
109 ของพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก โดยได้ก้าหนดบัญชีกลุ่มความผิดพร้อมวิธีการลงโทษไว้ท้าย
ระเบียบ347 
  ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... วางหลักเรื่อง หน้าที่ ความรับผิด
ของผู้ขับรถไว้ในหมวดที่ 3 ส่วนที่ 1 เรื่องผู้ขับรถ และหมวดที่ 6 ส่วนที่ 2 เรื่องหน้าที่ของผู้ขับรถและ
ผู้ประจ้ารถในการประกอบการขนส่ง ดังนี  
  ผู้ได้รับใบรับรองการขับรถให้มีสิทธิขับรถได้เฉพาะตามลักษณะ หรือในกิจการที่
ก้าหนดไว้ในใบรับรองการขับรถนั น348 และห้ามมิให้ผู้ได้รับใบรับรองการขับรถใช้ใบรับรองการขับรถ
ในกรณีที่ใบอนุญาตขับรถของผู้นั นสิ นอายุ หรือถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ349 ในขณะขับรถ 
ผู้ขับรถต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก และบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ
หน้าที่ของผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก รวมทั งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และต้องมี
ใบอนุญาตขับรถอยู่กับตัว เพ่ือแสดงต่อนายทะเบียนหรือผู้ตรวจการได้ทันที เมื่อขอตรวจ ในกรณีการ
ขับรถที่ต้องมีใบรับรองการขับรถ นอกจากผู้ขับรถดังกล่าวต้องมีใบอนุญาตขับรถแล้ว ยังต้องมี
ใบรับรองการขับรถอยู่กับตัวตลอดเวลาที่ขับรถนั น เพ่ือแสดงต่อนายทะเบียนหรือผู้ตรวจการได้ทันที
เมื่อขอตรวจด้วย350  

                                           
345 มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522  
346 มาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
347 ภาคผนวก จ 
348 มาตรา 78 แห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... 
349 มาตรา 79 แห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... 
350 มาตรา 80 แห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... 
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เจ้าของรถหรือผู้ขับรถต้องควบคุมดูแลมิให้บุคคลดังต่อไปนี  ขับรถของตนหรือที่ตนเป็นผู้ขับ กล่าวคือ
ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถ หรือผู้มีใบอนุญาตขับรถที่ไม่มีสิทธิขับรถตามลักษณะ ของรถที่ตนเป็นเจ้าของ
หรือผู้ขับรถ  หรือผู้ไม่มีใบรับรองการขับรถ หรือผู้มีใบรับรองการขับรถที่ไม่มีสิทธิขับรถตามลักษณะ
หรือในกิจการที่ตนเป็นเจ้าของหรือผู้ขับรถ351 
  ผู้ได้รับใบรับรองการขับรถผู้ใดกระท้าการฝ่าฝืนตามมาตรา 78 มาตรา 79 หรือ
มาตรา 80 วรรคสอง ให้นายทะเบียนมีอ้านาจเรียกใบรับรองการขับรถของผู้นั นมายึดไว้ได้ แต่มิให้ยึด
เกินหนึ่งปี และในระหว่างที่ยึดใบรับรองการขับรถ ห้ามมิให้นายทะเบียนต่ออายุใบรับรองการขับรถที่
ถูกยึดดังกล่าว352 
  ทั งนี ขณะขับรถในการประกอบการขนส่ง ผู้ขับรถต้องปฏิบัติตามมาตรา 80 แต่งกาย
ตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด หยุดหรือจอดรถ ณ สถานีขนส่งและปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวกับการ
ขนส่งตามที่คณะกรรมการก้าหนด ปฏิบัติตามข้อก้าหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งตามที่
ก้าหนดในกฎกระทรวง353 
  และนอกจากนี ผู้ขับรถต้องไม่รับขนส่งบุคคลที่เป็นโรคเรื อนหรือโรคติดต่อที่น่า
รังเกียจไปกับคนโดยสารอื่น ไม่รับบรรทุกศพ หรือสินค้าที่อาจเกิดอันตรายหรือเป็นที่พึงรังเกียจไปกับ 
คนโดยสาร ไม่รับบรรทุกน ้ามันเชื อเพลิง ระเบิด หรือสินค้าอันตรายตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด หยุด
รถเพ่ือรับหรือส่งคนโดยสาร ณ ที่ที่มีเครื่องหมายให้รถนั นหยุด ในเมื่อปรากฏว่ามีคนโดยสารต้องการ
ให้หยุดรถเพ่ือรับหรือส่ง ไม่สูบบุหรี่ หรือกระท้าด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่ก่อความร้าคาญให้แก่ 
คนโดยสาร ไม่แสดงกิริยาหรือใช้ถ้อยค้าเป็นการเสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าว รังแก รบกวน หรือเหยียด
หยามผู้หนึ่งผู้ใด หรือแสดงกิริยาวาจาหรือส่งเสียงด้วยประการหนึ่งประการใดในลักษณะไม่สมควร
หรือไม่สุภาพ ให้บริการและปฏิบัติต่อคนโดยสารที่เหมาะสมแก่การประกอบการขนส่งตามที่อธิบดี
ประกาศก้าหนด354 
  นอกจากผู้ขับรถต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้ข้างต้นแล้ว  อธิบดี
อาจประกาศก้าหนดให้ผู้ขับรถต้องปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี  โดยพิจารณาตามลักษณะของการ
ประกอบการขนส่งด้วย ได้แก่ ผู้ขับรถต้องไม่ปฏิเสธการรับจ้างขนส่งคนโดยสาร เว้นแต่การขนส่งนั น
น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนหรือคนโดยสารผู้อ่ืน หรือเป็นการขนส่งนอกเส้นทางหรือนอกท้องที่ใน
การประกอบการขนส่ง ต้องพาคนโดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่ปลอดภัยและเหมาะสม 

                                           
351 มาตรา 81 แห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... 
352 มาตรา 87 แห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ..... 
353 มาตรา 165 แห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ..... 
354 มาตรา 166 แห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ..... 
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และต้องส่งคนโดยสาร ณ สถานที่ตามที่ก้าหนดหรือตามที่ตกลงว่าจ้างกันไว้ ไม่กระท้าการใด ๆ เพ่ือ
บังคับให้คนโดยสารต้องลงจากรถในระหว่างทางโดย ไม่มีเหตุอันสมควรมิได้355 
  และอีกเรื่องที่ส้าคัญได้แก่การจ้ากัดระยะเวลาการท้างานของผู้ขับรถ วางหลักว่า ใน
การปฏิบัติหน้าที่ขับรถในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมง ห้ามมิให้ผู้ขับรถในการประกอบการขนส่งประจ้าทางและ
การประกอบการขนส่งไม่ประจ้าทางปฏิบัติหน้าที่ขับรถเกินระยะเวลาที่ก้าหนดในกฎกระทรวง356  

จากการศึกษาเปรียบเทียบเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกได้ก้าหนดหน้าที่ 
ความรับผิดของผู้ขับรถได้ชัดเจนขึ น เช่นเรื่องของการพกพาและแสดงใบรับรองการขับรถ ความว่าผู้
ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถอยู่กับตัว เพ่ือแสดงต่อนายทะเบียนหรือผู้ตรวจการได้ทันทีเมื่อขอตรวจ 
ในกรณีการขับรถที่ต้องมีใบรับรองการขับรถ นอกจากผู้ขับรถดังกล่าวต้องมีใบอนุญาตขับรถแล้ว ยัง
ต้องมีใบรับรองการขับรถอยู่กับตัวตลอดเวลาที่ขับรถนั น เพ่ือแสดงต่อนายทะเบียนหรือผู้ตรวจการได้
ทันทีเม่ือขอตรวจด้วย เป็นต้น 

4.3.2.2 มาตรการทางกฎหมายว่าด้วย หน้าที่ ความรับผิด ของผู้ประกอบการเดิน
รถโดยสารสาธารณะ 
  พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 วางหลักว่าห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการ
ขนส่งประจ้าทาง การขนส่งไม่ประจ้าทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก หรือการขนส่งส่วนบุคคล เว้นแต่
จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน357ทั งนี ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ้าทางให้มีอายุเจ็ดปี 
นับแต่วันออกใบอนุญาต ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ้าทาง ใบอนุญาตประกอบการ ขนส่ง
โดยรถขนาดเล็ก และใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันออก
ใบอนุญาต358 

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามประเภทที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ต้องจัด
ให้มีสมุดประจ้ารถ ประวัติผู้ประจ้ารถ และหรือใบก้ากับสินค้าที่ท้าการขนส่ง  และต้องท้ารายงาน
เกี่ยวกับการขนส่งและอุบัติ เหตุที่ เกิดจากการขนส่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดใน

                                           
355 มาตรา 168 แห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ..... 
356 มาตรา 170 แห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ..... 
357 มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  มาตรา 126 ต้องระวาง

โทษจ้าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตั งแต่ สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั งจ้าทั งปรับ 
358 มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
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กฎกระทรวง359 ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ และต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดว่าด้วย
ความปลอดภัยในการขนส่ง ทั งนี ตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง360 

นอกจากนี ยังต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งตามที่ 
ก้าหนดในกฎกระทรวง361 โดยกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2558 วางหลักว่า 
ในการใช้รถท้าการขนส่งผู้โดยสาร ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภท การขนส่งประจ้าทาง 
การขนส่งไม่ประจ้าทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก และการขนส่งระหว่างประเทศ ต้องปฏิบัติดังนี  ไม่
ใช้หรือยินยอมให้บุคคลต่อไปนี ปฏิบัติหน้าที่ขับรถ ได้แก่บุคคลซึ่งไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ หรือมี
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถไม่ตรงตามประเภท และชนิดของรถที่ใช้ท้าการขนส่ง หรือมีใบอนุญาตที่สิ นอายุ
แล้ว ผู้ขับรถซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกินชั่วโมงการท้างานตามที่กฎหมายก้าหนด หรือผู้ขับรถซึ่งหย่อน
ความสามารถในการขับรถ 
  อีกทั งต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามสูบบุหรี่ติดไว้ในบริเวณที่มองเห็นได้
ชัดเจนภายในตัวรถ จัดให้มีค้าเตือนมิให้ขึ นหรือลงรถนอกบริเวณที่มีเครื่องหมายหยุดรถ โดยติดไว้ใน
บริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจนที่ตัวรถด้านนอกและภายในตัวรถ จัดให้มีข้อมูลผู้ประจ้ารถและหมายเลข 
ทะเบียนรถ ติดไว้ในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจนภายในตัวรถ จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือแจ้งภัยและเหตุร้าย ติดไว้ในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจนภายในตัวรถ จัดให้มีเครื่องหมายหรือ
สัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจ้าเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถเนื่องจากเครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์
ของรถขัดข้องตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก  
  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องควบคุม ก้ากับ ดูแลให้ผู้ขับรถใช้เครื่อง
อุปกรณ์และส่วนควบของรถตามท่ีกฎหมายก้าหนด จัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ้าเป็นแก่
การให้ความช่วยเหลือหรือระงับเหตุ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินขึ น  ทั งนี  ตามที่อธิบดีประกาศ
ก้าหนด ส่งผู้ขับรถเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่งทางบกหรือหน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบก 
มอบหมายตามหลักสูตร หรือจัดให้มีการอบรมแก่ผู้ขับรถ ซึ่งมีหลักสูตร ระยะเวลา และมาตรฐาน
เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด จัดท้ารายงานข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่ง ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนด และต้องควบคุม ก้ากับ ดูแลให้ผู้ขับรถต้องขับ
รถด้วยอัตราความเร็วไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก้าหนด  

                                           
359 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 131 ต้องระวางโทษ

ปรับ ไม่เกินห้าหมื่นบาท  
360 มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
361 มาตรา 102(4) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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  เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งขาดคุณสมบัติ หรือไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขตามที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก หรือไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อก้าหนดว่าด้วยความปลอดภัยของผู้โดยสาร ให้นายทะเบียนมีอ้านาจสั่งให้ผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งนั นปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
ก้าหนด ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ปฏิบัติหรือไม่แก้ไขให้ถูกต้อง หรือ เป็นที่เห็นได้ว่าผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่สามารถจะด้าเนินการ ตามเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดนั น หรือการ
ด้าเนินการนั นน่าจะเป็นเหตุให้เกิด ภยันตรายหรือเสื่อมประโยชน์ต่อประชาชน ให้นายทะเบียนโดย
อนุมัติของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้362 
  ส่วนร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... วางหลักเรื่อง หน้าที่ ความรับ
ผิดของผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะไว้ในหมวดที่ 6 ส่วนที่ 1 เรื่อง การควบคุมการ
ประกอบการขนส่ง ความว่า ผู้ใดจะประกอบการขนส่งต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน โดยการ
ขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก้าหนดในกฎกระทรวง363 โดยให้ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ้าทาง มีอายุไม่เกิน 10 
ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ้าทาง มีอายุไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต และใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลมีอายุไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ออก
ใบอนุญาต364 
  ทั งนี ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีสมุดประจ้ารถ ประวัติผู้ขับ
รถและผู้ประจ้ารถ รายงานเกี่ยวกับการขนส่งและอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง หรือใบก้ากับสินค้าที่
ท้าการขนส่ง365 อีกทั งต้องจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่ง 
และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง  ทั งนี  ตามประเภทหรือ
ลักษณะของการประกอบการขนส่งที่ได้รับใบอนุญาต ต้องจัดให้มีการแสดงอัตราค่าโดยสารหรือ
ค่าบริการอ่ืนที่คนโดยสารต้องช้าระตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด และจัดให้มีประกาศข้อก้าหนดว่า
ด้วยความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของคนโดยสารแสดงไว้ในรถหรือสถานที่อ่ืนตามที่อธิบดี
ประกาศก้าหนด366 

                                           
362 มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
363 มาตรา 141 แห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ....  
364 มาตรา 149 แห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ....   
365 มาตรา 157 แห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... 
366 มาตรา 158 แห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ....   
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  ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้หรือยินยอมให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ขับ
รถที่ใช้ในการขนส่ง หากผู้นั นมีอาการหรือกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใด ได้แก่ เสพหรือเมาสุราหรือ
ของมึนเมาอย่างอ่ืน เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ร่างกายหรือจิตใจหย่อน
ความสามารถขับรถเกินระยะเวลาการท้างานตามที่ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 170 367  
  และนอกจากนี ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องควบคุมดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ขับรถในการประกอบการขนส่งของตนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี  และห้ามมิให้ ผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้ หรือยินยอมให้บุคคลดังต่อไปนี ปฏิบัติหน้าที่ขับรถ กล่าวคือผู้ไม่
มีใบอนุญาตขับรถหรือมีใบอนุญาตขับรถไม่ตรงตามลักษณะของรถที่ใช้ท้าการขนส่ง หรือมีใบอนุญาต
ที่ถูกยึด พักใช้หรือสิ นอายุแล้ว และผู้ไม่มีใบรับรองการขับรถ หรือมีใบรับรองการขับรถที่สิ นอายุแล้ว 
ส้าหรับการขับรถท่ีผู้ขับรถนั นต้องมีใบรับรองการขับรถ368 
  จากการศึกษาเปรียบเทียบเห็นว่ามาตรการทางกฎหมายเรื่องหน้าที่ ความรับผิดของ
ผู้ประกอบการเดินรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
เป็นในแนวทางเดียวกันในแง่ของหลักการปฏิบัติ แตกต่างเรื่องอายุของใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกก้าหนดให้ใบอนุญาตมีอายุไม่เกิน 10 ปี จากเดิม 7 ปี ดังนั นเรื่อง
ที่ควรปรับปรุงต่อยอดไปคือมาตรการเพ่ือตรวจสอบระบบความปลอดภัยของรถโดยสารระหว่าง
ระยะเวลาที่ใบอนุญาตยังคงบังคับใช้  
  นอกจากหลักกฎหมายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 ยังได้วางหลักเรื่องหน้าที่ ความรับผิดของผู้ขับรถ และผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะ
ไว้ในลักษณะที่ 11 เรื่องรถบรรทุกคนโดยสาร กล่าวคือ ห้ามมิให้เจ้าของรถบรรทุกคนโดยสารหรือผู้
ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารรับบรรทุกศพหรือคนที่เป็นโรคเรื อนหรือโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ร่วมไปกับคนโดยสารอ่ืน เว้นแต่ในกรณีที่รถบรรทุกคนโดยสารนั นไม่ใช้
บรรทุกคนโดยสารอ่ืน จะบรรทุกคนที่เป็นโรคเรื อนหรือโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความตามกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อก็ได้ หรือในกรณีที่รถบรรทุกคนโดยสารนั นไม่ใช้บรรทุกคนโดยสารอ่ืน จะบรรทุกศพร่วมไป
กับญาติหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับศพนั นก็ได้369 ทั งนี หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ,000 
บาท370   

                                           
367 มาตรา 161 แห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... 
368 มาตรา 162 แห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... 
369 มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522  
370 มาตรา 152 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
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   ห้ามมิให้เจ้าของรถบรรทุกคนโดยสาร ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสาร ผู้เก็บค่าโดยสาร
หรือบุคคลใดที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับรถบรรทุกคนโดยสารเรียกให้คนขึ นรถโดยส่งเสียงอื ออึง หรือใน
ลักษณะที่ก่อความร้าคาญให้แก่คนโดยสาร หรือผู้อ่ืนหรือต้อน ดึง เหนี่ยว หรือยึดยื อ คนหรือสิ่งของ
ของคนนั นเพ่ือให้คนขึ นรถบรรทุกคนโดยสารคันใดคันหนึ่ง371 ทั งนี หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่
เกิน 1,000 บาท372 และห้ามปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยไม่มีเหตุอันสมควร373 ทั งนี หากฝ่า
ฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท374 
  ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารต้องหยุดรถและส่งคนโดยสารที่เครื่องหมายหยุดรถ
ประจ้าทางหรือ ณ สถานที่ตามที่ตกลงกันไว้แล้วแต่กรณี375 ทั งนี หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
500 บาท376  และห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสารหรือผู้เก็บค่าโดยสารรับบรรทุกคนโดยสารเกิน
จ้านวนที่กฎหมายก้าหนด ในการนับจ้านวนคนโดยสารให้ถือว่าเด็กอายุไม่เกินสิบปีจ้านวนสองคน
เท่ากับคนโดยสารหนึ่งคน377 ทั งนี หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท378 
   ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสาร ขับรถเที่ยวเร่หาคนขึ นรถ จอดรถเป็นคันหัว
แถวของรถคันอ่ืนห่างจากเครื่องหมายจราจรเกินหนึ่งเมตร จอดรถห่างจากท้ายรถคันหน้าเกินหนึ่ง
เมตร379 ทั งนี หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท380 และห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกคน
โดยสารหรือผู้เก็บค่าโดยสารสูบบุหรี่หรือคุยกันในขณะขับรถหรือในขณะท้าหน้าที่เก็บค่าโดยสาร 
กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าว หรือแสดงกิริยาในลักษณะดังกล่าวต่อคนโดยสารหรือ
ผู้อ่ืน381 เมื่อจะเติมน ้ามันเชื อเพลิงชนิดไวไฟที่มีจุดวาบไฟในอุณหภูมิยี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียส หรือต่้า

                                           
371 มาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
372 มาตรา 152 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
373 มาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
374 มาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
375 มาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
376 มาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
377 มาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
378 มาตรา 152 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
379 มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
380 มาตรา 152 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
381 มาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
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กว่านั น ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารต้องหยุดเครื่องยนต์และต้องให้คนโดยสารลงจากรถทุกคนด้วย382

ทั งนี หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท383 
  เรื่องหน้าที่ ความรับผิดของผู้ขับรถ และผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะ 
เห็นว่าทั งกฎหมายเดิมที่บังคับใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน อันได้แก่ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 
2522 และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และกฎหมายใหม่อันได้แก่ร่างพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. .. .. ก้าหนดเรื่องหน้าที่ ความรับผิดของผู้ขับรถ และผู้ประกอบการไปใน
แนวทางเดียวกัน กล่าวคือก้าหนดให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่และความรับผิดในการกระท้าโดยมิชอบ
ของตนเอง ตลอดจนการกระท้าโดยมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถด้วย แต่ทั งนี ผู้เขียนเห็นว่า
ปัญหาโดยแท้คือ ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ดังนั นมาตรการทางกฎหมายที่จะสามารถแก้ปัญหา
เรื่องการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือการขาดความรับผิดชอบของ ผู้ขับรถ และผู้ประกอบการได้ จะต้อง
เป็นมาตรการทางกฎหมายที่สามารถจูงใจให้ผู้ขับรถ หรือผู้ประกอบการ ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตน 
และมีความรับผิดชอบมากขึ น โดยผู้เขียนจะได้วิเคราะห์ต่อไปในบทที่ 5  
  จากการศึกษาในบทที่ 4 เรื่องกฎหมายว่าด้วยระบบความปลอดภัยของรถโดยสาร
สาธารณะในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่ามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่อง การได้มาซึ่งใบอนุญาตเป็นผู้ประจ้ารถ (ผู้ขับรถ) การจ้ากัดระยะเวลาการท้างานของผู้ขับรถ 
ส่วนควบ เครื่องอุปกรณ์ของรถ และสัมปทาน หน้าที่ ความรับผิดของผู้ขับรถ และผู้ประกอบการเดิน
รถโดยสารสาธารณะ ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติ
รถยนต์พ.ศ.2522 โดยมีการออกอนุบัญญัติเช่นกฎกระทรวงฉบับที่ 45 พ.ศ.2537 เรื่องอายุของผู้
ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถและกฎกระทรวงเรื่องการก้าหนดเครื่องแต่งกายของผู้ได้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ้ารถ พ.ศ.2555 หรือประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะ
และระบบการท้างานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ. 2558 ประกาศ
กรมการขนส่งทางบก เรื่องการจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะ ตามมาตรการเพ่ิมความปลอดภัยใน
รถโดยสารสาธารณะ พ.ศ. 2560 ทั งนี ปัจจุบันยังมีร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ... ซึ่ง
ผู้เขียนจะได้วิเคราะห์ต่อไปในบทที่ 5 อันเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของ
ต่างประเทศตามประเด็นปัญหาที่ผู้เขียนก้าหนดไว้ในบทที่ 1  

                                           
382 มาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
383 มาตรา 152 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 



บทท่ี 5 
 

วิเคราะห์ เปรียบเทียบ กฎหมายว่าด้วยระบบความปลอดภัยของรถโดยสาร
สาธารณะในประเทศไทย กับสหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย  

และประเทศตุรก ี

 จากวิวัฒนาการของรถโดยสารสาธารณะตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ เห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและลักษณะการใช้งานทั งนี เพ่ือปรับปรุงสภาพรถ
โดยสารให้เหมาะกับความต้องการและการใช้งานของผู้คนตามยุคสมัยนั น  ๆ เช่น วิวัฒนาการของรถ
โดยสารสาธารณะในต่างประเทศจากเดิมเป็นออมนิบัสโดยใช้ม้าลากจูงพาหนะที่มีความจุประมาณ 18 
ที่นั่ง ต่อมาเกิดเป็นรถรางลากด้วยม้าโดยวิ่งบนรางเหล็กเพ่ือช่วยลดแรงเสียดทาน พัฒนาขึ นเป็นรถ
เคเบิ ล รถรางขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เป็นต้น ส้าหรับประเทศไทยเริ่มด้วยเกวียน จากนั นจึงพัฒนาเกิด
เป็น รถม้า รถลาก รถราง รถเมล์ จากวิวัฒนาการของรถโดยสารพบว่า การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและ
ลักษณะการใช้งานของรถตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ เกิดขึ นจาก
หลายปัจจัย แต่ปัจจัยส้าคัญได้แก่ เรื่องระบบความปลอดภัย เช่น การพัฒนาให้รถโดยสารมีความ
แข็งแรงคงทนมากขึ น มีความสมดุลในการวิ่งบนถนนมากขึ น มีส่วนควบและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
เอื อต่อการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารมากขึ น  
 ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าระบบความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาของ
ระบบรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทย แต่ผลส้ารวจขององค์การอนามัยโลก พ.ศ.2558 จัดให้
ประเทศไทยเป็นอันดับสองของประเทศที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุดในโลก จึงกล่าวได้ว่าการ
พัฒนาระบบรถโดยสารสาธารณะด้านความปลอดภัยของไทยล้มเหลว หรืออีกนัยหนึ่งคือ “ระบบรถ
โดยสารสาธารณะของไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เกิดการพัฒนาเท่าที่ควร” สวนทางกับ
หลักการบริการสาธารณะที่ก้าหนดหลักเกณฑ์ให้รัฐจะต้องจัดท้าบริการสาธารณะโดยยึดหลักการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เห็นชัดว่าการบริการสาธารณะตามหลักนั นจะต้องมีการปรับปรุงควบคู่ไปกับ
การเปลี่ยนแปลงเสมอ 
 นโยบายนานาชาติเรื่องทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2554-2563 (Decade of 
Action for Road Safety 2011-2020) มีการก้าหนดให้ประเทศต่าง ๆ ด้าเนินมาตรการเพ่ือเพ่ิม
ความปลอดภัยทางถนน โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (General Assembly of United 
Nations) ได้มอบหน้าที่ให้องค์การอนามัยโลกเป็นผู้ดูแลให้เป็นไปตามนโยบาย องค์การอนามัยโลกจึง
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ต้องจัดท้ารายงานการด้าเนินงาน หรือที่เรียกว่า “รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทาง
ถนน” (Global Status Report on Road Safety) โดยองค์การอนามัยโลกได้เสนอแนวทางให้ 
รฐับาลออกข้อก้าหนดทางกฎหมายอย่างเหมาะสมและครบถ้วน เพ่ือปกป้องสิทธิและความปลอดภัย
ของผู้ใช้รถใช้ถนน เช่นการวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด การก้าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของรถ 
เป็นต้น ออกข้อก้าหนดทางกฎหมายที่ชัดเจน และมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง ตลอดจนก้าหนดโทษไว้
อย่างเหมาะสม ทั งนี เพ่ือการด้าเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั นในบทที่ 5 ผู้เขียนจึงท้าการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเข้ากับแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ และ
เปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบ
ความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะให้เหมาะสมกับประเทศไทย อันจะเป็นการพัฒนาระบบรถ
โดยสารสาธารณะให้เกิดความปลอดภัยมากขึ น ทั งยังเป็นการด้าเนินการให้สอดรับกับนโยบายของ
องค์การอนามัยโลก  
 

5.1 วิเคราะห์ เปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมและก ากับดูแลผู้ขับรถ 

 อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน เป็นสาเหตุส้าคัญประการหนึ่งในการเสียชีวิตของประชากร
ทั่วโลก และเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้มีอายุระหว่าง  15-29 ปี384 น้ามาซึ่งปัญหาการ
พัฒนาของประเทศจึงสามารถกล่าวได้ว่า การเสียชีวิตหรืออุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน มี
ความสัมพันธ์กับวาระด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาในภาพกว้าง จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน แท้จริงแล้วการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสามารถเกิดได้จากหลายปัจจัย และปัจจัยที่
ผู้ เขียนเห็นว่าเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้แก่ “ผู้ขับรถ” ซึ่งเป็นผู้ควบคุม
ยานพาหนะ ทั งนี หากผู้ขับรถอยู่ในภาวะที่ไม่พร้อม หรือด้อยความสามารถในการขับรถ ผู้ขับรถอาจ
ถูกรบกวนจากสิ่งเร้าได้อย่างง่ายดาย ไม่สามารถควบคุมยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
เกิดอุบัติเหตุทางถนนในที่สุด ดังนั นในข้อที่ 5.1 ผู้เขียนจึงท้าการวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดจากปัจจัย ผู้
ขับรถ เช่นเรื่องการออกใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถ การจ้ากัดระยะเวลาการขับรถ 
การบันทึกข้อมูลการขับรถ เป็นต้น  
 
 
 

                                           
384 องค์การอนามัยโลก, รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2558 

(กรุงเทพมหานคร: สแกนด์-มีเดียคอร์ปอเรชั่น, 2558), หน้า 1-2. 
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5.1.1 วิเคราะห์ เปรียบเทียบ กฎหมายว่าด้วยการออกใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาต
ให้เป็นผู้ขับรถ…………………………………………… 

 ประกาศการรับรองเจตนารมณ์ของปฏิญญามอสโก ก้าหนดให้ ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็น
ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกมีการจัดท้าแผนปฏิบัติการ 
พร้อมทั งให้ก้าหนดเป้าหมายเพ่ือลดการสูญเสียชีวิตให้เหมาะสมกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมีผล
ส้ารวจว่า ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมาประเทศที่ประชากรมีรายได้สูง (high-income countries) ประสบ
ความส้าเร็จเป็นอย่างมากในการลดจ้านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ดังนั น
ประเทศเหล่านี ควรพัฒนาต่อไป เพ่ือผลสุดท้ายจะไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอีกเลย ส่วน
ประเทศอ่ืน ๆ จึงควรเรียนรู้จากความส้าเร็จ โดยเสนอให้ประเทศสมาชิกต้องด้าเนินการหลาย
ประการ หนึ่งในนั นได้แก่ ประเทศสมาชิกจะต้องปรับปรุงและรักษาระดับการบังคับใช้ตามกฎหมายที่
มีอยู่ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมกับระบบ เช่นการสอบใบขับขี่ การเชื่อมต่อทะเบียน
รถ เพื่อให้กระบวนการเหล่านี เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 จากเจตนารมณ์ของปฏิญญามอสโก เห็นว่ากฎหมายว่าด้วยการออกใบอนุญาตขับรถ และ
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถเป็นเครื่องมือส้าคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการใช้รถใช้ถนนของผู้ได้รับ
อนุญาตให้ขับรถไม่ว่าจะเป็นลักษณะรถโดยสารส่วนบุคคลหรือรถโดยสารสาธารณะ การอบรมและ
ทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตขับรถเป็นเสมือนการศึกษาศาสตร์หนึ่งเช่นเดียวกับการศึกษากฎหมายที่ผู้
ศึกษาจะต้องผ่านการอบรมและทดสอบเพื่อสามารถใช้ความรู้ที่ศึกษามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั น
การก้าหนดหลักสูตรการอบรม และวิธีการทดสอบจึงเป็นเรื่องส้าคัญอย่างยิ่ง ผู้เขียนเห็นว่าการ
ก้าหนดหลักสูตรการอบรมและวิธีการทดสอบตลอดจนเงื่อนไขการได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถของ
ประเทศไทยทั งประเภทส่วนบุคคลและสาธารณะยังมีข้อบกพร่องอยู่บางประการ ซึ่งข้อบกพร่องนี เอง
เป็นสิ่งลดมาตรฐานความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน หรือกล่าวอีกนัยว่าข้อบกพร่องคือสิ่งเพ่ิม
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ดังนั นจึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องปรับปรุงมาตรการ
ทางกฎหมายว่าด้วยการออกใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถเพ่ือลดความเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุลง และนอกจากนี การปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าวยังเป็นการสนอง
ยุทธศาสตร์เสาหลัก 5 ประการของภาครัฐในสองเสาหลัก ได้แก่เสาหลักประการที่หนึ่ ง การปรับปรุง
การบริหารจัดการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ (Road Safety 
Management) และเสาหลักประการที่สี่ การสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน (Discipline Road 
Users) โดยหัวข้อนี ผู้เขียนแบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 ประเด็นหลักได้แก่ 

1. ชนิดของใบอนุญาตขับรถในสหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย ประเทศตุรกี และ
ประเทศไทย โดยวิเคราะห์ถึงกฎหมายว่าด้วยการก้าหนดชนิดของใบอนุญาตขับรถ รูปแบบของ
กฎหมาย รูปแบบใบอนุญาตขับรถ และการก้าหนดเงื่อนไขในการขับรถตามกฎหมาย  
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2. การได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถของสหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย ประเทศตุรกี และ
ประเทศไทย โดยวิเคราะห์ขั นตอนการทดสอบเพ่ือขอรับอนุญาตขับรถของประเทศไทย สหภาพยุโรป 
ประเทศตุรกี และประเทศออสเตรเลีย ตลอดจนประเด็นเรื่องผู้ประกอบการสอนขับรถและครูสอนขับรถ  

3.  การได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะของสหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย 
ประเทศตุรกี และประเทศไทย โดยวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้ขอรับและขั นตอนการทดสอบเพ่ือขอรับ
อนุญาตให้เป็นผู้ขับรถของประเทศไทย สหภาพยุโรป ประเทศตุรกี และประเทศออสเตรเลีย 

5.1.1.1 ชนิดของใบอนุญาตขับรถในสหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ
ตุรกี และประเทศไทย 

วิเคราะห์เรื่องชนิดของใบอนุญาตขับรถในสหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย 
ประเทศตุรกี และประเทศไทย ประเด็นการก้าหนดชนิดของใบอนุญาต รูปแบบของกฎหมาย รูปแบบ
ใบอนุญาตขับรถ และการก้าหนดเงื่อนไขในการขับรถตามกฎหมาย 

1)  การก้าหนดชนิดของใบอนุญาตขับรถ 
ชนิดของใบอนุญาตขับรถของประเทศไทยถูกแบ่งออกเป็น 11 ชนิดโดย

จ้าแนกตามประเภท และการใช้งานของรถ เช่นรถที่จดทะเบียนเป็นรถส่วนบุคคล หรือรถที่จด
ทะเบียน เป็นรถสาธารณะ อันได้แก่ ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือ
รถจักรยานยนต์ชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 
ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ 
ใบอนุญาตขับรถจักยานยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถบดถนนใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ 
ใบอนุญาตขับรถชนิดอ่ืน และใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศส้าหรับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือ
รถจักรยานยนต์ ทั งนี ตามมาตรา 43 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ส่วนร่างพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. .... แบ่งใบอนุญาตขับรถออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล
ชั่วคราว และใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ทั งนี ยังก้าหนดว่าใบอนุญาตขับรถแต่ละประเภทอาจแบ่ง
ออกได้ตามลักษณะของรถตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และแบบใบอนุญาตขับรถให้เป็นไปตามที่
อธิบดีประกาศก้าหนด385 

ส่วนการก้าหนดชนิดของใบอนุญาตขับรถของสหภาพยุโรปถูกแบ่งตาม
ลักษณะของรถ เช่น ใบอนุญาตขับรถชนิด B เป็นใบอนุญาตให้ขับรถยนต์ที่มีน ้าหนักไม่เกิน 3,500 
กิโลกรัม และบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน 8 คน รวมผู้ขับ กรณีลากจูง ให้ลากจูงได้ไม่เกิน 750 กิโลกรัม
รวมน ้าหนักผู้ขับ ใบอนุญาตขับรถชนิด C1 เป็นใบอนุญาตให้ขับรถยนต์ที่มีน ้าหนักระหว่าง 3,500
กิโลกรัม ถึง 7,500 กิโลกรัม รวมน ้าหนักสิ่งของ และผู้โดยสารไม่เกิน 8 คน  กรณีลากจูง ให้ลากจูง

                                           
385 มาตรา 67 แห่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... 
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ได้ไม่เกิน 750 กิโลกรัม รวมน ้าหนักผู้ขับ หรือใบอนุญาตชนิด D1 เป็น ใบอนุญาตให้ขับรถมินิบัสที่มี
จ้านวนที่นั่งไม่เกิน 16 ที่นั่ง และความยาวรถไม่เกิน 8 เมตร  กรณีลากจูง ให้ลากจูงได้ไม่เกิน 750 
กิโลกรัม ส่วนในประเทศตุรกีการก้าหนดชนิดของใบอนุญาตขับรถคล้ายกับของสหภาพยุโรปคือแบ่ง
ชนิดของใบอนุญาตตามลักษณะของรถ แต่จะมีข้อแตกต่างที่ประเทศตุรกีมีการก้าหนดให้ชนิด
ใบอนุญาต K เป็นใบอนุญาตส้าหรับผู้ฝึกขับรถ 

ส้าหรับประเทศออสเตรเลีย การก้าหนดชนิดของใบอนุญาตขับรถจะถูก
ก้าหนดตามลักษณะของรถเช่นเดียวกันกับสหภาพยุโรปและประเทศตุรกี แต่ชนิดใบอนุญาตขับรถมี
จ้านวนน้อยกว่า กล่าวคือ R, C, LR, MR, HR, HC และ MC เช่น ใบอนุญาตขับรถชนิด C ส้าหรับ
รถยนต์ที่มีน ้าหนักไม่เกิน 4.5 ตัน GVMและมีที่นั่งไม่เกิน 12 ที่นั่ง (รวมคนขับ) หรือมีสิ่งลากจูง 
น ้าหนักไม่เกิน 9 ตัน ใบอนุญาตขับรถชนิด LR ส้าหรับรถบรรทุกขนาดเล็ก ได้แก่ รถที่มีน ้าหนักเกิน 
4.5 ตัน แต่ไม่เกิน 8ตัน GVM รถที่มีน ้าหนักไม่เกิน 8 ตัน มีที่นั่งได้มากกว่า 12 คน (รวมทั งคนขับ) 
และมีการลากจูงโดยมีน ้าหนักไม่เกิน 9 ตัน GVM หรือใบอนุญาตขับรถชนิด HR ส้าหรับรถบรรทุก
ขนาดใหญ่รถที่มี 3 เพลา หรือมากกว่า และมีน ้าหนักรถมากกว่า 8 ตัน GVM หรือรถบัสที่มี 3 เพลา
ขึ นไป และมีน ้าหนักมากกว่า 8 ตัน GVM และลากจูงน ้าหนักไม่เกิน 9 ตัน GVM เป็นต้น ซึ่งการ
ก้าหนดชนิดใบอนุญาตขับรถโดยการจ้าแนกลักษณะของรถเช่นน ้าหนัก อัตราการบรรทุก สิ่งลากจูง 
หรือจ้านวนเพลารถ ท้าให้ขั นตอนการออกใบอนุญาตตลอดจนการบังคับใช้ใบอนุญาตมีความรัดกุม
และเหมาะสมกับ ชนิดของรถ เช่นผู้ได้รับอนุญาตให้ขับรถบัสจะสามารถขับรถมินิบัสได้ แต่ผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้ขับรถมินิบัสจะไม่สามารถขับรถบัสได้ เป็นต้น  
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ตารางที่ 5.1 การแบ่งชนิดใบอนุญาตขับรถของประเทศไทย สหภาพยุโรป ประเทศตุรกี และประเทศ
ออสเตรเลีย 

ประเทศไทย สหภาพยุโรป ประเทศตุรกี ประเทศออสเตรเลีย 

1. ใบอนุญาตขับรถยนต์
ส่วนบุคคล รถยนตส์ามล้อ
ส่วนบุคคล หรือ
รถจักรยานยนต์ชั่วคราว 
2. ใบอนุญาตขับรถยนต์
ส่วนบุคคล 
3. ใบอนุญาตขับรถยนต์
สามล้อส่วนบุคคล 
4. ใบอนุญาตขับรถยนต์
สาธารณะ 
5. ใบอนุญาตขับรถยนต์
สามล้อสาธารณะ 
6. ใบอนุญาตขับ
รถจักรยานยนต ์
7. ใบอนุญาตขับรถจักยาน
ยนต์สาธารณะ 
8. ใบอนุญาตขับรถบด
ถนน 
9. ใบอนุญาตขับรถ
แทรกเตอร ์
10. ใบอนุญาตขับรถชนิด
อื่นนอกจาก ข้อ1 ถึง 9 
และ 
11. ใบอนุญาตขับรถ
ระหว่างประเทศสา้หรับ
รถยนต์ส่วนบุคคลหรือ
รถจักรยานยนต ์

1. AM รถโมเพด 
2. A1, A2, A รถมอเตอร์
ไซ ต่างกันท่ีก้าลัง
เครื่องยนต ์
3. B1 รถสีล่้อ ขนาดเล็ก 
4. B รถยนต์ 
5. C1 รถขนาดกลาง 
6. C รถขนาดใหญ ่
7. D1 รถมินิบัส 
8. D รถบัส 
9. BE รถขนาดเล็กเพื่อ
ลากจูง 
10. C1E รถขนาดกลาง
เพื่อลากจูง 
11. CE รถขนาดใหญ่เพื่อ
ลากจูง 
12. D1E รถมินิบัสพร้อม
สิ่งลากจูง 
13. DE รถบัสพร้อมสิ่ง
ลากจูง 
 

1. AM รถโมเพด 
2. A1, A2, A รถมอเตอร์
ไซ ต่างกันท่ีก้าลัง
เครื่องยนต ์
3. B1 รถสีล่้อ ขนาดเล็ก 
4. B รถยนต์ 
5. C1 รถขนาดกลาง 
6. C รถขนาดใหญ ่
7. D1 รถมินิบัส 
8. D รถบัส 
9. BE รถขนาดเล็กเพื่อ
ลากจูง 
10. C1E รถขนาดกลาง
เพื่อลากจูง 
11. CE รถขนาดใหญ่เพื่อ
ลากจูง 
12. D1E รถมินิบัสพร้อม
สิ่งลากจูง 
13. DE รถบัสพร้อมสิ่ง
ลากจูง 
14. F รถแทรกเตอร ์
15. G รถจ้าพวก
เครื่องจักร 
16. K รถเพื่อการฝึกขับ 
 

1. R รถจักรยานยนต ์
2. C รถยนต ์
3. LR รถบรรทุกขนาดเล็ก 
4. MR รถบรรทุกขนาด
กลาง 
5. HR รถบรรทุกขนาด
ใหญ่ 
6. HC รถพ่วง 
7. MC รถพ่วงมีส่วนพ่วง2
คัน 

 
   จากข้อมูลข้างต้นเห็นว่าประเทศไทยมีหลักเกณฑ์การก้าหนดชนิด
ใบอนุญาตขับรถท่ีแตกต่างจากประเทศอ่ืน ๆ ทั งที่ลักษณะทางกายภาพของรถเหมือนกับต่างประเทศ 
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อันจะก่อให้เกิดปัญหาการซ ้าซ้อน และไม่ต่อเนื่องเป็นระบบในการออกใบอนุญาตขับรถ ทั งนี รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ของโครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบใบอนุญาตขับรถให้เหมาะสมกับประเทศไทยของ
กรมการขนส่งทางบก386 วิเคราะห์เป็นแนวทางเดียวกันว่า “ชนิดของใบอนุญาตขับรถถูกจ้าแนกด้วย
กฎหมาย 2 ฉบับทั งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 
2522 ท้าให้ระบบใบอนุญาตขับรถมีความซ ้าซ้อนกัน เช่นมีการแบ่งชนิดของใบอนุญาตตามลักษณะ
รถ ลักษณะการใช้งาน และในขณะเดียวกันยังมีการจ้าแนกส้าหรับการขับรถส่วนบุคคล และการขับ
รถสาธารณะ” 
   เห็นได้ว่าการแบ่งชนิดของใบอนุญาตขับรถทั งสหภาพยุโรป ตุรกี และ
ออสเตรเลีย เริ่มจากการแบ่งชนิดตามลักษณะของรถและใช้สัญลักษณ์แทนชนิดของรถที่ได้รับอนุญาต 
เช่นอักษร D หมายความถึงอนุญาตให้ขับรถบัสในสหภาพยุโรปและประเทศตุรกี หรือ MR อนุญาตให้
ขับรถบรรทุกขนาดกลางในประเทศออสเตรเลีย เช่นผู้จะขอรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถโดยสาร
สาธารณะประเภทรถบัสจะต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิด D และมีใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพ
หรือ CPC ของสหภาพยุโรป หรือ SRC ของตุรกี ส่วนประเทศออสเตรเลียจะขับรถโดยสารสาธารณะ
ได้ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถชนิด LR, MR, HR มาแล้ว แต่ในส่วนของประเทศไทยวางหลักไว้ใน
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ว่าผู้ขอรับใบอนุญาตชนิดใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะจะต้อง
ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ประกอบกับคุณสมบัติของการขออนุญาตเป็นผู้
ขับรถโดยสารสาธารณะตามท่ีก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก มาตรา 96 ก็มิได้ก้าหนด
ว่าผู้ขอรับจะต้องมีใบอนุญาตชนิดใด ๆมาก่อน ดังนั นหากบุคคลใดต้องการขับรถบัสก็สามารถเข้ารับ
การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถบัสได้เลยโดยไม่จ้าต้องมีประสบการณ์การขับรถมาก่อน  
   จากการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่าประเทศไทยมีลักษณะทางกายภาพของรถที่
ใกล้เคียงกับสหภาพยุโรป ประเทศตุรกี และประเทศออสเตรเลีย ซึ่งประเทศเหล่านี จ้าแนกชนิด
ใบอนุญาตขับรถโดยใช้ลักษณะทางกายภาพรถเหมือนกัน พบว่าการก้าหนดชนิดของใบอนุญาตขับรถ
ทางกายภาพของรถสัมพันธ์กับประสบการณ์ของผู้ขอใบอนุญาตขับรถ เพราะการก้าหนดโดยแบ่งตาม
ลักษณะทางกายภาพนั นส่งผลดีในเรื่องการเพ่ิมพูนประสบการณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ เช่นหลัก
ที่ว่าจะขอรับใบอนุญาตขับรถบัสได้จะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อน เป็นต้น ดังนั นการแบ่งชนิด
ของใบอนุญาตขับรถโดยก้าหนดตามลักษณะทางกายภาพของรถจะท้าให้ระบบการขอรับใบอนุญาต
ขับรถเป็นไปตามขั นประสบการณ์ อันเป็นการเพิ่มความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนมากขึ น 

                                           
386 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ

ใบอนุญาตขับรถให้เหมาะสมกับประเทศไทยของกรมการขนส่งทางบก (รายงาน เสนอต่อกรมการ
ขนส่งทางบก, 2557), หน้า 1-2. 
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2)  ลักษณะการตรากฎหมาย 
สืบเนื่องจากการวิเคราะห์ประเด็นการก้าหนดชนิดของใบอนุญาตขับรถ 

การก้าหนดชนิดของใบอนุญาตขับรถนั นผู้เขียนเห็นว่าควรก้าหนดชนิดของใบอนุญาตขับรถโดย
จ้าแนกตามลักษณะรถเช่น อัตราการบรรทุก สิ่งลากจูง หรือจ้านวนเพลารถ อันเป็นลักษณะของ
กฎหมายทางเทคนิค (Technical Law) การตรากฎหมายของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ลักษณะใดนิยมตราขึ นในลักษณะของการเรียบเรียงตัวอักษร จะมีตาราง แผนภาพ หรือรูปภาพให้
เห็นเป็นส่วนน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของสหภาพยุโรป ประเทศตุรกี หรือประเทศ
ออสเตรเลีย ลักษณะการจัดท้ากฎหมายในส่วนของชนิดใบอนุญาตขับรถนั นใช้วิธีการแบ่งเป็นตาราง
และมีภาพประกอบเพ่ือสื่อให้เห็นลักษณะของรถอย่างชัดเจน เช่นระเบียบการขนส่งทางบกว่าด้วย
เรื่องใบอนุญาตขับรถของประเทศออสเตรเลีย (Road Transport (Driver Licensing) Regulation 
2000) ตราขึ นภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกว่าด้วยเรื่องใบอนุญาตขับรถ (Road Transport 
(Driver Licensing) Act 1999) ดังนั นหากมีการปรับปรุงกฎหมายให้มีหลักเกณฑ์การก้าหนดชนิด
ของใบอนุญาตขับรถใหม่ ลักษณะของรูปแบบการจัดท้ากฎหมายย่อมสมควรถูกปรับปรุงด้วยเช่นกัน 
ทั งนี เพ่ือความสะดวกในการใช้และมาตรฐานของกฎหมายไทย 
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ภาพที่ 5.1 ตัวอย่างลักษณะการตรากฎหมายของประเทศออสเตรเลีย387 
 

3) รูปแบบใบอนุญาตขับรถ 
สืบเนื่องจากการวิเคราะห์เรื่องการก้าหนดชนิดใบอนุญาตขับรถที่ประเทศ

ไทยมีการก้าหนดชนิดใบอนุญาตที่แตกต่างจากสหภาพยุโรป ตุรกี และออสเตรเลีย ด้วยเหตุนั นเองจึง
ส่งผลมาถึงรูปแบบของใบอนุญาตขับรถบางส่วน ดังนั นในเรื่องรูปแบบใบอนุญาตขับรถนี ผู้เขียนจะ
วิเคราะห์ถึงรูปแบบลักษณะของใบอนุญาตขับรถตลอดจนเงื่อนไขการใช้ใบอนุญาตขับรถของประเทศ
ไทย สหภาพยุโรป ประเทศตุรกี และประเทศออสเตรเลีย 

ส้าหรับประเทศไทย ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .. . . 
ก้าหนดให้แบ่งใบอนุญาตขับรถออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว และ
ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล โดยใบอนุญาตขับรถแต่ละประเภทอาจแบ่งออกได้ตามลักษณะของรถ

                                           
387 ระเบียบการขนส่งทางบกว่าด้วยเรื่องใบอนุญาตขับรถของประเทศออสเตรเลีย (Road 

Transport (Driver Licensing) Regulation 2000) 

ก้าหนดชื่อชนิดใบอนุญาตขับรถ 
ลักษณะของรถ และแสดงรูปภาพไว้ชัดเจน 
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ตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง ทั งนี ยังก้าหนดว่าแบบใบอนุญาตขับรถให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด388  ซึ่งปัจจุบันมีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องก้าหนดแบบใบอนุญาตขับรถตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2560 วางหลักกฎหมายเพ่ือพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตขับรถให้มี
ความทันสมัย โดยมีการใช้เทคโนโลยีส้าหรับการตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตขับรถ (QR Code) ดังนั น
ท้าให้ใบอนุญาตขับรถที่ออกมาหลังจากประกาศบังคับใช้ต้องมี QR Code ที่ข้างหลังบัตร ดังปรากฏ
ตามตารางรูปแบบลักษณะของใบอนุญาตขับรถของประเทศไทย สหภาพยุโรป ประเทศตุรกี และ
ประเทศออสเตรเลีย 
 
ตารางที่ 5.2 รูปแบบลักษณะของใบอนุญาตขับรถของประเทศไทย สหภาพยุโรป ประเทศตุรกี และ

ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศ ด้านหน้า ด้านหลัง 

 
ใบอนุญาต
ขับรถ
ประเทศไทย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ใบอนุญาต
ขับรถ
สหภาพ
ยุโรป 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

  

                                           
388 มาตรา 67 แห่งพรราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ....  
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ประเทศ ด้านหน้า ด้านหลัง 

 
 
ใบอนุญาต
ขับรถ
ประเทศตุรก ี

 
 

 

ใบอนุญาต
ขับรถ
ประเทศ
ออสเตรเลีย 

 

 
 

 

 

 

จากตารางแสดงรูปแบบของใบอนุญาตขับรถเมื่อเปรียบเทียบใบอนุญาต
ของไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ตามตาราง ผู้เขียนพบจุดแตกต่างที่น่าสนใจ ได้แก่  

