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 ค ำน ำ 

รถโดยสารสาธารณะเป็นสิ่งส าคัญส าหรับประชาชนในการเดินทาง ความปลอดภัยของระบบ  
รถโดยสารสาธารณะเป็นสิ่งส าคัญท่ีภาครัฐจ าเป็นต้องพิจารณา ในฐานะท่ีเป็นผู้ก ากับดูแลและผู้จัดหาบริการ
สาธารณะนี้ ในปัจจุบันพบว่ารถโดยสารสาธรณะโดยเฉพาะรถโดยสารประจ าทางมีปัญหาด้านความปลอดภัย 
โดยเฉพาะตัวรถโดยสารที่มีปัญหาเรื่องมาตรฐานของตัวรถ และมาตรฐานการดูแลรักษา ซึ่งส่งผลท าให้รถมี
สภาพไม่พร้อมท่ีจะให้บริการ โดยการศึกษานี้พิจารณาถึงมาตรฐานของตัวรถโดยสารและมาตรฐานการดูแล
รักษาโดยเปรียบเทียบมาตรฐานของประเทศไทยและของต่างประเทศ และน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อเพิ่มคุณภาพความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทางให้ดีมากยิ่งขึ้น 

การศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้รับ
ความสนับสนุนจากหน่วยงานเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ได้แก่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และ 
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ซึ่งทางคณะวิจัยขอขอบคุณหน่วยงานสนับสนุนที่ท าให้งานวิจัยส าเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยดี 

คณะวิจัยขอขอบคุณ กรมการขนส่งทางบก ที่กรุณาให้ข้อมูลด้านเทคนิคของความปลอดภัยของรถ 
และข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร ท่ีกรุณาสละเวลาให้ข้อมูลด้านการ
ประกอบการและตอบแบบสอบถาม 

 

คณะวิจัย 



(1) 
 

 

 บทสรุปผู้บริหาร 

1. บทน า 

รถโดยสารประจ าทางเป็นรูปแบบการเดินทางท่ีส าคัญส าหรับประชาชนและเป็นการให้บริการ
สาธารณะ ดังนั้นความปลอดภัยของตัวรถของรถโดยสารประจ าทางทุกคันต้องมีสภาพพร้อมในการให้บริการ 
อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันพบว่ารถโดยสารประจ าทางบางส่วนมีสภาพทรุดโทรมและมีมาตรฐานความปลอดภัยท่ีไม่
เป็นไปตามข้อก าหนด โดยจะเห็นได้จากอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นกับรถโดยสารประจ าทางหลายครั้งท่ีท าให้เกิดความ
สูญเสียจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก จากการท่ีรถโดยสารประจ าทางมีสภาพไม่พร้อมท่ีจะ
ให้บริการหรือมีการดัดแปลงจากมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

สาเหตุของปัญหามาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทางอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น 
การก าหนดมาตรฐานรถโดยสารประจ าทางท่ีไม่ดีพอ มีการดัดแปลงรถโดยสารประจ าทางท าให้มาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยด้อยลง หรือมีการตรวจสภาพการใช้งานและการบ ารุงรักษาท่ีไม่ดีพอ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้เกี่ยวโยง
กับโครงสร้างการด าเนินการของระบบรถโดยสารประจ าทางในปัจจุบันที่การให้บริการรถโดยสารประจ าทาง
ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินงานของผู้ประกอบการรายย่อยในลักษณะของการร่วมบริการ ท าให้การตรวจสภาพ
การใช้งานและการบ ารุงรักษาเป็นไปอย่างไม่มีมาตรฐาน 

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขความปลอดภัยระบบรถโดยสารประจ าทาง  
ของไทย แต่เนื่องด้วยข้อจ ากัดหลายประการ อาทิ จ านวนบุคลากรของรัฐท่ีมีจ านวนจ ากัด ต้นทุนการ
ประกอบการขนส่งรถโดยสารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะท่ีอัตราค่าโดยสารถูกควบคุมเนื่องจากเป็นการให้บริการ
สาธารณะ ท าให้การก ากับดูแลและการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปได้
ยาก  อย่างไรก็ตาม การขนส่งด้วยรถโดยสารถือเป็นการบริการสาธารณะ ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องหาแนวทางท่ี
เหมาะสมกับลักษณะของอุตสาหกรรมรถโดยสารประจ าทางของไทย โดยศึกษาแนวทางปฏิบัติท่ีดี ( best 
practices) ของต่างประเทศ เพื่อรวบรวมกลไกการก ากับดูแลท่ีประสบความส าเร็จในประเด็นต่างๆ ได้แก่ องค์
ความรู้ที่จ าเป็น กลไกการก ากับดูแลเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ การสนับสนุนด้านอื่นๆ จากภาครัฐ เป็นต้น 

งานวิจัยนี้ท าการเปรียบเทียบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง  
โดยท าการทบทวนด้านมาตรฐานตัวรถของรถโดยสารประจ าทาง ท้ังในส่วนของการก าหนดมาตรฐาน การ
ตรวจสอบมาตรฐาน การก ากับดูแลมาตรฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติในส่วนของการตรวจสภาพรถ โดย
เปรียบเทียบกับมาตรฐานและวิธีปฏิบัติของต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นหาแนวทางในการปรับปรุงการก ากับดูแล
มาตรฐานด้านความปลอดภัย เพื่อยกระดับความปลอดภัยของการให้บริการรถโดยสารประจ าทางในอนาคต 



บทสรุปผู้บริหาร  
 

(2) มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

2. โครงสร้างการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทาง  

รถโดยสารประจ าทางในปัจจุบันมีจ านวน 123,331 คัน (ปี 2553) ส่วนใหญ่เป็นรถโดยสารไม่ปรับ
อากาศ 79,660 คัน หรือร้อยละ 64.60 ของจ านวนรถสะสมท้ังหมด  โดยรถโดยสารประจ าทางจดทะเบียนใหม่
ระหว่างปี 2549-2553 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 36.42 ต่อปี จาก 1,915 คัน ในปี 2549 เป็น 6,633 คัน 
ในปี 2553 รวมระหว่างปี 2549-2553 จ านวน 20,720 คัน โดยรถตู้โดยสารประจ าทาง (ม.2จ) มีการจดทะเบียน
ร้อยละ 53.85 ของจ านวนรถโดยสารที่จดทะเบียนใหม่ท้ังหมด จ านวน 11,157 คัน มีจ านวนการจดทะเบียน
เฉลี่ยปีละ 2,231 คันต่อปี โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 72.75 ต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 512 คัน ในปี 2549 เป็น 
4,560 คัน ในปี 2553 

แม้ว่าจ านวนรถโดยสารประจ าทางจะมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ จ านวนรถโดยสาร
สะสมมีอัตราการขยายตัวระหว่างปี 2549-2553 ร้อยละ 53.55 ต่อปี  แต่อัตราการขยายตัวของใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งรถโดยสารระหว่างปี 2550-2554 มีการเติบโตเพียงร้อยละ 0.20 ต่อปี ย่อมสะท้อนให้เห็นว่า
จ านวนเส้นทาง 1 เส้นทาง มีจ านวนรถต่อเส้นทางในอัตราท่ีเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน  ท้ังนี้ในการศึกษาต้นทุนการ
ประกอบการรถโดยสารประจ าทาง1 ชี้ให้เห็นว่ารถโดยสารประจ าทางยังให้บริการได้ไม่เต็มศักยภาพของรถ ท า
ให้ต้นทุนเฉลี่ยยัง สูงอยู่ ทั้งท่ีโดยหลักการแล้วควรจะสามารถเดินรถมากขึ้นเพื่อให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง 
อย่างไรก็ตาม การท่ีผู้ประกอบการแต่ละรายไม่สามารถเพิ่มเท่ียววิ่ง หรือเดินรถเพิ่มกิโลเมตรท าการเพิ่มขึ้นได้
นั้น เนื่องจากสภาพตลาดปัจจุบันมีจ านวนรถโดยสารประจ าทางมากอยู่แล้ว การท่ีรถท่ีพร้อมจะให้บริการ
มากกว่าความต้องการของประชาชนจึงเกิดส่วนเกินอุปทานขึ้น ( over supply) รวมท้ังมีรถตู้ผิดกฎหมายและ
เส้นทางทับซ้อนกัน ยิ่งเพิ่มเท่ียววิ่งหรือเดินรถมากขึ้นในขณะท่ีผู้โดยสารมีเบาบางจะยิ่งขาดทุน 

จากการส ารวจข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติซึ่งนับว่าเป็นการส ารวจข้อมูลของผู้ประกอบการขนส่ง
อย่างเป็นระบบมากท่ีสุด พบว่า ในปี 2551 มีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทาง
ท้ังสิ้น 852 ราย และมีผู้ประกอบการรถร่วมท้ังสิ้น 33 ,580 ราย หากจ าแนกขนาดกิจการของผู้ประกอบการที่
ได้รับอนุญาตโดยพิจารณาจากจ านวนรถ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีรถโดยสารมีจ านวน 509 ราย หรือ
ร้อยละ 59.74 ของจ านวนผู้ประกอบการทั้งหมด  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับสิทธิแต่ไม่ได้
เดินรถด้วยตนเอง โดยมีรายได้หลักจากสิทธิการเข้าร่วมเดินรถท้ังแบบค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียม
รายเดือนหรือรายปี และไม่ต้องรับความเสี่ยงจากผลประกอบการ  ขณะท่ีผู้ประกอบการรถร่วมส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการรายย่อยท่ีมีรถเพียง 1 คัน ในปี 2551 มีจ านวน 31,590 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.07 ของจ านวน
ผู้ประกอบการทั้งหมด 

ด้านบุคลากรของกิจการรถโดยสารประจ าทาง ผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาตมีบุคลากรท้ังหมด 
30,952 คน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าที่ประจ ารถ แบ่งเป็นพนักงานขับรถ 12,304 คน และพนักงานติดรถ 10,686 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.75 และ 34.52 ตามล าดับ ในส่วนของบุคลากรด้านช่างเครื่องและพนักงานซ่อมรถซึ่งสามารถ
สะท้อนความพร้อมของกิจการในการบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงพบว่ายังมีบุคลากรด้านนี้ในสัดส่วนเพียงเล็กน้อย 
มีจ านวน 676 คน หรือร้อยละ 2.18 ของบุคลากรท้ังหมด โดยเฉลี่ยทุกกิจการ ช่างเครื่องและพนักงานซ่อมรถ
เฉลี่ยร้อยละ 3.26 ของบุคลากรท้ังหมด โดยภาพรวมท่ัวประเทศพบว่ากิจการท่ีมีรถ 1-5 คัน จะมีช่างเครื่องและ

                                                           
1 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2553) 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (3) 
 

พนักงานซ่อมรถเฉลี่ย 0.17 คนต่อหนึ่งกิจการ และกิจการท่ีมีรถ 6-15 คัน จะมีช่างเครื่องและพนักงานซ่อมรถ
เฉลี่ย 0.74 คนต่อหนึ่งกิจการ และเมื่อกิจการท่ีมีรถ 16-30 คัน จะเริ่มมีบุคลากรด้านบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
รถ โดยเฉลี่ย 1.51 คนต่อหนึ่งกิจการ ทั้งนี้กิจการที่มีรถมากกว่า 30 คัน จะเริ่มเป็นขนาดกิจการท่ี
ผู้ประกอบการตัดสินใจท่ีจะตั้งฝ่ายท่ีท าหน้าท่ีบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถ โดยเฉลี่ย 5.03 คนต่อหนึ่งกิจการ 
และ 19.32 คนต่อหนึ่งกิจการ ส าหรับผู้ประกอบการที่มีรถมากกว่า 50 คันขึ้นไป 

การบริหารจัดการบุคลากรของผู้ประกอบการรถร่วม พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนขับรถและ
พนักงานติดรถของทุกขนาดของกิจการ จากจ านวนพนักงานท้ังหมด 59,552 คน แบ่งเป็นคนขับรถ 41,550 
คน และพนักงานติดรถ 14,148 คน คิดเป็นร้อยละ 69.77 และ 23.76 ของจ านวนพนักงานท้ังหมด โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการรถร่วมท่ีมีรถเพียงคันเดียว (ร้อยละ 94.1) มีคนขับรถ 31,781 คน และคิดเป็นร้อยละ 82.63 ของ
จ านวนบุคลากรท้ังหมดของผู้ประกอบการที่มีรถเพียง 1 คัน  ผู้ประกอบการรถร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ
รายย่อยมีรถเพียง 1 คัน หรือมีลักษณะการบริหารจัดการและตัดสินใจในเชิงบุคคล ไม่ได้มีการท าบัญชีแยก
ระหว่างรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน จึงท าให้ส่วนใหญ่ไม่มีช่างเครื่องและพนักงานซ่อมรถ โดยภาพรวมทั่วประเทศ
มีช่างเครื่องเฉลี่ยเพียง 0.04 คนต่อหนึ่งกิจการ หรือเฉลี่ยทุกขนาดของกิจการไม่มีช่างประจ ากิจการ แม้ว่ากิจการ
ท่ีมีรถมากกว่า 5 คัน 

ค่าใช้จ่ายของการประกอบการเดินรถของผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาตท่ัวประเทศเท่ากับ 19,456 ล้าน
บาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีรถมากกว่า 50 คันขึ้นไปจ านวน 17,571 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการประกอบการพบว่ากิจการท่ีมีรถไม่เกิน 50 คัน จะมีก าไรต่อคัน  
โดยขนาดกิจการใหญ่ขึ้นจะมีก าไรเพิ่มสูงขึ้น แต่ข้อมูลของกิจการท่ีมีรถมากกว่า 50 คัน พบว่ามีการขาดทุนต่อคัน
ปีละ 779,193 บาท ซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อมูลในส่วนนี้ได้รวมการประกอบการกิจการขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัทขนส่ง จ ากัด (บขส.) ตามลักษณะโครงสร้างองค์กร 

ค่าใช้จ่ายของการประกอบการเดินรถของผู้ประกอบการรถร่วมท่ัวประเทศเท่ากับ 19,832 ล้านบาท 
โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการที่มีรถเพียงหนึ่งคันซึ่งมากกว่าร้อยละ 94 ของจ านวน
ผู้ประกอบการทั้งหมด โดยผู้ประกอบการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีแนวโน้มท่ีจะมีก าไรสูงขึ้น นั่นคือ ผู้ประกอบการที่มี
รถเพียงหนึ่งคันจะมีก าไร 46,327 บาทต่อปี และผู้ประกอบการที่มีรถมากกว่า 5 คันขึ้นไปจะมีก าไรต่อปีต่อคัน  
727,820 บาท 

3. อุบัติเหตุของรถโดยสารประจ าทาง 

การเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารประเภทต่างๆ เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดความสูญเสียท้ังทาง
เศรษฐกิจและสังคมมากกว่าหนึ่งแสนครั้งต่อปี ท าให้ภาครัฐต้องมีนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้จ านวนอุบัติเหตุมีแนวโน้มลดลงจากจ านวนอุบัติเหตุท่ีสูงอย่างมาก แต่ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา
จ านวนการเกิดอุบัติเหตุมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.06 ต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 116,959 ราย ในปี 2543 เป็น 
140,494 ราย ในปี 2552 แม้ว่า รถโดยสารขนาดใหญ่มีสัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุอยู่ในอันดับท่ี 7 เมื่อเทียบกับ
ยานพาหนะทุกประเภท ปี 2552 มีสัดส่วน 1.69 ของจ านวนผู้เกิดอุบัติเหตุท้ังหมด แต่การเกิดอุบัติเหตุจากรถ
โดยสารขนาดใหญ่หนึ่งครั้งส่งผลต่อจ านวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตมากกว่าการเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะอื่น 
ท้ังนี้ คาดว่าสัดส่วนอุบัติเหตุของรถโดยสารประจ าทางต่อจ านวนรถโดยสารประจ าทางสะสมมีความเป็นไปได้ที่จะ
มีสัดส่วนมากกว่าตัวเลขที่แสดงอยู่ เนื่องจากการจัดกลุ่มการรวบรวมข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน โดยข้อมูล



บทสรุปผู้บริหาร  
 

(4) มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

อุบัติเหตุจัดเก็บโดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่มีการจัดกลุ่มประเภทของรถโดยสารตามลักษณะทางกายภาพ 
เช่น รถโดยสารเล็ก (ตู)้ ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้บางส่วนเป็นรถตู้โดยสารประจ าทาง 

ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากฐานข้อมูลของส านักงานต ารวจแห่งชาติแสดงให้เห็นว่าการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนท าให้มีท้ังผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจ านวนมาก โดยท่ีการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง จะท าให้มี
ผู้เสียชีวิตเฉลี่ย ระหว่างปี 2548-2552 เท่ากับ  0.08 คนต่อครั้ง และมีจ านวนผู้บาดเจ็บต่อจ านวนการเกิด
อุบัติเหตุเฉลี่ยระหว่างปี 2548-2552 เท่ากับ 0.46 คนต่อครั้ง ขณะท่ีข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งด้วย
รถโดยสารประจ าทางท่ีรวบรวมโดยกรมการขนส่งทางบก แสดงถึงสัดส่วนการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสูงกว่า
มาก กล่าวคือ การเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารประจ าทาง 1 ครั้ง จะส่งผลต่อการเสียชีวิตและการเกิดอุบัติเหตุ 
0.80 และ 9.56 คนต่อครั้ง (ดังตารางท่ี 1) อย่างไรก็ดี การรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารประจ า
ทางยังไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะไม่สามารถจ าแนกการเกิดอุบัติเหตุ
ตามมาตรฐานรถได้  

ตารางที่ 1: สัดส่วนของการเสียชีวิตและอุบัติเหตุต่อจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ 
(หน่วย: คนต่อคร้ัง) 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก  

2548 2549 2550 2551 2552 
เฉลี่ย  

2548-2552 
สถิติอุบัติเหตุ 

รถโดยสารประจ าทาง* 
สัดส่วนของผู้เสียชีวิต
ต่อจ านวนการเกิด
อุบัติเหตุ 

0.10 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.80 

สัดส่วนของผู้บาดเจ็บ
ต่อจ านวนการเกิด
อุบัติเหตุ 

0.45 0.47 0.47 0.47 0.44 0.46 9.56 

หมายเหตุ:  * กรมการขนส่งทางบก สถิติระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม ปี 2553 
ที่มา:  ประมวลผลจากฐานข้อมูลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2554. 

4. มาตรฐานความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง 

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้รับผิดชอบในด้านมาตรฐานความปลอดภัยของรถในระบบ  
รถโดยสารประจ าทาง ขั้นตอนด้านมาตรฐานความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง แบ่งออกเป็น
สามส่วนหลัก ได้แก่ การก าหนดมาตรฐานยานพาหนะ การตรวจสอบมาตรฐานยานพาหนะ และการตรวจ
สภาพการใช้งานและบ ารุงรักษายานพาหนะ  โดยรถโดยสารที่จะน ามาประกอบการเป็นรถโดยสารประจ าทาง
จะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถตามเงื่อนไขของรถจดทะเบียนใหม่ ได้แก่ การ
ตรวจช่วงล่าง การตรวจท่อไอเสีย การตรวจค่าควันด า การตรวจวัดค่าโคมไฟหน้า การตรวจวัดค่ามลพิษ การ
ตรวจระบบเบรก และการตรวจสภาพตัวถังและโครงสร้างคัสซี โดยการน ารถใหม่เพื่อประกอบการโดยสาร
ประจ าทางจะต้อง ได้รับการให้ความเห็นชอบแบบรถโดยสาร และตรวจสอบมาตรฐานรถโดยสารก่อนน ามาใช้
ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร ดังนี้ 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (5) 
 

 การให้ความเห็นชอบแบบรถโดยสาร ในส่วนนี้เป็นหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก (ส่วนกลาง)  
ซึ่งท าการพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบรถท้ังท่ีเป็นแบบคัสซีรถตามแบบผู้ผลิต (รถสามารถ  
วิ่งได้ แต่ไม่มีตัวถัง) และแบบท้ังคันตามแบบผู้ผลิต (ผลิตและประกอบออกมาจากโรงงาน)  
โดยปัจจุบันการควบคุมมาตรฐานรถโดยสารแบบคัสซีรถโดยต้องน ามาต่อตัวถังภายหลัง กรม  
การขนส่งทางบกยังไม่มีการเข้าไปควบคุมมาตรฐานการประกอบตัวถัง เช่น โครงสร้างความ
แข็งแรงของตัวรถ โดยทางกรมการขนส่งทางบกมีเพียงแค่การตรวจสอบด้านมิติของตัวรถ (ความ
กว้าง ความยาว และความสูง) ซึ่งในอนาคตทางกรมการขนส่งทางบกมีโครงการท่ีจะเข้ามา
ด าเนินการและควบคุมดูแลในส่วนนี้ (ปัจจุบันมีการสร้างศูนย์ทดสอบความแข็งแรงโครงสร้าง  
ตัวรถ และความมั่นคงของท่ีนั่ง) 

 การตรวจสภาพรถโดยสาร ในส่วนนี้เป็นหน้าที่ของส านักงานขนส่งทางบก (ส่วนภูมิภาค) ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร ต้องเข้าตรวจสภาพท่ีกรมการขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) นอกจากนั้นยังสามารถ
เข้ารับการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ท่ีได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่ง
ทางบกได้เช่นกัน ซึ่งการตรวจสอบต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและมาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ์
การตรวจสภาพและวินิจฉัยผลถูกก าหนดโดยส านักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก  

องค์ประกอบทางด้านความปลอดภัยในการขนส่งด้วยรถโดยสาร ประจ าทาง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 3 
ส่วน คือ สภาพรถโดยสาร ผู้ใช้รถโดยสาร (คนขับและผู้โดยสาร) และสภาพเส้นทาง โดยในสภาพรถโดยสารที่
น ามาให้บริการขนส่งต้องเป็นรถท่ีได้มาตรฐาน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุท้ัง
ทางด้านความปลอดภัยแบบป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ ( Active Safety) และแบบช่วยลดความรุนแรงหลังจาก
เกิดอุบัติเหตุ (Passive Safety) ซึ่งการก ากับดูแลทางด้านมาตรฐานรถโดยสารถือว่าเป็นส่วนท่ีมีความจ าเป็น
ส าหรับการลดความเสี่ยงและความสูญเสียในการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงเริ่มเพิ่มการก ากับ
ดูแลด้านความปลอดภัยของรถโดยสารเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการช่วยลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยได้มี
การศึกษาเพื่อทดสอบโครงสร้างความแข็งแรงของรถโดยสารขนาดใหญ่ท้ังรถหนึ่งชั้นและรถสองชั้น ก าหนด
มาตรฐานที่นั่งและจุดยึดที่นั่ง และการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย รวมถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อควบคุม
พฤติกรรมผู้ขับขี่ด้วยระบบการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radio-frequency identification: RFID) 

1. แนวทางการทดสอบโครงสร้างความแข็งแรงของตัวรถของรถโดยสารขนาดใหญ่ของไทย 

ข้อก าหนดโครงสร้างความแข็งแรงของตัวรถของรถโดยสารขนาดใหญ่ ( UNECE 66) เป็น
ข้อก าหนดหนึ่งท่ีประเทศไทยน ามาก าหนดแนวทาง เพื่อออกแบบโครงสร้างชิ้นส่วนของตัวถังรถโดยสาร 1 ชั้น 
และ 2 ชั้น  โดยรถโดยสารจะผ่านมาตรฐานนี้ได้ จะต้องทดสอบการพลิกคว่ าจากความสูงไม่น้อยกว่า 80 ซม. 
ของน้ าหนักรถจริง และโครงสร้างของรถต้องไม่ยุบตัวมากเกินกว่าพื้นท่ีปลอดภัย โครงการนี้นับว่าเป็น
ประโยชน์มากท่ีได้มีการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างหลักและรองของตัวถังรถโดยสารโดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นพิเศษ และการก าหนดมาตรฐานของการสร้างรถโดยสารในประเทศไทยให้อยู่ใน
ระดับสากลต่อไป  คาดว่าจะมีการบังคับใช้กับรถโดยสารประจ าทางขนาดใหญ่ท่ีจดทะเบียนใหม่ต้ังแต่วันท่ี 1 
มกราคม 2557 
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(6) มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

2. แนวทางการทดสอบมาตรฐานที่นั่งและจุดยึดที่นั่งของรถโดยสารประจ าทาง 

ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยส าหรับท่ีนั่งรถโดยสาร เพื่อร่างมาตรฐานการทดสอบท่ีนั่งรถ
โดยสารสาธารณะ  โดยศึกษาจากมาตรฐานการทดสอบของสหประชาชาติ จากนั้นท าการสร้างต้นแบบเครื่อง
ทดสอบท่ีนั่งรถโดยสารตามมาตรฐาน และน ามาทดสอบท่ีนั่งท่ีผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสหประชาชาติ  
โดยท าการเปรียบเทียบผลการทดสอบความแข็งแรงของท่ีนั่งใน 3 ส่วน คือ ความแข็งแรงของเฟรมท่ีนั่ง ความ
แข็งแรงของจุดต่อท่ีนั่งกับโครงสร้างรถ และความแข็งแรงของจุดต่อท่ีนั่งกับเข็มขัดนิรภัย  โดยผลลัพธ์ของ
โครงการนี้จะได้เครื่องทดสอบท่ีนั่งของรถโดยสารผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่ก าหนด และติดตั้งยังห้อง
ทดสอบกลางเพื่อให้บริการทดสอบให้กับผู้ประกอบการต่อไปได้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับรถโดยสารทุกประเภทท่ี
จดทะเบียนใหม่ต้ังแต่ วันที่ 1 มกราคม 2556 

3. ข้อก าหนดการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารประจ าทางของไทย 

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีการบังคับให้รถโดยสารประจ าทางบางมาตรฐานต้องติดตั้งเข็มขัด
นิรภัยทุกท่ีนั่ง ได้แก่ รถโดยสารมาตรฐาน 1 (ก) มาตรฐาน 4 (ก) มาตรฐาน 1 (ข) ชนิดท่ีนั่งพิเศษ มาตรฐาน 4 
(ข) ชนิดท่ีนั่งพิเศษ นอกจากนี้จะต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยส าหรับผู้ขับรถและผู้นั่งตอนหน้าแถวเดียวกันกับผู้ขับ
รถแก่รถท่ีใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจ านวนที่นั่งไม่เกิน 15 ท่ีนั่งท่ีจดทะเบียนตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2537  
และได้เพิ่มประเภทรถให้มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันท่ี 
1 มกราคม 2556 ยกเว้นรถตู้โดยสารประจ าทางจะเริ่มมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 เมษายน 2555  อย่างไรก็ตาม ยังมี
การยกเว้นกับรถโดยสารบางประเภทท่ีไม่จ าเป็นต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ได้แก่ รถโดยสารภายในเมือง ( city 
bus) รถโดยสารที่มีท่ียืน และรถโดยสารที่มีท่ีนั่งตามแนวขวาง เช่น รถโดยสารไม่ปรับอากาศประภทรถสอง
แถว 

ในสหภาพยุโรปได้มีการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาควิชาการ 
ภาครัฐ และเอกชน และจัดท าข้อตกลงด้านมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะในการผลิตเพื่อการน าเข้า
และส่งออก และการให้บริการรถโดยสารข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะความร่วมมือว่าด้วยการปรับ
ใช้มาตรฐานทางด้านเทคนิคส าหรับยานพาหนะ อุปกรณ์ และส่วนควบ ตามข้อตกลงปี ค.ศ. 1958 (1958 
Agreement) มีข้อบังคับแนบท้ายข้อตกลง 127 ข้อ  โดยประเทศผู้เข้าร่วมในข้อตกลงสามารถน าข้อก าหนดไป
ปฏิบัติในเชิงสมัครใจเพื่อให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างประเทศ 

ประเทศไทยได้น าข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของ UNECE มาเป็นแนวทางเพื่อก ากับดูแลรถ
โดยสารประจ าทางในปัจจุบันให้มีความปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น โดยข้อก าหนดของ UNECE จะช่วยลดความ
สูญเสียท่ีเกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุ แต่เนื่องจากข้อตกลงนี้ จะต้องมีการทดสอบอุปกรณ์และส่วนควบของ
ยานพาหนะของผู้ผลิต จึงจะท าให้เกิดต้นทุนในการทดสอบขึ้น อย่างไรก็ดี ได้มีการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ต้นุทนท่ี
เกิดขึ้นจากการทดสอบเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับจากการลดความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ เพื่อ
เสนอวิธีการทดสอบท่ีเหมาะสม โดยวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์จากการทดสอบความแข็งแรงของ
โครงสร้างรถโดยสารขนาดใหญ่ และความแข็งแรงของท่ีนั่ง และการยึดท่ีนั่งของรถโดยสารขนาดใหญ่ ควบคู่กับ
การคาดเข็มขัดนิรภัย 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (7) 
 

ในการทดสอบและการจ าลองสถานการณ์ เพื่อยอมรับโครงสร้างของตัวรถขนาดใหญ่และความแข็งแรง
ของท่ีนั่ง ประกอบด้วย ต้นทุนบุคลากร ( personnel costs) ต้นทุนของเครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจสอบ 
(measurement device costs) และต้นทุนของวัสดุหรือต้นแบบท่ีน ามาทดสอบ ( material costs) เช่น ท่ีนั่ง 
ท้ังนี้ต้นทุนจะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของการทดสอบเช่นกัน 

จากการประเมินผลประโยชน์ส าหรับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสและต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการทดสอบ
และจ าลองสถานการณ์ครั้งแรกตาม ECE-R66 และ ECE-R80 สามารถค านวณอัตราส่วนระหว่างการทดสอบท่ี
สามารถท าได้ตามต้นทุนที่เกิดจากการทดสอบและผลประโยชน์จากการประหยัดต้นทุนเศรษฐกิจสังคม 

ส าหรับกระบวนการทดสอบ ECE-R66 อัตราส่วนแสดงให้เห็นว่าต้นทุนท่ีประหยัดได้นั้นเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ส าหรับการทดสอบและจ าลองสถานการณ์ นั่นคือ Bay section test ทดสอบ
ประมาณ 4-7 ครั้ง การจ าลองสถานการณ์ทดสอบได้ประมาณ 3 ครั้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าวิธีการทดสอบ Bay 
Section และการจ าลองสถานการณ์สามารถทดสอบมากกว่าข้อก าหนดท่ีสหภาพยุโรปต้องการได้ เว้นแต่การ
ทดสอบตัวรถท้ังคันที่ต้นทุนการทดสอบสูงกว่า โดยมีอัตราส่วนการทดสอบท่ีเป็นไปได้กับอัตราส่วนจ านวนการ
ทดสอบตามข้อก าหนดเท่ากับ 0.3-0.5 อัตราส่วนนี้สะท้อนให้เห็นว่าการทดสอบตัวรถท้ังคันจะต้องแสดงถึง
ผลประโยชน์ที่เพียงพอต่อต้นทุนการทดสอบท่ีสูงมากกว่า 

5. กลไกการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของตัวรถของรถโดยสารประจ าทาง  

การตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของตัวรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกเป็นอ านาจหน้าที่
ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งมีอ านาจ 3 ส่วน ได้แก่ 

1. การตรวจสภาพตามระยะเวลา  

ตามกฎหมายระบุให้รถขนส่งผู้โดยสารต้องเข้ารับการตรวจสภาพท่ีส านักงานขนส่งหรือสถาน
ตรวจสภาพรถเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ทุก 6 เดือน  มีหลักเกณฑ์รายการการ
ตรวจสอบ 59 รายการ แบ่งเป็น การตรวจโดยการทดสอบการใช้งาน การตรวจพินิจ และการทดสอบโดย
เครื่องมือทางวิศวกรรม ซึ่งวิธีการทดสอบโดยเครื่องมือทางวิศวกรรมมีสัดส่วนน้อยสุดจ านวน 11 รายการ หรือ
ร้อยละ 18.64 ของรายการการตรวจท้ังหมด 

ท้ังนี้ มีข้อสังเกตเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจสภาพ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
มาตรฐานของเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถท่ีใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร เช่น วิธีการตรวจสภาพของโครงคัส
ซี ท่ีใช้การตรวจพินิจโครงคัสซี จากโครงขวางต้องมีสภาพดี ไม่มีรอยแตกร้าว ผุกร่อนหรือบิดเบี้ยวผิดรูปมาก 
กรณีจ าเป็นให้ใช้ค้อนเคาะตรวจสอบร่วมด้วย ซึ่งเป็นการวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญ ( expert judgement) มาก
เกินไป หรือการก าหนดจ านวนผู้โดยสารนั่ง-ยืน และจ านวนผู้โดยสารรวม ที่ถือเกณฑ์น้ าหนักผู้โดยสารท่ีคนละ 
55 กิโลกรัม เพื่อก าหนดน้ าหนักบรรทุกรวม ดังตารางท่ี 2 
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(8) มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ตารางที่ 2: ข้อสังเกตหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสภาพรถ 

รายการ รายละเอียด 
การตรวจสภาพของโครงคัสซี  ตรวจพินิจโครงคัสซีหรือโครงขวางต้องมีสภาพดี ไม่มีรอยแตกร้าว ผุกร่อน

หรือบิดเบี้ยวผิดรูปมาก กรณีจ าเป็นให้ใช้ค้อนเคาะตรวจสอบร่วมด้วย  
การตรวจกระจกกันลมหน้า และตัวถังส่วนที่  
เป็นกระจก  

ต้องไม่ช ารุดหรือแตกร้าว และต้องเป็นกระจกนิรภัยตามที่ราชการก าหนด  

การตรวจจ านวนผู้โดยสารน่ัง-ยืน และจ านวน
ผู้โดยสารรวม  

ให้นับจ านวนผู้โดยสารน่ังและยืนรวมกัน น้ าหนักผู้โดยสารให้ถือเกณฑ์ 55 
กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร 1 คน ทั้งนี้การก าหนดจ านวนผู้โดยสารรวมจะต้องไม่
เกินเกณฑ์น้ าหนักรวมสูงสุดที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ  

การก าหนดจ านวนผู้โดยสารยืน  ให้ค านวณจากพ้ืนที่ราบ โดยถือหลักเกณฑ์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ,200 ตร.
ซม.ต่อผู้โดยสารยืน 1 คน  

สปริงและเครื่องผ่อนคลายความสั่นสะเทือน  สามารถรับน้ าหนักและการสั่นสะเทือนของตัวรถเต็มอัตราบรรทุกได้โดย
ปลอดภัย และมีเคร่ืองผ่อนคลายความสั่นสะเทือนที่ล้อทุกล้อ เพลาละไม่
น้อยกว่า 2 ชุด ซ่ึงสามารถผ่อนคลายความสั่นสะเทือนได้ตามสมควร  

ความสูงของรถ  ต้องไม่ท าให้รถมีการทรงตัวได้น้อยกว่าเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบก
ประกาศ  

ที่มา: ประมวลจากคู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก, ส านักวิศวกรรมยานยนต์ 
กรมการขนส่งทางบก, (2554) 

ในปีงบประมาณ 2553 มีรถโดยสารทั้งประจ าทางและไม่ประจ าทางท่ีไม่ผ่านการตรวจสภาพอยู่
ร้อยละ 5 และเมื่อพิจารณารถท่ีเข้ารับการตรวจสภาพโดยจ าแนกประเภทรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง  
ทางบกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2543 - 2553) พบว่า มีรถโดยสารที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพเฉลี่ย
ร้อยละ 7.94 ต่อปี โดยแบ่งออกเป็นรถโดยสารประจ าทางเฉลี่ยร้อยละ 5.07 ต่อปี และรถโดยสารไม่ประจ าทาง
เฉลี่ยร้อยละ 2.87 ต่อปี ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนท่ีสูงกว่ารถท้ังหมดที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพ  

2. การตรวจสภาพแบบเรียกตรวจ  

กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกให้อ านาจกับผู้ตรวจการในการตรวจสอบ ถ้า ผู้ตรวจการพบว่า  
รถคันใด มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง  สามารถด าเนินการ ก) รายงานนายทะเบียนทราบ  ข) ระงับใช้เป็นการ
ชั่วคราว หรือ ค) สั่งให้น ารถคันดังกล่าวให้พนักงานตรวจสภาพตรวจสอบภายในเวลาที่ก าหนด 

กรมการขนส่งทางบกได้มีการกวดขันรถโดยสารประจ าทางในบางกรณี เช่น ในกรณีของ  
รถตู้โดยสาร ในช่วงท่ีผ่านมามีข่าวทางสื่อเรื่องของความไม่ปลอดภัยท้ังการขับเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด 
หรือมีการเพิ่มจ านวนท่ีนั่ง ซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกได้ สั่งการให้ตรวจเข้มทุกเส้นทาง เฉพาะระหว่างเดือน 
มกราคม – กรกฎาคม 2554  พบผู้ท่ีกระท าผิดกว่า 700 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม่พกใบอนุญาตขับรถ
และแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ วิ่งออกนอกเส้นทาง ไม่ติดป้ายแสดงอัตราค่าโดยสาร และเพิ่มจ านวนท่ีนั่ง 
(กรมการขนส่งทางบก – 5 สิงหาคม 2554) 
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ข้อมูลด้านการตรวจการขนส่งท่ีน่าสนใจ พบว่าตั้งแต่ปี 2550 มีการเรียกตรวจรถตามกฎหมายว่า
ด้วยการขนส่งทางบก ประมาณ 500,000 คันต่อปี อย่างไรก็ดี แนวโน้มของผู้ฝ่าฝืนที่ตรวจพบ กลับพบว่า  
มีสัดส่วนท่ีสูงขึ้น จากเดิมที่มีร้อยละของผู้ฝ่าฝืนต่อจ านวนรถท่ีถูกตรวจ ประมาณร้อยละ 11 ในปี 2550 เพิ่มขึ้น
สูงถึงร้อยละ 25 ในปี 2553 

ถ้าจะดูในรายละเอียดของรถท่ีกระท าผิดนั้น พบว่า สัดส่วนของผู้ฝ่าฝืนที่เป็นรถโดยสารประจ าทาง 
สูงขึ้นเรื่อยๆ จากประมาณร้อยละ 16 ในปี 2550 เพิ่มเป็นร้อยละ 34 ในปี 2553 ซึ่งพบว่าความผิดด้านความ
ปลอดภัยของยานพาหนะนั่นคือ การเปลี่ยนแปลงสาระของรถโดยสาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มท่ีนั่ง พบว่ามี
สัดส่วนที่สูงพอสมควร 

จากข้อมูลการกระท าผิดจากกรณีเรียกตรวจ พบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งภาครัฐควรมีมาตรการท่ี
ชัดเจนในการลดจ านวนผู้กระท าผิด โดยเฉพาะในส่วนของรถโดยสารประจ าทาง ถ้าสามารถเชื่อมโยงการ
ตรวจสอบแบบเรียกตรวจเข้ากับการตรวจสภาพประจ าปี และเง่ือนไขการเดินรถและกระบวนการให้ใบอนุญาต
ก็จะสามารถเพิ่มความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การตรวจสภาพท่ีสถานประกอบการ/สถานที่บ ารุงรักษา  

กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ก าหนดให้ อธิบดีหรือนายทะเบียน มีอ านาจเข้าไปในสถานที่
ด าเนินการของผู้ได้รับใบอนุญาตเพื่อทราบข้อเท็จจริง  โดยท่ีอธิบดีสามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจการหรือ
พนักงานตรวจสภาพท าการแทนได้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับยกระดับการตรวจสภาพรถโดยสารประจ าทาง 

การวิเคราะห์ผลของการตรวจสภาพรถโดยสารประจ าทาง มีข้อจ ากัดหลายด้าน ได้แก่ 

 ขาดรายละเอียดของข้อมูลด้านการตรวจสภาพรถ  

- ประเภทของข้อบกพร่องท่ีพบในการตรวจสภาพ 

- ข้อมูลอายุรถและการตรวจสภาพ 

 ขาดข้อมูลด้านการตรวจสภาพแบบเรียกตรวจ 

 ขาดข้อมูลด้านการตรวจสภาพ ณ สถานประกอบการ 

จากการพิจารณาแนวทางการก าหนดมาตรการด้านการตรวจสภาพแล้ว ข้อเสนอท่ีควรพิจารณา
ปรับปรุง ได้แก่ 

 พิจารณาคาบเวลาที่เหมาะสมระหว่างรถประเภทต่างๆ และรถอายุต่างๆ ให้เหมาะสม 

 พัฒนากลไกการตรวจสภาพขณะเดินรถ (เรียกตรวจ) ให้เชื่อมโยงกับการตรวจสภาพตาม
คาบเวลา 

 พัฒนาแนวทางการเชื่อมโยงการตรวจสภาพและการให้ใบอนุญาตประกอบการ 
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(10) มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

6. การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของตัวรถของรถโดยสารประจ าทางของ
ผู้ประกอบการ 

แนวทางในการประมวลผลการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของตัวรถของผู้ประกอบการ จะ
พิจารณาจากปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบ ารุงรักษาและการซ่อมบ ารุง ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 
หลักการจัดการ ผลิตภาพของบุคลากร และสมรรถนะของรถโดยสารและเครื่องมือ ทั้ง 3 ปัจจัยเป็น
องค์ประกอบท่ีมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพในการบ ารุงรักษารถโดยสาร อย่างไรก็ดีการบริหารด้านการ
บ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงให้รถมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนการประกอบการที่มีอย่างจ ากัด จึง
จ าเป็นต้องผนวกความสามารถในการควบคุมต้นทุนการบ ารุงรักษาและการซ่อมบ ารุงเข้าไปองค์ประกอบหนึ่ง
ของการเพิ่มประสิทธิภาพในการบ ารุงรักษา  

การบริหารจัดการด้านการบ ารุงรักษาและการซ่อมบ ารุงของผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทาง ได้
ประมวลลักษณะของการประกอบการที่มีผลต่อการบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงของตัวรถ กล่าวคือ ผู้ประกอบการ
รถโดยสารที่ถือใบอนุญาตและผู้ประกอบการรถร่วมขนาดใหญ่จะมีลักษณะการบริหารจัดการด้านการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมในลักษณะเดียวกัน แต่มีลักษณะแตกต่างจากผู้ประกอบการรถร่วมขนาดเล็ก  นั่นคือ 
กิจการขนาดใหญ่จะบริหารจัดการด้านการซ่อมบ ารุงอย่างเป็นระบบ โดยมีฝ่ายบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงของ
บริษัท มีการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกให้บริการ และมีแบบฟอร์มส าหรับการตรวจสอบรถในแต่ละวัน ในทาง
ตรงกันข้ามกิจการขนาดเล็กจะใช้ประสบการณ์ด้านการซ่อมบ ารุงจากเจ้าของรถเท่านั้น จึงไม่มีการเก็บข้อมูลใน
การประกอบการ 

ด้านการบริหารจัดการภายใต้ข้อก าหนดของกรมการขนส่งทางบก พบว่ากิจการขนาดใหญ่มีการ
ตรวจสอบข้อก าหนดด้านความปลอดภัยจากสื่อต่างๆ ที่กรมการขนส่งทางบกประชาสัมพันธ์ ขณะที่
ผู้ประกอบการรายย่อยจะตรวจสอบข้อก าหนดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากประกาศของผู้ประกอบการที่ถือ
ใบอนุญาต โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อก าหนดท่ีกรมการขนส่งทางบกก าหนด อย่างไร
ก็ดี หากมีการเพิ่มข้อก าหนดด้านความปลอดภัยให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ผู้ประกอบการไม่สามารถลดต้นทุน
ด้านอื่น และต้องยอมรับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น 

ด้านบุคลากรด้านซ่อมและบ ารุงรักษาจะมีเฉพาะกิจการขนาดใหญ่ โดยขนาดกิจการจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจท่ีผู้ประกอบการจะมีฝ่ายซ่อมและบ ารุงรักษาของตนเอง โดยกิจการท่ีให้บริการด้วยรถโดยสารประจ า
ทางขนาดใหญ่จะมีความประหยัดต่อขนาด เมื่อกิจการมีรถมากกว่า 30 คันขึ้นไป และกิจการท่ีให้บริการด้วยรถ
โดยสารประจ าทางขนาดเล็กจะมีความประหยัดต่อขนาดเมื่อกิจการมีรถมากกว่า 10 คันขึ้นไป  

7. สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านมาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง
ได้มาจาก การวิเคราะห์ลักษณะการประกอบการรถโดยสารประจ าทาง ท่ีสะท้อนถึงการขยายตัวของ
จ านวนรถโดยสารและการบริหารจัดการของผู้ประกอบการรถโดยสาร ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุจาก  
รถโดยสารประจ าทาง ท่ีแสดงถึงความสูญเสียทางสังคมและเศรษฐกิจ การวิเคราะห์มาตรฐานความ
ปลอดภัยของรถในประเทศไทย ในด้านข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง 
กลไกการก ากับดูแลการเข้ามาประกอบการรถโดยสาร กลไกการบังคับใช้และการตรวจสภาพรถโดยสาร
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ประจ าทางตามคาบเวลา  ในบริบทการบังคับใช้กฎระเบียบเรื่องความพร้อมของยานพาหนะส าหรับการขับขี่
บนท้องถนน (Roadworthiness Enforcement) การตรวจสภาพตามระยะเวลา (Periodic Inspection) การตรวจ
สภาพขณะใช้งาน (Roadside Inspection) การตรวจสภาพท่ีสถานประกอบการ 

นอกเหนือจากการวิเคราะห์ลักษณะการประกอบการ การวิเคราะห์มาตรฐานความปลอดภัย การบังคับ
ใช้และการตรวจสภาพตามคาบเวลา คณะวิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานก ากับดูแลด้านความปลอดภัยของ
รถในระบบรถโดยสารประจ าทาง และเก็บข้อมูลการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของผู้ประกอบการ  
รถโดยสารประจ าทาง รวมท้ังประมวลมุมมองข้อคิดเห็นท่ีส าคัญจากการจัดประชุมระดมความคิดเห็นทุกภาค
ส่วนที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามาผนวกรวมเป็นข้อมูลท่ีค้นพบจากการศึกษา และจัดท าเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ของมาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทางการก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้ และ
การตรวจสอบ 

การจัดท าและวางแผนบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนต้องพิจารณาถึงปัจจัยเชิงประสิทธิภาพท่ี
สามารถชี้วัดการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยได้ โดยต้องครอบคลุมช่วงเวลาทั้งก่อนเกิดอุบัติเหตุ ระหว่าง
เกิดอุบัติเหตุ และหลังเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านความเสี่ยงท่ีมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ  (Risk exposure factors) เช่น ปริมาณจราจร
จ าแนกตามยานประเภทพาหนะและผู้ใช้ถนน และจ านวนการให้บริการขนส่งทางถนน 

2) ปัจจัยทางตรงท่ีเป็นผลจากการจัดการด้านความปลอดภัย ( Final safety outcome factors) ได้แก่ 
จ านวนผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 

3) ปัจจัยท่ีมีความเชื่อมโยงกับความปลอดภัย (Intermediate safety outcome factors) ได้แก่  

- การวางแผน การออกแบบ และการใช้โครงข่ายถนนอย่างปลอดภัย เช่น การออกแบบจุดตัด

ถนน การใช้ถนนอย่างเหมาะสม กับประเภทยานพาหนะและการขนส่ง การใช้อุปกรณ์เพื่อ

ความปลอดภัย (เข็มขัดนิรภัย หมวกกันน็อค) การควบคุมความเร็วในการขับขี่ รวมถึงการ

วางแผนและการเลือกเส้นทางในการเดินทาง 

- การพัฒนาความปลอดภัยของยานพาหนะและการใช้โครงข่ายถนนอย่างปลอดภัย เช่น การ

ตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร การออกใบอนุญาตการขับขี่

ยานพาหนะ และการส่งเสริมความรู้และปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 

- การดูแลและคุ้มครองผู้ประสบอุบัติเหตุ เช่น การเตรียมพร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน การ

ให้การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถนะให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุบติเหตุ 

จากการทบทวน ประมวล และวิเคราะห์ดังกล่าว สรุปได้ว่า ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 

1. มาตรฐานของตัวรถ 

2. การตรวจสภาพรถ 
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(12) มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

3. ความพร้อมของยานพาหนะส าหรับการขับขี่บนท้องถนน 

4. การบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย 

5. ความเชื่อมโยงของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของมาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง 

ประเด็น ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. มาตรฐานของตัวรถ  ยังไม่มีการก ากับดูแล
มาตรฐานความปลอดภัย
ของผู้ประกอบการที่ต่อ
ตัวถังรถโดยสาร 

 ผู้ประกอบการที่ต่อตัวถัง
รถโดยสารส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการรายย่อย ไม่
มีวิศวกรควบคุมโรงงาน 
และระบบควบคุม
มาตรฐานการผลิต (ISO) 

 การก ากับดูแลด้านความ
ปลอดภัยของตัวรถ
โดยสารไม่ครอบคลุม 
รถโดยสารประจ าทางทุก
ประเภทในระบบ เช่น การ
ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย 
ที่บังคับเฉพาะรถ ม.1(ก) 
ม.4(ก) ม.1(ข) ชนิดที่นั่ง
พิเศษ และ ม.4(ข)ชนิดที่
นั่งพิเศษเท่านั้น 

 ข้อก าหนดด้านความ
ปลอดภัยจะมีผลเฉพาะรถ
โดยสารใหม่ที่เข้ามาใน
ระบบเท่านั้น ไม่มีผลกับ
รถโดยสารเดิมที่อยู่ใน
ระบบ เช่น การทดสอบ
ความแข็งแรงของที่นั่งและ 
จุดยึด 

 สร้างกลไกการก ากับดูแล
ผู้ประกอบการที่ต่อตัวถัง
รถโดยสาร โดยภาครัฐ
จะต้องติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลด้านความ
ปลอดภัย 

 พัฒนาเคร่ืองมือการ
ทดสอบควบคู่ไปกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การติดตามและ
ประมวลผล 

 ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) 

 กรมการขนส่งทางบก 
(ขบ.) 

 การก าหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยไว้สูง จะ
ส่งผลต่อต้นทุนที่เพ่ิม
สูงขึ้น และผู้ประกอบการ
จะต้องรับภาระต้นทุนที่
เพ่ิมสูงขึ้น 

 มีฐานข้อมูลต้นทุนการ
ประกอบการรถโดยสาร
ประจ าทางที่จัดเก็บอย่าง
ต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
โดยจะต้องศึกษาลักษณะ
ความต้องการน าไปใช้

 กรมการขนส่งทางบก 
(ขบ.) 

 ส านักงานสถิตแห่งชาติ 
(สสช.) 

 ผู้ประกอบการรถโดยสาร
ประจ าทาง 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (13) 
 

ประเด็น ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ประโยชน์จากข้อมูล และ
เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ 

 ให้การอุดหนุนด้านการ
ลงทุน เช่น การลดภาษี
การน าเข้าคัสซีที่มี
คุณภาพ การลดภาษี
น าเข้ารถโดยสารใหม่ทั้ง
คัน 

 ให้การอุดหนุนด้านการเงิน 
โดยวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน
การประกอบการ รายได้
จากการประกอบการ 

 วิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
น ามาตรฐานความ
ปลอดภัยที่เป็นสากลมาใช้
กับการขนส่งรถโดยสาร
ประจ าทางในประเทศไทย 

2. การตรวจสภาพรถ  ขาดเครื่องมือทาง
วิศวกรรมในการตรวจสอบ
มาตรฐานความปลอดภัย 
ส่วนใหญ่เป็นการตรวจ
พินิจ 

 น าแนวทางมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่เป็น
มาตรฐานสากลมา
ประยุกต์ใช้กับการ
ตรวจสอบเครื่องอุปกรณ์
และส่วนควบของรถ
โดยสารประจ าทาง เช่น  
1) ข้อก าหนดด้านความ
ปลอดภัยของ UNECE  
2) ข้อก าหนดด้านความ
ปลอดภัยของออสเตรเลีย 
ADR และ 3) มาตรฐาน 
ISO 39001 ซึ่งจะแสดง
รายละเอียดเครื่องมือที่ใช้
ในการทดสอบที่สามารถ
แสดงผลอย่างชัดเจน 

 ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) 

 กรมการขนส่งทางบก 
(ขบ.) 

 กระทรวงการคลัง 

 ขาดรายละเอียดของข้อมูล
ด้านการตรวจสภาพรถ 
เช่น ประเภทของ
ข้อบกพร่องที่พบในการ
ตรวจสภาพ ข้อมูลอายุรถ
และการตรวจสภาพ 

 

 พัฒนาแนวทางการ
เชื่อมโยงการตรวจสภาพ
และการให้ใบอนุญาต
ประกอบการ 

 มีการใช้ระบบเรตติ้งกับ
ผู้ประกอบการ เพ่ือช่วยใน
การตรวจสอบ

 กรมการขนส่งทางบก 
(ขบ.) 

 ผู้ประกอบการรถโดยสาร
ประจ าทาง 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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(14) มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ประเด็น ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ขาดข้อมูลด้านการตรวจ
สภาพและผู้ประกอบการ 

ผู้ประกอบการที่มี
พฤติกรรมที่จะใช้รถที่ไม่
ปลอดภัยให้มีการตรวจ
อย่างเข้มข้น และลด
ค่าใช้จ่ายส าหรับ
ผู้ประกอบการที่มีประวัติดี 
(มีการสุ่มตรวจน้อยกว่า) 

 ผู้ประกอบการที่ถือ
ใบอนุญาตประมาณร้อยละ 
60 ไม่มีรถโดยสาร และ
ผู้ประกอบการรถร่วม
ประมาณร้อยละ 94 เป็น
ผู้ประกอบการที่มีรถเพียง
คันเดียว 

 ก าหนดทุนจดทะเบียน
ตามจ านวนรถที่บรรจุตาม
เงื่อนไขการเดินรถ เพราะ
ทุนจดทะเบียนสามารถ
สะท้อนถึงความสามารถ
ในการรับผิดชอบต่อความ
เสียหายจากอุบัติเหตุ 

 กรมการขนส่งทางบก 
(ขบ.) 

3. ความพร้อมของ
ยานพาหนะส าหรับการ
ขับขี่บนท้องถนน 

 ขาดข้อมูลด้านการตรวจ
สภาพแบบเรียกตรวจ 

 พัฒนากลไกการตรวจ
สภาพขณะเดินรถ (เรียก
ตรวจ) ให้เชื่อมโยงกับการ
ตรวจสภาพตามเวลา 

 ใช้การสุ่มตรวจสภาพขณะ
ให้บริการเพ่ือให้
ผู้ประกอบการมีความ
กระตือรือร้นในการรักษา
สภาพรถตลอดเวลา 

 

 พนักงานขับรถจะเป็น
ผู้ตรวจความพร้อมของรถ
โดยสารประจ าทางก่อน
ให้บริการของ
ผู้ประกอบการ 

 ตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการขนส่ง เพ่ือ
ฝึกอบรมเทคนิคด้านต่างๆ 
เช่น การขับรถอย่าง
ปลอดภัย เทคนิคการดูแล 
รถโดยสาร เทคนิคการใช้
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัว
รถโดยสาร 

 กรมการขนส่งทางบก 
(ขบ.) 

4. การบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัย 

 ระยะเวลาในการออก
กฎระเบียบใช้เวลานาน เช่น 
การน าข้อก าหนดของ 
UNECE มาใช้กับรถยนต์น่ัง
ส่วนบุคคลต้องใช้เวลา 5 ปี 

 การสร้างภาคีเครือข่าย
ด้านความปลอดภัยของ 
ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผู้โดยสาร 

 กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 
 ผู้ประกอบการรถโดยสาร
ประจ าทาง 

 ผู้ใช้บริการรถโดยสาร
ประจ าทาง 

 การก ากับดูแลการกระท า
ความผิดของ
ผู้ประกอบการรถร่วมท า
ได้ยาก 

 มีบทลงโทษที่ชัดเจน เช่น 
บทลงโทษตามระดับขั้น 
เช่น การปรับ การสั่งพัก
การเดินรถ และการยกเลิก

 กรมการขนส่งทางบก 
(ขบ.) 

 ผู้ประกอบการรถโดยสาร
ประจ าทาง 
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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (15) 
 

ประเด็น ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การประกอบการ  องค์การขนส่งมวลชล

กรุงเทพ (ขสมก.) 
 บริษัท ขนส่ง จ ากัด 

(บขส.) 
5. ความเชื่อมโยงของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 หน่วยงานที่ให้ใบอนุญาต
ประกอบการและ 
หน่วยงานด้านความ
ปลอดภัย ยังขาดความ
เชื่อมโยงกัน เช่น 
ผู้ตรวจการจะต้องแจ้งการ
กระท าผิดของ
ผู้ประกอบการให้แก่
หน่วยงานที่ให้ใบอนุญาต 
ที่ส่งผลต่อสิทธิการถือ
ใบอนุญาต 

 หลักเกณฑ์ด้านความ
ปลอดภัยของตัวรถเพ่ือยื่น
ขอใบอนุญาต พิจารณา
เฉพาะอายุรถโดยสาร
เท่านั้น 

 ภาครัฐควรพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ 
(application) ในการ
บันทึกข้อมูลด้านการ
ประกอบการรถโดยสาร 
เพ่ือช่วยลดจ านวนเอกสาร
และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ 

 ติดตามและประมวลผล
การย่ืนแผนธุรกิจเพ่ือยื่น
ขอใบอนุญาต และมีดัชนี
ด้านความปลอดภัยเป็น
หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาการให้ใบอนุญาต
ประกอบการ เช่น 
แผนการซ่อมและ
บ ารุงรักษา 

 กรมการขนส่งทางบก 
(ขบ.) 

 ผู้ประกอบการรถโดยสาร
ประจ าทาง 

 ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) มีการตั้ง
คณะท างานด้าน
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน ซึ่งครอบคลุม
เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล 

 ตั้งคณะท างานร่วมระหว่าง
กรมการขนส่งทางบก 
ส านักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม เพ่ือก าหนด
มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยของชิ้นส่วนรถ
โดยสารประจ าทาง 

 ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 กรมการขนส่งทางบก 
(ขบ.) 

