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การควบคุมการใชรถโรงเรียน

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการควบคุมดูแลการใชรถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒
ดวยสภาพสังคมในปจจุบัน สังคมไทยมี
แนวโนมเปนครอบครัวเดี่ยวมากยิ่งขึ้น
ซึง่ ในครอบครัวทีม่ บี ตุ รหลาน พอแมหรือ
ผูป กครองตองทําหนาทีใ่ นหลาย ๆ ดาน
ทัง้ การเลีย้ งดู การอบรมสัง่ สอน ตลอดจน
การไปสงบุตรหลานเขาศึกษาเลาเรียน
ในสถานศึกษาตาง ๆ และดวยเหตุที่
สภาพเศรษฐกิจทีต่ อ งมีการแขงขัน พอแม
ผูปกครองทั้งหลายตองออกไปทํางาน
นอกบาน ทําใหการที่จะไปสงบุตรหลานยังสถานศึกษานั้นเปนไปโดยไมสะดวก ทําใหตองพึ่งพา
การบริการรถรับ - สงของสถานศึกษาในการมารับและมาสงบุตรหลานของตนแทน ซึ่งที่ผานมามีขาว
เกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับรถรับ – สงนักเรียนที่นํามาซึ่งความสูญเสียใหกับหลาย ๆ ครอบครัว
ดวยเหตุดงั กลาวกระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการควบคุม
ดูแลการใชรถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒๑ ขึ้นมา เพื่อที่จะกําหนดมาตรการในการควบคุมดูแลการใชรถ
โรงเรียนใหเกิดความปลอดภัย และเปนการปองกันการเกิดเหตุที่จะนํามาสูการสูญเสีย มีการกําหนด
ลักษณะของรถ คุณสมบัตแิ ละหนาทีข่ องผูท เี่ กีย่ วของตาง ๆ โดยระเบียบฉบับนีจ้ ะใชกบั รถของสถานศึกษา
ที่อยูในสังกัดหรือควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการหรือรถของบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหมาใชรับสง
นักเรียน ซึ่งจะครอบคลุมผูโดยสารทั้งที่เปนนักเรียน ผูควบคุมดูแลนักเรียน ผูปกครองนักเรียน
รวมตลอดถึงครูและบุคลากรของโรงเรียนดวย
คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับนี้จึงใครขอเสนอเรื่อง “การควบคุมการใชรถโรงเรียนตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการควบคุมดูแลการใชรถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒” เพื่อใหผูอาน
ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรับ – สงนักเรียน ลักษณะของรถที่จะนํามารับ – สงนักเรียน หนาที่
๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง หนา ๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒.
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ของผูด าํ เนินกิจการโรงเรียน คุณสมบัตแิ ละหนาทีข่ องพนักงานขับรถโรงเรียน คุณสมบัตแิ ละหนาทีข่ อง
ผูควบคุมดูแลนักเรียน รวมทั้งมาตรฐานความปลอดภัยของรถรับสงนักเรียนตามเกณฑกรมการขนสง
ทางบก ตามลําดับ ดังนี้
๑. การไปและกลับจากโรงเรียน
๑.๑ การเดินทางไปโรงเรียน
ใหรถโรงเรียนรับนักเรียนจากทีอ่ ยูอ าศัยหรือสถานทีน่ ดั หมาย และสงนักเรียนในบริเวณ
โรงเรียนหรือสถานที่ที่ตกลงกันไว
๑.๒ การเดินทางกลับจากโรงเรียน
ใหรถโรงเรียนรับนักเรียนจากโรงเรียนหรือสถานทีน่ ดั หมาย และสงนักเรียนถึงทีอ่ ยูอ าศัย
หรือสถานที่ที่ไดตกลงกัน
๒. ลักษณะของรถที่จะนํามารับ – สงนักเรียน
๒.๑ รถจะตองมีเครื่องหมายเปนแผนปายพื้นสีสมสะทอนแสงมีขอความวา “รถโรงเรียน”
เปนตัวอักษรสีดําติดอยูดานหนารถและดานทายของตัวรถใหสามารถที่จะมองเห็นไดอยางชัดเจน
