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 ๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง หนา ๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒.

ดวยสภาพสังคมในปจจุบัน สังคมไทยมี
แนวโนมเปนครอบครัวเดี่ยวมากย่ิงขึ้น 
ซึง่ในครอบครวัทีม่บีตุรหลาน พอแมหรอื
ผูปกครองตองทาํหนาทีใ่นหลาย ๆ ดาน 
ทัง้การเลีย้งด ูการอบรมสัง่สอน ตลอดจน
การไปสงบุตรหลานเขาศึกษาเลาเรียน
ในสถานศึกษาตาง ๆ และดวยเหตุที่
สภาพเศรษฐกจิทีต่องมกีารแขงขนั พอแม
ผูปกครองท้ังหลายตองออกไปทํางาน

นอกบาน ทําใหการที่จะไปสงบุตรหลานยังสถานศึกษานั้นเปนไปโดยไมสะดวก ทําใหตองพึ่งพา
การบริการรถรับ - สงของสถานศึกษาในการมารับและมาสงบุตรหลานของตนแทน ซึ่งที่ผานมามีขาว
เกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับรถรับ – สงนักเรียนที่นํามาซึ่งความสูญเสียใหกับหลาย ๆ ครอบครัว
 ดวยเหตุดงักลาวกระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการควบคุม
ดูแลการใชรถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒๑ ขึ้นมา เพ่ือที่จะกําหนดมาตรการในการควบคุมดูแลการใชรถ
โรงเรียนใหเกิดความปลอดภัย และเปนการปองกันการเกิดเหตุที่จะนํามาสูการสูญเสีย มีการกําหนด
ลกัษณะของรถ คณุสมบตัแิละหนาทีข่องผูทีเ่กีย่วของตาง ๆ  โดยระเบียบฉบบัน้ีจะใชกับรถของสถานศึกษา
ที่อยูในสังกัดหรือควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการหรือรถของบุคคลท่ีไดรับอนุญาตใหมาใชรับสง
นักเรียน ซึ่งจะครอบคลุมผูโดยสารท้ังที่เปนนักเรียน ผูควบคุมดูแลนักเรียน ผูปกครองนักเรียน
รวมตลอดถึงครูและบุคลากรของโรงเรียนดวย
 คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับน้ีจึงใครขอเสนอเร่ือง “การควบคุมการใชรถโรงเรียนตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการควบคุมดูแลการใชรถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒” เพื่อใหผูอาน 
ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรับ – สงนักเรียน ลักษณะของรถท่ีจะนํามารับ – สงนักเรียน หนาที่

กการควบคุมการใชรถโรงเรียน ารควบคุมการใชรถโรงเรียน 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

วาดวยการควบคุมดูแลการใชรถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒วาดวยการควบคุมดูแลการใชรถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒
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การควบคุมการใช�รถโรงเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว�าด�วยการควบคุมดูแลการใช�รถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๓๐

ของผูดําเนนิกจิการโรงเรยีน คณุสมบตัแิละหนาทีข่องพนกังานขบัรถโรงเรยีน คณุสมบตัแิละหนาท่ีของ
ผูควบคุมดูแลนักเรียน รวมท้ังมาตรฐานความปลอดภัยของรถรับสงนักเรียนตามเกณฑกรมการขนสง
ทางบก ตามลําดับ ดังนี้ 
 ๑. การไปและกลับจากโรงเรียน
   ๑.๑ การเดินทางไปโรงเรียน
     ใหรถโรงเรยีนรบันกัเรยีนจากทีอ่ยูอาศยัหรอืสถานทีน่ดัหมาย และสงนักเรียนในบรเิวณ
โรงเรียนหรือสถานที่ที่ตกลงกันไว
   ๑.๒ การเดินทางกลับจากโรงเรียน
     ใหรถโรงเรียนรบันักเรยีนจากโรงเรียนหรอืสถานทีนั่ดหมาย และสงนกัเรยีนถงึทีอ่ยูอาศยั
หรือสถานที่ที่ไดตกลงกัน
 ๒. ลักษณะของรถท่ีจะนํามารับ – สงนักเรียน
   ๒.๑ รถจะตองมีเครื่องหมายเปนแผนปายพ้ืนสีสมสะทอนแสงมีขอความวา “รถโรงเรียน” 
เปนตัวอักษรสีดําติดอยูดานหนารถและดานทายของตัวรถใหสามารถท่ีจะมองเห็นไดอยางชัดเจน                     
ตามขนาดท่ีกําหนดและมีชื่อของโรงเรียนติดอยูดานขางทั้งสองขางของตัวรถ
   ๒.๒ กระจกรถตองมีลักษณะโปรงใสสามารถมองเห็นภายในรถได และมองเห็นสภาพ
การจราจรภายนอกไดอยางชัดเจน
   ๒.๓ หามนําวัสดุอื่นใดมาติดหรือบดบังสวนใดสวนหน่ึงของกระจก เวนแตเปนเครื่องหมาย
หรือเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด และตองไมบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่
   ๒.๔ ตองมีเครื่องใชที่จําเปนเพื่อชวยเหลือนักเรียนเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีเหตุฉุกเฉิน ดังน้ี
     ๒.๔.๑ เครื่องดับเพลิง  
       - ไมนอยกวา ๑ เครื่อง สําหรับรถที่มีจํานวนท่ีนั่งไมเกิน ๒๐ ที่นั่ง
       - ไมนอยกวา ๒ เครื่อง สําหรับรถที่มีจํานวนท่ีนั่งเกิน ๒๐ ที่นั่ง
     ๒.๔.๒ คอนทบุกระจกและเหลก็ชะแลงไมนอยกวา ๑ อัน โดยตองเกบ็ในทีท่ีป่ลอดภยั
และสามารถนํามาใชไดโดยสะดวก
     ๒.๔.๓ ตองมีปายแสดงขอความเตือนเร่ืองความปลอดภัยในการโดยสาร โดยติดไว
ภายในตัวรถในตําแหนงที่มองเห็นไดงาย