 ต ารวจเป็นหน่วยงาน
ส าคัญและสามารถเข้าถึงที่
เกิดเหตุจากอุบัติเหตุรถ
โดยสารประจ าทางก่อน
และมีก าลังคนที่เพียงพอ
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

 สร้างองค์ความรู้ทางด้าน
เทคนิคแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ในการสืบสวนอุบัติเหตุ
ทางถนน 

 กรมการขนส่งทางบก 
(ขบ.) 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 
การพิสูจน์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารประจ าทางยังเป็นไปได้ยาก ท าให้ข้อสรุปของการ

เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความผิดพลาดท่ีมีสาเหตุจากของพนักงานขับรถ จึงต้องมีการพัฒนาหน่วย
สืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุรถโดยสารประจ าทาง ซึ่งจะต้องมีบุคลากรที่เพียงพอและมีองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
สืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ เพื่อเป็นกลไกการตรวจสอบสาเหตุ เพื่อระบุความเชื่อมโยง ความรับผิดชอบต่อความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้น  โดยมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถมีขั้นตอนและกระบวนการของระบบมาตรฐานความ



บทสรุปผู้บริหาร  
 

(16) มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ปลอดภัย ได้แก่ การออกแบบรถ การผลิตรถ การดัดแปลงรถ และการบ ารุงรักษาและการใช้งาน  นั่นคือ การ
ผลิตรถผู้ท่ีมีความรับผิดชอบหลักคือโรงงานผู้ผลิต ความรับผิดชอบบางส่วนอยู่ท่ีส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เนื่องจากการออกแบบรถจะมีชิ้นส่วนที่อยู่ภายใต้ข้อก าหนดของ สมอ. และ
กรมการขนส่งทางบกมีความรับผิดชอบเช่นกัน เนื่องจากก ากับดูแลมาตรฐานการออกแบบรถและพิจารณาแบบ
ท่ีผู้ประกอบการยื่นเพื่อน าไปใช้ประกอบการรถโดยสารประจ าทาง และขั้นตอนการผลิตรถยังคงมี 3 หน่วยงาน
ขั้นต้นเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบเช่นกัน ในส่วนของการดัดแปลงรถผู้ประกอบการเดินรถจะเป็นผู้รับผิดชอบ ร่วมกับ
กรมการขนส่งทางบกท่ีจะต้องตรวจสอบประวัติรถท่ีผ่านการดัดแปลงให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยท่ี
ก าหนด นอกจากนี้ ในส่วนของการบ ารุงรักษาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผู้ประกอบการเดินรถโดยผ่าน
แผนงานการบ ารุงรักษาและการน ารถเข้าตรวจสภาพ และกรมการขนส่งทางบกร่วมรับผิดชอบเนื่องจากเป็น  
ผู้พิจารณาออกใบอนุญาต รวมถึงอ านาจการบังคับใช้กฎหมายของต ารวจ ดังนั้นจึงเกิดขั้นตอนการเชื่อมโยง
ความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากอุบัติเหตุรถโดยสารที่เกิดขึ้น (ตารางท่ี 4)  และจะต้องมีหน่วยสืบสวน
สอบสวนอุบัติเหตุรถโดยสารเพื่อระบุสาเหตุ เช่น การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้โครงเหล็กท่ีไม่ได้มาตรฐาน ความ
รับผิดชอบจะต้องพิจารณาถึงการออกแบบผิดข้อก าหนดหรือการผลิตไม่ได้ตามข้อก าหนด ซึ่งความรับผิดชอบ
จะอยู่ท่ีผู้ผลิตและผู้ควบคุมการผลิต 

ตารางที่ 4: ความเชื่อมโยงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุรถโดยสารประจ าทาง  

ผู้ที่เก่ียวข้องด้านความ
ปลอดภัยของรถโดยสาร 

การออกแบบรถ  การผลิตรถ  การดัดแปลงรถ  
การบ ารุงรักษา 
และการใชง้าน  

กรมการขนส่งทางบก      
ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม      

โรงงานประกอบรถโดยสาร      
ผู้ประกอบการเดินรถ      
ต ารวจ      
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1 
 

 บทที่ 1 

 บทน า 

1.1 ความส าคัญของปัญหา 

รถโดยสารประจ าทางเป็นรูปแบบการเดินทางท่ีส าคัญส าหรับประชาชน ในปัจจุบันรถโดยสารประจ าทาง
ส่วนใหญ่ให้บริการโดยผู้ประกอบการเอกชน จะมีเพียงส่วนหนึ่งของรถโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครที่
ให้บริการโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และส่วนหนึ่งของรถโดยสารที่ให้บริการระหว่างจังหวัด
ด าเนินการโดย บริษัทขนส่ง จ ากัด (บขส.) ซึ่งมีลักษณะและคุณภาพการให้บริการท่ีแตกต่างกันออกไป 

ประเด็นส าคัญในเรื่องของคุณภาพการให้บริการคือ ความปลอดภัยของตัวรถของรถโดยสารประจ าทาง 
โดยท่ัวไปรถโดยสารประจ าทางทุกคันต้องมีสภาพพร้อมในการให้บริการ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกเป็น  
ผู้พิจารณาก าหนดมาตรฐานและตรวจสอบมาตรฐาน รวมถึงตรวจสภาพการใช้งานและการบ ารุงรักษา  
อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันพบว่ารถโดยสารประจ าทางบางส่วนมีสภาพทรุดโทรมและมีมาตรฐานความปลอดภัยท่ีไม่
เป็นไปตามข้อก าหนด โดยจะเห็นได้จากอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นกับรถโดยสารประจ าทางหลายครั้งท่ีท าให้เกิดความ
สูญเสียจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจ านวนมาก จากการท่ีรถโดยสารประจ าทางมีสภาพไม่พร้อมท่ีจะ
ให้บริการหรือมีการดัดแปลงจากมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

สาเหตุของปัญหามาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทางอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น 
การก าหนดมาตรฐานรถโดยสารประจ าทางท่ีไม่ดีพอ มีการดัดแปลงรถโดยสารประจ าทางท าให้มาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยด้อยลง หรือมีการตรวจสภาพการใช้งานและการบ ารุงรักษาท่ีไม่ดีพอ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้เกี่ยวโยง
กับโครงสร้างการด าเนินการของระบบรถโดยสารประจ าทางในปัจจุบันที่การให้บริการรถโดยสารประจ าทาง
ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินงานของผู้ประกอบการรายย่อยในลักษณะของการร่วมบริการ ท าให้การตรวจสภาพ
การใช้งานและการบ ารุงรักษาเป็นไปอย่างไม่มีมาตรฐาน 

งานวิจัยนี้ท าการเปรียบเทียบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง  
โดยท าการทบทวนด้านมาตรฐานตัวรถของรถโดยสารประจ าทาง ท้ังในส่วนของการก าหนดมาตรฐาน การ
ก ากับดูแลมาตรฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติในส่วนของการตรวจสภาพรถ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานและ  
วิธีปฏิบัติของต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นหาแนวทางในการปรับปรุงการก ากับดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
เพื่อยกระดับความปลอดภัยของการให้บริการรถโดยสารประจ าทางในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(1) เพื่อศึกษาถึงการก าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบมาตรฐาน และการก ากับติดตามดูแล มาตรฐาน
ของรถโดยสารประจ าทาง 
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2 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

(2) วิเคราะห์ถึงกรณีศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพความปลอดภัยและผลกระทบของการก ากับดูแล
มาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 

โดยขอบเขตการวิจัยประกอบไปด้วยหัวข้อการวิจัยดังต่อไปนี้ 

(1) ศึกษามาตรฐานของยานพาหนะของรถโดยสารประจ าทางของประเทศไทย เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานของต่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของมาตรฐานในด้านต่างๆ 

(2) ศึกษากลไกการตรวจสอบและติดตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของยานพาหนะของ  
รถโดยสารประจ าทางของประเทศไทย โดยครอบคลุมถึง รถโดยสารประจ าทางระหว่างจังหวัด 
และรถโดยสารประจ าทางภายในตัวจังหวัด 

(3) ประเมินมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะของระบบรถโดยสารประจ าทาง โดยการน าเสนอ
ในรูปของกรณีศึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย  ท้ังในส่วนของ
การก าหนดมาตรฐานและกลไกการก ากับดูแลมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ 

1.3 กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

1.3.1 กรอบแนวคิด 

จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในการประชุมครั้งท่ี 64 เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2553 ได้รับรอง  
ค าประกาศเจตนารมณ์ปฏิญญามอสโก และการประกาศให้ ปี 2554  – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัย
ทางถนน และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกมีการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการพร้อมท้ังก าหนดเป้าหมายการ
ลดการเสียชีวิตในระดับท่ีท้าทายให้เหมาะสมกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละประเทศเมื่อสิ้นสุดทศวรรษ 
ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ควรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวาระความปลอดภัย
ทางถนนของโลก จึงได้ด าเนินการพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินงานความปลอดภัยทางถนนตามกรอบ
ปฏิญญามอสโก โดยก าหนดเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า 10 คน ต่อ
ประชากรหนึ่งแสนคนในปี 2563 ซึ่งปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยนับว่ามีความรุนแรงสูง
เมื่อเทียบกับประเทศท่ีมีรายได้ประชาชาติสูง จากรายงานสถิติคดีอุบัติเหตุจราจรของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
พบว่า อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ระหว่างปี 2542  – 2552 เฉลี่ยปีละ 19.92 คน
ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ในขณะท่ีองค์ก ารอนามัยโลกระบุว่า ประเทศท่ีมีรายได้ประชาชาติสูงมีอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉลี่ยปีละ 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ซึ่งหากพิจารณาเป็นมูลค่าความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจตามรายงานการศึกษาของกรมทางหลวงเมื่อปี 2550 พบว่า  มีมูลค่าความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจจากปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกรวมท้ังสิ้นปีละ 232,855 ล้านบาท (มูลค่า ณ ปี 2550) หรือประมาณ
ร้อยละ 2.81 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมท้ังประเทศ ดังนั้นภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ จึงให้ความส าคัญ  
แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ ท้ังการก าหนดมาตรฐานตัวรถ การรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย รวมถึงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ 

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้รับผิดชอบในด้านมาตรฐานความปลอดภัยของรถในระบบ  
รถโดยสารประจ าทาง โดยขั้นตอนด้านมาตรฐานความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง  
แบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก ได้แก่ การก าหนดมาตรฐานยานพาหนะ การตรวจสอบมาตรฐานยานพาหนะ และ
การตรวจสภาพการใช้งานและบ ารุงรักษายานพาหนะ  อย่างไรก็ดี ปัจจุบันก็ยังพบปัญหามาตรฐานความ
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มาตรฐานด้านความปลอดภัยของ 
รถโดยสารประจ าทางของไทย 

มาตรฐานด้านความปลอดภัยของ 
รถโดยสารประจ าทางของต่างประเทศ 

การคัดเลือกมาตรฐานรถเพื่อจัดท ากรณีศึกษา 

ปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง โดยสาเหตุอาจเกิดจากการก าหนดมาตรฐานรถโดยสารประจ าทางท่ี  
ไม่ดีพอ มีการดัดแปลงรถโดยสารประจ าทาง ท าให้มาตรฐานด้านความปลอดภัยด้อยลง หรือมีการตรวจสภาพ
การใช้งานและการบ ารุงรักษาท่ีไม่ดีพอ 

ในการศึกษานี้จะศึกษามาตรฐานด้านความปลอดภัยของระบบรถโดยสารประจ าทางของไทย โดยการ
ทบทวนการก ากับมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทางของไทย และแนวทางการก ากับดูแล
มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทางในต่างประเทศ และจัดท ากรณีศึกษาด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัย เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ดังรูปท่ี 1-1) 

รูปที่ 1-1: กรอบแนวทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การก าหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านการขนส่งรถโดยสารประจ าทางของ
ต่างประเทศ 

 กลไกการก ากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัย 
รถโดยสารประจ าทางของต่างประเทศ 

 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การก าหนดมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านการขนส่งรถโดยสารประจ าทางของไทย 

 กลไกการก ากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัย 
รถโดยสารประจ าทางของไทย 

 การก ากับดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) 

วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบกลไกการก าหนดมาตรฐาน 
รถโดยสารประจ าทางของไทยและต่างประเทศ 

จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเผยแพร ่

 เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุตามประเภทรถ 
 วิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมรถโดยสารประจ าทาง 
 ส ารวจข้อมูลภาคสนามจากผู้ประกอบการขนส่งและ

ตรวจสภาพรถโดยสาร 
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4 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

การทบทวนการก ากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยรถโดยสารประจ าทางของไทยจะศึกษาหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข การก าหนดมาตรฐานรถโดยสารประจ าทาง โดยทบทวนกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องท่ีสะท้อนถึง
หลักการและเหตุผลในการก ากับดูแล เช่น พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 หมวด 6 ว่าด้วยรถท่ีใช้
ในการขนส่งต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบถูกต้องตามที่ก าหนด รวมถึงกลไกการ
ก ากับดูแลตั้งแต่การจดทะเบียนครั้งแรก การตรวจสภาพรายปีและระหว่างปี และการติดตามตรวจสภาพรถเพื่อ
ความปลอดภัย ทั้งนี้ ประเด็นหนึ่งท่ีต้องพิจารณาคือการให้สิทธิแก่เอกชนสามารถออกใบรับรองการตรวจ  
สภาพรถ โดยเฉพาะกลไกในการก ากับดู แลสถานตรวจสภาพเอกชน (ตรอ.) และการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบจากหน่วยงานท่ีมีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมท่ีเป็นองค์กรอิสระ 

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขความปลอดภัยระบบรถโดยสารประจ าทาง  
ของไทย แต่เนื่องด้วยข้อจ ากัดหลายประการ อาทิ จ านวนบุคลากรของรัฐท่ีมีจ านวนจ ากัด ต้นทุนการ
ประกอบการขนส่งรถโดยสารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะท่ีอัตราค่าโดยสารถูกควบคุมเนื่องจากเป็นการให้บริการ
สาธารณะ ท าให้การก ากับดูแลและการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปได้
ยาก  อย่างไรก็ตาม การขนส่งด้วยรถโดยสารถือเป็นการบริการสาธารณะ ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องหาแนวทางท่ี
เหมาะสมกับลักษณะของอุตสาหกรรมรถโดยสารประจ าทางของไทย โดยศึกษาแนวทางปฏิบัติท่ีดี ( best 
practices) ของต่างประเทศ เพื่อรวบรวมกลไกการก ากับดูแลท่ีประสบความส าเร็จ โดยจะคัดเลือกท้ังประเทศท่ี
มีระบบเศรษฐกิจใกล้เคียงกับประเทศไทยและในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ องค์ความรู้ที่
จ าเป็น กลไกการก ากับดูแลเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ การสนับสนุนด้านอื่นๆ จากภาครัฐ เป็นต้น 

ในการศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะห์รูปแบบการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยรถโดยสารประจ าทางของไทย 
ท้ังในการก าหนดเงื่อนไขการตรวจสอบ ความบกพร่องของระบบการตรวจสอบมาตรฐานรถโดยสาร และ
ลักษณะอุตสาหกรรมรถโดยสารประจ าทางในปัจจุบัน โดยหาแนวทางการก ากับดูแลท่ีเหมาะสมจากตัวแบบ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยของต่างประเทศ โดยเฉพาะการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในส่วนการสนับสนุน
ทางด้านการเงิน และด้านองค์ความรู้ อีกท้ังการคัดเลือกมาตรฐานรถโดยสารประจ าทางท้ัง 7 มาตรฐาน  
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้านอุบัติเหตุท่ีเก่ียวกับรถโดยสารประจ าทาง และวิเคราะห์ลักษณะของอุตสาหกรรม  
รถโดยสารประจ าทางท่ีเป็นอุปสรรคในการก ากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถ โดยจัดท ากรณีศึกษา
ด้านมาตรฐานความปลอดภัยจากการรวบรวมข้อมูลของผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจ าทาง หน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการก ากับดูแล และสถานตรวจสภาพเอกชน (ตรอ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ
กลไกการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยด้านตัวรถ และข้อจ ากัดและอุปสรรคต่อการพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐาน 

1.3.2 ประเด็นการศึกษา 

ค าถามส าคัญส าหรับโครงการวิจัยนี้ คือ 

1. การก าหนดมาตรฐานรถโดยสารประจ าทางของประเทศไทยมีเกณฑ์ด้านความปลอดภัยเพียงพอ
หรือไม่ 

2. การตรวจสอบมาตรฐานของรถโดยสารประจ าทางก่อนท่ีจะให้ใบอนุญาต มีเกณฑ์ด้านความ
ปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ 
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3. การตรวจสอบสภาพรถโดยสารประจ าทางขณะท าการให้บริการ มีเกณฑ์ด้านความปลอดภัย
เพียงพอหรือไม่ 

โดยหลักการแล้ว กรมการขนส่งทางบก เป็นหน่วยงานหลักในการก าหนดมาตรฐาน อนุญาต  
รถโดยสาร และตรวจสภาพรถโดยสาร แต่ในทางปฏิบัติ กรมการขนส่งทางบก อาจมีข้อจ ากัดต่างๆ ท้ังในด้าน
เทคนิคและนโยบาย ท าให้เกณฑ์ด้านความปลอดภัยในขั้นตอนต่างๆ อาจเกิดข้อ บกพร่อง  โดยงานวิจัยนี้ 
ต้องการเปรียบเทียบกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลของทางกรมการขนส่งทางบก และข้อมูลการบังคับใช้
กฎระเบียบจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และเปรียบเทียบกับมาตรฐานของต่างประเทศ โดยมีประเด็นการ
เปรียบเทียบแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 

1) ประเด็นด้านมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถโดยสาร  

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกอนุญาตให้ประเภทของรถโดยสารออกเป็นหลายมาตรฐาน ซึ่งแต่ละ
มาตรฐาน มีรายละเอียดท่ีแตกต่างกันออกไป ในการวิเคราะห์มาตรฐานด้านความปลอดภัยนี้ คณะวิจัยจะท า
การเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดจากรถมาตรฐานต่างๆ (ตามข้อมูลท่ีมีอยู่) เพื่อพิจารณาถึงความปลอดภัย
ของรถในแต่ละมาตรฐาน และวิเคราะห์ถึงประเด็นและปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร และ
เปรียบเทียบแนวทางการก าหนดมาตรฐานของรถโดยสารของประเทศไทยและของต่างประเทศ 

2) ประเด็นด้านการตรวจสอบและตรวจสภาพความปลอดภัยของผู้โดยสาร  

ในการตรวจสอบมาตรฐานและตรวจสภาพความพร้อมของการให้บริการ มีความส าคัญมากส าหรับ
ความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นบ่อยครั้งเกิดจากรถโดยสารไม่อยู่ในสภาพท่ีพร้อม
ใช้งาน ซึ่งงานวิจัยในประเด็นนี้ คณะวิจัยจะท าการเปรียบเทียบกลไกการตรวจสอบและตรวจสภาพรถโดยสาร
ในปัจจุบันกับกลไกการตรวจสภาพของต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ถึงประเด็นต่างๆ ที่ส่งผลต่อสภาพรถโดยสาร
ท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่พร้อมท่ีจะประกอบการ รวมถึงกลไกในการยกระดับการตรวจสภาพเพื่อให้รถโดยสารมี
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

3) ประเด็นด้านมาตรฐานรถโดยสารและผู้ประกอบการ  

นอกจากนี้ มาตรฐานรถโดยสารประจ าทางยังขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของผู้ประกอบการด้วย ซึ่งการวิจัย
ในส่วนนี้ จะท าการเปรียบเทียบการประกอบการของผู้ประกอบการขนาดต่างๆ ซึ่งจะแสดงถึงข้อแตกต่าง
ระหว่างผู้ประกอบการที่มีรถโดยสารท่ีมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง และผู้ประกอบการที่มีรถโดยสารท่ีมี
มาตรฐานความปลอดภัยต่ า 
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6 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

โดยสรุป ประเด็นการศึกษาข้างต้น ดังตารางท่ี 1-1 

ตารางที่ 1-1: ประเด็นการศึกษาและผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

แนวทางการศึกษา ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประเด็นด้านมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถโดยสาร 
วิเคราะห์มาตรฐานรถประเภทต่างๆ กับอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุ และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานรถโดยสาร 

ทราบถึงมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสาร
ประเภทต่างๆ  

เปรียบเทียบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ 
รถโดยสารของประเทศไทยกับต่างประเทศ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย
ของรถโดยสาร 

เปรียบเทียบกลไกการก าหนดมาตรฐานของ 
รถโดยสารของประเทศไทยกับของต่างประเทศ 

ข้อเสนอแนะในการก าหนดกลไกการขออนุญาต
มาตรฐานรถโดยสาร 

2. ประเด็นด้านการตรวจสอบและตรวจสภาพความปลอดภัยของรถโดยสาร 
วิเคราะห์มาตรฐานการตรวจสอบและตรวจสภาพ
ความปลอดภัยของรถโดยสาร  

ทราบถึงมาตรฐานการตรวจสอบและตรวจสภาพ 
รวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน 

เปรียบเทียบมาตรฐานการตรวจสอบและการ 
ตรวจสภาพความปลอดภัยของรถโดยสารของ
ประเทศไทยกับต่างประเทศ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบ
และตรวจสภาพความปลอดภัยของรถโดยสาร 

3. ประเด็นด้านมาตรฐานรถโดยสารและผู้ประกอบการ 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานความ
ปลอดภัยของรถโดยสารและผู้ประกอบการประเภท
ต่างๆ  

ทราบถึงข้อแตกต่างระหว่างผู้ประกอบการที่ม ี
รถโดยสารที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง และ
ผู้ประกอบการที่มีรถโดยสารที่มีมาตรฐานความ
ปลอดภัยต่ า 

ประเด็นนอกเหนือจากท้ังสามประเด็นข้างต้นที่จ าเป็นต้องมีการศึกษา ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศไทย ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งประเทศไทยต้องมี
การเปิดเสรีภาคบริการ ( Free Flows of Services) ตามกรอบความตกลง AEC ซึ่งถึงแม้ว่าภาคการขนส่ง
ผู้โดยสารจะเป็นสาขาท่ีไม่ใช่สาขาบริการส าคัญท่ีต้องมีการเปิดเสรี อย่างไรก็ดี ภายในปี ค.ศ. 2015 หรือ  
ปี 2558 ต้องมีการยกเลิกข้อจ ากัดต่อการค้าบริการอย่างมีนัยส าคัญ ยกเว้นกรณีมีเหตุผลอันสมควร  
(เช่น เพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน) ซึ่งในการวิจัยนี้ จะได้วิเคราะห์ประเด็นผลกระทบของ AEC ต่อความ
ปลอดภัยของการให้บริการรถโดยสารประจ าทางเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายด้านนี้
ต่อไป 
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1.3.3 ขั้นตอนการศึกษา 

โดยขั้นตอนการศึกษา แบ่งได้เป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ทบทวนกลไกการก าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบมาตรฐาน และการตรวจสภาพการใช้งานและ
บ ารุงรักษาของรถโดยสารในประเทศ 

2. ทบทวนตัวอย่างการก าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบมาตรฐาน และการตรวจสภาพการใช้งานและ
บ ารุงรักษาของต่างประเทศ (1-2 ประเทศ) 

3. เก็บข้อมูลภาคสนามจากผู้ประกอบการและผู้ตรวจสภาพรถโดยสาร 

4. วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบกลไกการก าหนดมาตรฐานรถโดยสารประจ าทางของไทยและ
ต่างประเทศ 

5. วิเคราะห์ผลกรณีศึกษาการตรวจสภาพการใช้งานและการบ ารุงรักษารถโดยสารประจ าทาง 

6. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา 

7. จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเผยแพร่ 

1.3.4 การสัมภาษณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 

ในการเก็บข้อมูล คณะวิจัยแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็นสองส่วน ได้แก่  

1. การสัมภาษณ์ เจ้าหน้าท่ีกรมการขนส่งทางบก เกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐาน การตรวจสอบ และ
การตรวจสภาพรถโดยสารประจ าทาง 

2. การส ารวจผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทาง โดยแบ่งการส ารวจตามลักษณะของผู้ประกอบการ 
และตามลักษณะการให้บริการเส้นทางรถโดยสารประจ าทาง ดังแสดงในตารางท่ี 1-2  

ตารางที่ 1-2: การส ารวจผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทาง 

 ผู้ประกอบการที่มี
ใบอนุญาต  

ผู้ประกอบการรถร่วม
ขนาดใหญ่  

ผู้ประกอบการรถร่วม
ขนาดเล็ก  

รถโดยสารขนาดใหญ่
ระหว่างเมือง  

บขส.  2-3 ราย  5-10 ราย  

รถโดยสารขนาดใหญ่
ภายในเขต

กรุงเทพมหานคร  

ขสมก. และ  
บางกอกไมโครบัส  

2-3 ราย  5-10 ราย  

รถตู้โดยสารในเขต
กรุงเทพมหานคร  

-  
(ขสมก. และ บขส. เป็น 

ผู้ถือใบอนุญาต)  

2-3 ราย  5-10 ราย  
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8 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ในการส ารวจผู้ประกอบการ คณะวิจัยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความ
ร่วมมือในการสัมภาษณ์ ซึ่งอาจจะมีความโน้มเอียงในการส ารวจและไม่แสดงถึงลักษณะท่ีแท้จริงของมาตรฐาน
ของรถโดยสารประจ าทาง โดยเฉพาะในส่วนของการตรวจสภาพ อย่างไรก็ดี คณะวิจัยมีแนวทางการวิเคราะห์ 
2 รูปแบบ ได้แก่ 

1. การใช้กรณีศึกษา แสดงถึงรูปแบบการประกอบการที่มีมาตรฐานดี ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีท าให้
ผู้ประกอบการรายนั้นเป็นผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานดี และสามารถเป็นแบบอย่างให้
ผู้ประกอบการรายอื่นได้ 

2. การส ารวจโดยการสังเกต และสอบถามแบบไม่เป็นทางการ ซึ่งจะใช้กับผู้ประกอบการรายย่อย  
ซึ่งจะสังเกตจากสภาพตัวรถ จุดจอดรถ และอู่ซ่อมรถ รวมไปถึงการสอบถามผู้ประกอบการ
ข้างเคียง เพื่อน ามาวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีท าให้ผู้ประกอบการรายนั้นเป็นผู้ประกอบการที่มีมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยต่ า 

การวิเคราะห์ในสองรูปแบบนี้จะช่วยให้งานวิจัยนี้ มีความเข้าใจถึงสภาพการประกอบการที่ส่งผลต่อ
มาตรฐานความปลอดภัยได้ เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพความปลอดภัยในอนาคตได้ 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลของการวิจัยจะแสดงถึงระดับความปลอดภัยของตัวรถของรถโดยสารประจ าทางในปัจจุบัน  
เปรียบเทียบกับมาตรฐานความปลอดภัยของต่างประเทศ น าเสนอถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุง
มาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทางในอนาคต 

1.5 การบริหารโครงการและองค์กรภาคี 

โครงการนี้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยจะเป็นหน่วยงานหลักของโครงการวิจัย โดยบุคลากร
หลักของโครงการเป็นบุคลากรประจ าของสถาบันฯ ได้แก่ 

ดร. ณรงค์ ป้อมหลักทอง ผู้อ านวยการวิจัยด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 

ดร. สุเมธ องกิตติกุล นักวิชาการ 

ส่วนหน่วยงานภาคีในการให้ความร่วมมือในการวิจัย ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก และผู้ประกอบการ  
รถโดยสารประจ าทาง ท้ังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ทางสถาบันได้มีความร่วมมือกันจากการท าวิจัยใน
โครงการท่ีผ่านมา รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยด้านการขนส่ง อันได้แก่ ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 



บทน า 
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1.6 องค์ประกอบรายงาน 

ในรายงานฉบับสมบูรณ์มีองค์ประกอบของรายงาน ดังต่อไปนี้ 

บทที่ 1 
บทน า 

: เป็นส่วนที่กล่าวถึงท่ีมาของโครงการ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ ขอบเขตการด าเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการและองค์ประกอบของการศึกษา 

บทที่ 2 
โครงสร้างการประกอบการขนส่ง
ด้วยรถโดยสารประจ าทาง 

: เป็นส่วนการวิเคราะห์จ านวนรถโดยสารประจ าทางจากแนวโน้ม
จ านวนรถโดยสารประจ าทางจดทะเบียนใหม่ เพื่อแสดงถึงโครงสร้าง
รถโดยสารประจ าทาง และการประกอบการขนส่งรถโดยสาร ท้ัง
ประเด็นด้านรายได้ ต้นทุน และก าไร รวมถึงการบริหารจัดการด้าน
บุคลากรด้านการซ่อมและบ ารุงรักษาท่ีมีผลต่อความปลอดภัยของ  
ตัวรถ นอกจากนี้ได้แสดงภาพรวมของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และ
การเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารประจ าทาง 

บทที่ 3 
มาตรฐานความปลอดภัยของรถ
ในระบบรถโดยสารประจ าทาง 

: เป็นส่วนการวิเคราะห์กลไกการจดทะเบียนรถโดยสารประจ าทางของ
ประเทศไทย มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถโดยสารจดทะเบียน
ใหม่ของต่างประเทศ และแนวทางประยุกต์ใช้ข้อก าหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยของต่างประเทศกับกลไกการก ากับดูแลรถโดยสาร  
จดทะเบียนใหม่ของประเทศไทย 

บทที่ 4 
กลไกการตรวจสอบสภาพ 
ความปลอดภัยของตัวรถของ 
รถโดยสารประจ าทาง 

: เป็นส่วนการวิเคราะห์การก ากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของ  
รถโดยสารประจ าทางในประเทศไทยของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ลักษณะการก ากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถโดยสาร
ประจ าทางของต่างประเทศ เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติท่ีดีและจัดท า
ข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของตัว  
รถโดยสารประจ าทาง 

บทที่ 5 
การบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยของตัวรถของรถโดยสาร
ประจ าทางของผู้ประกอบการ 

: เป็นส่วนของการประมวลข้อมูลการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ของตัวรถจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการขนส่ง และการประชุมเพื่อ
ระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสาร 

บทที่ 6 
สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

: เป็นส่วนสรุปประเด็นที่ค้นพบจากการศึกษา ในด้านมาตรฐานของตัว
รถ ด้านการตรวจสภาพรถ ความพร้อมของยานพาหนะส าหรับการ  
ขับขี่บนท้องถนน การบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย 
และความเชื่อมโยงของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และจัดท าข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย 
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 บทที่ 2 

 โครงสร้างการประกอบการขนส่ง 
ด้วยรถโดยสารประจ าทาง 

2.1 โครงสร้างการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทาง 

2.1.1 จ านวนรถโดยสารประจ าทาง 

การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับรถโดยสารประจ าทางของประเทศไทยนั้นมีกรมการขนส่งทางบกเป็น
หน่วยงานหลักท่ีมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ในการด าเนินการด้านต่างๆ 
ท่ีเก่ียวกับรถโดยสารประจ าทาง เช่น การจัดระเบียบรถโดยสารประจ าทางด้านเส้นทางและการออกใบอนุญาต
ประกอบการ การก ากับดูแลการก าหนดมาตรฐานของรถโดยสารประจ าทาง การก ากับดูแลด้านความปลอดภัย 
เช่น ความเร็วของรถขณะขับขี่ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการหยุดพักรถ อายุรถโดยสารประจ าทาง การควบคุม
และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ประจ ารถ และรถท่ีใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร เป็นต้น 
ท้ังนี้รถโดยสารประจ าทางท่ีอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติขนส่งทางบก แบ่งออกเป็น 7 มาตรฐาน ได้แก่   
1) มาตรฐาน 1 คือ รถปรับอากาศพิเศษ   2) มาตรฐาน 2 คือ รถปรับอากาศ   3) มาตรฐาน 3 คือ รถท่ีไม่มี
เครื่องปรับอากาศ   4) มาตรฐาน 4 คือ รถสองชั้น   5) มาตรฐาน 5 คือ รถพ่วง   6) มาตรฐาน 6 คือ รถก่ึงพ่วง  
และ  7) มาตรฐาน 7 คือ รถโดยสารเฉพาะกิจ 

การจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกของรถโดยสารประจ าทางระหว่างปี 2549-
2553 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 36.42 ต่อปี จาก 1,915 คันในปี 2549 จดทะเบียนเพิ่มเป็น 6,633 คัน
ในปี 2553 (ตารางท่ี 2-1) รวมระหว่างปี 2549-2553 ท้ังสิ้น 20,720 คัน  โดยรถตู้โดยสารประจ าทาง (ม.2จ) มี
การจดทะเบียนร้อยละ 53.85 ของจ านวนรถโดยสารที่จดทะเบียนใหม่ท้ังหมด จ านวน 11,157 คัน มีจ านวน
การจดทะเบียนเฉลี่ยปีละ 2,231 คันต่อปี โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 72.75 ต่อปี (ตารางท่ี 2-2) นั่นคือ
เพิ่มขึ้นจาก 512 คัน ในปี 2549 เป็น 4,560 คัน ในปี 2553 ขณะที่รถโดยสารไม่ปรับอากาศมาตรฐาน 3 มี
อัตราการเพิ่มขึ้นค่อนข้างคงท่ี จดทะเบียนในปี 2553 จ านวน 500 คัน และจดทะเบียนในปี 2549 จ านวน 483 
คัน หรือมีจ านวนรถโดยสารไม่ปรับอากาศเฉลี่ยปีละ 471 คัน และรถสองแถวมีรถจดทะเบียนใหม่เฉลี่ย 448 
คัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีรถตู้โดยสารประจ าทางเข้ามาในระบบเป็นจ านวนมาก เหตุผลหนึ่งเนื่องจากมี
ผู้ประกอบการบางรายขอปรับเง่ือนไขรถท่ีใช้ในการประกอบการจากเดิมที่ใช้รถโดยสารขนาดใหญ่เป็น  
รถตู้โดยสารแทนในสัดส่วนรถโดยสารขนาดใหญ่ 1 คันเปลี่ยนเป็นรถตู้โดยสาร 3 คัน 



บทที่ 2  
 

12 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ตารางที่ 2-1: จ านวนรถโดยสารประจ าทางจดทะเบียนใหม่ ระหว่างปี 2549-2553 

 (หน่วย: คัน) 

มาตรฐานรถ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

มาตรฐาน 1 155 201 184 182 229 
มาตรฐาน 2 701 1,389 3,187 2,885 5,259 
- ม.2 (รถโดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่) 189 291 462 623 699 
- ม.2 จ (รถตู้โดยสารประจ าทาง) 512 1,098 2,725 2,262 4,560 
มาตรฐาน 3 979 969 882 856 909 
- ม.3 (รถโดยสารไม่ปรับอากาศขนาดใหญ่) 496 469 458 432 500 
- ม.3 ฉ (รถโดยสารไม่ปรับอากาศประเภทรถสองแถว) 483 500 424 424 409 
มาตรฐาน 4 70 112 282 132 234 
มาตรฐาน 5 0 0 0 0 0 
มาตรฐาน 6 0 0 0 0 0 
มาตรฐาน 7 10 475 433 3 2 

รวม 1,915 3,146 4,968 4,058 6,633 
ที่มา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน, กรมการขนส่งทางบก, 2554. 