1. การลงลายมือชื่อ 
2. สัญลักษณ์แทนชนิดของรถที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้  
3. การก้าหนดเงื่อนไขการอนุญาต  

   ประเด็นที่หนึ่ง การลงลายมือชื่อ ส้าหรับประเทศไทยผู้ลงลายมือชื่อใน
ใบอนุญาตขับรถได้แก่นายทะเบียนผู้ออกใบอนุญาตประจ้าขนส่งนั น ๆ ซึ่งเป็นลักษณะการลงลายมือ
ชื่อไว้หลังใบอนุญาต ส่วนสหภาพยุโรป ประเทศตุรกี และประเทศเทศออสเตรเลียผู้ได้รับอนุญาตต้อง
ลงลายมือชื่อตนเองไว้ที่ด้านหน้าของใบอนุญาตเพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของและป้องกันมิให้เกิดการ
ปลอมแปลงใบอนุญาต 
   ประเด็นที่สอง สัญลักษณ์แทนชนิดของรถ ผู้เขียนได้เคยวิเคราะห์ไว้แล้วว่า
สหภาพยุโรป ประเทศตุรกี และออสเตรเลียใช้สัญลักษณ์เพ่ือก้าหนดชนิดของใบอนุญาตขับรถ ดังนั น
วิธีการดังกล่าวจึงส่งผลดีถึงรูปแบบใบอนุญาตในแง่ของการใช้พื นที่บัตร และท้าให้ผู้ขับรถไม่ต้อง
พกพาใบอนุญาตคราวละหลายใบ เพราะเมื่อสอบผ่านใบอนุญาตชนิดใดเจ้าหน้าที่ก็จะแสดงผลไว้ที่
ใบอนุญาตใบเดียวกันนั นเลย  
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   ประเด็นที่สาม การก้าหนดเงื่อนไขการอนุญาต หรือข้อจ้ากัดการใช้
ใบอนุญาตขับรถ การก้าหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้ขับรถของประเทศไทยเป็นไปตามระเบียบกรมการ
ขนส่งทางบกว่าด้วยการด้าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ การอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาต
ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ส้าหรับคนพิการ พ.ศ.2547 ข้อที่ 19 โดยภาคผนวกท้ายระเบียบได้
ก้าหนดถึงลักษณะความพิการและข้อจ้ากัดการใช้รถไว้ด้วย เช่นแขนขาดทั งสองข้างตั งแต่ข้อศอกหรือ
ใช้งานไม่ได้ต้องใช้รถยนต์เกียร์อัตโนมัติหรือรถที่ออกแบบให้เหมาะสมกับร่างกาย โดยเมื่อผ่านการ
ทดสอบเจ้าหน้าที่จะต้องระบุข้อจ้ากัดการขับรถไว้ด้านหลังใบอนุญาตขับรถ เช่นเดียวกับสหภาพยุโรป 
ประเทศตุรกี และประเทศออสเตรเลียที่มีการก้าหนดข้อจ้ากัดการใช้ใบอนุญาตขับรถเช่นกัน แต่จะ
แตกต่างจากประเทศไทยในลักษณะการแสดงลงในใบอนุญาต โดยของประเทศอ่ืน ๆ จะเป็นการ
แสดงในรูปแบบของอักษรย่อ แสดงตัวอย่างตามตารางดังนี  
 
ตารางที่ 5.3 ข้อจ้ากัดการใช้ใบอนุญาตของสหภาพยุโรป ประเทศตุรกี และประเทศออสเตรเลีย 
 

สหภาพยุโรปและประเทศตุรกี ประเทศออสเตรเลีย389 
01 ผู้ถือใบอนุญาตที่มสีัญลักษณ์นี ต้องใช้อุปกรณ์

ช่วยมองเห็นเช่นแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ 
A ผู้ถือใบอนุญาตที่มสีัญลักษณ์นี สามารถขับรถได้

เฉพาะรถระบบเกียร์ออโตเมติก เท่านั น 
02 ผู้ถือใบอนุญาตที่มสีัญลักษณ์นี ต้องใช้

เครื่องช่วยฟัง หรือเครื่องช่วยสื่อสาร 
 

B ผู้ถือใบอนุญาตที่มสีัญลักษณ์นี   จะต้องเป็นผู้ขับข่ี
รถบรรทุกที่มีน ้าหนักเบา หรือ คลาสที่สูงกว่า โดย
ขับได้เฉพาะรถท่ีเป็นระบบเกยีร ์Synchromesh 
หรือ ออโตเมติก เท่านั น 

10 ผู้ถือใบอนุญาตที่มสีัญลักษณ์นี ขับได้เฉพาะรถ
ที่มีการดัดแปลงเกียร์รถ 
 

I ผู้ถือใบอนุญาตที่มสีัญลักษณ์นี  จะสามารถขับรถได้
เฉพาะ เมื่อมีอุปกรณต์รวจสอบระดับแอลกอฮอล์อยู่
ภายในรถ 

15 ผู้ถือใบอนุญาตที่มสีัญลักษณ์นี ขับได้เฉพาะรถ
ที่มีการดัดแปลงคลัทช์ 
 

S ผู้ถือใบอนุญาตที่มสีัญลักษณ์นี  จะต้องสวมใส่ 
อุปกรณ์ช่วยเพื่อการมองเห็นตลอดเวลาที่ขับรถ 

20 ผู้ถือใบอนุญาตที่มสีัญลักษณ์นี ขับได้เฉพาะรถ
ที่มีการดัดแปลงระบบเบรก 
 

V ผู้ถือใบอนุญาตที่มสีัญลักษณ์นี  จะต้องขับรถท่ีมี
อุปกรณ์ช่วยขับ หรือรถท่ีไดร้ับการดัดแปลง
โดยเฉพาะตามทีร่ะบไุว้ในระเบียบของกรมการขนส่ง 

25 ผู้ถือใบอนุญาตที่มสีัญลักษณ์นี ขับได้เฉพาะรถ X ผู้ถือใบอนุญาตที่มสีัญลักษณ์นี  จะต้องปฏิบัติตาม

                                           
389 Section 10 of Road Transport (Driver Licensing) Regulation 2000 SL2000-14 

made under the Road Transport (Driver Licensing) Act 1999  
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สหภาพยุโรปและประเทศตุรกี ประเทศออสเตรเลีย389 

ที่มีการดัดแปลงคันเร่ง 
 

เงื่อนไขใด ๆ ท่ีได้แจ้งไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร จาก
เจ้าหน้าท่ีผูม้ีอ้านาจ 
 
 

30 ผู้ถือใบอนุญาตที่มสีัญลักษณ์นี ขับได้เฉพาะรถ
ที่มีการดัดแปลงระบบเบรกและคนัเร่ง 

Z ผู้ถือใบอนุญาตที่มสีัญลักษณ์นี จะต้องไม่มีปริมาณ
แอลกอฮอลม์ากกว่า 0 กรัมต่อจ้านวนเลือด 100 
มิลลลิิตร 

31 ผู้ถือใบอนุญาตที่มสีัญลักษณ์นี ขับได้เฉพาะรถ
ที่มีการดัดแปลงคันเท้าหา้มล้อรถ 

  

32 ผู้ถือใบอนุญาตที่มสีัญลักษณ์นี ขับได้เฉพาะรถ
ที่มีการดัดแปลงระบบเบรกและคนัเร่งร่วมกัน 

  

33 ผู้ถือใบอนุญาตที่มสีัญลักษณ์นี ขับได้เฉพาะรถ
ที่มีการดัดแปลงระบบเบรก คันเรง่และระบบ
บังคับเลี ยวร่วมกัน 

  

35 ผู้ถือใบอนุญาตที่มสีัญลักษณ์นี ขับได้เฉพาะรถ
ที่มีการดัดแปลงระบบควบคุมรถ 

  

40 ผู้ถือใบอนุญาตที่มสีัญลักษณ์นี ขับได้เฉพาะรถ
ที่มีการดัดแปลงพวงมาลัยรถ 

  

42 ผู้ถือใบอนุญาตที่มสีัญลักษณ์นี ขับได้เฉพาะรถ
ที่มีการดัดแปลงกระจกมองหลัง 

  

43 ผู้ถือใบอนุญาตที่มีสัญลักษณ์นี ขับได้
เฉพาะรถที่มีการดัดแปลงที่นั่งคนขับ 

  

 
จากตารางแสดงข้อจ้ากัดการใช้ใบอนุญาตขับรถของสหภาพยุโรป ประเทศ

ตุรกี และประเทศออสเตรเลียผู้เขียนเห็นว่า ข้อจ้ากัดการใช้ของแต่ละประเทศถูกก้าหนดไว้เป็นข้อ
แล้วอย่างชัดเจนโดยทางฝั่งยุโรปก้าหนดข้อจ้ากัดเกี่ยวกับลักษณะของรถ เช่น สัญลักษณ์ 43 ให้ผู้ถือ
ใบอนุญาตขับได้เฉพาะรถที่มีการดัดแปลงที่นั่งคนขับเท่านั น ส่วนข้อจ้ากัดตามกฎหมายออสเตรเลีย
เป็นการก้าหนดข้อจ้ากัดไว้อย่างน่าสนใจ เช่น สัญลักษณ์ A อนุญาตให้ขับรถได้เฉพาะรถระบบเกียร์
ออโตเมติกเท่านั น สัญลักษณ์ I  อนุญาตให้ขับรถได้เมื่อมีอุปกรณ์ตรวจสอบระดับแอลกอฮอล์อยู่
ภายในรถเท่านั น หรือสัญลักษณ์ V อนุญาตให้ขับรถที่มีอุปกรณ์ช่วยขับ หรือรถที่ได้รับการดัดแปลง
โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในระเบียบของกรมการขนส่งเท่านั น เห็นได้ว่าข้อจ้ากัดของออสเตรเลียเป็น
ข้อจ้ากัดที่บังคับใช้แก่คนทั่วไปด้วย เช่นสัญลักษณ์ A ที่อนุญาตให้ขับรถได้เฉพาะรถระบบเกียร์
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ออโตเมติก คือกรณีท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถใช้รถระบบเกียร์ออโตเมติกในการฝึกขับรถ ดังนั นบุคคล
ดังกล่าวจะสามารถขับรถได้เฉพาะรถที่เป็นระบบเกียร์ออโตเมติกเท่านั น ส่วนเรื่องการใช้สัญลักษณ์
แทนข้อจ้ากัดต่าง ๆ เป็นวิธีการ 

ประเด็นสุดท้ายคือการก้าหนดข้อจ้ากัดของการใช้ใบอนุญาตตามกฎหมาย
ไทย ยังตั งข้อจ้ากัดไว้เฉพาะเรื่องความผิดปกติหรือความพิการทางร่างกาย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ ายังมีอีก
หลายกรณีที่สมควรก้าหนดไว้เป็นข้อจ้ากัดการใช้ใบอนุญาต เช่นข้อจ้ากัดให้ผู้ได้รับอนุญาตสามารถ
ขับรถได้เฉพาะรถที่เป็นระบบเกียร์ออโตเมติกเท่านั น เป็นต้น  

5.1.1.2 การได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถของสหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย 
ประเทศตุรกี และประเทศไทย 

การได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทย หรือต่างประเทศ ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต จะต้องท้าตามขั นตอนที่ก้าหนดไว้ตามกฎหมายหลายขั นตอน เช่น การอบรมภาคทฤษฎี 
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การทดสอบภาคทฤษฎี และการทดสอบภาคปฏิบัติ ทั งนี อาจแตกต่างกัน
บ้างขึ นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ ปรากฏตามตารางเปรียบเทียบขั นตอนการได้มาซึ่ง
ใบอนุญาตขับรถของแต่ละประเทศ 
 
ตารางที่ 5.4 เปรียบเทียบขั นตอนการได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถของแต่ละประเทศ 
 
ประเทศ การทดสอบ

ภาคทฤษฎี
ข้อความรู้ 

การเป็น
ผู้ฝึกขับ
รถ 

ขั้นตอนการ
อบรม
ภาคทฤษฎ ี

ขั้นตอนการ
ทดสอบ
สมรรถภาพ 

การ
ทดสอบ 
HPT 

ขั้นตอน
การ
ทดสอบ
ภาคปฏิบัติ 

ใบ
อนุญญาต
ชั่ว คราว 

ไทย  -   -   
สหภาพยุโรป   - - -  - 
ตุรก ี  -  - -  - 
ออสเตรเลีย   - -  -  

 
จากตารางเปรียบเทียบขั นตอนการได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถของประเทศต่าง ๆ

พบว่า ทุกประเทศศึกษา มีขั นตอนการทดสอบภาคทฤษฎี การเป็นผู้ฝึกขับรถมีเฉพาะกลุ่มประเทศใน
สหภาพยุโรปและประเทศออสเตรเลีย ตรงกันข้ามกับขั นตอนการอบรมภาคทฤษฎีที่มีเฉพาะใน
ประเทศไทยและตุรกี ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศเดียวที่มีขั นตอนการทดสอบปฏิกิริยา (HPT) 
แต่ก็เป็นประเทศเดียวที่ไม่มีการทดสอบภาคปฏิบัติหรือการสอบขับรถ ส่วนเรื่องใบอนุญาตชั่วคราวใช้
ในประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย และการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเบื องต้นถูกก้าหนดไว้



 
 

263 

ในขั นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถของประเทศไทยเท่านั น เนื่องจากความแตกต่างข้างต้น ผู้เขียน
จึงท้าการวิเคราะห์ เปรียบเทียบขั นตอนการได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถของประเทศไทยกับต่างประเทศ 
เพ่ือปรับปรุง และพัฒนากฎหมายเกี่วกับเรื่องดังกล่าวต่อไป  

1)  การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
   ขั นตอนการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เป็นขั นตอนการทดสอบเพ่ือ
ขอรับใบอนุญาตขับรถของประเทศไทยเท่านั น ขั นตอนนี ไม่ได้ถูกน้าไปใช้ในกลุ่มประเทศของสหภาพ
ยุโรป ประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศตุรกี ทั งนี ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 
และผู้ขอรับบัตรประจ้าตัวคนขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 2 ส่วนที่ 1 
ก้าหนดให้ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้แก่ การทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า รวม 3 
ครั ง การทดสอบสายตามี 3 บททดสอบ คือการทดสอบสายตาทางกว้าง การทดสอบสายตาทางลึก 
และการทดสอบการมองเห็นสีจ้าเป็นในการขับรถ ผู้เขียนเห็นว่าการทดสอบดังกล่าวเป็นเพียงการ
ตรวจสอบปฏิกิริยาทางร่างกายเบื องต้นเท่านั น ไม่อาจใช้เป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยความสามารถทาง
ร่างกายของผู้ขับรถได้เช่นกับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายทางการแพทย์ 
    ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นประเทศตุรกีไม่มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
เบื องต้น แต่ค่อนข้างให้ความส้าคัญกับใบรับรองแพทย์ที่ใช้เพ่ือขอรับใบอนุญาตขับรถ โดยก้าหนด
หลักเกณฑ์ ขั นตอนการขอรับใบรับรองแพทย์ไว้ในข้อบังคับว่าด้วยเงื่อนไขสุขภาพของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตขับรถ ภายใต้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการสาธารณสุข (SÜRÜCÜ ADAYLARI 
VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR 
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK) โดยก้าหนดให้การทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกายเป็นหน้าที่ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะต้องตรวจหาอาการความผิดปกติของผู้
ขอรับใบอนุญาตขับรถ เช่น การตรวจภายในด้วยผลเลือด การตรวจสายตา การทดสอบระบบ
ประสาท (Neurology) หากแพทย์พบอาการผิดปกติแพทย์จะต้องใช้เครื่อง MR (Magnetic 
Resonance) ร่วมด้วย การตรวจสอบทางกายภาพ (Physical therapy) การทดสอบจมูก หู คอ การ
ทดสอบกระดูก (Orthopedics) และการทดสอบโดยศัลยแพทย์ทั่วไป  (General Surgeon) กรณีที่
จะขอรับใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะ หรือรถบรรทุกจะมีการตรวจปัสสาวะร่วมด้วย หลังการ
ตรวจแพทย์ผู้ตรวจทุกท่านจะต้องลงลายมือชื่อรับรองเมื่อผ่านการทดสอบ จากนั นขั นสุดท้าย
โรงพยาบาลจะลงลายมือชื่อและประทับตรา โดยใบรับรองแพทย์จะต้องออกโดยโรงพยาบาล และ
จะต้องเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตให้ออกใบรับรองแพทย์ได้เท่านั น 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjklevJv6fXAhWJLI8KHfwTAoEQFgg1MAM&url=http%3A%2F%2Fguru.sanook.com%2F7963%2F&usg=AOvVaw201X439JT3IrmgzCqoRyyd
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjklevJv6fXAhWJLI8KHfwTAoEQFgg1MAM&url=http%3A%2F%2Fguru.sanook.com%2F7963%2F&usg=AOvVaw201X439JT3IrmgzCqoRyyd
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ภาพที่ 5.2 ตัวอย่างใบรับรองแพทย์เพ่ือใช้ขอรับใบอนุญาตขับรถของประเทศตุรกี390 

 
ส้าหรับประเทศออสเตรเลียไม่มีขั นตอนการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

เช่นกัน แต่จะใช้ใบรับรองแพทย์เป็นใบบ่งสมรรถภาพของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ เช่นรัฐควีนแลนด์  
ที่เงื่อนไขเรื่องใบรับรองแพทย์เพ่ือขอรับใบอนุญาตขับรถอยู่ภายใต้กฎหมายการขนส่งผู้โดยสาร ค.ศ. 
1994 (Passenger Transport Act 1994) และกฎหมายเพ่ือจัดการการใช้ถนน ค.ศ. 1995 (Road 
Use Management Act 1995) ส่งผลให้ใบรับรองแพทย์เพ่ือใช้ขอรับใบอนุญาตขับรถในรัฐควีน
แลนด์ถูกแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกได้แก่การตอบค้าถามสุขภาพซึ่งส่วนนี ผู้ขอรับจะเป็นผู้กรอก ส่วน
ที่สองเป็นการตรวจสอบจากสถานพยาบาลโดยจะต้องท้าการกรอกข้อมูลโดยแพทย์ผู้ท้าการตรวจ 
เช่นการท้างานของระบบหัวใจและหลอดเลือด การท้างานของปอด การท้างานของตับ ตรวจวัด
สายตา การได้ยิน การเคลื่อนไหว ตรวจปัสสาวะ และประเมินผลการท้างานของระบบประสาท เป็นต้น 
 
 
 
 

                                           
390 Devlet Hastanesinden Alınan Örnek  Sınıfı Ehliyet İçin Sağlık Kurulu 

Raporu Örneği, Retrieved March 15, 2018 from http://www.ehliyetsinavisorucoz 
.com/h-sinifi-engelli-surucu-ehliyeti-almanin-ayrintilari/ 
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ภาพที่ 5.3 ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ของประเทศออสเตรเลียเพื่อใช้ขอรับใบอนุญาตขับรถ391 

                                           
391 Get the Medical Certificate for Motor Vehicle Driver Form, Retrieved 

March 20, 2018 from https://www.pdffiller.com/100329824-fillable-medical-
certificate-for-motor-vehicle-driver-form-support-transport-qld-gov 



 
 

267 

ประเทศไทย ใบรับรองแพทย์เพ่ือใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตขับรถ 
เป็นเงื่อนไขตามกฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต
ขับรถและการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงการ
ขอและการออกใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ้ารถ พ.ศ.2554 กล่าวคือ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
ต้องไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้ ไม่มีโรคประจ้าตัวที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน หรือไม่มี
โรคติดต่อที่น่ารังเกียจตามที่ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวง ทั งนี วันที่ 26 มกราคม 2561 ได้มีการออก
บันทึกข้อความเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจการใช้ใบรับรองแพทย์ส้าหรับใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอ
ด้าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจ้ารถ โดยมีสาระส้าคัญเพ่ือก้าหนดแบบ
มาตรฐานของใบรับรองแพทย์เพ่ือใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตขับรถเพ่ิมขึ น โดยมีการแบ่ง
ใบรับรองแพทย์เป็นสองส่วน โดยเพ่ิมส่วนที่ 1 ของผู้ขอรับใบรับรองสุขภาพ ผู้ขอรับมีหน้าที่ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติการรักษาของตน พร้อมลงลายมือชื่อ และส่วนที่ 2 ของแพทย์ โดยเพ่ิมข้อความว่า 
“ถ้าจ้าเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับการตรวจให้ระบุข้อนี ” เงื่อนไขการ
ขอรับและการออกใบรับรองแพทย์ตามบันทึกข้อความเป็นการเพ่ิมหน้าที่แก่ผู้ขอรับที่จะต้องรายงาน
อาการเจ็บป่วยของตนเพ่ือแพทย์จะได้ใช้ดุลพินิจในการตรวจต่อไป แต่อย่างไรก็ดีการจะตรวจหาโรค
ต่อไปหรือไม่ตามแบบใบรับรองแพทย์ใช้ค้าว่า ถ้าจ้าเป็นต้องตรวจหาโรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของผู้รับการตรวจให้ระบุข้อนี  ดังนั นจึงเป็นเรื่องดุลพินิจของแพทย์ที่แพทย์จะเห็นว่ามีความจ้าเป็น
หรือไม่ ซึ่งแตกต่างจากใบรับรองแพทย์ของประเทศออสเตรเลีย และประเทศตุรกี ที่ไม่ได้เปิดช่องว่าง
ให้แพทย์ในการใช้อ้านาจดุลพินิจ แต่ก้าหนดให้เป็นหน้าที่แพทย์ที่ต้องตรวจโรคหรืออาการต่าง  ๆ
ตามท่ีก้าหนดไว้โดยละเอียดแล้วในใบรับรองแพทย์ ดังนั นแม้ใบรับรองแพทย์จะมีมาตรฐานมากขึ นแต่
ก็ยังมีช่องว่างในการลดมาตรฐานลงเทียบเท่ากับมาตรฐานของใบอนุญาตเดิม อันยังไม่สามา รถ
แก้ปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยได้ 
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ภาพที่ 5.4 ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ของประเทศไทยเพ่ือใช้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามมาตรฐานใหม่392 
 

เมื่อวิเคราะห์กรณีความไม่ปลอดภัยนี กับทฤษฎีโดมิโนที่เปรียบเทียบการ
เกิดอุบัติเหตุกับการล้มของตัวโดมิโน เมื่อตัวโดมิโนตัวใดตัวหนึ่งล้มลง ก็จะส่งผลกระทบต่อโดมิโนตัว
ถัดไป โดยโดมิโนตัวที่ 1 คือ ภูมิหลังหรือบริบทสภาพแวดล้อมของบุคคล โดมิโนตัวที่ 2 คือความ
บกพร่องของบุคคล โดมิโนตัวที่ 3 คือการกระท้า ที่ไม่ปลอดภัย หรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย โดมิโน

                                           
 392 กรมการขนส่งทางบก, ส้านักกฎหมาย, ใบรับรองแพทย์ของประเทศไทยเพื่อใช้
ขอรับใบอนุญาตขับรถตามมาตรฐานใหม่, ค้นวันที่ 20 มีนาคม 2561 จาก http://www.dlt.go. 
th/th/ 
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ตัวที่ 4 คือการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดมิโนตัวที่ 5 คือความสูญเสียและการบาดเจ็บ การตายจาก
อุบัติเหตุทางถนน ดังนั นการทดสอบสมรรถภาพและการออกใบรับรองแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐานจะ
ส่งผลให้เกิดโดมิโนตัวที่ 2 คือความบกพร่องของบุคคล เช่นอาการผิดปกติทางร่างกาย อารมณ์ หรือ
จิตใจ ขณะขับรถ เมื่อโดมิโนตัวที่สองล้มลงส่งผลให้โดมิโนตัวที่ 3 คือการกระท้าที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ น
และล้มลงตามไปจนท้ายที่สุดกระทบโดมิโนตัวที่ 4 ตัวที่ 5 เกิดอุบัติเหตุทางถนนและความสูญเสียใน
ท้ายที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.5 จ้าลองการเกิดอุบัติเหตุกับการล้มของตัวโดมิโนตามทฤษฎีโดมิโน393 
 
 นอกจากนี ผู้เขียนได้ศึกษารายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบใบอนุญาตขับ
รถให้เหมาะสมกับประเทศไทยของกรมการขนส่งทางบกและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 394 พบว่า
ปัญหาสุขภาพมีผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเช่น โรคทางจิตใจ (Mental Hazards) ทางร่างกาย 
(Physical Hazards) และปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคล ซึ่งตรงกับทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุที่ผู้เขียนได้
กล่าวไว้ในวิทยานิพนธ์บทที่ 2 ได้แก่ ทฤษฎีโดมิโนเป็นทฤษฎีด้านความปลอดภัยที่พัฒนาโดย H.W. 

                                           
393 Disaster Menagement Institute, Bhopal (DMI), op. cit. 
394 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เรื่องเดิม, หน้า 1-11. 
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Heinrich โดยเปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุกับการล้มของตัวโดมิโน โรคทางจิตใจหรือทางร่างกายจึง
เป็นโดมิโนตัวที่ 2 ความบกพร่องของบุคคล เมื่อบุคคลมีความบกพร่องโดมิโนตัวที่สองจะล้มลง เกิด
เป็นการกระท้าที่ไม่ปลอดภัย เกิดอุบัติเหตุและความเสียหายในท้ายที่สุด หรือทฤษฎีแฮดดอนเป็น
ทฤษฎีในการป้องกันการบาดเจ็บถูกพัฒนาขึ นโดย William Haddon เป็นทฤษฎีเพ่ือการวิเคราะห์
ปัจจัยที่เกี่ยวกับทัศนคติความเชื่อ ปัจจัยเกี่ยวกับบุคคล และปัจจัยที่ท้า ให้เกิดการบาดเจ็บด้าน
สิ่งแวดล้อม และสรุปไว้ว่า ความช้านาญของผู้ขับรถ ภาวะจิตใจว้าวุ่น ความเหนื่อยล้า โรค และการใช้
แอลกอฮอล์ สามารถเป็นปัจจัยมนุษย์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้  ทั งนี รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบใบอนุญาตขับรถให้เหมาะสมกับประเทศไทยยังให้ข้อมูลโรคที่อาจเป็นปัจจัย
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุหลายชนิด เช่นกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคปอดเรื อรัง เช่น โรคปอดอุด
กั นเรื อรัง โรคหลอดลมโป่งพองเรื อรัง เมื่อมีการติดเชื อจะท้าให้โรคที่เป็นอยู่ก้าเริบ ซึ่งจะท้าให้
ความสามารถในการขับรถลดลง โรคหยุดหายใจขณะหลับเหตุอุดกั น กลุ่มโรคกล้ามเนื อและกระดูก 
โรคเบาหวานซึ่งผู้ป่วยมีสภาวะมองเห็นไม่ชัด มีความผิดปกติของระบบประสาทรุนแรง โรคตื่น
ตระหนก (Panic Disorder) โรคซึมเศร้า เป็นต้น 
   ผู้เขียนจึงใช้ตาราง Haddon Matrix วิเคราะห์ปัจจัยอันก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
เฉพาะในส่วนปัจจัยมนุษย์เห็นชัดเจนว่าโรคภัยต่าง ๆทั งทางร่างกายหรือจิตใจคือปัจจัยที่เกิดจาก
มนุษย์อันเป็นปัจจัยที่เกิดก่อนเหตุการณ์และน้าไปสู่การเกิดเหตุการณ์กล่าวคือการเกิดอุบัติเหตุ โรคที่
เกิดอาจยังไม่แสดงอาการชัดเจนในขณะเข้ารับการตรวจดังนั นจึงเป็นหน้าที่ของแพทย์ในการวิเคราะห์
อาการและก้าหนดเงื่อนไขการออกใบรับรองแพทย์ว่าบุคคลผู้ขอรับมีสมรรถภาพเพียงพอในการขับรถ
หรือไม่ และจะต้องมีการตรวจซ ้าอีกหรือไม่ เมื่อไหร่ อย่างไร เพ่ือกรมการขนส่งทางบกจะได้ก้าหนด
เงื่อนไขในการออกใบอนุญาตขับรถต่อไป 
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ตารางที่ 5.5  การใช้ตาราง Haddon Matrix วิเคราะห์ปัจจัยอันก่อให้เกิดอุบัติเหตุเฉพาะในส่วน
ปัจจัยมนุษย์ 

 Host หรือปัจจัยมนุษย์ 

Pre-Event 
ปัจจั ยก่ อน เกิ ด
เหตุการณ์ 

โรคความดันเลือดสูง โรคติดเชื อทางหายใจเฉียบพลัน โรคหยุดหายใจขณะหลับ
เหตุอุดกั น โรคกล้ามเนื อ และกระดูก ภาวะบาดเจ็บที่สมองและไขสันหลัง การ
สูญเสียการมองเห็น โรคต่อมไร้ท่อ โรควิตกกังวลทั่ว ๆ ไป โรคตื่นตระหนก โรค
ทางอารมณ์ ความผิดปกติด้านบุคลิกภาพ เป็นต้น 

Event 
ปัจจัยขณะเกิด
เหตุการณ์ 

ความรุนแรงของอาการ การยับยั งชั่งใจควบคุมสติ ต้าแหน่งภายในรถ เป็นต้น 

Post-Event 
ปัจจัยหลังเกิด
เหตุการณ์ 

อายุ และร่างกายของผู้บาดเจ็บ เป็นต้น 
 

 

   ดังที่ผู้เขียนได้วิเคราะห์ไปข้างต้นแล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่
ก้าหนดให้การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเป็นขั นตอนของการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตขับรถ 
เมื่อเปรียบเทียบกับ สหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย และประเทศตุรกี แม้ผู้เขียนจะเห็นว่า
ใบรับรองแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสามารถแก้ปัญหาโรคที่ไม่แสดงอาการของผู้ขับรถได้ แต่อย่างไรก็ดี
บริบทของสังคมไทยยังถูกจ้ากัดไว้ด้วยความไม่พร้อมทางเศรษฐกิจของประชาชน การเพ่ิมขั นตอนการ
ตรวจของแพทย์อาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ นตามมา ดังนั นระหว่างขั นตอนการพัฒนาระบบการ
ออกใบรับรองแพทย์ เห็นว่าการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายจึงจ้าเป็นต่อการคัดกรองเบื องต้นของ
ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถในประเทศไทย ทั งนี ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้
ขอรับบัตรประจ้าตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2554 หมวดที่ 2 ส่วนที่ 1 ข้อที่ 23 
วางหลักว่า ในกรณีที่ผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายแล้วไม่ผ่านการทดสอบ ให้ทดสอบ
แก้ตัวเฉพาะส่วนที่ทดสอบไม่ผ่านได้อีกหนึ่งครั งในวันนั น หากยังไม่ผ่านการทดสอบนั นอีกผู้รับการ
ทดสอบต้องสอบแก้ตัวใหม่ในวันท้าการถัดไปนับแต่วันที่สอบไม่ผ่านแต่ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันยื่นค้า
ขอ เว้นแต่มีเหตุอันสมควรนายทะเบียนจะพิจารณาให้ทดสอบแก้ตัวก่อนระยะเวลาที่ก้าหนดได้
แล้วแต่กรณี และหากพ้นก้าหนดระยะเวลาแล้ว ผู้ทดสอบต้องยื่นค้าขอใหม่ และทดสอบใหม่ทั งหมด 
จากข้อกฎหมายข้างต้นส่งผลให้ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถท้าการทดสอบสมรรถภาพในท่าที่สอบตก
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ได้ใหม่ถึง 2 ครั ง หากรวมครั งแรกจึงเท่ากับว่าผู้เข้ารับการทดสอบสามารถทดสอบสมรรถภาพทาง
รา่งกายได้ท่าละ 3 ครั ง กรณีการทดสอบครั งที่สองผู้ทดสอบยังไม่สามารถผ่านการทดสอบได้แสดงให้
เห็นว่าอาจเกิดความผิดปกติบางประการกับผู้ทดสอบ หรืออาจเป็นการบ่งชี ให้เห็นว่าผู้ทดสอบอาจ
เป็นโรคที่ไม่แสดงอาการหลักในทันที ทั งนี จากการศึกษาพบว่าโรคลมชักจะแสดงอาการเตือนได้แก่ 
อาการชาหรือรู้สึกคล้ายมีหนามทิ่มต้าในบางส่วนของร่างกาย อาการมองเห็นที่ผิดปกติ เช่นเห็นแสง
ไฟกระพริบ ได้ยินเสียงผิดปกติ เช่น เสียงกระดิ่ง เสียงผึ งบิน เสียงพูด มีความผิดปกติทางอารมณ์ เช่น
รู้สึกกลัว ใจสั่น วิงเวียน ขนลุก เป็นต้น395 และอาการเหล่านี อาจเป็นสาเหตุที่ท้าให้ผู้ทดสอบไม่
สามารถผ่านการทดสอบบางท่าได้ ดังนั นการให้โอกาสผู้ทดสอบเข้ารับการทดสอบเป็นครั งที่สามจึง
เป็นการเพ่ิมความเสี่ยงในการได้ผู้ขับรถที่มีโรคที่ไม่แสดงอาการ  

2)  การทดสอบภาคปฏิบัติ 
   ส้าหรับขั นตอนการทดสอบภาคปฏิบัติหรือการทดสอบขับรถ เฉพาะ
ประเทศออสเตรเลียเท่านั นที่ไม่มีขั นตอนนี  เพราะการขอรับใบอนุญาตขับรถของออสเตรเลียมีขั นตอน
ที่รัดกุมอยู่แล้ว คือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจะต้องผ่านการเป็นผู้ฝึกขับรถ ได้ใบอนุญาตชั่วคราว แล้ว
จึงได้ใบอนุญาตฉบับเต็ม ในส่วนของขั นตอนการสอบขับรถของประเทศไทยระเบียบกรมการขนส่ง
ทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจ้าตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2554 
หมวดที่ 2 ก้าหนดว่า วิธีการทดสอบและการประเมินผลทั งหมด 7 ท่า ได้แก่ ท่าที่ 1 การขับรถ
เดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง ท่าที่ 3 การขับ
รถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย ท่าที่ 4 การหยุดรถและออกรถบนทางลาด ท่าที่ 5 
การกลับรถ ท่าที่ 6 การขับรถเดินหน้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉาก และท่าที่ 7 การขับรถโดยปฏิบัติ
ตามเครื่องหมายจราจร โดยผู้ทดสอบต้องท้าการทดสอบขับรถรวม 3 ท่า คือท่าที่ 1 และท่าที่ 2 เป็น
ท่าบังคับ และเลือกทดสอบอีก 1ท่า ตามความเหมาะสมของสนามทดสอบแต่ละแห่ง โดยเจ้าหน้าที่ผู้
ประเมินการทดสอบจะคอยสังเกตุการณ์อยู่บริเวณสนามทดสอบ อันเป็นการแตกต่างในข้อ
สาระส้าคัญกับข้อก้าหนดของสหภาพยุโรป ที่ก้าหนดให้การทดสอบต้องท้าบนถนนจริงและต้องมี
เจ้าหน้าที่นั่งไปบนรถด้วยเพื่อประเมินผลการทดสอบ การทดสอบที่ก้าหนดให้เจ้าหน้าที่โดยสารไปกับ
ผู้ทดสอบจะท้าให้เจ้าหน้าที่สามารถสังเกตเห็นข้อบกพร่องของผู้ขับรถได้อย่างใกล้ชิด ผลส้ารวจของ 
RSA (Road Safety Authority) ประเทศไอร์แลนด์รายงานว่าในการทดสอบขับรถเจ้าหน้าที่มักพบ
ข้อบกพร่องที่ท้าให้ผู้ทดสอบไม่ผ่านการทดสอบหลายประการ เช่น ผู้ทดสอบขาดความรอบคอบ ไม่

                                           
395 สถาบันประสาทวิทยา, แนวทางเวชปฏิบัติโรคลมชัก ส าหรับแพทย์ (กรุงเทพมหานคร: 

ธนาเพรส, 2559), หน้า 2. 
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สังเกตรถคันอื่นก่อนเลี ยว หรือเปลี่ยนเลน ไม่ท้าตามป้ายบอกทางและสัญญานไฟจราจร ไม่สามารถใช้
หรือควบคุม เกียร์ คลัทช์ คันเร่ง และพวงมาลัย ในลักษณะปลอดภัย หรือใช้ความเร็วไม่ตรงตามที่
กฎหมายก้าหนดส้าหรับสถานที่นั น396 ซึ่งข้อบกพร่องเหล่านี อาจพบได้ยากจากการทดสอบขับรถของ
ไทย เพราะการทดสอบในสนามทดสอบโดยให้เจ้าหน้าที่สังเกตการณ์อยู่ด้านนอกรถนั น เจ้าหน้าที่ไม่
สามารถเห็นปฏิกิริยาของผู้ทดสอบได้อย่างใกล้ชิดจึงไม่อาจพบข้อบกพร่องต่าง ๆได้ สอดคล้องกับ
มาตรรา 34 ของกฎหมายว่าด้วยหลักสูตรการทดสอบขับรถของประเทศตุรกี (Madde 34 Motorlu 
Taşıt Sürücü Kursu Yönetmeliği) ที่ก้าหนดให้เจ้าหน้าทีต่้องเริ่มประเมินผู้ทดสอบตั งแต่การเตรียม
ตัวก่อนขับรถ การควบคุมรถขณะขับรถ การสังเกตบริเวณโดยรอบ การระมัดระวังผู้ใช้รถใช้ถนนคน
อ่ืน และการใช้ส่วนควบ อุปกรณ์ของรถได้อย่างถูกต้อง อันเป็นการประเมินผู้สอบในทุกด้าน ดังนั นผู้
ผ่านการทดสอบของประเทศตุรกีนอกจากจะขับรถได้แล้ว ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ 
ระหว่างการทดสอบ และมีความระมัดระวังผู้ใช้รถใช้ถนนรอบข้าง 

3)  การได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถชั่วคราว 
   จากการส้ารวจผลการขับรถของผู้ขับรถมือใหม่ในนครซิดนีย์ประเทศ
ออสเตรเลีย ปี ค.ศ.2008 พบว่าผู้ขับรถมักก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีแรกที่ได้รับใบอนุญาต
ขับรถชั่วคราว (Provisional 1)397 และพบว่าอุบัติเหตุมักเกิดขึ นจากปัจจัยอายุของผู้ขับรถ และเวลา
ในการขับรถ ดังนั นจึงมีการออกเง่ือนไขเพ่ิมเติมในการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว โดยบังคับ
ใช้ตั งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ได้แก่ ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวชนิด Provisional 1 
และมีอายุต่้ากว่า 25 ปีห้ามมิให้ขับรถในระหว่างเวลา 00.00–05.00 นาฬิกา และผู้ขับรถที่ได้รับ
ใบอนุญาตขับรถชั่วคราวชนิด Provisional 1 และมีอายุต่้ากว่า 25 ห้ามมิให้บรรทุกผู้โดยสารที่มีอายุ 
16-20 ปีมากกว่า 1 คน ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม เว้นแต่จะมีผู้เชี่ยวชาญในการขับรถนั่งอยู่ด้านข้างขณะ  
ขับรถ 
   ส้าหรับประเทศไทย พบว่าปัจจัยเรื่องประสบการณ์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การขาดประสบการณ์ แบ่งเป็น การขาดประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ ขาดการ
ฝึกฝนอบรม การไม่คุ้นเคยกับยานพาหนะ อีกประการหนึ่งคือ การขาดประสบการณ์ในสภาวะ ได้แก่

                                           
396 Department of Planning, Transport and Infrastructure, Rules to Protect   

P-Platers, Retrieved September 1, 2018 from http://mylicence.sa.gov.au/gls/home  
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ไม่คุ้นเคยกับสภาพทางและสภาพดินฟ้าอากาศ398 และนอกจากนี ยังพบว่าพฤติกรรมการขับขี่ของ
วัยรุ่นซึ่งเป็นผู้เริ่มต้น และยังไม่มีประสบการณ์ มักจะมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ที่เป็น
อันตรายจากการจราจรในระดับต่้า แต่มักประเมินทักษะและความสามารถในการขับขี่ของตนเองใน
ระดับสูง เมื่อเทียบกับผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์พบว่าผู้ขับขี่วัยรุ่นมักยอมรับความเสี่ยงจากการเกิด
อุบัติเหตุได้มากกว่า แต่ในทางตรงกันข้ามมักรับรู้ อันตรายได้ช้ากว่าผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์399 ดังนั น
เรื่องอายุ การขาดประสบการณ์ และความไม่ช้านาญในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว
จึงเป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติทางถนนได้ โดยหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเรื่องผู้ได้รับใบอนุญาตขับ
รถชั่วคราวของไทยถูกก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 44 ความว่า ใบอนุญาต
ขับรถชั่วคราวให้มีอายุ  2 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต โดยไม่ได้ก้าหนดเงื่อนไขใด ๆ แต่ร่าง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 70 ตอนท้ายให้อ้านาจในการก้าหนดเงื่อนไขของ
ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวว่า. . . “ให้อธิบดีมีอ้านาจประกาศก้าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้
ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวต้องปฏิบัติส้าหรับการขับรถ”  
  จากการศึกษาเรื่องปัจจัยประสบการณ์และพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นในประเทศ
ไทย พบว่ามีสภาพปัญหาใกล้เคียงกับปัญหาผู้ขับรถมือใหม่ของประเทศออสเตรเลีย ดังนั นการสร้าง
เงื่อนไขเช่น เรื่องอายุผู้ขับรถหรือ ระยะเวลาการขับรถเพ่ือจ้ากัดพฤติกรรมการขับรถของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตขับรถชั่วคราวจะสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากผู้ขับรถที่ถือใบอนุญาต
ชั่วคราวได้  

5.1.1.3 การได้มาซึ่งใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารณะของสหภาพยุโรป 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศตุรกี และประเทศไทย 
  วิเคราะห์คุณสมบัติของผู้ขอรับและขั นตอนการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นผู้
ขับรถของประเทศไทย สหภาพยุโรป ประเทศตุรกี และประเทศออสเตรเลีย 
   1) คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถของสหภาพยุโรป 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศตุรกี และประเทศไทย 
   ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทยหรือผู้ขับรถ เป็นต้าแหน่งหนึ่งของ
ผู้ประจ้ารถ โดยมาตรา 92 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 วางหลักว่า ผู้ประจ้ารถได้แก่ 
ผู้ขับรถ ผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง และห้ามมิให้ผู้ใดเป็นผู้

                                           
398 กาญจน์กรอง สุอังคะ, รายงานการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่มีผล

ต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์ (รายงานการวิจัย เสนอต่อสาขาวิชา
วิศวกรรมขนส่ง ส้านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2559), หน้า 7. 

399 เรื่องเดียวกัน, หน้า 29. 
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ประจ้ารถ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และกฎหมายยังได้วางหลักต่อไปว่า ใบอนุญาต
ส้าหรับผู้ประจ้ารถมี 4 ประเภทเท่านั น คือ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร 
ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ และใบอนุญาตเป็นผู้บริการ จากหลักกฎหมายดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า ผู้ขับรถ
คือต้าแหน่งหนึ่งในผู้ประจ้ารถ แต่ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. …. ก้าหนดเรื่องผู้ประจ้า
รถเสียใหม่ โดยแยกต้าแหน่งผู้ขับรถออกจากผู้ประจ้ารถ โดยร่างไว้ในหมวด 3 เรื่องการประกอบการ
ขนส่ง ให้ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะอยู่ในส่วนที่ 4 และผู้ประจ้ารถอยู่ในส่วนที่ 5 ได้แก่ ผู้เก็บค่า
โดยสาร นายตรวจ และผู้บริการตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
   ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกมี 4 ชนิด ได้แก่ 
ชนิดที่หนึ่งใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส้าหรับรถที่มีน ้าหนักรถและ น ้าหนักบรรทุกรวมกันไม่เกิน 3,500 
กิโลกรัมที่มิได้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือส้าหรับรถขนส่งผู้โดยสารไม่เกิน 20 คน ชนิดที่สองใบอนุญาต
เป็นผู้ขับรถส้าหรับรถที่มีน ้าหนักรถและ น ้าหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่า3,500 กิโลกรัมที่มิได้ใช้ขนส่ง
ผู้โดยสาร หรือส้าหรับรถขนส่งผู้โดยสารเกิน 20 คน ชนิดที่สามใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถซึ่งโดยสภาพใช้
ส้าหรับลากจูง รถอ่ืนหรือล้อเลื่อนที่บรรทุกสิ่งใด ๆ บนล้อเลื่อนนั น และชนิดที่สี่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
ส้าหรับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย โดยใบอนุญาตแต่ละชนิดใช้สับเปลี่ยนกันไม่ได้ เว้นแต่ใบอนุญาต
ชนิดที่สอง ชนิดที่สาม และชนิดที่สี่ใช้เป็นใบอนุญาตชนิดที่หนึ่งได้ ใบอนุญาตชนิดที่สามและ ชนิดที่สี่
ใช้เป็นใบอนุญาตชนิดที่สองได้ และใบอนุญาตชนิดที่สี่ใช้เป็นใบอนุญาต ชนิดที่สามได้ ทั งนี ตามมาตรา 
95 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่ 5 พ.ศ.2535 
   ผู้เขียนยกตัวอย่างให้นายด้าต้องการขับรถตู้โดยสารสาธารณะนายด้าต้อง
ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 1 นายด้าต้องการขับรถเมล์สาธารณะนายด้าต้องขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้ขับชนิดที่ 2  นายด้าต้องการขับรถพ่วงนายด้าต้องขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับชนิดที่ 3 นายด้า
ต้องการขับรถบรรทุกวัตถุอันตรายนายด้าต้องขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับชนิดที่ 4 ดังนั น เมื่อนายด้ามี
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถบัส รถพ่วง หรือรถบรรทุกวัตถุอันตราย นายด้าก็สามารถขับรถตู้ได้ โดยไม่ต้อง
ขออนุญาตใหม่ และหากนายด้ามีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถพ่วง และรถบรรทุกวัตถุอันตรายนายด้าก็
สามารถขับรถบัสได้ และหากนายด้ามีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย นายด้าก็สามารถขับ
รถพ่วงได้ ดังนั นสรุปว่า กรณีนายด้าเป็นผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถบรรทุกวัตถุอันตราย นายด้าจึง
สามารถขับรถพ่วง รถบัส รถตู้ได้ โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตใหม่อีก  
   อายุของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถถูกก้าหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 
45 พ.ศ.2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ความว่า ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่หนึ่ง ชนิดที่สอง และชนิดที่สาม ในประเภทการขนส่งประจ้าทาง การ
ขนส่งไม่ประจ้าทางหรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 25 ปี และจะต้องมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา 96 ของพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทาง
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บก พ.ศ.2522 ได้แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของผู้ขับรถสาธารณะบางประการเช่น มาตรา 45 (6) ผู้
ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ต้องไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่ สุดให้จ้าคุกใน
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี  หรือความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับ
การก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย 
ความผิดต่อเสรีภาพ ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ ความผิดฐานกรรโชก รี ดเอาทรัพย์ ชิง
ทรัพย์และปล้นทรัพย์ ความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานรับของโจร และความผิดฐานท้าให้เสียทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้
โทษเว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี จาก พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 
93(9) ความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ้ารถในประเภทการขนส่งประจ้าทาง การ
ขนส่งไม่ประจ้าทาง หรือ การขนส่งโดยรถขนาดเล็กต้องไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษา
ถึงที่สุดหรือค้าสั่ง ที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดอันได้กระท้าโดย 
ประมาทที่มิใช่เกี่ยวกับการใช้รถในการกระท้าผิดหรือความผิดลหุโทษ หรือ ได้พ้นโทษมาแล้วเกินสามปี  
   ในสหภาพยุโรปบุคคลประสงค์จะขับรถเมล์ รถบัส หรือรถบรรทุก นอกจาก
จะต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิดนั น ๆ แล้ว จะต้องมีใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพ Driver 
Certificate Of Professional Competence หรือ CPC ซึ่งเป็นใบประกาศที่มอบไว้ให้แก่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับรถประจ้าทาง หรือรถบรรทุก โดยถูกก้าหนดไว้ในค้าสั่งฉบับที่  2003/59/EC 
ออกโดยคณะกรรมาธิการยุโรปและรัฐสภา (DIRECTIVE 2003/59/EC OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 July 2003) ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติเบื องต้นและการ
ฝึกอบรมเพ่ือเป็นผู้ขับรถขนส่งผู้โดยสารหรือสิ่งของ โดยมีสาระส้าคัญคือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
โดยสารสาธารณะ จะต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 21 ปีบริบูรณ์ และ กรณีใบอนุญาตขับรถประเภท D และ 
D1 และมีใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพ (CPC) โดยผู้ขับรถไม่สามารถขับรถเกิน 50 กิโลเมตรจาก
สถานีต้นทาง แต่ส้าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตมีอายุไม่ต่้ากว่า 24 ปีบริบูรณ์ ส้าหรับใบอนุญาตขับรถ
ประเภท D และมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถมืออาชีพ (CPC) จะไม่ถูกจ้ากัดระยะทางการขับรถ 
   เช่นเดียวกับประเทศตุรก ีตามข้อก้าหนดการขนส่งทางบก ค.ศ.2015 เลขที่ 
มีลักษณะการออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพใกล้เคียงกับสหภาพยุโรป แต่เนื่องจากประเทศ
ตุรกีไม่ใช่สมาชิกของสหภาพยุโรป ดังนั นเงื่อนไข ขั นตอนการออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพ
นั นจึงมีความแตกต่างกันพอสมควร กล่าวคือ ใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพของประเทศตุรกี
แบ่งเป็น 4 ประเภท แต่ประเภทที่เก่ียวกับการขนส่งผู้โดยสารได้แก่ ประเภทที่ 1 และ 2 ได้แก่ SRC1 
เป็นใบอนุญาตส้าหรับผู้ขับรถเพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร ทั งในประเทศ และระหว่างประเทศ โดย
ใบอนุญาต SRC 1 สามารถใช้แทน SRC 2 ได้ ผู้ขอรับอนุญาตต้องมีอายุ 26 ปีบริบูรณ์ และสามารถ
ใช้งานได้จนถึงอายุ 66 ปี โดยผู้ขอรับอนุญาตต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม เกี่ยวกับยาเสพติด อาวุธ
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ปืน และลักลอบน้าเข้าหรือส่งออกสินค้า เป็นต้น หลังจากที่ผู้ขับรถได้รับใบอนุญาต SRC 1 แล้ว ผู้ขับ
รถสามารถขับรถโดยสารสาธารณะได้ทุกชนิด ทั งในประเทศและต่างประเทศ และ SRC 2 เป็น
ใบอนุญาตส้าหรับผู้ขับรถเพ่ือบรรทุกผู้โดยสารเฉพาะในประเทศเท่านั น ไม่สามารถใช้เพ่ือขับ
รถบรรทุกผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ โดยผู้ขอรับอนุญาตต้องมีอายุ 26 ปีบริบูรณ์ และสามารถใช้
งานได้จนถึงอายุ 66 ปี หลังจากที่ผู้ขับรถได้รับใบอนุญาต SRC 2 แล้ว ผู้ขับรถสามารถขับรถโดยสาร
สาธารณะได้ทุกชนิดในประเทศตุรกีเท่านั น  
   ส้าหรับประเทศออสเตรเลียบุคคลจะขอรับใบอนุญาตขับรถโดยสาร
สาธารณะได้นั น ต้องได้รับใบอนุญาตให้ขับรถประเภท LR, MR และ HR มาก่อน โดยผู้ขอรับ
ใบอนุญาตจะต้องได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่ต่้ากว่า 3 ปี และจะต้องถือใบอนุญาตติดต่อกันไม่ต่้ากว่า   
2 ปี  