ตามขนาดที่กําหนดและมีชื่อของโรงเรียนติดอยูดานขางทั้งสองขางของตัวรถ
๒.๒ กระจกรถตองมีลักษณะโปรงใสสามารถมองเห็นภายในรถได และมองเห็นสภาพ
การจราจรภายนอกไดอยางชัดเจน
๒.๓ หามนําวัสดุอื่นใดมาติดหรือบดบังสวนใดสวนหนึ่งของกระจก เวนแตเปนเครื่องหมาย
หรือเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด และตองไมบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่
๒.๔ ตองมีเครื่องใชที่จําเปนเพื่อชวยเหลือนักเรียนเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีเหตุฉุกเฉิน ดังนี้
๒.๔.๑ เครื่องดับเพลิง
- ไมนอยกวา ๑ เครื่อง สําหรับรถที่มีจํานวนที่นั่งไมเกิน ๒๐ ที่นั่ง
- ไมนอยกวา ๒ เครื่อง สําหรับรถที่มีจํานวนที่นั่งเกิน ๒๐ ที่นั่ง
๒.๔.๒ คอนทุบกระจกและเหล็กชะแลงไมนอ ยกวา ๑ อัน โดยตองเก็บในทีท่ ปี่ ลอดภัย
และสามารถนํามาใชไดโดยสะดวก
๒.๔.๓ ตองมีปายแสดงขอความเตือนเรื่องความปลอดภัยในการโดยสาร โดยติดไว
ภายในตัวรถในตําแหนงที่มองเห็นไดงาย
๓. หนาที่ของโรงเรียน
๓.๑ ควบคุมดูแลและเอาใจใสเรื่องความปลอดภัยในการรับ – สงนักเรียน
๓.๒ จัดใหมีผูควบคุมดูแลนักเรียนประจํารถ
๓.๓ จัดใหผคู วบคุมดูแลนักเรียนและพนักงานขับรถ มีความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการรับ – สง
นักเรียน
๓.๔ กํากับดูแลการจัดรถโรงเรียนของผูดําเนินกิจการรถโรงเรียน
๓.๕ จัดใหมีทะเบียนรถโรงเรียน ทะเบียนประวัติของพนักงานขับรถ และผูควบคุมดูแล
นักเรียน
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๓.๖ ออกหนังสือรับรองการรับสงนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาเพื่อนําไปใชยื่นเปน
รถรับ – สงนักเรียนตอกรมการขนสงทางบก
๓.๗ กรณีรถโรงเรียนเกิดอุบัติเหตุที่เปนอันตรายตอความปลอดภัยในชีวิตและรางกาย
ของผูโดยสารใหรายงานตอผูบังคับบัญชาหรือผูกํากับดูแลใหทราบโดยเร็วเพื่อใหความชวยเหลือ
ดวยความรวดเร็ว
๓.๘ จัดใหมีมาตรการความปลอดภัยในการกํากับดูแลการใชรถโรงเรียน
๔. หนาที่ของผูดําเนินกิจการรถโรงเรียน
ผูดําเนินกิจการรถโรงเรียนที่ใหบริการรับ – สงนักเรียนภายใตการกํากับดูแลของโรงเรียน
มีหนาที่ ดังนี้
๔.๑ ควบคุมดูแลและเอาใจใสเรื่องความปลอดภัยในการรับ – สงนักเรียน
๔.๒ จัดใหมีผูควบคุมดูแลนักเรียนประจํารถ
๔.๓ จัดใหผคู วบคุมดูแลนักเรียน พนักงานขับรถ ใหมคี วามรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการรับ - สง
นักเรียน
๔.๔ รายงานผลการจัดรถโรงเรียนใหโรงเรียนทราบทุกเดือน และรายงานใหทางโรงเรียน
ทราบทันทีที่เกิดเหตุหรือมีกรณีฉุกเฉินขึ้น
๔.๕ แจงผลการตรวจสภาพรถประจําปใหทางโรงเรียนทราบ
๔.๖ จัดใหมกี ารประกันการคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถตลอดระยะเวลาทีม่ กี ารใชรถโรงเรียน
รับ – สงนักเรียน
๕. คุณสมบัติและหนาที่ของพนักงานขับรถโรงเรียน
๕.๑ คุณสมบัติ
๑) มีอายุไมตํ่ากวา ๒๕ ป
๒) มีใบอนุญาตขับรถยนตมาไมนอยกวา ๓ ป
๓) เปนผูมีสุขภาพดี แตงกายสุภาพและมารยาทสุภาพเรียบรอย
๔) มีประวัตคิ วามประพฤติทดี่ ี มีความชํานาญ สุขมุ รอบคอบ และรูเ สนทางทีใ่ ชรบั – สง
นักเรียนเปนอยางดี
๕) มีความสามารถตรวจสอบอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชและสัญญาณตาง ๆ ภายใน