ตารางที่ 2-2: อัตราการเติบโตของรถโดยสารประจ าทางจดทะเบียนใหม่ ระหว่างปี 2549-2553 

มาตรฐานรถ 
รวม ปี 2549-2553  

(คัน) 
อัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยต่อปี 

(ร้อยละ) 
มาตรฐาน 1 951 10.25 
มาตรฐาน 2 13,421 65.50 
- ม.2 (รถโดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่) 2,264 38.68 
- ม.2 จ (รถตู้โดยสารประจ าทาง) 11,157 72.75 
มาตรฐาน 3  4,595 -1.84 
- ม.3 (รถโดยสารไม่ปรับอากาศขนาดใหญ่) 2,355 0.20 
- ม.3 ฉ (รถโดยสารไม่ปรับอากาศประเภทรถสองแถว) 2,240 -4.07 
มาตรฐาน 4 830 35.22 
มาตรฐาน 5 0 0.00 
มาตรฐาน 6 0 0.00 
มาตรฐาน 7 923 -33.13 

รวม 20,720 36.42 

 

ในปี 2553 มีจ านวนรถโดยสารประจ าทางสะสมท้ังสิ้น 123,331 คัน ส่วนใหญ่เป็นรถโดยสารไม่ปรับ
อากาศ 79,660 คัน หรือร้อยละ 64.60 ของจ านวนรถสะสมท้ังหมด รองลงมาเป็นรถโดยสารปรับอากาศ
มาตรฐาน 2 มีจ านวน 29,378 คัน หรือร้อยละ 23.82 ของจ านวนรถโดยสารประจ าทางท้ังหมด (ตารางท่ี 2-3) 
จากรูปที่ 2-1 แสดงให้เห็นว่าระดับการเพิ่มขึ้นของรถตู้โดยสารประจ าทางท่ีสูงขึ้นอย่างมาก โดยมี  
รถจดทะเบียนสะสมเพิ่มขึ้นจาก 3,230 คันในปี 2549 เป็น 17,957 คัน ในปี 2553 หรือมีอัตราการขยายตัวของ
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จ านวนรถสะสมร้อยละ 53.55 ต่อปี ในขณะที่รถโดยสารขนาดใหญ่ท้ังรถโดยสารปรับอากาศพิเศษ (มาตรฐาน 
1) และไม่ปรับอากาศ (มาตรฐาน 3) มีอัตราการเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.98 และ 1.93 ตามล าดับ 

ตารางที่ 2-3: จ านวนรถโดยสารประจ าทางสะสม ณ วันที่ 31 ธ.ค. 53 แยกตามมาตรฐาน 

 (หน่วย : คัน) 

มาตรฐานรถ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

มาตรฐาน 1 7,582 7,825 8,063 8,266 8,528 
มาตรฐาน 2 12,313 14,365 18,888 22,803 29,378 
- ม.2 (รถโดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่) 9,083 9,397 9,970 10,670 11,421 
- ม.2 จ (รถตู้โดยสารประจ าทาง) 3,230 4,968 8,918 12,133 17,957 

มาตรฐาน 3 71,165 73,525 75,662 77,755 79,660 
- ม.3 (รถโดยสารไม่ปรับอากาศขนาดใหญ่) 51,041 52,099 53,135 54,144 55,107 
- ม.3 ฉ (รถโดยสารไม่ปรับอากาศประเภทรถสองแถว) 20,124 21,426 22,527 23,611 24,553 

มาตรฐาน 4 3,666 3,886 4,251 4,466 4,779 
มาตรฐาน 5 10 11 11 11 11 
มาตรฐาน 6 1 1 1 1 1 
มาตรฐาน 7 44 525 958 962 974 

รวม 94,781 100,138 107,834 114,264 123,331 
หมายเหตุ: รถมาตรฐาน 2 (จ) เป็นข้อมูลโดยประมาณจากจ านวนรถตามเงื่อนไขการเดินรถ 
ที่มา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน, กรมการขนส่งทางบก, 2554. 

รูปที่ 2-1: จ านวนรถโดยสารประจ าทางจดทะเบียนสะสม ปี 2549-2553 

 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

ม.1 ม.2 บัส ม.2 รถตู้ ม.3 บัส ม.3 รถสอง
แถว

ม.4

คัน

มาตรฐานรถ

2549

2550

2551

2552

2553



บทที่ 2  
 

14 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

การให้ใบอนุญาตการประกอบการขนส่งรถโดยสารประจ าทางจะแบ่งเส้นทางการเดินรถออกเป็น 4 
หมวด ซึ่งแสดงลักษณะของเส้นทางท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ 

- หมวด 1  หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจ าทางด้วยรถโดยสารประจ าทางภายในเขต
กรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล เมืองและเส้นทางต่อเนื่อง 

- หมวด 2  หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจ าทางด้วยรถโดยสาร ซึ่งมีเส้นทางเริ่มต้นจาก
กรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดในส่วนภูมิภาค 

- หมวด 3 หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจ าทางด้วยรถโดยสาร ซึ่งมีเส้นทางระหว่างจังหวัดหรือ
คาบเก่ียวระหว่างเขตจังหวัดในส่วนภูมิภาค 

- หมวด 4  หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจ าทางด้วยรถโดยสารในเขตจังหวัด ซึ่งอาจจะ
ประกอบด้วยเส้นทางสายหลักสายเดียว หรือเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายย่อยซึ่งแยกออก
จากเส้นทางสายหลักไปยังอ าเภอ หมู่บ้าน หรือเขตชุมชน 

การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารประจ าทางจะออกให้ 1 ฉบับต่อ 1 เส้นทาง โดย
ผู้ประกอบการ 1 ราย สามารถถือใบอนุญาตได้มากกว่า 1 เส้นทาง ในปี 2554 มีใบอนุญาตประกอบการเดินรถ 
2,986 ฉบับ แบ่งเป็น รถหมวด 1 จ านวน 646 ฉบับ รถหมวด 2 จ านวน 202 ฉบับ รถหมวด 3 จ านวน 514 
ฉบับ และรถหมวด 4 จ านวน 1,624 ฉบับ โดยมีจ านวนใบอนุญาตค่อนข้างคงท่ี เฉลี่ยระหว่างปี 2550-2554  
มีใบอนุญาตท้ังสิ้น 2,960 ฉบับ (ตารางท่ี 2-4) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของจ านวน  
รถโดยสารประจ าทางสะสมและรถโดยสารจดทะเบียนใหม่แล้วจะพบว่ามีอัตราการขยายตัวที่แตกต่างกัน 
กล่าวคือ จ านวนรถโดยสารสะสมมีอัตราการขยายตัวระหว่างปี 2549-2553 ร้อยละ 53.55 ต่อปี ขณะที่อัตรา
การขยายตัวของใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารระหว่างปี 2550-2554 คิดเป็นร้อยละ 0.20 ต่อปี ย่อม
สะท้อนให้เห็นว่าจ านวนเส้นทาง 1 เส้นทาง มีจ านวนรถต่อเส้นทางมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน 

ตารางที่ 2-4: จ านวนใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารประจ าทาง ปี 2550-2554 

หมวด 2550 2551 2552 2553 2554 
หมวด 1  667  658  658  594  646  
หมวด 2  199  207  190  200  202  
หมวด 3  522  505  503  514  514  
หมวด 4  1,579  1,633  1,640  1,546  1,624  

รวม 2,967 3,003 2,991 2,854 2,986 
ที่มา: กรมการขนส่งทางบก, 2554. 
 

ในการศึกษาต้นทุนการประกอบการรถโดยสารประจ าทาง (2553) ได้วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการ
ประกอบการรถโดยสารประจ าทางจากแบบจ าลองทางเศรษฐมิติท่ีสามารถอธิบายประสิทธิภาพเชิงต้นทุนของ
อุตสาหกรรมการขนส่งผู้โดยสาร แยกตาม รถปรับอากาศ รถ โดยสารไม่ปรับอากาศ  และรถสองแถว การ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงต้นทุนจะพิจารณาค่าความยืดหยุ่นของต้นทุนรวมเป็นเช่นไร สะท้อนให้เห็นว่าต้นทุน
เฉลี่ยต่อหน่วยลดลง คงท่ี หรือเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์การพิจารณาอย่างง่ายตามแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยผลตอบแทน
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ต่อขนาด (Law of Return to Scale) เพื่อวิเคราะห์ว่ามีความประหยัดหรือไม่ประหยัดสืบเนื่องจากขนาดของ
การผลิต (Economies and Diseconomies of Scale) มีเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพเชิงต้นทุนดังนี้ 

1) ความยืดหยุ่นของต้นทุนรวมมีค่า < 1 แสดงว่าผลตอบแทนต่อขนาดเพิ่มขึ้น ( Increasing Returns 
to Scale) หรือจะมีการประหยัดต่อขนาด 

2) ความยืดหยุ่นของต้นทุนรวมมีค่า  = 1 แสดงว่าผลตอบแทนต่อขนาดคงท่ี ( Constant Returns to 
Scale) 

3) ค่าความยืดหยุ่นของต้นทุนรวม > 1 แสดงว่าผลตอบแทนต่อขนาดลดลง (Decreasing Returns to 
Scale) แสดงถึงการผลิตท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  ต้นทุนเฉลี่ยในช่วงนี้จึงสูงขึ้น  เป็นผลของการไม่
ประหยัดเนื่องจากขยายขนาดการผลิต 

ในการวิเคราะห์จะพิจารณาว่า ณ ระดับความ ยืดหยุ่นของต้นทุนรวมมีค่า  = 1 รถโดยสารประจ าทาง
ควรมีการเดินรถกิโลเมตรท าการเท่ากับก่ีกิโลเมตร/ปี  

- ถ้ามีการเดินรถมากกว่ากิโลเมตรท าการ ณ ระดับความยืดหยุ่นของต้นทุนรวมมีค่า  = 1  แสดงว่า
ความยืดหยุ่นของต้นทุนรวมมีค่า > 1 หรือ ไม่ประหยัดเนื่องจากขยายขนาดการผลิต 

- ถ้ามีการเดินรถน้อยกว่ากิโลเมตรท าการ ณ ระดับความยืดหยุ่นของต้นทุนรวมมีค่า  = 1  แสดงว่า
ความยืดหยุ่นของต้นทุนรวมมีค่า < 1 หรือการประหยัดต่อขนาด 

ยกตัวอย่างเช่น ประสิทธิภาพเชิงต้นทุนของรถโดยสารปรับอากาศ  (รูปท่ี 2-2)  ณ ระดับความยืดหยุ่น
ของต้นทุนรวมมีค่าเท่ากับ 1 รถโดยสารประจ าทางควรมีการเดินรถกิโลเมตรท าการเท่ากับ 1,387,000 
กิโลเมตร/ปี และมีรถให้บริการประมาณ 10 คันต่อเส้นทาง ท้ังนี้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ข้อมูลความ
ยืดหยุ่นของต้นทุนรวมของผู้ประกอบการแต่ละรายในแกนตั้งเทียบกับกิโลเมตรท าการในแกนนอนดังรูปท่ี 2-2 
พบว่า 

- ผู้ประกอบการเดินรถร้อยละ 13.8 มีเส้นต้นทุนเฉลี่ยอยู่ในช่วงค่าความยืดหยุ่นของต้นทุนรวม > 1 
ซึ่งแสดงถึงการให้บริการมากในช่วงท่ีไม่ประหยัดต่อขนาด 

- ขณะที่มีผู้ประกอบการเดินรถร้อยละ 86.2  มีเส้นต้นทุนเฉลี่ยในช่วงความยืดหยุ่นของต้นทุนรวมมี
ค่า < 1  ซึ่งเป็นระดับการให้บริการในช่วงท่ีประหยัดต่อขนาด หมายความว่ายังมีประสิทธิภาพเชิง
ต้นทุนไม่ดีนัก เพราะถ้าหน่วยธุรกิจมีการใช้ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย ผลผลิตจะเพิ่มขึ้น
มากกว่าหนึ่งหน่วยท าให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง 
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16 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

รูปที่ 2-2: ประสิทธิภาพเชิงต้นทุนของผู้ประกอบการรถโดยสารปรับอากาศ 

 

 

 

ที่มา: โครงการศึกษาต้นทุนการประกอบการรถโดยสารประจ าทาง, สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2553. 

ผลของแบบจ าลองทางเศรษฐมิติชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการทั้งรถโดยสารปรับอากาศ รถธรรมดา และ
รถสองแถวยังใช้รถโดยสารประจ าทางไม่เต็มศักยภาพของรถ ท าให้ต้นทุนเฉลี่ยยังสูงอยู่ ทั้งท่ีโดยหลักการแล้ว
ควรจะสามารถเดินรถมากขึ้นเพื่อให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง อย่างไรก็ตาม การท่ีผู้ประกอบการแต่ละรายไม่
สามารถเพิ่มเท่ียววิ่ง หรือเดินรถเพิ่มกิโลเมตรท าการเพิ่มขึ้นได้นั้น เนื่องจากสภาพตลาดปัจจุบันมีจ านวน  
รถโดยสารประจ าทางมากอยู่แล้ว การท่ีรถท่ีพร้อมจะให้บริการมากกว่าความต้องการของประชาชนจึงเกิด
ส่วนเกินอุปทานขึ้น (over supply) เป็นข้อจ ากัดให้ผู้ประกอบการไม่สามารถให้บริการเดินรถเพิ่มขึ้นได้ เพราะมี
ผู้ประกอบการจ านวนมากเกินไป รวมท้ังมีรถตู้เถื่อนและเส้นทางทับซ้อนกัน ยิ่งเพิ่มเท่ียววิ่งหรือเดินรถมากขึ้น
ในขณะที่ผู้โดยสารมีเบาบางจะยิ่งขาดทุน 

2.1.2 อายุรถโดยสารประจ าทาง 

อายุการใช้งานรถโดยสารประจ าทางเป็นประเด็นหนึ่งท่ีส่งผลต่อระดับการบ ารุงรักษาและการซ่อม
บ ารุง รถท่ีมีอายุการใช้งานมากมีแนวโน้มที่มีต้นทุนในการบ ารุงรักษาสูงกว่ารถโดยสารที่มีอายุน้อย เนื่องจาก  
มีความถี่ในการซ่อมและบ ารุงรักษาสูงกว่าจากการเสื่อมสภาพของรถ ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกยังใช้  
อายุการใช้งานของรถโดยสารเป็นเกณฑ์ในการก ากับดูแลมาตรฐานคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนกับ  
รถตู้โดยสารประจ าทาง โดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางก าหนดอายุการใช้งานของ  
รถตู้โดยสารประจ าทางมาตรฐาน 2 (จ) ให้มีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกส าหรับ
รถตู้โดยสารประจ าทางท่ีมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก จะต้องเปลี่ยนรถใหม่
ภายในวันท่ี 1 มิถุนายน 2553 

1,387,000 กิโลเมตร/ปี 

และมีรถให้บริการประมาณ 10 คันต่อเส้นทาง 

ณ ระดับความยืดหยุ่นของต้นทุนรวมมีค่า = 1 

ปริมาณการผลิต (กิโลเมตรท าการ) 

ค่าความยืดหยุ่นของต้นทุนรวม 

ความยืดหยุ่น >1 

ความยืดหยุ่น < 1 
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รถโดยสารประจ าทางปี 2553 จ านวน 123,331 คัน เป็นรถโดยสารที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี 
จ านวน 59,974 คัน คิดเป็นร้อยละ 48.63 ของจ านวนรถท้ังหมด และรถโดยสารที่มีอายุมากกว่า 15 ปี จ านวน 
42,231 คัน คิดเป็นร้อยละ 34.24 ของจ านวนรถท้ังหมด (ตารางท่ี 2-5) หากแยกพิจารณารถโดยสารตาม
มาตรฐานพบว่ามากกว่าร้อยละ 40 ของรถตามมาตรฐานเดียวกันเกือบทุกมาตรฐานจะมีอายุการใช้งานมากกว่า 
10 ปี ยกเว้นรถมาตรฐาน 5 หรือรถพ่วง รถมาตรฐาน 7 หรือรถโดยสารเฉพาะกิจ และรถตู้โดยสารประจ าทาง
ซึ่งมีเง่ือนไขให้อายุการใช้งานที่ไม่เกิน 10 ปี โดยรถท่ีมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี และ 15 ปี ท่ีมีสัดส่วน
มากท่ีสุดคือรถโดยสารประจ าทางไม่ปรับอากาศ หรือรถมาตรฐาน 3 มีจ านวนรถโดยสารที่มีอายุการใช้งาน
มากกว่า 10 ปี จ านวน 48,139 คัน และมากกว่า 15 ปี 35,710 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.43 และ 44.83 
ตามล าดับ รายละเอียดของอายุการใช้งานของรถโดยสารแสดงดังตารางท่ี 2-6  

ตารางที่ 2-5: โครงสร้างอายุการใช้งานรถโดยสารประจ าทาง ปี 2553 

มาตรฐานรถ 
จ านวน (คัน) สัดส่วนเปรียบเทียบตามมาตรฐาน (ร้อยละ) 

มากกว่า 10 ปี มากกว่า 15 ปี รถทั้งหมด มากกว่า 10 ปี มากกว่า 15 ปี 
ม.1 4,266 2,238 8,528 50.02 26.24 
ม.2 5,610 2,579 29,378 19.10 8.78 
- ม.2 (รถโดยสารปรับ
อากาศขนาดใหญ่) 

5,121 2,390 11,421 44.84 20.93 

- ม.2จ (รถตูโ้ดยสาร
ประจ าทาง) 

489 189 17,957 2.72 1.05 

ม.3 48,139 35,710 79,660 60.43 44.83 
- ม.3 (รถโดยสารไม่
ปรับอากาศขนาด
ใหญ่) 

36,168 27,424 55,107 65.63 49.77 

- ม.3ฉ (รถโดยสารไม่
ปรับอากาศประเภท
รถสองแถว) 

11,971 8,286 24,553 48.76 33.75 

ม.4 1,949 1,698 4,779 40.78 35.53 
ม.5 3 2 11 27.27 18.18 
ม.6 1 1 1 100.00 100.00 
ม.7 6 3 964 0.62 0.31 

รวม 59,974 42,231 123,331 48.63 34.24 
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18 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง : 
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ตารางที่ 2-6: อายุรถโดยสารประจ าทางแยกตามมาตรฐานของรถสะสม ณ ธันวาคม 2553 

มาตรฐาน < 1 ปี 1 ป ี 2 ป ี 3 ป ี 4 ป ี 5 ป ี 6 ป ี 7 ป ี 8 ป ี 9 ป ี 10 ป ี 11-15 ป ี 16-20 ป ี > 20 ป ี รวม 
ม.1 262 203 238 243 238 578 790 513 497 380 320 2,028 1,134 1,104 8,528 
ม.2 6,575 3,915 4,523 2,052 1,133 975 1,059 1,014 1,110 778 634 3,031 1,250 1,329 29,378 
ม.2 (รถบัส) 751 700 573 314 225 489 710 709 861 504 464 2,731 1,095 1,295 11,421 
ม.2 จ (รถตู้) 5,824 3,215 3,950 1,738 908 486 349 305 249 274 170 300 155 34 17,957 
ม.3 1,905 2,093 2,137 2,360 2,331 3,858 3,975 3,599 3,207 2,957 3,099 12,429 14,416 21,294 79,660 
ม.3 (รถบัส) 963 1,009 1,036 1,058 1,092 2,287 2,631 2,458 2,166 2,009 2,230 8,744 10,870 16,554 55,107 
ม.3 ฉ (รถสองแถว) 942 1,084 1,101 1,302 1,239 1,571 1,344 1,141 1,041 948 869 3,685 3,546 4,740 24,553 
ม.4 313 215 365 220 201 433 502 331 108 79 63 251 213 1,485 4,779 
ม.5 0 0 0 1 0 2 2 0 2 1 0 1 0 2 11 
ม.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
ม.7 2 4 443 481 11 16 3 0 5 1 2 3 2 1 974 

รวมตามอาย ุ 9,057 6,430 7,706 5,357 3,914 5,862 6,331 5,457 4,929 4,196 4,118 17,743 17,016 25,215 123,331 
ที่มา: กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน, กรมการขนส่งทางบก, 2554. 
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จากการก ากับดูแลรถตู้โดยสารประจ าทางตามประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางให้
มีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี ท าให้อายุการใช้งานของรถท่ีมีอายุมากกว่า 10 ปี และ 15 ปี บิดเบือนจากสภาพ
ความเป็นจริง ดังนั้นเพื่อสะท้อนถึงโครงสร้างอายุการใช้งานรถโดยสารที่ชัดเจนขึ้นจึงวิเคราะห์โครงสร้างอายุ
การใช้งานท่ีไม่รวมรถตู้โดยสารประจ าทาง หรือ ม.2 (จ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงไป นั่น
คือ รถโดยสารที่มีอายุมากกว่า 10 ปี มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 48.63 เป็นร้อยละ 56.45 และรถโดยสารที่มี
อายุมากกว่า 15 ปี มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34.24 เป็นร้อยละ 39.90 และยังท าให้โครงสร้างอายุการใช้งาน
รถท่ีมีอายุมากกว่า 10 ปี และ 15 ปี มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนรถท้ังหมด (ตารางท่ี 2-7) 

ตารางที่ 2-7: โครงสร้างอายุการใช้งานรถโดยสารประจ าทางของรถโดยสารที่มีอายุมากกว่า 10 ปี และ 15 ปี 
ที่ไม่รวมรถตู้โดยสารประจ าทาง ปี 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนรถทั้งหมด 

(หน่วย: ร้อยละ) 

มาตรฐาน 
รถโดยสารทั้งหมด 

มาตรฐาน 
รถโดยสารไม่รวมรถตู้โดยสาร 

>10 ปี >15 ปี >10 ปี >15 ปี 
ม.1 3.46 1.81 ม.1 4.05 2.12 
ม.2 4.55 2.09 

ม.2 (รถโดยสารปรับ

อากาศ) 
4.86 2.27 - รถโดยสารปรับอากาศ

ขนาดใหญ่ 4.15 1.94 
- รถตู้โดยสารประจ าทาง 0.40 0.15 
ม.3 39.03 28.95 ม.3 45.68 33.89 
- รถโดยสารไม่ปรับ
อากาศขนาดใหญ่ 29.33 22.24 

- รถโดยสารไม่ปรับ
อากาศขนาดใหญ่ 34.00 26.03 

- รถสองแถว 9.71 6.72 - รถสองแถว 11.25 7.86 
ม.4 1.58 1.38 ม.4 1.83 1.61 
ม.5 0.00 0.00 ม.5 0.00 0.00 
ม.6 0.00 0.00 ม.6 0.00 0.00 
ม.7 0.00 0.00 ม.7 0.01 0.00 

รวม 48.63 34.24 รวม 55.92 39.90 
ที่มา: จากการค านวณ. 
 

รถโดยสารประจ าทางของประเทศไทยไม่ได้มีการก ากับดูแลจากเกณฑ์ของอายุรถ นอกจากการ
ก าหนดอายุรถของรถตู้โดยสารประจ าทาง ท้ังนี้กรมการขนส่งทางบกได้ท าการศึกษาอายุรถท่ีเหมาะสมท่ีใช้
เป็นเกณฑ์ส าหรับรถโดยสารสาธารณะ ผลการศึกษาสรุปว่ารถสองแถวอายุต้องไม่เกิน 12 ปี รถโดยสาร  
ขนาดใหญ่ (หรือรถบัส) อายุต้องไม่เกิน 15 ปี โดยนับจากวันท่ีมีการยกเครื่องยนต์ใหม่ ไม่ได้นับจากวันท่ี
ผู้ประกอบการซื้อรถใหม่ แต่ปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดให้มีการบังคับใช้ 

อายุรถของผู้ประกอบการตามรายภาค พบว่า ผู้ประกอบการภาคตะวันตกและภาคเหนือมีรถท่ีอายุ
มากกว่า 15 ปี ในสัดส่วนใกล้เคียงกันและมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของจ านวนรถท้ังหมดในภาค นั่นคือ 
ร้อยละ 52.10 และ 50.94 ของจ านวนรถท้ังหมดในภาคตะวันตกและภาคเหนือ (ตารางท่ี 2-8) ขณะที่
กรุงเทพมหานครมีรถโดยสารที่มีอายุมากกว่า 15 ปี ในสัดส่วนน้อยสุดเมื่อเปรียบเทียบภายในพื้นท่ีเดียวกัน 
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20 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

นั่นคือ มีสัดส่วนร้อยละ 25.47 ของจ านวนรถท้ังหมดในกรุงเทพมหานคร (รูปท่ี 2-3) และมีสัดส่วนเฉลี่ยระหว่าง
ปี 2550-2553 เท่ากับร้อยละ 26.29  

ตารางที่ 2-8: สัดส่วนอายุรถโดยสารประจ าทางที่มีอายุมากกว่า 15 ปี แยกตามรายภาค ปี 2550-2553 

ป ี 2550 2551 2552 2553 
ทั่วประเทศ (ร้อยละของทั้งประเทศ) 33.07 33.54 37.40 37.40 
ภาคกลาง (ร้อยละของภาค) 33.53 35.89 36.92 37.86 
ภาคตะวันออก (ร้อยละของภาค) 32.95 35.48 37.27 36.70 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละของภาค) 35.72 37.58 40.16 43.45 
ภาคเหนือ (ร้อยละของภาค) 50.46 50.04 50.51 50.94 
ภาคตะวันตก (ร้อยละของภาค) 49.71 52.63 53.88 52.10 
ภาคใต ้(ร้อยละของภาค) 27.01 29.47 30.71 32.43 
กรุงเทพมหานคร (ร้อยละของจังหวัด) 21.47 29.51 28.72 25.47 

รูปที่ 2-3: สัดส่วนอายุการใช้งานรถโดยสารประจ าทางที่มีอายุมากกว่า 15 ปี 
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ในหลายประเทศมีการน าเกณฑ์ของอายุรถโดยสารมาเป็นข้อก าหนดในการก ากับดูแล เนื่องจากเป็น
การควบคุมการให้บริการสาธารณะที่จะต้องค านึงถึงด้านความปลอดภัย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ใน
แต่ละประเทศจึงได้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอายุรถท่ีแตกต่างกัน1 เช่น 

 อายุรถโดยสารในออสเตรเลีย:  

- รัฐนิวเซ้าธ์เวลส์ กฎหมายของรัฐนิวเซ้าธ์เวลส์ Passenger Transport Act ปี ค.ศ.  1990 
บังคับให้อายุเฉลี่ยของรถโดยสารมีค่าไม่เกิน 12 ปี แต่ในปี ค.ศ. 2006 รัฐบาลในขณะนั้นก็ไม่
สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากอายุเฉลี่ยขณะนั้นเท่ากับ 12.7 ปีไปแล้ว  

- รัฐเซ้าธ์ออสเตรเลีย ในปี  ค.ศ.  1994 รัฐเซ้าธ์ออสเตรเลียได้ออกกฎหมาย Passenger 
Transport Act ปี ค.ศ. 1994 ซึ่งบังคับให้รถโดยสารขนาดใหญ่ 13 ท่ีนั่งหรือมากกว่า มีอายุ
การใช้งานไม่เกิน 25 ปี นอกจากจะได้รับการเห็นชอบจากรัฐมนตรีให้ใช้ได้เกิน 25 ปี  

- รัฐควีนส์แลนด ์ก าหนดอายุรถโดยสารประจ าทางอย่างเป็นรูปธรรม คือ แบ่งอายุรถโดยสารตาม
ประเภทของรถ 

 อายุรถโดยสารในมาเลเซีย รัฐบาลมาเลเซียได้ก าหนดอายุของรถโดยสารไม่ประจ าทางไว้ที่ 7 ปี 
สามารถต่ออายุได้สูงสุด 12 ปี โดยต้องได้รับการรับรองทางด้านเทคนิคโดย USPAKOM และ
ตรวจสอบอย่างละเอียดทางด้านกายภาพของตัวรถเพื่อขอใบอนุญาตโดย กระทรวงการท่องเท่ียว 

 อายุรถโดยสารในประเทศอินเดีย ส าหรับประเทศอินเดีย มีความวิตกทางด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม 
แนวโน้มการก าหนดอายุการใช้งานของรถโดยสารจะก าหนดท่ีอายุ 15 ปี แต่ยังไม่ได้ประกาศ
ก าหนดอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม Center for Road Research Institute ของประเทศ
อินเดียได้ก าหนดอายุการใช้งานของรถโดยสารที่ 8 ปี ในกรณีส าหรับการวิเคราะห์การ  
วางแผนการลงทุนต่างๆ 

 อายุรถโดยสารในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีการก าหนดอายุรถโดยสาร แต่ใช้วิธีการตรวจสอบ
ทุกๆ 6 เดือนหรือทุกปีขึ้นกับแต่ละรัฐ  

