
ค ำอธิบำยสรุปสำระส ำคัญ 
ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 15/2560 เรื่อง มำตรกำรเพิ่มควำมปลอดภัย 

ในรถโดยสำรสำธำรณะ ลงวันที่ 21 มีนำคม 2560 
(ค ำอธิบำยนี้จัดท ำข้ึนเพ่ือประโยชน์ในกำรท ำควำมเข้ำใจสำระส ำคัญของกฎหมำยเท่ำนั้น) 

______________________ 

1. หลักกำรและเหตุผล เนื่องจำกในปัจจุบันกำรให้บริกำรรถโดยสำรสำธำรณะโดยเฉพำะรถ
ตู้โดยสำร ทั้งในเขตกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัดเป็นที่นิยมของประชำชนเป็นจ ำนวนมำก เนื่องจำกมีควำม
สะดวกและรวดเร็วในกำรเดินทำง แต่โดยที่มำตรกำรในกำรควบคุมก ำกับดูแลรถโดยสำรสำธำรณะที่มีอยู่
ยังไม่สำมำรถรองรับต่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนเพ่ือให้เกิดควำมสูญเสียน้อยที่สุดได้ 
จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทำงถนนหลำยครั้ง โดยเฉพำะในช่วงเทศกำลที่มีวันหยุดติดต่อกันหลำยวัน           
ซึ่งผู้โดยสำรสัญจรเป็นจ ำนวนมำก จึงจ ำเป็นต้องก ำหนดมำตรกำรเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้โดยสำรและผู้ใช้รถใช้ถนน  
มีควำมปลอดภัยสูงสุด ไม่ว่ำจะเป็นปรับปรุงสภำพของรถโดยสำร กำรควบคุมผู้ประกอบกำรขนส่งและผู้ขับรถ
ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรเพ่ิมเติมเพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไป
ด ำเนินกำรแก้ไขให้ครบถ้วน อันเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิรูปกำรคมนำคมและกำรขนส่ง เพ่ือประโยชน์ต่อควำม
สงบเรียบร้อยในสังคม เพ่ิมควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเสริมสร้ำงควำมมั่นใจในกำรเดินทำงของ
ประชำชน 

  2. ขอบเขตกำรใช้บังคับของกฎหมำย 
  ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 15/2560 เรื่อง มำตรกำรเพ่ิมควำมปลอดภัย
ในรถโดยสำรสำธำรณะ ลงวันที่ 21 มีนำคม 2560 ได้บัญญัติขอบเขตกำรใช้บังคับ ดังนี้ 
  (1) ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง เจ้ำของรถ หรือรถ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ง
ทำงบก 
  (2) นำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก 
  (3) ผู้ให้บริกำรระบบติดตำมรถส ำหรับรถ (Vonder) ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
และกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ 
  (4) ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรบังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำร
ขนส่งทำงบก 
  3. สำระส ำคัญของกฎหมำย 
  3.1 ก ำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งตำมประเภทที่อธิบดีประกำศก ำหนด 
ต้องจัดให้มีสมุดประจ ำรถ ประวัติผู้ประจ ำรถ กำรตรวจสอบสภำพและควำมพร้อมของรถและผู้ขับรถ พร้อมทั้ง
บันทึกกำรตรวจสอบดังกล่ำว และใบก ำกับสินค้ำที่ท ำกำรขนส่ง รวมทั้งต้องจัดท ำรำยงำนกำรขนส่งและ
รำยงำนอุบัติเหตุที่เกิดจำกกำรขนส่ง ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่อธิบดีประกำศก ำหนด (ค ำสั่ง
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 15/2560 เรื่อง มำตรกำรเพิ่มควำมปลอดภัยในรถโดยสำรสำธำรณะ 
ข้อ 1 และประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง ก ำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง และ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรจัดให้มีสมุดประจ ำรถ ประวัติผู้ประจ ำรถ กำรตรวจสภำพและควำมพร้อม
ของรถและผู้ขับรถ และรำยงำนอุบัติเหตุที่เกิดจำกกำรขนส่ง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560) 
  3.2 ก ำหนดให้นำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกมีอ ำนำจสั่งเพิกถอนกำรจด
ทะเบียนรถ ระงับใช้รถหรือพักใช้ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งได้ไม่เกินหกเดือน เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้  
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(๑) เกิดอุบัติเหตุร้ำยแรงจำกกำรขนส่งอันกระทบต่อควำมเชื่อมั่นในระบบกำรขนส่ง โดยมี 
สำเหตุมำจำกกำรที่ผู้ประกอบกำรขนส่งไม่ควบคุมก ำกับดูแลผู้ขับรถให้ใช้ควำมเร็วไม่เกินอัตรำที่กฎหมำย  
ก ำหนด ขับรถเกินชั่วโมงกำรท ำงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด ขับรถโดยประมำท หรือขับรถในขณะที่ร่ำงกำย  
หรือจิตใจหย่อนควำมสำมำรถ 
  (2) ผู้ประกอบกำรขนส่งปล่อยปละละเลยให้มีกำรน ำรถไปใช้กระท ำควำมผิด เช่น ควำมผิด
เกี่ยวกับยำเสพติดให้โทษ ควำมผิดเกี่ยวกับกำรหลีกเลี่ยงภำษี  