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติเรื่องเงื่อนอายุ แต่ละประเทศก้าหนดเกณฑ์อายุ
ส้าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนที่แตกต่างกันคงเป็น
ขั นตอนการได้มาซึ่งใบอนุญาต โดยเฉพาะประเทศไทยที่ไม่ได้ก้าหนดชนิดใบอนุญาตขับรถตาม
ลักษณะของรถ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าหากไทยก้าหนดชนิดใบอนุญาตขับรถเช่นกับสหภาพยุโรปหรือ
ประเทศตุรกีจะท้าให้ระบบการออกใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถมีความสอดคล้องและ
มีประสิทธิภาพมากขึ น ประกอบกับประเทศไทยมีรถโดยสารสาธารณะหรือรถบรรทุกหลายชนิด ไม่ว่า
จะเป็น รถมินิบัส รถบัส รถบัสมีส่วนพ่วง รถตู้ หรือรถสองแถว แม้รถบางชนิดจะมีลักษณะการบังคับ
ที่ใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันเสียทีเดียว การที่กฎหมายไทยเปิดช่องให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ขับ
รถบรรทุกวัตถุอันตรายสามารถขับรถทุกประเภทได้นั นมีความไม่สอดคล้องกับหลักความเป็นจริง 
เพราะผู้ที่ขับรถบรรทุกวัตุไวไฟได้ไม่ได้หมายความว่าจะมีความเชี่ยวชาญในการขับรถตู้ หรือขับรถบัส 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่เป็นรถโดยสารสาธารณะ และอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ เห็นได้ว่าทั งสหภาพ
ยุโรป ประเทศตุรกี และประเทศออสเตรเลีย บุคคลจะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถได้จะต้องมี
ใบอนุญาตขับรถชนิดนั น ๆ มาก่อน เช่นประเทศออสเตรเลียผู้ขอรับอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะ
จะต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิด LR MR หรือ HR มาแล้วไม่ต่้ากว่า 3 ปี หมายความว่าการจะขอรับ
ใบอนุญาตขับรถโดยสารสาธารณะได้นั นบุคคลจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการขับรถชนิดนั น ๆมาก่อน
แล้วแตกต่างจากประเทศไทยที่ก้าหนดให้บุคคลสามารถขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถได้ แม้จะไม่มี
ใบอนุญาตขับรถมาก่อนก็ตาม กล่าวคือหากบุคคลใดต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถบัสโดยสาร
สาธารณะ บุคคลดังกล่าวสามารถขอรับการทดสอบเพ่ือรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถได้เลยโดยไม่ต้องมี
ใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือรถบัสมาก่อน อันเป็นการแตกต่างกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของ
ต่างประเทศในเรื่องประสบการณ์ของผู้ขับรถ ซึ่งเป็นความแตกต่างในข้อสาระส้าคัญ ผู้เขียนเห็นว่า
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายไทยเปิดช่องว่างมากเกินไป เพราะความเชี่ยวชาญของการเป็นผู้ขับรถส่วน
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หนึ่งจะต้องเกิดก่อนการได้รับอนุญาต ไม่ใช่ได้รับอนุญาตก่อนแล้วจึงไปฝึกฝนขณะปฏิบัติงานจริง 
เช่นนี ผลร้ายที่จะตามมาคือความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ นของผู้โดยสาร  
   เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนผู้เขียนจึงสรุปขั นตอนการได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถที่
แสดงให้เห็นปัญหาการออกใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถที่ข้ามขั นตอนของกฎหมายไทย โดยก้าหนดให้
บุคคลต้องการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถบัสโดยสารสาธารณะ 
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สหภาพยุโรป 
 
 
 
 
 
ประเทศตุรกี      
 
  
 
 
 
 
ประเทศออสเตรเลีย  
 
 
 
 
 
 
 
ประเทศไทย   
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5.6 สรุปขั นตอนการได้มาซ่ึงใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ 

นายสมหมายต้องการขับรถบัสเพื่อขนส่งผู้โดยสาร 
 

นายทอมต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิด B รถยนต์
เสียก่อน 
 
จากนั นนายทอมจึงขอรับใบอนุญาตขับรถชนิด D รถ
บัส 
 
และนายทอมต้องมีใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถ CPC 
 

นายเอมเรต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิด B รถยนต์
เสียก่อน 

 
 

จากนั นนายเอมเรจึงขอรับใบอนุญาตขับรถชนิด D 
รถบัส 
 
และนายเอมเรต้องมีใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถ SRC 
 

นายโอเว่นต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิด C รถยนต์
เสียก่อน 
 
 

จากนั นนายโอเว่นจึงขอรับใบอนุญาตขับรถชนิด MR 
รถบรรทุกขนาดกลาง 
 
และนายทอมต้องมีใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถโดยสาร
สาธารณะ 
 

นายสมหมายสามารถเข้ารับการอบรมและทดสอบ
เพ่ือขอรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถชนิด 2 ได้เลย 
เพราะตามกฎหมายไม่ได้ก้าหนดให้มีใบอนุญาตขับ
รถชนิดรถบัสไว้  และไม่ ได้ก้าหนดว่าจะต้องมี
ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นมาก่อนแต่อย่างใด 

นายทอมต้องการขับรถบัสเพื่อขนส่งผู้โดยสาร 

 

นายเอมเรต้องการขับรถบัสเพื่อขนส่งผู้โดยสาร 

 

นายโอเว่นต้องการขับรถบัสเพื่อขนส่งผู้โดยสาร 
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จากการสรุปขั นตอนการได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถตลอดจนถึงการได้มาซึ่ง

ใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถพบว่ามีเพียงประเทศไทยที่สามารถเข้ารับการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาต
เป็นผู้ขับรถได้โดยที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตขับรถมาก่อน และตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
มาตรา 95 ยังวางหลักให้ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ส้าหรับใช้ขนส่งวัตถุอันตรายสามารถใช้แทน
ใบอนุญาตชนิดอื่นได้ทุกชนิด ผู้เขียนเห็นว่าใบอนุญาตบางชนิดไม่อาจใช้แทนกันได้ เช่นใบอนุญาตเป็น
ผู้ขับรถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของไม่อาจใช้แทนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถบรรทุกผู้โดยสารได้ ดังนั นประเทศ
ไทยควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การแยกชนิดของใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ รวมถึงเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ของ
การขอใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถโดยเพ่ิมคุณสมบัติเกี่ยวกับประสบการณ์ในการขับรถหรือการได้รับ
ใบอนุญาตขับรถชนิดที่ขอรับมาแล้ว เป็นต้น 

2) ขั นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของสหภาพยุโรป ประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศตุรกี และประเทศไทย 
   พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 หมวดที่  7 มาตรา 92 
อนุมาตราสอง วางหลักว่า ผู้ที่จะขออนุญาตเป็นผู้ขับรถได้นั นจะต้องมีความรู้ความสามารถตามที่
ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 พ.ศ.2537 วางหลักให้สอดรับ ความว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่งประจ้าทางการขนส่ง ไม่ประจ้าทางหรือการขนส่ง โดยรถ
ขนาดเล็กต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ในด้านประสาทมือปฏิกิริยาสายตาทางลึก 
สายตาทางกว้าง และสายตาบอดสี จากกรมการขนส่งทางบก หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่ง
ทางบกรับรอง กรณีเป็นการทดสอบ 4 ท่าเช่นเดียวกับการขอใบอนุญาตขับรถ และนอกจากนี จะต้อง
ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 30 นาที 
ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย 30 นาที ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
ทางบก กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา 30 นาที ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถและการบ้ารุงรักษา
รถ 30 นาที ความรู้เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ 30 นาที ความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 30 นาที หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขับรถ 30 นาที หัวใจของการ
บริการทางการขนส่ง 30 นาที การตรวจความพร้อมของรถก่อนและหลังการใช้งาน 30 นาที ความรู้
เกี่ยวกับการขับรถลากจูง และการขับรถลากจูงอย่างปลอดภัย 30 นาที รวมแล้ว 5 ชั่วโมงส้าหรับรถ
ขนาดเล็กน ้าหนักบรรทุกรวมกันไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม และ 12 ชั่วโมงส้าหรับรถขนาดใหญ่ ส่วน
กรณีขับรถเพ่ือบรรทุกวัตถุอันตรายจะต้องมีการอบรมเพ่ิมเติม การทดสอบข้อเขียนส้าหรับใบอนุญาต
ชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 เป็นข้อเขียนจ้านวน 60-65 ข้อ และขั นสุดท้ายการทดสอบขับรถ โดยผู้ขอรับ
ใบอนุญาตชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 ต้องสอบขับรถตามชนิดใบอนุญาตในสนามสอบ 
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ส้าหรับสหภาพยุโรปขั นตอนการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
มืออาชีพ Driver Certificate of Professional Competence (CPC) ตามค้าสั่งฉบับที่ 
2003/59/EC (DIRECTIVE 2003/59/EC) มดี้วยกัน 4 ขั นตอนได้แก่ การทดสอบภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมง 
(Multiple Choice Theory Test) การทดสอบภาคทฤษฎีกรณีศึกษา สถานการณ์ต่าง ๆ 2 ชั่วโมง 
(Case Study Theory Test) การทดสอบขับรถ 90 นาทีและการทดสอบปฏิกิริยาขณะขับรถ 30 
นาที โดยการทดสอบภาคทฤษฎีมี 2 บททดสอบ คือ บททดสอบแรกประกอบด้วยชุดค้าถาม 100 ข้อ 
ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องท้าให้ถูกต้องจ้านวน 61 ข้อ บททดสอบที่สองประกอบด้วย 3 กรณีศึกษา
ซึ่งเป็นสถานการณ์สั น ๆ โดยบททดสอบจะอธิบายสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คนขับอาจเผชิญและมีค้าถาม
จากสถานการณ์ที่ให้มา จ้านวน 15 ข้อต่อ 1 สถานการณ์ รวมบททดสอบในส่วนที่สองนี เป็น 45 ข้อ 
และการทดสอบขับจะถูกจัดให้มีขึ นบนถนนจริง โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้นั่งอยู่ภายในรถ 2 -3 คน เพ่ือ
ควบคุมและประเมินผู้เข้าทดสอบ ประกอบกับการทดสอบปฏิกิริยา โดยเจ้าหน้าที่จะท้าการทดสอบ
ในด้านต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัย ความสะดวกสบายของผู้โดยสาร กฎหมายที่เกี่ยวกับการขับขี่รถ
และ ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินของผู้ขับ อย่างไรก็ดีบุคคลที่ผ่านการทดสอบทั ง 
4 ขั นตอนข้างต้นแล้ว จะได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพ แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ จนกว่าจะ
เข้าอบรมตามที่ก้าหนดครบระยะเวลา 5 ปีโดยผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องเข้ารับการอบรมอย่าง
สม่้าเสมอ (Periodic Training) ซึ่งก้าหนดว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องเข้ารับการอบรมนี ไม่ต่้ากว่า 35 
ชั่วโมงภายในระยะเวลา 5 ปี และจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 7 ชั่วโมงในทุก ๆปี 

 ประเทศตุรกี ตามข้อก้าหนดการขนส่งทางบก ค.ศ.2015 เลขที่ 4925 
(karayollari tasima yönetmeliği 2015 No.4925) ก้าหนดขั นตอนการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้เป็นผู้
ขับรถมืออาชีพไว้แตกต่างจากสหภาพยุโรปพอสมควร โดยการขอรับใบอนุญาตบุคคลจะต้องผ่าน
ขั นตอนการอบรมอย่างเข้มงวด โดยผู้ขอรับใบอนุญาตประเภท 1 และ 3 จะต้องเข้ารับการอบรม 32 
ชั่วโมง 14 บทเรียน ส่วนประเภท 2 และ 4 ต้องเข้ารับการอบรม 28 ชั่วโมง 13 บทเรียนโดยอบรม
เรื่อง ความรู้เรื่องยานพาหนะ และการขับรถเชิงพาณิชย์ ความรู้เรื่องระยะเวลาการท้างานและการพัก 
ความรู้เรื่องจิตวิทยา และพฤติกรรม ความรู้เรื่องการขนส่งผู้โดยสาร ความรู้เรื่องการขับรถออกนอก
ประเทศ ความรู้เรื่องการขับรถอย่างปลอดภัย ความรู้เรื่องการอ่านแผนที่ ความรู้เรื่องเทคโนโลยีด้าน
การสื่อสาร ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื องต้น ความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ ความรู้เรื่อ งกฎ
จราจรและบทลงโทษ และความรู้เรื่องความรับผิดชอบและการประกันภัยและหลังจากนั นจะเป็นการ
ทดสอบภาคทฤษฎีโดยการทดสอบจะประกอบด้วยค้าถามปรนัยจ้านวน 25 -50 กรณีการทดสอบขับ
รถจะถูกจัดขึ นหรือไม่ขึ นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่  

ส้าหรับประเทศออสเตรเลีย พระราชบัญญัติการขนส่งผู้โดยสาร ค.ศ. 1994 
(Transport Operations (Passenger Transport) Act 1994) ก้าหนดขั นตอนเพ่ือขอรับใบอนุญาต
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เป็นผู้ขับรถสาธารณะ (Driver Authorizations) โดยผู้ขอรับอนุญาตจะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถ
ชนิด LR, MR, HR มาแล้ว และบุคคลผู้ยื่นค้าขอ หรือต่อใบอนุญาตจะต้องมีหลักฐานยืนยันการมีสิทธิ
ท้างานในประเทศออสเตรเลีย  และหลักฐานการเป็นพลเมืองของประเทศออสเตรเลีย หรือมีถิ่นที่อยู่
เป็นการถาวรในประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น จากนั นเจ้าหน้าที่จะท้าการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม คุณสมบัติและประวัติการขับขี่ นอกจากนี ผู้ยื่นค้าขอจะต้องผ่ านการรับรองทางประวัติ
ด้านการรักษาโดยผู้ยื่นค้าขอจะต้องได้รับใบรับรองแพทย์จากผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ตามตัวอย่าง
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่ผู้เขียนแสดงไว้ข้างต้น  

จากการศึกษาขั นตอนการได้มาซึ่งใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของประเทศไทย 
สหภาพยุโรป ประเทศตุรกี และประเทศออสเตรเลีย พบว่าประเทศออสเตรเลียมีขั นตอนการได้มาที่
แตกต่างจากประเทศอ่ืน เพราะเป็นเพียงการตรวจสอบทางเอกสาร ไม่มีการทดสอบภาคทฤษฎีหรือ
ภาคปฏิบัติอีก ทั งนี เพราะการได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถชนิด LR, MR, HR มีขั นตอนที่ค่อนข้างรัดกุม
อยู่แล้วกล่าวคือจะต้องเป็นผู้ฝึกขับรถ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ขับรถชั่วคราวอีกสามปี แล้วจึงสามารถมี
ใบอนุญาตขับรถฉบับเต็มได้ และแม้มีใบอนุญาตขับรถชนิด LR, MR, HR แล้วก็ยังต้องได้รับอนุญาตให้
เป็นผู้ขับรถชนิดนั น ๆมาแล้วไม่ต่้ากว่า 3 ปี ส่วนประเทศตุรกีกับสหภาพยุโรปแม้จะเป็นการออก
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพเหมือนกัน แต่ขั นตอนการได้มาแตกต่างกัน โดยตุรกีให้ความส้าคัญ
กับการอบรมภาคทฤษฎี ส่วนสหภาพยุโรปให้ความส้าคัญกับการทดสอบทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ส้าหรับประเทศไทย เริ่มต้นที่ขั นตอนทดสอบสมรรถภาพ ซึ่งเป็นขั นตอนที่ไม่ถูกบังคับใช้ทั งในสหภาพ
ยุโรป ตุรกี หรือออสเตรเลีย และส้าหรับการอบรม 12 ชั่วโมงเม่ือเทียบกับการอบรมของสหภาพยุโรป 
หรือประเทศตุรกี เห็นว่าของไทยยังใช้ระยะเวลาน้อยเกินไปส้าหรับการอบรม และสุดท้ายคือขั นตอน
การทดสอบขับเป็นเพียงการทดสอบในสนามทดสอบเท่านั นต่างจากสหภาพยุโรปที่จะเป็นการทดสอบ
ขับบนถนนจริง 
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ตารางที่ 5.6 ขั นตอนการได้มาซึ่งใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของสหภาพยุโรป ประเทศตุรกี ประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศไทย 

ที ่ ขั้นตอนการได้มาของ
ประเทศไทย 

ขั้นตอนการได้มาของ
สหภาพยุโรป 

ขั้นตอนการได้มาของ
ประเทศตุรกี 

ขั้นตอนการได้มาของ
ประเทศออสเตรเลีย 

1. ทดสอบสมรรถภาพ 4 
ท่า 

ทดสอบภาคทฤษฎี 2 
ช่ัวโมง 100 ข้อ 

อบรม 28-32 ช่ัวโมง ยื่นเอกสาร 

2. อบรมไม่ต่้ากว่า 5-12 
ช่ัวโมง 

ทดสอบภาคทฤษฎี
กรณีศึกษา 2 ช่ัวโมง 45 
ข้อ 

สอบภาคทฤษฎี 25-50 
ข้อ 

ตรวจสอบเอกสาร 

3.  สอบภาคทฤษฎี 60-65 
ข้อ 

ทดสอบขับรถ 90 นาทีบน
ถนนจริง 

  

4. ทดสอบขับรถในสนาม
ทดสอบ 

ทดสอบปฏิกริิยา 30 นาที   

5.  อบรม 35 ช่ัวโมง นาน 5 
ปี 

  

 

ตารางที่ 5.7 หลักสูตรการอบรมใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของสหภาพยุโรป ประเทศตุรกี ประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศไทย 

ประเทศไทย 
 (ใบอนุญาตเป็นผู้ขบัรถ) 

สหภาพยุโรป (CPC) ประเทศตุรกี (SRC) ประเทศออสเตรเลีย
(DA) 

1. ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยการจราจร
ทางบก และกฎหมายว่า
ด้วยรถยนต ์

1. ฝึกการขับรถด้วยความ
ปลอดภัยขั นสูง 

1. ความรู้เรื่องกฎจราจรและ
บทลงโทษ 
 

ไม่มีการอบรม 

2. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค
การขับรถอย่างปลอดภัย 

2. กฎระเบียบต่าง ๆ ทั งนี 
เพื่อให้ผู้ขับรถท้างานและ
พักตามระยะเวลาที่
ก้าหนดไว้ตามกฎหมาย   

2. ความรู้เรื่องการขับรถอย่าง
ปลอดภัย  
 

 

3. ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
ทางบก กฎหมายแพ่งและ
กฎหมายอาญา 

3. สุขภาพ และ
สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย  
 

3. ความรู้เรื่องยานพาหนะ และ
การขับรถเชิงพาณิชย์  
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ประเทศไทย 
 (ใบอนุญาตเป็นผู้ขบัรถ) 

สหภาพยุโรป (CPC) ประเทศตุรกี (SRC) ประเทศออสเตรเลีย
(DA) 

4. ความรู้เกี่ยวกับหน้าท่ีผู้
ขับรถและการบ้ารุงรักษา
รถ 

 4. ความรู้เรื่องระยะเวลาการ
ท้างานและการพัก  
 

 

5. ความรู้เกี่ยวกับมนุษย
สัมพันธ์และมารยาทใน
การขับรถ 

 5. ความรู้เรื่องจิตวิทยา และ
พฤติกรรม จติวิทยาด้าน
การจราจร การติดต่อสื่อสาร  
บุคลิกภาพ การท้าตามความ
ต้องการ ความตึงเครียด 

 

6. ความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 

 6. ความรู้เรื่องการขนส่ง
ผู้โดยสาร 

 

7. หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของผู้ขับรถ 

 7. ความรู้เรื่องการขับรถออก
นอกประเทศ  

 

8. หัวใจของการบริการ
ทางการขนส่ง 

 8. ความรู้เรื่องการอ่านแผนท่ี  
 

 

9. การตรวจความพร้อม
ของรถก่อนและหลังการ
ใช้งาน 

 9. ความรู้เรื่องเทคโนโลยีด้าน
การสื่อสาร 
 

 

10. ความรู้เกี่ยวกับการ
ขับรถลากจูง และการขับ
รถลากจูงอย่างปลอดภัย 

 10. ความรู้เรื่องการปฐม
พยาบาลเบื องต้น 
 

 

  11. ความรู้เรื่องการป้องกัน
อุบัติเหต ุ

 

  12. ความรับผิดชอบและ
ประกันภัย 
 

 

 
จากตารางแสดงขั นตอนการได้มาซึ่งใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประกอบกับ

ตารางแสดงหลักสูตรการอบรมใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของสหภาพยุโรป ประเทศตุรกี ประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศไทยเห็นว่าหลักสูตรการอบรมของแต่ละประเทศมีวิชาที่ใกล้เคียงกัน แต่มี
จ้านวนชั่วโมงอบรมที่แตกต่างกัน โดยประเทศไทยใช้เวลาอบรมเพียง 12 ชั่วโมง ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบ
กับชั่วโมงอบรมของตุรกีที่จะต้องอบรม 28-32 ชั่วโมง ส่วนขั นตอนการทดสอบภาคทฤษฎีควรเพ่ิม
การทดสอบกรณีศึกษาทั งนี เพ่ือทดสอบความเข้าใจ ไหวพริบและการจัดการกับสถานการณ์ที่อาจ
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เกิดขึ นเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว สุดท้ายคือ การทดสอบขับรถตามระเบียบของสหภาพยุโรปเรื่อง
ใบรับรองให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพ CPC ก้าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องทดสอบขับรถบนถนนจริงถึง 
90 นาที เห็นว่าประเทศไทยควรก้าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการทดสอบขับรถให้ชัดเจนขึ นและ
ต้องทดสอบบนถนนจริงเท่านั น 
 

5.1.2 วิเคราะห์ เปรียบเทียบกฎหมายว่าด้วยระยะเวลาการขับรถและการบันทึกข้อมูล
การขับรถโดยสารสาธารณะ 

 ความเหนื่อยล้า (Fatigue) ไม่เพียงเป็นแค่ความรู้สึกเหนื่อยหรือง่วงนอน แต่ความเหนื่อยล้า
ยังเป็นสภาวะที่ร่างกาย และหรือจิตใจมีอาการอ่อนเพลีย และไม่สามารถท้างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ความเหนื่อยล้าอาจเกิดขึ นได้จากหลายสาเหตุเช่น ร่างกายขาดการพักผ่อน หรืออาการ
ป่วย โดยสัญญาณของความเหนื่อยล้าอาจสังเกตได้จาก อาการเมื่อยล้าแม้จะนอนหลับพักผ่อนแล้ว 
การตอบสนองทางร่างกายช้าลง การไม่มีสมาธิและระดับความจ้าลดลง วิสัยทัศน์การมองเห็นลดลง 
เช่นเห็นภาพเบลอเป็นต้น ความเหนื่อยล้าเป็นปัญหาส้าคัญต่อประสิทธิภาพในการขับรถของผู้ขับรถ 
โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องขับรถเป็นเวลานานติดต่อกันและไม่สามารถหยุดพักรถได้ตามอ้าเภอใจ เช่นผู้ขับ
รถโดยสารประจ้าทาง เป็นต้น เมื่อประสิทธิภาพในการขับรถลดลงความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจึง
เพ่ิมขึ น จึงจ้าเป็นต้องหาวิธีจัดการกับความเหนื่อยล้า (Fatigue Management) ด้วยการจ้ากัด
ระยะเวลาการขับรถ จัดให้มีเวลาพัก และการพักผ่อน ที่เพียงพอ ซึ่งวิธีการจัดการความเหนื่อยล้า
เช่นนี จะต้องก้าเนินควบคู่กับการบันทึกข้อมูลการขับรถทั งนี เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดของการจัดการ 
และการก้าหนดวิธีการจัดการความเหนื่อยล้ายังเป็นการสนองยุทธศาสตร์เสาหลัก 5 ประการของ
ภาครัฐในสองเสาหลัก ได้แก่เสาหลักประการที่หนึ่ง การปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ (Road Safety Management) และเสาหลักประการที่
สี่ การสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน (Safer Road Users) โดยหัวข้อนี ผู้เขียนแบ่งการวิเคราะห์
เป็น 2 ประเด็นหลักได้แก่  

1.  การจ้ากัดระยะเวลาการขับรถ เวลาพัก และพักผ่อนตามกฎหมาย ของสหภาพยุโรป 
ประเทศตุรกี ประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทย 

2.  กฎหมายว่าด้วยการบันทึกข้อมูลการท้างานของผู้ขับรถในสหภาพยุโรป ประเทศตุรกี 
ประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทย 

5.1.2.1 การจ้ากัดระยะเวลาการขับรถ เวลาพัก และพักผ่อนตามกฎหมาย ของ
สหภาพยุโรป ประเทศตุรกี ประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทย 

การศึกษาประเด็นเรื่องการก้าหนดระยะเวลาการขับรถเกิดขึ นเนื่องจากปัญหาความ
เหนื่อยล้า โดยความเหนื่อยล้า (Fatigue) หมายความถึง การสูญเสียประสิทธิภาพ และความหย่อน
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สมรรถภาพในการตอบสนองของร่างกายเช่นการเหนื่อยล้าทางร่างกาย เหนื่อยล้าทางสมอง หรือ
อาการง่วงนอนเป็นต้น โดยผู้เขียนได้ท้าการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความเหนื่อยล้าไว้ในบทที่ 2 
โดยยกตัวอย่างหลักการความเหนื่อยล้าของ Grandjean EP ที่ก้าหนดให้คนเปรียบเสมือนอ่างเก็บน ้า 
และให้ปัจจัยต่าง ๆเป็นน ้าที่ไหลเข้ามารวมกันในอ่างเก็บน ้าเช่น ระยะเวลาการท้างาน ความหนักเบา
ของงาน ความรับผิดชอบ เมื่อไหลเข้ามาเรื่อย ๆ น ้าย่อมล้นเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนการเกิดความ
เหนื่อยล้า ดั งนั นจึงต้องมีระบบระบายน ้าออก เพ่ือลดความเหนื่อยล้าท้าให้บุคคลอยู่ใยสภาวะที่
สามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั ง 

เนื่องจากหลักการจัดการความเหนื่อยล้านี  ผู้เขียนเห็นว่าการเป็นผู้ขับรถ ปัจจัย
ส้าคัญที่ท้าให้เกิดความเหนื่อยล้าได้แก่ ระยะเวลาการขับรถที่นานเกินไป และการพักผ่อนที่ไม่
เพียงพอ ปรากฏตามรูปโดยอ้างอิงจาก ภาพแสดงการสะสมของปัจจัยความเหนื่อยล้าและการถ่ายเท
เพ่ือสมดุลของ Grandjean EP 

 

 
 

 
ภาพที่ 5.7 จ้าลองการสะสมของปัจจัยความเหนื่อยล้าและการถ่ายเทเพ่ือสมดุลของ Grandjean EP400 
 

 
 

 

                                           
400 E. GRANDJEAN, Fatigue in Industry, Retrieved May 28, 2018 from https:// 

www.semanticscholar.org/paper/Fatigue-in-industry.-Grandjean/8c10d 4964f3cd0e08 
cb1f7ae6194e8e8cb36504d 

ระดับความเหนื่อยล้า 

 

ระยะเวลาการพกั 
และการพกัผอ่นท่ี

ไม่เพียงพอ 

การพื้นตวัของ
สมรรถภาพการ

ท างาน 
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สอดคล้องกับทฤษฎีอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ (Accident/Incident Theory) ที่แบ่ง
ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุออกเป็นสองปัจจัยหลักได้แก่ ปัจจัยมนุษย์ และปัจจัยจากระบบ โดยวางหลัก
ว่าหากมนุษย์เกิดการแบกรับที่หนักจนเกินไป จะส่งผลให้เกิดการกระท้าที่ผิดพลาด และการกระท้าที่
ผิดพลาดแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบ ซึ่งทั งความล้มเหลวของระบบและการกระท้าที่
ผิดพลาดของมนุษย์จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุและความเสียหายในที่สุด ผู้เขียนจึงใช้แบบจากทฤษฎี
อุบัติเหตุ อุบัติการณ์ยกตัวอย่างกรณีท่ีผู้ขับรถต้องขับรถด้วยความเหนื่อยล้า ดังนี  

 

 
 
ภาพที่ 5.8  จ้าลองทฤษฎีอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ด้วยการยกตัวอย่างกรณีที่ผู้ขับรถต้องขับรถด้วยความ

เหนื่อยล้า401 
 
 
 

                                           
401 Accident/Incident Causation Models Pros Cons?, op. cit. 

ทฤษฎีอุบติัเหตุและอุบติัการณ์ 

การแบกรับท่ีมากเกินไป 
เช่น อาการเหน่ือยลา้ทางร่างกาย 
อาการเหน่ือยลา้ทางสมอง หรือ

อาการง่วงนอน 
 

ผูข้บัรถ 

การกระท าท่ีผิดพลาด เช่น
การหลบัใน 

ความล้มเหลวของระบบ เช่น 
การขาดมาตรฐาน การอบรม
ฝึกฝน ตวับทกฎหมาย หรือการ
บงัคบัใชก้ฎหมายเป็นตน้ 

อุบติัเหตุ ความเสียหาย 
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  ส้าหรับประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจากความเหนื่อยล้าของผู้ขับรถบ่อยครั ง เช่น
อุบัติเหตุส้าหรับประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจากความเหนื่อยล้าของผู้ขับรถบ่อยครั ง เช่นอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากอาการหลับในของผู้ขับรถ402 สอดคล้องกับข้อมูลจากวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความเมื่อยล้าในพนักงานขับรถโดยสารประจ้าทาง ขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร ที่ว่าระยะทางการขับรถในแต่ละเที่ยว มีความ สัมพันธ์กับความเหนื่อยล้า โดย
ระยะทางยาวจะมีความเหนื่อยล้าน้อย เนื่องจากมีการขับรถในระดับที่ใกล้เคียงกัน และตลอดเส้นทาง
การเดินรถการจราจรไม่ติดขัดหรือหนาแน่น ระยะเวลาพักในแต่ละเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความ
เหนื่อยล้า โดยพบว่าพนักงานขับรถที่มีระยะเวลาพักในแต่ละเที่ยวมาก จะมีความเหนื่อยล้ าลดลง
เนื่องจากการได้หยุดพักในแต่ละเที่ยวของการขับรถ ได้มีการเปลี่ยนอิริยาบถ เช่น การหยุดพัก เพ่ือ
เข้าห้องน ้า พักดื่มน ้า อันสามารถลดระดับความเหนื่อยล้าลงได้403  

ความเหนื่อยล้าส่งผลต่อประสิทธิภาพการท้างานของผู้ขับรถ โดยวิธีการจัดการ
ความเหนื่อยล้าของผู้ขับรถที่ใช้กันแพร่หลายทั งกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย 
ประเทศตุรกี และประเทศไทย คือวิธีการออกกฎหมายเพ่ือก้าหนดระยะเวลาการท้างานของผู้ขับรถ
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดการกับความเหนื่อยล้า ส้าหรับประเทศไทยกฎหมายว่าด้วยการจัดการ
ความเหนื่อยล้าของผู้ขับรถถูกก้าหนดไวในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 หมวดที่ 7 
มาตรา 103 ทวิ วางหลักว่าในรอบ 24 ชั่วโมงห้ามไม่ให้ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้
ขับรถติดต่อกันเกิน 4 ชั่วโมงนับแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ขับรถ แต่ถ้าในระหว่างนั นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ
ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน ทั งนี 
ระยะเวลาดังกล่าวถูกเสนอแก้ไขโดยร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. …. มาตรา 88  ร่างขึ น
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ห้ามมิให้ผู้ขับรถสาธารณะปฏิบัติหน้าที่ขับรถติดต่อกัน
เกินระยะเวลาที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ทั งนี ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2541  ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีสาระส้าคัญคือ ให้นายจ้างก้าหนดเวลาเริ่มต้นและ
เวลาสิ นสุดการท้างานปกติของลูกจ้าง ในงานขนส่งทางบกวันหนึ่งไม่เกิน 8 ชั่ วโมง ในกรณีที่ได้รับ
ความยินยอมจากลูกจ้าง นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท้างานล่วงเวลาได้วันหนึ่งไม่เกิน 2 ชั่วโม และจะต้อง

                                           
402 “หวีดลั่นทั งคัน! รถทัวร์หลับในพุ่งชนเสาเกาะกลางถนน ผู้โดยสารเจ็บเกลื่อน-ติดในรถ,” 

ข่าวสด (29 สิงหาคม 2561), ค้นวันที่ 5 กันยายน 2561 จาก https://www.khaosod.co.th/ 
aroundthailand/news_1505341 

403 กนิษฐา บุญภา และคณะ, “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเมื่อยล้าในพนักงานขับรถ
โดยสารประจ้าทางขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร,” วารสาร
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา 8, 2 (2556): 55. 
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จัดให้ลูกจ้างซึ่งท้าหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะมีเวลาพักติดต่อกันวันหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง เมื่อลูกจ้าง
ท้าหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะมาแล้วไม่เกินสี่ชั่วโมง นายจ้างและลูกจ้าง อาจตกลงกันให้มีเวลาพักครั ง
หนึ่งน้อยกว่า 1 ชั่วโมงก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าครั งละ 20 นาทีและเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าวัน
ละหนึ่งชั่วโมง  ตัวอย่างนายด้าเป็นพนักงานขับรถบัสโดยสารสาธารณะ ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
นายด้าสามารถขับรถได้ 8-10 ชั่วโมงเท่านั น และเมื่อขับรถครบ 4 ชั่วโมงนายด้าจะต้องพักอย่างน้อย 
1 ชั่วโมง แล้วจึงท้าการขับรถอีกครั ง แต่ทั งนี ระยะเวลาพักนั นนายด้าจะไม่พักติดต่อกัน 1 ชั่วโมงก็ได้ 
แต่นายด้าจะต้องพักติดต่อกันอย่างน้อย 20 นาทีรวมกันแล้วต้องครบ 1 ชั่วโมง 
  ส้าหรับระยะเวลาการขับรถ และระยะเวลาพักของผู้ขับรถประเภทบรรทุกสินค้า 
หรือผู้โดยสาร ในสหภาพยุโรปถูกจ้ากัดไว้ตามกฎหมาย ได้แก่ ระเบียบ (EC) เลขที่ 561/2006 ของ
รัฐสภาและสภายุโรปเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549 (REGULATION (EC) No 561/2006 OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 March 2006) ทั งนี เพ่ือก้าหนด
มาตรฐานการท้างานของผู้ขับรถ สร้างสมดุลระหว่างระยะเวลาการขับรถและระยะเวลาพัก เพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุจากความเหนื่อยล้าของผู้ขับรถ และเพ่ือสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขัน
ของผู้ให้บริการขนส่งในสหภาพยุโรป404 โดยมีสาระส้าคัญคือ ระยะเวลาในการขับรถถูกจ้ากัดไว้เพียง 
9 ชั่วโมงต่อวัน แต่ทั งนี ผู้ขับรถสามารถเพ่ิมเวลาขับได้สูงสุด 10 ชั่วโมงต่อวัน โดยท้าได้เพียง 2 ครั งต่อ
สัปดาห์เท่านั น ระยะเวลาการขับรถที่ถูกจ้ากัดไว้ที่ 9 ชั่วโมงต่อวันอาจแบ่งการขับออกเป็น 2 ครั ง 
ครั งละ 4.5 ชั่วโมง หรืออาจแบ่งการขับเป็นสามครั ง ครั งละ 2 ชั่วโมง 4.5 ชั่วโมง และ 2.5 ชั่วโมงก็ได้ 
แต่ทั งนี ระยะเวลารวมกันต้องไม่เกิน 9 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 10 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี ดังนั นภายใน 1 
สัปดาห์ (ไม่รวมวันเสาร์และวันอาทิตย์) ผู้ขับสามารถขับรถได้ระยะเวลารวมกันแล้วไม่เกิน 56 ชั่วโมง 
แต่สองสัปดาห์รวมกันจะต้องไม่เกิน 90 ชั่วโมง ส่วนระยะเวลาการพักนั น หลังจากที่ผู้ขับได้ท้าการขับ
รถตามระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ขับจะต้องท้าการพักอย่างน้อย 45 นาที เช่นกรณีที่ผู้ขับท้า
การขับรถแล้ว 4.5 ชั่วโมง และพัก 45 นาที ซึ่งกรณีดังกล่าวผู้ขับสามารถขับรถได้อีก 4-5 ชั่วโมง หรือ
อีกกรณีเวลาพัก 45 นาที อาจแบ่งเป็น การพักสองช่วงเวลาคือ 15 นาที และ 30 นาที โดยการพัก
สองช่วงเวลานี จะต้องจัดให้อยู่ในช่วงเวลา 4.5 ชั่วโมง 
  นอกจากระยะเวลาการพักแล้ว สหภาพยุโรปยังได้ก้าหนดระยะเวลาการพักผ่อนของ
ผู้ขับรถไว้ ซึ่งระยะเวลาการพักผ่อนคือระยะเวลาที่ผู้ขับรถจะต้องพักติดต่อกันโดยแท้จริง ห้ามไม่ให้ผู้
ขับรถท้าการอ่ืนอันอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาพักผ่อน เช่น การท้างานพิเศษ การเป็นอาสาสมัคร 

                                           
404 ITD, Understanding Drivers’ Hours – An Introduction to the Rules  

2016, Retrieved September 15, 2018 from file:///C:/Users/apisit/Downloads/ 
2016_00150-itd-koere-hvile-tids-folder-gb-december-2016_enkeltsidet.pdf. 
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การบริการชุมชน เป็นต้น โดยผู้ขับรถจะต้องมีเวลาพักผ่อนขั นพื นฐาน 11 ชั่วโมงติดต่อกัน กรณีที่ไม่
สามารถพักผ่อนติดต่อกันได้ 11 ชั่วโมง ผู้ขับรถจะต้องพักผ่อนให้ครบระยะเวลา 12 ชั่วโมง เช่น 8 
ชั่วโมง และ 4 ชั่วโมง หรือ 9 ชั่วโมงและ 3 ชั่วโมง ในบางกรณีผู้ขับอาจลดระยะเวลาการพักผ่อนลง
ให้เหลือ 9 ชั่วโมงต่อวันก็ได้ แต่ทั งนี จะท้าได้ไม่เกิน 3 ครั งภายใน 1 สัปดาห์  ส้าหรับประเทศตุรกี
ก้าหนดเรื่องระยะเวลาการขับรถไว้ในมาตรา 98 ของกฎหมายจราจรทางบก ค.ศ.2003 (Karayollari 
Trafik YonetmeligiMadde 98) โดยวางหลักไว้เหมือนกับสหภาพยุโรป 
  ส้าหรับระยะเวลาการท้างานและระยะเวลาการพักขั นพื นฐานของประเทศ
ออสเตรเลียถูกก้าหนดไว้ใน ระเบียบว่าด้วยการควบคุมรถที่มีขนาดใหญ่ เรื่องการจัดการความเหนื่อย
ล้า (Heavy Vehicle National Law Act 2012Heavy Vehicle (Fatigue Management) National 
Regulation) มาตรา 5, 6 และ 8 วางหลักว่าภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงผู้ขับรถสามารถขับรถได้ถึง 
12 ชั่วโมง กรณีท้างานติดต่อกันแล้ว 7 ชั่วโมง 30 นาทีผู้ขับรถต้องพักอย่างน้อย 30 นาที โดยอาจ
แบ่งระยะเวลาการพักออกเป็นช่วง ๆ แต่อย่างน้อยต้องพักติดต่อกัน 15 นาที และกรณีที่ท้างาน
ติดต่อกัน 5 ชั่วโมง 15 นาที ผู้ขับต้องพักต่อเนื่องกันอย่างน้อย 15 นาที และภายในระยะเวลา 24 
ชั่วโมงผู้ขับต้องพักผ่อนติดต่อกัน 7 ชั่วโมง  
  จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายเรื่องระยะเวลาการขับรถของประเทศไทย 
สหภาพยุโรป ประเทศตุรกี และประเทศออสเตรเลีย เห็นว่าแต่ละประเทศก้าหนดระยะเวลาการขับ
รถขั นพื นฐานไว้แตกต่างกัน คงมีประเทศตุรกีและสหภาพยุโรปที่ก้าหนดไว้เหมือนกัน จึงสามารถ
แสดงตารางเวลาการท้างานและการพักของผู้ขับรถได้ ดังนี  

1. ระยะเวลาการท้างานและการพักตามกฎหมายไทย 
 
ตารางที่ 5.8 ระยะเวลาการท้างานและพักตามกฎหมายไทย 
 
รอบเวลา ระยะเวลาท างานสูงสุด ระยะเวลาพักขั้นต่ า ระยะเวลาพักผ่อนประจ าวัน 

24 ช่ัวโมง 8 ช่ัวโมง อาจเพิ่มการท้างาน
ล่วงเวลาไม่เกิน 2 ช่ัวโมง รวม
แล้วไมเ่กิน 10 ช่ัวโมง 

1 ช่ัวโมง เมื่อขับรถติดต่อกัน
นาน 4 ช่ัวโมง โดยอาจ
แบ่งเป็นช่วงได้แต่ไม่ต่้ากว่า 
20 นาที 

ไม่ได้ก้าหนด 
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2.  ระยะเวลาการท้างานและการพักตามระเบียบสหภาพยุโรปและกฎหมายตุรกี 
 
ตารางที่ 5.9 ระยะเวลาการท้างานและการพักตามระเบียบสหภาพยุโรปและกฎหมายตุรกี 
 
รอบเวลา ระยะเวลาท างานสูงสุด ระยะเวลาพักขั้นต่ า ระยะเวลาพักผ่อนประจ าวัน 

24 ช่ัวโมง 9 ช่ัวโมง อาจเพิ่มการท้างาน
เป็น 10 ช่ัวโมงได้ ไม่เกิน 2 
ครั งภายใน 1 สัปดาห ์

45นาที เมื่อขับรถติดต่อกันนาน 
4 ช่ัวโมง 30 นาที โดยอาจ
แบ่งเป็น 2 ช่วงได้ ช่วงละ 30 
นาทีและ 15 นาที 

ติดต่อกัน 11 ช่ัวโมง ถ้าพักผ่อน
ไม่ตดิต่อกันต้องเพิ่มเป็น 12 
ช่ัวโมง ลดเหลือ 9 ช่ัวโมงได้แต่
ไม่เกิน 3 ครั งต่อสัปดาห ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 hrs 2 hrs 4 hrs 40  m 20m 

4 hrs 4 hrs 1 hrs 

ภาพที่ 5.9 ระยะเวลาการท้างาน และเวลาพักตามกฏหมายไทย จากเวลา รวม 24 ชั่วโมง 
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ภาพที่ 5.10 ระยะเวลาการท้างานและการพักตามระเบียบของสหภาพยุโรป 
 

3. ระยะเวลาการท้างานและการพักตามกฎหมายออสเตรเลีย 
 
ตารางที่ 5.10 ระยะเวลาการท้างานและการพักตามกฎหมายออสเตรเลีย 
 

รอบเวลา ระยะเวลาท างานสูงสุด ระยะเวลาพักขั้นต่ า 
5 ช่ัวโมง 30 นาที 5 ช่ัวโมง 15 นาที ต่อเนื่องกัน 15 นาที 

8 ช่ัวโมง 7 ช่ัวโมง 30 นาที 30 นาที โดยพักต่อเนื่องกัน 15 นาที 
11 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 60 นาที โดยพักต่อเนื่องกัน 15 นาที 
24 ช่ัวโมง 12 ช่ัวโมง 7 ช่ัวโมงต่อเนื่องกัน โดยพักอยู่กับท่ี 

7 วัน, 168 ช่ัวโมง 72 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมงต่อเนื่องกัน โดยพักอยู่กบัท่ี 
28 วัน, 672 ช่ัวโมง 288 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมงติดต่อกัน 4 ครั ง โดยพักอยู่กับที่ 
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  จากตารางแสดงรายละเอียดระยะเวลาการขับรถและระยะเวลาการพัก สามารถ
แบ่งการจ้ากัดเวลาได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ระยะเวลาการท้างานหรือการขับรถ ระยะเวลาการพัก 
และระยะเวลาการพักผ่อน โดยผู้เขียนก้าหนดประเด็นวิเคราะห์เป็น 3 ประเด็นได้แก่ 
  ประเด็นที่หนึ่งเรื่องระยะเวลาการท้างานภายใน 1 วัน ตามกฎหมายไทยก้าหนดให้
ท้างานได้ 8 ชั่วโมง สหภาพยุโรปและตุรกี 9 ชั่วโมง และประเทศออสเตรเลีย 12 ชั่วโมง ใน แต่
อย่างไรก็ดีตามกฎหมายไทยผู้ขับรถสามารถท้างานล่วงเวลาได้วันละไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยการท้างาน
ล่วงเวลาจะต้องเกิดจากความตกลงกันของทั งลูกจ้างและนายจ้าง ดังนั นในทางปฏิบัตินายจ้างมักให้
ลูกจ้างท้างานล่วงเวลาด้วยเป็น 10 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนสหภาพยุโรปและตุรกีก็อนุญาตให้ผู้ขับรถ
สามารถขับรถได้เพ่ิมขึ นอีก 1 ชั่วโมง เป็น 10 ชั่วโมงเช่นกันแต่ต้องไม่เกิน 2 ครั งต่อสัปดาห์ โดยผู้ขับ
รถจะท้างาน 5 วันต่อหนึ่งสัปดาห์เท่านั น แต่ตามกฎหมายแรงงานไทยให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจ้า
สัปดาห์ได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน ดังนั นหากตกลงกันให้ลูกจ้างท้างานล่วงเวลาทุกวัน ผู้ขับรถจะต้องขับรถ 
10 ชั่วโมงต่อวันติดต่อกัน 6 วัน เห็นว่าไม่มากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับสหภาพยุโรปและตุรกี หรือ
ประเทศออสเตรเลีย แต่ปัญหาคือกรณีที่ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือก้าหนดเงื่อนไข
ในการจ้ากัดชั่วโมงการท้างาน เช่นข้อจ้ากัดของสหภาพยุโรปที่ให้ผู้ขับรถเพ่ิมเวลาการขับรถได้เป็นวัน
ละ 10 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 2 ครั งต่อสัปดาห์ เป็นต้น 
  ประเด็นที่สองระยะเวลาพัก กล่าวคือเป็นระยะเวลาพักช่วงสั นๆ เพ่ือให้ผู้ขับรถได้
ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าระหว่างท้างาน ซึ่งระยะเวลาพักตามระเบียบของสหภาพยุโรปและกฎหมาย
ประเทศตุรกีถูกก้าหนดไว้ที่ 45 นาทีเป็นอย่างน้อย และจะต้องพักเม่ือขับรถติดต่อกันมาแล้ว 4 ชั่วโมง 
30 นาที ใกล้เคียงกับของประเทศไทยที่ก้าหนดให้ผู้ขับรถต้องพัก 1 ชั่วโมงเมื่อขับรถติดต่อกันมาแล้ว 
4 ชั่วโมง ส่วนประเทศออสเตรเลียก้าหนดระยะเวลาพักไว้ค่อนข้างแตกต่างโดยแบ่งเป็นรอบเวลาเช่น 
เมื่อผู้ขบรถขับรถครบ 5 ชั่วโมง 15 นาที จะต้องมีเวลาพักอย่างน้อย 15 นาที เมื่อผู้ขับรถขับรถครบ 
7 ชั่วโมง 30 นาที จะต้องมีเวลาพักอย่างน้อย 30 นาที และเมื่อผู้ขบรถขับรถครบ 10 ชั่วโมง จะต้อง
มีเวลาพักอย่างน้อย 60 นาที ทั งนี จะต้องเป็นการพักติดต่อกันอย่างน้อยครั งละ 15 นาที สอดคล้อง
กับการศึกษาเรื่องอัตราความชุกของการเกิดความอ่อนล้าขณะขับรถ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน
พนักงานขับรถโดยสาร พบว่าการหยุดพักระหว่างทางอย่างน้อย 30 นาทีเป็นปัจจัยป้องกันต่อการเกิด 
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ความเหนื่อยล้าขณะขับรถ เนื่องจากการได้หยุดพักหรือการได้เปลี่ยนอิริยาบถเป็นเวลาอย่างน้อย 30 
นาทีจะช่วยให้ผู้ขับรถลดความเหนื่อยล้าได้405  
  ประเด็นที่สามเรื่องระยะเวลาการพักผ่อน ซึ่งแตกต่างจากระยะเวลาการพัก เพราะ
การพักผ่อนเป็นการพักโดยห้ามผู้ขับรถท้างานอ่ืนใดอีกรวมถึงการท้างานลักษณะของจิตอาสาด้วย 
โดยสหภาพยุโรปและประเทศตุรกีได้ก้าหนดให้ผู้ขับต้องได้รับการพักผ่อนประจ้าวันอย่างน้อย 11 
ชั่วโมงต่อ 1 วัน หากเป็นการพักผ่อนที่ไม่ต่อเนื่องกันต้องพักผ่อนเพ่ิมเป็น 12 ชั่วโมงต่อ 1 วัน ทั งนี 
ระยะเวลาการพักผ่อนอาจลดเป็น 9 ชั่วโมงได้แต่ไม่เกิน 3 ครั งต่อสัปดาห์ ส่ วนประเทศออสเตรเลีย
ก้าหนดระยะเวลาพักผ่อนประจ้าวันไว้เพียง 7 ชั่วโมงเท่านั น สอดคล้องกับผลสรุปของวิจัยเรื่อง ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับความเม่ือยล้าในพนักงานขับรถโดยสารประจ้าทาง ขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการ
เดินรถแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ที่ว่า การท้างานพิเศษนอกจากงานขับรถ มีความสัมพันธ์กับความ
เหนื่อยล้า เพราะการท้างานอ่ืนหลังจากการขับรถเป็นการเพ่ิมภาระแก่ผู้ขับรถ อันจะเป็นการท้าให้ผู้
ขับรถเกิดความเหนื่อยล้าเพ่ิมขึ น406 แต่ประเทศไทยกฎหมายไม่ได้บัญญัติถึงการพักผ่อนประจ้าวัน 
ผู้เขียนเห็นว่าการเป็นผู้ขับรถโดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะเป็นอาชีพที่จะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาที่
ท้างาน หากเกิดการเหนื่อยล้าหรือง่วงนอนอาจท้าให้ผู้ขับรถสูญเสียการบังคับและเกิดอุบัติเหตุ
ท้ายที่สุด ผลตามมาคือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายของผู้โดยสารดังนั นการก้าหนดระยะเวลา
พักผ่อนประจ้าวันจึงเป็นขั นตอนหนึ่งของการลดความเหนื่อยล้า อันจะท้าให้การท้างานของผู้ขับรถมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

5.1.2.2 กฎหมายว่าด้วยการบันทึกข้อมูลการท้างานของผู้ขับรถในสหภาพยุโรป 
ประเทศตุรกี ประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทย 
  สืบเนื่องจากประเด็นเรื่องการก้าหนดระยะเวลาการท้างานของผู้ขับรถโดยสาร
สาธารณะ เมื่อมีการก้าหนดระยะเวลาการขับรถไว้ขั นตอนต่อมาคือการปฏิบัติตามข้อก้าหนดนั นซึ่ง
ความเข้มงวดในการปฏิบัติอาจไม่เท่ากันลดหลั่นกันไปในผู้ขับรถแต่ละคน ดังนั นจึงต้องมีมาตรวัดที่ท้า
ให้มาตรการการจ้ากัดระยะเวลาท้างาของผู้ขับรถด้าเนินไปในมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเครื่องมือที่
สามารถใช้วัดหรือรายงานผลการขับรถได้มีหลายชนิด เช่น สมุดบันทึก สมุดบันทึกแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องทาโคกราฟ หรือ GPS ส้าหรับประเทศไทยเดิมการบันทึกข้อมูลการท้างานของผู้ขับรถโดยสาร

                                           
405 นารา กุลวรรณวิจิตร, อัตราความชุกของการเกิดความอ่อนล้าขณะขับรถ และปัจจัยที่

เกี่ยวข้องในพนักงานขับรถโดยสารประจ าทางในเส้นทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), หน้า 63. 

