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กฎกระทรวง
ว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๐๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบั ญ ญัติ การขนส่ ง ทางบก (ฉบับ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ อัน เป็นกฎหมายที่ มีบทบัญ ญั ติ
บางประการเกี่ย วกับการจํากัด สิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรั ฐธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั กรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โ ดยอาศัยอํานาจตามบทบัญ ญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น กําหนดหกสิบวัน นับแต่วัน ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๓ ในการใช้รถทําการขนส่งผู้โดยสาร ผู้ได้รับใบอนุญ าตประกอบการขนส่งประเภท
การขนส่งประจําทาง การขนส่งไม่ประจําทาง การขนส่ง โดยรถขนาดเล็ก และการขนส่งระหว่าง
ประเทศ ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ใช้หรือยินยอมให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถ
(ก) บุคคลซึ่งไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ หรือมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถไม่ตรงตามประเภท
และชนิดของรถที่ใช้ทําการขนส่ง หรือมีใบอนุญาตที่สิ้นอายุแล้ว
(ข) ผู้ขับรถซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกินชั่วโมงการทํางานตามที่กฎหมายกําหนด
(ค) ผู้ขับรถซึ่งหย่อนความสามารถในการขับรถ
(๒) จัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามสูบบุหรี่ติดไว้ในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจนภายในตัวรถ
ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๓ ก

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๕๔

(๓) จัด ให้มีคําเตือนมิให้ขึ้น หรือลงรถนอกบริเวณที่มีเครื่องหมายหยุดรถ ติด ไว้ในบริเวณ
ที่มองเห็นได้ชัดเจนที่ตัวรถด้านนอกและภายในตัวรถ ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๔) จัดให้มีข้อมูลชื่อตัว ชื่อสกุล เลขที่ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจํารถและหมายเลข
ทะเบียนรถ ติดไว้ในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจนภายในตัวรถ ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๕) จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแจ้งภัยและเหตุร้าย ติดไว้ในบริเวณที่มองเห็น
ได้ชัดเจนภายในตัวรถ ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๖) จัด ให้มี เครื่ องหมายหรือสั ญ ญาณที่ จะต้องแสดงเมื่อ จําเป็น ต้องจอดรถในทางเดิ น รถ
เนื่องจากเครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
สําหรับ ผู้ไ ด้รับ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ประเภทการขนส่ งส่ ว นบุ คคล ให้ ปฏิ บัติ ต าม
ข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งเฉพาะ (๑) และ (๖)
ข้อ ๔ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจํารถต้องปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจํารถในการขนส่งผู้โดยสารในประเภทการขนส่ง
ประจําทาง การขนส่งไม่ประจําทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก และการขนส่งระหว่างประเทศ ต้อง
(ก) ดูแลผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
ในระหว่างการโดยสาร
(ข) ดู แ ลให้ ผู้ โ ดยสารวางสั ม ภาระในตํ า แหน่ ง ที่ ไ ม่ กี ด ขวางทางขึ้ น ลงหรื อ ทางเดิ น
ภายในตัวรถ และไม่อยู่ในตําแหน่งที่จะเป็นอันตรายต่อผู้โดยสารอื่นหรือผู้อื่น
(ค) ดู แ ลให้ ผู้ โ ดยสารได้ รั บ ความปลอดภั ย ตลอดเวลาที่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งการโดยสาร
และในกรณี ที่ เ กิ ด อุ บั ติ ภั ย ใด ๆ ขึ้ น ในระหว่ า งทํ า การขนส่ ง จะต้อ งช่ ว ยเหลื อ หรื อ จั ด ให้ ผู้ โ ดยสาร
พ้นจากอุบัติภัยนั้นก่อน
(ง) ไม่ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันควร
(จ) ไม่ยื่น มือ แขน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกตัว รถ เว้น แต่เป็นการ
กระทําเพื่อให้สัญญาณตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
(ฉ) ไม่นําสิ่งของใด ๆ ที่มีกลิ่นรุนแรงที่ก่อความรําคาญต่อผู้โดยสารขึ้นบนรถ เว้นแต่
จะได้จัดเก็บให้มิดชิดโดยปราศจากกลิ่นนั้น
(ช) ไม่นําดอกไม้เพลิง วัตถุระเบิด หรือวัตถุกัดกร่อนขึ้นบนรถ
(ซ) ไม่ถ่ายหรือทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงบนรถ เว้นแต่เป็นการถ่ายหรือทิ้งในบริเวณที่จัดไว้เป็น
ที่ถ่ายหรือทิ้งโดยเฉพาะ
(ฌ) ไม่กระทํา การอัน ควรขายหน้ าต่อ หน้า ธารกํ านัล หรือกระทํา การลามกอย่ างอื่ น
ไม่ว่าจะกระทําด้วยตนเอง หรือกระทําด้วยสื่อหรือวัสดุใด ๆ อันทําให้ปรากฏความหมายในทํานองเดียวกัน
(ญ) ไม่สูบบุหรี่หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน
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(๒) ผู้ได้รับใบอนุญ าตเป็น ผู้ขับรถในการขนส่ง ในประเภทการขนส่งประจําทาง การขนส่ง
ไม่ ประจํ าทาง การขนส่ ง โดยรถขนาดเล็ ก การขนส่ง ส่ว นบุ คคล และการขนส่ งระหว่า งประเทศ
นอกจากต้องปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ใน (๑) แล้ว ต้อง
(ก) บันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดประจํารถ
(ข) ไม่ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ใ นขณะขั บ รถ เว้ น แต่ ก ารใช้ โ ทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ โ ดยใช้
อุปกรณ์เสริมสําหรับการสนทนาโดยผู้ขับรถไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น
ข้อ ๕ บรรดาประกาศหรือระเบียบที่ออกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๔)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ จนกว่าจะมีประกาศหรือระเบียบตามกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สุชาติ โชคชัยวัฒนากร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากที่ผ่านมาการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก
เป็นการขนส่งอีกประเภทหนึ่งที่ยังมิได้กําหนดให้นําข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งมาใช้บังคับ
ในทุกกรณีเหมือนดังเช่นการประกอบการขนส่งประเภทอื่น จึงเห็นสมควรที่จะนําข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัย
ในการขนส่งมาใช้บังคับกับการขนส่งโดยรถขนาดเล็กด้วย นอกจากนี้ เห็นสมควรกําหนดข้อห้ามมิให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้หรือยินยอมให้บุคคลซึ่งไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถเพิม่ เติมขึน้
จากเดิมที่ห้ามเฉพาะบุคคลซึ่งมีใบอนุญ าตเป็นผู้ขับรถไม่ตรงตามประเภทและชนิดของรถที่ใช้ทําการขนส่ง
หรือใบอนุญาตที่สิ้นอายุแล้ว รวมถึงการกําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจํารถต้องปฏิบัติตน
ให้เหมาะสม และไม่กระทําการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อันก่อให้เกิดความ
เดือดร้อ นและไม่ป ลอดภั ยต่อ ประชาชนผู้ ใช้บ ริก าร และห้ามผู้ ได้รับ ใบอนุญ าตเป็นผู้ขับ รถในการขนส่ ง
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ เว้นแต่จะได้ใช้อุปกรณ์เสริมโดยผู้ขับรถไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