๓. หนาท่ีของโรงเรียน
   ๓.๑ ควบคุมดูแลและเอาใจใสเรื่องความปลอดภัยในการรับ – สงนักเรียน
   ๓.๒ จัดใหมีผูควบคุมดูแลนักเรียนประจํารถ
   ๓.๓ จดัใหผูควบคมุดแูลนกัเรียนและพนกังานขบัรถ มคีวามรูความเขาใจเก่ียวกบัการรับ – สง
นักเรียน
   ๓.๔ กํากับดูแลการจัดรถโรงเรียนของผูดําเนินกิจการรถโรงเรียน
   ๓.๕ จัดใหมีทะเบียนรถโรงเรียน ทะเบียนประวัติของพนักงานขับรถ และผูควบคุมดูแล
นักเรียน
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๑๓๑

   ๓.๖ ออกหนังสือรับรองการรับสงนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาเพ่ือนําไปใชยื่นเปน
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 จดัใหผูควบคมุดแูลนกัเรยีน พนกังานขบัรถ ใหมคีวามรูความเขาใจเกีย่วกบัการรบั - สง
นักเรียน
   ๔.๔ รายงานผลการจัดรถโรงเรียนใหโรงเรียนทราบทุกเดือน และรายงานใหทางโรงเรียน
ทราบทันทีที่เกิดเหตุหรือมีกรณีฉุกเฉินขึ้น
   ๔.๕ แจงผลการตรวจสภาพรถประจําปใหทางโรงเรียนทราบ
   ๔.๖ จดัใหมกีารประกนัการคุมครองผูประสบภยัจากรถตลอดระยะเวลาทีม่กีารใชรถโรงเรยีน
รับ – สงนักเรียน
 ๕. คุณสมบัติและหนาที่ของพนักงานขับรถโรงเรียน
   ๕.๑ คุณสมบัติ
     ๑) มีอายุไมตํ่ากวา ๒๕ ป 
     ๒) มีใบอนุญาตขับรถยนตมาไมนอยกวา ๓ ป
     ๓) เปนผูมีสุขภาพด ีแตงกายสุภาพและมารยาทสุภาพเรียบรอย
     ๔) มปีระวตัคิวามประพฤติทีด่ ีมคีวามชาํนาญ สขุมุรอบคอบ และรูเสนทางทีใ่ชรบั – สง 
นักเรียนเปนอยางดี
     ๕) มีความสามารถตรวจสอบอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชและสัญญาณตาง ๆ ภายใน
รถโรงเรียนใหอยูในสภาพที่ใชการไดตลอด
   ๕.๒ หนาที่
     ๑) ตองขับรถดวยความปลอดภัย มีการตรวจสอบสภาพรถและอุปกรณตาง ๆ                           
ใหอยูในสภาพดี และพรอมที่จะใชการไดตลอดเวลา
     ๒) ตองใหนกัเรยีนขึน้นัง่ประจาํทีใ่หพรอมกอนเคลือ่นรถ และตองกาํกับดูแลใหนกัเรยีน
รัดรางกายดวยเข็มขัดนิรภัยไวกับที่นั่งเพื่อปองกันอันตรายในขณะโดยสาร
     ๓) ตองดูแลนักเรียนใหไดรับความปลอดภัยตลอดเวลาท่ีอยู ระหวางการโดยสาร                 
และในกรณีเกิดอุบัติเหตุจะตองใหความชวยเหลือ
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การควบคุมการใช�รถโรงเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว�าด�วยการควบคุมดูแลการใช�รถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๓๒