406 กนิษฐา บุญภา และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 55. 
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สาธารณะแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เป็นมาตรการบังคับทางกฎหมาย ดังนั นผู้ประกอบการหรือผู้ขับรถ
จะจัดให้มีหรือไม่มีก็ได้ แต่เนื่องจากกระแสอุบัติเหตุที่เกิดขึ นจากรถโดยสารสาธารณะท้าให้กรมการ
ขนส่งทางบกมีแนวทางบังคับใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถหรือ GPS แต่เดิมกรมการขนส่ง
ทางบกเคยมีแนวคิดที่จะใช้เครื่องทาโคกราฟในการบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ แต่เล็งเห็น ว่า
เครื่องทาโคกราฟแม้จะเป็นแบบดิจิตอลแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถแสดงข้อมูลแบบออนไลน์ได้ ต่างกับ
ระบบ GPS ที่ถูกน้ามาใช้ในประเทศไทยระยะหนึ่งแล้วและสามารถแสดงข้อมูลแบบออนไลน์ได้ และ
ยังท้าให้ทางกรมการขนส่งทางบกเก็บข้อมูลต่างๆเพ่ือพัฒนาระบบการเดินรถต่อไป  
  ดังนั น พ.ศ.2558 กรมการขนส่งทางบกจึงออกประกาศให้รถโดยสารสาธารณะต้อง
ติดตั ง และใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) ได้แก่ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง 
ก้าหนดคุณลักษณะและระบบการท้างานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถส้าหรับรถที่ใช้ใน
การขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 (รถสองชั น) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558ประกาศกรมการ
ขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะและระบบการท้างานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของ
รถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ.2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง 
ก้าหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการ
เดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 และประกาศกรมการ
ขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้ โดยสารที่ต้องติดตั งเครื่อง
บันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพ่ือต่ออายุทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 
ธันวาคม 2558 
  โดยผู้ เขียนจะวิเคราะห์เฉพาะประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนด
คุณลักษณะและระบบการท้างานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ. 
2558 เท่านั น เนื่องจากเป็นประกาศเพ่ือก้าหนดคุณลักษณะและระบบการท้างานของเครื่องบันทึก
ข้อมูลการเดินทางของรถอันจะต้องติดตั งในรถตามที่กฎหมายก้าหนด โดยเปรียบเทียบกับระเบียบ
ของสหภาพยุโรปเลขที่ 165/2014 เรื่องการใช้เครื่องทาโคกราฟในการขนส่งทางบก และกฎหมายว่า
ด้วยการตรวจสอบและการอนุญาต ให้ใช้เครื่องทาโคกราฟของประเทศตุรกี (Takograf cihazları 
muayene ve damgalama yönetmeliğinde 2012) ดังนี  
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ตารางที่ 5.11 สาระส้าคัญของประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะและระบบการ
ท้างานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 
25 ธันวาคม 2558 

ล าดับข้อ เร่ือง สาระส าคัญ 
ข้อ 1 ค้าจ้ากัดความ ให้ค้าจ้ากัดความไว้ 2 ค้า ได้แก่ เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง

ของรถ และ ผู้ให้บริการระบบติดตามรถ 
ข้อ 2 คุณลักษณะของเครื่องบันทึก

ข้อมูลการเดินทางของรถ 
(1) มีระบบบันทึกและส่งข้อมูลการใช้งานของรถ 
(2) มีระบบส่งข้อมูลการใช้งานของรถในลักษณะที่เป็นปจัจุบัน 
(Real Time) 
(3) มีระบบบันทึกข้อมูลการใช้งานของรถไว้ท่ีเครื่องเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง 
(4) มีระบบบ่งชี ผู้ขับรถ 
(5) มีระบบควบคุมใหผู้้ขับรถแสดงตนผ่านระบบบ่งชี ผู้ขับรถ
ระบบใดระบบหนึ่ง 
(6) มีระบบบันทึกและส่งข้อมูลการใช้งานของรถ 
(7) มีระบบแจ้งการปลดหรือถอดเครื่องบันทึกข้อมูลการ
เดินทางของรถ 

ข้อ 3 ระบบการท้างานของเครื่องบันทึก
ข้อมูลการเดินทางของรถ 

(1) ต้องท้างานตลอดเวลาที่เครื่องยนต์ท้างานหรือรถเคลื่อนที่  
(2) สามารถท้างานให้เป็นไปตามคณุลักษณะที่ก้าหนดไว้ตาม
ข้อ 2 

ข้อ 4 การติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการ
เดินทางของรถของผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการต้องติดตั งตามคุณลกัษะที่ก้าหนดไวต้ามประกาศ
และต้องได้รับการตรวจสอบและรบัรองจากกรมการขนส่งทาง
บก 

ข้อ 5 การขอรับการตรวจสอบและ
รับรองคุณลักษณะและระบบการ
ท้างานของเครื่องบันทึกข้อมูล 
การเดินทางของรถ 

หลักฐานประกอบการยื่นคา้ขอ 

ข้อ 6 การออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ให้
บริการระบบตดิตามรถ 

เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
ของรถมีคุณลักษณะ เป็นไปตามทีก่้าหนดและผู้ให้บริการระบบ
ติดตามรถด้าเนินการเชื่อมต่อข้อมลูเข้ากับศูนย์บริหารจัดการ
เดินรถ ด้วยระบบก้าหนดต้าแหน่งบนโลกเรียบร้อยแล้ว 

ข้อ 7 เครื่องหมายการรับรองจาก
กรมการขนส่งทางบก 
 

ผู้ให้บริการระบบติดตามรถต้องจัดท้า เครื่องหมายการรับรอง
จากกรมการขนส่งทางบก 
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ล าดับข้อ เร่ือง สาระส าคัญ 

ข้อ 8 เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
ของรถที่ได้รับการรับรองตาม
ประกาศอ่ืนให้ถือว่าได้รับการ
รับรองตามประกาศนี  

เช่น ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะ
และระบบการท้างาน ของเครื่องบนัทึกข้อมูลการเดินทางของ
รถส้าหรับรถท่ีใช้ในการขนส่งผูโ้ดยสารมาตรฐาน 4 (รถสอง
ชั น) พ.ศ. 2558 

ข้อ 9 ข้อปฏิบัติของผู้ให้บริการระบบ
ติดตามรถ 

เช่นส่งข้อมูลการติดตั ง เปลี่ยน ถอด หรือยกเลิกการใช้ เครื่อง
บันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ให้แก่กรมการขนส่งทางบก 

ข้อ 10 เวลาบังคับใช้ 13 มกราคม 2559 

 

  ส่วนกฎหมายว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้ขับของต่างประเทศ ในสหภาพยุโรประเบียบ 
(EU) เลขที่ 165/2014 ของรัฐสภาและสภายุโรป บังคับใช้เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2014 เป็นระเบียบ
เพ่ือการใช้เครื่องทาโคกราฟในการขนส่งทางบก โดยก้าหนดเป็น 8 ส่วน 48 ข้อ ประกอบด้วย ส่วนที่
หนึ่งหลักการ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ ส่วนที่สองเครื่องทาโคกราฟ ส่วนที่สามประเภทและการ
อนุญาตให้ใช้เครื่องทาโคกราฟ ส่วนที่สี่การติดตั งและการตรวจสอบ ส่วนที่ห้าบัตรผู้ขับรถ ส่วนที่หก
การใช้อุปกรณ์ ส่วนที่เจ็ดการบังคับใช้และการแทรกแซง ส่วนที่แปดบทบัญญัติสุดท้าย โดยมี
สาระส้าคัญปรากฏตามตารางนี  
 
ตารางที่ 5.12 สาระส้าคัญของกฎหมายว่าด้วยการบันทึกข้อมูลผู้ขับรถในสหภาพยุโรปตามระเบียบ 

(EU) เลขที่ 165/2014 

ล าดับข้อ เร่ือง สาระส าคัญ 

ข้อ 1 วัตถุประสงค์ของกฎหมาย ระเบียบนี กา้หนดภาระหน้าท่ีและข้อก้าหนดเกี่ยวกับการติดตั ง 
การใช้ การทดสอบและการควบคมุ เครื่องทาโคกราฟในการ
ขนส่งทางถนน 

ข้อ 2 ค้าจ้ากัดความ ให้ค้าจ้ากัดความไว้ 26 ค้า เช่น ค้าว่าทาโคกราฟ บัตรทาโค
กราฟ แผ่นบันทึก  การติดตั ง การซ่อมแซม การวดัระยะเวลา 
การปรับระยะเวลา การดาวน์โหลดข้อมูลและบัตรที่ออกให้แก่
บริษัท เป็นต้น 

ข้อ 3 ขอบเขตการบังคับใช้ ประเทศสมาชิกต้องติดตั งเครื่องทาโคกราฟในยานพาหนะที่ใช้
บรรทุกคนหรือสิ่งของ และจดทะเบียนยานพาหนะนั น 

ข้อ4 ข้อมูลที่ต้องบันทึก ข้อมูลและกิจกรรมของผู้ขับรถ เชน่ ระยะทาง ความเร็วของรถ 
ระยะเวลาการขับรถ ต้าแหน่งรถ ข้อมูลประจ้าตัวของผู้ขับรถ 
กิจกรรมของผู้ขับรถ ข้อมูลการควบคุมการการซ่อมแซม 
รวมถึงเหตุการณ์และข้อบกพร่อง 
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ล าดับข้อ เร่ือง สาระส าคัญ 

ข้อ 5 หน้าท่ีของเครื่องทาโคกราฟ จะต้องแน่ใจว่าทาโคกราฟท้าหนา้ที่ได้ เช่น อ่านจากการ์ด การ
บันทึกและจัดเก็บข้อมูลบตัร แสดงค้าเตือนพิมพ์และดาวน์
โหลดข้อมูลไปท่ีอุปกรณภ์ายนอก ปรับและวดัเวลา การสื่อสาร
ระยะไกล จดัการระบบล็อคของบริษัท เป็นต้น 

ข้อ 6 การแสดงผลและการเตือน ทาโคกราฟจะต้องแสดงข้อมลู เช่น เวลา วิธีการท้างาน และ
กิจกรรมของผู้ขับรถ เช่น เวลาขับรถ เวลาพักค้าเตือนต้อง
แสดงโดยภาพหรืออาจเป็นเสียง โดยจะต้องมีระยะเวลาอย่าง
น้อย 30 วินาที 

ข้อ 7 การรักษาข้อมลู ข้อมูลการขับรถจะถูกบันทึก และรักษาไว้ภายใต้ระเบียบนี  โดย
การบันทึกข้อมูลเป็นไปด้วยระบบน้าทางด้วยดาวเทียม ระบบ
การสื่อสารทางไกล  

ข้อ 8 การบันทึกต้าแหน่งการท้างาน ต้าแหน่งรถจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ โดยบันทึกสถานท่ีเริม่ขับ
รถ ต้าแหน่งรถทุก ๆ 3 ช่ัวโมง และต้าแหน่งรถเมื่อถึง
ปลายทาง 

ข้อ 9 การตรวจจับการท้างานท่ีผดิพลาด เจ้าหน้าท่ีต้ารวจสามารถตรวจสอบการท้างานของผู้ขับรถ
ระหว่างเส้นทางได้ โดยการรายงานผลของเครื่องทาโคกราฟ 

ข้อ 10 การเช่ือมต่อระบบขนส่งอัจฉรยิะ การท้างานของอินเทอร์เฟส 
ข้อ 11 การด้าเนินการอย่างรดักุมในการ

ใช้เครื่องทาโคกราฟ 
จะต้องมีการระบุเงื่อนไขการท้างานของระบบ 

ข้อ 12 การรับรองเครื่องทาโคกราฟ ผู้ผลิตหรือตัวแทนจะต้องยื่นค้าขอ เพื่อขออนุมัติชิ นส่วน     
ยานยนต์ เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว แบบจ้าลอง 
แผ่นบันทึกข้อมูลหรือการ์ด ไปยังหน่วยงานผู้มีหน้าท่ีอนุมตัิที่
ก้าหนดโดยรัฐสมาชิกแตล่ะประเทศ 

ข้อ 20 ความปลอดภัย ผู้ผลิตทาโคกราฟต้องออกแบบ ทดสอบและตรวจสอบ 
ระบบเซ็นเซอร์ และการด์ เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาด 

ข้อ 21 การทดสอบการใช้งาน ประเทศสมาชิกอาจท้าการทดสอบเครื่องทาโคกราฟ 
ซึ่งยังไม่ได้รับการอนุมัติ โดยความยอมรับร่วมกัน 

ข้อ 22 การติดตั งและการซ่อมแซม การติดตั ง ซ่อมแซมต้องท้าโดยผูผ้ลิตที่ได้รับการอนุมัตโิดย
เจ้าหน้าท่ีผูม้ีอ้านาจ ต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ตดิตั งไมส่ามารถ
แทรกแซงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูได้ ผู้ซ่อมหรือโรงงานผลติที่
ได้รับการรับรองจะต้องตดิตราเครือ่งหมายพิเศษไว้บนผนึกของ
เครื่องทาโคกราฟ เพื่อแสดงว่าเครือ่งได้ถูกซ่อมแซมอย่าง
ถูกต้อง 

ข้อ 23 การตรวจสอบ เครื่องทาโคกราฟจะต้องผ่านการตรวจสอบเป็นประจ้า 
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ล าดับข้อ เร่ือง สาระส าคัญ 

อย่างน้อยทุกสองปี เช่น ทาโคกราฟถูกติดตั งอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมส้าหรบัรถ ทาโคกราฟสามารถท้างานได้ถูกต้อง ทาโค
กราฟมีเครื่องหมายการอนุมัติ ไมม่ีร่องรอยการแกไ้ขท่ีไมไ่ดร้ับ
อนุญาต เป็นต้น 

ข้อ 26 การออกบัตรผู้ขับรถ บัตรผู้ขับรถจะต้องออกโดยเจ้าหนา้ที่ผู้มีอ้านาจ  
ข้อ 27 การใช้บัตร ผู้ขับรถ 1 คนมีบัตรได้ 1 ใบเท่านั น และจะต้องไม่ใช้บัตรช้ารุด 

หรือหมดอาย ุ
ข้อ 28 การต่ออายุบัตร ผู้ขับรถต้องยื่นขอต่ออายุ ต้องไม่เกิน 15 วันท้าการก่อนบัตรจะ

หมดอาย ุ
ข้อ 29 กรณีบัตรถูกขโมย สูญหาย ช้ารุด หากบัตรผู้ขับรถช้ารดุเสยีหายหรอืสูญหายหรือ 

ถูกขโมย คนขับรถจะต้องยื่นค้าขอต่อเจ้าหน้าท่ีภายใน 7วัน 
โดยหน่วยงานจะต้องจัดหา เปลี่ยนบัตรภายใน 8วันท้าการ
หลังจากท่ีไดร้ับการร้องขอ 

ข้อ 32 การใช้เครื่องทาโคกราฟท่ีถูกต้อง บริษัทขนส่งและผู้ขับรถต้องมั่นใจว่าการท้างานของเครื่องทาโค
กราฟถูกต้องและเหมาะสม และหา้มมิให้ปลอมแปลง ปกปิด 
หรือท้าลายข้อมลูที่บันทึกไว้ด้วยระบบเครื่องทาโคกราฟ หรือ
ข้อมูลที่พิมพ์ออกมา คลอดจนข้อมูลจากบตัรผู้ขับ 

ข้อ 33 ความรับผิดของบริษัทขนส่ง บริษัทขนส่งจะต้องรับผิดชอบและประกันได้ว่าผู้ขับรถขไดร้ับ
การฝึกฝนอย่างถูกต้องและไดร้ับคา้แนะน้าเป็นอย่างดีในการใช้
เครื่องทาโคกราฟ บริษัทขนส่งจะต้องเก็บรักษาแผ่นบันทึก
ข้อมูลอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1 ปี และจะต้องรับผดิกรณีผู้ขับ
รถละเมิดระเบยีบนี  

ข้อ 36 หน้าท่ีเก็บรักษาข้อมลูของผู้ขับ ผู้ขับรถจะต้องเก็บบันทึกข้อมูลปัจจุบันและข้อมลูการขับรถ
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 28 วัน 

ข้อ 37 การด้าเนินการเมื่อเครื่องทาโค
กราฟช้ารุด 

เมื่อเครื่องทาโคกราฟช้ารุดบริษัทขนส่งจะต้องจัดให้มีการ
ซ่อมแซมโดเร็วทีสุ่ด ถ้ารถไมส่ามารถไปถึงสถานท่ีซ่อมได้
ภายใน 1 สัปดาห์ การซ่อมแซมอาจท้า ณ สถานท่ีช้ารดุนั น 
และห้ามมิให้ใช้ยานพาหนะขณะเครื่องทาโคกราฟช้ารดุ และ
ระหว่างที่เครื่องทาโคกราฟช้ารุดผูข้ับจะต้องแสดงข้อมลูยืนยัน
ได้แก่ หมายเลขบตัร หมายเลขใบอนุญาตขับรถ และลงลายมือ
ช่ือ 

ข้อ 38 เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุม เฉพาะเจ้าหนา้ที่ผู้ควบคมุที่ไดร้ับอนุญาตเท่านั นมีสิทธิเข้าถึง 
การ์ดควบคมุ ไฟล์ข้อมลู และอื่น ๆอันเกี่วกับระบบการท้างาน 
หากเจ้าหน้าทีผู่้ควบคุมตรวจพบหรือมีหลักฐานว่าผู้ขับรถ
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ล าดับข้อ เร่ือง สาระส าคัญ 

กระท้าการทุจริต ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมมีอ้านาจสั่งให้ผู้ขับรถ
ตรวจสอบการท้างานของเครื่องทาโคกราฟนั นได้ทันที 

ข้อ 39 การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคมุ รัฐจะต้องจัดใหม้ีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมการท้างาน
ของเครื่องทาโคกราฟ เช่น การจัดการ การตรวจจับ การทุจริต 
เป็นต้น 

 
  เห็นได้ว่าการใช้ระบบบันทึกข้อมูลผู้ขับรถต้องมีผู้ท้างาน หรือผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย 
เช่น ผู้ผลิตเครื่องมือ ผู้ติดตั งเครื่องมือ ผู้ตรวจสอบการท้างาน หรือผู้ซ่อมแซม ประเทศตุรกีจึงมี
กฎหมายเพื่อตรวจสอบการท้างานของฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบการบันทึกข้อมูลเป็นระบบที่โปร่งและ
มีประสิทธิภาพ ได้แก่กฎหมายว่าด้วย การตรวจสอบ และการอนุญาต ให้ใช้เครื่องทาโคกราฟของ
ประเทศตุรกี (Takograf cihazları muayene ve damgalama yönetmeliğinde 2012)  
ประกอบด้วย 4 หมวด 24 ข้อ กล่าวคือหมวดที่หนึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของกฎหมาย หมวดที่สองการ
ตรวจสอบและการอนุญาต หมวดที่สามการบันทึก และค่าใช้จ่าย หมวดสี่อ่ืน ๆ โดยเป็นข้อกฎหมาย
เพ่ือก้าหนดหน้าที่ของผู้ให้บริการติดตั งระบบทาโคกราฟ โดยยกตัวอย่างสาระส้าคัญปรากฏตาม
ตารางนี  
 
ตารางที่ 5.13 สาระส้าคัญของกฎหมายว่าด้วย การตรวจสอบ และการอนุญาต ให้ใช้เครื่องทาโค

กราฟของประเทศตุรกี407 
 
ล าดับข้อ เร่ือง สาระส าคัญ 
ข้อ 1 วัตถุประสงค์ของกฎหมาย เพื่อก้าหนดวิธีการใช้ และวิธีการตรวจสอบ ตลอดจนความรับผิด

ของผู้ประกอบการ 
ข้อ 2 ขอบเขตกฎหมาย ทาโคกราฟแบบอนาล็อค และแบบดิจิตอล 
ข้อ 3 กฎหมายที่เกีย่วข้อง กฎหมายว่าด้วยการวดัและการจดัการระบบ  ölçüler ayar 

kanunu Madde 9, 13,17 
ข้อ 4 ค้าจ้ากัดความ ให้ค้าจ้ากัดความไว้ 20 ค้า เช่นค้าว่า อนาล็อกคทาโคกราฟ 

ดิจิตอลทาโคกราฟ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
อนุญาต การจดัตั ง เป็นต้น 

ข้อ 5  กฎทั่วไปว่าด้วยการตรวจสอบและ
อนุญาต 

ถ้าเครื่องทาโคกราฟไมไ่ดผ้่านการตรวจสอบและอนญุาตผู้ให้
บริการไม่สามารถติดตั งเครื่องดังกล่าวได้ การตรวจสอบและการ

                                           
407 Takograf cihazları muayene ve damgalama yönetmeliğinde 2012 
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ล าดับข้อ เร่ือง สาระส าคัญ 

ขออนุญาตเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะต้องไดร้ับ
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ และผู้ให้บรกิารต้องเก็บส้าเนาใบอนุญาต
นั นไว้  

ข้อ 6 การตรวจสอบ การตรวจสอบมี 4 แบบได้แก่ การตรวจสอบก่อนติดตั ง การ
ตรวจสอบตามรอบเวลา การตรวจสอบเร่งด่วน และการ
ตรวจสอบเมื่อมีข้อสงสัย 

ข้อ 7  ระยะเวลาการตรวจสอบ ผู้ให้บริการมีหน้าท่ีตรวจสอบเครื่องทาโคกราฟภายใน 2 ปีนับ
จากการตดิตั ง เมื่อพ้นก้าหนด 2 ปีผู้ประกอบการเดินรถ หรือ
เจ้าของรถมีหน้าที่จัดการเพื่อตรวจสอบ 

ข้อ 8  การตรวจสอบกรณีพิเศษ เมื่อมีการเปลีย่นแปลงหรือซ่อมระบบล้อ หรือระบบเกียร์
ผู้ประกอบการต้องน้าเครื่องทาโคกราฟไปตรวจสอบด้วย  

ข้อ 9  วิธีการตรวจสอบ 
 
 
 

ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบสภาพเครื่องทาโคกราฟเช่น หน้าจอ 
ระบบพิมพ์  ตรวจสอบความสมบรูณ์ของสติ๊กเกอร์ ข้อมูลการขับ 
และตรวจสอบการท้างานขณะทีร่ถก้าลังวิ่ง 

ข้อ 10 สติ๊กเกอร์ (แถบสีฟ้า) 
 

 
 
 

หากผู้ตรวจสอบพบว่าสติ๊กเกอร์ไมอ่ยู่ในสภาพสมบูรณ์ จะหยุด
การตรวจสอบทันทีจนกว่าผู้ประกอบการจะจดัหาเครื่องใหม ่

ข้อ 11 การตรวจสอบโดยเจ้าหน้าท่ี
ต้ารวจ 

เป็นการตรวจสอบระหว่างเส้นทาง หากพบว่าเครื่องทาโคกราฟ
ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามกฎหมาย มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา 

ข้อ 12  การกล่าวหาเพื่อการตรวจสอบ กรณีบุคคลใดกล่าวหาว่าเครื่องทาโคกราฟไม่สามารถท้างานได้
ตามกฎหมาย เจา้หน้าท่ีจะต้องน้าเครื่องดังกล่าวไปตรวจสอบ 
หากช้ารุดจริงผู้ประกอบการต้องรบัผิดชอบค่าใช้จ่าย หากมไิด้
ช้ารุดบกพร่องความรับผิดตกเป็นของผู้กล่าวหา 

 
  จากตารางแสดงสาระส้าคัญของประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนด
คุณลักษณะและระบบการท้างานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ. 
2558 ผู้เขียนเห็นว่าข้อประกาศดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ นได้จากการบังคับใช้ระบบ
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เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ซึ่งการบังคับให้ผู้ประกอบการเดินรถ หรือเจ้าของรถมีหน้าที่
ต้องติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลตามที่กรมการขนส่งทางบกก้าหนดนั น เป็นระบบงานที่ต้องอาศัยความ
เกี่ยวพันระหว่างบุคคลหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเดินรถ ผู้ขับรถ ผู้ให้บริการระบบติดตาม
รถ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม เจ้าหน้าที่ต้ารวจ และกรมการขนส่งทางบก ปรากฏตามภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
        
    
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.11 ความสัมพันธ์ของผู้ใช้และควบคุมเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ 
 

อีกทั งจากรายงานโครงการศึกษาแนวทางและมาตรการในการน้าเทคโนโลยีระบบ
การก้าหนดต้าแหน่งบนโลก (GPS) มาติดตั งในรถสาธารณะ คณะผู้ท้างานได้ให้ข้อกังวลไว้หลาย
ประการเช่น ปัญหาการเปิดกล่อง GPS  โดยไม่ได้รับอนุญาต หากกรมการขนส่งทางบกไม่ต้องการให้
ผู้ประกอบการเปิดกล่อง ควรตั งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการเปิดกล่อง หรืออาจต้องมีการซีล (Seal) 
กล่องและก้าหนดให้กล่อง GPS สามารถตรวจจับและส่งสัญญาณหากมีการเปิดหรือแกะ หรือปัญหา
การถอดสายอากาศส้ารอง เพ่ือป้องกันการสูญหายของสัญญาณขณะเดินทาง การถอดหรือแกะ
สายอากาศ และป้องกันการโจรกรรม อาจมีความจ้าเป็นในการเพ่ิมสายอากาศ GPS และ GSM อีก
ชุดหนึ่งเพื่อส้ารองหากสายอากาศหลักไม่สามารถท้างานได้ พร้อมทั งอาจต้องมีเซ็นเซอร์ตรวจจับ หรือ

ผู้ ขั บ
รถ 

ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ป ล ง
ข้ อ มู ล  ส่ ง ไ ป ยั ง
ผู้ ประกอบการและ
กรมการขนส่งทางบก 

ผู้ประกอบก
าร 

ก ร ม ก า ร ข น ส่ ง
ทางบก 
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ส่งสัญญาณเม่ือมีการถอดหรือแกะ เป็นต้น408 ดังนั นเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวขึ นจริงเห็นว่าข้อกฎหมาย
ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะและระบบการท้างานของเครื่องบันทึก
ข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ.2558 ที่ก้าหนดไว้เพียง 10 ข้อนั นยังไม่ครอบคลุม
เพียงพอ  
  เมื่อเปรียบเทียบกับข้อก้าหนดในระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยการใช้เครื่องทาโค
กราฟในการขนส่งทางบก เลขที่ 165/2014 วางหลักไว้ค่อนข้างครอบคลุมทั งระบบตั งแต่ ผู้ขับรถ 
บริษัทขนส่ง เจ้าหน้าที่ เช่น ข้อก้าหนดเรื่องหน้าที่ของเครื่องทาโคกราฟ การแสดงผลและการเตือน 
การรักษาข้อมูล การบันทึกต้าแหน่งการท้างาน การตรวจจับการท้างานที่ผิดพลาด การรับรองเครื่อง
ทาโคกราฟ การทดสอบการใช้งาน การติดตั งและการซ่อมแซม การตรวจสอบเครื่องทาโคกราฟ การ
ออกบัตรผู้ขับรถ การใช้บัตร การต่ออายุบัตร กรณีบัตรถูกขโมย สูญหายหรือช้ารุด ความรับผิดของ
บริษัทขนส่งกรณีต่าง ๆ หน้าที่เก็บรักษาข้อมูลของผู้ขับ การด้าเนินการเมื่อเครื่องทาโคกราฟช้ารุด 
การควบคุมและแทรกแซงโดยเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม เป็นต้น หรือกฎหมายว่าด้วย การตรวจสอบ และ
การอนุญาต ให้ใช้เครื่องทาโคกราฟของประเทศตุรกี (Takograf cihazları muayene ve 
damgalama yönetmeliğinde 2012)  ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก้าหนดหน้าที่ของผู้ให้บริการติดตั งระบบ
เครื่องทาโคกราฟโดยเฉพาะ ตลอดจนก้าหนดวิธีการตรวจสอบและอนุญาต เช่น ข้อก้าหนดที่ว่าการ
ตรวจสอบเครื่องทาโคกราฟมี 4 แบบได้แก่ การตรวจสอบก่อนติดตั ง การตรวจสอบตามรอบเวลา 
การตรวจสอบเร่งด่วน และการตรวจสอบเมื่อมีข้อสงสัย หากผู้ตรวจสอบพบว่าสติ๊กเกอร์ไม่อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ จะหยุดการตรวจสอบทันทีจนกว่าผู้ประกอบการจะจัดหาเครื่องใหม่ เห็นว่าข้อก้าหนด
ในลักษณะเช่นนี จะสามารถป้องกันการทุจริตของผู้ขับรถและผู้ประกอบการได้ และท้าให้ผู้ท้างานทุก
ฝ่ายรู้หน้าที่ สามารถท้าหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ดังนั นเมื่อประเทศไทยเล็งเห็นถึงความส้าคัญและก้าหนดให้รถโดยสารสาธารณะต้อง
ติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กฎหมายก้าหนดแล้วนั น 
ประเด็นที่จะต้องด้าเนินการต่อไปคือการก้าหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือจัดการกับระบบการ
ท้างานและบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้เกี่ยวข้องตั งแต่ขั นตอนการผลิตเครื่องบันทึกข้อมูลตลอดจน
กระบวนการท้างานและการตรวจสอบ ทั งนี เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต และความเป็นระบบ
ระเบียบในการจัดการ  

                                           
408  องค์การอนามัยโลก, การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย

ทางถนน: คู่มือการปฏิบัติและทรัพยากรส า หรับประเทศต่าง ๆ, หน้า 46, ค้นวันที่ 10 กันยายน 
2561 จาก http://www.searo.who.int/thailand/areas/9789241505109 _thai.pdf. 
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  อีกประเด็นที่สมควรทบทวนและปรับปรุงคือชนิดของรถโดยสารสาธารณะที่จะต้อง
ติดตั งและได้รับยกเว้นไม่ต้องติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ กล่าวคือรถที่ได้รับยกเว้นไม่
ต้องติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของไทยได้แก่รถสองแถวโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ซึ่งแตกต่าง
จากสหภาพยุโรปที่ยกเว้นให้ รถโดยสารสาธารณะที่ให้บริการในระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตร หรือรถ
ที่ได้รับอนุญาตให้วิ่งได้ไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไม่ต้องติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูล (ทาโคกราฟ) 
เห็นได้ว่าสหภาพยุโรปใช้หลักเกณฑ์การท้างานของรถในการก้าหนดข้อยกเว้น แต่ไทยใช้หลักเกณฑ์
ชนิดของรถเพ่ือก้าหนดข้อยกเว้น ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือปัจจุบันรถสองแถวมีมาตรฐานความปลอดภัย
ต่้าที่สุด ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง องค์ประกอบต่าง ๆของรถ ตลอดจนระบบความปลอดภัย ดังนั นการ
ก้าหนดหลักเกณฑ์ของรถที่จะต้องติดตั งหรือไม่ต้องติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถนั น
ควรก้าหนดจากลักษณะการใช้งานของรถไม่ใช่ชนิดของรถ  
 
ตารางที่ 5.14 เปรียบเทียบชนิดของรถโดยสารที่ต้องติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการขับรถตามกฎหมาย 

ประเทศไทย สหภาพยุโรป ประเทศตุรกี ประเทศออสเตรเลีย 
1. รถโดยสารประจ้าทาง 
ในเส้นทางหมวด1 ในเขต
กรุ ง เ ทพม หา น ค ร  ที่ มี
ลักษณะเป็นรถตู้โดยสาร 
2. รถโดยสารประจ้าทางใน
เส้นทางหมวด 2 และ 3 
3. รถโดยสารไม่ประจ้าทาง 

ร ถ บ ร ร ทุ ก ผู้ โ ด ย ส า ร
มากกว่า 9 คนรวมผู้ขับรถ
ด้วย  

ร ถ บ ร ร ทุ ก ผู้ โ ด ย ส า ร
มากกว่า 9 คนรวมผู้ขับรถ
ด้วย 

รถ โดยสารที่ มี น ้ า หนั ก
มากกว่ า  4 . 5  ตั นและ
สามารถบรรทุกผู้โดยสาร
ได้มากกว่า 12 คนรวมผู้
ขับรถด้วย 

 
ตารางที่ 5.15 เปรียบเทียบชนิดของรถท่ีไม่ต้องติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการขับรถตามกฎหมาย 

ประเทศไทย สหภาพยุโรป ประเทศตุรกี ประเทศออสเตรเลีย 
1.รถสองแถว 
 
 

1. รถโดยสารสาธารณะที่
ให้บริการในระยะทางไม่เกิน 50 
กิโลเมตร 
2. รถท่ีได้รับอนญุาตให้ว่ิงได้ไม่
เกิน 40 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
3. รถดับเพลิง รถเจา้หน้าท่ี 
4. รถฉุกเฉิน รถกู้ภัย 
5. รถเพื่อใช้ทางการแพทย์ 

1.รถเพื่อการท้างานของ
เจ้าหน้าท่ีต้ารวจ  
2. รถเพื่อใช้กรณีเหตุ
ฉุกเฉิน  
3. รถเพื่อใช้ในการทดลอง
ทางเทคนิค  
4. รถเพื่อการท้างานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่วิ่ง

1. รถโดยสารสาธารณะที่
ให้บริการในระยะทางไม่
เกิน 100 กิโลเมตร 
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ประเทศไทย สหภาพยุโรป ประเทศตุรกี ประเทศออสเตรเลีย 

6. ยานพาหนะที่อยู่ระหว่างการ
ทดสอบวิ่งบนถนน 
7. รถบรรทุกที่มีน ้าหนักรถและ
สิ่งของบรรทุกรวมกันไม่เกิน 7.5 
ตันและไม่ใช้ในเชิงพาณิชย ์
 

ภายในเมืองเท่านั น 

 

5.2 วิเคราะห์ เปรียบเทียบ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมและก ากับดูแลส่วนควบและ
เครื่องอุปกรณ์ของรถโดยสารสาธารณะ  

 โดยในหัวข้อที่ 5.2 เป็นการวิเคราะห์ถึงกฎหมายที่ใช้ในการควบคุม ก้ากับดูแลตัวรถโดยสาร
สาธารณะ ได้แก่ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ แบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 ประเด็นหลักได้แก่ ที่นั่งและ
เข็มขัดนิรภัย อุปกรณ์ฉุกเฉิน และกระจกป้องกันจุดบอด 
 เมื่อวิเคราะห์เฉพาะปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ปัจจัยขณะเกิดเหตุ และปัจจัยหลังเกิดเหตุ 
ตามทฤษฎีแฮดดอน (Haddon’ Matrix Theory) พบว่าส่วนควบและอุปกรณ์ของรถที่ไม่ได้มาตรฐาน
เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ส่วนประเภทของรถและอุปกรณ์ป้องกันเป็นปัจจัยขณะเกิดเหตุ 
กล่าวคือ รถที่ทีส่วนควบและติดตั งอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน เช่น ล้อรถ หรือกระจกมอง จะสามารถ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ แต่ขณะเกิดอุบัติเหตุขนาดของรถสามารถลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ
ลงได้เมื่อเทียบกับรถขนาดเล็กกว่าที่เกิดอุบัติเหตุเดียวกัน และอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐาน เช่นถุง
ลมนิรภัย สามารถลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บได้เช่นกัน ดังนั นประเด็นวิเคราะห์ของผู้เขียนจึง
เป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยก่อนเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่กระจกป้องกันจุดบอด และปัจจัยขณะเกิดอุบัติเหตุ 
ได้แก่ ที่นั่ง เข็มขัดนิรภัย และอุปกรณ์ฉุกเฉิน  
 นอกจากทฤษฎีข้างต้น จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของตัว
รถโดยสารสาธารณะพบว่าประเทศไทย ประเทศในสหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย และตุรกี ล้วน
เป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการก้าหนดมาตรฐาน ( ISO) และอยู่ภายใต้ข้อก้าหนด
ของ ISO 39001 เรื่องระบบการจัดการความปลอดภัยจราจรทางถนน (Road Traffic Safety 
Management System)  ส้าหรับประเทศไทย เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก้าหนดของ ISO 39001 
กระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศฉบับที่  4551 (พ.ศ.2556) เรื่องก้าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน เพ่ือก้าหนดระบบการ
จัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน ที่ช่วยให้องค์กรที่มีผลกระทบต่อระบบการจราจรทางถนน
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ใช้ลดการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนน ทั งนี จะต้องด้าเนินงานตาม
ระบบที่ก้าหนดไว้ใน ISO 39001 ได้แก่ ระบบ (Plan Do Check Act: PDCA) Plan (การวางแผน) 
องค์กรจะต้องด้าเนินการตามความเหมาะสมของสภาพสังคม โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ และสิ่งที่
อาจส่งผลกระทบในขั นตอนการปฏิบัติงาน ก้าหนดขอบเขตการจัดการส้าหรับองค์กรไว้เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว โดยแผนจะต้องมีเป้าหมายเพ่ือลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตและการเกิดอุบัติเหตุอย่าง
ร้ายแรง Do (การปฏิบัติ) ขั นองค์กรจะต้องก้าหนดวิธีการจัดการกับปัญหา และพัฒนา ด้าเนินการ 
ตลอดจนจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ Check (การติดตามผล) องค์กรจะต้องตรวจสอบและ
ประเมินผล และ Act (ด้าเนินการปรับปรุง) องค์กรจะต้องท้าการแก้ไข และด้าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการก้าหนดมาตรฐาน เช่นการออกเป็นกฎหมาย
ภายใน เป็นต้น 
 นอกจากมาตรฐาน ISO 39001 แล้วประเทศไทย ประเทศในสหภาพยุโรป ประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศตุรกี ยังเป็นสมาชิกในความตกลงของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป
(UNECE: The United Nations Economic Commission for Europe) เช่นประเทศไทยเป็น
สมาชิกในความตกลง ค.ศ. 1958 ดังนั นไทยจึงต้องด้าเนินการเพ่ือสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของ
อุปกรณ์ยานยนต์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับประเทศสมาชิก เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค และ
สะดวกต่อการค้าระหว่างประเทศ เช่น Regulation No.46 ก้าหนดเรื่องการติดตั งอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิม
วิสัยทัศในการมองของผู้ขับรถ โดยจะต้องติดตั งกระจกที่สามารถมองเห็นบริเวณในรถ ข้างรถ
ระยะใกล้ ระยะไกล มองเห็นบริเวณหลังรถ และหน้ารถได้อย่างชัดเจน สวนทางกับข่าวการเกิด
อุบัติเหตุในประเทศไทยที่มักมีรายงานเรื่องรถเมล์โดยสารเคลื่อนรถทับคนเดินเท้า หรือคนขับขี่
รถจักรยานยนต์ เนื่องจากมองไม่เห็น ดังนั นค้าถามที่เกิดขึ นคือส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถ
โดยสารสาธารณะไทยบางชนิดได้มาตรฐานระดับสากลหรือไม่ และจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรต่อไป  
 

5.2.1 ที่นั่งและเข็มขัดนิรภัย 
 เข็มขัดนิรภัยไม่ใช่อุปกรณ์เพ่ือการป้องกันอุบัติเหตุ แต่การใช้เข็มขัดนิรภัยสมารถลดความ
รุนแรงของอุบัติเหตุและลดจ้านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุลงได้ เข็มขัดนิรภัยสามารถป้องกันผู้โดยสาร
ไม่ให้กระแทกกับที่นั่งด้านหน้า และป้องกันผู้ขับรถไม่ให้กระแทกกับพวงมาลัย ทั งยังป้องกันการ
กระเด็นออกจากตัวรถโดยสาร โดยองค์การอนามัยโลกรายงานว่าการใช้เข็มขัดนิรภัยคาดบริเวณหน้า
ตักและไหล่อย่างถูกวิธีจะสามารถลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บรุนแรงที่อาจเกิดกับผู้โดยสาร
ด้านหน้ารถได้ถึงร้อยละ 40-50 แต่อย่างไรก็ดีผู้โดยสารที่นั่งบริเวณด้านหลังก็มีความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุรุนแรงได้เช่นกันหากไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ดังนั นผู้โดยสารทุกคนไม่ว่านั่งต้าแหน่งใดควรคาด
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เข็มขัดนิรภัยขณะรถก้าลังเคลื่อนที่409 สอดคล้องกับผลการวิจัยจากหลายประเทศ ที่ยืนยันว่าเข็มขัด
นิรภัยมีบทบาทส้าคัญในการลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ โดยการคาดเข็มขัดนิรภัยสามารถลดความ
รุนแรงจากอุบัติเหตุทั่วไปได้ร้อยละ 40-50 ลดการบาดเจ็บสาหัสได้ถึงร้อยละ 43-65 และลดการ
เสียชีวิตได้ร้อยละ 40-60 กรณีที่รถพลิกคว่้าเข็มขัดนิรภัยจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดถึงร้อยละ 77 
การชนด้านท้ายร้อยละ 49 และประสิทธิภาพเมื่อเกิดการชนด้านหน้าร้อยละ 43 และนอกจากนี ยัง
พบว่า เมื่อรถชนและกระแทกกะทันหันจะท้าให้ผู้โดยสารที่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยกระเด็นออกนอกรถ
ด้วยอัตราความเร็วเท่ากับอัตราความเร็วของรถที่แล่นอยู่ก่อนเกิดอุบัติเหตุ ดังนั นจึงสรุปได้ว่าการคาด
เข็มขัดนริภัยสามารถลดความรุนแรงของอุบัติเหตุลงได้410 
 ส้าหรับประเทศไทยรายงานความรุนแรงของอุบัติเหตุอันเกิดจากการไม่คาดเข็มขัดนิรัยของ
ผู้โดยสารรถโดยสารสาธารณะมีอย่างต่อเนื่อง เช่น กรณีรถทัวร์โดยสารชนท้ายรถบรรทุก ส่งผลให้
พนักงานต้อนรับบนรถกระเด็นออกจากตัวรถ ร่างกระแทกพื นเสียชีวิตทันที411 หรือกรณีรถโดยสาร 
เสียหลักตกลงร่องน ้าข้างถนน หน้ารถกระแทกขอบถนน ส่งผลให้พนักงานต้อนรับบนรถและผู้โดยสาร 
1 รายกระเด็นออกจากตัวรถ พนักงานต้อนรับบาดเจ็บสาหัส ส่วนผู้โดยสารเสียชีวิตทันที412 
 จากกรณีอุบัติเหตุข้างต้นพนักงานต้อนรับและผู้โดยสารเสียชีวิตเนื่องจากการไม่ใช้เข็มขัด
นิรภัย ดังนั นปัญหาทางกฎหมายจึงต้องวิเคราะห์เป็น 2 ประเด็น ได้แก่กฎหมายที่ก้าหนดเรื่องการ
ติดตั งเข็มขัดนิรภัยของรถโดยสารสาธารณะ และกฎหมายเพ่ือการบังคับให้ผู้ขับรถและผู้โดยสารต้อง
คาดเข็มขัดนิรภัย โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ก้าหนดให้รถที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 มาตรฐาน 2 มาตรฐาน 3 
มาตรฐาน 4 มาตรฐาน 6 มาตรฐาน 7 และรถขนาดเล็กจะต้องมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตามที่

                                           
409 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ โครงการ

ศึกษาแนวทางและมาตรการในการน าเทคโนโลยีระบบการก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) มา
ติดตั้งในรถสาธารณะ, หน้า 5-16, ค้นวันที่ 17 เมษายน 2561 จาก http://trsl.thairoads. org/ 
FileUpLoad/1628/170208001628.pdf 

410 ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, อันตราย . . . จากการ ‘ไม่คาดเข็ม
ขัดนิรภัย’, ค้นวันที่ 5 กันยายน 2561 จาก http://www.thaihealth.or.th/Content/ 40153 

411 “สุรินทร์-รถทัวร์ชนสนั่นท้ายรถบรรทุก ตาย 1,” ช่อง 3 ออนไลน์ (28 มีนาคม 2559), 
ค้นวันที่ 5 กันยายน 2561 จาก http://news.ch3thailand.com/  

412 “ทัวร์ราชบุรี ล้อล็อกเอง! ด.ต.กระเด็นหลุดจากรถ คอหัก,” ไทยรัฐออนไลน์ (26 
กันยายน 2561), ค้นวันที่ 5 กันยายน 2561 จาก https://www.thairath.co.th/content/ 
1384625 
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ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวง หนึ่งในนั นคือเข็มขัดนิรภัย โดยประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนด
แบบเข็มขัดนิรภัยและประเภทของรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่ต้องจัดให้มีเข็มขัดนิรภัย 
พ.ศ. 2555 โดยก้าหนดให้เข็มขัดนิรภัยส้าหรับรถมี 2 แบบ ได้แก่ แบบรัดหน้าตักและรั งพาดไหล่ หรือ
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด (Lap and Diagonal Belt or Three - Point Belt) และแบบรัดหน้าตัก 
หรือเข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จุด (Lap Belt or Two - Point Belt) ซึ่งรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง 
เช่นรถตู้โดยสาร และรถโดยสารที่มีท่ีนั่งเกินกว่า 20 ที่นั่งเช่นรถบัส รถทัวร์ จะต้องติดตั งเข็มขัดนิรภัย
ทุกที่นั่ง โดยแบบเข็มขัดนิรภัยที่ติดนั นขึ นอยู่กับต้าแหน่งของที่นั่งในรถ เช่นรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผู้โดยสารที่มีจ้านวนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่งที่มิใช่รถตู้โดยสาร และรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มี
จ้านวนที่นั่งเกินกว่า 20 ที่นั่ง ในประเภทการขนส่งประจ้าทางเฉพาะหมวด 2 และหมวด 3 การขนส่ง
ไม่ประจ้าทาง และการขนส่งส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนตั งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป ต้อง
ติดตั งเข็มขัดนิรภัย แบบรัดหน้าตักและรั งพาดไหล่ ส้าหรับที่นั่งผู้ขับรถ และแบบรัดหน้าตักและรั ง
พาดไหล่ หรือแบบรัดหน้าตัก ส้าหรับที่นั่งอื่น ส่วนรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2556 ต้อง
ติดตั งเข็มขัดนิรภัยให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 เมษายน 2557 
 ส้าหรับมาตรการบังคับให้คนขับรถและผู้โดสารคาดเข็มขัดนิรภัยนั นก้าหนดไว้ในค้าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ข้อที่ 2 โดยให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 123 แห่ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่ 5 
พ.ศ. 2538 และให้ใช้ความว่า ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะขับขี่
รถยนต์ และต้องจัดให้ คนโดยสารรถยนต์รัดร่างกายไว้กับที่นั่งด้วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ 
และคนโดยสารรถยนต์ ดังกล่าวต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนต์
ด้วย” ประกอบกับกฎกระทรวงก้าหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติ
ในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. 2557 ข้อที่ 10 ก้าหนดว่า ผู้โดยสารรถส้าหรับการขนส่งประจ้าทางต้อง
ปฏิบัติตามข้อก้าหนดว่าด้วยความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการ
โดยสาร โดยการรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง ซึ่งค้าว่าระหว่างโดยสารนั นผู้เขียนเข้าใจว่าให้
หมายความถึงตลอดเวลาที่ผู้โดยสารนั่งอยู่บนรถ ดังนั นอาจเกิดปัญหาว่ากรณีที่ผู้โดยสารนั่งอยู่ในรถ
ขณะที่รถจอดสนิท หรือวิ่งช้า ๆในลานจอดรถ หรือสถานีเติมน ้ามัน เช่นนี ผู้โดยสารจ้าต้องรัดร่างกาย
ด้วยเข็มขัดนิรภัยหรือไม่ 
 ในต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาและบริหารจัดการเครือข่ายถนนของรัฐวิคทอเรีย ประเทศ
ออสเตรเลีย หรือ VicRoads รายงานว่าเขม็ขัดนิรภัยมีความส้าคัญในการป้องกันการเสียชีวิตและการ
บาดเจ็บที่ร้ายแรงได้ โดยพบว่าผู้ขับขี่ที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ 40 เสียชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุทาง
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ถนน 413 สอดคล้องกับงานวิจัยของศูนย์ส้ารวจทัศนคติของผู้ใช้ถนน (E-SURVEY OF ROAD USERS’ 
ATTITUDES หรือ ESRA) กล่าวว่าการคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นหนึ่งในมาตรการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่
สามารถลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้โดยสารได้ถึงร้อยละ 40 ส้าหรับผู้โดยสาร
ผู้ใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าของยานพาหนะ และร้อยละ 30-40 ของผู้โดยสารผู้ใหญ่ที่อยู่ด้านหลังของ
ยานพาหนะ414 
  ส้าหรับกฎหมายต่างประเทศบังคับให้ผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัย และยังก้าหนด
รายละเอียดในการใช้อย่างชัดเจน เช่นข้อก้าหนดเรื่องเข็มขัดนิรภัยในประเทศตุรกีภายใต้กฎหมาย
การจราจรทางบก มาตรา 150 ค.ศ.1907 (Karayolari Trafik Yonetmeligi Madde 150) 
ก้าหนดให้รถตั งแต่ 4 ล้อจะต้องติดตั งเข็มขัดนิรภัย และผู้โดยสารทุกคนจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เว้น
แต่กรณีที่รถแล่นอยู่ในบริเวณลานจอดรถด้วยความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงผู้โดยสารไม่
จ้าต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เช่นเดียวกับสหภาพยุโรปที่ก้าหนดให้ผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยกรณี
โดยสารในยานพาหนะที่มีอย่างน้อย 4 ล้อ ประเภท M1, M2, M3, N1, N2 และ N3 ส้าหรับใช้บน
ถนน และออกแบบมาให้มีความเร็วมากกว่า 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และประเทศออสเตรเลีย 
ข้อก้าหนดการจราจรทางบก ค.ศ.200 ภายใต้พระราชบัญญัติการจราจรทางบก ค.ศ.1974 (Road 
Traffic Code 2000) ได้ก้าหนดเรื่องการมีและใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้ขับรถและผู้โดยสารไว้ ในมาตรา 
232 ถึงมาตรา 234 ความว่าผู้ขับรถจะต้องติดตั งเข็มขัดนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัยในต้าแหน่งที่
เหมาะสมขณะที่รถก้าลังแล่น หรือหยุดนิ่งโดยไม่ใช่เป็นการจอดรถ ผู้โดยสารที่มีอายุตั งแต่ 16 ปีขึ นไป
จะต้องคาดเข็มขัดในต้าแหน่งที่เหมาะสมขณะที่รถก้าลังแล่นหรือหยุดนิ่งโดยไม่ใช่เป็นการจอด และ
กรณีผู้โดยสารที่มีอายุไม่ถึง 16 ปี ผู้ขับรถต้องดูแลจัดการให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยขณะที่รถก้าลัง
แล่นหรือหยุดนิ่งโดยไม่ใช่เป็นการจอดรถ ปรากฏตามตารางแสดงมาตรการบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยของ
สหภาพยุโรป ประเทศตุรกี ประเทศออสเตรเลีย และประเทศไทย 
 