 อายุรถโดยสารในประเทศเยอรมนี พบว่าไม่มีการก าหนดอายุรถโดยสาร แต่ใช้วิธีการตรวจสอบท่ี
เข้มงวดของเยอรมันทุกปี 

 อายุรถโดยสารในประเทศแคนาดา ไม่มีการก าหนดอายุรถโดยสารในประเทศแคนาดา แต่มีการ
พิจารณาให้ยกเลิกการใช้รถโดยสารที่มีอายุมากกว่า 18 ปี โดยพิจารณาปัจจัยด้านการเงินและ
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบางรัฐได้สนับสนุนให้ลดอายุเหลือ 12 ปี ด้วยเหตุผล
เดียวกัน เช่น รัฐออนตาริโอ 

 อายุรถโดยสารในประเทศจีน (ฮ่องกง) ในฮ่องกงไม่มีการก าหนดอายุรถโดยสาร แต่รัฐมีนโยบาย
ให้เอกชนเลิกใช้รถโดยสารที่อายุมากกว่า 18 ปีด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม  คือ ควันพิษจาก  
ท่อไอเสีย 

                                                           
1 การก าหนดอายุรถโดยสารสาธารณะ (ดร. นระ คมนามูล) 
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22 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

จะเห็นได้ว่าการก ากับดูแลรถโดยสารสาธารณะมีทั้งการน าหลักเกณฑ์ด้านอายุรถมาใช้และ  
ใช้หลักเกณฑ์ด้านอื่น ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี แคนาดา ไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์
ด้านอายุรถมาก ากับดูแลแต่ใช้กลไกของการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถ นอกจากนี้ลักษณะ
การประกอบการขนส่งสาธารณะในต่างประเทศยังมีลักษณะการแข่งขันทางด้านคุณภาพการให้บริการตาม
กลไกตลาด จึงมีการเปลี่ยนรถท่ีมีอายุการใช้งานมากเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการและเป็นการประหยัดต้นทุน
การบ ารุงรักษาได้มากกว่า ท าให้มีอายุเฉลี่ยไม่มาก เช่น ปัจจุบันอายุเฉลี่ยของรถโดยสารสาธารณะของ 
รัฐนิวเซ้าธ์เวลส์เท่ากับ 12 ปี 

2.1.3 ลักษณะการด าเนินกิจการของผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทาง 

จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในการส ารวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทาง 
ปี 2551 แบ่งตามผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้ประกอบการรถร่วม ข้อมูลดังกล่าวสามารถแสดงลักษณะต่างๆ ของ
รูปแบบการประกอบการรถโดยสารประจ าทางในหลายด้าน เช่น ขนาดของกิจการ โครงสร้างต้นทุนการ
ประกอบการ ลักษณะของ บุคลากร เป็นต้น  โดย ส านักงานสถิติแห่งชาติได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของ
ผู้ประกอบการทุก 5 ปี จึงสามารถเปรียบเทียบลักษณะการประกอบการที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทางใน  
ปี 2551 แบ่งเป็น การส ารวจผู้ได้รับใบอนุญาตจ านวน 852 ราย และผู้ประกอบการรถร่วม 33 ,580 ราย  
มีจ านวนรถ 8,715 คัน และ 40,743 คัน ตามล าดับ รวมทั้งสิ้น 49,458 คัน ขณะที่จ านวนรถโดยสารประจ าทาง
สะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ท่ีรวบรวมโดยกรมการขนส่งทางบกมีจ านวนท้ังสิ้น 107,834 คัน อย่างไรก็ดี 
การส ารวจข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาตินับว่าเป็นการส ารวจข้อมูลของผู้ประกอบการขนส่งอย่างเป็นระบบ
มากท่ีสุด ดังนั้น ในการศึกษานี้จึงได้วิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนเพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะการประกอบการของ
รถโดยสารประจ าทางของไทยในปัจจุบันร่วมกับข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก 

1. ขนาดกิจการของผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทาง 

ในปี 2551 มีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทางท้ังสิ้น 852 ราย และ  
มีผู้ประกอบการรถร่วมท่ัวประเทศท้ังสิ้น 33 ,580 ราย หากจ าแนกขนาดกิจการของผู้ประกอบการที่ได้รับ
อนุญาตโดยพิจารณาจากจ านวนรถ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีรถโดยสารครอบครองจ านวน 509 ราย 
หรือคิดเป็นร้อยละ 59.74 ของจ านวนผู้ประกอบการทั้งหมด (รูปท่ี 2- 4) ขณะที่ผู้ประกอบการที่มีขนาดกิจการ
ขนาดใหญ่ หรือผู้ประกอบการที่มีรถมากกว่า 30 คัน จ านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.58 ของจ านวน
ผู้ประกอบการทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับสิทธิแต่ไม่ได้เดินรถด้วยตนเอง โดยมี
รายได้หลักจากสิทธิการเข้าร่วมเดินรถท้ังแบบค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายเดือนหรือรายปี และ
ไม่ต้องรับความเสี่ยงจากผลประกอบการ ท าให้ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเกิดรูปแบบการถือสิทธิใบอนุญาตโดย
ไม่มีรถเองอยู่เป็นจ านวนมาก ขณะเดียวกัน ก็อาจเป็นช่องโหว่ในการก ากับดูแลผู้ประกอบการให้ปฏิบัติได้ตาม
แผนและข้อเสนอแผนประกอบการค าขอท่ียื่นต่อกรมการขนส่งทางบก 

เมื่อพิจารณาขนาดกิจการของผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตโดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2547 และ 
ปี 2551 แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างของขนาดกิจการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก นั่นคือ ผู้ประกอบการที่ไม่มี
รถมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ในปี 2547 มีสัดส่วน 59.21 และในปี 2551 มีสัดส่วน 59.74 ผู้ประกอบการมี
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จ านวนลดลงเพียงเล็กน้อยจาก 858 ราย ในปี 2547 เป็น 852 รายในปี 2551  ขณะท่ีโครงสร้างขนาดกิจการ
ของผู้ประกอบการขนาดใหญ่หรือกิจการท่ีมีรถมากกว่า 30 คัน มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 3.15 ในปี 2547 เป็น
ร้อยละ 2.58 ในปี 2551 (ตารางท่ี 2-9) 

รูปที่ 2-4: จ านวนและสัดส่วนผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต จ าแนกตามขนาดของกิจการ ปี 2551  

 

ตารางที่ 2-9: จ านวนและร้อยละของผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาตจ าแนกตามขนาดกิจการ  
ปี 2547 และ 2551 

ขนาดของกิจการ 
จ านวนผู้ประกอบการ (ราย) สัดส่วนผู้ประกอบการ (ร้อยละ) 

2547 2551 2547 2551 
0   คัน 508 509 59.21 59.74 
1  -  5   คัน 176 177 20.51 20.77 
6    -   15   คัน 78 73 9.09 8.57 
16   -   30   คัน 40 54 4.66 6.34 
31   -   50   คัน 29 17 3.38 2.00 
มากกว่า  50   คัน 27 22 3.15 2.58 
ทั่วประเทศ 858 852 100.00 100.00 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2553) 

ในส่วนของผู้ประกอบการรถร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยท่ีมีรถเพียง 1 คัน ในปี 2551 มี
จ านวน 31,590 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.07 ของจ านวนผู้ประกอบการทั้งหมด ในขณะที่ผู้ประกอบการรถร่วมท่ีมี
มากกว่า 5 คัน มีเพียง 301 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.90 ของจ านวนผู้ประกอบการรถร่วมท้ังหมด (รูปท่ี 2-5) 
จากขนาดกิจการดังกล่าวท าให้เป็นไปได้ยากท่ีผู้ประกอบการจะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
รวมถึงบุคลากรส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของรถเองและไม่มีบุคลากรด้านอื่นๆ ในด้านการบริหารจัดการ ทั้งนี้รูปแบบ
ของขนาดกิจการของผู้ประกอบการรถร่วมมีลักษณะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยมาตั้งแต่อดีต จากการส ารวจใน
ปี 2547 โครงสร้างขนาดกิจการไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก คือ มีจ านวนผู้ประกอบการที่มีรถเพียง 1 คัน ถึง
ร้อยละ 94.45 ของจ านวนผู้ประกอบการรถร่วมท้ังหมด และลดลงเป็นร้อยละ 94.07 ในปี 2551 (ตารางท่ี 2-10) 
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24 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

รูปที่ 2-5 จ านวนและสัดส่วนผู้ประกอบการรถร่วม จ าแนกตามขนาดของกิจการ ปี 2551  

 

ตารางที่ 2-10: จ านวนและร้อยละของผู้ประกอบการรถร่วมจ าแนกตามขนาดกิจการ ปี 2547 และ 2551 

ขนาดของกิจการ 
จ านวนผู้ประกอบการ (ราย) สัดส่วนผู้ประกอบการ (ร้อยละ) 

2547 2551 2547 2551 
1 คัน 30,590 31,590 94.45 94.07 
2 คัน 979 1,116 3.02 3.32 
3 - 5 คัน 468 573 1.44 1.71 
มากกว่า 5 คัน 351 301 1.08 0.90 

ทั่วประเทศ 32,388 33,580 100.00 100.00 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2553) 

2. จ านวนบุคลากรของกิจการรถโดยสารประจ าทาง 

1) ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต 

การบริหารจัดการด้านบุคลากรของรถโดยสารประจ าทางมีลักษณะท่ีแตกต่างกันตามขนาดกิจการ
และพื้นท่ี โดยบุคลากรของการประกอบการรถโดยสารประจ าทางแบ่งเป็น เจ้าหน้าท่ีบริหาร พนักงานเสมียน 
คนขับรถ พนักงานติดรถ ช่างเครื่องยนต์และพนักงานซ่อมรถ และเจ้าหน้าท่ีอื่นๆ  ในปี 2551 มีบุคลากรของ
ผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาตท้ังสิ้น 30,952 คน โดยบุคลากรส่วนใหญ่เป็นเจ้าที่ประจ ารถ แบ่งเป็นพนักงาน  
ขับรถ 12,304 คน และพนักงานติดรถ 10,686 คน (ตารางท่ี 2-11) คิดเป็นร้อยละ 39.75 และ 34.52 ตามล าดับ 
ในส่วนของบุคลากรด้านช่างเครื่องและพนักงานซ่อมรถซึ่งสามารถสะท้อนความพร้อมของกิจการในการ
บ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงพบว่ายังมีบุคลากรด้านนี้ในสัดส่วนเพียงเล็กน้อย มีจ านวน 676 คน หรือร้อยละ 2.18 
ของบุคลากรท้ังหมด โดยเฉลี่ยทุกกิจการ ช่างเครื่องและพนักงานซ่อมรถเฉลี่ยร้อยละ 3.26 ของบุคลากร
ท้ังหมด (ตารางท่ี 2-12) 
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ตารางที่ 2-11: จ านวนบุคลากรในกิจการของผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาต จ าแนกตามขนาดกิจการ ปี 2551 
(หน่วย: คน) 

ขนาดของ
กิจการ 

รวมทุก
ประเภท 

เจ้าหน้าที่
บริหาร 

เจ้าหน้าที่
เสมียน 
และอื่นๆ 

คนขับรถ พนักงาน 
ติดรถ 

ช่างเครื่อง
และพนักงาน

ซ่อมรถ 

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ 

0 คัน 1,527 573 477 - - - 477 
1-5 คัน 1,079 138 96 446 227 30 140 
6-15 คัน 1,432 87 107 658 405 54 120 
16-30 คัน 2,274 95 122 1,064 719 82 193 
31-50 คัน 1,586 35 100 653 601 86 112 
มากกว่า 50 คัน 23,055 539 2,481 9,483 8,734 425 1,393 
ทั่วประเทศ 30,952 1,467 3,384 12,304 10,686 676 2,435 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2553) 

ตารางที่ 2-12: สัดส่วนบุคลากรในกิจการของผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาต จ าแนกตามขนาดกิจการ ปี  2551 
(หน่วย: ร้อยละ) 

ขนาดของ
กิจการ 

รวมทุก
ประเภท 

เจ้าหน้าที่
บริหาร 

เจ้าหน้าที่
เสมียน 
และอื่นๆ 

คนขับรถ พนักงาน 
ติดรถ 

ช่างเครื่อง
และพนักงาน

ซ่อมรถ 

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ 

0 คัน 100.00 37.51 31.27 - - - 31.22 
1-5 คัน 100.00 12.83 8.94 41.35 21.06 2.81 13.01 
6-15 คัน 100.00 6.10 7.49 45.97 28.27 3.77 8.40 
16-30 คัน 100.00 4.16 5.36 46.78 31.63 3.59 8.48 
31-50 คัน 100.00 2.19 6.31 41.18 37.88 5.39 7.05 
มากกว่า 50 คัน 100.00 2.34 10.76 41.13 37.88 1.84 6.04 
ทั่วประเทศ 100.00 4.74 10.93 39.75 34.52 2.18 7.87 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2553) 

หากพิจารณาขนาดกิจการและพื้นท่ีการให้บริการของผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาตพบว่าความ
แตกต่างของขนาดกิจการและความแตกต่างของพื้นท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการด้านบุคลากร กล่าวคือ กิจการที่
มีขนาดเล็กหรือกิจการท่ีมีรถต่ ากว่า 15 คัน มีแนวโน้มที่จะไม่มีบุคลากรท่ีเก่ียวกับการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
รถ โดยภาพรวมทั่วประเทศพบว่ากิจการท่ีมีรถ 1-5 คัน จะมีช่างเครื่องและพนักงานซ่อมรถเฉลี่ย 0.17 คนต่อ
หนึ่งกิจการ และกิจการท่ีมีรถ 6-15 คัน จะมีช่างเครื่องและพนักงานซ่อมรถเฉลี่ย 0.74 คนต่อหนึ่งกิจการ และ
เมื่อกิจการท่ีมีรถ 16-30 คัน จะเริ่มมีบุคลากรด้านบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถ โดยเฉลี่ย 1.51 คนต่อหนึ่ง
กิจการ ทั้งนี้กิจการที่มีรถมากกว่า 30 คัน จะเริ่มเป็นขนาดกิจการท่ีผู้ประกอบการตัดสินใจท่ีจะตั้งฝ่ายท่ีท า
หน้าที่บ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถ โดยเฉลี่ย 5.03 คนต่อหนึ่งกิจการ และ 19.32 คนต่อหนึ่งกิจการ ส าหรับ
ผู้ประกอบการที่มีขนาด 31-50 คัน และมากกว่า 50 คันตามล าดับ (ตารางท่ี 2-13)  



บทที่ 2  
 

26 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ตารางที่ 2-13: บุคลากรด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงเฉลี่ยต่อกิจการของผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาต 
จ าแนกประเภทของบุคลากร ปี 2551 

(หน่วย: คนต่อหนึ่งกิจการ) 
ขนาดของ
กิจการ 

รวมทุก
ประเภท 

เจ้าหน้าที่
บริหาร 

เจ้าหน้าที่
เสมียน 
และอื่นๆ 

คนขับรถ พนักงาน 
ติดรถ 

ช่างเครื่อง 
และพนักงาน 

ซ่อมรถ 

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ 

0 คัน 3.00 1.13 0.94 - - - 0.94 
1-5 คัน 6.09 0.78 0.54 2.52 1.28 0.17 0.79 
6-15 คัน 19.62 1.20 1.47 9.02 5.55 0.74 1.65 
16-30 คัน 42.11 1.75 2.26 19.70 13.32 1.51 3.57 
31-50 คัน 93.28 2.04 5.88 38.41 35.34 5.03 6.57 
มากกว่า 50 คัน 1,047.95 24.50 112.77 431.05 397.00 19.32 63.32 
ทั่วประเทศ 36.33 1.72 3.97 14.44 12.54 0.79 2.86 

การประกอบการเชิงพื้นที่ตามรายภาคก็แสดงถึงการบริหารจัดการบุคลากรด้านการบ ารุงรักษา
และซ่อมรถท่ีแตกต่างกัน การส ารวจปี 2551 พบว่า ในภาพรวมท่ัวประเทศบุคลากรด้านการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมบ ารุงมีค่าเฉลี่ย 0.79 คนต่อหนึ่งกิจการ  และเมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ประกอบการที่มีรถในการประกอบการ 
(จ านวน 343 ราย หรือร้อยละ 40.1) จะมีค่าเฉลี่ยท่ี 1.97 คนต่อกิจการ โดยภาคกลางเป็นภาคภาคท่ีมีช่าง
เครื่องและพนักงานซ่อมรถมากท่ีสุด ในขณะท่ีผู้ประกอบการภาคใต้ส่วนใหญ่ไม่มีช่างเครื่องและพนักงานซ่อม
รถ เฉลี่ย 0.10 คนต่อหนึ่งกิจการ (ตารางท่ี 2-14)  

ตารางที่ 2-14: บุคลากรด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงเฉลี่ยต่อกิจการของผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาต 
จ าแนกตามรายภาค ปี 2551 

 (หน่วย: คนต่อหนึ่งกิจการ) 
ขนาดของกิจการ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ทั่วประเทศ 
0 คัน - - - - - 
1-5 คัน 0.19 0.46 0.09 - 0.17 
6-15 คัน 0.99 0.57 0.58 0.50 0.74 
16-30 คัน 0.95 2.79 1.46 1.36 1.51 
31-50 คัน 3.80 9.50 - - 5.03 
มากกว่า 50 คัน 26.67 11.00 18.00 - 19.32 
รวมทุกขนาด 1.18 1.00 0.48 0.10 0.79 

2) ผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารประจ าทาง 

การบริหารจัดการบุคลากรของผู้ประกอบการรถร่วม พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนขับรถและ
พนักงานติดรถของทุกขนาดของกิจการ จากจ านวนพนักงานท้ังหมด 59,552 คน แบ่งเป็นคนขับรถ 41,550 
คน และพนักงานติดรถ 14,148 คน (ตารางท่ี 2-15) คิดเป็นร้อยละ 69.77 และ 23.76 ของจ านวนพนักงาน
ท้ังหมด (ตารางท่ี 2-16) โดยเฉพาะผู้ประกอบการรถร่วมท่ีมีรถเพียงคันเดียว (ร้อยละ 94.1) มีคนขับรถ 
31,781 คน และคิดเป็นร้อยละ 82.63 ของจ านวนบุคลากรท้ังหมดของผู้ประกอบการที่มีรถเพียง 1 คัน 



โครงสร้างการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทาง  
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ในส่วนช่างเครื่องและพนักงานซ่อมรถท่ัวประเทศมีท้ังสิ้น 1,208 คน หรือร้อยละ 2.03 ของ
พนักงานท้ังหมด จะเห็นได้ว่าทั้งผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาตและผู้ประกอบการรถร่วมจะมีสัดส่วนของ
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการบ ารุงรักษาและซ่อมรถเพียงประมาณร้อยละ 2 ของพนักงานท้ังหมด ซึ่งสะท้อนถึง
การบริหารจัดการท่ีมีบุคลากรด้านนี้ประจ าส านักงานต่ า เหตุผลส่วนหนึ่งเนื่องจาก ผู้ประกอบการน ารถไปซ่อม
บ ารุงกับอู่ตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ หรือซ่อมบ ารุงตามอาการ แทนการจ้างบุคลากรประจ าที่สามารถตรวจ
สภาพรถก่อนการใช้งานในทุกครั้งก่อนให้บริการ นอกจากนี้ ขนาดของกิจการยังมีผลต่อสัดส่วนของบุคลากร
ช่างเครื่องและพนักงานซ่อมรถ กล่าวคือ ผู้ประกอบการกิจการรถร่วมท่ีมีกิจการขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะมี
สัดส่วนช่างเครื่องและพนักงานซ่อมรถในสัดส่วนท่ีสูงขึ้น จากตารางท่ี 2-15 แสดงให้เห็นว่า ขนาดกิจการท่ีมีรถ
เพียง 1 คัน จะมีช่างเครื่องและพนักงานซ่อมรถเพียงร้อยละ 0.44 และเพิ่มเป็นร้อยละ 6.12 เมื่อกิจการมีรถ
มากกว่า 5 คัน 

ตารางที่ 2-15: จ านวนบุคลากรในกิจการของผู้ประกอบการรถร่วม จ าแนกตามขนาดกิจการ ปี 2551 
(หน่วย: คน) 

ขนาดของ
กิจการ 

รวมทุก
ประเภท 

เจ้าหน้าที่
บริหาร 

เจ้าหน้าที่
เสมียน 
และอื่นๆ 

คนขับรถ พนักงาน 
ติดรถ 

ช่างเครื่อง 
และพนักงาน 

ซ่อมรถ 

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ 

1 คัน 38,464 69 104 31,781 6,062 170 279 
2 คัน 3,315 21 39 2,155 1,008 62 30 
3-5 คัน 4,396 51 193 2,160 1,730 158 106 
มากกว่า 5 คัน 13,377 408 681 5,454 5,349 819 665 
ทั่วประเทศ 59,552 549 1,017 41,550 14,148 1,208 1,080 

ตารางที่ 2-16: สัดส่วนบุคลากรในกิจการของผู้ประกอบการรถร่วม จ าแนกตามขนาดกิจการ ปี  2551 
 (หน่วย: ร้อยละ) 

ขนาดของ
กิจการ 

รวมทุก
ประเภท 

เจ้าหน้าที่
บริหาร 

เจ้าหน้าที่
เสมียน 
และอื่นๆ 

คนขับรถ พนักงาน 
ติดรถ 

ช่างเครื่อง 
และพนักงาน 

ซ่อมรถ 

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ 

1 คัน 100.00 0.18 0.27 82.63 15.76 0.44 0.72 
2 คัน 100.00 0.62 1.18 65.00 30.41 1.87 0.91 
3-5 คัน 100.00 1.16 4.38 49.12 39.34 3.59 2.41 
มากกว่า 5 คัน 100.00 3.05 5.09 40.77 39.99 6.12 4.97 
ทั่วประเทศ 100.00 0.92 1.71 69.77 23.76 2.03 1.81 

ผู้ประกอบการรถร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยมีรถเพียง 1 คัน หรือมีลักษณะการบริหาร
จัดการและตัดสินใจในเชิงบุคคล ไม่ได้มีการท าบัญชีแยกระหว่างรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน จึงท าให้ส่วนใหญ่ไม่
มีช่างเครื่องและพนักงานซ่อมรถ โดยภาพรวมทั่วประเทศมีช่างเครื่องเฉลี่ย 0.04 คนต่อหนึ่งกิจการ (ตารางท่ี  
2-17) หรือเฉลี่ยทุกขนาดของกิจการไม่มีช่างประจ ากิจการ แม้ว่ากิจการที่มีรถมากกว่า 5 คัน 



บทที่ 2  
 

28 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ตารางที่ 2-17: บุคลากรด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงเฉลี่ยต่อกิจการของผู้ประกอบการรถร่วม  
จ าแนกประเภทของบุคลากร ปี 2551 

 (หน่วย: คนต่อหนึ่งกิจการ) 
ขนาดของ
กิจการ 

รวมทุก
ประเภท 

เจ้าหน้าที่
บริหาร 

เจ้าหน้าที่
เสมียน 
และอื่นๆ 

คนขับรถ พนักงาน
ติดรถ 

ช่างเครื่อง
และพนักงาน

ซ่อมรถ 

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ 

1 คัน                                              1.22 0.00 0.00 1.01 0.19 0.01 0.01 
2 คัน                                              2.97 0.02 0.04 1.93 0.90 0.06 0.03 
3 - 5 คัน                                          7.67 0.09 0.34 3.77 3.02 0.28 0.18 
มากกว่า 5 คัน                                            1.77 0.02 0.03 1.24 0.42 0.04 0.03 
ทั่วประเทศ                                                   1.77 0.02 0.03 1.24 0.42 0.04 0.03 

ลักษณะการประกอบการเชิงพื้นที่ตามรายภาคการบ ารุงรักษาและซ่อมรถมีลักษณะการ
บ ารุงรักษาและซ่อมรถท่ีแตกต่างกัน การส ารวจปี 2551 พบว่า ค่าเฉลี่ยของบุคลากรต่อหนึ่งกิจการของ
ผู้ประกอบการรถร่วมท่ัวประเทศมีค่าเฉลี่ยท่ีต่ ามากเฉลี่ย 0.04 คนต่อหนึ่งกิจการ  โดยกิจการท่ีมีจ านวนรถไม่
เกิน 5 คัน แทบจะไม่มีบุคลากรด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุง คือ มีจ านวนบุคลากรด้านการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมบ ารุงต่อหนึ่งกิจการไม่เกิน 1 คน ทุกพื้นท่ี ทั้งนี้การประกอบการของกิจการท่ีมีรถมากกว่า 5 คัน เริ่มที่จะมี
บุคลากรซ่อมและบ ารุงรักษา โดยเฉพาะการประกอบการขนส่งในกรุงเทพฯ ท่ีมีสัดส่วนของบุคลากรด้านการ
บ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงของกิจการท่ีมีรถมากกว่า 5 คันเฉลี่ย 2.92 คนต่อหนึ่งกิจการ (ตารางท่ี 2-18) 

ตารางที่ 2-18: บุคลกรด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงเฉลี่ยต่อกิจการของผู้ประกอบการรถร่วม  
จ าแนกตามรายภาค ปี 2551 

 (หน่วย: คนต่อหนึ่งกิจการ) 
ขนาดของกิจการ กทม. ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ทั่วประเทศ 
1 คัน 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 
2 คัน 0.10 0.03 - 0.05 - 0.06 
3 - 5 คัน 0.38 0.04 - 0.14 - 0.28 
มากกว่า 5 คัน 2.92 0.56 0.75 0.60 0.50 2.72 
ทั่วประเทศ 0.28 0.00 0.00 0.01 0.00 0.04 

 

3. ต้นทุนการด าเนินกิจการของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทาง 

1) โครงสร้างต้นทุนรถโดยสารประจ าทางในต่างประเทศ 

ต้นทุนรถโดยสารประจ าทางเป็นประเด็นที่ประเทศต่างๆ ให้ความสนใจเพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อ
การวางแผนและการตัดสินใจบริหารจัดการในกิจการเดินรถ ท่ีผ่านมามีงานวิจัยหลายชิ้นในต่างประเทศได้
ศึกษาต้นทุนการเดินรถโดยสารประจ าทาง ในทางเศรษฐศาสตร์ การให้บริการเดินรถโดยสารประจ าทางของ
ผู้ประกอบการเปรียบเสมือนการผลิตสินค้าชนิดหนึ่งนั่นเอง โดยต้นทุนการผลิตหรือการประกอบการเดินรถนั้น
เกิดขึ้นเพราะผู้ประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่ายในปัจจัยการผลิตเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการแก่
ผู้โดยสาร ซึ่งโดยทั่วไปกระบวนการผลิตสินค้าหรือบริการในระยะสั้นนั้นเกิดจากการแปรสภาพปัจจัยการผลิต  
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2 ประเภทหลัก ได้แก่ ปัจจัยคงท่ี ( Fixed Factors) ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในระยะสั้น ในขณะท่ีปัจจัยแปรผัน 
(Variable Factors) นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะสั้น ด้วยเหตุนี้ ต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในปัจจัย
การผลิตจึงแบ่งตามประเภทของปัจจัยการผลิตได้เช่นกัน นั่นคือต้นทุนแปรผัน ( Variable Cost) ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ขนาดของผลผลิตหรือการให้บริการที่เกิดขึ้น ส าหรับต้นทุนคงท่ี ( Fixed Cost) เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยท่ีไม่  
ผันแปรตามปริมาณผลผลิตหรือการให้บริการ อย่างไรก็ดี ได้มีการพัฒนาแนวคิดที่เก่ียวกับต้นทุนกึ่งแปรผัน 
(Semi-variable Cost) โดยท่ีต้นทุนกึ่งแปรผันอาจคงท่ีในบางช่วงเวลาและอาจเป็นต้นทุนแปรผันได้เมื่อมีการ
ให้บริการหรือผลิตเพิ่มขึ้น 

ส าหรับงานวิจัยในสาขาการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทางนั้นมีงานศึกษาหลายชิ้นท่ีจ าแนก
ต้นทุนในลักษณะข้างต้น เช่น Nash (1982) และ White (1995) จ าแนกต้นทุนการเดินรถโดยสารประจ าทาง 
โดยแบ่งต้นทุนการเดินรถออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ต้นทุนแปรผัน ต้นทุนคงท่ี และต้นทุนกึ่งผันแปร 
นอกจากนั้น ในการประกอบการเดินรถโดยสารแต่ละสายของผู้ประกอบการ ต้นทุนการเดินรถโดยสารแต่ละ
สายสามารถค านวณได้โดยจัดสรรค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ของต้นทุนทั้งสามประเภทข้างต้นตามชั่วโมงการ  
เดินรถ ( total bus-hours operated) ตามระยะทางรวม ( total bus-miles/bus-kilometers) และจ านวนพาหนะ
สูงสุดในชั่วโมงเร่งด่วน ( peak vehicle requirement) (ตารางท่ี 2-19) ตัวอย่างเช่น ต้นทุนของการเดิน  
รถโดยสารประจ าทางจาก A ไป B และจาก A ไป C จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชั่วโมงการท างานของพนักงาน  
ขับรถและการบ ารุงรักษา ปริมาณค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่นและยางรถยนต์ ตลอดจนค่าเสื่อมและ
สึกหรอของรถยนต์ท่ีให้บริการ ค่าใช้จ่ายด าเนินการต่างๆ รวมถึงโรงซ่อม เป็นต้น 

ตารางที่ 2-19: การจ าแนกต้นทุนการเดินรถโดยสารประจ าทาง 

ประเภท ชั่วโมงการเดินรถ ระยะทาง จ านวนพาหนะในชั่วโมงเร่งด่วน 
ต้นทุนแปรผัน ค่าจ้างพนักงานขับรถ เชื้อเพลิง น้ ามันหล่อล่ืน  

ยางรถยนต ์
 

ต้นทุนกึ่งแปรผัน การบ ารุงรักษา  ค่าเส่ือมสึกหรอ ค่าเช่า 
ต้นทุนคงที่ เงินเดือนและสวัสดิการ 

ของพนักงาน 
 อาคาร ส่ิงก่อสร้าง โรงเก็บและ 

โรงซ่อมรถยนต์ ค่าบริหารจัดการอื่นๆ 
ที่มา:  Nash (1982) และ White (1995). 