รถโรงเรียนใหอยูในสภาพที่ใชการไดตลอด
๕.๒ หนาที่
๑) ต อ งขั บ รถด ว ยความปลอดภั ย มี ก ารตรวจสอบสภาพรถและอุ ป กรณ ต  า ง ๆ
ใหอยูในสภาพดี และพรอมที่จะใชการไดตลอดเวลา
๒) ตองใหนกั เรียนขึน้ นัง่ ประจําทีใ่ หพรอมกอนเคลือ่ นรถ และตองกํากับดูแลใหนกั เรียน
รัดรางกายดวยเข็มขัดนิรภัยไวกับที่นั่งเพื่อปองกันอันตรายในขณะโดยสาร
๓) ตองดูแลนักเรียนใหไดรับความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยูระหวางการโดยสาร
และในกรณีเกิดอุบัติเหตุจะตองใหความชวยเหลือ
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๔) ตองไมขับรถในลักษณะประมาทหรือนาหวาดเสียวอันนาจะเปนอันตรายแกบุคคล
หรือทรัพยสิน
๕) ตองไมใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในขณะที่ขับรถ เวนแตมีการใชอุปกรณเสริมในขณะที่
สนทนาโดยพนักงานขับรถไมตองถือหรือจับโทรศัพทเคลื่อนที่นั้น
๖) ไมขบั รถในขณะทีม่ อี าการมึนเมาหรือเสพสุราหรือวัตถุออกฤทธิต์ อ จิตและประสาท
ระหวางการขับรถ
๗) รายงานใหโรงเรียนทราบทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น และตอง
ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบอยางเครงครัด รวมทั้งเขารวมการอบรมตามที่โรงเรียน
หรือผูดําเนินกิจการโรงเรียนกําหนด
๖. คุณสมบัติและหนาที่ของผูควบคุมดูแลนักเรียน
๖.๑ คุณสมบัติ
๑) มีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ป
๒) เปนผูมีสุขภาพดี แตงกายสุภาพและมีมารยาทสุภาพเรียบรอย
๖.๒ หนาที่
๑) ตรวจสอบจํานวนนักเรียนที่รับ – สง แตละเที่ยวใหถูกตองครบถวนตรงตามบัญชี
รายชื่อนักเรียน พรอมทั้งจัดทําบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ใชบริการ
๒) ประจําอยูก บั รถโรงเรียนตลอดเวลาทีร่ บั – สงนักเรียน เพือ่ ควบคุมดูแล และชวยเหลือ
นักเรียนใหเกิดความปลอดภัยขณะเดินทาง
๓) รายงานใหโรงเรียนทราบทันทีที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น และตอง
เขารับการอบรมตามที่โรงเรียนหรือผูดําเนินกิจการโรงเรียนกําหนด
๗. มาตรฐานความปลอดภัยของรถรับสงนักเรียนตามเกณฑกรมการขนสงทางบก๒
๗.๑ อนุญาตใหนํารถที่จดทะเบียนเปนรถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน ๗ คน แตไมเกิน ๑๒ คน
ทัง้ รถสองแถวและรถตูม าใชเปนรถรับสงนักเรียนได โดยตองมีการรับรองการใชรถดังกลาวจากโรงเรียน
หรือสถานศึกษา ซึ่งตองไดมาตรฐานตามที่กรมการขนสงทางบกกําหนด อาทิ หามติดฟลมกรองแสง
ที่กระจกรอบคัน
๗.๒ ที่นั่งผูโดยสารตองยึดแนนอยางมั่นคงแข็งแรง และตองไมมีพื้นที่สําหรับนักเรียนยืน
กรณีรถสองแถวตองมีประตูและที่กั้นปองกันนักเรียนตก รถตูตองจัดวางที่นั่งเปนแถวตอนตาม
ความกวางของตัวรถเทานั้น และหามดัดแปลงสภาพรถ หามเพิ่มเบาะที่นั่งหรือการตอเติมกระบะทาย
เพื่อใหรับนักเรียนไดมากเกินจํานวนบรรทุกที่ปลอดภัย
๗.๓ รถตองผานการตรวจสอบจากสํานักงานขนสงจังหวัดที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู
๗.๔ รถรั บ ส ง นั ก เรี ย นทุ ก คั น ต อ งติ ด แผ น ป า ยพื้ น สี ส  ม มี ข  อ ความตั ว อั ก ษรสี ดํ า ว า
“รถโรงเรียน” ติดอยูดานหนาและดานทาย มีไฟสัญญาณสีเหลืองอําพันหรือสีแดงเปด - ปดเปนระยะ
ติดไวที่ดานหนาและดานทายของรถ
๒