 

                                           
413 VicRoads, Seat Belts Save Lives, Retrieved September 6, 2018 from 

https://www.vicroads.vic.gov.au/business-and-industry/heavy-vehicle-industry/ heavy-
vehicle-road-safety/seat-belts-save-lives 

414 ESRA, Seat Belt and Child Restraint Systems, p. 8, Retrieved September 
6, 2018 from file:///C:/Users/apisit/Downloads/esra-2015-thematic-report-no-4-
seatbelt-and-child-restraint-systems.pdf 
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ตารางที่ 5.16 มาตรการบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยของสหภาพยุโรป ประเทศตุรกี ประเทศออสเตรเลีย 
และประเทศไทย 

ประเทศ รถที่ต้องติดต้ังเข็มขัดนิรภัย มาตรการบังคับเพ่ือการคาดเข็มขัดนิรภัย 

สหภาพยโุรป รถตั งแต่4 ล้อ ประเภท M1, M2, 
M3, N1, N2 และ N3 ส้าหรับใช้บน
ถนน และออกแบบมาให้มีความเรว็
มากกว่า 25 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
 

ผู้โดยสารทุกคนจะต้องคาดเข็มขดันิรภัย เว้นแต่กรณีที่
รถแล่นด้วยความเร็วไมเ่กิน 25 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

ประเทศตุรก ี รถตั งแต่ 4 ล้อขึ นไป ผู้โดยสารทุกคนจะต้องคาดเข็มขดันิรภัย เว้นแต่กรณีที่
รถแล่นอยู่ในบรเิวณลานจอดรถดว้ยความเร็วไมเ่กิน 25 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
 

ประเทศ
ออสเตรเลีย 

รถตั งแต่ 4 ล้อขึ นไป 1. ผู้ขับรถจะต้องตดิตั งเข็มขดันิรภัย และคาดเขม็ขัด
นิรภัย 
2. ผู้โดยสารที่มีอายุตั งแต่ 16 ปีขึ นไปจะต้องคาดเข็มขดั
นิรภัย 
3. ผู้ขับรถต้องดูแลจัดการใหผู้้โดยสารอายไุม่ถึง 16 ปี
คาดเข็มขัดนริภยั 
4. ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยขณะที่รถก้าลังแล่นหรือหยุดนิ่ง
โดยไม่ใช่เป็นการจอดรถ 
 

ประเทศไทย 1. รถตู้โดยสารทั งประจ้าทางและไม่
ประจ้าทาง 
2. รถโดยสารหมวด 2และ 3 
3. รถเก๋งส่วนบุคคล 
4. รถกระบะ 
5. รถแท็กซี ่
6. รถบรรทุก 
 

1. ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรดัร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับท่ี
นั่งในขณะขับข่ีรถยนต์  
2. ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องจดัให้ คนโดยสารรถยนต์รดั
ร่างกายไว้กับท่ีนั่งด้วยเขม็ขัดนิรภยัขณะโดยสารรถยนต์ 
3. คนโดยสารรถยนต์ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขดันิรภัย
ไว้กับท่ีนั่งในขณะโดยสารรถยนต ์

  
 อีกประเด็นที่น่าสนใจได้แก่การบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยและที่นั่งส้าหรับผู้โดยสารเด็ก ซึ่งตาม
กฎหมายไทยในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 23 วางหลักให้ ผู้ปกครองต้องให้การ
อุปการะเลี ยงดูอบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่ อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่
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ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่ง ท้องถิ่น แต่ทั งนี ต้องไม่ต่้ากว่ามาตรฐานขั นต่้าตามที่
ก้าหนดในกฎกระทรวงและต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ใน
ภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือ จิตใจ แต่อย่างไรก็ดีข้อกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ก้าหนดเรื่อง
การใช้เข็มขัดนิรภัยหรือที่นั่งส้าหรับเด็กไว้เป็นการเฉพาะ จึงยังไม่ชัดเจนพอหากจะน้าข้อกฎหมายนี 
มาปรับบังคับใช้  
 องค์การอนามัยโลกรายงานว่า ส้าหรับการใช้ที่นั่งและเข็มขัดนิรภัยส้าหรับทารกและเด็กนั น 
จะต้องเป็นระบบที่เหมาะสมสามารถรองรับน ้าหนักและสรีระของพวกเขาได้ ที่นั่งและเข็มขัดนิรภัยที่
ถูกออกแบบมาเพ่ือผู้โดยสารผู้ใหญ่ไม่สามารถใช้ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับผู้โดยสาร
เด็กได้ ในทางกลับกันอาจเป็นการเพ่ิมความร้ายแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ น415 พบการใช้ที่นั่งและเข็ม
ขัดนิรภัยที่เหมาะกับน ้าหนัก ความสูง และข้อจ้ากัดทางกายภาพของทารกและเด็ก สามารถลดอัตรา
การเสียชีวิตลงได้ถึงร้อยละ 50-75416 สอดคล้องกับสถิติการเสียชีวิตของเด็กในประเทศไอร์แลนด์ โดย
หน่วยงานเพ่ือความปลอดภัยทางถนน RSA (Road Safety Authority) รายงานว่าระหว่างปี ค.ศ. 
1996 และ 2012 เด็กจ้านวน 262 คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และพบว่า 1 ใน 3 จากจ้านวน
ดังกล่าวไม่ได้ใช้ที่นั่งและเข็มขัดนิรภัยที่เหมาะสม และยังรายงานว่าเด็กที่โดยสารมากับรถด้วย
ความเร็วเพียง 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และไม่ใช้ที่นั่งและเข็มขัดนิรภัยที่เหมาะสม เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ
จะส่งผลให้เด็กกระเด็นไปข้างหน้าด้วยแรง 30 – 60 เท่าของน ้าหนักตัวเด็ก417 ด้วยความไม่ปลอดภัย
นี เองประเทศต่าง ๆ จึงสร้างกฎหมายเพื่อป้องกันเด็กจากความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ น  ดังนี  
 สหภาพยุโรปออกค้าสั่งที่ 2003/20/EC(Directive 2003/20/EC of the European 
Parliament and of the Council amending Council Directive 91/671/EEC on the 
approximation of the laws of the Member States relating to compulsory use of safety 
belts in vehicles of less than 3,5 tones) โดยมีสาระส้าคัญที่การใช้เข็มขัดนิรภัยส้าหรับเด็ก 
ความว่ายานพาหนะประเภท M1, N1, N2, N3 เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตร จะต้องใช้
เก้าอี ส้าหรับเด็กโดยเฉพาะ โดยจะต้องเหมาะสมกับน ้าหนักเด็กดังนี  กลุ่ม 0 คือเด็กที่น ้าหนักน้อยกว่า 

                                           
415 World Health Organization (WHO), The Need for Seat-Belts and Child 

Restraints, p. 7, Retrieved September 6, 2018 from  http://www.who.int/ road 
safety/projects/manuals/seatbelt/seat_belt_manual_module_1.pdf.  

416 Ibid., p. 22. 
417 Road Safety Authority, Child Safety in Cars a Guide to Driving Safely 

with Children on Board, p. 2, Retrieved September 6, 2018 from http://www. 
rsa.ie/Documents/Road Safety/Safety for kids/Child Safety in Cars English.pdf. 
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10 กิโลกรัม กลุ่ม 0+ คือเด็กที่มีน ้าหนักน้อยกว่า 13 กิโลกรัม กลุ่ม 1 คือเด็กที่มีน ้าหนักระหว่าง 9 -
18 กิโลกรัม กลุ่ม 2 คือเด็กท่ีมีน ้าหนักระหว่าง 15-25 กิโลกรัม และกลุ่ม 3 คือเด็กท่ีมีน ้าหนักระหว่าง 
22-36 กิโลกรัม กรณีรถไม่มีเก้าอี ส้าหรับเด็ก ห้ามมิให้เด็กที่มีอายุต่้ากว่า 3 ปี โดยสารไปกับรถนั น 
ทั งนี เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตรจะต้องไม่นั่งที่นั่งแถวหน้า ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆก็ตาม จาก
เดิมค้าสั่งที่ 91/671/EEC ก้าหนดใช้ข้อบังคับกับรถที่มีน ้าหนักไม่เกิน 3.5 ตันและบรรทุกผู้โดสารไม่
เกิน 8 ที่นั่งเท่านั นถูกแก้ไขโดยค้าสั่งที่ 2003/20/EC โดยก้าหนดให้ใช้ข้อบังคับนี กับยานพาหนะ
ประเภท M1, N1, N2, N3 ใกล้เคียงกับประเทศตุรกีที่ก้าหนดให้เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 150 
เซนติเมตร และหนักไม่เกิน 36 กิโลกรัม ซึ่งมาตรา 150 ของข้อก้าหนดเรื่องเข็มขัดนิรภัยในประเทศ
ตุรกี วางหลักให้ รถยนต์ รถบัส และรถมินิบัส  จะต้องด้าเนินการเรื่องที่นั่งส้าหรับเด็ก กล่าวคือ 
รถยนต์ รถบัส และรถมินิบัส จะต้องติดตั งเข็มขัดนิรภัยที่เหมาะสมกับสรีระของเด็ก และจะต้องติดตั ง 
Isofix บนที่นั่งทุกที่นั่งเพ่ือไว้ส้าหรับติดตั งที่นั่งส้าหรับเด็ก (Child/Baby Seat)โดยแบ่งที่นั่งเด็ก
ออกเป็น 5ประเภทตามน ้าหนักได้แก่ กลุ่ม 0 คือเด็กที่น ้าหนักน้อยกว่า 10 กิโลกรัม กลุ่ม 0+ คือเด็ก
ที่มีน ้าหนักน้อยกว่า 13 กิโลกรัม กลุ่ม 1 คือเด็กที่มีน ้าหนักระหว่าง 9-18 กิโลกรัม กลุ่ม 2 คือเด็กที่มี
น ้าหนักระหว่าง 15-25 กิโลกรัม และกลุ่ม 3 คือเด็กท่ีมีน ้าหนักระหว่าง 22-36 กิโลกรัม  
 ส่วนกฎหมายของประเทศออสเตรเลียวางหลักว่าผู้โดยสารที่มีอายุไม่ถึง 6 เดือนต้องถูกจัดให้
อยู่ในต้าแหน่งที่เหมาะสมในเบาะนั่งนิรภัยส้าหรับเด็กแบบหันไปด้านหลังรถ ผู้โดยสารที่มีอายุ 6 
เดือนแต่ไม่เกิน 4 ปี ผู้โดยสารต้องถูกจัดให้อยู่ในต้าแหน่งที่เหมาะสมในเบาะนั่งนิรภัยส้าหรับเด็กแบบ
หันไปด้านหลังรถ หรือเบาะนั่งนิรภัยส้าหรับเด็กแบบหันไปด้านหน้ารถก็ได้ เด็กที่มีอายุ 4 ปีแต่ไม่เกิน 
7 ปี ผู้โดยสารต้องถูกจัดให้อยู่ในต้าแหน่งที่เหมาะสมในเบาะนั่งนิรภัยส้าหรับเด็กแบบหันไปด้านหน้า
รถ หรือให้นั่งในที่นั่งที่มีเข็มขัดนิรภัยแบบเหมาะสมส้าหรับเด็ก โดยข้อก้าหนดเหล่านี ไม่บังคับใช้กับรถ
แท็กซี่ รถบัส และรถออมนิบัส ในกรณีที่ในรถไม่มีที่นั่งนิรภัยส้าหรับเด็ก กรณีผู้โดยสารที่มีอายุ 7 ปี 
แต่ไม่เกิน 16 ปี ต้องถูกจัดให้นั่งในที่นั่งของตนเอง ห้ามนั่งซ้อนกันในที่นั่งอ่ืนและจะต้องคาดเข็มขัด
นิรภัยในต้าแหน่งที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ดีห้ามมิให้ผู้โดยสารเด็กทุกช่วงอายุโดยสารในแถวหน้าของ
รถโดสารสาธารณะทั งนี ตามมาตรา 234 ในข้อก้าหนดการจราจรทางบก ค.ศ.2000  
 ส้าหรับประเทศไทย จากการส้ารวจการบาดเจ็บของเด็กพบว่าอัตราการบาดเจ็บจนท้าให้
เสียชีวิตของเด็กจากการเกิดอุบัติเหตุบนถนนเริ่มตั งแต่อายุ 5-9 ปี และเพ่ิมขึ นเมื่ออายุ 10-14 ปี และ
สูงสุดเมื่ออายุ 15-17 ปี และการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุอันดับสองของการเกิดอุบัติเหตุใน
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เด็กอายุ 1-17 ปี รองลงมาจากการจมน ้า418 แสดงให้เห็นว่ามาตรการเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ของเด็กในประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเมื่อศึกษาต่อไปจึงพบว่าประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายเรื่องการใช้เข็มขัดนิรภัยส้าหรับผู้โดยสารเด็กไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถโดยสารส่วนบุคคล
หรือรถโดยสารสาธารณะ จากข้อมูลความไม่ปลอดภัยของเด็กข้างต้นผู้เขียนเห็นว่า เด็กสมควรถูกจัด
ให้นั่งในที่ที่เหมาะสมส้าหรับสรีระของเด็กแต่ละช่วงวัย เช่นกฎหมายประเทศออสเตรเลียที่ก้าหนดให้
เด็กอายุไม่เกิน 7 ปีต้องนั่งในเบาะนิรภัยส้าหรับเด็ก (Child/Baby Seat) ซึ่งลักษณะการจัดวางที่นั่ง
เด็กก็แตกต่างกันตามช่วงอายุของเด็ก และเมื่อเด็ก 7 ปีถึง 16 ปีผู้ปกครองก็ยังต้องดูแลให้เด็กนั่งบนที่
นั่งโดยสารและคาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามมิให้เด็กนั่งซ้อนบนผู้ใหญ่ ซึ่งการให้เด็กนั่งซ้อนบนหน้าตักหรือ
อุ้มเด็กขณะโดยสารรถโดยสารนั นเป็นเรื่องธรรมดาและเห็นอยู่บ่อยครั งในประเทศไทย ส่วนกรณีรถ
โดยสารสาธารณะประเด็นที่ผู้เขียนเห็นว่าเป็นปัญหา คือ การโดยสารรถโดยสารสาธารณะที่จะต้องใช้
เวลาเดินทางข้ามคืน เช่นรถโดยสารประจ้าทางหมวดสองที่วิ่งจากกรุงเทพไปยังจังหวัดต่าง ๆ หรือรถ
โดยสารประจ้าทางหมวดสามที่วิ่งจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่ง โดยทั่วไปแล้วผู้ปกครองจะอุ้ม
หรือให้เด็กนั่งไปบนหน้าตักหรือซื อที่นั่งให้เด็กอีกหนึ่งที่นั่ง แต่อย่างไรก็ดีที่นั่งนั นก็ไม่ได้ถูกออกแบบมา
ให้เหมาะสมกับสรีระของเด็กทั งตัวที่นั่งและเข็มขัดนิรภัย ดังนั นการก้าหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือ
บังคับให้มีการใช้เข็มขัดนิรภัย และจัดเตรียมอุปกรณ์หรือที่นั่งที่มีความเหมาะสมกับผู้โดยสารเด็ กจะ
เป็นปัจจัยส้าคัญท่ีสามารถช่วยบรรเทาความบาดเจ็บที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุลงได้ 
 

5.2.2 อุปกรณ์ฉุกเฉิน 
 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบ
ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจ้าตัวคนขับรถตามกฎหมายว่า
ด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ก้าหนดเพ่ิมระยะเวลาการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจากเดิม 
4 ชั่วโมงเป็น 5 ชั่วโมง โดยเพิ่มหัวข้อจิตส้านึกในการขับรถ และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการ
ให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก้าลังให้ความส้าคัญกับการปฐม
พยาบาลเบื องต้น อันสอดคล้องกับการด้าเนินนโยบายยุทธศาสตร์เสาหลักประการที่ 5 ได้แก่การ
ตอบสนองและการเยียวยาหลังเกิดเหตุ การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพจะต้องท้า
แข่งกับเวลา โดยเริ่มต้นจากการแจง้เหตุไปที่ระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Activation) จากนั นจึงเป็น
การรักษาพยาบาลที่จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้าย และการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล จากผล

                                           
418  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์, รายงานเรื่องการส ารวจการบาดเจ็บในประเทศ

ไทย (รายงาน เสนอต่อวิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข, 
TASC และ UNICEF, ม.ป.ป.), หน้า 4-5.   
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ส้ารวจขององค์การอนามัยโลกพบว่าในประเทศรายได้ปานกลาง และประเทศรายได้น้อย การ 
รักษาพยาบาลฉุกเฉินช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้มากกว่าครึ่งหนึ่ง419 ดังนั นอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื องต้นจึงเป็นสิ่งจ้าเป็นต่อการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี กรมการขนส่งทางบกยังเพ่ิม
การอบรมเรื่องข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เมื่อรถเสีย หรือรถเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น เช่นกรณีรถทัวร์
โดยสารสายขอนแก่น-เชียงใหม่ ระบบหม้อลมเบรกรถเสีย ไหลถอยหลังเป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร 
เนื่องจากไม่ใช้อุปกรณ์เพ่ือกั นล้อ จนพลิกคว่้าลงข้างทางส่งผลให้คนขับรถบาดเจ็บเล็กน้อย420 เห็นได้
ว่าหากมีการกั นล้อด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมจะท้าให้ไม่เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว 
 ในต่างประเทศกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก (karayolari trafik yonetmeligi) มาตรา 
132 ของประเทศตุรกีก้าหนดให้ผู้ขับรถหรือผู้ประกอบการต้องจัดให้มีและพกพาอุปกรณ์ฉุกเฉินหลาย
ชนิด เช่น ถังดับเพลิง เครื่องมือเพ่ือการซ่อมแซมรถ ป้ายเตือนเหตุฉุกเฉิน อุปกรณ์กั นล้อ เผือกอ่อน
คอ สามเหลี่ยมเตือนเหตุฉุกเฉิน เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื องต้น โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
ก้าหนดไว้ ส้าหรับกฎหมายไทย กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 วางหลักว่าใน
การใช้รถท้าการขนส่งผู้โดยสาร ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทการขนส่งประจ้าทาง 
การขนส่งไม่ประจ้าทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก และการขนส่งระหว่างประเทศต้องจัดให้มีอุปกรณ์
และเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ้าเป็นแก่การให้ความช่วยเหลือหรือระงับเหตุ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุ
ฉุกเฉินขึ น ทั งนี  ตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ... 
มาตรา 158 วางหลักว่าในการประกอบการขนส่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มี
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่ง  อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งให้ เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับ
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 56 ก้าหนดให้รถโดยสารสาธารณะต้องแสดง
เครื่องหมายตามท่ีกฎหมายก้าหนดเมื่อเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องจนต้องจอดรถ  
 เห็นว่าในเรื่องการพกพาอุปกรณ์ฉุกเฉินในรถโดยสารสาธารณะ ตามมาตรการทางกฎหมาย
ของไทยควรปรับปรุงจากการบังคับให้ต้องแสดงอุปกรณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุเป็นการพกพาและแสดง

                                           
419 องค์การอนามัยโลก, การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ การช่วยเหลือและสนับสนุนผู้

ประสบอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก, หน้า 5-6, ค้นวันที่ 5 กันยายน 2561 จาก http://apps. 
who.int/iris/bitstream/handle/10665/254270/WHO-NMH-NVI-16.9-tha.pdf;jsessionid 
=4DEC0E73DF57A8C26E52FD6D2E336767?sequence=3.  

420 “รถทัวร์เบรกเสีย! แล่นถอยหลัง 5 กิโล ก่อนโชเฟอร์หักคว่้าข้างทาง,” ไทยโพสต์
ออนไลน์ (15 สิงหาคม 2561), ค้นวันที่ 5 กันยายน 2561 จาก https://www.thaipost. 
net/main/detail/15444 
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อุปกรณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุ และควรเพิ่มรายการอุปกรณ์ฉุกเฉินที่จะต้องพกพา เช่น เครื่องมือเพ่ือการ
ซ่อมแซมรถ อุปกรณ์กั นล้อ เผือกอ่อนคอ เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื องต้น หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จ้าเป็น
อันจะเป็นการสอดคล้องกับ กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 ที่ออกตามความใน
มาตรา 7 วรรคหนึ่ง421 และมาตรา 102 (4)422 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และ
มาตรา 36423 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ในข้อที่ 3 ความว่าในการใช้รถท้าการ
ขนส่งผู้โดยสาร ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทการขนส่งประจ้าทาง การขนส่งไม่
ประจ้าทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก และการขนส่งระหว่างประเทศต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือ
สัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจ้าเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถ หรือไหล่ทางตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด
ควบคุม ก้ากับ ดูแลให้ผู้ขับรถใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามที่กฎหมายก้าหนด จัดให้มี
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ้าเป็นแก่การให้ความช่วยเหลือหรือระงับเหตุ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือ
เหตุฉุกเฉินขึ น ทั งนี ตามท่ีอธิบดีประกาศก้าหนด 
 

5.2.3 กระจกป้องกันจุดบอด 
 จุดบอด (Blind Spot) คือ บริเวณรอบ ๆ รถที่คนขับไม่สามารถมองเห็นได้โดยการมองผ่าน
หน้าต่าง หรือกระจกธรรมดา จุดบอดจึงเป็นปัจจัยส้าคัญในการเกิดอุบัติเหตุจ้านวนมากจาก
รถบรรทุก หรือรถโดยสารขนาดใหญ่ สหพันธ์นักปั่นจักรยานแห่งยุโรป (European Cyclists’ 

                                           
421 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า ให้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี และให้มีอ้านาจแต่งตั งผู้ตรวจการและ พนักงานตรวจสภาพกับออกกฎกระทรวง
ก้าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี  ยกเว้นค่าธรรมเนียมและก้าหนดกิจการอ่ืน
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ทั งนี ในส่วนที่ เกี่ยวกับอ้านาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง 

422 มาตรา 102 (4) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า  ในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประจ้ารถ ต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการ
ขนส่งตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

423 มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องจัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ และต้องปฏิบัติตาม
ข้อก้าหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง 
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Federation) รายงานว่า ทุก ๆ ปีผู้ใช้ถนนราว 400 รายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากจุดบอด และ
ร้อยละ 41 ของนักปั่นจักรยานในประเทศเนเธอร์แลนด์เสียชีวิตเพราะเหตุนี เช่นกัน424 
 จุดบอดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดอุบัติ เหตุในกลุ่มประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเกิดแก่คนเดินเท้าและนักปั่นจักรยาน เพ่ือลดอุบัติเหตุจ้านวนมากสหภาพยุโรป
จึงก้าหนดให้รถบรรทุกต้องติดตั งกระจกป้องกันจุดบอดเพ่ือท้าให้ผู้ขับรถมีทัศนวิสัยที่กว้างกว่าการ
มองผ่านกระจกทั่วไป โดยก้าหนดให้รถบรรทุกใหม่ตั งแต่ปี พ.ศ.2550 ต้องติดตั งกระจกป้องกันจุด
บอดทุกคัน และส้าหรับรถบรรทุกเก่าต้องติดตั งให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2552425 โดยมีรายละเอียด
ตามค้าสั่งที่ 2007/38/EC ว่าด้วยเรื่องการติดตั งกระจกแก่รถบรรทุก ก้าหนดให้กระจกมองข้าง
ป้องกันจุดบอดนั นมีสองประเภทหลักได้แก่ ประเภท V และ IV โดยกระจกมองข้างประเภท V เป็น
ประจกแบบ Close Proximity เป็นกระจกที่สามารถเห็นครอบคลุมพื นที่ในส่วนข้างของผู้โดยสารทั ง
สองข้าง โดยแบ่งเป็น V Original Area และ V Enlarged Area ส่วนกระจกประเภท IV เป็นกระจก
มองข้างแบบมุมกว้าง ครอบคลุมพื นที่ด้านข้างในพื นที่กว้าง โดยแบ่งเป็น IV Original Area และ IV 
Enlarged Area และ VI New Class เป็นกระจกด้านหน้าแบบมุมกว้าง สามารถมองเห็นบริเวณหน้า
รถในพื นที่กว้าง สอดคล้องกับข้อก้าหนดข้อที่ 46 ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรปของ 
(UNECE)  เรื่องมาตรฐานการติดตั งอุปกรณ์ช่วยมองวางหลักเกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั งอุปกรณ์ช่วย
มองและวิสัยทัศน์ในการมอง โดยก้าหนดชนิดของกระจกที่จะต้องติดตั งในรถขนาดใหญ่ ได้แก่ กระจก
มองหลังด้านใน (Class I) กระจกมองข้างภายนอกด้านผู้โดยสารกระจกมองหลังด้านนอก (Class III)
กระจกมองข้างมุมกว้าง (Class IV) กระจกมองข้างภายนอกแบบ Close-Proximity (Class V) และ
กระจกด้านหน้า (Class VI) 
 ประกอบกับข้อก้าหนด (Regulation)เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของรถที่ออกโดย
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรปของสหประชาชาติ (UNECE) ข้อที่ 46 เรื่องมาตรฐานการติดตั ง
อุปกรณ์ช่วยมอง (Regulation No. 46 Uniform provisions concerning the approval of 
devices for indirect vision and of motor vehicles with regard to the installation of 
these devices) เป็นข้อก้าหนดเพ่ือวางหลักเกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั งอุปกรณ์ช่วยมองและ

                                           
424 European Cyclists’ Federation, EU Road Safety Action Programme 2011-

2020, pp. 8-9, Retrieved September 7, 2018 from https://www.cyklodoprava.cz/file/ 
bezpecnost-clanky-o-bezpecnosti-cyklistu-ang-akcni-program-eu-pro-bezpecnost-
silnicniho-provozu-2011-2020/ 

425 European Commission, Blind Spot Mirrors, Retrieved September 7, 2018 
from https://ec.europa.eu/transport/road_safety/topics/vehicles/blind_spot_ mirrors _en 
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วิสัยทัศน์ในการมอง โดยก้าหนดให้รถบรรทุกหรือรถโดยสารขนาดใหญ่ต้องติดตั งกระจกมองหลังด้าน
ใน (Class I) ต้องเป็นแบบที่คนขับสามารถมองเห็นได้กว้างประมาณ 20 เมตรตามแนวราบ และส่วน
ของถนนที่อยู่กึ่งกลางของระนาบตามแนวยาวของรถและขยายออกไปจากด้านหลังของคนขับ
ประมาณ 60  กระจกมองข้างภายนอกด้านผู้โดยสาร ต้องเป็นแบบที่คนขับสามารถมองเห็นได้อย่าง
น้อย 5 เมตรกว้างตามแนวราบของถนนด้านผู้โดยสาร และผ่านจุดที่อยู่นอกสุดของยานพาหนะด้าน
ผู้โดยสารและยื่นออกมาจากด้านหลังของคนขับรถยาวประมาณ 30 เมตร กว้างประมาณ 1 เมตร 
ยาว4 เมตรหลังแนวระนาบผ่านจุดตาของคนขับ กระจกมองหลังด้านนอก (Class III) ต้องเป็นแบบที่
คนขับสามารถมองเห็นได้อย่างน้อย 4 เมตรกว้างเป็นแนวราบ กับถนนและยาวขยายจากด้านหลังของ
คนขับประมาณ 20 เมตรกว้างประมาณ 1 เมตร ยาว4 เมตรหลังแนวระนาบผ่านจุดตาของคนขับ 
กระจกมองข้างมุมกว้าง (Class IV) ต้องเป็นแบบที่คนขับสามารถมองเห็นได้กว้างประมาณ 15 เมตร
ตามแนวราบกับถนนและขยายจากด้านหลังของคนขับยาวอย่างน้อย 10เมตรถึง 25 เมตรและ
มองเห็นจากคนขับรถมีความกว้างประมาณ 4.5 เมตรระนาบยาวเป็นแนวตั ง1.5 เมตร กระจกมองข้าง
ภายนอกแบบ Close-Proximity (Class V) ต้องเป็นแบบที่ผู้ขับสามารถมองได้กว้างทางด้านข้างใน
ระยะ 2 เมตร ยาวไปด้านหน้าของระดับสายตาผู้ประมาณ 1 เมตรและด้านหลังคนขับประมาณ 1.7 
เมตร กระจกด้านหน้า (Class VI) ต้องเป็นแบบที่ผู้ขับสามารถมองเห็นส่วนแนวราบของถนนบริเวณ
ด้านหน้าของรถเป็นแนวยาวออกจากหน้ารถประมาณ 2 เมตร และมีรัศมีมุมโค้ง 2,000 มิลลิเมตร 
 ส่วนมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยไม่ได้บังคับให้ผู้ประกอบการต้องติดตั งกระจก
เตือนจุดบอด แต่อย่างไรก็ดีอุบัติเหตุที่เกิดจากจุดบอดที่ผู้ขับไม่สามารถมองเห็นได้จากทัศนวิสัยการ
มองปกตินั นเกิดขึ นอยู่บ่อยครั ง เช่นกรณีอุบัติเหตุรถเมล์ชนคนข้ามถนนเสียชีวิต โดยผู้ขับรถอ้างว่า 
มองไม่เห็นว่ามีคนก้าลังเดินข้ามถนนมา426 หรือเหตุการณ์รถเมล์ทับเจ้าหน้าที่ต้ารวจเสียชีวิตเพราะ
มองไม่เห็น427  เห็นได้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากจุดบอดมักเกิดขึ นกับคนเดินถนน รถจักรยานยนต์ หรือ
รถจักรยาน โดยเมื่อเกิดการเปลี่ยนทิศทางของรถขนาดใหญ่ หรือการเคลื่อนตัวของรถตามวงเวียน
หรือแยกต่าง ๆ ท้าให้ผู้ขับไม่สามารถมองเห็นผู้ใช้ถนนคนอ่ืน ๆ ได้ ปัญหาเหล่านี เองผู้เขียนจึงเห็นว่า
กระจกเตือนจุดบอดเป็นอุปกรณ์ที่ส้าคัญท่ีจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากรถขนาดใหญ่ลงได้ 

                                           
426 “รถเมล์บางบัวทอง ชนคนข้ามถนนดับ! โชเฟอร์วัย 68 อ้างมองไม่เห็น,” ไทยรัฐออนไลน์ 

(14 กรกฎาคม 2559), ค้นวันที่ 12 ตุลาคม 2561 จาก https://www.thairath.co.th/content/ 
663381 

427 “สลด! รถเมล์สาย 108 ทับ ร.ต.อ.วัย 83 ดับปากซอยราชวิถี 32 โชเฟอร์อ้างมองไม่เห็น,” 
มติชนออนไลน์ (17 กรกฎาคม 2560), ค้นวันที่ 12 ตุลาคม 2561 จาก https://www.matichon. 
co.th/news/604688 
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ดังนั นมาตรการทางกฎหมายของไทยอันเกี่ยวด้วยส่วนควบและอุปกรณ์ของรถจะต้องก้าหนดให้
กระจกเตือนจุดบอดเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ผู้ขับรถหรือผู้ประกอบการต้องติดตั งตามกฎหมาย ทั งนี สมควร
ก้าหนดชนิดและรายละเอียดของกระจกที่จะต้องติดตั งด้วย  
 

5.3 วิเคราะห์ เปรียบเทียบ มาตรการทางกฎหมายว่าด้วย ความรับผิดของผู้ขับรถ 
และผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะ 

 การบริการสาธารณะหมายความถึง หน้าที่หรือภารกิจของฝ่ายปกครองในการที่จะต้องจัด
กิจการเพ่ือสนองความต้องการของประชาชนอันเป็นองค์ประกอบของรัฐทั งนี เพ่ือแสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน แม้การบริการสาธารณะจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครอง แต่
หน้าที่บางเรื่องฝ่ายปกครองมีอ้านาจที่จะมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ด้าเนินการได้ เช่นการบริการ
สาธารณะด้านการขนส่งมวลชน เป็นการบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมพณิชยกรรม 
กล่าวคือเป็นบริการสาธารณะด้านการให้บริการ อันนอกจากจะมีวัตถุแห่งบริการเพื่อสนองความ
ต้องการของประชาชนแล้ว ยังมีวัตถุแห่งบริการด้านเศรษฐกิจเป็นส้าคัญ  
 การให้บริการขนส่งมวลชนเป็นการบริการสาธารณะที่ฝ่ายปกครองมอบอ้านาจจัดการให้แก่
เอกชน โดยการท้าสัญญาให้บริการ หรือสัมปทาน ทั งนี เอกชนผู้รับจัดท้าบริการสาธารณะให้บริการรถ
โดยสารสาธารณะจะต้องด้าเนินกิจการโดยใช้เครื่องมือและทุนของตนเอง และเอกชนก็เป็นผู้เก็บค่า
โดยสารจากผู้ใช้บริการโดยตรงเช่นกัน ทั งนี บุคคลผู้เป็นคู่สัญญากับฝ่ายปกครองจะต้องด้าเนินกิจการ
ตามหลักบริการสาธารณะ กล่าวคือ หลักความต่อเนื่อง หลักการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และหลักความ
เสมอภาค ดังนั นข้อสัญญาที่ท้าขึ นระหว่างผู้ให้สัญญาและผู้รับสัญญาจะอยู่ภายใต้หลักการเหล่านี 
เสมอเช่น สัญญาให้ประกอบการรถโดยสารประจ้าทางรถตู้โดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติCNG 
มีข้อสัญญาตอนหนึ่งว่า ผู้รับสัญญาจะหยุดหรือระงับการเดินรถตามสัญญานี ไม่ว่าทั งหมดหรือ
บางส่วนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากมีการฝ่าฝืน ผู้ให้สัญญามีสิทธิปรับผู้รับสัญญาในอัตราคันละ 2,000 
บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อวัน และใช้มาตรการลงโทษอ่ืน ๆ ได้จนกว่าผู้รับสัญญาจะเดินรถให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญานี  และหากผู้ให้สัญญาเห็นว่าการหยุดหรือระงับการเดินรถดังกล่าวจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ผู้ให้สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที ในกรณีที่ผู้รับสัญญา
หยุดหรือระงับการเดินรถ หรือกรณีพนักงานของผู้รับสัญญานัดหยุดงาน ผู้ให้สัญญามีสิทธิน้ารถ
โดยสารของผู้ให้สัญญาเดินรถแทนหรืออนุญาตให้ผู้อ่ืนเดินรถแทนเป็นการชั่วคราว โดยเก็บค่าโดยสาร
เองได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้รับสัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากผู้ให้สัญญาหรือผู้ได้รับอนุญาต
ดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้รับสัญญาจะยกเลิกหรือหยุดเดินรถก่อนสัญญาครบก้าหนดได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
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อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สัญญาก่อน428 เห็นได้ว่าข้อตกลงเขียนไว้ชัดเจนว่า ผู้รับสัญญา
จะหยุดหรือระงับการเดินรถตามสัญญานี ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ อันเป็นผล
ของหลักความต่อเนื่องของบริการสาธารณะต่อระบบสัญญาทางปกครอง ดังนั นแม้ฝ่ายปกครองจะ
เป็นผู้ผิดสัญญา เอกชนก็ไม่อาจน้าหลักสัญญาต่างตอบแทนทางแพ่งมาใช้ได้ เพราะจะท้าให้บริการ
สาธารณะที่เอกชนจัดท้าอยู่นั นขาดความต่อเนื่องและประชาชนผู้ใช้บริการต้องเดือดร้อน 
 ข้อสัญญาที่ว่า กรณีผู้ให้สัญญาเห็นว่าจ้านวนรถที่เดินรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางใดไม่เพียงพอ
ให้บริการประชาชน ผู้ให้สัญญาจะแจ้งให้ผู้รับสัญญาเพ่ิมรถเข้าร่วมเดินในเส้นทางนั นตามจ้านวนที่
เห็นสมควร ผู้รับสัญญาจะต้อง จัดรถเพ่ิมให้ได้ตามจ้านวนดังกล่าว ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้สัญญา ถ้าผู้รับสัญญาไม่อาจจัดหารถเพ่ิมได้หรือได้ไม่ครบ
ตามจ้านวนภายในก้าหนดดังกล่าว หรือในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผู้ให้สัญญาเห็นว่ามีเหตุจ้าเป็นที่
จะต้องเพ่ิมจ้านวนรถให้เพียงพอบริการประชาชนเป็นการชั่วคราว ผู้ให้สัญญามีสิทธิ น้ารถโดยสาร
ของผู้ให้สัญญาหรือรถอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรเข้าเดินรับส่งผู้โดยสารเพิ่มเติมในเส้นทางนั น และเก็บค่า
โดยสารเองได้จนกว่าผู้รับสัญญาจะสามารถน้ารถโดยสารเข้าร่วมให้บริการได้ครบตามจ้านวนที่ผู้ให้
สัญญาก้าหนด ทั งนี ผู้รับสัญญาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้สัญญา429 
ข้อสัญญานี เป็นผลมาจากหลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยรัฐจ้าเป็นต้องแก้ไขบริการ
สาธารณะเพ่ือให้เหมาะกับสถานการณใ์นปัจจุบัน หรือสถานการณ์เฉพาะหน้าเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
เมื่อผู้รับสัญญาไม่ด้าเนินการเพ่ิมรถโดยสารให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ รัฐ
จึงสามารถใช้มาตรการเพื่อลงโทษผู้รับสัญญาได้ตามข้อตกลง หรือ 
 ข้อสัญญาที่ว่า ผู้รับสัญญาจะต้องควบคุมดูแลให้พนักงานเก็บค่าโดยสารประจ้ารถแต่ละคัน
เก็บค่าโดยสารจากผู้โดยสาร ตามอัตราและระยะทางตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
กลางก้าหนด และจะต้องยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารให้แก่ผู้โดยสารที่มีสิทธิได้รับยกเว้นหรือ
ลดหย่อน ตามที่ทางราชการหรือกฎหมายก้าหนดไว้ การเก็บค่าโดยสารจะต้องออกตั๋วค่าโดยสารให้
ผู้โดยสารครบถ้วนถูกต้องตรงตามค่าโดยสารที่ได้รับทุกครั ง รวมทั งจะต้องอนุญาตให้พนักงานของผู้ให้
สัญญาที่แต่งเครื่องแบบหรือแสดงบัตรประจ้าตัวพนักงานโดยสารรถโดยไม่ต้องช้าระค่าโดยสาร430อัน

                                           
428 สัญญาให้ประกอบการรถโดยสารประจ้าทางรถตู้โดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ  

CNG ข้อที่ 9.1 
429 สัญญาให้ประกอบการรถโดยสารประจ้าทางรถตู้โดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ  

CNG ข้อที่ 9.5 
430 สัญญาให้ประกอบการรถโดยสารประจ้าทางรถตู้โดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ 

CNG ข้อที่ 9.7 
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เป็นข้อสัญญาที่สร้างขึ นภายใต้หลักความเสมอภาค เห็นได้ว่าผู้รับสัญญาจะต้องดูแลให้พนักงานของ
ตนให้บริการประชาชน และเก็บค่าบริการจากผู้โดยสารตามระยะทางอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่ง
ฐานะของบุคคล 
 จากตัวอย่างข้อสัญญาข้างต้น เห็นได้ว่ารัฐในฐานะคู่สัญญาและผู้มีหน้าที่หลักในการจัดให้มี
การบริการสาธารณะมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลให้การให้บริการของเอกชนเป็นไปตามหลักของการ
บริการสาธารณะได้แก่ หลักความเสมอภาค หลักความต่อเนื่อง และหลักการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
ดังนั นเอกชนหรือผู้ประกอบการผู้เข้าท้าสัญญาบริการสาธารณะจึงเป็นตัวแปรส้าคัญต่อประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ หากรัฐสามารถควบคุมหรือจูงใจให้
ผู้ประกอบการดูแลและพัฒนาระบบความปลอดภัยของตนได้ จะส่งผลดีต่อระบบความปลอดภัยของ
รถโดยสารสาธารณะในประเทศไทย ดังนั นในประเด็นสุดท้ายนี ผู้เขียนจึงวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
มาตรการทางกฎหมายว่าด้วย ความรับผิดของผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะของประเทศ
ไทย กับประเทศตุรกี และประเทศออสเตรเลีย 
 ในประเทศไทยรัฐมอบอ้านาจในการจัดท้าบริการรถโดยสารสาธารณะแก่ผู้ประกอบการโดย
วิธีการให้สัมปทานมีกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ให้สัมปทาน และผู้ประกอบการเดินรถเป็นผู้รับ
สัมปทาน การรับสัมปทานให้บริการรถโดยสารประจ้าทางนอกจากผู้รับสัมปทานจะต้องมีหน้าที่
ปฏิบัติตามข้อสัญญายังมีหน้าที่ความรับผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ว่าด้วย
เรื่องการประกอบการขนส่ง ดังที่ผู้เขียนเคยยกตัวอย่างไว้ในบทที่ 4 ว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งต้องจัดให้มีอุปกรณ์และ เครื่องมือเครื่องใช้และต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดว่าด้วยความ
ปลอดภัย431ในการขนส่ง ทั งนี ตามที่ ก้าหนดในกฎกระทรวง ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก้าหนดต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
 หากปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ข้อก้าหนดว่าด้วยความปลอดภัยของผู้โดยสาร นายทะเบียนมีอ้านาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งนั นปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ถ้าผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ปฏิบัติหรือไม่แก้ไขให้ถูกต้อง หรือเป็นที่เห็นได้ว่าผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่สามารถจะด้าเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดนั น หรือการ
ด้าเนินการนั นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดภยันตรายหรือ เสื่อมประโยชน์ต่อประชาชน ให้นายทะเบียนโดย
อนุมัติของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ประกอบการขนส่งนั น 
 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ขับรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ. 2522 หมวดที่ 7 มาตรา 102  ได้วางหลักเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถไว้ว่าในขณะปฏิบัติ