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยในต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับต้นทุนรถโดยสารประจ าทาง พบว่า 
มีปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อต้นทุนการเดินรถโดยสารประจ าทาง ท้ังนี้หากยึดกรอบการจัดกลุ่มตามหลักการบัญชี
ต้นทุนข้างต้นซึ่งแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็นต้นทุนคงท่ี ต้นทุนแปรผัน และต้นทุนกึ่งแปรผัน สามารถจัดกลุ่ม
ค่าใช้จ่ายการประกอบการรถโดยสารในการศึกษาต่างๆ ซึ่งวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการประกอบการ  
รถโดยสารในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สวีเดน และสิงคโปร์ดังแสดงในตารางท่ี 2-20 โดยรวม
แล้วพบว่าผู้ประกอบการรถโดยสารในแต่ละประเทศจะมีโครงสร้างต้นทุนที่แตกต่างกันไป แต่ค่อนข้างเห็น
ชัดเจนว่า ต้นทุนการประกอบการเดินรถส่วนใหญ่กระจุกตัวในกลุ่มประเภทต้นทุนแปรผัน ซึ่งประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่น และค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถโดยสาร หากพิจารณาเฉพาะ
ส่วนค่าจ้างแรงงานแล้ว พบว่ามีสัดส่วนท่ีสูงถึงร้อยละ 40-68 ของค่าใช้จ่ายในการประกอบการทั้งหมด ฉะนั้น
โดยรวมผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องแบกรับภาระต้นทุนแปรผันในสัดส่วนที่สูงกว่าร้อยละ 50 นอกจากนั้น
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30 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ค่าใช้จ่ายเพื่อการซ่อมและบ ารุงรักษามีสัดส่วนท่ีค่อนข้างสูงคิดเป็นประมาณร้อยละ 10-17 ซึ่งใกล้เคียงกับ
สัดส่วนต้นทุนค่าบริหารจัดการ  อย่างไรก็ตาม ค่าบริหารจัดการมีสัดส่วนร้อยละ 9.9-25.9 ของต้นทุนทั้งหมด 
และค่าพลังงานอยู่ในช่วงร้อยละ 3.26-10.5 ของต้นทุนทั้งหมด 

ตารางที่ 2-20: เปรียบเทียบสัดส่วนโครงสร้างต้นทุนในการด าเนินงานขนส่งด้วยรถโดยสารในต่างประเทศ 

ประเทศ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผัน ต้นทุนกึ่งแปรผัน 
1. สหรัฐอเมริกา 

(Wilson, H.G., 1977) 
1. สถาน ี(0.19) 
2. ค่าบริหารจัดการ (12.42) 
3. ค่าภาษีและสัมปทานการ

เดินรถ (4.35) 
4. ค่าเช่า (0.22)  
5. ค่าประกันภัย (3.91)   

1. ค่าแรงพนักงานขับรถ 
(46.70) 

2. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (3.09) 
3. ค่าเชื้อเพลิงอื่นๆ (0.03) 
4. ค่าน้ ามันหล่อลื่น (0.14) 
5. ค่าใช้จ่ายอื่นเก่ียวกับการ

ขนส่ง (6.27) 

1. ค่าเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และ
ซ่อมบ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์ 
(16.41) 

2. ค่าเสื่อมราคา (4.79)  
3. ค่าโฆษณา (1.44) 
4. ค่าใช้จ่ายจัดจ าหน่าย (0.04)  

รวม 21.09 56.23 22.68 
2. สหราชอาณาจักร 

(Wabe, J.S. and  
Coles, O.B., 1975) 

1. ค่าบริหารจัดการ  (ค่าแรง
พนักงาน ค่าสัมปทาน 
ค่าอุปกรณ์ส านักงาน) 
(25.90) 

1. ค่าพลังงาน (10.50)  
2. ค่าแรงพนักงานขับรถ 

(51.20) 

1. ค่าซ่อมและบ ารุงรักษา 
(12.40) 

รวม 25.90 61.70 12.40 
   (TAS Partnership  
    Ltd., 2007) 

1. ค่าบริหารจัดการ (10.00) 1. ค่าพลังงาน (9.00) 
2. ค่าแรงพนักงานขับรถ 

(68.00) 

1. ค่าซ่อมและบ ารุงรักษา 
(9.00) 

2. ค่าเสื่อมราคา (4.00) 
รวม 10.00 77.00 13.00 

3. สวีเดน 
   (Jansson, J.O., 1980) 

1. ค่าบริหารจัดการ (3.60) 
2. ค่าประกันภัยและค่าภาษี 

(3.90) 
3. ค่าตัวรถ (20.90)  
4. ค่าอาคารส านักงาน 

(2.40) 

1. ค่าน้ ามัน (6.80) 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง (7.60)  
3. ค่าแรงพนักงานขับรถ 

(41.80) 

1. ค่าซ่อมบ ารุง (13.00)  
 

รวม 30.80 56.20 13.00 
4. สิงคโปร์ 
   (Committee on the  
    Fare Review  
    Mechanism, 2005) 

1. ค่าบริหารจัดการและ
อื่นๆ (16.70) 

1. ค่าพลังงาน (10. 10) 
2. ค่าแรงพนักงานขับรถ 

(41.40) 

1. ค่าซ่อมบ ารุง (1 4.90) 
2. ค่าเสื่อมราคา (16.90) 

รวม 16.70 51.50 31.80 
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บแสดงสัดส่วนของต้นทุนแต่ละประเภทต่อต้นทุนทั้งหมด 
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2) โครงสร้างต้นทุนรถโดยสารประจ าทางของประเทศไทย 

โครงสร้างต้นทุนการประกอบการรถโดยสารประจ าทางเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการตัดสินใจ
และการบริหารจัดการ ตลอดจนการบริหารจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถ จากข้อมูลการส ารวจ
การประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทาง โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ (ปี 2552) ได้แบ่งต้นทุนการ
ประกอบการรถโดยสารประจ าทางออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน ค่าใช้จ่ายรถโดยสาร ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายส านักงาน โดยในส่วนที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถจะ
พิจารณาสัดส่วนของค่าใช้จ่ายตัวรถต่อต้นทุนการประกอบการทั้งหมด และโครงสร้างค่าใช้จ่ายรถโดยสาร 

การบริหารจัดการมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถมากหรือน้อยจะส่งผลต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายของ
ตัวรถและการบ ารุงรักษา ประกอบด้วย ค่ายางนอกและยางใน ค่าปะยาง แบตเตอรี่ ค่าน้ าหล่อลื่น ค่าซ่อมรถ 
ซ่อมตัวถัง เคาะ พ่นสี ค่าซ่อมบ ารุงรักษา ค่าอะไหล่ ค่าหัวเทียน (เฉพาะรถใช้เบนซิน) ค่าไส้กรองน้ ามันเครื่อง 
ค่าไส้กรองน้ ามัน ค่าไส้กรองอากาศ ค่าเปลี่ยนหัวฉีด ค่าสายพาน ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง 

 ต้นทุนการประกอบการรถโดยสารประจ าทางที่ได้รับใบอนุญาต 

โครงสร้างต้นทุนการประกอบการรถโดยสารประจ าทางของผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาตส่วน
ใหญ่เป็นต้นทุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและต้นทุนด้านแรงงาน ภาพรวมโครงสร้างต้นทุนทั่วประเทศน้ ามันเชื้อเพลิง  
มีสัดส่วนร้อยละ 38.46 ของต้นทุนทั้งหมด เฉลี่ยทุกขนาดกิจการยกเว้นผู้ประกอบการที่ไม่มีรถมีต้นทุนด้าน
น้ ามันเชื้อเพลิงร้อยละ 50.12 รองมาเป็นต้นทุนด้านแรงงานร้อยละ 25.83 ของต้นทุนทั้งหมด เฉลี่ยทุกขนาด
กิจการมีต้นทุนด้านแรงงานเฉลี่ยร้อยละ 32.28 (ตารางท่ี 2-21) ต้นทุนส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายรถโดยสารจะ
เก่ียวข้องโดยตรงกับค่าใช้จ่ายเพื่อการบ ารุงรักษามีสัดส่วนร้อยละ 12.39 ของต้นทุนทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบ
กับต้นทุนด้านการบ ารุงรักษาของต่างประเทศ นับว่าประเทศไทยมีต้นทุนการบ ารุงรักษาต่ ากว่าประเทศ
สหรัฐอเมริกา สวีเดน และสิงคโปร์ แต่มีสัดส่วนสูงกว่าสหราชอาณาจักร 

ตารางที่ 2-21: สัดส่วนต้นทุนด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมตัวรถต่อต้นทุนการประกอบการทั้งหมดของ
ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต ปี 2551 

 (หน่วย: ร้อยละ) 
ค่าใช้จ่าย 0 คัน 1-5 คัน 6-15 คัน 16-30 คัน 31-50 คัน >50 คัน ทั่วประเทศ 

ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน 68.86 33.40 23.44 22.85 26.02 25.55 25.83 
ค่าใช้จ่ายรถโดยสาร 0.00 10.87 10.40 13.13 12.11 12.53 12.39 
ค่ใช้จ่ายส านักงาน 31.14 10.69 9.60 6.82 7.23 24.77 23.31 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 0.00 45.04 56.56 57.20 54.64 37.14 38.46 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ค่าใช้จ่ายของการประกอบการเดินรถของผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาตท่ัวประเทศเท่ากับ 19,456 
ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีรถมากกว่า 50 คันขึ้นไปจ านวน 17,571 ล้าน
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากการประกอบการพบว่ากิจการท่ีมีรถไม่เกิน 50 คัน จะมีก าไรต่อคัน  
โดยขนาดกิจการใหญ่ขึ้นจะมีก าไรเพิ่มสูงขึ้น แต่ข้อมูลของกิจการท่ีมีรถมากกว่า 50 คัน พบว่ามีการขาดทุนต่อคัน
ปีละ 779,193 บาท (ตารางท่ี 2-22) ซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อมูลในส่วนนี้ได้รวมการประกอบการกิจการ
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัทขนส่ง จ ากัด (บขส.) ตามลักษณะโครงสร้างองค์กร 



บทที่ 2  
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ตารางที่ 2-22: ต้นทุน รายได้ และก าไรของผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต ปี 2551 

ค่าใช้จ่าย 0 คัน 1-5 คัน 6-15 คัน 16-30 คัน 31-50 คัน >50 คัน ทั่วประเทศ 
ค่าใช้จ่าย (พันบาท)        
ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน 97,801 66,620 87,760 149,833 133,705 4,489,784 5,025,503 
ค่าใช้จ่ายรถโดยสาร 0 21,680 38,923 86,093 62,235 2,202,056 2,410,988 
ค่ใช้จ่ายส านักงาน 44,232 21,312 35,941 44,753 37,148 4,352,325 4,535,710 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 0 89,842 211,768 375,120 280,785 6525,942 7,483,457 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 142,032 199,454 374,392 655,800 513,873 17,571,107 19,455,658 
รายได้ (พันบาท) 305,532 269,753 506,881 836,173 814,857 13,221,653 15,954,848 
จ านวนรถ (คัน) 0 413 619 1,131 670 5,582 8,715 
ก าไรต่อคัน (บาท) na 170,217 214,037 159,481 449,229 -779,193 -401,699 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2553) 

 ต้นทุนการประกอบการรถโดยสารประจ าทางของเอกชนร่วมบริการ 

โครงสร้างต้นทุนการประกอบการรถโดยสารประจ าทางของเอกชนร่วมบริการส่วนใหญ่เป็นต้นทุน
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง มีสัดส่วนร้อยละ 56.08 ของต้นทุนทั้งหมด รองลงมาเป็นต้นทุนด้านแรงงาน มีสัดส่วนร้อยละ 
23.47 ของต้นทุน ท้ังหมด และต้นทุนที่เก่ียวข้องกับการบ ารุงรักษามีสัดส่วนเพียงร้อยละ 10.50 ของต้นทุน
ท้ังหมด ซึ่งน้อยกว่าต้นทุนการบ ารุงรักษาของต่างประเทศ (ตารางท่ี 2-23) 

ตารางที่ 2-23: สัดส่วนต้นทุนด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมตัวรถต่อต้นทุนการประกอบการทั้งหมด 
ของผู้ประกอบการรถร่วม ปี 2551 

 (หน่วย: ร้อยละ) 
ค่าใช้จ่าย 1 คัน 2 คัน 3-5 คัน >5 คัน ทั่วประเทศ 

ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน 27.25 22.74 18.90 20.14 23.47 
ค่าใช้จ่ายรถโดยสาร 10.80 11.25 9.58 10.28 10.50 
ค่ใช้จ่ายส านักงาน 8.45 9.64 11.88 11.34 9.95 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 53.08 56.38 59.64 58.24 56.08 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2553) 

ค่าใช้จ่ายของการประกอบการเดินรถของผู้ประกอบการรถร่วมท่ัวประเทศเท่ากับ 19,832 ล้าน
บาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการที่มีรถเพียงหนึ่งคันซึ่งมากกว่าร้อยละ 94 ของจ านวน
ผู้ประกอบการทั้งหมด โดยผู้ประกอบการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีแนวโน้มท่ีจะมีก าไรสูงขึ้น นั่นคือ ผู้ประกอบการที่มี
รถเพียงหนึ่งคันจะมีก าไร 46,327 บาทต่อปี และผู้ประกอบการที่มีรถมากกว่า 5 คันขึ้นไปจะมีก าไรต่อปีต่อคัน  
727,820 บาท (ตารางท่ี 2-24)  
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ตารางที่ 2-24: ต้นทุน รายได้ และก าไรของผู้ประกอบการรถร่วมบริการ ปี 2551 

 ค่าใช้จ่าย 1 คัน 2 คัน 3-5 คัน >5 คัน ทั่วประเทศ 
ค่าใช้จ่าย (พันบาท)      
ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน 2,517,201 288,831 452,025 1,396,227 4,654,283 
ค่าใช้จ่ายรถโดยสาร 997,507 142,851 229,146 712,773 2,082,277 
ค่ใช้จ่ายส านักงาน 780,500 122,395 284,109 786,202 1,973,205 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 4,942,554 716,164 1,426,301 4,037,157 11,122,176 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 9,237,761 1,270,241 2,391,580 6,932,358 19,831,940 
รายได้ (พันบาท) 10,701,222 1,666,714 3,519,553 10,484,271 26,371,761 
จ านวนรถ (คัน) 31,590 2,232 2,041 4,880 40,743 
ก าไรต่อคัน (บาท) 46,327 177,632 552,738 727,820 160,514 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2553) 

2.2 อุบัติเหตุของรถโดยสารประจ าทาง 

การเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารประเภทต่างๆ เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดความสูญเสียท้ังทางเศรษฐกิจ
และสังคมมากกว่าหนึ่งแสนครั้งต่อปี ท าให้ภาครัฐต้องมีนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนมากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้
จ านวนอุบัติเหตุมีแนวโน้มลดลงจากจ านวนอุบัติเหตุท่ีสูงอย่างมาก แต่ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาจ านวนการเกิด
อุบัติเหตุมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.06 ต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 116,959 ราย ในปี 2543 เป็น 140,494 ราย ในปี 
2552  (ตารางท่ี 2-25) ยานพาหนะที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นจากปี 2543 
จ านวน 37,492 ราย เป็น 52,608 ราย เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.20 ต่อปี และมีสัดส่วนเมื่อเทียบกับยานพาหนะอื่น
เท่ากับร้อยละ 37.45 ในส่วนของรถโดยสารขนาดใหญ่มีสัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุอยู่ในอันดับท่ี 7 เมื่อเทียบกับ
ยานพาหนะทุกประเภท ปี 2552 มีสัดส่วน 1.69 ของจ านวนผู้เกิดอุบัติเหตุท้ังหมด (ตารางท่ี 2-26) 

อย่างไรก็ตาม การเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารขนาดใหญ่หนึ่งครั้งส่งผลต่อจ านวนผู้บาดเจ็บและ
ผู้เสียชีวิตมากกว่าการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ กล่าวคือ รถจักรยานยนต์ท่ีเป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
สูงสุด ในปี 2552 จ านวน 52,608 ราย จากจ านวนรถจักรยานยนต์สะสม 16,549,307 คัน หรือ  
คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของจ านวนรถจักรยานยนต์สะสม ขณะท่ีอุบัติเหตุท่ีมีสาเหตุจากรถโดยสารขนาดใหญ่ ปี 2552 
จ านวน 2,370 ราย จากจ านวนรถโดยสารประจ าทางสะสมปี 2552 เท่ากับ 84,714 คัน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
2.80 ของจ านวนรถโดยสารประจ าทางสะสม ทั้งนี้ คาดว่าสัดส่วนอุบัติเหตุของรถโดยสารประจ าทางต่อจ านวน  
รถโดยสารประจ าทางสะสมมีความเป็นไปได้ที่จะมีสัดส่วนมากกว่าตัวเลขที่แสดงอยู่ เนื่องจากการจัดกลุ่มการ
รวบรวมข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน โดยข้อมูลอุบัติเหตุจัดเก็บโดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่มีการจัดกลุ่ม
ประเภทของรถโดยสารตามลักษณะทางกายภาพ เช่น รถโดยสารเล็ก (ตู)้ ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้บางส่วนเป็น  
รถตู้โดยสารประจ าทาง ขณะที่การจัดกลุ่มข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกแบ่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
รถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

แม้ว่าสัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารขนาดใหญ่ต่อจ านวนรถจดทะเบียนสะสมจะมีสัดส่วนสูง
กว่าสัดส่วนของรถจักรยานยนต์ แต่จ านวนอุบัติเหตุของรถโดยสารขนาดใหญ่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จาก 3,523 ราย ในปี 2543 เป็น 2,370 ราย ในปี 2552 หรือลดลงเฉลี่ยร้อยละ 4.31  
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ต่อปี  อย่างไรก็ตาม การเกิดอุบัติเหตุท่ีมีสาเหตุจากรถโดยสารสาธารณะเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวต่อ
ความรู้สึกมากกว่ารถโดยสารส่วนบุคคล และมีโอกาสท่ีในการเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้งจะมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
มากกว่า 

ตารางที่ 2-25: จ านวนคนที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนตามประเภทยานพาหนะ ปี 2543-2552 
(หน่วย: ราย) 

 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 
รถจักรยานยนต ์ 37,492 40,936 53,485 66,183 77,642 37,492 75,600 68,177 59,162 52,608 
รถยนต์นั่ง 32,248 32,469 36,706 44,363 46,658 32,248 41,993 40,708 40,334 39,275 
รถบรรทุกขนาดเล็ก 
(ปิคอัพ) 

20,888 21,937 24,504 31,200 34,555 20,888 27,958 28,874 24,491 23,650 

รถแท็กซี ่ 3,944 4,196 4,149 5,555 5,927 3,944 6,182 6,975 6,870 6,634 
คนเดินเท้า 4,469 4,121 4,588 5,551 5,759 4,469 5,017 3,981 3,536 3,306 
รถบรรทุก 10 ล้อ หรือ 
มากกว่า 

3,665 3,559 4,250 5,531 6,141 3,665 4,703 4,134 3,530 2,815 

รถโดยสารขนาดใหญ ่ 3,523 3,513 3,652 4,523 4,433 3,523 3,273 2,935 2,534 2,370 
รถจักรยาน 1,770 1,846 2,495 2,380 2,540 1,770 2,839 2,221 2,114 2,312 
รถโดยสารเล็ก (ตู้) 2,447 2,847 2,999 3,560 3,344 2,447 3,139 2,638 2,417 2,218 
รถบรรทุก 6 ล้อ 2,527 2,569 3,027 3,769 3,960 2,527 3,013 2,682 2,435 2,139 
รถสามล้อเครื่อง 1,838 1,852 1,814 2,002 2,178 1,838 1,438 1,212 992 987 
รถสามล้อ 454 520 607 786 967 454 568 343 484 266 
รถอีแต๋น 332 202 351 403 385 332 365 264 251 216 
อื่นๆ 1,362 1,257 1,769 2,257 2,478 1,362 2,316 2,380 1,920 1,698 

รวม 116,959 121,824 144,396 178,063 196,967 116,959 178,404 167,524 151,070 140,494 
ที่มา:  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2554. 

ตารางที่ 2-26: สัดส่วนของยานพาหนะที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ปี 2543-2552 
(หน่วย: ร้อยละ) 

 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 
รถจักรยานยนต ์ 32.06 33.60 37.04 37.17 39.42 32.06 42.38 40.70 39.16 37.45 
รถยนต์นั่ง 27.57 26.65 25.42 24.91 23.69 27.57 23.54 24.30 26.70 27.95 
รถบรรทุกขนาดเล็ก 
(ปิคอัพ) 

17.86 18.01 16.97 17.52 17.54 17.86 15.67 17.24 16.21 16.83 

รถแท็กซี ่ 3.37 3.44 2.87 3.12 3.01 3.37 3.47 4.16 4.55 4.72 
คนเดินเท้า 3.82 3.38 3.18 3.12 2.92 3.82 2.81 2.38 2.34 2.35 
รถบรรทุก 10 ล้อ หรือ 
มากกว่า 

3.13 2.92 2.94 3.11 3.12 3.13 2.64 2.47 2.34 2.00 

รถโดยสารขนาดใหญ ่ 3.01 2.88 2.53 2.54 2.25 3.01 1.83 1.75 1.68 1.69 
รถจักรยาน 1.51 1.52 1.73 1.34 1.29 1.51 1.59 1.33 1.40 1.65 
รถโดยสารเล็ก (ตู้) 2.09 2.34 2.08 2.00 1.70 2.09 1.76 1.57 1.60 1.58 
รถบรรทุก 6 ล้อ 2.16 2.11 2.10 2.12 2.01 2.16 1.69 1.60 1.61 1.52 
รถสามล้อเครื่อง 1.57 1.52 1.26 1.12 1.11 1.57 0.81 0.72 0.66 0.70 
รถสามล้อ 0.39 0.43 0.42 0.44 0.49 0.39 0.32 0.20 0.32 0.19 
รถอีแต๋น 0.28 0.17 0.24 0.23 0.20 0.28 0.20 0.16 0.17 0.15 
อื่นๆ 1.16 1.03 1.23 1.27 1.26 1.16 1.30 1.42 1.27 1.21 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ที่มา:  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2554. 
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อุบัติเหตุของรถโดยสารส่งผลกระทบต่อความสูญเสียต่อผู้โดยสารท้ังเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส และบาดเจ็บ
เล็กน้อย ซึ่งจะมีผลต่อมูลค่าของทรัพย์สินท่ีเสียหายท่ีแตกต่างกัน จ านวนผู้เสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุขนส่งทาง
ถนนในช่วงปี 2543-2552 เฉลี่ย 12,426 ราย และมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 0.80 ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา จาก 11,986 
รายในปี 2543 เป็น 11,153 รายในปี 2552 เช่นเดียวกับแนวโน้มของจ านวนผู้บาดเจ็บสาหัสท่ีลดลงเฉลี่ยร้อยละ 
2.33 ในช่วงปี 2543-2552 แต่แนวโน้มของผู้บาดเจ็บเล็กน้อยในช่วงสิบปีที่ผ่านมามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.83 
ต่อปี อย่างไรก็ตาม มูลค่าทรัพย์สินที่เสียหายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจาก 1,228 ล้านบาทในปี 2543 เป็น 3,816 ล้าน
บาทในปี 2552 (ตารางท่ี 2-27) 

ตารางที่ 2-27: จ านวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2543-2552 

 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 
ผู้เสียชีวิต (คน) 
ทั้งหมด  11,986 11,622 13,086 14,062 13,766 11,986 12,524 12,510 11,561 11,153 
หญิง  2,573 2,391 2,703 2,582 2,841 2,573 2,497 2,712 2,550 2,557 
ชาย  9,413 9,231 10,383 11,480 10,925 9,413 10,027 9,798 9,011 8,596 
ผู้บาดเจ็บสาหัส (คน) 
ทั้งหมด  12,502 11,995 16,774 17,117 18,207 12,502 17,730 15,990 12,871 10,113 
หญิง  3,582 3,474 4,481 4,873 5,228 3,582 5,068 4,691 3,710 3,039 
ชาย  8,920 8,521 12,293 12,244 12,979 8,920 12,662 11,299 9,161 7,074 
ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย (คน) 
ทั้งหมด  40,363 41,490 51,996 62,765 75,957 40,363 65,233 63,045 58,188 51,883 
หญิง  11,977 12,419 15,597 17,805 21,908 11,977 19,934 19,153 17,904 17,410 
ชาย  28,386 29,071 36,399 44,960 54,049 28,386 45,299 43,892 40,284 34,473 
มูลค่าทรัพย์สิน
เสียหาย  
(ล้านบาท) 

1,228 1,206 1,402 1,754 1,623 1,228 3,468 4,620 5,416 3,816 

ที่มา:  ประมวลผลจากฐานข้อมูลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2554. 

การเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่มีสาเหตุหลักเกิดจาก คน ยานพาหนะ ถนน และโครงสร้างพื้นฐาน  
ซึ่งมีหลายหน่วยงานให้ความส าคัญกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ อาทิ ปัจจัยด้านคนที่จะต้องมีกฎ
ข้อบังคับและการรณรงค์เพื่อลดจ านวนอุบัติเหตุ เช่น โครงการเมาไม่ขับ โครงการอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัย  
ในส่วนของยานพาหนะจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยท่ีเป็นสากล นอกจากนี้ กรมทางหลวง  
ยังได้ศึกษาและตรวจสอบเส้นทางท่ีมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า ส่วนใหญ่
เกิดจากการขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด รองลงมาเป็นการตัดหน้าระยะกระชั้นชิด และขับรถตาม
กระชั้นชิด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นผลมาจากการตัดสินใจของคนขับ อย่างไรก็ตาม ตัวรถมีส่วนส าคัญในการลดการ
บาดเจ็บหรือสูญเสียท่ีเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ดังนั้น จึงต้องก ากับดูแลด้านความปลอดภัยของตัวรถโดยเฉพาะ  
รถโดยสารประจ าทางท่ีเป็นการให้บริการสาธารณะ แม้ว่าสาเหตุของอุบัติเหตุท่ีเกิดจากอุปกรณ์ช ารุดไม่ได้เป็น
สาเหตุต้นๆ ของการเกิดอุบัติเหตุก็ตาม 
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36 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

การเกิดอุบัติเหตุท่ีมีสาเหตุจากอุปกรณ์ช ารุด แม้ว่าจะมีสัดส่วนไม่มากเมื่อเทียบกับการเกิดอุบัติเหตุ
ท้ังหมด แต่เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มการเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12.41 ต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2543 จ านวน 471 ราย 
เป็น 1,350 ราย ในปี 2552 ซึ่งนับว่าเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุท่ีมีอัตราการเพิ่มขึ้นมากท่ีสุด (ตารางท่ี 2-28) 

ตารางที่ 2-28: สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2543-2552 

สาเหตุของอุบัติเหตุ 
ที่เกิดข้ึน 

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 %  

ขับรถเร็วเกินอัตราที่
กฎหมายก าหนด 

16,257 16,759 20,094 21,292 21,332 16,257 18,959 17,290 14,252 13,927 -1.70 

ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 10,114 10,734 12,465 14,363 15,520 10,114 14,140 14,203 12,824 12,944 2.78 
ขับรถตามกระชั้นชิด 3,208 3,370 3,205 4,986 5,704 3,208 6,288 7,390 7,117 7,522 9.93 
เมาสุรา 1,599 1,863 2,746 5,150 9,279 1,599 8,315 5,474 3,577 4,561 12.35 
แซงรถอย่างผิด
กฎหมาย 

6,430 6,950 7,079 8,736 8,399 6,430 7,579 6,922 5,314 4,515 -3.85 

ไม่แจ้ง 332 278 505 1,405 7,670 332 3,625 2,656 4,214 4,084 32.16 
ไม่ให้สัญญาณจอด/
ชลอ/เลี้ยว 

3,501 3,660 3,984 4,486 4,893 3,501 4,587 3,670 3,240 3,239 -0.86 

ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ/
เครื่องหมายจราจร 

3,800 3,606 4,037 4,159 4,068 3,800 4,193 3,871 3,725 2,873 -3.06 

ไม่ยอมให้รถที่มีสิทธิไป
ก่อน    

982 741 792 916 928 982 1,315 1,172 1,593 2,172 9.22 

ขับรถผิดช่องทาง,ขับ
คร่อมเส้น    

2,038 2,162 1,860 3,466 2,788 2,038 2,180 2,310 2,467 2,152 0.61 

ฝ่าฝืนป้ายหยุดขณะ
ออกจากทางร่วมทาง
แยก 

2,560 2,688 2,933 3,002 3,529 2,560 2,994 2,840 2,328 1,796 -3.86 

ไม่ขับรถในช่องทางเดิน
รถซ้ายสุด 

1,926 2,059 1,997 2,185 2,499 1,926 2,689 2,430 1,744 1,773 -0.92 

อุปกรณ์ช ารุด 471 584 613 656 617 471 924 599 975 1,350 12.41 
ขับรถไม่ช านาญ/ไม่เป็น 826 742 918 1,172 1,324 826 1,507 1,652 1,498 1,231 4.53 
หลับใน 344 391 437 487 551 344 545 555 599 476 3.67 
สัตว์พาหนะวิ่งตัดหน้า 
เช่น วัว, ควาย   

227 321 280 616 659 227 646 556 421 293 2.88 

ขับรถไม่เปิดไฟ/ไม่ใช้
แสงสว่างตามก าหนด 

689 690 941 622 727 689 517 375 346 190 -13.34 

รถเสียไม่แสดง
เครื่องหมายหรือ
สัญญาณตามที่ก าหนด 

359 365 476 454 350 359 373 369 120 112 -12.14 

บรรทุกเกินอัตรา 170 217 278 482 256 170 287 138 76 52 -12.33 
เสพสารออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท เช่น ยาม้า 

47 100 163 159 100 47 62 39 50 47 0.00 

อื่นๆ   11,315 11,769 15,268 24,017 30,480 11,315 27,657 24,505 21,697 19,968 6.51 
รวม 70,049 81,071 102,811 121,673 67,195 109,382 99,016 88,177 85,277 70,049 2.68 

ที่มา:  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2554. 
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ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากฐานข้อมูลของส านักงานต ารวจแห่งชาติแสดงให้เห็นว่าการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนท าให้มีท้ังผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจ านวนมาก โดยท่ีการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง จะท าให้มี
ผู้เสียชีวิตเฉลี่ย ระหว่างปี 2548-2552 เท่ากับ  0.08 คนต่อครั้ง และมีจ านวนผู้บาดเจ็บต่อจ านวนการเกิด
อุบัติเหตุเฉลี่ยระหว่างปี 2548-2552 เท่ากับ 0.46 คนต่อครั้ง ขณะท่ีข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งด้วย
รถโดยสารประจ าทางท่ีรวบรวมโดยกรมการขนส่งทางบก แสดงถึงสัดส่วนการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสูงกว่า
มาก กล่าวคือ การเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารประจ าทาง 1 ครั้ง จะส่งผลต่อการเสียชีวิตและการเกิดอุบัติเหตุ 
0.80 และ 9.56 คนต่อครั้ง (ดังตารางท่ี 2-29) อย่างไรก็ดี การรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสาร
ประจ าทางยังไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะไม่สามารถจ าแนกการเกิด
อุบัติเหตุตามมาตรฐานรถ  

ตารางที่ 2-29: สัดส่วนของการเสียชีวิตและอุบัติเหตุต่อจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ 
(หน่วย: คนต่อคร้ัง) 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก  

2548 2549 2550 2551 2552 
เฉลี่ย  

2548-2552 
สถิติอุบัติเหตุ 

รถโดยสารประจ าทาง* 
สัดส่วนของผู้เสียชีวิต
ต่อจ านวนการเกิด
อุบัติเหตุ 

0.10 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.80 

สัดส่วนของผู้บาดเจ็บ
ต่อจ านวนการเกิด
อุบัติเหตุ 

0.45 0.47 0.47 0.47 0.44 0.46 9.56 

หมายเหตุ:  * กรมการขนส่งทางบก สถิติระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม ปี 2553 
ที่มา:  ประมวลผลจากฐานข้อมูลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2554. 