(๓) ผู้ประกอบกำรขนส่งไม่ควบคุมก ำกับดูแลผู้ขับรถหรือพนักงำนเก็บค่ำโดยสำร ท ำให้มีกำร
บรรทุกผู้โดยสำรเกินจ ำนวนที่นั่ง ทอดทิ้งผู้โดยสำร หรือเก็บค่ำโดยสำรเกินอัตรำที่ก ำหนด 
(ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 15/2560 เรื่อง มำตรกำรเพ่ิมควำมปลอดภัยในรถโดยสำร
สำธำรณะ ข้อ 2 และประกำศนำยทะเบียนกลำง เรื่อง มอบหมำยกิจกำรอันอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของนำย
ทะเบียนกลำงเกี่ยวกับกำรพักใช้ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2560 
เพ่ือมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรระงับใช้รถและพักใช้ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง และออก
หนังสือซักซ้อมแนวทำงกำรสั่งเพิกถอนกำรจดทะเบียนรถ กำรระงับใช้รถ และกำรพักใช้ใบอนุญำต
ประกอบกำรขนส่งตำมค ำสั่ง คสช. ที่ 15/2560)  
  3.3 ก ำหนดให้กรมกำรขนส่งทำงบกควบคุมผู้ให้บริกำรระบบติดตำมรถส ำหรับรถตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกและกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับคุณลักษณะและ
ระบบกำรท ำงำนของเครื่องบันทึกข้อมูลกำรเดินทำงของรถ 
  ผู้ให้บริกำรระบบติดตำมรถผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมวรรคหนึ่ง ให้กรมกำรขนส่งทำงบก   
มีอ ำนำจเปรียบเทียบปรับได้วันละไม่เกินห้ำพันบำทจนกว่ำจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
(ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 15/2560 เรื่อง มำตรกำรเพ่ิมควำมปลอดภัยในรถโดยสำร
สำธำรณะ ข้อ 3 และประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง มอบอ ำนำจเปรียบเทียบและแจ้งควำมร้องทุกข์    
ในคดีควำมผิดของผู้ให้บริกำรระบบติดตำมรถ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 เมษำยน พ.ศ. 2561)  
  3.4 ให้กรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรถประจ ำทำงและไม่ประจ ำทำงประเภท
รถโดยสำร เพื่อให้ผู้ประกอบกำรขนส่งด ำเนินกำรโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้  

(1) กำรติดตั้งถังบรรจุก๊ำซธรรมชำติหรือก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ต้องไม่ท ำให้น้ ำหนักรถ      
รวมน้ ำหนักบรรทุกเกินสมรรถนะของรถ 

(2) กำรติดตั้งหรือกำรปรับปรุงแก้ไขตัวรถและเครื่องอุปกรณ์ เพ่ือควำมปลอดภัยต่อกำรใช้รถ
และกำรเดินทำง โดยเฉพำะเพ่ือให้ผู้โดยสำรออกจำกตัวรถได้โดยสะดวกและรวดเร็ว เมื่อกรณีจ ำเป็นหรือเกิด
อุบัติเหตุ เช่น กำรแก้ไขกลไกเปิดประตูหลัง กำรเพ่ิมขนำดหน้ำต่ำง กำรปรับปรุงพนักพิงเบำะหลังเพ่ือให้พับได้
และใช้เป็นทำงออกฉุกเฉิน ทั้งนี้ ตำมมำตรฐำนที่กรมกำรขนส่งทำงบกประกำศก ำหนด 
  (3) ก ำหนดจ ำนวนที่นั่งผู้โดยสำรให้มีจ ำนวนที่เหมำะสมและปลอดภัยกับกำรบรรทุกและ
ขนส่งผู้โดยสำร ซึ่งต้องไม่เกิน 13 ที่นั่ง 
(ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 15/2560 เรื่อง มำตรกำรเพ่ิมควำมปลอดภัยในรถโดยสำร
สำธำรณะ ข้อ 4 ประกอบประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง กำรจัดวำงที่นั่งรถตู้โดยสำรสำธำรณะตำม
มำตรกำรเพ่ิมควำมปลอดภัยในรถโดยสำรสำธำรณะ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 และ       
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 10 เมษำยน พ.ศ. 2560) 
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  3.5 กำรก ำหนดประเภทรถและวงเงินที่ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งหรือเจ้ำของรถ  
ต้องจัดท ำประกันภัยเพ่ิมเติมจำกกฎหมำยว่ำด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในกำร
คุ้มครองผู้โดยสำรและบุคลภำยนอก โดยให้กรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนดเป็นเงื่อนไขส ำหรับกำรรับจดทะเบียน
หรือรับช ำระภำษ ี(ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 15/2560 เรื่อง มำตรกำรเพ่ิมควำมปลอดภัย
ในรถโดยสำรสำธำรณะ ข้อ 5 และประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง กำรก ำหนดประเภทรถและวงเงินที่ผู้ได้รับ
ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งหรือเจ้ำของรถ ต้องจัดท ำประกันภัยเพิ่มเติมจำกกฎหมำยว่ำด้วยคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560     
ลงวันที่ 26 เมษำยน พ.ศ. 2560) 

 

___________________________ 
   