                                           
431 กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2558 
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หน้าที่ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ้ารถต้อง แต่งกายสะอาดเรียบร้อยตามแบบที่ก้าหนด
ในกฎกระทรวง จะต้องไม่แสดงกิริยาหรือใช้ถ้อยค้าเป็นการเสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าว รังแก รบกวน 
หรือหยาบหยามผู้หนึ่งผู้ใด ไม่เสพหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอ่ืน ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ้ารถต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง  
ต้องบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดประจ้ารถ ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ เว้นแต่การใช้
โทรศัพท์ เคลื่อนที่ โดยใช้  อุปกรณ์ เสริมส้ าหรับการสนทนาโดยผู้ขับรถไม่ต้องถือหรือจับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่นั น ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ้ารถผู้ใด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติทั งหลายในหมวดที่ 7 ว่าด้วยการเป็นผู้ประจ้ารถนั น ให้ผู้ตรวจการมีอ้านาจยึด ใบอนุญาต
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ้ารถของผู้นั น และสั่งเป็นหนังสือให้ผู้นั นไปรายงานตนต่อนายทะเบียนภายใน 
72 ชั่วโมง ค้าสั่งนั นให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ้ารถชั่วคราวภายในก้าหนดเวลา
ดังกล่าวนั น ให้นายทะเบียนมีอ้านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั นได้ไม่เกิน 180 วัน หรือจะสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตนั นก็ได้ และระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้
ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ได้ก้าหนดบัญชีกลุ่มความผิดพร้อม
วิธีการลงโทษไว้ ส้าหรับร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... วางหลักเรื่อง หน้าที่ ความรับ
ผิดของผู้ขับรถไว้ในหมวดที่ 3 ส่วนที่ 1 เรื่องผู้ขับรถ และหมวดที่ 6 ส่วนที่ 2 เรื่องหน้าที่ของผู้ขับรถ
และผู้ประจ้ารถในการประกอบการขนส่ง โดยผู้ขับรถต้องควบคุมดูแลมิให้บุคคลดังต่อไปนี  ขับรถของ
ตนหรือที่ตนเป็นผู้ขับ ได้แก่ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถ หรือผู้มีใบอนุญาตขับรถที่ไม่มีสิทธิขับรถตาม
ลักษณะของรถที่ตนเป็นเจ้าของหรือผู้ขับรถหรือผู้ไม่มีใบรับรองการขับรถ หรือผู้มีใบรับรองการขับรถ
ที่ไม่มีสิทธิขับรถตามลักษณะหรือในกิจการที่ตนเป็นเจ้าของหรือผู้ขับรถ เป็นต้น จากการศึกษา
เปรียบเทียบตามบทที่ 4 ในเรื่องกฎหมายไทย เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกได้ก้าหนด
หน้าที่ความรับผิดของผู้ขับรถไว้ไม่แตกต่างกับพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกเดิมมากนัก แต่มีบาง
เรื่องท่ีก้าหนดชัดเจนขึ น เช่นก้าหนดให้ต้องพกพาและแสดงใบรับรองการขับรถ ความว่าผู้ขับรถต้องมี
ใบอนุญาตขับรถอยู่กับตัว เพ่ือแสดงต่อนายทะเบียนหรือผู้ตรวจการได้ทันทีเมื่อขอตรวจ ในกรณีการ
ขับรถที่ต้องมีใบรับรองการขับรถ นอกจากผู้ขับรถดังกล่าวต้องมีใบอนุญาตขับรถแล้ว ยังต้องมี
ใบรับรองการขับรถอยู่กับตัวตลอดเวลาที่ขับรถนั น เพ่ือแสดงต่อนายทะเบียนหรือผู้ตรวจการได้ทันที
เมื่อขอตรวจด้วย เป็นต้น 
 ส่วนความรับผิดของผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 วาง
หลักว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามประเภทที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ต้องจัดให้มีสมุด
ประจ้ารถ ประวัติผู้ประจ้ารถ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ และต้องปฏิบัติตาม
ข้อก้าหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง ต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการ
ขนส่งตามที่ ก้าหนดในกฎกระทรวง ไม่ใช้หรือยินยอมให้บุคคลต่อไปนี ปฏิบัติหน้าที่ขับรถ ได้แก่บุคคล
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ซึ่งไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ หรือมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถไม่ตรงตามประเภท และชนิดของรถที่ใช้ท้า
การขนส่ง หรือมีใบอนุญาตที่สิ นอายุแล้ว ผู้ขับรถซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกินชั่วโมงการท้างานตามที่กฎหมาย
ก้าหนด หรือผู้ขับรถซึ่งหย่อนความสามารถในการขับรถ ต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามสูบ
บุหรี่ติดไว้ในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจนภายในตัวรถ จัดให้มีค้าเตือนมิให้ขึ นหรือลงรถนอกบริเวณที่มี
เครื่องหมายหยุดรถ โดยติดไว้ในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจนที่ตัวรถด้านนอกและภายในตัวรถ จัดให้มี
ข้อมูลผู้ประจ้ารถและหมายเลข ทะเบียนรถ ติดไว้ในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจนภายในตัวรถ จัดให้มี
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือแจ้งภัยและเหตุร้าย ติดไว้ในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจนภายในตัว
รถ จัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจ้า เป็นต้องจอดรถในทางเดินรถเนื่องจาก
เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งต้องควบคุม ก้ากับ ดูแลให้ผู้ขับรถใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามที่
กฎหมายก้าหนด จัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ้าเป็นแก่การให้ความช่วยเหลือหรือระงับ
เหตุ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินขึ น ก้ากับ ดูแลให้ผู้ขับรถต้องขับรถด้วยอัตราความเร็วไม่เกินกว่า
อัตราที่กฎหมายก้าหนด ส่วนร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ... วางหลักเรื่อง หน้าที่ ความ
รับผิดของผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะไว้ในหมวดที่ 6 ส่วนที่ 1 เรื่อง การควบคุมการ
ประกอบการขนส่ง กล่าวคือผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีสมุดประจ้ารถ ประวัติ
ผู้ขับรถและผู้ประจ้ารถ รายงานเกี่ยวกับการขนส่งและอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งต้องจัดให้มี
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่ง  และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้หรือ
ยินยอมให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ขับรถที่ใช้ในการขนส่ง หากผู้นั นมีอาการหรือกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใด 
ได้แก ่เสพหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอ่ืน เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  
 นอกจากหลักกฎหมายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ยังได้
วางหลักเรื่องหน้าที่ ความรับผิดของผู้ขับรถ และผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะไว้ในลักษณะ
ที่ 11 เรื่องรถบรรทุกคนโดยสาร กล่าวคือ ห้ามมิให้เจ้าของรถบรรทุกคนโดยสารหรือผู้ขับขี่รถบรรทุก
คนโดยสารรับบรรทุกศพหรือคนที่เป็นโรคเรื อนหรือโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความตามกฎหมายว่าด้วย
โรคติดต่อ ร่วมไปกับคนโดยสารอื่น ห้ามมิให้เจ้าของรถบรรทุกคนโดยสาร ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสาร 
ผู้เก็บค่าโดยสารหรือบุคคลใดที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับรถบรรทุกคนโดยสารเรียกให้คนขึ นรถโดยส่งเสียง
อื ออึง หรือในลักษณะที่ก่อความร้าคาญให้แก่คนโดยสาร หรือผู้อ่ืนหรือต้อน ดึง เหนี่ยว หรือยึดยื อ 
คนหรือสิ่งของของคนนั นเพ่ือให้คนขึ นรถบรรทุกคนโดยสารคันใดคันหนึ่ง ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสาร
ต้องหยุดรถและส่งคนโดยสารที่เครื่องหมายหยุดรถประจ้าทางหรือ ณ สถานที่ตามที่ตกลงกันไว้
แล้วแต่กรณี ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสาร ขับรถเที่ยวเร่หาคนขึ นรถ จอดรถเป็นคันหัวแถว
ของรถคันอื่นห่างจากเครื่องหมายจราจรเกินหนึ่งเมตร จอดรถห่างจากท้ายรถคันหน้าเกินหนึ่งเมตร  
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 จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยพบว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับข้อก้าหนด
เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดของผู้ประกอบการในการขนส่งผู้โดยสารโดยรถโดยสารสาธารณะของ
ประเทศตุรกี (ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ) แต่อย่างไรก็ดียังมีข้อก้าหนด
บางประเด็นของตุรกีที่ก้าหนดแตกต่างออกไป ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา
การจราจรของประเทศไทยได้ เช่นข้อที่ว่า “รถโดยสารจอดรับส่งผู้โดยสารเมื่อผู้ขับรถส่งและรับ
ผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วห้ามมิให้จอดรอผู้โดยสารอื่นที่ไม่ได้อยู่ ณ จุดรอรถในเวลานั น” เห็นว่าประเทศ
ไทยประสบปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะบริเวณจุดรอรถ ผู้เขียนยกตัวอย่าง จุดรอรถของ
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ หรือจุดรอรถหน้าศูนย์การค้าน้อมจิตร หรือจุดรอรถต่างๆ 
บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามค้าแหง ในกรุงเทพมหานคร สาเหตุเนื่องมาจากการจอดรอผู้โดยสารของ
รถโดยสารสาธารณะเป็นเวลานาน โดยการจอดรอผู้โดยสารลักษณะนี นอกจากจะส่งผลให้การจราจร
ติดขัดแล้วยังส่งผลให้เกิดความล้าช้าในการให้บริการอีกด้วย  
 ข้อก้าหนดที่ว่า “กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์คับขันท้าให้ไม่สามารถเดินรถได้ต่อไป หาก
ปรากฏว่าผู้โดยสารต้องรอกว่า 15 นาทีและผู้โดยสารร้องขอค่าโดยสารคืน ผู้ขับรถหรือผู้ประกอบการ
มีหน้าที่ต้องใช้ค่าโดยสารคืนแก่ผู้ร้องขอ” ซึ่งบ่อยครั งที่เกิดเหตุการณ์คับขันขึ น โดยเฉพาะใน
กรุงเทพมหานคร เช่น รถเมล์เสียกลางทาง สามารถให้บริการได้แต่ผู้โดยสารอาจต้องรอ หรือไม่
สามารถให้บริการต่อไปได้ และไม่มีรถส้ารองเพ่ือให้บริการต่อไป เช่นนี ประเทศไทยควรมีมาตรการ
ลักษณะใกล้เคียงกับประเทศตุรกีเพ่ือก้าหนดหน้าที่ความรับผิดของผู้ขับรถและผู้ประกอบการให้
ชัดเจนขึ น หรือ 
 ข้อที่ว่า “ผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีถังดับเพลิงขนาด 6 กิโลกรัม และกระเป๋าปฐม
พยาบาลที่ก้าหนดไว้ตามกฎหมายการจราจรทางบก” ซึ่งเรื่องนี จะเกี่ยวพันกับเรื่องอุปกรณ์ในรถ
โดยสารสาธารณะซึ่งผู้เขียนได้วิเคราะห์ไปแล้ว และเห็นว่าข้อบังคับนี จ้าเป็นอย่างยิ่งส้าหรับประเทศ
ไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่รถกู้ภัยหรือรถของโรงพยาบาลอาจเข้ามาช่วยเหลือได้ล่าช้าเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการจราจรที่ติดขัด เป็นต้น 
 ส่วนในเรื่องของการลงโทษผู้ขับรถและผู้ประกอบการ ส้าหรับประเทศตุรกี คู่สัญญาให้บริการ
รถโดยสารสาธารณะได้แก่ เทศบาลเป็นผู้ให้สัญญา และผู้ประกอบการเป็นผู้รับสัญญา ทั งนี 
ผู้ประกอบการจะต้องด้าเนินงานตามข้อก้าหนดของกฎหมายได้แก่ เมื่อผู้ขับรถไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก้าหนดใด ๆ ในค้าสั่งว่าด้วยหน้าที่ความรับผิดของผู้ประกอบการ (ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ 
ÇALIŞMA YÖNERGESİ) ห้ามมิให้ผู้ขับรถขับรถเป็นเวลา 1 วัน และต้องเสียค่าปรับร้อยละ 25 ของ
เงินเดือน กรณีพบการกระท้าความผิดฐานเดิมภายใน 1 ปีห้ามมิให้ผู้ขับรถขับรถเป็นเวลา 2 วัน และ
ต้องเสียค่าปรับร้อยละ 50 ของเงินเดือน และหากพบการกระท้าความผิดของผู้ขับรถรายเดียวหรือ
ต่างรายมากกว่า 30 ครั งภายใน 1 ปี ผู้ประกอบการจะต้องถูกพักใบอนุญาตประกอบการ 1 ปี 
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 เมื่อเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของผู้ประกอบการของประเทศ
ไทยกับประเทศตุรกีเห็นว่าบทลงโทษตามกฎหมายไทยมีลักษณะรุนแรงกว่าคือให้เพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบการ แต่ประเทศตุรกีโทษเป็นเพียงการพักใช้ใบอนุญาตเท่านั น แต่อย่างไรก็ดีในแง่เงื่อนไข
การรับโทษ กฎหมายตุรกีก้าหนดไว้ชัดเจนและเข้มงวดกว่า ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถเล็งเห็น
ความน่าจะเป็นที่ตนจะถูกลงโทษได้ เช่นการก้าหนดชัดเจนว่าหากปล่อยให้ผู้ขับรถหรือพนักงาน
กระท้าความผิดเกิน 30 ครั งภายใน 1 ปี ต้องถูกพักใบอนุญาตประกอบการ 1 ปี ดังนั นจึงเป็นการ
บังคับให้ผู้ประกอบการจะต้องสร้างมาตรการเพ่ือตรวจสอบความผิดพลาดในการท้างานของพนักงาน
ขึ น และจะต้องคอยติดตามผลการท้างานอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือไม่ให้เกิดการกระท้าความผิดกว่า 30 
ครั งภายใน 1 ปี ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นมาตรการการลงโทษผู้ประกอบการที่ดี และสามารถบังคับใช้ได้จริง  
 นอกจากนี ในส่วนของประเทศออสเตรเลีย มีมาตรการทางกฎหมายที่บังคับใช้กับ
ผู้ประกอบการค่อนข้างให้ความส้าคัญเรื่องสุขภาพของผู้ขับรถ ซึ่งสอดคล้องกับขั นตอนการขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถที่ก้าหนดเฉพาะการตรวจสอบทางเอกสารเท่านั นรวมถึงการตรวจสอบประวัติ
ทางการแพทย์อย่างละเอียด ทั งนี ข้อที่ 24 ของระเบียบการขนส่งผู้โดยสาร ค.ศ. 2007 แห่งรัฐนิว
เซาท์เวลส์ ภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งผู้โดยสาร 1990 (Passenger Transport Regulation 
2007 under the Passenger Transport Act 1990) ก้าหนดว่าผู้ให้บริการจะต้องรายงานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายของผู้ขับรถ เมื่อผู้ให้บริการเห็นว่าผู้ขับรถมีความผิดปกติทางร่างกายจน
อาจส่งผลต่อความสามารถในการขับรถ ผู้ให้บริการจะต้องบันทึกและรายงานความผิดปกตินั นภายใน 
48 ชั่วโมงนับแต่เม่ือสังเกตเห็นอาการ กรณีผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อก้าหนดนี มีโทษปรับไม่เกิน 10 
หน่วยโทษ หรือประมาณ 51,965 บาท 
 เห็นว่าส้าหรับประเทศไทยยังไม่มีมาตรการบังคับแก่ผู้ประกอบการตามลักษณะข้างต้น 
เนื่องจากกระบวนการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถของไทยยังไม่ให้ความส้าคัญในสุขภาพหรือ
สมรรถภาพของผู้ขอรับใบอนุญาตเท่าที่ควร หากสามารถปรับปรุงกฎหมายตั งแต่เงื่อนไขใบรับรอง
แพทย์ได้ การสร้างมาตรการบังคับแก่ผู้ประกอบการเรื่องสุขภาพของผู้ขับรถจะสามารถลดความเสี่ยง
ของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ นจากปัญหาสุขภาพของผู้ขับรถลงได้ ทั งยังเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์เสา
หลัก 5 ประการในส่วนของเสาหลักประการที่ 4 เรื่องการสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน (Safer 
Road Users) 



บทท่ี 6 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่องระบบรถโดยสารสาธารณะฉบับนี  ผู้เขียนมุ่งศึกษาถึงระบบรถโดยสารที่ส่งผล
ต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก ได้แก่ระบบการออกใบอนุญาตขับรถและการออกใบอนุญาต
ให้เป็นผู้ขับรถ ระบบการจ้ากัดเวลาการท้างานและการบันทึกข้อมูลผู้ขับรถ อุปกรณ์และส่วนควบของ
รถ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดของผู้ประกอบการเดินรถและผู้ขับรถ ผู้เขียนได้ท้าการศึกษาประเด็น
ดังกล่าวนี โดยใช้วิธีการศึกษาเทียบเคียงกับระบบรถโดยสารของต่างประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป 
ประเทศตุรกี และประเทศออสเตรเลีย จึงท้าให้พบว่ามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยไม่ว่าจะ
เป็นพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 กฎกระทรวง 
ประกาศของกรมการขนส่งทางบก หรือร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ... บางประเด็นยัง
ไม่เป็นเหตุเป็นผลและไม่สอดคล้องกันโดยระบบ ทั งบางกรณียังไม่มีกฎหมายเพื่อบังคับใช้โดยชัดเจน  
 จากการศึกษา วิเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี เรื่องการจัดท้าบริการสาธารณะ ทฤษฎีและหลักการ
เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ มาตรฐานเพ่ือความปลอดภัย ความตกลงของปฏิญญาต่าง ๆ และหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะทั งของประเทศไทยและต่างประเทศ 
ท้าให้ผู้เขียนสามารถสรุปภาพรวมเก่ียวกับระบบความปลอดภัยของระบบรถโดยสารสาธารณะ พร้อม
ทั งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทยต่อไป  
  

6.1 บทสรุปโดยรวม 

 จากผลส้ารวจขององค์การอนามัยโลก พ.ศ.2558  (World Health Organization: WHO) 
พบว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 24,000 คนต่อปี เฉลี่ย 36.2 คน ต่อ
ประชากร 100,000 คน เป็นอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุบน
ท้องถนนเป็นอันดับ 2 ของโลก ส่งผลให้ประเทศไทยต้องปรับปรุงแก้ไขมาตรการต่าง ๆเพ่ือลดอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุบนถนนลงอย่างเร่งด่วน โดยประเทศไทยได้สานรับประกาศเจตนารมณ์ของปฏิญญา
มอสโกซึ่งก้าหนดให้ปี ค.ศ.2011-2020 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน อีกทั งปฏิญญา
บราซิเลีย ที่มีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกสร้างความตระหนักถึงผลกระทบทางลบของอุบัติภัยทาง
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ถนน และส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคมในบริบทของความปลอดภัยทางถนน ดังนั นประเทศไทย
โดยมติคณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้ ปี พ.ศ.2554-2563 เป็นทศวรรษ แห่งความปลอดภัยทางถนน
ตามยทุธศาสตร์ “เสาหลัก 5 ประการ” ได้แก่ เสาหลักที่หนึ่ง การปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการ
ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ (Road Safety Management) เสาหลักที่สอง 
การสร้างความปลอดภัยด้านโครงสร้างถนน และ สภาพแวดล้อมริมทาง (Safer Roads and 
Mobility) เสาหลักที่สาม การส่งเสริมให้เกิดยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safer Vehicles) เสาหลักที่สี่ 
การสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน (Safer Road Users) และ เสาหลักที่ห้า การช่วยเหลือและ
รักษาผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน (Post-Crash Response) 
 ส่งผลให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติมีค้าสั่งฉบับ ที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบก และที่ 15/2560 เรื่องมาตรการเพ่ิมความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ เพ่ือ
ปรับปรุง กลไกและก้าหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ิมเติม จึงส่งผลให้กรมการขนส่งทางบกต้อง
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวกับมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะหลายเรื่องด้วยกัน 
ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวจะต้องตั งอยู่บนพื นฐานหลักการบริการสาธารณะอันได้แก่หลักว่าด้วยความ
เสมอภาค หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง และหลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี 
จึงเป็นที่มาของการจัดท้าดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี ขึ น และเนื่องจากงานศึกษาฉบับนี เป็นการศึกษาเรื่อง
ระบบความปลอดภัยของรถโดสารสาธารณะโดยเทียบเคียงกับต่างประเทศ ผู้เขียนจึงสรุปสาระส้าคัญ
ของระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะในสหภาพยุโรป ประเทศตุรกี และประเทศ
ออสเตรเลีย ดังนี  
 เรื่องชนิดใบอนุญาตขับรถในสหภาพยุโรป ประเทศตุรกี และประเทศออสเตรเลียต่างใช้
หลักการเดียวกันคือการแบ่งชนิดใบอนุญาตจากลักษณะของรถ ทั งนี มีการอธิบายถึงใบอนุญาตชนิด
ต่าง ๆไว้อย่างละเอียดในกฎหมายของแต่ละประเทศ แต่ชนิดใบอนุญาตขับรถของประเทศออสเตรเลีย
จะค่อนข้างแตกต่างจากสหภาพยุโรป และประเทศตุรกี เนื่องจากประเทศออสเตรเลียจะแบ่งชนิดของ
ใบอนุญาตขับรถไว้อย่างกว้างแต่ก็สามารถจ้าแนกชนิดได้อย่างชัดเจน ส้าหรับขั นตอนการได้มาซึ่ง
ใบอนุญาตขับรถในสหภาพยุโรปจะต้องขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกขับรถก่อน (Learner Permit) และ
จึงขอรับใบอนุญาตขับรถได้ (Driving Licence) ผู้ฝึกขับรถต้องติดสัญลักษณ์รูปตัวแอล (L) ไว้ที่รถทั ง
ด้านหน้าและด้านหลังรถในจุดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
การเป็นผู้ฝึกขับรถอย่างเคร่งครัด เมื่อผู้ฝึกขับได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกขับมาแล้วไม่ต่้ากว่า 6 เดือนจึง
สามารถเข้ารับการทดสอบขับรถได้ โดยใช้เวลาการทดสอบขับรถประมาณ 30 -40 นาที บนถนนจริง
ภายใต้ความควบคุมของเจ้าหน้าที่ส้าหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ การทดสอบขับจะใช้
เวลาประมาณ 90 นาที บนถนนจริงภายใต้ความควบคุมของเจ้าหน้าที่  
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 เช่นเดียวกับประเทศออสเตรเลียก่อนที่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจะได้รับใบอนุญาตขับรถฉบับ
จริง ผู้ขอรับจะต้องเป็นผู้ฝึกขับก่อน โดยถือใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกขับ เมื่อผู้ฝึกขับได้ท้าการฝึกขับไม่ต่้า
กว่า 25 ชั่วโมงแล้ว ผู้ฝึกขับสามารถท้าการขอรับการประเมินผลการฝึกขับได้จากศูนย์การทดสอบ 
เมื่อผ่านการประเมินแล้ว ผู้ฝึกขับต้องฝึกขับและบันทึกข้อมูลการขับเช่นเดิมเพิ่มอีก 25 ชั่วโมง และใน
ระหว่างขั นตอนการฝึกขับต้องติดแผ่นตัวอักษร L ไว้ทั งด้านหน้าและหลังรถในต้าแหน่งที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน นอกจากนี ยังมีการทดสอบปฏิกิริยา (The Hazard Perception Test: HPT) ซึ่ง
เป็นการทดสอบท่ีแตกต่างจากสหภาพยุโรปและประเทศตุรกี เมื่อผ่านการทดสอบปฏิกิริยาผู้ฝึกขับจะ
ไดใ้บอนุญาตขับรถชั่วคราวโดยผู้ขับจะต้องแสดงป้ายรูปตัว P (Provisional) ไว้ที่รถเมื่อท้าการขับเป็น
เวลา 2 ปี โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายก้าหนดไว้ส้าหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว เมื่อ
สิ นก้าหนดระยะเวลาผู้ขับจึงขอรับใบอนุญาตฉบับจริงได้ 
 แตกต่างจากประเทศตุรกีที่ไม่มีขั นตอนการเป็นผู้ฝึกขับรถ โดยเน้นที่การอบรมภาคทฤษฎี 
และการทดสอบขับรถโดยการทดสอบขับรถ จะต้องจัดขึ นภายในเวลา 7.00 นาฬิกา – 6.00 นาฬิกา 
บนถนนจริง ไม่น้อยกว่า 35 นาที โดยเจ้าหน้าที่ผู้โดยสารไปในรถจะต้องประเมินผลการขับรถจาก
เกณฑ์การประเมินตามท่ีกฎหมายก้าหนด 
 เรื่องใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ในสหภาพยุโรปผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ
จะต้องมีใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพ (CPC) โดยต้องผ่านการทดสอบ 4 ขั นตอนได้แก่ การ
ทดสอบภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมง (Multiple Choice Theory Test) การทดสอบภาคทฤษฎีกรณีศึกษา
สถานการณ์ต่าง ๆ 2 ชั่วโมง (Case Study Theory Test) การทดสอบขับรถ 90 นาที และการ
ทดสอบปฏิกิริยาขณะขับรถ 30 นาที 
 ใกล้เคียงกับประเทศตุรกีผู้ขับรถโดยสารสาธารณะจะต้องมีใบอนุญาต SRC ซึ่งเป็นใบอนุญาต
ส้าหรับผู้ขับรถขนส่งไม่ว่าจะเป็นขนส่งผู้โดยสาร หรือขนส่งสิ่งของก็ตาม โดยการขนส่งผู้โดยสาร
แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ SRC 1 เป็นใบอนุญาตส้าหรับผู้ขับรถเพ่ือบรรทุกผู้โดยสารทั งในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ และ SRC 2 เป็นใบอนุญาตส้าหรับผู้ขับรถเพ่ือบรรทุกผู้โดยสารเฉพาะในประเทศ
เท่านั น ในการขอรับใบอนุญาต SRC ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องผ่านการอบรมภาคทฤษฎี 28-32 ชั่วโมง 
และทดสอบปรนัยจ้านวน 25-50 ข้อ โดยผู้ทดสอบจะต้องตอบค้าถามให้ถูกต้องร้อยละ 60 ของ
จ้านวนค้าถามทั งหมดกรณีการทดสอบขับนั นขึ นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่  
 แตกต่างกับประเทศออสเตรเลียที่ไม่ต้องมีการทดสอบใด ๆส้าหรับการเป็นผู้ขับรถโดยสาร
สาธารณะ แต่จะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถประเภท LRMR หรือ HR มาแล้วเป็นเวลาไม่ต่้ากว่า 3 ปี 
และจะต้องถือใบอนุญาตติดต่อกันเป็นเวลาไม่ต่้ากว่า 2 โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม และประวัติทางการแพทย์อย่างละเอียดแล้วจึงพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตแล้วแต่
กรณ ี
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 เรื่องระยะเวลาการขับรถในสหภาพยุโรปถูกจ้ากัดไว้ตามระเบียบ (EC) เลขที่ 561/2006 โดย
ใช้บังคับกับรถบรรทุกที่มีน ้าหนักมากกว่า 3,500 กิโลกรัม และรถโดยสารสาธารณะส้าหรับผู้โดยสาร
กว่า 9 คนและรวมผู้ขับรถด้วย ก้าหนดให้ระยะเวลาในการขับรถถูกจ้ากัดไว้เพียง 9 ชั่วโมงต่อวันแต่
ทั งนี สามารถเพ่ิมเวลาขับได้สูงสุดเป็น 10 ชั่วโมงต่อวัน เพียง 2 ครั งต่อสัปดาห์ ส่วนระยะเวลาการพัก
หลังจากท่ีผู้ขับได้ท้าการขับรถตามระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ขับจะต้องท้าการพักอย่างน้อย 
45 นาท ีและพักผ่อน 11 ชั่วโมงติดต่อกันภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งใกล้เคียงกับกฎหมายว่าด้วย
ระยะเวลาการขับรถและการพักของผู้ขับรถบรรทุกหรือรถโดยสารสาธารณะของประเทศตุรกี โดย
หลักกฎหมายดังกล่าวถูกก้าหนดไว้ในมาตรา 98 ของกฎหมายจราจรทางบก ค.ศ.2003 (Karayollari 
Trafik Yonetmeligi Madde 98) ก้าหนดให้ใช้กับรถโดยสารสารหรือรถบรรทุกที่มีน ้าหนักมากกว่า 
35,00 กิโลกรัมที่บรรทุกผู้โดยสารมากกว่า 9 คนรวมผู้ขับรถ และภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ผู้ขับ
รถจะต้องขับรถไม่เกิน 9 ชั่วโมง และติดต่อกันได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง 30 นาที และจะต้องมีวันหยุด
ประจ้าสัปดาห์อย่างน้อย 1 วัน โดยผู้ขับรถจะต้องได้รับการพักผ่อน 24 ชั่วโมงของวันหยุดนั น  
แตกต่างจากประเทศออสเตรเลีย ที่นอกจากจะมีระยะเวลาการขับรถขั นพื นฐานแล้ว ยังมีการจัดการ
กับความเหนื่อยล้าขั นพื นฐาน BFM Hours  (Basic Fatigue Management) และการจัดการกับ
ความเหนื่อยล้าขั นสูง AFM House (Advanced Fatigue Management) ซึ่งเป็นการจัดการกรณีที่
ระยะเวลาการขับรถและระยะเวลาการพักมีลักษณะที่ยืดหยุ่นมากกว่าระยะเวลาการขับรถขั นพื นฐาน 
 เรื่องการบันทึกข้อมูลการขับรถโดยสารสาธารณะ ในสหภาพยุโรปก้าหนดระเบียบเพ่ือใช้
ป้องกันปัญหาความเหนื่อยล้าของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะได้แก่ ระเบียบ (EU) เลขที่ 165/2014 
ของรัฐสภาและสภายุโรป บังคับใช้เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2014 ว่าด้วยการใช้เครื่องทาโคกราฟในการ
ขนส่งทางบก โดยเครื่องทาโคกราฟที่บังคับใช้ในสหภาพยุโรปมี 2 ประเภทคือ ทาโคกราฟแบบ
อนาล็อก และ ทาโคกราฟแบบดิจิตอลตามข้อก้าหนดของสหภาพยุโรป บังคับให้รถโดยสารสาธารณะ
จะต้องใช้เครื่องทาโคกราฟ และกรณีเครื่องทาโคกราฟประเภทดิจิตอล ผู้ขับรถจะต้องท้าการสอดบัตร
ผู้ขับเข้าเครื่องทุกครั งที่ท้าการขับรถ และปฏิบัติตามข้อก้าหนดต่าง ๆว่าด้วยเรื่องการใช้เครื่องทาโค
กราฟ เช่น ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องทาโคกราฟอยู่ในสภาพพร้อมใช้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัตรผู้
ขับถูกสอดในต้าแหน่งที่ถูกต้อง ได้บันทึกสถานที่ต้นทางและสถานที่ปลายทางแล้ว และตรวจสอบให้
แน่ใจว่าบัตรได้ถูกสอดไว้ในเครื่องทาโคกราฟและไม่ถอดบัตรออกจากเครื่องจนกว่าจะเสร็จสิ นการขับ
ในแต่ละวัน เป็นต้น 
 เช่นเดียวกับประเทศตุรกี มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการบันทึกข้อมูลของเครื่องทาโค
กราฟถูกก้าหนดไว้ในกฎหมายการจราจรทางบก ค.ศ.2003 มาตรา 99 (Karayollari Trafik 
Yonetmeligi Madde 99) ก้าหนดให้รถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกจะต้องติดตั งเครื่องทาโค
กราฟ และจัดการให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา กรณีเครื่องทาโคกราฟไม่สามารถท้างานได้ผู้ขับจะ
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ไม่สามารถใช้รถดังกล่าวในการท้างานได้  และผู้ขับรถจะต้องเก็บข้อมูลการท้างานติดต่อกันเป็น
ระยะเวลา 1 เดือน รวมทั งผู้ประกอบการจะต้องเก็บข้อมูลการขับรถเป็นระยะเวลา 5 ปี  
 ส่วนประเทศออสเตรเลียก้าหนดให้ผู้ขับรถบรรทุกหรือรถโดยสารสาธารณะที่มีน ้าหนัก
มากกว่า 4.5 ตัน ต้องบันทึกการท้างานประจ้าวัน และรายงานต่อผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยรถขนาดใหญ่ ค.ศ.2012 (Heavy Vehicle National Law Act 2012) โดยการบันทึกมีสอง
รูปแบบ คือการบันทึกด้วยมือ (Writing Work Diary) และ การบันทึกแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Work Diary) โดยประเทศออสเตรเลียก้าลังเตรียมการเพ่ือเปลี่ยนระบบการบันทึกจาก
ระบบเขียนด้วยมือ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์  และจะบังคับใช้ช่วงปลายปี ค.ศ.2017 ซึ่ ง
พระราชบัญญัติแห่งชาติว่าด้วยรถขนาดใหญ่ ค.ศ.2012 ได้บัญญัติถึงการบันทึกข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงไว้แล้ว 
 เรื่องส่วนควบ และอุปกรณ์ของรถโดยสารสาธารณะ เช่นมาตรการทางกฎหมายเรื่องการ
บังคับใช้เข็มขัดนิรภัย สหภาพยุโรปก้าหนดให้ผู้โดยสารทุกคนจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เว้นแต่กรณีที่
รถแล่นด้วยความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใกล้เคียงกับประเทศตุรกีที่ก้าหนดให้ผู้โดยสารทุก
คนจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เว้นแต่กรณีที่รถแล่นอยู่ในบริเวณลานจอดรถด้วยความเร็วไม่เกิน 25 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนประเทศออสเตรเลียก้าหนดให้ผู้ขับรถจะต้องติดตั งเข็มขัดนิรภัย และคาดเข็ม
ขัดนิรภัย อีกทั งยังต้องดูแลจัดการให้ผู้โดยสารอายุไม่ถึง 16 ปีคาดเข็มขัดนิรภัย และผู้โดยสารทุกคน
ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยขณะที่รถก้าลังแล่นหรือหยุดนิ่งโดยไม่ใช่เป็นการจอดรถและนอกจากนี ผู้เขียนยัง
ได้ศึกษาวิเคราะห์เรื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถโดยสารสาธารณะชนิดอ่ืนด้วย ได้แก่ กระจก
ป้องกันจุดบอด และอุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื องต้น ป้ายเตือนเหตุฉุกเฉิน หรือถัง
ดับเพลิงเป็นต้น 
 เรื่องความรับผิดของผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะ ในประเทศตุรกีผู้ประกอบการ
เดินรถโดยสารสาธารณะจะต้องด้าเนินงานตามข้อก้าหนดของกฎหมายได้แก่ค้าสั่งว่าด้วยหน้าที่ความ
รบัผิดของผู้ประกอบการ (ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ) กรณีผู้ขับรถกระท้า
ความผิดตามที่ก้าหนดไว้ในค้าสั่งว่าด้วยหน้าที่ความรับผิดของผู้ประกอบการห้ามมิให้ผู้ขับรถขับรถ
เป็นเวลา 1 วัน และต้องเสียค่าปรับร้อยละ 25 ของเงินเดือน กรณีพบการกระท้าความผิดฐานเดิม
ภายใน 1 ปีห้ามมิให้ผู้ขับรถขับรถเป็นเวลา 2 วัน และต้องเสียค่าปรับร้อยละ 50 ของเงินเดือน และ
หากพบการกระท้าความผิดของผู้ขับรถรายเดียวหรือต่างรายมากกว่า 30 ครั งภายใน 1 ปี 
ผู้ประกอบการจะต้องถูกพักใบอนุญาตประกอบการ 1 ปี ส่วนประเทศออสเตรเลียก้าหนดหน้าที่และ
ความรับผิดของผู้ประกอบการไว้ในพระราชบัญญัติผู้โดยสาร ค.ศ.1994 ที่น่าสนใจเช่นผู้ประกอบการ
จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงทางสภาพร่างกายของผู้ขับรถ เมื่อผู้ประกอบการเห็นว่าผู้ขับรถมี
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ความผิดปกติทางร่างกายจนอาจส่งผลต่อความสามารถในการขับรถ ผู้ประกอบการจะต้องบันทึกและ
รายงานความผิดปกตินั นภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่เม่ือสังเกตเห็นอาการ  
 จากการศึกษาทั งกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย เห็นว่ามาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะของไทยยังมีหลายประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข 
ดังนั นผู้เขียนจึงสรุปและให้ข้อเสนอแนะตามประเด็นปัญหาที่ตั งไว้ 4 ประการ ได้แก่ เรื่องการออก
ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถ การจ้ากัดระยะเวลาการขับรถและการบันทึกข้อมูลการ
ขับรถ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถโดยสารสาธารณะ และความรับผิดของผู้ประกอบการเดินรถ
โดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ อันจะเป็นการส่งเสริมยุทธศาสตร์เสาหลัก 5 ประการได้ถึงสามประการ 
ได้แก่เสาหลักประการทีห่นึ่ง การปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
อย่างมีประสิทธิภาพ (Road Safety Management) เสาหลักประการที่สามการส่งเสริมให้เกิด
ยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safer Vehicles) และเสาหลักประการที่สี่การสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถ
ใช้ถนน (Safer Road Users) ทั งยังเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระบบความ
ปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะในประเทศไทยต่อไป  
 

6.2 บทสรุปและข้อเสนอแนะตามประเด็นปัญหา 

6.2.1 การออกใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถ 
 จากการศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถ โดยใช้
ทฤษฎีโดมิโน (Heinrich’s Domino Theory) ทฤษฎีแฮดดอน (Haddon’s Matrix Theory) ในส่วน
ปัจจัยมนุษย์ ข้อมูลต่าง ๆ กฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ ผนวกเข้ากับเจตนารมณ์ของ
ปฏิญญาโมสโกที่ว่า กฎหมายว่าด้วยการออกใบอนุญาตขับรถ จะเป็นเครื่องมือส้าคัญในการยกระดับ
คุณภาพการใช้รถใช้ถนน จึงเกิดเป็นข้อสรุปเรื่องการออกใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับ
รถ 3 ประเด็น ได้แก่   
 ประเด็นที่หนึ่ง การออกใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถ ได้แก่ ชนิดและ
รูปแบบของใบอนุญาตขับรถ โดยผู้เขียนสรุปและให้ข้อเสนอแนะเรื่อง การก้าหนดชนิดใบอนุญาตขับ
รถการก้าหนดเงื่อนไขการใช้ใบอนุญาตขับรถ และรูปแบบใบอนุญาตขับรถ  
 ประเด็นที่สอง ขั นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถ โดยผู้เขียนสรุปและให้ข้อเสนอแนะเรื่อง 
การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การทดสอบภาคปฏิบัติ และการได้ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว  
 ประเด็นที่สาม ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ โดยผู้เขียนสรุปและให้ข้อเสนอแนะเรื่อง ชนิดของ
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถเฉพาะเรื่องประสบการณ์การขับรถ 
และขั นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ดังนี  
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6.2.1.1 ชนิดและรูปแบบของใบอนุญาตขับรถ 
   1) การก้าหนดชนิดใบอนุญาตขับรถ 

มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ก้าหนดชนิดของ
ใบอนุญาตขับรถไว้ 11 ชนิดโดยแบ่งตามลักษณะและการท้างานของรถ ส่วนร่างพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. .... มาตรา 67 ได้แบ่งใบอนุญาตขับรถเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ใบอนุญาตขับรถ
ส่วนบุคคลชั่วคราว และใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล และวางหลักไว้ชัดเจนว่า ใบอนุญาตขับรถแต่ละ
ประเภทอาจแบ่งออกได้ตามลักษณะของรถตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง และแบบใบอนุญาตขับรถให้
เป็นไปตามท่ีอธิบดีประกาศก้าหนด 

เห็นว่าการแบ่งชนิดของใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 
ไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการจ้าแนก ซึ่งส่งผลให้ไม่สอดคล้องกับข้อก้าหนดเรื่องชนิดของ
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 

ดังนั นเมื่อพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... ฉบับใหม่บังคับใช้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมย่อมออกกฎกระทรวงเรื่องชนิดของใบอนุญาตขับรถเพ่ือบังคับใช้
ภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .. .. จากปัญหาตามบทวิเคราะห์ผู้เขียนจึงเสนอให้แบ่ง
ชนิดของใบอนุญาตขับรถตามลักษณะกายภาพของรถเท่านั น และก้าหนดสัญลักษณ์แทนชนิดการ
อนุญาต เช่นใบอนุญาตขับรถยนต์แทนด้วยตัวอักษร C พร้อมทั งใส่รายละเอียดโดยสังเขป อาจใส่
ภาพประกอบเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ดังนี  

กฎกระทรวง ก้าหนดชนิดใบอนุญาตขับรถ 
   ข้อ... ให้ใบอนุญาตขับรถแบ่งเป็น 10 ชนิด ได้แก่ ชนิด A, A1, A2, B, C, 
D, D1, E, E1, F โดยแบ่งตามลักษณะของรถ ดังต่อไปนี  
 
ตารางที่ 6.1 ชนิดใบอนุญาตขับรถที่เสนอ 

ชนิดใบอนุญาต รายละเอียดโดยสังเขป ภาพประกอบ 
A เป็นใบอนุญาตให้ขับรถมอเตอรไ์ซขนาดกระบอก

สูบไมเ่กิน 125ซีซี หรือก้าลังเครื่องยนต์ไมเ่กิน 11 
กิโลวัตต ์  

A1 เป็นใบอนุญาตให้ขับรถมอเตอรไ์ซขนาดกระบอก
สูบไมเ่กิน 400 ซีซ ีหรือก้าลังเครือ่งยนต์ไม่เกิน 35 
กิโลวัตต ์  

A2 เป็นใบอนุญาตให้ขับรถมอเตอรไ์ซขนาดกระบอก
สูบเกิน 400 ซีซ ีหรือก้าลังเครื่องยนต์เกิน 35 
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ชนิดใบอนุญาต รายละเอียดโดยสังเขป ภาพประกอบ 

กิโลวัตต ์
B รถยนต์สามล้อ 

 
  

C เป็นใบอนุญาตให้ขับรถยนต์ที่มีน ้าหนักไม่เกิน 
3,500 กิโลกรัม และบรรทุกผู้โดยสารไดไ้ม่เกิน 7 
คน รวมผู้ขับ  

 

 
D เป็นใบอนุญาตให้ขับรถบรรทุกที่มนี ้าหนักระหว่าง 

3,500กิโลกรัม ถึง 7,500 กิโลกรัม  
D1 เป็นใบอนุญาตให้ขับรถยนต์ที่มีน ้าหนักมากกว่า 

3,500กิโลกรัม  

E เป็นใบอนุญาตให้ขับรถตู้ รถมินิบสั หรือรถสอง
แถวที่มีจ้านวนท่ีนั่งไม่เกิน 20 ที่น่ัง และความยาว
รถไมเ่กิน 8 เมตร 

 

E1 เป็นใบอนุญาตให้ขับรถบสัที่มีจ้านวนท่ีนั่งมากกว่า 
8 ท่ีนั่ง 

 
F เป็นไปอนุญาตให้ขับรถแทรกเตอร ์

ขับรถเช่นเครื่องจักร 
  

 
หมายเหตุ: ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชนิด D, D1, E, E1ต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิด C ฉบับ เต็มมาแล้ว   

ไม่ต่้ากว่า 2 ปี 
 

2)  การก้าหนดเงื่อนไขการใช้ใบอนุญาตขับรถ 
   การก้าหนดเงื่อนไขการใช้ใบอนุญาตขับรถ หรือข้อจ้ากัดการใช้ เป็นไปตาม
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด้าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ การอบรมและทดสอบผู้
ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ส้าหรับคนพิการ พ.ศ.2547 ข้อที่ 19 โดย
ก้าหนดให้ลักษณะการพิการแบบต่าง ๆเท่านั นเป็นข้อจ้ากัดการใช้ใบอนุญาตขับรถ เช่น คนหูหนวก
หรือหูตึง คนตาพิการหรือตาบอด 1 ข้าง แขนขาด ขาขาด เป็นต้น ซึ่งนอกจากความพิการแล้วผลจาก
อาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ก็ควรถูกก้าหนดให้เป็นข้อจ้ากัดการใช้ใบอนุญาตขับรถเช่นกัน ดังนั นข้อจ้ากัด
การใช้ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด้าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ การอบรม
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และทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ส้าหรับคนพิการ พ.ศ.2547  ยัง
ก้าหนดไว้ไม่ชัดเจนเพียงพอ 

ดังนั นควรก้าหนดเงื่อนไขการใช้ใบอนุญาตขับรถให้ชัดเจน โดยไม่จ้ากัด
เฉพาะความพิการทางร่างกาย พร้อมสัญลักษณ์เพ่ือความสะดวกและประหยัดพื นที่ของใบอนุญาต
ก้าหนดให้ตัวเลขแทนเงื่อนไขต่าง ๆ โดยแก้ไขระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด้าเนินการ
เกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ การอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ส้าหรับคนพิการ  เป็น “ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด้าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ 
การอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ส้าหรับคนพิการ และการ
ก้าหนดข้อจ้ากัดการใช้ใบอนุญาตขับรถ” โดยคงไว้ซึ่งหลักกฎหมายว่าด้วยการอบรมและทดสอบผู้
ขอรับใบอนุญาตขับรถผู้พิการ แต่ให้เพ่ิมเติมข้อจ้ากัดการใช้ใบอนุญาตขับรถลักษณะอ่ืน ๆ ด้วย ดัง
ตัวอย่างตามตารางนี  
 
ตารางที่ 6.2 ข้อจ้ากัดการใช้ใบอนุญาตขับรถท่ีเสนอ 

เง่ือนไขทางการแพทย์ เง่ือนไขการดัดแปลงรถ เง่ือนไขอื่น ๆ 
1 มีปัญหาทางสายตา 10 มีการดดัแปลงเกียร์รถ 

 
20 ขับรถไดเ้ฉพาะรถระบบเกยีร์

ออโตเมติก เท่านั น 
2 มีปัญหาทางการไดย้ิน 11 มีการดดัแปลงคลัทช์ 

 
  

3 แขน ขา เทียม หรือใช้
กายอุปกรณเ์สริม 

12 มีการดดัแปลงระบบเบรก   

4  จ้ากัดการเดินทางเฉพาะ
กลางวัน 

13 มีการดดัแปลงระบบเบรกและคันเร่ง   

5 จ้ากัดการเดินทางภายใน
รัศม ี

14 มีการดดัแปลงคันเท้าห้ามล้อรถ   

6 ห้ามบรรทุกผู้โดยสาร 
 

15 มีการดดัแปลงระบบเบรกและคันเร่ง
ร่วมกัน 

  

7 จ้ากัดความเร็ว 16 มีการดดัแปลงระบบเบรก คันเร่ง
และระบบบังคับเลี ยวร่วมกัน 

  

8 ห้ามใช้ถนนมอเตอร์เวย ์ 17 มีการดดัแปลงพวงมาลยัรถ   
9 แอลกอฮอลต์้องมีผลเป็น

ศูนย์ 
18 มีการดดัแปลงกระจกมองหลัง   

  19 มีการดดัแปลงที่น่ังคนขับ   
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3)  รูปแบบใบอนุญาตขับรถ 
   ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดแบบใบอนุญาตขับรถตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2560 ได้ก้าหนดรูปแบบของใบอนุญาตขับรถโดยเพิ่ม QR Code 
ด้านหลังบัตร ดังตัวอย่างภาพต่อไปนี  
 

 
 

 
 
ภาพที่ 6.1 รูปแบบของใบอนุญาตขับรถโดยเพ่ิม QR Code ด้านหลังบัตร 
 
 
  

ดังนั นเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเสนอเรื่องการก้าหนดชนิดใบอนุญาตขับรถ
และการก้าหนดข้อจ้ากัดการใช้ใบอนุญาตขับรถ และแก้ปัญหาการพกใบอนุญาตหลายใบผู้เขียนจึง
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เสนอให้ก้าหนดรูปแบบใบอนุญาตขับรถใหม่ โดยแก้ไขแบบใบอนุญาตขับรถท้ายประกาศกรมการ
ขนส่งทางบก จากรูปตัวอย่างด้านบนเป็น . . . 

แบบใบอนุญาตขับรถท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดแบบ
ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 6.3 ตัวอย่างใบอนุญาตด้านหลังที่เสนอ 
 
 
  

6.รูปถ่าย 

1 .  ชื่ อ น า ม ส กุ ล  ภ า ษ า ไ ท ย  แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ 
2. วันที่และสถานที่เกิด 
3a. วันที่อนุญาต   3c. ออกโดย        
3b. วันที่หมดอายุ 3d. เลขที่ใบอนุญาต 
4.เลขประจ้าตัวประชาชน 
5. ชนิดใบอนุญาตทั งหมด 7. ลายมือชื่อ 

ภาพที่ 6.2 ตัวอย่างใบอนุญาตด้านหน้าที่เสนอ 
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ภาพที่ 6.4 ตัวอย่างใบอนุญาตเมื่อใส่ข้อมูลที่เสนอ 
 

6.2.1.2 ขั นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถ 
   1)  การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
   การทดสอบสมรรถภาพร่างกายถูกก้าหนดไว้ในระเบียบกรมการขนส่งทาง
บก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่อ
อายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจ้าตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2554 โดย
การทดสอบสมรรถภาพของร่างกายจะต้องท้าการทดสอบปฏิกิริยาและการทดสอบสายตา ได้แก่การ
ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า รวม 3 ครั ง การทดสอบสายตามี 3 บททดสอบ คือการ
ทดสอบสายตาทางกว้าง การทดสอบสายตาทางลึก และการทดสอบการมองเห็นสีจ้าเป็นในการขับรถ 
แม้การทดสอบทางสมรรถภาพจะไม่ถูกก้าหนดไว้ในสหภาพยุโรป ประเทศตุรกี หรือประเทศ
ออสเตรเลีย เนื่องจากต่างประเทศมีระบบการออกใบรับรองแพทย์ที่รัดกุมอยู่แล้ว แต่การทดสอบ
สมรรถภาพเบื องต้นยังควรเป็นขั นตอนของการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตขับรถของประเทศไทย
ต่อไป เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับทั งสหภาพยุโรป ตุรกี และออสเตรเลียแล้ว รูปแบบขั นตอนการ

9.ชนิดใบอนุญาต 10.วันที่อนุญาต 11.วัน
หมดอายุ 

12.เง่ือนไข 

A   พร้อมภาพประกอบ 1/12/2015 1/12/2020  

A1         

A2    

B    

C 1/12/2015 1/12/2020 20 

D    

D1    

E    

E1    

F    

ใบอนุญาตขับรถ Driving License  ประเทศไทย Kingdom 
of Thailand 

13.
อ่ืนๆ 
14.
อ่ืนๆ 

1. น.ส. ป้อมฤดี กุมพันธ์   Miss Pomrudee Kumant 
2. 15 พฤศจิกายน 2532 
3a. 1 December 2015   3c. Bangkok 4 
3b. 1 December 2020   3d. 55566777 
4. 1231231235 
5. A, C        7. 
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ออกใบรับรองแพทย์ของไทยยังมีมาตรฐานที่ต่้ากว่า ดังนั นจึงเสนอให้ . . .  ประเทศไทยต้องเพ่ิม
มาตรการทางกฎหมายเพื่อก้าหนดวิธีการ ขั นตอนการออกใบรับรองแพทย์ให้มีมาตรฐานมากขึ น จาก
เดิมที่แพทย์ต้องรับรองเพียงว่า “บุคคลผู้ขอรับใบรับรองแพทย์ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือจิตฟ่ันเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฏอาการของ
การติดยาเสพติดให้โทษ และอาการของโรคพิษสุรารื อรัง และไม่ปรากฏอาการของโรคเรื อนในระยะ
ติดต่อ วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม และถ้า
จ้าเป็นต้องตรวจหาโรคที่เก่ียวข้อง” ควรปรับปรุงการออกใบรับรองแพทย์ ที่บังคับให้แพทย์ต้องตรวจ
สุขภาพของผู้ขอรับหลายด้าน เช่น ระบบประสาท ระบบการมองเห็น ระบบหัวใจ ระบบการได้ยิน 
เป็นต้น ทั งนี แพทยสภาได้เคยออกคู่มือการออกใบรับรองแพทย์ส้าหรับผู้ขับรถยนต์”ปี พ.ศ.2548 
และได้จัดให้มีการทบทวนปรับปรุงแบบใบรับรองแพทย์ส้าหรับผู้ขับรถยนต์อีกครั งในปี  พ.ศ.2554 
โดยแบ่งใบรับรองแพทย์เป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ขอใบรับรองแพทย์ ส่วนที่ 2 ประวัติ
การเจ็บป่วย ส่วนที่ 3 การตรวจโดยแพทย์ และส่วนที่ 4 ความเห็นของแพทย์ โดยสองส่วนแรกผู้ขอ
ใบรับรองเป็นผู้กรอกเอง  

นอกจากนี ผู้เขียนเห็นว่าข้อก้าหดตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจ้าตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 
2 ส่วนที่ 1 ข้อที่ 23 ที่ก้าหนดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบให้ท้าการทดสอบได้ใหม่ในวันท้าการถัดไปนับ
แต่วันที่สอบไม่ผ่านแต่ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันยื่นค้าขอ เป็นข้อก้าหนดที่บกพร่องและไม่สมเหตุสมผล 
เนื่องจากหากผู้ทดสอบไม่สามารถผ่านการทดสอบท่าใดท่าหนึ่งได้แสดงว่าผู้ทดสอบต้องมีความ
ผิดปกติทางร่างกายในด้านนั น ๆ เช่นผู้ทดสอบไม่สามารถบอกสีที่ถูกต้องได้ถึงสองครั ง แสดงให้เห็นว่า
ผู้ทดสอบต้องมีปัญหาทางสายตา สมควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  จึง
เสนอให้แก้ไขระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและ
ทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจ้าตัวคนขับรถตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 2 ส่วนที่ 1 ข้อท่ี 23 ที่ว่า “ในกรณีที่ผู้เข้ารับการทดสอบ
สมรรถภาพของร่างกายแล้วไม่ผ่านการทดสอบ ให้ทดสอบแก้ตัวเฉพาะส่วนที่ทดสอบไม่ผ่านได้อีกหนึ่ง
ครั งในวันนั น หากยังไม่ผ่านการทดสอบนั นอีกผู้รับการทดสอบต้องสอบแก้ตัวใหม่ในวันท้าการถัดไป
นับแต่วันที่สอบไม่ผ่านแต่ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันยื่นค้าขอ เว้นแต่มีเหตุอันสมควรนายทะเบียนจะ
พิจารณาให้ทดสอบแก้ตัวก่อนระยะเวลาที่ก้าหนดได้แล้วแต่กรณี และหากพ้นก้าหนดระยะเวลาแล้ว 
ผู้ทดสอบต้องยื่นค้าขอใหม่ และทดสอบใหม่ทั งหมด” เป็น . . . “ในกรณีที่ผู้เข้ารับการทดสอบ
สมรรถภาพของร่างกายแล้วไม่ผ่านการทดสอบ ให้ทดสอบแก้ตัวเฉพาะส่วนที่ทดสอบไม่ผ่านได้อีกหนึ่ง
ครั งในวันนั น หากยังไม่ผ่านการทดสอบนั นอีกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทดสอบลงบันทึกไว้ หากผู้ขอรับประสงค์
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จะท้าการทดสอบครั งต่อไปจะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่แสดงถึงความไม่บกพร่องทางร่างกายตามที่
เจ้าหน้าที่ได้เคยบันทึกไว้” 
   2)  การทดสอบภาคปฏิบัติ 
   ระเบยีบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
อบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจ้าตัว
คนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2554 ก้าหนดให้ประเมินผลการทดสอบจากท่าการ
ทดสอบทั งหมด 7ท่า โดยผู้ทดสอบจะต้องทดสอบขับรถรวม 3 ท่า คือ ท่าที่ 1 และท่าที่ 2 เป็นท่า
บังคับ และเลือก ทดสอบอีก 1ท่า ตามความเหมาะสมของสนามทดสอบแต่ละแห่ง การทดสอบขับรถ
ที่ทดสอบเฉพาะในสนามทดสอบเท่านั น ส่งผลให้ผู้ทดสอบขาดทักษะในการควบคุมรถและการจัดการ
กับสถานการณ์จริงบนถนน ประกอบกับการขอรับใบอนุญาตขับรถของไทยไม่มีขั นตอนการเป็นผู้ฝึก
ขับรถเหมอืนสหภาพยุโรป หรือออสเตรเลีย ดังนั นโอกาสที่ผู้ทดสอบจะได้ขับรถบนถนนจริงก่อนได้รับ
ใบอนุญาตขับรถจึงมีน้อย และที่ส้าคัญการทดสอบบนถนนจริงท้าให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินผลการ
ทดสอบได้หลายด้านนอกจากทักษะในการขับรถ เช่น การจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้า เป็นต้น 
   เห็นว่าการทดสอบขับรถในสนามขับรถเพียง 3 ท่า ยังไม่เพียงพอที่จะใช้
เพ่ือประเมินทักษะด้านการขับรถของผู้ทดสอบได้ ผู้ผ่านการประเมินและได้รับใบอนุญาตขับรถจึงยัง
ขาดทักษะในการขับรถและควบคุมสถานการณ์ เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จึงเสนอ
ให้การทดสอบขับรถต้องจัดขึ นบนถนนจริงไม่ต่้ากว่า 30 นาที โดยมีเจ้าหน้าที่นั่งไปในรถด้วยเพ่ือท้า
การประเมิน โดยใช้แบบการประเมินตามความเหมาะสม   
   ตัวอย่างแบบประเมินการทดสอบการขับรถบนถนนจริงโดยใช้แนวแบบ
ประเมินของประเทศตุรกี หากผู้ทดสอบไม่ปฏิบัติตาม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามบททดสอบระดับ 3 
คะแนนได้ เจ้าหน้าที่ต้องให้ผู้ทดสอบหยุดการทดสอบทันที ระดับ 2 คะแนนเจ้าหน้าที่ต้องให้โอกาสผู้
ทดสอบได้ท้าการทดสอบต่อไปอีกหนึ่งครั ง และระดับ 1 คะแนนเจ้าหน้าที่ต้องให้โอกาสผู้ทดสอบ 4 
ครั งในการท้าการทดสอบใหม ่เช่น  
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ตารางที่ 6.3 ตัวอย่างแบบประเมินการทดสอบการขับรถบนถนน 