จากสถิติของกรมการขนส่งทางบก ปี 2553 (มกราคม-สิงหาคม) พบว่า  รถโดยสารประจ าทางประสบ
อุบัติเหตุ 186 คัน มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าวจ านวน 148 ราย และบาดเจ็บ 1,778 ราย ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าการเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจ านวนมาก โดยสาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรม
ของพนักงานขับรถ เช่น การขับรถเร็ว ขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สาเหตุรองลงมา
เกิดจากสภาพตัวรถ เช่น ระบบห้ามล้อช ารุด อุปกรณ์ต่อพ่วงช ารุดหรือพ่วงหลุด ยางช ารุด ระบบไฟฟ้าลัดวงจร 
และระบบบังคับเลี้ยวช ารุด  

จากรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปีพ.ศ. 25532 พบว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
จากการใช้บริการรถโดยสารประจ าทางของบริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) เมื่อเทียบกับกิโลเมตรท าการพบว่า
แนวโน้มทั้งจ านวนรถท่ีประสบอุบัติเหตุ จ านวนผู้บาดเจ็บ และจ านวนผู้เสียชีวิตเมื่อเปรียบเทียบกับกิโลเมตร  
ท าการ ตั้งแต่ปี 2545-2552 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  (รูปท่ี 2-6) อีกท้ังสถานการณ์อุบัติเหตุรถโดยสา ร 
ประจ าทางระหว่างจังหวัดระหว่างปี 2545-2549 ของ บขส. และรถร่วมเดินรถกับ บขส. ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
เช่นกัน (ตารางท่ี 2-30) แม้ว่าจ านวนการเกิดอุบัติเหตุของรถ บขส. จะมีจ านวนสูงกว่ารถร่วมบริการ แต่ความ

                                                           
2 รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553, มูลนิธิไทยโรดส์ และศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศ

ไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย, พฤศจิกายน 2553. 
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38 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

สูญเสียท่ีเกิดขึ้นของรถร่วม บขส. ท้ังผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมีจ านวนสูงกว่ามาก ท้ังนี้ข้อมูลอุบัติเหตุท่ีเก็บ
รวบรวมนี้เป็นข้อมูลเฉพาะกรณีท่ีรถโดยสารของ บขส. และรถร่วมเกิดอุบัติเหตุแล้วส่งผลต่อผู้โดยสารภายใน
รถเท่านั้น และหากอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อคู่กรณีจะไม่นับเป็นจ านวนอุบัติเหตุ  

ตารางที่ 2-30: การเปรียบเทียบข้อมูลอุบัติเหตุรถโดยสารประจ าทางระหว่างจังหวัดของบริษัท ขนส่ง จ ากัด  
และรถร่วมบริการ ระหว่างปี 2545-2549 

ป ี
เกิดอุบัติเหตุ (คร้ัง) ผู้เสียชีวิต (ราย) ผู้บาดเจ็บ (ราย) 
บขส. รถร่วม บขส. รถร่วม บขส. รถร่วม 

2545 298 83 28 77 165 589 
2546 389 96 57 89 160 602 
2547 264 143 21 138 210 897 
2548 307 166 48 125 216 956 
2549 368 220 45 173 388 1,600 

ที่มา: งานอุบัติเหตุ กองกฎหมาย บริษัท ขนส่ง จ ากัด , 2550. 

รูปที่ 2-6: ความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและการบาดเจ็บของการเดินทางด้วยรถโดยสาร บขส.  

 
ที่มา: บริษัท ขนส่ง จ ากัด, รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปีพ.ศ. 2553. 

แนวโน้มของอุบัติเหตุรถโดยสารประจ าทางท่ีเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของรถร่วมบริการ ท าให้เกิด
ค าถามว่า มาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทางในปัจจุบันมีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ และการ
ประกอบการของผู้ถือใบอนุญาตและการประกอบการของรถร่วมบริการ ส่งผลถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ
การให้บริการรถโดยสารประจ าทางหรือไม่ อย่างไร   

ในส่วนรถโดยสารที่น ามาให้บริการที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานหรือมีคุณภาพและมาตรฐานต่ าสามารถ
สะท้อนได้จากกรณีการเกิดอุบัติเหตุท่ีผ่านมาในอดีตท่ีส่งผลให้เกิดความสูญเสียเป็นจ านวนมาก (ดังตารางท่ี 2-31) 
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โครงสร้างการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทาง  
 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 39 
 

ตารางที ่2-31: กรณีการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสาร 

วันที่ / สถานที ่ ประเภทรถโดยสาร / 
เส้นทาง / ความเสียหาย 

องค์ประกอบการเกิดอุบัติเหตุ / สาเหตุ 

22 พฤศจิกายน 2549  
อ.ระโนด จ.สงขลา 

- รถโดยสารปรับอากาศ 
(มาตรฐาน 1) 

- กรุงเทพ -สงขลา  
- ผู้เสียชีวิต 1  ราย และ 
ได้รับบาดเจ็บ 18 ราย  

อุบัติเหตุเกิดจากการใช้ถนนของคนเดินเท้าที่มีการเดินบนถนนใน
ระยะกระชั้นชิด ประกอบกับการตัดสินใจหักหลบอย่างรวดเร็วใน
ขณะที่รถว่ิงด้วยความเร็วเกินกว่าอัตราที่ก าหนดท าให้รถเสียการ
ทรงตัวรวมถึงพฤติกรรมการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารท า
ให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงขึ้นเมื่อมีการเหว่ียงตัวอย่างรุนแรง  จาก
การตกจากที่นั่งการกระแทกกับอุปกรณ์ต่างๆ  โดยสภาพรถพบว่า
เบาะน่ังในรถที่หลุด และมีการยุบตัวของโครงหลังคา 

19 มกราคม 2550  
อ.ดอยสะเก็ด  
จ.เชียงใหม่ 

- รถโดยสารปรับอากาศ 
(มาตรฐาน 1) 

- ไม่ประจ าทาง  
- มีผู้เสียชีวิต 17  รายและ 
ได้รับบาดเจ็บ 35 ราย 

 

ผลการสืบค้นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า ระหว่างเกิดเหตุ
หลังคารถหลุดออกจากตัวรถเน่ืองจากโครงสร้างเสาไม่สามารถ
รองรับแรงกระแทกจากการพลิกคว่ าได้โดยความเสียหายแทบ
ทั้งหมดจะเกิดที่บริเวณรอยต่อซึ่งถือเป็นจุดอ่อนแอของโครงสร้าง
รถ นอกจากนี้ความสูญเสียยังเกิดขึ้นจากความมั่นคงของการยึด
เบาะน่ัง โดยพบว่าเบาะนั่งชั้นบนที่หลุดออกจากตัวรถทั้งหมดนั้น
ได้ยึดติดกับตัวรถด้วยตะขอเกี่ยวที่บริเวณทางเดินหนึ่งจุดและที่
บริเวณด้านข้างของรถอีกหนึ่งจุดจึงไม่สามารถรองรับแรงเหว่ียง
จากการพลิกคว่ าได้  

26 มกราคม 2551 
สังขละบุรี 

- รถโดยสารปรับอากาศ  
(มาตรฐาน 2) 

- ไม่ประจ าทาง  
- มีผู้เสียชีวิต 13  ราย  
บาดเจ็บสาหัส 8 ราย 
บาดเจ็บเล็กน้อย 15 ราย 

ผลการสืบค้นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุระบุถึงองค์ประกอบของการ
เกิดเหตุและองค์ประกอบของการบาดเจ็บอยู่  4 ประเด็น  ได้แก่  
(1) ทางลาดชันและการขับขี่ลงทางลาดชัน (2) การควบคุมรถใน
กรณีฉุกเฉิน (3) สมดุลการปะทะระหว่างรถโดยสารและก าแพง
คอนกรีต และ (4) ระบบการยึดรั้งผู้โดยสาร (ไม่มีผู้โดยสารใช้เข็ม
ขัดนิรภัย) 

10 ตุลาคม 2551 
อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 

- รถโดยสารปรับอากาศ 
(มาตรฐาน 1) 

- ไม่ประจ าทาง  
- มีผู้เสียชีวิต 21  ราย  
บาดเจ็บสาหัส 17 ราย 
บาดเจ็บเล็กน้อย 10 ราย 

ผลการสืบค้นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่ระบุถึงองค์ประกอบของการ
เกิดเหตุและองค์ประกอบของการบาดเจ็บที่เกิดจากตัวรถ ได้แก่ 
1. การขับขี่ลงทางลาดชันและระบบห้ามล้อ มีมูลเหตุว่าจะมีความ

เก่ียวข้องกับความไม่สมบูรณ์ของยานพาหนะ  แต่ผลจากการ
สืบค้นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสามารถยืนยันได้ในประเด็นที่ว่า
ล้อของรถยังคงหมุนต่อเนื่องทั้งในขณะที่วิ่งอยู่บนพ้ืนถนนและ
ขณะว่ิงอยู่บนทางฉุกเฉิน  รวมทั้งไม่พบว่ามีการเสียดสีอย่าง
รุนแรงระหว่างผ้าเบรกกับล้อรถทุกล้อ 

2. เบาะที่นั่งและระบบยึดรั้งผู้โดยสาร  จากการปะทะและการพลิก
คว่ าท าให้เบาะที่นั่งหลุดออกจากจุดยึดโดยไม่มีร่องรอยฉีกขาด
ทั้งที่เบาะที่นั่งและรางจับยึดที่ตัวรถ 

27 มีนาคม 2552 
อ.ปากช่อง  
จ.นครราชสีมา 

- รถโดยสารปรับอากาศ 
(มาตรฐาน 1) 

- กรุงเทพ-นครราชสีมา 
- มีผู้เสียชีวิต 19 ราย  
บาดเจ็บ 50 ราย 

จากการสอบสวนทราบว่าที่เกิดเหตุเป็นทางลงเขาและมีฝนตกท าให้
ถนนลื่น โดยผู้ขับท าการเบรกท าให้รถเสียหลัก ซ่ึงส่วนหนึ่งเกิดจาก
สภาพยางที่ไม่มีดอกยางท าให้ล้อถนนสัมผัสผิวถนนยึดเกาะติด
ได้มากขึ้น ประกอบกับเบาะที่นั่งไม่มีเข็มขัดนิรภัย เบาะไม่ได้ถูกยึด
ติดกับตัวรถ เมื่อเกิดอุบัติเหตุเบาะจึงหลุดออกมานอกรถ  



บทที่ 2  
 

40 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ตารางที ่2-31: (ต่อ)  

วันที่ / สถานที ่ ประเภทรถโดยสาร / 
เส้นทาง / ความเสียหาย 

องค์ประกอบการเกิดอุบัติเหตุ / สาเหตุ 

23 ตุลาคม 2553 
อ.เมือง จ.ล าปาง 

- รถโดยสารปรับอากาศ  
(มาตรฐาน 1) 

- นครสวรรค์ -เชียงใหม ่
- มีผู้รับบาดเจ็บเล็กน้อย  

15 คน 

จากการสอบสวนทราบว่า รถโดยสารรับผู้โดยสารมาจาก
นครสวรรค์มุ่งหน้าสู่เชียงใหม่ เมื่อขับมาถึงที่เกิดเหตุตัวล็อคล้อ
ด้านหลังรถเกิดหลุดท าให้รถเสียหลักพุ่งเฉี่ยวชนรถยนต์กระบะ 
ก่อนที่รถจะพลิกคว่ า 

10 กุมภาพันธ์ 2554 
จ.นครราชสีมา 

- รถโดยสารปรับอากาศ   
(มาตรฐาน 2) 

- โคราช-ศรีเชียงใหม่  
- มีผู้เสียชีวิต 5  ราย  
บาดเจ็บสาหัส 13 ราย 
บาดเจ็บเล็กน้อย 27 ราย 

จากการสอบสวนทราบว่ารถว่ิงมาถึงที่เกิดเหตุด้วยความเร็วสูง ยาง
ล้อหลังด้านซ้ายเกิดแตกท าให้คนขับบังคับรถไม่อยู่เป็นเหตุให้ 
รถโดยสารเสียหลักพลิกคว่ าและตกลงไปในร่องเกาะกลางถนน 

13 มิถุนายน 2554 
อ.เวียงสา จ.น่าน 

- รถโดยสารไม่ปรับอากาศ 
(มาตรฐาน 3)  

- น่าน – เวียงสา 

- ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 

ผลการสอบสวนพบว่าระบบควบคุมรถเสียหาย(พวงมาลัย) ไม่
สามารถบังคับรถได้ จนเสียหลักชนต้นไม้ข้าง 

26 กันยายน 2554 
จ.สระบุรี 

- รถโดยสารปรับอากาศ   
(มาตรฐาน 1) 

- กรุงเทพ -ขอนแก่น 
- ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ  

เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ด้านท้ายตัวรถและลุกลามเข้ามาในรถ สาเหตุ
เบื้องต้นมาจากแบตเตอรี่เคร่ืองยนต์มีปัญหาท าให้เกิดเหตุดังกล่าว 

21 ตุลาคม 2554 
จ.นครราชสีมา 

- รถโดยสารประจ าทาง 
ปรับอากาศ (มาตรฐาน 2) 

- นครราชสีมา-สุรินทร์  
- มีผู้เสียชีวิต 1 ราย 

จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจพบว่ารถโดยสารเกิดเบรก
แตกไม่สามารถบังคับรถให้หยุดได้ 

25 พฤศจิกายน 2554 
อ.วังสะพุง จ.เลย 

- รถโดยสารประจ าทางปรับ
อากาศ (มาตรฐาน 2) 

- อุดรธานี-เชียงใหม่  
- ผู้ได้รับเจ็บ 30 คน 

รถโดยสารประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ าบนถนนสายเลย-อุดรธานี หลัก
กิโลเมตรที่ 18 จากการสอบสวนทราบว่า  จุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทาง
โค้งขึ้นเนิน  มีรถคันหน้าขึ้นเนินช้าท าให้รถต้องเบรกกะทันหัน  และ
ไม่สามารถควบคุมเบรกรถได้ ก่อนจะมีเสียงหม้อลมรถแตก  ท าให้
รถเสียหลักพลิกคว่ า จากการตรวจสอบสภาพรถพบว่ารอยต่อ
บริเวณหม้อลมกับสายเบรกมีการใช้สายยางรัดเอาไว้  ซึ่งอาจจะเป็น
สาเหตุที่ท าให้ระบบเบรกของรถเกิดระเบิด  เน่ืองจากทนแรงอัด
ไม่ได้ 

ที่มา: ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย และรวบรวมข่าวที่เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ 
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 บทที่ 3 

 มาตรฐานความปลอดภัยของรถ 
ในระบบรถโดยสารประจ าทาง 

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้รับผิดชอบในด้านมาตรฐานความปลอดภัยของรถในระบบ  
รถโดยสารประจ าทาง ขั้นตอนด้านมาตรฐานความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง แบ่งออกเป็น
สามส่วนหลัก ได้แก่ การก าหนดมาตรฐานยานพาหนะ การตรวจสอบมาตรฐานยานพาหนะ และการตรวจ
สภาพการใช้งานและบ ารุงรักษายานพาหนะ ดังแสดงในรูปที่ 3-1 

รูปที่ 3-1: กลไกของมาตรฐานความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง 

                
        

        
(                         
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โดยในแต่ละขั้นตอนกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลให้ตรงตามมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย ในขณะท่ีผู้ประกอบการเป็นผู้ปฏิบัติให้ตรงตามข้อก าหนดนั้นๆ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการที่น า
ยานพาหนะให้ทางกรมการขนส่งทางบกตรวจสอบ อาจจะป็นผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตและน ารถของตัวเอง
เข้าตรวจสอบ หรือเป็นผู้ประกอบการรถร่วมบริการน ารถเข้าตรวจสอบ ซึ่งรูปแบบการประกอบการอาจเป็น
ข้อสังเกตอันหนึ่งว่ามาตรฐานการบ ารุงรักษารถโดยสารประจ าทางอาจจะไม่เท่ากันระหว่างผู้ประกอบการ  
รายย่อยและรายใหญ่ โดยกฎระเบียบด้านการตรวจสภาพรถโดยสารประจ าทางมีเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบก สรุปรายละเอียดเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ภาพรวมกลไกการก ากับดูแลมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยรถโดยสารประจ าทาง 2) กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และ 3) การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการ
ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย 



บทที่ 3  
 

42 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

การศึกษาในส่วนนี้จะกล่าวถึงกลไกการก าหนดมาตรฐานยานพาหนะของประเทศไทย และการก าหนด
มาตรฐานยานพาหนะของต่างประเทศ โดยพิจารณาถึงความเป็นมาของการประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ ต้นทุน
และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการมีมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ จากต้นทุนการทดสอบข้อก าหนด
ด้านความปลอดภัยท่ีประเทศไทยจะใช้เป็นแนวทางก ากับดูแลในอนาคต และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลด
ความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ 

3.1  การก ากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทางจดทะเบียนใหม่ของ
ประเทศไทย 

3.1.1 ความปลอดภัยของตัวรถของรถโดยสารประจ าทางจดทะเบียนใหม่ 

กรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบสภาพรถ ทั้งรถท่ีจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งรถท่ีจะน ามาใช้ใน
การขนส่งจะต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง มีลักษณะ ขนาด และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถถูกต้องตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ท้ังนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับรถ ผู้โดยสารไปกับรถคันนั้น ผู้ขับขี่รถคันอื่นๆ คน
เดิน รวมท้ังสภาพแวดล้อมต่างๆ 

รถโดยสารที่จะน ามาประกอบการเป็นรถโดยสารประจ าทางจะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความ
ปลอดภัยของตัวรถตามเงื่อนไขของรถจดทะเบียนใหม่ ได้แก่ การตรวจช่วงล่าง การตรวจท่อไอเสีย การตรวจ
ค่าควันด า การตรวจวัดค่าโคมไฟหน้า การตรวจวัดค่ามลพิษ การตรวจระบบเบรก และการตรวจสภาพตัวถัง
และโครงสร้างคัสซี รายละเอียดดังนี้ 

 การตรวจช่วงล่าง วิธีการตรวจวัดจะท าการตรวจสภาพรถโดยการตรวจพินิจ โดยน ารถเข้า  
คร่อมบ่อตรวจสภาพหรือขึ้นเครื่องยกรถและท าการตรวจตามรายการที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
กรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการตรวจและวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2537 
เช่น ท าการตรวจลูกหมากของคันส่งมีการสึกหรอหลวมหรือไม่ หรือตรวจท่อน้ ามันไฮโดรริคของ
พวงมาลัย หรือระบบเบรกมีรอยรั่วซึมหรือไม่ 

 การตรวจท่อไอเสีย จะตรวจวัดระดับเสียงจากท่อไอเสีย วิธีการตรวจจะใช้เครื่องวัดระดับเสียง ให้
เดินเครื่องยนต์ให้อยู่อุณหภูมิใช้งานปกติ และวางไมโครโฟนสูงเท่ากับความสูงของปลายท่อไอ
เสีย ห่างจากท่อไอเสีย 50 ซม. แกนไมโครโฟนขนานกับพื้น และท ามุม 45 องศากับทางออก  
ไอเสีย จะตรวจสอบระดับเสียงจากการวัด 2 ครั้ง ใช้ค่าท่ีวัดได้สูงสุดเป็นเกณฑ์ตัดสิน และค่าที่วัด
ได้จะต้องแตกต่างกันไม่เกิน 2 dBA 

 การตรวจค่าควันด า วิธีวัดค่าควันด ามีเครื่องมือตรวจวัดค่า 2 แบบ คือ เครื่องมือวัดระบบกระดาษ
กรอง และเครื่องมือวัดระบบวัดความทึบแสง และเตรียมการทดสอบโดย ท าความสะอาดเครื่องวัด
และท าการปรับเครื่องวัดให้ถูกต้อง  จอดรถในต าแหน่งเกียร์ว่างปิดเครื่องปรับอากาศ  เดิน
เครื่องยนต์ให้อยู่ในอุณหภูมิใช้งาน  ทดลองเหยียบคันเร่งอย่างช้าๆ จนสุดคันเร่ง  ซึ่งอุปกรณ์การ
ทดสอบจะมีวิธีการทดสอบท่ีแตกต่างกัน นั่นคือ 
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วิธีตรวจวัดควันด้วยเคร่ืองมือวัดระบบ “กระดาษกรอง” ค่าควันด าไม่เกินร้อยละ 50 

- สอดหัววัดเข้าในท่อไอเสีย 

- เร่งเครื่องยนต์อย่างเร็วจนสุดคันเร่งและเก็บตัวอย่างควันด าเมื่อเริ่มเหยียบคันเร่ง 

- ท าการวัด 2 ครั้ง ใช้ค่าท่ีวัดได้สูงสุด กรณีค่าควันด าท่ีวัดได้ 2 ค่า แตกต่างกันเกินร้อยละ 5 ให้
ท าการวัดใหม่ 

วิธตีรวจวัดควันด าด้วยเคร่ืองมือวัดระบบ “วัดความทึบแสง” ค่าควันด าไม่เกินร้อยละ 45 

- เตรียมอุปกรณ์ป้องกันเครื่องมือจากการรบกวนภายนอก 

- ติดตั้งท่อดูดควันด าตามระเบียบก าหนด 

- เร่งเครื่องยนต์อย่างเร็วจนสุดคันเร่ง ให้บันทึกค่าสูงสุดของควันด าท่ีวัดได้ 

- ท าการวัด 2 ครั้ง น าค่าสูงสุดท่ีวัดได้ไปค านวณหาค่าควันด าจริงตามสูตร 

 การตรวจวัดโคมไฟหน้า มีวิธีการตรวจวัดโดยวัดจุดรวมแสงของไฟสูงต้องไม่เกินแนวขนานกับพื้น
ระดับและไม่เบนไปทางขวา และจุดรวมแสงของไฟต่ าต้องมีจุดตกไม่น้อยกว่า 2 องศา หรือไม่น้อย
กว่า 20 ซม. ท่ีระยะห่าง 7.5 เมตร จากโคมไฟหน้า (กรณีใช้ฉากรับแสง) และไม่เบนไปทางขวา 

 การตรวจวัดค่ามลพิษ โดยเดินเครื่องยนต์ท่ีอุณหภูมิปกติใช้งาน ขณะเครื่องยนต์เดินเบาสอดท่อ
ไอเสียเข้าไปในหัววัดให้ลึกท่ีสุด อ่านค่าก๊าซ CO และ HC เมื่อเครื่องวัดแสดงผลคงท่ี ท าการวัด 2 
ครั้ง น าค่าที่วัดได้มาหาค่าเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ตัดสิน โดยค่าก๊าซ CO ไม่เกินร้อยละ 1.5 และค่า HC 
ไม่เกิน 200 ส่วนในล้านส่วน ยกเว้นรถท่ีจดทะเบียนก่อนวันที่ 1 พ.ย. 2536 ค่าก๊าซ CO ไม่เกิน
ร้อยละ 4.5 และค่า HC ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน 

 การตรวจระบบเบรก เพื่อทดสอบระบบการท างานและประสิทธิภาพห้ามล้อ และการให้ความ
เห็นชอบแบบคัสซีส าหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกจะต้องน ารถโดยสารประจ าทาง  
เข้ารับการตรวจสอบประสิทธิภาพห้ามล้อโดยเครื่องทดสอบห้ามล้อแบบลูกกลิ้ง ( roller brake 
tester) ยกเว้นการขอรับความเห็นชอบรถท่ีมีน้ าหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 3,500 กก. เป็นแบบส าหรับ
ผลิตจ านวนมาก (mass production) ต้องน ารถตัวอย่างเข้ารับการทดสอบบนสนามทดสอบของ
กรมการขนส่งทางบกก่อน  เกณฑ์การพิจารณาผลประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อของรถจะต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด นั่นคือ  

- ผลรวมของแรงห้ามล้อเท้าทั้งหมดจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของน้ าหนักรถ 

- ผลต่างระหว่างแรงห้ามล้อด้านขวาและซ้ายต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของแรงห้ามล้อสูงสุดในเพลานั้น 

- แรงห้ามล้อมือของทุกล้อรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของน้ าหนักรถ  

 การตรวจสภาพตัวถังและโครงคัสซี จะตรวจสภาพรถโดยการตรวจพินิจ โดยน ารถเข้าคร่อมบ่อ
ตรวจสภาพหรือขึ้นเครื่องยกรถ และจะตรวจพินิจโครงคัสซีต้องไม่บิดเบี้ยวเสียรูปหรือผุกร่อนมาก 
ตัวถังต้องมีความมั่นคงแข็งแรงไม่ผุกร่อนหรือฉีกขาดจนเป็นอันตรายต่อผู้ขับรถหรือผู้โดยสารหรือ
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44 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

มีผลกระทบต่ออุปกรณ์อ่ืน รวมท้ังไม่มีส่วนแหลมคมหรือส่วนใดส่วนหนึ่งยื่นออกนอกตัวรถท่ีจะ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อรถหรือผู้ร่วมใช้รถ ยกเว้นกระจกมองข้าง 

กระบวนการน ารถเข้ามาใช้เพื่อบริการขนส่งผู้โดยสาร ในกรณีรถใหม่ต้องได้รับการให้ความเห็นชอบ
แบบรถโดยสาร และตรวจสอบมาตรฐานรถโดยสารก่อนน ามาใช้ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร  (ดังรูปท่ี 3-2) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 การให้ความเห็นชอบแบบรถโดยสาร ในส่วนนี้เป็นหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก (ส่วนกลาง)  
ซึ่งท าการพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบรถท้ังท่ีเป็นแบบคัสซีรถตามแบบผู้ผลิต (รถสามารถ  
วิ่งได้ แต่ไม่มีตัวถัง) และแบบท้ังคันตามแบบผู้ผลิต (ผลิตและประกอบออกมาจากโรงงาน) โดย
ปัจจุบันการควบคุมมาตรฐานรถโดยสารแบบคัชซีรถโดยต้องน ามาต่อตัวถังภายหลัง กรมการ
ขนส่งทางบกยังไม่มีการเข้าไปควบคุมมาตรฐานการประกอบตัวถัง เช่น โครงสร้างความแข็งแรง
ของตัวรถ โดยทางกรมการขนส่งทางบกมีเพียงแค่การตรวจสอบด้านมิติของตัวรถ (ความกว้าง 
ความยาว และความสูง) ซึ่งในอนาคตทางกรมการขนส่งทางบกมีโครงการท่ีจะเข้ามาด าเนินการ
และควบคุมดูแลในส่วนนี้ (ปัจจุบันมีการสร้างศูนย์ทดสอบความแข็งแรงโครงสร้างตัวรถ และความ
มั่นคงของท่ีนั่ง) 

 การตรวจสภาพรถโดยสาร ในส่วนนี้เป็นหน้าที่ของส านักงานขนส่งทางบก (ส่วนภูมิภาค) ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร ต้องเข้าตรวจสภาพท่ีกรมการขนส่งทางบก (ส่วนกลาง) นอกจากนั้นยังสามารถ
เข้ารับการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ท่ีได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่ง
ทางบกได้เช่นกัน ซึ่งการตรวจสอบต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและมาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ์
การตรวจสภาพและวินิจฉัยผลถูกก าหนดโดยส านักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก  

รูปที่ 3-2: กระบวนการน ารถเข้ามาให้บริการขนส่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้ความเห็นชอบแบบรถ  
(แบบคัสชีหรือแบบรถทั้งคัน) 

 

การตรวจสภาพรถ 

 

ออกใบรับรองการตรวจสภาพรถ 

 

 เสียภาษีรถยนต์ (โดยสาร) 

 

 
น ารถไปประกอบการขนส่ง 

 

 

ใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งด้วยรถโดยสาร 

การปรับปรุงแก้ไขสภาพรถ

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
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รูปที่ 3-3: รายการตรวจสอบสภาพรถโดยสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดตรวจที่ 1 
 ประสิทธิภาพห้ามล้อมือและห้าม
ล้อเท้า 

 จ านวนสูบ ความจุกระบอกสูบ และ
ก าลังม้าของเครื่องยนต ์

 ระบบไอเสีย 

 เครื่องวัดความดันลมหรือสัญญาณ
เตือน 

 แท่นเครื่องและยางแท่นเครื่อง  ตรวจวัดควันด า 

 ห้ามล้อฉุกเฉิน  ฝาครอบเครื่อง  ตรวจวัดระดับเสียง 
 ชนิดเครื่อง แบบเลขเครื่อง และ
ต าแหน่ง 

 ชนิดและแบบโครงคสัชี เลขตัวถัง
หรือโครงคสัชี และต าแหน่ง 

 ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
และก๊าซไฮโดรคาร์บอน 

 ชนิดเชื้อเพลิง  สภาพของโครงคสัช ี  

 

จุดตรวจที่ 2 
 ระบบสตาร์ท  แบตเตอรี่และสายไฟฟ้า  กระจกเงาส าหรับมองหลัง 
 แตรสัญญาณและระดับเสียงแตร  โคมไฟ แสดงส่วนสูง ส่วนกว้าง 

และประเภทรถ 
 กระจกกันลมหน้า และตัวถังส่วนที่
เป็นกระจก 

 กริ่งสัญญาณหยุดรถ  โคมไฟเลี้ยว  วัสดุสะท้อนแสงโคมไฟอื่นๆ 
 เครื่องปัดน้ าฝน  โคมไฟท้าย โคมไฟหยุด โคมไฟ

ถอยหลัง โคมไฟส่องป้ายทะเบียน 
และโคมไฟภายใน 

 เครื่องดับเพลิง 
 โคมไฟแสงพุ่งไกลและโคมไฟแสง
พุ่งต่ า 

 

 