กรมการขนสงทางบก/สืบคนเมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓.

๑๓๒

เกร็ดกฎหมายนารู

๗.๕ ตองมีเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนกรณีฉุกเฉิน เชน เครื่องดับเพลิง คอนทุบกระจก
วัสดุภายในรถสวนของผูโดยสารตองไมมีสวนแหลมคม ทางประตูทางขึ้นลงหรือที่เปนชองเปดตอง
มีความปลอดภัย
๗.๖ คนขับตองไดรับใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคลมาแลวไมนอยกวา ๓ ป หรือไดรับ
ใบอนุญาตขับรถยนตสาธารณะ และไมเคยมีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถมากอน รวมทั้งตองมี
ผูควบคุมดูแลนักเรียน ประจําอยูในรถตลอดเวลาที่ใชรับสงนักเรียน เพื่อดูแลความปลอดภัยใหนักเรียน
ตลอดการรับสง

บทสรุป
ในการใชรถรับ – สง นักเรียนนั้น นอกจากตัวรถที่นํามาใชจะตองอยูในสภาพที่ใชงานไดตาม
มาตรฐานของกรมขนสงทางบกแลว ยังจําเปนที่จะตองมีลักษณะถูกตองตามที่กําหนดเอาไวในระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการควบคุมดูแลการใชรถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ดวย นอกจากนี้ โรงเรียน
หรือสถานศึกษา ตลอดจนผูดําเนินกิจการโรงเรียน พนักงานขับรถ และผูควบคุมดูแลนักเรียนตองมี
ความรับผิดชอบและตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนที่ใชบริการรถรับ – สงนักเรียน ทั้งนี้
เพื่อใหมีความปลอดภัยแกนักเรียนอยางสูงสุด

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การควบคุมดูแลการใชรถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎกระทรวงกําหนดความปลอดภัย
ในการรับจางบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ. ๒๕๕๕
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