ล าดับ การทดสอบ คะแนน
ความส าคัญ 

1. ผู้ทดสอบตรวจสอบลมรถ และอณุหภูมิรถก่อนท้าการขับรถ 1 
2. ผู้ทดสอบใช้เบรกมือ และการทดสอบเบรกก่อนท้าการขับรถ 1 
3. ผู้ทดสอบตรวจสอบรถอื่นที่อาจมาด้านหลัง ก่อนออกรถ 3 
4. ผู้ทดสอบตื่นเต้นมากเกินจนเกินไปขณะท้าการขับรถ 3 
5. ผู้ทดสอบสามารถปรับกระจกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2 

 
   3)  การได้ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 
   พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ก้าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์
ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะใบอนุญาตขับ
รถยนต์สามล้อสาธารณะใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
สาธารณะ ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีทั งนี ตามมาตรา 47 ประกอบ
มาตรา 43 ซึ่งเป็นเพียงการก้าหนดหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถเท่านั น แต่ยังไม่มีการ
บัญญัติถึงเงื่อนไขหรือข้อปฏิบัติของการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว ซึ่งการได้รับใบอนุญาต
ชั่วคราวนั นแสดงให้เห็นว่าผู้ขับรถผ่านการทดสอบทุกขั นตอนตามหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตขับ
รถแล้ว แต่อย่างไรก็ดีผู้ขับรถในระยะเริ่มต้นยังถือว่าเป็นผู้ไม่ช้านาญในการขับรถ ไม่ว่าจะเป็นทักษะ
การบังคับรถ หรือการจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ  
   แต่ทั งนี ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. …. มาตรา 70 วรรคท้าย
วางหลักว่า “ให้อธิบดีมีอ้านาจประกาศก้าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถส่วน
บุคคลชั่วคราวต้องปฏิบัติส้าหรับการขับรถ” ผู้เขียนจึงเสนอให้ออกประกาศกรมการขนส่งทางบก
ภายใตร้่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... มาตรา 70 ก้าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้
ได้รับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว ดังนี  
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มาตรา... ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขต่อไปนี  

 (1) แสดงสัญลักษณ์รูปตัว P (Provisional) ไว้ที่
ด้านหน้า และด้านหลังของรถในต้าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนขณะขับรถ โดยสัญลักษณ์รูปตัว P ให้มีลักษณะและขนาด
ตามท่ีก้าหนดไว้ในประกาศของกรมการขนส่งทางบก 

(2) ห้ามมิให้ มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เว้นแต่ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี ห้ามมิให้มี
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ขณะขับรถ 

(3) ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ รวมถึงอุปกรณ์เสริมเช่นแฮนด์
ฟรี หรือบลูทูธทุกชนิด เว้น 

แต่จะได้จอดรถแล้วอย่างปลอดภัย และห้ามมิ ให้
ผู้โดยสารที่โดยสารในรถโทรศัพท์โดยใช้ระบบการเปิดล้าโพง 

(4) กรณีผู้ได้รับอนุญาตมีอายุไม่เกิน 20 ปีห้ามขับรถ
ระหว่างเวลา 23.00- 05.00 นาฬิกา  

(5) ห้ามขับรถอัตราความเร็วเกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
  
 

 
 
ภาพที่ 6.5 การแสดงสัญลักษณ์รูปตัว P (Provisional) ในต้าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน432 
 
 

                                           
432 Provisional (P1/P2) Licence, Retrieved April 20, 2018 from https://www 

.qld.gov.au/transport/licensing/driver-licensing/applying/provisional/p-plates 
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 (5) สรุปขั นตอนการได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถท่ีเสนอยกตัวอย่างกรณีใบอนุญาตขับรถ ชนิด C 
รถยนต์ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6.6 สรุปขั นตอนการได้มาซึ่งใบอนุญาตขับรถที่เสนอยกตัวอย่างกรณีใบอนุญาตขับรถชนิด C 

(รถยนต์) 
 

6.2.1.3 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ 
   1)  ชนิดของใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ  
   ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกมี 4 ชนิดได้แก่ 
ชนิดที่หนึ่ง ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส้าหรับรถที่มีน ้าหนักรถและ น ้าหนักบรรทุกรวมกันไม่เกิน  3,500 
กิโลกรัมที่มิได้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือส้าหรับรถขนส่งผู้โดยสารไม่เกิน 20 คน ชนิดที่สอง ใบอนุญาต
เป็นผู้ขับรถส้าหรับรถที่มีน ้าหนักรถและ น ้าหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่า 3,500 กิโลกรัมที่มิได้ใช้ขนส่ง
ผู้โดยสาร หรือส้าหรับรถขนส่งผู้โดยสารเกิน 20 คน ชนิดที่สาม ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถซึ่งโดยสภาพใช้

ยื่ น ห ลั ก ฐ า น ก า ร ส มั ค ร 
ใบรับรองแพทย์มาตรฐานใหม่
ตามข้อเสนอ 

ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ทดสอบภาคปฏิบัติ โดยทดสอบขับรถบน
ถนนจริงไม่ต่้ากว่า 30 นาที มีเจ้าหน้าที่นั่ง
ไปในรถเพ่ือท้าการประเมิน โดยใช้แบบ
การประเมินตามท่ีก้าหนด 
 

ทดสอบภาคทฤษฎี 

อบรมภาคทฤษฎี  
 ได้ใบอนุญาตขับรถชั่วคราวและปฏิบัติตาม

เงื่อนไข เป็นเวลา 2 ปี 
  

ขอเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถฉบับเต็ม 
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ส้าหรับลากจูง รถอ่ืนหรือล้อเลื่อนที่บรรทุกสิ่งใด ๆ บนล้อเลื่อนนั น และชนิดที่สี่ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับ
รถส้าหรับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย ตามประเภท หรือชนิดและลักษณะการบรรทุกตามที่อธิบดี
ก้าหนดโดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
   โดยใบอนุญาตแต่ละชนิดใช้สับเปลี่ยนกันไม่ได้ เว้นแต่ใบอนุญาตชนิดที่สอง 
ชนิดที่สาม และชนิดที่สี่ใช้เป็นใบอนุญาตชนิดที่หนึ่งได้ ใบอนุญาตชนิดที่สามและ ชนิดที่สี่ใช้เป็น
ใบอนุญาตชนิดที่สองได้ และใบอนุญาตชนิดที่สี่ใช้เป็นใบอนุญาต ชนิดที่สามได้ ทั งนี ตามมาตรา 95 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่ 5 พ.ศ. 2535  

แต่อย่างไรก็ดีเมื่อร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ... . มาตรา 75 
ก้าหนดว่าผู้ใดจะขับรถโดยสารสาธารณได้นั น จะต้องมีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลและต้องมีใบรับรอง
การขับรถ โดยการขอรับใบรับรองการขับรถและการออกใบรับรองการขับรถให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
   ดังนั นจึงเสนอให้...ก้าหนดชนิดใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถใหม่ (ใบรับรองการ
ขับรถ) โดยก้าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบรับรองการขับ
รถและการออกใบรับรองการขับรถ ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... มาตรา 75 
โดยใช้ชื่อว่า “ใบรับรองให้เป็นผู้ขับรถมืออาชีพ หรือ License of Professional Driver ใช้ตัวย่อ 
LPD” โดยแบ่งตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่ 

1.  LPD 1 
เป็นใบอนุญาตส้าหรับผู้ขับรถเพ่ือขนส่งผู้โดยสาร ผู้ขอรับอนุญาตต้องมีอายุ 

25 ปีบริบูรณ์ และสามารถใช้งานได้จนถึงอายุ 70 ปี โดยช่วงอายุตั งแต่ 60ปี ถึง 70 ปี ผู้ขับรถต้อง
รายงานตัวและส่งใบรับรองแพทย์แก่ขนส่งเพ่ือพิจารณาปีละ 2 ครั ง ทั งนี ผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง ไม่มี
ประวัติอาชญากรรม 

2.  LPD 2 
เป็นใบอนุญาตส้าหรับผู้ขับรถเพ่ือขนส่งสัตว์หรือวัตถุใด ๆ ผู้ขอรับอนุญาต

ต้องมีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ และสามารถใช้งานได้จนถึงอายุ 70 ปี โดยช่วงอายุตั งแต่ 60ปี ถึง 70 ปี ผู้
ขับรถต้องรายงานตัวและส่งใบรับรองแพทย์แก่ขนส่งเพ่ือพิจารณาปีละ 2 ครั ง ทั งนี ผู้ขอรับใบอนุญาต
ต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม 

3.  LPD 3 
เป็นใบอนุญาตส้าหรับผู้ขับรถเพ่ือขนส่งวัตถุอันตราย ผู้ขออนุญาตจะต้องมี

อายุ 25 ปีบริบูรณ์ และสามารถใช้งานได้จนถึงอายุ 70 ปี โดยช่วงอายุตั งแต่ 60ปี ถึง 70 ปี ผู้ขับรถ
ต้องรายงานตัวและส่งใบรับรองแพทย์แก่ขนส่งเพื่อพิจารณาปีละ 2 ครั ง ทั งนี ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่
มีประวัติอาชญากรรม 
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2)  คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถเฉพาะเรื่องประสบการณ์
การขับรถ 
   ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ้ารถ (ผู้ขับรถ) ในประเภทการ
ขนส่งประจ้าทาง การขนส่งไม่ประจ้าทาง หรือ การขนส่งโดยรถขนาดเล็กต้องมีคุณสมบัติและ
ลักษณะได้แก่ มีสัญชาติไทย มีความรู้และความสามารถตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ไม่เป็นผู้มี
ร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ด้วยความเหมาะสม ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือ
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติด
ให้โทษ ไม่เป็นผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ้ารถประเภทหรือ ชนิดเดียวกับที่ได้รับอนุญาตอยู่
แล้ว ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตปฏิบัติ หน้าที่เป็นผู้ประจ้ารถ เว้นแต่การ
เพิกถอนใบอนุญาตนั นพ้นก้าหนดสามปีแล้ว นับแต่วันที่มีค้าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ไม่เป็นผู้เคยได้รับ
โทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดหรือค้าสั่ง ที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับ
ความผิดอันได้กระท้าโดย ประมาทท่ีมิใช่เกี่ยวกับการใช้รถในการกระท้าผิดหรือความผิดลหุโทษ หรือ 
ได้พ้นโทษมาแล้วเกินสามปี และไม่เป็นผู้เคยถูกควบคุมตัวเพราะมีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม หรือ
เป็นอันธพาล เว้นแต่ได้ พ้นจากการควบคุมตัวมาแล้วเกินหนึ่ งปี  ทั งนี ตามมาตรา 96แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
   จากคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามที่ก้าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ยังขาดเรื่องประสบการณ์ในการขับรถ ดังนั นเมื่อมีการ
แก้ไขชนิดของใบอนุญาตขับรถตามที่เสนอไปข้างต้นแล้ว ในเรื่องคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ขับรถจึงเสนอให้. . . ก้าหนดเรื่องประสบการณ์การขับรถเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต เพ่ือให้การขอรับใบอนุญาตขับรถและการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถมีกระบวนการที่
สอดคล้องกัน โดยก้าหนดให้บุคคลจะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถได้จะต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิดนั น 
ๆก่อน เช่นจากเดิม นายสมหมายต้องการขับรถบัสเพ่ือขนส่งผู้โดยสาร นายสมหมายสามารถเข้ารับ
การอบรมและทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถชนิด 2 ได้เลย เพราะตามกฎหมายไม่ได้
ก้าหนดให้มีใบอนุญาตขับรถชนิดรถบัสไว้ และไม่ได้ก้าหนดว่าจะต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิดอ่ืนมา
ก่อนแต่อย่างใด แก้ไขเป็นหากนายสมหมายต้องการขับรถบัสเพ่ือขนส่งผู้โดยสาร นายสมหมายต้องมี
ใบอนุญาตขับรถยนต์ฉบับเต็มมาแล้วไม่ต่้ากว่า 2 ปี มีใบอนุญาตขับรถบัส และมีใบอนุญาตให้เป็นผู้
ขับรถปรากฏตามแผนภาพขั นตอน ดังนี  
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ภาพที่ 6.7  สรุปขั นตอนการได้มาซึ่งใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ 
 
   3)  ขั นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ 
 (1)  การอบรมภาคทฤษฎี 
 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 หมวดที่ 7 มาตรา 92 
อนุมาตราสอง วางหลักว่า ผู้ที่จะขออนุญาตเป็นผู้ขับรถได้นั นจะต้องมีความรู้ความสามารถตามที่
ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 พ.ศ.2537 วางหลักให้สอดรับ ความว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่งประจ้าทางการขนส่งไม่ประจ้าทางหรือการขนส่งโดยรถ
ขนาดเล็กต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่า
ด้วยการจราจรทางบก ความรู้ในการขับรถความรู้เกี่ยวกับข้อก้าหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการ
ขนส่งและมารยาทในการขับรถ ตลอดจนความรู้ที่จ้าเป็นอย่างอ่ืนตามที่กรมการขนส่งทางบกก้าหนด
ตามความเหมาะสมของลักษณะการขนส่ง และผ่านการทดสอบความรู้ และความสามารถในการขับ
รถจากกรมการขนส่งทางบก หรือโรงเรียนสอบขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง โดยในทางปฏิบัติ
แล้วผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องผ่านการอบรมดังนี  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 30 นาที ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย 30 นาที ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา 30 นาที ความรู้เกี่ยวกับ
หน้าที่ผู้ขับรถและการบ้ารุงรักษารถ 30 นาที ความรู้เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ 
30 นาที ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 30 นาที หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขับ

จากนั นนายสมหมายจึงขอรับใบอนุญาตขับรถชนิด 
E1 รถบัส 

 

และนายสมหมายต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ 
(ใบรับรองการขับรถ) 

นายสมหมายต้องการขับรถบัสเพื่อขนส่งผู้โดยสาร 
 

นายสมหมายต้องมีใบอนุญาตขับรถชนิด C รถยนต์
เสียก่อน 
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รถ 30 นาที หัวใจของการบริการทางการขนส่ง 30 นาที การตรวจความพร้อมของรถก่อนและหลัง
การใช้งาน 30 นาที ความรู้เกี่ยวกับการขับรถลากจูง และการขับรถลากจูงอย่างปลอดภัย 30 นาที 
รวมแล้ว 5 ชั่วโมงส้าหรับรถขนาดเล็กน ้าหนักบรรทุกรวมกันไม่เกิน 4 ,000 กิโลกรัม และ 12 ชั่วโมง
ส้าหรับรถขนาดใหญ่ ส่วนกรณีขับรถเพ่ือบรรทุกวัตถุอันตรายจะต้องมีการอบรมเพ่ิมเติม ซึ่งระยะเวลา
การอบรมดังที่กล่าวมานี ยังน้อยเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาการอบรมของต่างประเทศ  
จึงเสนอให้... เพิ่มระยะเวลาการอบรมดังนี  

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายว่า
ด้วยรถยนต์ 2 ชั่วโมง 

2.  ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย 2 ชั่วโมง 
3.  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายแพ่ง

และกฎหมายอาญา  2 ชั่วโมง 
4.  ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถและการบ้ารุงรักษารถ 2 ชั่วโมง 
5.  ความรู้เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์และมารยาทในการขับรถ 2 ชั่วโมง 
6.  ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 2 ชั่วโมง 
7.  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขับรถ 2 ชั่วโมง 
8.  หัวใจของการบริการทางการขนส่ง 2 ชั่วโมง 
9.  การตรวจความพร้อมของรถก่อนและหลังการใช้งาน 2 ชั่วโมง 
10. ความรู้เกี่ยวกับการขับรถลากจูง และการขับรถลากจูงอย่าง

ปลอดภัย 2 ชั่วโมง 
11.  และเพ่ิมความรู้เรื่องระยะเวลาการขับรถและระบบการใช้งาน

เครื่องบันทึกข้อมูลการขับรถ 2 ชั่วโมง 
 โดยเงื่อนไขการอบรมตามข้อเสนอให้ใช้กับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับ
รถขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสัตว์หรือวัตถุใด ๆ ทั งนี ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถขนส่งวัตถุอันตราย
ต้องมกีารอบรมเกี่ยวกับวัตถุอันตรายและการบรรทุกวัตถุอันตรายอีก12 ชั่วโมง 
 (2)  การทดสอบภาคทฤษฎี 
 การทดสอบภาคทฤษฎี เดิมผู้ขอรับใบอนุญาตชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 
ต้องทดสอบข้อเขียนจ้านวน 60-65 ข้อ ผู้ขอรับใบอนุญาตชนิดที่ 3 ต้องทดสอบข้อเขียนจ้านวน 30 
ข้อ และผู้ขอรับใบอนุญาตชนิดที่ 4 ต้องทดสอบข้อเขียนจ้านวน 30 ข้อและสอบข้อเขียนวิชาความรู้ 
เกี่ยวกับวัตถุอันตรายเพ่ิมอีก จ้านวน 30 ข้อ โดยผู้รับการทดสอบจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อย
ละ 60 จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ 
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เพ่ือให้สอดรับกับชนิดใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถแบบ LPDและการทบรม
ภาคทฤษฎีที่เสนอไปข้างต้นจึงเสนอให้... การทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ชุด ตามชนิด LPD การทดสอบ
ภาคทฤษฎีต้องเพ่ิมการทดสอบภาคทฤษฎีกรณีศึกษา สถานการณ์ต่างๆ (Case Study Theory 
Test) โดยข้อสอบจะเป็นลักษณะการก้าหนดสถานการณ์และถามค้าถามจากสถานการณ์ดังกล่าว มี
ทั งหมด 10 สถานการณ์ จ้านวนข้อสอบทั งหมด 50 ข้อ โดยให้ผู้ทดสอบเลือกข้อที่ถูกท่ีสุด  

(3) การทดสอบภาคปฏิบัติ 
การทดสอบภาคปฏิบัติผู้ขอรับใบอนุญาตชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 ต้อง

สอบขับรถตามชนิดใบอนุญาตผู้ขอรับใบอนุญาตชนิดที่ 3 และชนิดที่ 4 ต้องสอบขับรถลากจูง พร้อม
รถพ่วง หรือรถกึ่งพ่วง โดยท้าการทดสอบขับรถ ไม่น้อยกว่า 3 ท่า ใน 6 ท่า ได้แก่ ท่าที่ 1 การ
เดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้าท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรงท่าที่ 3 การขับรถ
ถอยหลังเขา้จอดและออกจากช่องว่างด้านซ้ายท่าที่ 4 การหยุดรถและออกรถบนทางลาดท่าที่ 5 การ
กลับรถ ท่าที่ 6 การขับรถเดินหน้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉากทั งนี การทดสอบเป็นการทดสอบขับรถ
ในสนามทดสอบเท่านั นจึงเสนอให้... การทดสอบขับรถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถต้องทดสอบ
บนถนนจริง และต้องมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ภายในรถ 2-3 คน เพื่อควบคุมและประเมินผู้เข้าทดสอบ โดยมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาได้แก่การควบคุมยานพาหนะการบังคับรถในการขึ นลงเนินการหยุดรถการ
ใช้กระจกการให้สัญญาณที่เหมาะสมการตระหนักถึงผู้ใช้ถนนคนอ่ืนการควบคุมความเร็วรถของรถการ
จดัการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ นเฉพาะหน้า และการเลือกสถานที่ที่ปลอดภัยเพื่อหยุดรถ 

(4)  สรุปขั นตอนการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้เป็นผู้ขับรถที่เสนอ  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6.8 สรุปขั นตอนการได้มาซึ่งใบอนุญาติให้เป็นผู้ขับรถที่เสนอ 
 

มีใบอนุญาตขับรถชนิด C ฉบับ
เต็มมาแล้วไม่ต่้ากว่า 2 ปี 

มีใบอนุญาตขับรถชนิด C ฉบับ
เต็มมาแล้วไม่ต่้ากว่า 2 ป ี

 

ขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดE

  

ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
มืออาชีพ LPD1 

รถตู้ รถมินิบัส รถสองแถว 

ขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดE

 1 
ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ

มืออาชีพ LPD1 

 

รถเมล์ รถบัส 
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6.2.2 การจ ากัดระยะเวลาการขับรถและการบันทึกข้อมูลการขับรถ 
 จากการศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาเรื่องการจ้ากัดระยะเวลาการขับรถและการบันทึกข้อมูลการ
ขับรถ โดยใช้หลักการจัดการความเหนื่อยล้า (Fatigue Management) ทฤษฎีอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ 
(Accident/Incident Theory) ข้อมูลต่าง ๆ และกฎหมาย ทั งของประเทศไทยและต่างประเทศ ท้า
ให้ได้ผลสรุปจากประเด็นปัญหา โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การจ้ากัดระยะเวลาขับรถ และ
การบันทึกข้อมูลการขับรถ ดังนี  

6.2.2.1 การจ้ากัดระยะเวลาการขับรถ 
  พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 หมวดที่ 7 มาตรา 103 ทวิ วางหลัก
เรื่องระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถ กล่าวคือในรอบ 24 ชั่วโมงห้ามไม่ให้ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้
ขับรถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถติดต่อกันเกิน 4 ชั่วโมงนับแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ขับรถ แต่ถ้าในระหว่าง
นั นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อีกไม่
เกิน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน ทั งนี ระยะเวลาดังกล่าวถูกเสนอแก้ไขโดยร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ. .... มาตรา 170  ร่างขึ นภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ห้ามมิให้ผู้ขับรถสาธารณะ
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถติดต่อกันเกินระยะเวลาที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ทั งนี ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีสาระส้าคัญคือ ให้
นายจ้างก้าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ นสุดการท้างานปกติของลูกจ้าง ในงานขนส่งทางบกวันหนึ่งไม่
เกิน 8 ชั่วโมง ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท้างานล่วงเวลาได้วันหนึ่ง
ไม่เกิน 2 ชั่วโม และจะต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งท้าหน้าที่ขับข่ียานพาหนะมีเวลาพักติดต่อกันวันหนึ่งไม่น้อย
กว่า 1 ชั่วโมง เมื่อลูกจ้างท้าหน้าที่ขับข่ียานพาหนะมาแล้วไม่เกินสี่ชั่วโมง นายจ้างและลูกจ้าง อาจตก
ลงกันให้มีเวลาพักครั งหนึ่งน้อยกว่า 1 ชั่วโมงก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าครั งละ 20 นาทีและเมื่อรวมกัน
แล้วต้องไม่น้อยกว่าวันละหนึ่งชั่วโมง เห็นได้ว่าตามร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... ที่
ก้าหนดให้ระยะเวลาการท้างานของผู้ขับรถอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานท้าให้ข้อก้าหนด
เรื่องระยะเวลาการขับรถชัดเจนและรัดกุมขึ น แต่อย่างไรก็ดีจากการศึกษาเรื่องการก้าหนดระยะเวลา
การท้างานของผู้ขับรถในต่างประเทศทั งสหภาพยุโรป ประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศตุรกี จะมี
รายละเอียดที่ชัดเจนและรัดกุมกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลาการขับรถ ระยะเวลาพัก และมีการ
ก้าหนดถึงระยะเวลาการพักผ่อนซึ่งยังไม่ได้มีการก้าหนดไว้ตามกฎหมายไทย  

ดังนั น จึงเสนอให้. . . ออกกฎกระทรวงภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ. .... มาตรา 170 ก้าหนดระยะเวลาการท้างานของผู้ขับรถโดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะเวลา ได้แก่ 
ระยะเวลาการขับรถ ระยะเวลาการพัก และระยะเวลาการพักผ่อนประจ้าวัน โดยก้าหนดว่า... 
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ข้อก้าหนดนี บังคับใช้กับรถบรรทุกที่มีน ้าหนักมากกว่า 3 ,500 
กิโลกรัม และรถ โดยสาร สาธารณะส้าหรับผู้โดยสารมากกว่า 7 คนและ
รวมผู้ขับรถด้วย 

“ระยะเวลาขับรถ” หมายความว่า ระยะเวลาใดๆที่ผู้ขับท้าการขับ
รถโดยถูกบันทึกไว้โดยเครื่องบันทึก หรือท่ีสามารถค้านวณได้ตามความเป็น
จริงกรณีที่เครื่องบันทึกช้ารุด  

“ระยะเวลาพัก” หมายความว่า ระยะเวลาการพักการขับรถตามที่
ก้าหนดไว้ในกฎหมาย 

“ระยะเวลาการพักผ่อน” หมายความว่า ระยะเวลาที่ผู้ขับรถได้รับ
การพักผ่อนโดยปราศจากสิ่งรบกวน  

ข้อ... ระยะเวลาขับรถถูกจ้ากัดไว้เพียง 8 ชั่วโมงต่อวันผู้ขับ
สามารถเพ่ิมเวลาขับได้สูงสุด 10 ชั่วโมงต่อวัน แต่ทั งนี สามารถเพ่ิมได้ 2 
ครั งต่อ 1 สัปดาห์ ภายใน 1 สัปดาห์ผู้ขับสามารถขับรถได้ระยะเวลา
รวมกันแล้วไม่เกิน 52 ชั่วโมง 

ข้อ. . .  เมื่อผู้ขับรถ ขับรถมาแล้วไม่ เกินสี่ชั่ วโมง ผู้ขับต้องมี
ระยะเวลาพักไมน่้อยกว่า 1 ชั่วโมงโดยอาจแบ่งระยะเวลาพักเป็นช่วง ๆ แต่
ต้องไม่น้อยกว่าครั งละ 20 นาทีและเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าวันละ
หนึ่งชั่วโมง 

ข้อ... ผู้ขับรถจะต้องมีระยะเวลาการพักผ่อนติดต่อกัน 11 ชั่วโมง 
กรณีไม่สามารถ พักผ่อน ติดต่อกันได้  ระยะเวลาการพักผ่อนจะต้อง
รวมกันแล้วได้ 12 ชั่วโมงต่อวัน ทั งนี ระยะเวลาการพักผ่อนอาจลดเหลือ 9 
ชั่วโมงต่อวันได้ แต่ห้ามมิให้เกิน 3 ครั งต่อ 1 สัปดาห์” 

  
6.2.2.2 การบันทึกข้อมูลการท้างานของผู้ขับรถ 

 1)  ชนิดของรถที่ต้องติดตั งเครื่องบันทึก 
   ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดประเภทและลักษณะของรถที่
ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ที่ต้องติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพ่ือ
ต่ออายุทะเบียน พ.ศ. 2558 โดยรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 25 มกราคม 2559 จะต้องติดตั งและใช้ 
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ซึ่งมีคุณลักษณะและระบบการท้างานเป็นไปตามที่ก้าหนดไว้ใน 
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะและระบบการท้างานของเครื่องบันทึกข้อมูล 
การเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ. 2558 ได้แก่ ก. รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการ
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ขนส่งประจ้าทาง ในเส้นทางหมวด1 ในเขต กรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะเป็นรถตู้โดยสาร ข. รถที่ใช้
ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งประจ้าทางในเส้นทางหมวด 2 และ 3 เว้นแต่รถที่มีการจัด
วางที่นั่งเป็นลักษณะสองแถว  และ ค. รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งไม่ประจ้าทาง 
เว้นแต่รถที่มีการจัดวางที่นั่ง เป็นลักษณะสองแถว ดังนั นรถที่จะต้องติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการ
เดินทางของรถได้แก่ รถประจาทาง หมวด 1 กรุงเทพมหานคร หมวด 2 และหมวด 3 รถโดยสารไม่
ประจ้าทาง ยกเว้น รถสองแถว กรณีดังกล่าวเป็นการใช้หลักเกณฑ์ชนิดของรถเพ่ือก้าหนดข้อยกเว้น 
ดังนั นรถสองแถวจึงไม่อยู่ภายใต้ของประกาศฉบับนี จึงไม่ต้องติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของ
รถ ในทางกลับกันรถสองแถวเป็นรถโดยสารมีมาตรฐานความปลอดภัยต่้าที่สุด เมื่อพิจารณาจาก
โครงสร้าง องค์ประกอบต่าง ๆของรถ ตลอดจนระบบความปลอดภัย  จากปัญหาความไม่ปลอดภัย
ของรถสองแถว จึงเสนอให้... แก้ไขประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดประเภทและลักษณะ
ของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ที่ต้องติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ โดยใช้หลักเกณฑ์
การท้างานของรถเพ่ือก้าหนดชนิดรถโดยสารที่จะต้องติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ  
   โดยก้าหนดให้... รถโดยสารสาธารณะที่มีจ้านวนที่นั่งมากกว่า 7 ที่นั่งรวมผู้
ขับ ต้องติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ เว้นแต่  
   1. รถโดยสารสาธารณะที่ให้บริการในระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตร 
   2. รถที่ได้รับอนุญาตให้วิ่งได้ไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
   3. รถดับเพลิง รถเจ้าหน้าที่ 
   4. รถฉุกเฉิน รถกู้ภัย 
   5. รถเพ่ือใช้ทางการแพทย์ 
   6. ยานพาหนะท่ีอยู่ระหว่างการทดสอบวิ่งบนถนน 
   2) ระบบการท้างานของเครื่องบันทึกและการตรวจสอบการท้างานของ
เครื่องบันทึก 
   ประกาศของกรมการขนส่งทางบกที่เกี่ยวกับการติดตั ง และใช้เครื่องบันทึก
ข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) มีหลายฉบับได้แก่ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนด
คุณลักษณะและระบบการท้างานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถส้าหรับรถที่ใช้ในการ
ขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 (รถสองชั น) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558ประกาศกรมการขนส่ง
ทางบก เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะและระบบการท้างานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้
ในการขนส่ง พ.ศ.2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนด
ประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของ
รถก่อนการจดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 และประกาศกรมการขนส่งทางบก 
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เรื่อง ก้าหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการ
เดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพ่ือต่ออายุทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 
   จากข้อก้าหนดตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก เป็นการก้าหนดไว้
เฉพาะเรื่องคุณลักษณะและระบบการท้างานของเครื่องบันทึกข้อมูลประเภทและลักษณะของรถที่
จะต้องติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ซึ่งเมื่อศึกษาถึงข้อก้าหนดในประกาศแต่ละข้อเช่น 
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะและระบบการท้างานของเครื่องบันทึกข้อมูล
การเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ.2558 โดยวางข้อก้าหนดไว้เพียง 10 ข้อ กล่าวถึง ค้าจ้ากัด
ความคุณลักษณะของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ระบบการท้างานของเครื่องบันทึกข้อมูล
การเดินทางของรถ การติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถของผู้ประกอบการ การขอรับการ
ตรวจสอบและรับรองคุณลักษณะและระบบการท้างานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ การ
ออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ให้บริการระบบติดตามรถเครื่องหมาย การรับรองจากกรมการขนส่งทางบก 
และข้อปฏิบัติของผู้ให้บริการระบบติดตามรถ ซึ่งยังไม่ชัดเจนและครอบคลุมเพียงพอส้าหรับบังคับใช้
กับการบันทึกข้อมูลทั งระบบ ตั งแต่ผู้ผลิต ผู้ติดตั งเครื่องมือ ผู้ประกอบการเดินรถ ผู้ขับรถ ผู้ตรวจสอบ
การท้างาน หรือผู้ซ่อมแซมเครื่องบันทึก รวมทั งยังไม่มีมาตรการป้องกันการทุจริตจากการใช้เครื่อง
บันทึกข้อมูล ส่งผลให้ระบบการบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถหรือ GPS ยังไม่สามารถใช้แก้ปัญหา
อุบัติเหตุได้เท่าท่ีควร  
   จึงเสนอให้. . . แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนด
คุณลักษณะและระบบการท้างานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง โดยเพ่ิม
มาตรการตรวจสอบเครื่องและระบบการท้างานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ดังนี  
 

ข้อก้าหนดว่าด้วย การตรวจสอบการใช้เครื่องบันทึก
ข้อมูลการเดินทางของรถมีวัตถุประสงค์เ พ่ือก้าหนดวิธีการ
ตรวจสอบ ตลอดจนความรับผิดของผู้เกี่ยวข้องกรณีเกิดการทุจริต
จากการใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ เช่น 

ข้อ .... ห้ามมิให้ใช้หรือติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการ
เดินทางของรถทีไ่ม่ได้ผ่านการตรวจสอบและอนุญาต จากกรมการ
ขนส่งทางบก 

ข้อ .... การตรวจสอบเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของ
รถมี 4 ขั นตอน ได้แก่ การ ตรวจสอบก่อนติดตั ง การตรวจสอบ
ตามรอบเวลา การตรวจสอบในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการ
ตรวจสอบกรณีมีข้อสงสัยว่าเกิดการทุจริต 
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ข้อ .... ผู้ให้บริการระบบติดตามรถมีหน้าที่ตรวจสอบ
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง ของรถ ภายใน 2 ปีนับจาก
การติดตั ง เมื่อพ้นก้าหนด 2 ปีผู้ประกอบการเดินรถ หรือเจ้าของ
รถมีหน้าที่จัดการใด ๆ เพ่ือให้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของ
รถได้รับการตรวจสอบทุก ๆ 1 ปี  

ข้อ .... ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบเครื่องบันทึกข้อมูลการ
เดินทางของรถโดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของสภาพภายนอก
ตัวเครื่องตรวจสอบการท้างานขณะรถก้าลังแล่นและหากมีข้อ
สงสัยว่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถอาจถูกแกะหรือ
ปรับเปลี่ยนลักษณะการท้างาน ให้ผู้ตรวจสอบหยุดการตรวจสอบ
ทันที จนกว่าผู้ประกอบการจะติดตั งเครื่องบันทึกข้อมูลการ
เดินทางของรถเครื่องใหม่ 

ข้อ .... ระหว่างเส้นทางการเดินรถเจ้าหน้าที่ต้ารวจมี
หน้าที่ตรวจสอบสภาพของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ 
หากมีข้อสงสัยว่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถมีสภาพ
ผิดปกติ ให้แจ้งข้อมูลรถไปยังผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และ
กรมการขนส่งทางบกเป็นการด่วน 

ข้อ .... กรณีบุคคลใดกล่าวหาว่าเครื่องบันทึกข้อมูลการ
เดินทางของรถไม่สามารถท้างานได้ตามกฎหมาย กรมการขนส่ง
ทางบกจะต้องน้าเครื่องดังกล่าวไปตรวจสอบ หากช้ารุดจริง
ผู้ประกอบการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย หากมิได้ช้ารุดบกพร่อง
ผู้กล่าวหาต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการตรวจสอบนั น 

 
6.2.3 ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถโดยสารสาธารณะ 

 จากการศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาเรื่องส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถโดยสารสาธารณะ 
โดยใช้ทฤษฎีแฮดดอน (Haddon’s Matrix Theory) ในส่วนปัจจัยตัวรถ กฎหมายไทย กฎหมาย
ต่างประเทศ มาตรฐานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป (UNECE) ตลอดจนมาตรฐานระบบ
การจัดการความปลอดภัยทางถนนที่ 39001 (ISO 39001) และข้อมูลต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดข้อสรุปจาก
ประเด็นปัญหา 3 ประการ ได้แก่ ที่นั่งและเข็มขัดนิรภัย อุปกรณ์ฉุกเฉิน และกระจกป้องกันจุดบอด 
ดังนี  
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6.2.3.1 ที่นั่งและเข็มขัดนิรภัย 
  กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. 2522 ก้าหนดให้รถที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 มาตรฐาน 2 มาตรฐาน 3 มาตรฐาน 
4 มาตรฐาน 6 มาตรฐาน 7 และรถขนาดเล็กจะต้องมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตามที่ก้าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง หนึ่งในนั นคือเข็มขัดนิรภัย โดยประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดแบบเข็มขัด
นิรภัยและประเภทของรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่ต้องจัดให้มีเข็มขัดนิรภัย พ.ศ. 
2555 โดยก้าหนดให้เข็มขัดนิรภัยส้าหรับรถมี 2 แบบ ได้แก่ แบบรัดหน้าตักและรั งพาดไหล่ หรือเข็ม
ขัดนิรภัยแบบ 3 จุด (Lap and Diagonal Belt or Three - Point Belt) และแบบรัดหน้าตัก หรือ
เข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จุด (Lap Belt or Two - Point Belt) เช่นรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มี
จ้านวนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่งที่มิใช่รถตู้โดยสาร และรถที่ใช้ ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจ้านวนที่นั่งเกิน
กว่า 20 ที่นั่ง ในประเภทการขนส่งประจ้าทางเฉพาะหมวด 2 และหมวด 3 การขนส่งไม่ประจ้าทาง 
และการขนส่งส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนตั งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป ต้องติดตั งเข็มขัด
นิรภัย แบบรัดหน้าตักและรั งพาดไหล่ ส้าหรับที่นั่งผู้ขับรถ และแบบรัดหน้าตักและรั งพาดไหล่ หรือ
แบบรัดหน้าตัก ส้าหรับที่นั่งอ่ืน ส่วนรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2556 ต้องติดตั งเข็มขัด
นิรภัยให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 เมษายน 2557 ดังนั นรถที่มีที่นั่งมากกว่า 20 ที่นั่งที่บังคับให้ต้องติดตั ง
เข็มขัดนิรภัยได้แก่รถโดยสารไม่ประจ้าทางทุกชนิด ส่วนรถโดยสารประจ้าทางบังคับเฉพาะหมวด 2 
และหมวด 3 ได้แก่รถที่วิ่งจากต้นทางกรุงเทพมหานครไปสู่ปลายทางต่างจังหวัด และรถที่วิ่งจาก
จังหวัดหนึ่งไปยังจังหวัดหนึ่ง เท่านั น ดังนั นรถโดยสารประจ้าทางหมวด 1 ซึ่งเป็นรถเมล์ที่มีเส้นทาง
ส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครไม่ต้องติดตั งเข็มขัดนิรภัยส้าหรับที่นั่งผู้โดยสาร และรถสองแถวก็ไม่ต้อง
ติดตั งเข็มขัดนิรภัยส้าหรับที่นั่งผู้โดยสารตามประกาศ ทั งนี เนื่องจากข้อจ้ากัดเรื่องลักษณะของรถสอง
แถว 

ส่วนเรื่องมาตรการการบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยตามกฎหมายไทยยังไม่ชัดเจนนัก โดย
ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ข้อที่ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 123 แห่ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับที่ 5 
พ.ศ. 2538 และให้ใช้ความว่า ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะขับขี่
รถยนต์ และต้องจัดให้ คนโดยสารรถยนต์รัดร่างกายไว้กับที่นั่งด้วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ 
และคนโดยสารรถยนต์ ดังกล่าวต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนต์ด้วย 
แต่นิยามค้าว่ารถยนต์ตามพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ.2522 ก้าหนดว่า “รถยนต์” หมายความถึง 
รถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล โดยรถยนต์สาธารณะหมายความว่า รถยนต์
รับจ้างระหว่างจังหวัด ซึ่งได้แก่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่ เกิน 7 คนที่ใช้รับจ้างระหว่าง
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จังหวัด โดยรับส่งคนโดยสารได้เฉพาะที่นายทะเบียนก้าหนด และรถยนต์รับจ้าง ซึ่งได้แก่รถยนต์
รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน หรือรถยนต์สาธารณะอ่ืนนอกจากรถยนต์โดยสารประจ้าทาง 
ดังนั นค้าสั่งฉบับที่ 14/2560 ยังไม่ครอบคลุมถึงมาตรการใช้เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารสาธารณะ เช่น 
รถตู้ รถเมล์ รถบัส จึงเสนอให้... ก้าหนดมาตรการทางกฎหมายเรื่องการใช้เข็มขัดนิรภัยในรถโดยสาร
สาธารณะให้ชัดเจน โดยแก้ไข เพ่ิมเติม ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดแบบเข็มขัดนิรภัย
และประเภทของรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่ต้องจัดให้มีเข็มขัดนิรภัย พ.ศ.2555 ว่า  

 
รถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องจัดให้มีเข็มขัดนิรภัยส้าหรับที่นั่งผู้

ขับรถและผู้โดยสารทุกท่ีนั่ง เว้นแต่ รถเมล์ประจ้าทางหมวด 1 ให้ติดตั งเข็ม
ขัดนิรภัยเฉพาะที่นั่งผู้ขับรถ  
 ผู้ขับรถและผู้โดยสารทุกคนจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัย เว้นแต่กรณีที่
รถแล่นอยู่ในบริเวณลานจอดรถด้วยความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
กรณีผู้โดยสารที่มีอายุต่้ากว่า 15 ปี ผู้ประจ้ารถต้องดูแลจัดการให้ผู้โดยสาร
นั นคาดเข็มขัดนิรภัยด้วย เว้นแต่ผู้โดยสารที่มีปัญหาสุขภาพจนไม่อาจคาด
เข็มขัดนิรภัยได้ไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยขณะเดินทาง 
 ผู้ประกอบการจะต้องติดเครื่องหมายเตือนเพ่ือการคาดเข็มขัด
นิรภัยไว้ทุกที่นั่ง โดยสาร และสื่อสารด้วยวิธีใด ๆ เช่น เพลง หรือ ภาพ
วิดีโอ เพื่อเตือนให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัย 
 

  ส้าหรับการบังคับใช้เข็มขัดนิรภัยส้าหรับผู้โดยสารเด็ก ซึ่งตามกฎหมายไทยใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 23 วางหลักให้ ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี ยงดู
อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น แต่ทั งนี ต้องไม่ต่้ากว่ามาตรฐานขั นต่้าตามที่ก้าหนดในกฎกระทรว งและ
ต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตราย
แก่ร่างกายหรือ จิตใจ ข้อกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ก้าหนดเรื่องการใช้เข็มขัดนิรภัยส้าหรับเด็กไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงกล่าวได้ว่าปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเพื่อบังคับส้าหรับการใช้เข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารเด็กไม่
ว่าจะเป็นรถโดยสารส่วนบุคคล หรือรถโดยสารสาธารณะ จึงเสนอให้... เพ่ิมเติมกฎกระทรวงก้าหนด
ความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ.2557 ในข้อ
ที่ 3 (10) จากที่ก้าหนดเพียงว่า ผู้โดยสารรถส้าหรับการขนส่งประจ้าทางต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัด
นิรภัยไว้กับที่นั่ง เพ่ิมเติมต่อไป ว่า 
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ห้ามมิให้ผู้โดยสารเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตรโดยสาร
ในที่นั่งแถวหน้าสุดไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ ผู้โดยสารที่มีอายุตั งแต่ 7 ปีขึ นไป
ต้องถูกจัดให้นั่งในที่นั่งของตนเอง ห้ามนั่งซ้อนกันในที่นั่งผู้อ่ืน และจะต้อง
คาดเข็มขัดนิรภัยในต้าแหน่งที่เหมาะสม 

กรณีท่ีต้องโดยสารแบบค้างคืน และผู้โดยสารเด็กที่มีอายุไม่เกิน 7 
ปี บิดามารดา หรือผู้ปกครองจะต้องแจ้งแก่ผู้จ้าหน่ายตั๋วโดยสารถึงข้อมูล
อายุ เด็ ก  ผู้ จ้ าหน่ ายตั๋ ว โดยสารมีหน้ าที่ แจ้ งผู้ ประกอบการ และ
ผู้ประกอบการจะต้องจัดการติดตั งที่นั่งส้าหรับเด็ก (Child/Baby Seat) 
เพ่ือการโดยสารแบบค้างคืนนั น”  

 
6.2.3.2 อุปกรณ์ฉุกเฉิน 

  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522  มาตรา 56 ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2525) ก้าหนดให้ต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณในกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์
ของรถขัดข้องจนต้องจอดรถในทางเดินรถ ได้แก่เครื่องหมายที่ท้าด้วยแผ่นโลหะรูปสามเหลี่ยมด้าน
เท่า ประกอบกับกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558 ข้อ 3 วางหลักว่าในการใช้รถท้า
การขนส่งผู้โดยสาร ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทการขนส่งประจ้าทาง การขนส่งไม่
ประจ้าทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก และการขนส่งระหว่างประเทศต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือ
สัญญาณที่จะต้องแสดงเมื่อจ้าเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถ หรือไหล่ทางตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
ควบคุม ก้ากับ ดูแลให้ผู้ขับรถใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามที่กฎหมายก้าหนด จัดให้มี
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ้าเป็นแก่การให้ความช่วยเหลือหรือระงับเหตุ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือ
เหตุฉุกเฉินขึ น ทั งนี  ตามท่ีอธิบดีประกาศก้าหนด 
  จึงเสนอให้... ออกประกาศกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยเรื่องอุปกรณ์ฉุกเฉินส้าหรับรถ
โดยสารสาธารณะ ว่า... รถโดยสารสาธารณะจะต้องพกพาและแสดงหรือใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินตาม
สถานการณ์ ได้แก่ 

1)  ถังดับเพลิง  
(1) ขนาด 2 กิโลกรัม จ้านวน 2 ถัง กรณีรถโดยสารขนส่งผู้โดยสารไม่

เกิน 26 คน  
(2) ขนาด 2 กิโลกรัม จ้านวน 3 ถัง กรณีรถโดยสารขนส่งผู้โดยสาร

เกิน 26 คน  
2)  เหล็กลากจูงรถ 



 
 

355 

3)  ป้ายเตือนเหตุฉุกเฉิน ต้องมีความยาว 150 เซนติเมตร และกว้าง 25 
เซนติเมตรติดด้วยแถบสะท้อนแสง โดยเมื่อเกิดเหตุจ้าเป็นอันท้าให้ผู้ขับรถต้องหยุดรถโดยสาร ผู้ขับรถ
จะต้องวางป้ายเตือนห่างจากจุดเกิดเหตุ โดยห่างจากรถไม่ต่้ากว่า 150 เมตร และจะต้องวางอยู่ใน
ระดับท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  

4)  อุปกรณ์กั นล้อ  
5) สามเหลี่ยมเตือนเหตุฉุกเฉิน ต้องมีความยาวไม่ต่้ ากว่าด้านละ 

50 เซนติเมตรติดด้วยแถบสะท้อนแสงพร้อมขาตั ง โดยเมื่อเกิดเหตุจ้าเป็นอันท้าให้ผู้ขับรถต้องหยุดรถ
โดยสารให้วางสามเหลี่ยมขนานกับพื นไว้ทั งด้านหน้าและด้านหลังของรถห่างจากรถไม่ต่้ า
กว่า 50 เมตร    

6) กระเป๋าปฐมพยาบาลเบื องต้น (First Aid Kit) ประกอบด้วย 
(1)  ผ้าพันแผล (bandages) จ้านวน 2 ม้วน ขนาดความกว้าง 10 

เซนติเมตร และยาว 5 เมตร 
(2) ผ้าปิดแผล จ้านวน 1 กล่อง 
(3) ผ้าสามเหลี่ยม ( Triangular bandages) จ้านวน 3 แผ่น 
(4) น ้ายาฆ่าเชื อ (antiseptic solution) 1 ขวด ขนาด 50 มิลลิลิตร 
(5) เทปกาว จ้านวน 1 ม้วน ขนาดกว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 5 เมตร 
(6) เข็มกลัด (Safety Pins) จ้านวน 10 ชิ น 
(7) กรรไกร (Scissors) จ้านวน 1 ชิ น 
(8) แหนบ (Tweezers) จ้านวน 1 ชิ น 
(9) สายรัดห้ามเลือด (Tourniquet) จ้านวน 1 ชิ น 
(10) พลาสเตอร์ยา (Plasters)จ้านวน 10 ชิ น 
(11) ถุงมือยางปลอดเชื อ (Disposable Sterile Gloves) จ้านวน 2 คู่ 
(12) ไฟฉาย (Flashlight) จ้านวน 1 อัน 
(13) ส้าลีก้อน (Cotton Balls)  

   รถแท็กซี่ต้องพกพากระเป๋าปฐมพยาบาลจ้านวน 1 ใบ รถโดยสาร
สาธารณะที่มีจ้านวนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่งต้องพกพากระเป๋าปฐมพยาบาลจ้านวน 2 ใบ และรถโดยสาร
สาธารณะที่มีจ้านวนที่นั่งเกิน 20 ที่นั่งต้องพกพากระเป๋าปฐมพยาบาลจ้านวน 3 ใบ   

6.2.3.3 กระจกป้องกันจุดบอด 
กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่ง

ทางบก พ.ศ. 2522 ก้าหนดให้รถที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 มาตรฐาน 2 มาตรฐาน 3 มาตรฐาน 
4 มาตรฐาน 6 มาตรฐาน 7 และรถขนาดเล็กจะต้องมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ ได้แก่ กระจกเงา
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หรืออุปกรณ์ส้าหรับให้ผู้ขับรถมองเห็นสภาพการจราจรด้านข้าง ด้านหลัง และภายในรถได้อย่าง
ชัดเจนแต่เนื่องจากรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่เช่นรถเมล์ หรือรถบัส จะมีลักษณะสูงและหน้าสั น
จึงเป็นอุปสรรคต่อทัศนวิสัยการมองเห็นรถที่มีขนาดเล็กหรือคนเดินเท้า โดยเฉพาะบริเวณใกล้ตัวรถ 
ดังนั นจึงจ้าเป็นต้องติดตั งกระจกป้องกันจุดบอดเพ่ือเพ่ิมทัศนวิสัยการมองแก่ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ
ขนาดใหญ่ จึงเสนอให้. . . แก้ไข เพ่ิมเติมกฎกระทรวง โดยบังคับให้รถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่
ต้องติดตั งกระจกป้องกันจุดบอด ความว่า. . . 