     ๔) ตองไมขับรถในลักษณะประมาทหรือนาหวาดเสียวอันนาจะเปนอันตรายแกบุคคล
หรือทรัพยสิน
     ๕) ตองไมใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีในขณะท่ีขับรถ เวนแตมีการใชอุปกรณเสริมในขณะท่ี
สนทนาโดยพนักงานขับรถไมตองถือหรือจับโทรศัพทเคลื่อนท่ีนั้น
     ๖) ไมขบัรถในขณะท่ีมอีาการมนึเมาหรือเสพสรุาหรอืวตัถอุอกฤทธิต์อจิตและประสาท
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) ประจําอยูกบัรถโรงเรียนตลอดเวลาท่ีรบั – สงนักเรียน เพือ่ควบคุมดแูล และชวยเหลือ
นักเรียนใหเกิดความปลอดภัยขณะเดินทาง
     ๓) รายงานใหโรงเรียนทราบทันทีที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น และตอง
เขารับการอบรมตามท่ีโรงเรียนหรือผูดําเนินกิจการโรงเรียนกําหนด

๗. มาตรฐานความปลอดภัยของรถรับสงนักเรียนตามเกณฑกรมการขนสงทางบก๒

   ๗.๑ อนุญาตใหนํารถที่จดทะเบียนเปนรถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน ๗ คน แตไมเกิน ๑๒ คน 
ทัง้รถสองแถวและรถตูมาใชเปนรถรบัสงนกัเรยีนได โดยตองมกีารรบัรองการใชรถดงักลาวจากโรงเรยีน
หรือสถานศึกษา ซึ่งตองไดมาตรฐานตามที่กรมการขนสงทางบกกําหนด อาทิ หามติดฟลมกรองแสง
ที่กระจกรอบคัน
   ๗.๒ ที่นั่งผูโดยสารตองยึดแนนอยางมั่นคงแข็งแรง และตองไมมีพื้นที่สําหรับนักเรียนยืน                 
กรณีรถสองแถวตองมีประตูและท่ีก้ันปองกันนักเรียนตก รถตูตองจัดวางท่ีนั่งเปนแถวตอนตาม
ความกวางของตัวรถเทานั้น และหามดัดแปลงสภาพรถ หามเพิ่มเบาะที่น่ังหรือการตอเติมกระบะทาย
เพื่อใหรับนักเรียนไดมากเกินจํานวนบรรทุกที่ปลอดภัย 
   ๗.๓ รถตองผานการตรวจสอบจากสํานักงานขนสงจังหวัดที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู
   ๗.๔ รถรับสงนักเรียนทุกคัน ตองติดแผนปายพ้ืนสีส ม มีขอความตัวอักษรสีดําวา                       
“รถโรงเรียน” ติดอยูดานหนาและดานทาย มไีฟสัญญาณสีเหลืองอําพันหรือสีแดงเปด - ปดเปนระยะ
 ติดไวที่ดานหนาและดานทายของรถ

   ๒ กรมการขนสงทางบก/สืบคนเม่ือ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓.
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๑๓๓

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

 บทสรุป
 ในการใชรถรับ – สง นักเรียนน้ัน นอกจากตัวรถท่ีนํามาใชจะตองอยูในสภาพที่ใชงานไดตาม
มาตรฐานของกรมขนสงทางบกแลว ยังจําเปนท่ีจะตองมีลักษณะถูกตองตามที่กําหนดเอาไวในระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการควบคุมดูแลการใชรถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒ น้ีดวย นอกจากน้ี โรงเรียน
หรือสถานศึกษา ตลอดจนผูดําเนินกิจการโรงเรียน พนักงานขับรถ และผูควบคุมดูแลนักเรียนตองมี
ความรับผิดชอบและตระหนักถึงอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียนท่ีใชบริการรถรับ – สงนักเรียน ทั้งนี้
เพื่อใหมีความปลอดภัยแกนักเรียนอยางสูงสุด

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การควบคุมดูแลการใชรถโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๒

Scan QR Code Scan QR Code

กฎกระทรวงกําหนดความปลอดภัย
ในการรับจางบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ. ๒๕๕๕
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