 
รถโดยสารสาธารณะชนิด รถเมล์ และรถบัส ต้องติดตั งกระจก

ป้องกันจุดบอด โดยสามารถมองเห็นครอบคลุมได้ 3 บริเวณได้แก่ 
(1) กระจกมองข้างมุมแคบสามารถมองเห็นครอบคลุมพื นที่ใน

ส่วนข้างของผู้โดยสารทั งสองข้าง 
(2) กระจกมองข้างมุมกว้าง สามารถมองเห็นครอบคลุมพื นที่

ด้านข้างในบริเวณกว้าง 
(3) กระจกด้านหน้าแบบมุมกว้าง สามารถมองเห็นครอบคลุม

บริเวณหน้ารถในพื นที่กว้าง 
 

 
 
ภาพที่ 6.9 ตัวอย่างกระจกป้องกันจุดบอดแต่ละประเภทตามที่เสนอ433 
 

                                           
433 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

THE COUNCIL on the implementation of Directive 2007/38/EC on the retrofitting of 
mirrors to heavy goods vehicles registered in the Community 

กระจกมองข้างมุมแคบ 

กระจกมองขา้งมุมกวา้ง 

กระจกด้านหน้าแบบมุมกว้าง 
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6.2.4 ความรับผิดของผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ 
 จากการศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาเรื่องความรับผิดของผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะ
และผู้ขับรถ โดยใช้หลักการบริการสาธารณะ อันได้แก่ หลักว่าด้วยความเสมอภาค หลักว่าด้วยความ
ต่อเนื่อง และหลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ผนวกเข้ากับเรื่องหน้าที่ความรับผิดของผู้รับ
สัมปทาน จึงเกิดเป็นข้อสรุปดังนี  
 การท้าสัญญาสัมปทานการเดินรถโดยสารประจ้าทางเป็นการร่วมลงทุนระหว่างเอกชนและ
ภาครัฐตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยกรมการขนส่ง
ทางบกเข้าท้าสัญญาสัมปทานกับเอกชนผู้ประกอบการเดินรถ ซึ่งปัจจุบันการให้สัมปทานการเดินรถ
สาธารณะ มีการแก้ไขเนื อหาสาระทางกฎหมายโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.
2559 ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 ดังนั นส่งผลให้ปัจจุบันผู้ประกอบการ
เดินรถเอกชนในกรุงเทพและปริมณฑลจะต้องเข้าท้าสัญญากับกรมการขนส่งทางบกไม่ใช่องค์การ
ขนส่งมวลชลกรุงเทพ ส่วนองค์การขนส่งมวลชลกรุงเทพ หรือ ขสมก. เป็นเพียงผู้ประกอบการเดินรถ
รายหนึ่งเท่านั นดังนั นผู้ประกอบการที่เป็นผู้รับสัมปทานจะต้องอยู่ภายใต้ข้อสัญญาที่ก้าหนดไว้ตาม
สัญญาอนุญาตให้ประกอบการเดินรถโดยสาร และข้อก้าหนดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ.2522 หมวดที ่3 เรื่องการประกอบการขนส่งอันเป็นบทกฎหมายที่ตราขึ นเพ่ือก้าหนดหน้าที่และ
ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่ง เช่น ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีอุปกรณ์
และ เครื่องมือเครื่องใช้และต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งตามที่ก้าหนด
ในกฎกระทรวงผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก้าหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท ทั งนี ตาม
มาตรา 36 ประกอบมาตรา 131 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และกฎกระทรวง
ความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2558  
 หากปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ ถูกต้องตาม
ข้อก้าหนดว่าด้วยความปลอดภัยของผู้ โดยสารนายทะเบียนมีอ้านาจสั่งให้ผู้ ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งนั นปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ถ้าผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ปฏิบัติหรือไม่แก้ไขให้ถูกต้อง หรือเป็นที่เห็นได้ว่าผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่สามารถจะด้า เนินการตามเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดนั น หรือการ
ด้าเนินการนั นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดภยันตรายหรือ เสื่อมประโยชน์ต่อประชาชน ให้นายทะเบียนโดย
อนุมัติของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ประกอบการขนส่ งนั น ทั งนี ตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522  
 ส่วนหน้าที่ของผู้ประจ้ารถถูกก้าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกหลายประการ
เช่น มาตรา 103 ก้าหนดให้ผู้ขับรถต้องไม่ขับรถในเวลาที่ร่างกายหรือจิตใจหย่อนความสามารถ ไม่รับ
บรรทุกบุคคลที่เป็นโรคเรื อนหรือโรคติดต่อที่น่ารังเกียจไปกับผู้โดยสารอ่ืน ไม่รับบรรทุกศพ สัตว์ หรือ
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สิ่งของที่อาจเกิดอันตรายหรือเป็นที่พึงรังเกียจไปกับผู้โดยสารไม่รับบรรทุกน ้ามันเชื อเพลิง ระเบิด 
หรือวัตถุอันตรายโดยฝ่าฝืนข้อห้ามกฎหมาย ต้องหยุดหรือจอดรถ ณ สถานีขนส่งและปฏิบัติตาม
ระเบียบเกี่ยวกับสถานีขนส่ง เป็นต้น434 แต่อย่างไรก็ดีจากสภาพปัญหาของไทยและการวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ เห็นว่าควรเพ่ิมเติมหน้าที่ผู้ขับรถและผู้ประจ้ารถบางประการ 
จึงเสนอให้... แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่ของผู้ขับรถ ผู้ประจ้ารถ ตามมาตรา 103 ในพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก ได้แก่ 
 

 ข้อ .... เมื่อผู้ขับรถจอดเพ่ือรับหรือส่งผู้โดยสาร ณ ป้ายรถแล้ว ห้ามมิให้
จอดรอผู้โดยสารอื่นที่ยังไม่ได้อยู่ ณ ป้ายรถในขณะนั น 
 ข้อ .... ห้ามมิให้ผู้ประจ้ารถโฆษณาหรือเชิญชวนให้ผู้โดยสารใช้บริการอัน
นอกเหนือจากการให้ข้อมูลเส้นทางเดินรถ 
 ข้อ .... ห้ามมิให้ผู้ประจ้ารถยอมให้ผู้โดยสาร โดยสารจ้านวนมากเกินไปจน
อาจเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารได้ ใช้บังคับเฉพาะรถเมล์ 
 ข้อ  . . . .  กรณีรถที่ ผู้ โ ดยสาร โดยสารมานั น ไม่ส ามารถใช้ ง าน ได้ 
ผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีรถโดยสารส้ารองเพ่ือน้าผู้โดยสารไปยังปลายทางและ
ห้ามมิให้เรียกเก็บเงินจากผู้โดยสารมากกว่าที่ผู้โดยสารจ้าต้องจ่ายตามปกติ  
 ข้อ .... ห้ามมิให้ผู้ประจ้ารถเรียกเก็บเงินจากผู้โดยสารเพ่ิมเพราะขนาดหรือ
จ้านวนของสัมภาระ ทั งนี ผู้โดยสารจะต้องไม่จัดวางสัมภาระบนที่นั่งอ่ืนหรือบริเวณ
ที่อาจรบกวนการโดยสารของผู้อ่ืน แต่กรณีที่ผู้ประจ้ารถเห็นว่าสัมภาระนั นอาจก่อ
อันตรายหรือรบกวนผู้โดสารอ่ืนผู้ประจ้ารถจะสั่งห้ามไม่ให้ผู้โดยสารน้าขึ นรถก็ได้ 
หรือจะปฏิเสธไม่รับบุคคลดังกล่าวขึ นรถก็ได้  
 ข้อ .... ผู้ประจ้ารถจะต้องประพฤติตนด้วยความสุภาพเรียบร้อย และห้ามมิ
ให้ออกค้าสั่งแก่ผู้ โดยสารห้ามมิให้ผู้ประจ้ารถโต้เถียงหรือใช้ค้าหยาบคายแก่
ผู้โดยสาร กรณีผู้โดยสารแสดงกริยาไม่สุภาพหรือพูดจาหยาบคายให้ผู้ประจ้ารถแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ต้ารวจทราบเพ่ือจัดการต่อไป ผู้ประจ้ารถที่แสดงกริยาไม่สุภาพไม่ว่า
เพราะเหตุใดจะต้องพักการท้างาน 3 แต่ถ้าปรากฏว่าการแสดงกริยาไม่สุภาพเกิด
จากความผิดของผู้ประจ้ารถแต่ผู้เดียวผู้ประจ้ารถจะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็น
การถาวร และห้ามมิให้ผู้ประกอบการใช้รถคันดังกล่าวรับส่งผู้โดยสารเป็นเวลา 15 
วัน 

                                           
434 ภาคผนวก จ 
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 ข้อ .... เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์คับขันท้าให้ไม่สามารถเดินรถได้
ต่อไปหากปรากฏว่าผู้โดยสารต้องรอกว่า 20 นาทีและผู้โดยสารร้องขอค่าโดยสาร
คืน ผู้ประจ้ารถหรือผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องใช้ค่าโดยสารคืนแก่ผู้โดยสารที่ร้องขอ
นั น 

 
 ส้าหรับมาตรการลงโทษผู้ประจ้ารถโดยเฉพาะผู้ขับรถตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่า
ด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 
2559 ก้าหนดการลงโทษไว้ 4 แบบได้แก่ การปรับและอบรม การปรับหรือพักใช้ใบอนุญาตไม่น้อย
กว่า1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือนและอบรม การปรับ หรือ พักใช้ใบอนุญาตไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่
เกิน 6 เดือนและอบรม และการปรับและเพิกถอนใบอนุญาต เห็นว่าผู้ขับรถที่กระท้าความผิดฐานหนึ่ง
ครั งที่หนึ่งต้องถูกลงโทษปรับและอบรม และเมื่อกระท้าความผิดอีกฐานครั งที่หนึ่งก็ต้องถูกลงโทษ
ปรับและอบรมเช่นกัน ดังนั นจึงท้าให้การอบรมเป็นการลงโทษที่ซ ้าซ้อน  
 ในส่วนของมาตรการการลงโทษผู้ประกอบการ ความผิดที่มาจากการกระท้าขอ ง
ผู้ประกอบการเอง ส่วนนี มีการก้าหนดมาตรการลงโทษไว้ชัดเจนแล้วตามพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก แต่ส้าหรับความผิดที่เกิดจากผู้ขับรถที่ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบควบคุมดูแล แต่
ไม่ได้ตรวจสอบหรือควบคุมดูแลจนมีการกระท้าความผิด เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายแก่ผู้โดยสาร
หรือบุคคลใด ผู้ประกอบการย่อมต้องรับผิดต่อการกระท้าของผู้ขับรถด้วย ดังนั นจึงเสนอรูปแบบการ
ลงโทษผู้ประจ้ารถและผู้ประกอบการใหม่ ดังนี  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพที่ 6.10 รูปแบบการลงโทษผู้ขับรถแบบเดิม435   

                                           
435 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตาม

กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

 
ปรับและอบรม 

 

ปรับหรือพักใช้ไม่น้อยกว่า 
1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน 

และอบรม 
 

ปรับหรือพักใช้ไม่น้อยกว่า 
3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 

และอบรม 

ปรับ หรือพักใช้ไม่น้อย
 

ปรับและอบรม 

 
 

ปรับปรับหรือพักใช้ไม่น้อย
กว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 

เดือน และอบรม 

 หรือ พกัใชไ้ม่นอ้ยกวา่ 

ปรับและเพิกถอน
ใบอนุญาต 
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 เนื่องจากกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2558 ก้าหนดให้ผู้ประกอบการต้อง
ส่งหรือจัดให้ผู้ขับรถเข้ารับการอบรมอยู่แล้วจึงเสนอให้. . . ไม่ใช้โทษการอบรม ให้ใช้เฉพาะโทษปรับ 
พักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ว่า. . . กรณีผู้ประจ้ารถกระท้าความผิดให้พักการปฏิบัติงานเป็น
เวลา 1 วัน และต้องเสียค่าปรับร้อยละ 25 ของเงินเดือน กรณีกระท้าความผิดฐานเดิมซ ้าภายใน 1 ปี 
ให้พักการปฏิบัติงานเป็นเวลา 2 วัน และต้องเสียค่าปรับร้อยละ 50 ของเงินเดือน กรณีกระท้า
ความผิดฐานเดิมซ ้าเป็นครั งที่สามภายใน 1 ปี ให้เพิกถอนใบอนุญาต และต้องเสียค่าปรับร้อยละ 50 
ของเงินเดือน โดยเมื่อถูกพักการปฏิบัติงานผู้ประจ้ารถไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างส้าหรับงานในวันที่ถูกพัก
นั น ทั งนี ตามแผนภาพแสดงรูปแบบการลงโทษผู้ประจ้ารถและผู้ประกอบการขนส่ง ดังนี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6.11 รูปแบบการลงโทษผู้ขับรถและผู้ประกอบการขนส่งที่เสนอ 
 

6.2.5 ข้อเสนออ่ืน ๆ   
6.2.5.1  ความไม่ปลอดภัยของรถสองแถว 

  จากการศึกษา วิเคราะห์หลักการ ทฤษฎี และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบ
ความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะทั งของประเทศไทยและต่างประเทศ ท้าให้ผู้เขียนมีข้อกังวล
เกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยกับรถสองแถวเนื่องจากลักษณะทาง
กายภาพของรถสองแถว เช่นที่นั่งที่มีลักษณะเป็นแผ่นเดียวยาวระนาบตามกระบะรถ ไม่มีประตู 

พักการปฏิบัติงาน 1 วัน
และเสียค่าปรับร้อยละ 25 
ของรายได้จากการขับรถ

หนึ่งเดือน 
 

พักการปฏิบัติงาน 2 วัน
และเสียค่าปรับร้อยละ 50 
ของรายได้จากการขับรถ

หนึ่งเดือน 
 

เพิกถอนใบอนุญาตและ
เสียค่าปรับร้อยละ 50 ของ
รายได้จากการขับรถหนึ่ง

เดือน 
 

 

หากพบการกระท้าความผิดของผู้ขับรถรายเดียว
หรือต่างรายมากกว่า 30 ครั งภายใน 1 ปี 
ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร จ ะต้ อ ง ถู ก พั ก ใ บ อนุ ญ า ต
ประกอบการเป็นเวลา 1 ปี 
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หน้าต่าง หรือการปิดกั นบริเวณท้ายรถ จึงไม่อาจบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายเรื่องเข็มขัดนิรภัย
ตามท่ีเสนอได้ และข้อเสนอเรื่องการพกพาอุปกรณ์ฉุกเฉิน โดยลักษณะทางกายภาพของรถสองแถวมี
เพียงสองตอนได้แก่ที่นั่งคนขับและกระบะรถ จึงไม่อาจพกพาหรือติดตั งอุปกรณ์ฉุกเฉินตามที่เสนอได้   
อีกทั งมาตรการทางกฎหมายเรื่องการบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถยังบัญญัติยกเว้นไม่บังคับใช้แก่
รถสองแถว  ดังนั นจึงกล่าวได้ว่ารถสองแถวเป็นรถโดยสารสาธารณะที่ไม่มีความปลอดภัย กระทั่งไม่
สมควรใช้เป็นรถโดยสารสาธารณะ ผู้เขียนจึงอยากเสนอให้กรมการขนส่งทางบกจัดการให้ยกเลิกรถ
สองแถวทั งหมดโดยอาจใช้รถมินิบัสเข้ามาแทนที่ แต่ด้วยข้อจ้ากัดทางเศรษฐกิจประกอบกับรถสอง
แถวเป็นรถที่ใช้โดยสารมานาน ราคาประหยัดและสะดวกต่อผู้โดยสารอาจยากที่จะยกเลิกในทันที 
ดังนั นระหว่างที่ยังจ้าต้องใช้ ควรที่จะมีมาตรการบังคับเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของรถเพ่ือความ
ปลอดภัยของผู้โดยสาร ทั งนี อาจใช้แบบรถสองแถวจากบันทึกข้อความน้าส่งค้าสั่งนายทะเบียนทั่ว
ราชอาณาจักรที่ 1/2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้าง
รับส่งนักเรียน ที่ก้าหนดให้รถสองแถวจะต้องมีท่ีนั่งติดตรึงแน่นกับพื นอย่างมั่นคงและไม่มีพื นที่ส้าหรับ
ยืน ต้องปรับปรุงตัวรถให้มีประตูและที่กั นกันตกจากปลายที่นั่ง ปรากฏตามภาพ 
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ภาพที่ 6.12 ตัวอย่างแบบรถสองแถว 
 

6.2.5.2 การแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน  
  เนื่องจากปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกร่วมกับกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนนจัดท้าแอปพลิเคชัน DLT GPS มั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS ส้าหรับผู้โดยสารรถโดยสาร
สาธารณะเพ่ือใช้ในการติดตามรถ ร้องเรียน แจ้งเหตุ และค้นหาสถานีขนส่ง ตลอดจนเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งในการติดต่อกรมการขนส่งทางบก ดังตัวอย่างตามภาพ  
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ภาพที่ 6.13 แอปพลิเคชัน DLT GPS มั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS436 
  
  การใช้แอปพลิเคชันเป็นวิธีการที่ดีท้าให้ผู้โดยสารสามารถร้องเรียนพฤติกรรมการ
กระท้าความผิดของผู้ขับรถได้อย่างทันท่วงที แต่จากการทดลองใช้หน้าร้องเรียนพบว่าผู้ร้องเรียน
สามารถใส่ได้เฉพาะภาพประกอบเท่านั น ซึ่งผู้เขียนมองว่าเฉพาะภาพอาจไม่ชัดเจนเพียงพอในการ
พิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของผู้ขับรถได้ เพราะผู้ร้องเรียนอาจบันทึกภาพในลักษณะบิดเบือนโดยใช้
มุมกล้อง หรือบันทึกภาพเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งท้าให้ยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะเอาผิดผู้ขับรถ หรืออาจ
เป็นผลเสียต่อผู้ขับรถที่ถูกร้องเรียนในการพิสูจน์ความจริง ดังนั นจึงเสนอให้แก้ไขแอปพลิเคชันให้
สามารถรองรับการร้องเรียนในรูปแบบวิดีโอได้ ทั งนี เพื่อความชัดเจนอันจะส่งผลดีต่อทั งผู้โดยสารและ
ผู้ขับรถ  
  จากปฏิญญามอสโก ส่งผลให้เกิดเป็น ยุทธศาสตร์เสาหลัก 5 ประการ โดยประการที่
ผู้เขียนเห็นว่าส้าคัญและจะยังให้ยุทธศาสตร์ประการอ่ืน ๆ ส้าเร็จได้ ได้แก่ “เสาหลักประการที่ 1 การ
ปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ ” 
ข้อเสนอแนะทั งหมดท่ีผู้เขียนเสนอมาเป็นเพียงเครื่องมือ แต่เครื่องมือนี จะไม่สามารถใช้ลดอุบัติเหตุได้
จริงหากขาดผู้ใช้และผู้ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ คงต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่
จะต้องรับผิดชอบส่วนงานของตนอย่างจริงจัง ตลอดจนคิด ริเริ่ม พัฒนาวิธีการจัดการ ควบคุม และ
ลดอุบัติเหตุ เพราะท้ายที่สุดผู้เขียนหวังว่าประเทศไทยคงไม่เป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุทางถนนมาก
ที่สุดในโลก  
 

                                           
436 แอปพลิเคชั่น DLT GPS มั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS 
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บริการสาธารณะ.  การศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค้าแหง, 2545. 

ไทยโพสต์ออนไลน์.  รถทัวร์เบรกเสีย! แล่นถอยหลัง 5 กิโล ก่อนโชเฟอร์หักคว่้าข้างทาง (15 สิงหาคม 
2561).  ค้นวันที่ 5 กันยายน 2561 จาก https://www.thaipost.net/main/ 
detail/15444 

ไทยรัฐออนไลน์.  ทัวร์ราชบุรี ล้อล็อกเอง! ด.ต.กระเด็นหลุดจากรถ คอหัก (26 กันยายน 2561).    ค้น
วันที่ 5 กันยายน 2561 จาก https://www.thairath.co.th/content/1384625 

ไทยรัฐออนไลน์.  เบาหวานก้าเริบ! ลุงวูบคาพวงมาลัย พุ่งชนร้านซ่อม จยย. (2 กรกฎาคม 2558).  ค้น
วันที่ 5 กันยายน 2561 จาก https://www.thairath.co.th/content/509008 

ไทยรัฐออนไลน์.  ปรับ 5 พัน! โชเฟอร์รถตู้พัทยาฐานขับซิ่งท้าหวาดเสียวทั งคันรถ (3 มีนาคม 2560).  
ค้นวันที่ 14 ตุลาคม 2560 จาก https://www.thairath.co.th/content/873305 

ไทยรัฐออนไลน์.  แม่ปล่อยโฮร่้าไห้! เข้าเกียร์ผิด เก๋งพุ่งขึ นฟุตปาท ทับลูกตาย 1 เจ็บ 1 (6 กุมภาพันธ์ 
2561).  ค้นวันที่ 5 กันยายน 2561 จาก https://www.thairath.co.th/content/1197140 

ไทยรัฐออนไลน์.  รถเมล์บางบัวทอง ชนคนข้ามถนนดับ! โชเฟอร์วัย 68 อ้างมองไม่เห็น (14 กรกฎาคม 
2561).  ค้นวันที่ 10 ธันวาคม 2560 จาก https://www.thairath.co.th/ 
content/663381 
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ไทยรัฐออนไลน์.  ลมชักก้าเริบ ควบปิกอัพชนวินาศ (5 ธันวาคม 2560).  ค้นวันที่ 5 กันยายน 2561 
จาก https://www.thairath.co.th/content/1144312# 

นันทวัฒน์ บรมานันท์.  มาตรฐานใหม่ของการจัดท าบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย. 
กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2554. 

นันทวัฒน์ บรมานันท์.  สัญญาทางปกครอง. พิมพ์ครั งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2553. 
นันทวัฒน์ บรมานันท์.  หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ. พิมพ์ครั งที่ 3. 

กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2547. 
นันทวัฒน์ บรมานันท์.  หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ.  พิมพ์ครั งที่ 4.  

กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. 
นารา กุลวรรณวิจิตร.  อัตราความชุกของการเกิดความอ่อนล้าขณะขับรถ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน

พนักงานขับรถโดยสารประจ าทางในเส้นทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร).  วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. 

บุบผา อัครพิมาน.  สัญญาทางปกครอง: แนวคิดหลักกฎหมายของฝรั่งเศสและของไทย. 
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะ ตามมาตรการเพ่ิมความ
ปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ พ.ศ.2560.  ราชกิจจานุเบกษา.  134, 98 ง ตอนพิเศษ 
(5 เมษายน 2560). 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะ ตามมาตรการเพ่ิมความ
ปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560.  ราชกิจจานุเบกษา.  134,   102 
ง ตอนพิเศษ (11 เมษายน 2560). 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดเกณฑ์การทรงตัวของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร พ.ศ.
2555.  ราชกิจจานุเบกษา.  129, 81 ง (30 มกราคม 2555). 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จ้านวน และต้าแหน่งการติดตั ง 
รวมทั งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ.2560.   ราช
กิจจานุเบกษา.  134, 114 ง ตอนพิเศษ (25 เมษายน 2560). 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดคุณลักษณะและระบบการท้างานของเครื่องบันทึกข้อมูลการ
เดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ.2558.  ราชกิจจานุเบกษา.  133, 9 ง (13 มกราคม 
2559). 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก้าหนดแบบเข็มขัดนิรภัยและประเภทของรถตามกฎหมายว่าด้วย
 การขนส่งทางบกที่ต้องจัดให้มีเข็มขัดนิรภัย พ.ศ.2555.  ราชกิจจานุเบกษา.  130, 14 
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ง (30 มกราคม 2556). 
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่

ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุ
ทะเบียน พ.ศ.2558.  ค้นวันที่ 12 ธันวาคม 2560 จาก https://www.dlt.go.th/th/ 
announce/view.php?_did=1396 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4551 พ.ศ.2556 เรื่องก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน: ข้อก้าหนดและข้อแนะน้าในการใช้
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535.  ราชกิจจานุเบกษา.  109, 44 (9 
เมษายน 2535). 

ประยูร กาญจนดุล.  ค าบรรยายกฎหมายปกครอง.  กรุงเทพมหานคร: ส้านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2523. 

โปเรอการ์, ฟิลลีปตูร์เก้ เดอ.  การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนนอกจากรัฐเป็นผู้จัดท้าบริการสาธารณะและ
การควบคุมสัญญาจัดซื อ จัดจ้าง และสัมปทานบริการสาธารณะ.  วารสารกฎหมาย
ปกครอง.  18 (2542): 1-54. 

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522.  ราชกิจจานุเบกษา.  96, 38 ตอนพิเศษ (21 มีนาคม 
2522). 

พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556.  ราชกิจจานุเบกษา.  130, 31 ก 
(3 เมษายน 2556). 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522.  ราชกิจจานุเบกษา.  96, 8 ตอนพิเศษ (29 มกราคม 2522). 
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522.  ราชกิจจานุเบกษา.  96, 77 ตอนพิเศษ (12 พฤษภาคม 2522). 
พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร.  กระเบื องถ้วยกะลาแตก ชีวิตเบื องหลังสมบัติผู้ดี.  กรุงเทพมหานคร:     นาน

มีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2550. 
โพสต์ทูเดย์.  คนขับรถบัสวิ่งเสริมหลับในชนต้นไม้-ตกถนนผู้โดยสารเจ็บ 7 (27 กรกฎาคม 2561).  ค้น

วันที่ 5 กันยายน 2561 จาก https://www.posttoday.com/social/local/558954 
มติชนออนไลน์.  สลด!รถเมลส์าย 108 ทับ ร.ต.อ.วัย 83 ดับปากซอยราชวิถี 32 โชเฟอร์อ้างมองไม่เห็น 

(17 กรกฎาคม 2560).  ค้นวันที่ 12 ตุลาคม 2561 จาก  https://www.mati 
chon.co.th/news/604688 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบใบอนุญาตขับรถให้
เหมาะสมกับประเทศไทยของกรมการขนส่งทางบก.  รายงาน เสนอต่อกรมการขนส่งทาง
บก, 2557. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์.  โครงการศึกษาแนวทาง
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และมาตรการในการน าเทคโนโลยีระบบการก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) มาติดตั้งใน
รถสาธารณะ.  ค้นวันที่ 17 เมษายน 2561 จาก http://trsl.thairoads. 
org/FileUpLoad/1628/170208001628.pdf 

มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย, ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน.  สถิติการเกิดอุบัติเหตุรถ
โดยสารสาธารณะประจ าปี 2559.  ค้นวันที่ 15 มีนาคม 2560 จาก http://www.road 
safetythai.org/plan-detail.php?id=41&subid=67&cid=552 

มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค.  ร่างสิทธิของผู้โดยสาร.  ค้นวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 จาก http://www. 
consumerthai.org/consumer_right/ 

ยอดพล ธนาบริบูรณ์.  รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง แนวโน้มอุบัติเหตุทางถนนและความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน.  รายงานการวิจัย เสนอต่อสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข, 2548. 

ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... .  ค้นวันที่ 12 ธันวาคม 2560 จาก  http://www. 
lawamendment.go.th/index.php/laws/item/210-topic_210 

วิบูรณ์ กัมมาระบุตร.  บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและการค้า.  วารสารนิติศาสตร์.  18, 3 
(กันยายน 2531): 25-35. 

ศูนยว์ิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน.  สรุปสาระส าคัญปฏิญญาบราซีเลีย.  ค้นวันที่ 8 พฤษภาคม 
2560 จาก http://www.roadsafetythai.org/term-detail.php?id =42&cid=471 

สถาบันประสาทวิทยา.  แนวทางเวชปฏิบัติโรคลมชัก ส าหรับแพทย์.  กรุงเทพมหานคร: ธนาเพรส, 
2559. 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์.  รายงานเรื่องการส ารวจการบาดเจ็บในประเทศไทย.  รายงาน 
เสนอต่อวิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข, TASC 
และ UNICEF, ม.ป.ป. 

สมชาย นิลอาธิ.  เกวียน.  คน้วันที่ 27 เมษายน 2560 จาก http://kanchanapisek.or.th/ 
kp6/Ebook/BOOK36/pdf/book36_3.pdf 

ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.  อันตราย . . . จากการ ‘ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย’.   ค้น
วันที่ 5 กันยายน 2561 จาก http://www.thaihealth.or.th/Content/40153 

ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย.  ค าสั่งนายทะเบียน ที่ 
15/2559 เรื่องให้ใช้แบบข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ.  ค้นวันที่ 12 ธันวาคม 
2560 จาก  http://www.oic.or.th/th/consumer/news/announce ments/85222 

ส้านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.  ขับรถอย่างปลอดภัย ด้วยการมองเห็นอย่างชัดเจน.  ค้น
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วันที่ 1 กันยายน 2560 จาก http://www.ocpb.go.th/download/pdf/ขับรถอย่าง
ปลอดภัยด้วยการมองเห็นอย่างชัดเจน 

ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 ขอยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 11 มกราคม 2526 เรื่อง นโยบายการเดินรถโดยสารประจ าทาง
ในเขตกรุงเทพมหานคร และเสนอร่างกฎหมาย จ านวน 4 ฉบับ (พ.ศ.2559).  ค้นวันที่ 
15 มีนาคม 2560 จาก http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-1.jsp?menu=1 

ส้านักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก, กลุ่มแผนงานความปลอดภัย.  บันทึกข้อความเรื่อง สรุปรายงาน
อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560.  กรุงเทพมหานคร: 
ส้านักฯ, 2560. 

สิริพร มณีภัณฑ์.  การจัดท าบริการสาธารณะท้องถิ่นในประเทศไทย ศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกรณี
เทศบาลและกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538. 

สุธาสินี โพธิจันทร์.  PDCA หัวใจส าคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง.  ค้นวันที่ 15 เมษายน 2560 
จาก http://www.ftpi.or.th/2015/2125 
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Estonia EVS  Member body 
Ethiopia ESA Member body 

Fiji DNTMS  Member body 
Finland SFS  Member body 

France AFNOR Member body 

Gabon AGANOR Member body 
Gambia TGSB  Correspondent member 

Georgia GEOSTM Correspondent member 

Germany DIN  Member body 
Ghana GSA Member body 

Greece NQIS ELOT Member body 

Guatemala COGUANOR Correspondent member 

https://www.iso.org/member/1619.html
https://www.iso.org/member/1629.html
https://www.iso.org/member/1635.html
https://www.iso.org/member/1644.html
https://www.iso.org/member/308894.html
https://www.iso.org/member/1667.html
https://www.iso.org/member/1680.html
https://www.iso.org/member/1684.html
https://www.iso.org/member/1640.html
https://www.iso.org/member/2133.html
https://www.iso.org/member/1674.html
https://www.iso.org/member/1696.html
https://www.iso.org/member/301004.html
https://www.iso.org/member/1575.html
https://www.iso.org/member/1711.html
https://www.iso.org/member/1700.html
https://www.iso.org/member/308796.html
https://www.iso.org/member/318778.html
https://www.iso.org/member/1721.html
https://www.iso.org/member/1725.html
https://www.iso.org/member/1742.html
https://www.iso.org/member/1734.html
https://www.iso.org/member/1738.html
https://www.iso.org/member/548909.html
https://www.iso.org/member/576505.html
https://www.iso.org/member/1950.html
https://www.iso.org/member/1511.html
https://www.iso.org/member/1747.html
https://www.iso.org/member/1759.html
https://www.iso.org/member/1615.html
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Guyana GNBS  Correspondent member 

Haiti BHN  Correspondent member 
Honduras OHN Correspondent member 

Hong Kong ITCHKSAR  Correspondent member 

Hungary MSZT  Member body 
Iceland IST Member body 

India BIS  Member body 

Indonesia BSN Member body 
Iran, Islamic Republic of ISIRI Member body 

Iraq COSQC  Member body 
Ireland NSAI  Member body 

Israel SII Member body 

Italy UNI  Member body 
Jamaica BSJ  Member body 

Japan JISC Member body 

Jordan JSMO  Member body 
Kazakhstan KAZMEMST  Member body 

Kenya KEBS Member body 

Korea, Democratic People's Republic of CSK Member body 
Korea, Republic of KATS  Member body 

Kuwait KOWSMD  Member body 
Kyrgyzstan KYRGYZST  Correspondent member 

Lao People's Democratic Republic DOSM  Correspondent member 

Latvia LVS  Member body 
Lebanon LIBNOR Member body 

Lithuania LST  Member body 

Luxembourg ILNAS  Member body 
Macao CPTTM  Correspondent member 

Madagascar BNM Correspondent member 

Malawi MBS Member body 

https://www.iso.org/member/1860.html
https://www.iso.org/member/5304435.html
https://www.iso.org/member/251461.html
https://www.iso.org/member/1770.html
https://www.iso.org/member/1784.html
https://www.iso.org/member/1788.html
https://www.iso.org/member/1794.html
https://www.iso.org/member/1798.html
https://www.iso.org/member/1803.html
https://www.iso.org/member/308857.html
https://www.iso.org/member/1815.html
https://www.iso.org/member/1819.html
https://www.iso.org/member/1823.html
https://www.iso.org/member/1827.html
https://www.iso.org/member/1835.html
https://www.iso.org/member/1844.html
https://www.iso.org/member/1848.html
https://www.iso.org/member/1854.html
https://www.iso.org/member/1657.html
https://www.iso.org/member/1663.html
https://www.iso.org/member/1864.html
https://www.iso.org/member/1880.html
https://www.iso.org/member/537437.html
https://www.iso.org/member/1886.html
https://www.iso.org/member/1873.html
https://www.iso.org/member/1897.html
https://www.iso.org/member/1776.html
https://www.iso.org/member/295409.html
https://www.iso.org/member/1971.html
https://www.iso.org/member/1921.html


    
 

385 

Malaysia DSM Member body 

Mali AMANORM  Member body 
Malta MCCAA  Member body 

Mauritania DNPQ  Correspondent member 

Mauritius MSB Member body 
Mexico DGN  Member body 

Moldova, Republic of ISM  Correspondent member 

Mongolia MASM Member body 
Montenegro ISME Correspondent member 

Morocco IMANOR Member body 
Mozambique INNOQ Correspondent member 

Myanmar DRI  Correspondent member 

Namibia NSI Member body 
Nepal NBSM  Member body 

Netherlands NEN Member body 

New Zealand NZSO  Member body 
Nicaragua DNM Correspondent member 

Niger DNPQM  Correspondent member 

Nigeria SON  Member body 
Norway SN  Member body 

Oman DGSM  Member body 
Pakistan PSQCA  Member body 

Palestine, State of PSI  Correspondent member 

Panama COPANIT  Member body 
Papua New Guinea NISIT Correspondent member 

Paraguay INTN  Correspondent member 

Peru INACAL Member body 
Philippines BPS  Member body 

Poland PKN Member body 

Portugal IPQ Member body 

https://www.iso.org/member/1911.html
https://www.iso.org/member/1915.html
https://www.iso.org/member/1927.html
https://www.iso.org/member/576513.html
https://www.iso.org/member/1944.html
https://www.iso.org/member/1954.html
https://www.iso.org/member/1938.html
https://www.iso.org/member/1965.html
https://www.iso.org/member/547395.html
https://www.iso.org/member/1931.html
https://www.iso.org/member/1978.html
https://www.iso.org/member/382920.html
https://www.iso.org/member/1569.html
https://www.iso.org/member/1988.html
https://www.iso.org/member/2027.html
https://www.iso.org/member/1998.html
https://www.iso.org/member/1961.html
https://www.iso.org/member/326615.html
https://www.iso.org/member/1982.html
https://www.iso.org/member/1994.html
https://www.iso.org/member/2007.html
https://www.iso.org/member/2017.html
https://www.iso.org/member/258872.html
https://www.iso.org/member/2031.html
https://www.iso.org/member/2021.html
https://www.iso.org/member/1905.html
https://www.iso.org/member/2036.html
https://www.iso.org/member/2041.html
https://www.iso.org/member/2045.html
https://www.iso.org/member/2054.html
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Qatar QS Member body 

Romania ASRO  Member body 
Russian Federation GOST R Member body 

Rwanda RSB  Member body 

Saint Kitts and Nevis SKNBS Correspondent member 
Saint Lucia SLBS Member body 

Saint Vincent and the Grenadines SVGBS Subscriber member 

Saudi Arabia SASO  Member body 
Senegal ASN  Member body 

Serbia ISS Member body 
Seychelles SBS Correspondent member 

Sierra Leone SLSB Correspondent member 

Singapore SPRING SG Member body 
Slovakia SOSMT Member body 

Slovenia SIST Member body 

South Africa SABS  Member body 
Spain UNE  Member body 

Sri Lanka SLSI  Member body 

Sudan SSMO  Member body 
Suriname SSB Correspondent member 

Swaziland SWASA  Correspondent member 
Sweden SIS Member body 

Switzerland SNV  Member body 

Syrian Arab Republic SASMO  Member body 
Tajikistan TJKSTN  Correspondent member 

Tanzania, United Republic of TBS  Member body 

Thailand TISI  Member body 
The Former Yugoslav Republic of 
Macedonia 

ISRM Member body 

Trinidad and Tobago TTBS  Member body 

https://www.iso.org/member/2049.html
https://www.iso.org/member/2058.html
https://www.iso.org/member/2176.html
https://www.iso.org/member/288025.html
https://www.iso.org/member/6201376.html
https://www.iso.org/member/1840.html
https://www.iso.org/member/513273.html
https://www.iso.org/member/1516.html
https://www.iso.org/member/2068.html
https://www.iso.org/member/2209.html
https://www.iso.org/member/2084.html
https://www.iso.org/member/576517.html
https://www.iso.org/member/2074.html
https://www.iso.org/member/2110.html
https://www.iso.org/member/299538.html
https://www.iso.org/member/1485.html
https://www.iso.org/member/1717.html
https://www.iso.org/member/2091.html
https://www.iso.org/member/2078.html
https://www.iso.org/member/548208.html
https://www.iso.org/member/304927.html
https://www.iso.org/member/2101.html
https://www.iso.org/member/2106.html
https://www.iso.org/member/2116.html
https://www.iso.org/member/371281.html
https://www.iso.org/member/2120.html
https://www.iso.org/member/2139.html
https://www.iso.org/member/2154.html
https://www.iso.org/member/2149.html
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Tunisia INNORPI  Member body 

Turkey TSE  Member body 
Turkmenistan MSST Correspondent member 

Uganda UNBS  Member body 

Ukraine DSTU  Member body 
United Arab Emirates ESMA Member body 

United Kingdom BSI  Member body 

United States ANSI  Member body 
Uruguay UNIT Member body 

Uzbekistan UZSTANDARD  Member body 
Viet Nam STAMEQ  Member body 

Yemen YSMO  Member body 

Zambia ZABS  Correspondent member 
Zimbabwe SAZ  Member body 

https://www.iso.org/member/2158.html
https://www.iso.org/member/2168.html
https://www.iso.org/member/2162.html
https://www.iso.org/member/308866.html
https://www.iso.org/member/2172.html
https://www.iso.org/member/1704.html
https://www.iso.org/member/2064.html
https://www.iso.org/member/2188.html
https://www.iso.org/member/2182.html
https://www.iso.org/member/308878.html
https://www.iso.org/member/2199.html
https://www.iso.org/member/2203.html
https://www.iso.org/member/2215.html
https://www.iso.org/member/308829.html
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ภาคผนวก ข 
 

Countries Parties to the 1958 Agreement 
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รหัส ECE ชื่อประเทศ วันที่เข้าร่วมเป็นภาคี /  
ท าภาคยานุวัติ 

E 1  Germany 1  28 January 1966  

E 2  France  20 June 1959  

E 3  Italy  26 April 1963  
E 4  Netherlands  29 August 1960  

E 5  Sweden  20 June 1959  
E 6  Belgium  05 September 1959  

E 7  Hungary  02 July 1960  

E 8  Czech Republic2  01 January 1993  
E 9  Spain  10 October 1961  

E 10  Serbia3  12 March 2001  

E 11  United Kingdom  16 March 1963  
E 12  Austria  11 May 1971  

E 13  Luxembourg  12 December 1971  
E 14  Switzerland  28 August 1973  

E 16  Norway  04 April 1975  

E 17  Finland  17 September 1976  
E 18  Denmark  20 December 1976  

E 19  Romania  21 February 1977  

E 20  Poland  13 March 1979  
E 21  Portugal  28 March 1980  

E 22  Russian Federation  17 February 1987  

E 23  Greece  05 December 1992  
E 24  Ireland4  24 March 1998  

E 25  Croatia5  08 October 1991  
E 26  Slovenia6  25 June 1991  

E 27  Slovakia7  01 January 1993  

E 28  Belarus  02 July 1995  
E 29  Estonia  01 May 1995  
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E 31  Bosnia and Herzegovina8  06 March 1992  

E 32  Latvia  18 January 1999  
E 34  Bulgaria  21 January 2000  

E 35  Kazakhstan  08 January 2011  

E 36  Lithuania  29 March 2002  
E 37  Turkey  27 February 1996  

E 39  Azerbaijan  14 June 2002  

E 40  The former Yugoslav Republic of Macedonia9  17 November 1991  
E 42  European Union10  24 March 1998  

E 43  Japan  24 November 1998  
E 45  Australia  25 April 2000  

E 46  Ukraine  30 June 2000  

E 47  South Africa  17 June 2001  
E 48  New Zealand  26 January 2002  

E 49  Cyprus11  01 May 2004  

E 50  Malta11  01 May 2004  
E 51  Republic of Korea  31 December 2004  

E 52  Malaysia12  04 April 2006  

E 53  Thailand13  01 May 2006  
E 54  Albania  05 November 2011  

E 56  Montenegro14  03 June 2006  
E 58  Tunisia  01 anuary 2008  
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ภาคผนวก ค  
 

Countries Parties to the 1998 Agreement 
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ประเทศ วันที่เข้าร่วมเป็นภาคี / ท าภาคยานุวัติ วันที่บังคับใช้ 
Canada  22 June 1999  25 August 20001  

United States of America  25 June 1998  25 August 200015  

Japan  3 August 1999  25 August 200015  
France  22 September 1999  25 August 200015  

United Kingdom  10 January 2000  25 August 200015  

European Union  18 October 1999  25 August 200015  
Germany  11 May 2000  25 August 200015  

Russian Federation  26 July 2000  25 August 200015  
People's Republic of China  10 October 2000  9 December 2000  

Republic of Korea  2 November 2000  1 January 2001  

Italy  1 December 2000  30 January 2001  
South Africa  14 June 2000  17 June 2001  

Finland  8 June 2001  7 August 2001  

Hungary  22 June 2001  27 August 2001  
Turkey  3 July 2001  1 September 2001  

Slovakia  7 November 2001  6 January 2002  

New Zealand2  27 November 2001  26 January 2002  
Netherlands3  4 January 2002  5 March 2002  

Azerbaijan  15 April 2002  14 June 2002  
Spain  24 August 2000  22 June 2002  

Romania  25 April 2002  24 June 2002  

Sweden  3 December 2002  1 February 2003  
Norway  30 September 2004  29 November 2004  

Cyprus  12 April 2005  11 June 2005  

Luxembourg  16 September 2005  15 November 2005  
Malaysia  3 February 2006  4 April 2006  

India  21 February 2006  22 April 2006  
Lithuania  26 May 2006  25 July 2006  

Republic of Moldova  16 January 2007  17 March 2007  



    
 

393 

 

  

Tunisia  2 November 2007  1 January 2008  

Australia  8 April 2008  7 June 2008  
Kazakhstan  28 June 2011  27 August 2011  

Tajikistan  28 December 2011  26 ebruary 
2012  
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ภาคผนวก ง  
 

UN Vehicle Regulations 
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R 1&2 Headlamps 
R 3 Reflex Reflectors 
R 4 Rear Registration Plate Lamps 
R 5 Seald Beam Headlamps 
R 6 Direction Indicators 
R 7 Front and Rear Position (Side) Lamps, Stop Lamps and End-Outline Marker 
R 8 Head lamps (H1,H2,H3,HB3,HB4,H7,H8 and/or HIR1) 
R 9 Noise (Three-Wheeled Vehicles) 
R 10 Radio Interference Suppression 
R 11 Door Latches and Hinges 
R 12 Steering Mechanism 
R 13 Braking R 13-H Braking (13-H) 
R 14 Safety Belt Anchorages 
R 15 Exhaust Emission 
R 16 Safety Belts 
R 17 Seats 
R 18 Protection Against Unauthorized Use 
R 19 Front Fog Lamps 
R 20 Halogen Headlamps (H4) 
R 21 Interior Fittings 
R 22 Motor Cycles Helmet 
R 23 Reversing Lamps 
R 24 Diesel Smoke 
R 25 Head Restraints 
R 26 External Projections 
R 27 Warning Triangles 
R 28 Audible Warning Devices 
R 29 Cab of a Commercial Vehicles 
R 30 Pneumatic Tyres (Passenger Vehicle) 
R 31 Halogen Seald Beam Headlamps 
R 32 Rear-end Collision 
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R 33 Head-on Collision 
R 34 Prevention of Fire Risks 
R 35 Arrangement of Foot Controls 
R 36 Construction of Public Service Vehicles 
R 37 Filament Lamps 
R 38 Rear Fog Lamps 
R 39 Speedometer 
R 40 Exhaust Emission (Motor Cycle) 
R 41 Noise (Motor Cycle) 
R 42 Front & Rear Protective Devices 
R 43 Uniform Provisions Concerning The Approval Of Safety Glazing Materials 
R 44 Child Restraint Systems 
R 45 Headlamp Cleaners 
R 46 Rear-view Mirrors 
R 47 Exhaust Emission (Moped) 
R 48 Installation of Lights 
R 49 Diesel Emission 
R 50 Lights (Moped, Motor Cycle) 
R 51 Noise 
R 52 Construction of Small Capacity Public Service Vehicles 
R 53 Installation of Lights (Motor Cycle) 
R 54 Pneumatic Tyres (Commercial Vehicle) 
R 55 Mechanical Coupling 
R 56 Headlamps (Moped) 
R 57 Headlamps (Motor Cycle) 
R 58 Rear Underrun Protection 
R 59 Replacement Silencing System 
R 60 Driver Operated Controls (Moped, Motor Cycle) 
R 61 External Projections (Commercial Vehicle) R 62 Protection Against Unauthorised 
Use (Motor Cycle) 
R 63 Noise (Moped) 
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R 64 Temporary Spare Tyres 
R 65 Special Warning Lights 
R 66 Strength of Super Structure (Large Passenger Vehicle) 
R 67 Specific Equipment of Vehicles Using LPG 
R 68 Measurement of the Maximum Speed 
R 69 Rear Marking plates for slow-moving vehicles and their trailers 
R 70 Rear Marking Plates for Heavy and Long Vehicles 
R 71 Driver’s field of vision (agricultural tractors) 
R 72 Halogen Headlamps (HS1 for Motor Cycle) 
R 73 Lateral Protection (Goods Vehicle) 
R 74 Installation of Lights (Moped) 
R 75 Pneumatic Tyres (Moped, Motor Cycle) 
R 76 Headlamps (Moped) 
R 77 Parking Lamps 
R 78 Braking (Category L) 
R 79 Steering Equipment 
R 80 Seat (Large Passenger Vehicle) 
R 81 Rear-view Mirrors (Motor Cycle) 
R 82 Halogen Headlamps (HS2 for Moped) 
R 83 Gaseous Pollutants 
R 84 Measurement of Fuel Consumption 
R 85 Measurement of Engine Power 
R 86 Installation of lighting and light-signalling devices (agricultural and forestry tractors) 
R 87 Daytime Running Lamps 
R 88 Retroreflective Tyres (Motor Cycle) 
R 89 Speed Limitation Devices 
R 90 Replacement Brake Lining Assemblies R 91 Side-marker Lamps 
R 92 Replacement Silencing System (Motor Cycle) 
R 93 Front Underrun Protection 
R 94 Protection of the Occupants in the event of a Frontal Collision 
R 95 Protection of the Occupants in the event of a Lateral Collision 



    
 

398 

R 96 Emission of pollutants by the engine (agricultural and forestry tractors) 
R 97 Vehicle Alarm Systems 
R 98 Gas-Discharge Headlamps 
R 99 Gas-Discharge Light Sources 
R 100 Battery Electric Vehicles 
R 101 Emission of Carbon Dioxide and Fuel Consumption (Passenger Car) 
R 102 A Close-Coupling Device 
R 103 Replacement Catalytic Converters 
R 104 Retro-reflective Markings for Heavy and Long Vehicles 
R 105 The Carriage of Dangerous Goods with Regard to their Specific Constructional 
R 106 Pneumatic Tyres (Agricultural Vehicles) R 107 Double-Deck Large Passenger 
Vehicles with Regard to their General 
R 108 Retreaded Pneumatic Tyres (Motor Vehicle) 
R109 Retreaded Pneumatic Tyres (Commercial Vehicle) 
R 110 Vehicles using CNG 
R 111 Rollover stability (Tank vehicles if categories N and O) 
R 112 Headlamps 
R 113 Headlamps 
R 114 Air bag 
R 115 LPG and CNG Retrofits Systems 
R 116 Protection Against Unauthorized Use 
R 117 Tyres with regard to rolling sound emissions 
R 118 Burning behaviour of materials used in the interior construction 
R 119 Cornering lamp 
R 120 Measurement of net power *agricultural or forestry tractors 
R 121 Hand controls, tell-tales and indications 
R 122 Heating system 
R 123 AFS R 
124 Wheels for Passenger cars 
R 125 The forward field of vision 
R 126 Partitioning system 
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ภาคผนวก จ 
 

บัญชีกลุ่มความผิดและการลงโทษผู้ขับรถ 
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ภาคผนวก ช 
 

ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... 

 

  



    
 

 

404 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

405 

 



    
 

 

406 

 



    
 

 

407 

 



    
 

 

408 

 

 



    
 

 

409 

 



    
 

 

410 

 



    
 

 

411 

 



    
 

 

412 

 



    
 

 

413 

 

 
 



    
 

 

414 

 



    
 

 

415 

 



    
 

 

416 

 



    
 

 

417 

 



    
 

 

418 

 



    
 

 

419 

 



    
 

 

420 

 



    
 

 

421 

 



    
 

 

422 

 



    
 

 

423 

 

 



    
 

 

424 

 



    
 

 

425 

 



    
 

 

426 

 



    
 

 

427 

 



    
 

 

428 

 



    
 

 

429 

 



    
 

 

430 

 



    
 

 

431 

 



    
 

 

432 

 



    
 

 

433 

 



    
 

 

434 

 



    
 

 

435 

 



    
 

 

436 

 



    
 

 

437 

 



    
 

 

438 

 



    
 

 

439 

 



    
 

 

440 

 



    
 

 

441 

 



    
 

 

442 

 



    
 

 

443 

 

 



    
 

 

444 

 



    
 

 

445 

 



    
 

 

446 

 



    
 

 

447 

 



    
 

 

448 

 



    
 

 

449 

 



    
 

 

450 

 



    
 

 

451 

 



    
 

 

452 

 



    
 

 

453 

 



    
 

 

454 

 



    
 

 

455 

 



    
 

 

456 

 



    
 

 

457 

 



    
 

 

458 

 



    
 

 

459 

 



    
 

 

460 

 



    
 

 

461 

 



    
 

 

462 

 



    
 

 

463 

 

 



    
 

 

464 

 



    
 

 

465 

 



    
 

 

466 

 



    
 

 

467 

 



    
 

 

468 

 



    
 

 

469 

 



    
 

 

470 

 



    
 

 

471 

 



    
 

 

472 

 



    
 

 

473 

 



    
 

 

474 

 



    
 

 

475 

 



    
 

 

476 

 



    
 

 

477 

 



    
 

 

478 

 



    
 

 

479 

 



    
 

 

480 

 



    
 

 

481 

 



    
 

 

482 

 



    
 

 

483 

 



    
 

 

484 

 



    
 

 

485 

 



    
 

 

486 

 



    
 

 

487 

 



    
 

 

488 

 



 

ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวัติผู้เขียน 
  

ชื่อ-นามสกุล นางสาวป้อมฤดี กุมพันธ์ 
ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต  
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ปีส้าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2553  
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