จุดตรวจที่ 3 
 ตรวจศูนย์ล้อหน้า  เพลาล้อ กงล้อและยาง  การตรวจกันชน 
 แผ่นบังโคน  อุปกรณ์ต่อพ่วง  ระบบบังคับเลี้ยว 
 ระบบก าลังส่ง  ถังเชื้อเพลิงและท่อส่ง  เพลาล้อ สปริง และเครื่องผ่อน

คลายความสั่นสะเทือน  เครื่องบันทึกความเร็ว  เครื่องวัดความเร็ว 
 

จุดตรวจที่ 4 
 การตรวจตัวถัง  ที่นั่งผู้ขับรถ ที่กั้น หรือห้องผู้ขับรถ  ห้องสุขภัณฑ ์
 สีรถและเครื่องหมาย  ที่นั่งผู้โดยสารและผังที่นั่ง  ที่เก็บสัมภาระ 
 ประตูทางขึ้น-ลง และประตูฉุกเฉิน  หน้าต่าง  ขนาดและสัดส่วนต่างๆ ของรถ 
 ราวยึดเหนี่ยว ราวประต ู  หลังคา  อุปกรณ์ให้เสียงและประชาสัมพันธ ์
 พื้นรถ  ที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม  น้ าหนักรถ น้ าหนักบรรทุก และ

น้ าหนักรวมสูงสุด  จ านวนผู้โดยสารนั่ง-ยืน และ
จ านวนผู้โดยสารรวม 

 เครื่องปรับอากาศและพัดลมดูด
อากาศ 

 

สรุปและประเมินผลการตรวจสอบ 
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46 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

รูปที่ 3-4: การตรวจสอบสภาพรถโดยสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากได้รับอนุญาตให้น ารถมาประกอบการขนส่งผู้โดยได้แล้ว ผู้ประกอบการต้องน ารถเข้ารับการ
ตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการระหว่างช่วงท่ีได้รับอนุญาตประกอบการ โดยมีการก าหนดให้ท าการตรวจ
สภาพ 2 ครั้งต่อปี คือ ตรวจรายปี และตรวจราย  6 เดือน ซึ่งเกณฑ์การตรวจสภาพและวินิจฉัยผลถูกก าหนด
โดยส านักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก โดยเกณฑ์การตรวจสภาพท่ีก าหนดไว้มีทั้งหมด 70 
รายการ ตามแบบ ขส.บ. 501 (ดังรูปท่ี  3-3 และรูปท่ี 3 -4) ซึ่งผู้ประกอบการสามารถรับการตรวจสภาพได้ที่
ส านักงานขนส่งทางบก และสถานตรวจสอบสภาพรถ เอกชน (ตรอ.) ท่ีได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
โดย ตรอ. สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามอัตราน้ าหนักรถ  ได้แก่ รถขนาดเกิน 2 ตันขึ้นไป (รวมรถพ่วง )  
รถขนาดเกิน 2 ตันขึ้นไป  (ไม่รวมรถพ่วง ) รถขนาดไม่เกิน 2 ตัน  และรถจักรยานยนต์ นอกจากการตรวจสอบ
สภาพรถดังกล่าวแล้วกรมการขนส่งทางบกยังมีอ านาจในการตรวจสอบสภาพรถโดยสารขณะท่ีก าลังให้บริการ
ขนส่งได้ โดยเป็นหน้าที่ของกองตรวจการขนส่งทางบก 

นอกจากนั้นเพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการมีการบ ารุงรักษาสภาพรถอย่างสม่ าเสมอ กรมการขนส่ง
ทางบกจึงมีการเสนอให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการในลักษณะของการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ
ขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทาง และท าการจัดระดับผู้ประกอบการขนส่ง ตัวอย่างเช่น กรณีท่ีเป็น
ผู้ประกอบการชั้นดี (5 ดาว) ท่ีมีตรวจซ่อมบ ารุงรักษารถเป็นอย่างดี มีมาตรฐานการดูแลรักษา อุปกรณ์และช่าง 
รวมถึงแสดงรายการหรือแผนการซ่อมบ ารุง ชัดเจน เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับการยกเว้นการตรวจ
สภาพกลางปี (6 เดือน) 

ท้ังนี้ การตรวจสอบมาตรฐานของรถโดยสารประจ าทางท่ีขอจดทะเบียนใหม่ได้ให้ความส าคัญกับ
ผลกระทบท่ีมีต่อมลภาวะและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก จากวิธีการทดสอบท่ีใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมเข้ามา
ตรวจสอบ แต่ส าหรับการตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของตัวรถส่วนใหญ่ใช้การตรวจพินิจ มีเพียง

(1) (2) (3) 

(6) (5) (4) 
(1) การตรวจสอบชนิดเครื่อง แบบเลขเครื่อง และต าแหน่ง (2) การตรวจวัดระดับเสียง 
(3) การตรวจสอบโคมไฟแสงพุ่งไกลและโคมไฟแสงพุ่งต่ า (4) การตรวจสอบระบบห้ามล้อ 
(5) การตรวจสอบขนาดและสัดส่วนต่างๆ ของรถ  (6) ผลการตรวจสอบสภาพรถ 
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บางส่วนที่ใช้เครื่องมือได้แก่ ระบบห้ามล้อ โคมไฟแสงพุ่งไกลและพุ่งต่ า อย่างไรก็ตามกรมการขนส่งทางบกได้มี
แนวทางการทดสอบโครงสร้างความแข็งแรงของตัวรถโดยสารขนาดใหญ่ และความแข็งแรงของท่ีนั่งและจุดยึด
ท่ีนั่งของรถโดยสารขนาดใหญ่ นอกจากนี้ รถโดยสารประจ าทางท่ีติดตั้งเข็มขัดนิรภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมของส านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ก าหนด ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อแนวทางการ
ก ากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทางในส่วนถัดไป 

นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังมีแนวทางก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการให้ความ
เห็นชอบคัสซีและตัวถังท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งอาจเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะประยุกต์ใช้กับการ
เห็นชอบคัสซีและตัวถังของรถโดยสารประจ าทาง เนื่องจากมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตหรือ
ประกอบการรถยกระดับมาตรฐานการผลิต กรมการขนส่งทางบกจึงออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
การให้ความเห็นชอบคัสซีและตัวถัง (ดังกรอบท่ี 3-1)  ท้ังนี้ผู้ผลิตจะต้องส่งรายละเอียดและรายการค านวณ
ความแข็งแรงของรถไปประกอบการพิจารณาขอรับความเห็นชอบ เพื่อตรวจสอบสมรรถนะของรถท่ีใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แก่ 1) ชนิด แบบ และเครื่องหมายคัสซี 2) น้ าหนักรวมสูงสุดของรถ 3) ขนาดสัดส่วน 
ชนิด แบบ และสมรรถนะของเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบต่างๆ ของรถ 4) แบบแปลนของรถ 5) การกระจาย
น้ าหนัก กราฟแสดงแรงเฉือน และกราฟแสดงโมเมนต์ดัดต่อโครงคัสซีและตัวถัง ค่าความแข็งแรงของวัสดุท า
โครงคัสซี และค่าความเค้นและค่าความปลอดภัยของโครงคัสซีและตัวถัง 6) การท างานของระบบห้ามล้อและ
ห้ามล้อฉุกเฉิน 7) ระบบไฟฟ้า การติดตั้งระบบไฟฟ้าและโคมไฟ 8) อุปกรณ์ต่อพ่วง และสมรรถนะในการรับ
แรงฉุดลาก และ 9) หนังสือรับรองรถท่ีออกโดยวิศวกรเครื่องกล ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ ควบคุมการสร้างประกอบ
หรือตรวจสอบรถ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบที่ 3-1: การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการให้ความเห็นชอบคัสซีและตัวถังรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลักษณะ 6 ลักษณะ 7 และลักษณะ 8 พ.ศ. 2553 

ผู้ผลิตรถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก ่
(1) ผู้ผลิตรถระดับ 1 หมายถึง นิติบุคคลที่ด าเนินกิจการผลิตหรือประกอบรถที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงาน มีวิศวกรควบคุมการสร้างประกอบหรือตรวจสอบ และมีระบบควบคุมมาตรฐานการผลิต (ISO) 
และได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก 

(2) ผู้ผลิตรถระดับ 2 หมายถึง นิติบุคคลที่ด าเนินกิจการผลิตหรือประกอบรถที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน มีวิศวกรควบคุมการสร้างประกอบหรือตรวจสอบรถและได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่ง
ทางบก 

(3) ผู้น าเข้ารถ หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่น าเข้ารถที่ผลิตหรือประกอบส าเร็จ (Complete-Built 
Unit) จากต่างประเทศ 

การขอรับความเห็นชอบรถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี ้
1. ประเภทที่ 1  การขอรับความเห็นชอบรถเป็นแบบ (Type) ซึ่งเป็นการขอรับความเห็นชอบรถที่ออกแบบ

เพื่อการผลิตเป็นรถที่เหมือนกันโดยไม่จ ากัดจ านวน 
2. ประเภทที่ 2 การขอรับความเห็นชอบรถที่เหมือนกันจ านวนมาก ซ่ึงเป็นการขอรับความเห็นชอบรถที่

ออกแบบเพื่อการผลิตเป็นรถที่เหมือนกันเป็นจ านวนไม่เกิน 50 คัน 
3. ประเภทที่ 3 การขอรับความเห็นชอบรถทั่วไป ซึ่งเป็นการขอรับความเห็นชอบรถที่ออกแบบเป็นรายคัน 

หรือออกแบบเพื่อการผลิตเป็นรถที่เหมือนกันเป็นจ านวนไม่เกิน 10 คัน 
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48 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ปัจจุบันมีผู้ผลิตรถเพื่อการขนสัตว์หรือสิ่งของท่ีมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตแบบท่ี 1 จ านวน 7 ราย เป็น
ผู้ผลิตรถท่ีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตแบบท่ี 2 จ านวน 5 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตรถท่ีขอความเห็นชอบเป็นรายคัน
โดยไม่มีวิศวกรควบคุมการสร้างประกอบหรือตรวจสอบ และ ไม่มีหนังสือรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ
ของโรงงานผู้ผลิตรถในต่างประเทศตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
จึงท าให้ผู้ผลิตสามารถขอความเห็นชอบคัสซีและตัวถังในหลักการเท่านั้น    

3.1.2 แนวทางการก ากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 
จดทะเบียนใหม่ 

องค์ประกอบทางด้านความปลอดภัยในการขนส่งด้วยรถโดยสาร ประจ าทาง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 3 
ส่วน คือ สภาพรถโดยสาร ผู้ใช้รถโดยสาร (คนขับและผู้โดยสาร) และสภาพเส้นทาง โดยในสภาพรถโดยสารที่
น ามาให้บริการขนส่งต้องเป็นรถท่ีได้มาตรฐาน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุท้ัง
ทางด้านความปลอดภัยแบบป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุ ( Active Safety) และแบบช่วยลดความรุนแรงหลังจาก
เกิดอุบัติเหตุ (Passive Safety) ซึ่งการก ากับดูแลทางด้านมาตรฐานรถโดยสารถือว่าเป็นส่วนท่ีมีความจ าเป็น
ส าหรับการลดความเสี่ยงและความสูญเสียในการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงเริ่มเพิ่มการก ากับ
ดูแลด้านความปลอดภัยของรถโดยสารเพิ่มเติม (รูปท่ี 3-5) ซึ่งเป็นการช่วยลดความสูญเสียจากการเกิด
อุบัติเหตุ โดยได้มีการศึกษาเพื่อทดสอบโครงสร้างความแข็งแรงของรถโดยสารขนาดใหญ่ท้ังรถหนึ่งชั้นและ  
รถสองชั้น ก าหนดมาตรฐานที่นั่งและจุดยึดที่นั่ง และการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย รวมถึงการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อควบคุมพฤติกรรมผู้ขับขี่ด้วยระบบการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ( Radio-frequency 
identification: RFID) 

รูปที่ 3-5: แนวทางการก ากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทางจดทะเบียนใหม่ของ
ประเทศไทย 

 

กรมการขนส่งทางบก
ก าลังศึกษาเพื่อออกแบบ
โครงสร้างช้ินส่วนของตัว
รถโดยสาร   ช้ัน และ   
ช้ัน : มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ก าหนดรูปแบบและ
แนวทางในการตรวจสอบ
คุณภาพโครงสร้างหลัก
และรองของตัวถังรถ
โดยสารที่มีอยู่ตาม
มาตรฐานสากล

การทดสอบมาตรฐานที่นั่ง
และจุดยึดท่ีนั่งของรถโดยสาร
ประจ าทาง เพื่อก าหนด
มาตรฐานความปลอดภัย
ส าหรับที่นั่งรถโดยสาร และ
ท าการสร้างต้นแบบเครื่อง
ทดสอบท่ีนั่งรถโดยสารตาม
มาตรฐาน

มีผลบังคับใช้กับรถโดยสาร
ทุกบริษัทผลิตที่นั่งต้องน า
เก้าอี้เขา้มาทดสอบการดึง
ส าหรับรถที่จดทะเบียนใหม่
วันท่ี   มกราคม      

ยังไม่มีผลบังคับใช้

รถโดยสารประจ าทางทุก
มาตรฐานจะต้องติดต้ังเข็มขัด
นิรภัยได้มาตรฐานตามที่
ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 สมอ  

• รถโดยสารประจ าทางทุก
มาตรฐานมีผลบังคับใช้
วันท่ี   ม ค      

• รถตู้โดยสารประจ าทางมี
ผลบังคับใช้   เม ย      

• ยกเว้นส าหรับรถโดยสาร
บางประเภท

• ให้รถโดยสารสาธารณะติด
ระบบ RFID ระบบ RFID 
จะเก็บข้อมูลความเร็วขณะ
ขับรถบน    โทลเวย์   
มอเตอร์เวย์ และ    ทาง
ด่วน ในวันท่ี   เม ย  
    

• รถท่ีขับเร็วเกินกว่าที่
ก าหนดจะส่งข้อมูลให้แก่ 
ขสมก  และ บขส 

• ปัจจุบันปรับครั้งละ     
บาท แต่จะมีการปรับ
กฎระเบียบใหม่ให้ปรับครั้ง
ละ       บาท และหาก
กระท าผิดซ้ าจะต้องเพิก
ถอนใบอนุญาต 



มาตรฐานความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง  
 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 49 
 

1. แนวทางการทดสอบโครงสร้างความแข็งแรงของตัวรถของรถโดยสารขนาดใหญ่ของไทย 

กรมการขนส่งทางบกได้ศึกษาเพื่อออกแบบโครงสร้างชิ้นส่วนของตัวถังรถโดยสาร 1 ชั้น และ 2 ชั้น มี
วัตถุประสงค์เพื่อก าหนดรูปแบบและแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพโครงสร้างหลักและรองของตัวถัง  
รถโดยสารที่มีอยู่ตามมาตรฐานสากล  พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ในการตรวจสอบคุณภาพโครงสร้างหลัก
และรองของตัวถังรถโดยสารในเชิงวิศวกรรม  และการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างหลักและรองของตัวถัง
รถโดยสารโดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก และเพื่อก าหนดมาตรฐานของการสร้าง  
รถโดยสารในประเทศไทยให้อยู่ในระดับสากล 

ประเทศไทยได้เข้าร่วมตาม ข้อตกลงปี ค.ศ. 1958 (1958 Agreement) ว่าด้วยการปรับใช้มาตรฐาน
ทางด้านเทคนิคส าหรับยานพาหนะ อุปกรณ์ และส่วนควบ  โดยก าหนดเป็นมาตรฐาน UNECE ซึ่งใช้กันหลาย
ประเทศ แต่ไม่ได้บังคับให้ผู้เข้าร่วมท าตามข้อตกลงทุกประการ แต่เป็นการน าข้อก าหนดไปปฏิบัติในเชิงสมัคร
ใจและไม่มีการบังคับใช้อย่างทันทีเมื่อเริ่มท าข้อตกลง แต่ประเทศท่ีเข้าร่วมตามข้อตกลงสามารถน าข้อตกลง
บางข้อมาประยุกต์ใช้เป็นข้อก าหนดในประเทศ ซึ่งท าให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างประเทศ และเป็น
หลักเกณฑ์การด าเนินการทางธุรกิจได้ เช่น จ าหน่ายและให้บริการขนส่งในประเทศนั้นๆ 

ข้อก าหนดโครงสร้างความแข็งแรงของตัวรถของรถโดยสารขนาดใหญ่ ( UNECE 66) เป็นข้อก าหนด
หนึ่งท่ีประเทศไทยน ามาก าหนดแนวทางเพื่อออกแบบโครงสร้างชิ้นส่วนของตัวถังรถโดยสาร 1 ชั้น และ 2 ชั้น  
โดยรถโดยสารจะผ่านมาตรฐานนี้ได้ จะต้องทดสอบการพลิกคว่ าจากความสูงไม่น้อยกว่า 80 ซม. ของน้ าหนัก
รถจริง และโครงสร้างของรถต้องไม่ยุบตัวมากเกินกว่าพื้นท่ีปลอดภัย  

การออกแบบโครงสร้างชิ้นส่วน ของรถโดยสาร 1 ชั้น และ 2 ชั้น  เกี่ยวข้องท้ังในภาคสนาม และใน
ห้องปฏิบัติการ เช่น การลงส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างรถโดยสาร วัสดุที่น ามาใช้ท าโครงสร้างและวิธีการ
ประกอบโครงสร้างรถโดยสาร การออกแบบโครงสร้างหลักของรถโดยสารใหม่ ให้มีการแข็งแรงปลอดภัย การ
ค านวณเชิงตัวเลขและการสร้างแบบจ าลอง การศึกษาโครงสร้างและข้อก าหนดการทดสอบท้ังการทดสอบการ
พลิกคว่ าและการทดสอบการกระแทก  รวมถึงการออกแบบเชิงวิศวกรรม การสัมมนา การฝึกอบรมและการจัด
ดูงานท่ีต่างประเทศ  ต้องใช้เจ้าหน้าท่ีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ การคัดเลือกทีมวิจัยและบุคลากร ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาด าเนินการศึกษา  รวมท้ังการประสานงานระหว่างบุคลากรของกรมการขนส่งทางบก
และทีมวิจัย 

การสร้างและทดสอบชิ้นส่วนจะรวมถึงรูปแบบของรอยเชื่อมท่ีได้จากการออกแบบ สร้างบางส่วนของ
โครงสร้างหลักของรถโดยสาร เช่น สร้างชุดทดสอบ Impact Test และด าเนินการทดสอบ Impact Test และ
สร้างชุดทดสอบการทดสอบการพลิกคว่ า (Rollover Test) และด าเนินการทดสอบ Rollover Test 

เมื่อสิ้นสุดโครงการจะพัฒนาต่อสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อใช้ออกกฎระเบียบให้กับกรมการขนส่งทางบก เพื่อ
เป็นมาตรฐานหลักของการทดสอบโครงสร้างรถโดยสารหนึ่งชั้นและรถโดยสารสองชั้น ซึ่งจะสอดคล้องกับ
มาตราฐานสากล ในการทดสอบ โครงการนี้นับว่าเป็นประโยชน์มากท่ีได้มีการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้าง
หลักและรองของตัวถังรถโดยสารโดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นพิเศษ และการก าหนดมาตรฐาน
ของการสร้างรถโดยสารในประเทศไทยให้อยู่ในระดับสากลต่อไป  คาดว่าจะมีการบังคับใช้กับรถโดยสารประจ า
ทางขนาดใหญ่ท่ีจดทะเบียนใหม่ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2557 



บทที่ 3  
 

50 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

2. แนวทางการทดสอบมาตรฐานที่นั่งและจุดยึดที่นั่งของรถโดยสารประจ าทาง 

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรมร่วมกับกรมการขนส่งทางบก  ได้ศึกษาวิจัยเพื่อก าหนด
มาตรฐานความปลอดภัยส าหรับท่ีนั่งรถโดยสาร เพื่อร่างมาตรฐานการทดสอบท่ีนั่งรถโดยสารสาธารณะ  โดย
ศึกษาจากมาตรฐานการทดสอบของสหประชาชาติ จากนั้นท าการสร้างต้นแบบเครื่องทดสอบท่ีนั่งรถโดยสาร
ตามมาตรฐาน และน ามาทดสอบท่ีนั่งท่ีผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสหประชาชาติ จากประเทศจีน และท่ีผลิต
ภายในประเทศไทย โดยท าการเปรียบเทียบผลการทดสอบความแข็งแรงของท่ีนั่งใน 3 ส่วน คือ ความแข็งแรง
ของเฟรมท่ีนั่ง ความแข็งแรงของจุดต่อท่ีนั่งกับโครงสร้างรถ และความแข็งแรงของจุดต่อท่ีนั่งกับเข็มขัดนิรภัย 

การก าหนดให้มีมาตรฐานการทดสอบความแข็งแรงของเฟรมท่ีนั่ง จุดยึดที่นั่งกับโครงสร้างรถ และ  
จุดยึดที่นั่งกับเข็มขัดนิรภัย จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้โดยสารมากขึ้น โดยผลลัพธ์ของโครงการนี้จะได้
เครื่องทดสอบท่ีนั่งของรถโดยสารผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่ก าหนด และติดตั้งยังห้องทดสอบกลางเพื่อ
ให้บริการทดสอบให้กับผู้ประกอบการต่อไปได้  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับรถโดยสารทุกประเภทท่ีจดทะเบียนใหม่ 
วันท่ี 1 มกราคม 2556 

3. ข้อก าหนดการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในรถโดยสารประจ าทางของไทย 

ข้อก าหนดการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ก าหนดตามประเภทและตามแบบท่ีกรมการขนส่งทางบกประกาศ 
ส าหรับรถโดยสารประจ าทางมีข้อบังคับให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานรถ เช่น มาตรฐาน 1 (ก) มาตรฐาน 
4 (ข) ท่ีจะต้องติดตั้งแบบท่ีนั่งผู้โดยสารตามแบบท่ีกรมการขนส่งก าหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานของรถ  
ซึ่งแบบท่ีนั่งผู้โดยสารแบ่งเป็น 6 แบบ โดยท่ีมาตรฐานรถท่ีมีการบังคับให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกท่ีนั่งมีเพียงรถ
ท่ีใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 (ก) มาตรฐาน 4 (ก) มาตรฐาน 1 (ข) ชนิดท่ีนั่งพิเศษ มาตรฐาน 4 (ข) 
ชนิดท่ีนั่งพิเศษ นอกจากนี้จะต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยส าหรับผู้ขับรถ & ผู้นั่งตอนหน้าแถวเดียวกันกับผู้ขับรถแก่
รถท่ีใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจ านวนที่นั่งไม่เกิน 15 ท่ีนั่งท่ีจดทะเบียนตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2537 

ท้ังนี้รถท่ีใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 (มาตรฐาน 1 (ก) และมาตรฐาน 1 (ข)) และมาตรฐาน 4 
(มาตรฐาน 4 (ก) และมาตรฐาน 4 (ข)) หากจะให้มีแบบท่ีนั่งจัดวางผสมกันหลายแบบท้ังแบบท่ีนั่งท่ีมีการบังคับ
ให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยและท่ีนั่งท่ีไม่มีการบังคับให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในรถคันเดียวกัน แบบและการจัดวางท่ีนั่ง
จะก าหนดโดยจ านวนท่ีนั่งแต่ละแบบ และระยะห่างของช่องทางเดินระหว่างท่ีนั่ง ซึ่งท าให้การติดตั้งเข็มขัด
นิรภัยขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ประกอบการมากขึ้น นอกจากนี้ มาตรฐานรถประเภทอ่ืนที่ไม่ได้ระบุไว้
ข้างต้น ไม่ได้บังคับให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ผู้ประกอบการจะมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยหรืออุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกสบายอื่นใดแก่ผู้โดยสารก็ได้ ดังตาราง 3-1 
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ตารางที่ 3-1: การก าหนดมาตรฐานรถและข้อบังคับการติดต้ังเข็มขัดนิรภัย 

มาตรฐานรถ ต้องติดต้ังเข็มขัดนิรภัย ไม่ต้องติดต้ังเข็มขัดนิรภัย 
มาตรฐาน 1 (ก) และมาตรฐาน 4 (ก)   
มาตรฐาน 1 (ข) และมาตรฐาน 4 (ข)   
มาตรฐาน 1 (ข) ชนิดที่นั่งพิเศษ และ 
มาตรฐาน 4 (ข) ชนิดที่นั่งพิเศษ 

  

มาตรฐาน 2 (ก) (ข) (ค) (ง)   
มาตรฐาน 4 (ค) (ง)   
มาตรฐาน 5 (ก)   
มาตรฐาน 6 (ก)   
มาตรฐาน 2 (จ)   
มาตรฐาน 3 (ก) (ข) (ค) (ง)   
มาตรฐาน 4 (จ) (ฉ)   
มาตรฐาน 5 (ข) และมาตรฐาน 6 (ข)   
มาตรฐาน 3 (จ) (ฉ) และรถขนาดเล็ก   

หมายเหตุ: รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 (มาตรฐาน 1 (ก) และมาตรฐาน 1 (ข)) และมาตรฐาน 4  
(มาตรฐาน 4 (ก) และมาตรฐาน 4 (ข)) สามารถจัดวางที่นั่งผสมกันหลายแบบทั้งแบบที่นั่งที่มีการ  
บังคับให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยและที่นั่งที่ไม่มีการบังคับให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยในรถคันเดียวกัน  

 

เข็มขัดนิรภัยท่ีติดตั้งสามารถติดตั้งได้ 2 แบบ ได้แก่ 

- แบบรัดหน้าตักและรั้งพาดไหล่ ส าหรับผู้ขับรถและท่ีนั่งตอนหน้าแถวหน้ากับผู้ขับรถท่ีอยู่ด้าน  
ริมสุด 

- แบบหน้าตัก ส าหรับท่ีนั่งตอนกลางระหว่างผู้ขับรถและผู้ท่ีนั่งตอนหน้าแถวเดียวกับผู้ขับรถท่ีอยู่
ด้านริมสุดเท่านั้น 

ในสหภาพยุโรปมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ โดยชุดอุปกรณ์เข็มขัดนิรภัยเป็น
อุปกรณ์ส่วนควบท่ีมีมาตรฐานด้วยเช่นกัน หรือเรียกกันว่า UNECE Regulation No.16 เพื่อลดต้นทุนการ
พัฒนาของผู้ผลิต ท าให้การก ากับดูแลด้านความปลอดภัยของยานพาหนะง่ายขึ้น และได้รับการยอมรับจาก
กลุ่มประเทศท่ียึดถือมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดดังรูปท่ี 3-6 
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รูปที่ 3-6: ขั้นตอนการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์ส่วนควบของรถโดยสารประจ าทาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (สมอ.)  ได้ประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เข็มขัดนิรภัยส าหรับรถยนต์ครั้งแรกเมื่อปี 2530 เนื่องจากมีหลายรายการที่มีปัญหาและไม่ชัดเจน จนมีการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยใช้ UNECE Regulation No.16 เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
มาตรฐาน โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข็มขัดนิรภัยส าหรับรถยนต์ได้ระบุประเภทและแบบ 
คุณลักษณะท่ีต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การซักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบเข็มขัดนิรภัย
ส าหรับรถยนต์ 

มาตรฐานเข็มขัดนิรภัยจะครอบคลุมชุดอุปกรณ์ท่ีประกอบด้วยสายคาดท่ีมีหัวเข็มขัด อุปกรณ์ปรับ
ความยาว และอุปกรณ์ยึดท่ีสามารถยึดติดกับโครงสร้างท่ีอยู่ด้านในรถยนต์ และได้รับการออกแบบเพื่อลดความ
เสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บของผู้ใช้ในกรณีท่ีรถยนต์เกิดการชน หรือลดความเร็วลงอย่างกระทันหัน โดยการ
จ ากัดการเคลื่อนท่ีของผู้ใช้โดยท่ัวไป ทั้งนี้การก าหนดแบบหรือรุ่นของเข็มขัดนิรภัยให้เป็นกลุ่มหรือประเภท
เดียวกันจะพิจารณาจาก 3 ส่วนประกอบท่ีจะต้องไม่แตกต่างกันได้แก่ 1) ชิ้นส่วนท่ีเป็นของแข็งคงรูป 2) วัสดุ 
การทักทอ มิติ และสีของสายคาด หรือ 3) รูปทรงของการประกอบ 

การสุ่มตัวอย่างเข็มขัดนิรภัยจะสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จ านวน 6 ชุด (1 ใน 6 จะถูกใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิง) 
และจะต้องส่งตัวอย่างสายคาดโดยมีความยาวแบบละ 10 เมตร ในแต่ละแบบของเข็มขัดนิรภัยให้แก่หน่วย
รับรองตรวจพิสูจน์ โดยเข้ารับการทดสอบชุดอุปกรณ์เข็มขัดนิรภัย ได้แก่ 

- การทนการผุกร่อน  

- การปรับภาวะของสายคาดและการทดสอบความทนแรงดึงขาด (ภาวะสถิต) ประกอบด้วยการปรับ
ภาวะสายคาดส าหรับการทดสอบแรงดึงขาด การทดสอบการทนแรงดึงขาด (ภาวะสถิต) 

- การทดสอบชุดเข็มขัดนิรภัยร่วมกับส่วนที่แข็งคงรูป  

การก าหนดขอบข่าย 

บทนิยาม 

การก าหนดคุณลักษณะ 

การแสดงเคร่ืองหมายและ

ฉลาก 

ตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน 

การทดสอบ 
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- การทดสอบเพิ่มเติมส าหรับอุปกรณ์ดึงกลับ  

- การทดสอบทางพลวัตของชุดเข็มขัดนิรภัย  

- การทดสอบการปลดหัวเข็มขัด  

- การทดสอบเพิ่มเติมส าหรับชุดเข็มขัดนิรภัยท่ีมีอุปกรณ์ปรับโหลดล่วงหน้า  

ความถี่ในการทดสอบให้เป็นไปตามวิธีการสุ่มตัวอย่างและการควบคุมทางสถิติ เช่นการทดสอบทาง
พลวัตกรณีชุดเข็มขัดนิรภัยท่ีมีอุปกรณ์ดึงกลับแบบล็อคฉุกเฉินเมื่อปริมาณการผลิตมากกว่า 1,000 ชุดต่อวัน 
ให้ทดสอบชุดเข็มขัดนิรภัย 1 ชุด ต่อปริมาณการผลิต 100,000 ชุด โดยมีความถี่อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 
และกรณีการผลิตท่ีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 ชุดต่อวัน ให้ทดสอบชุดเข็มขัดนิรภัย 1 ชุดต่อปริมาณการผลิต 
10,000 ชุด โดยมีความถี่อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ส่วนชุดเข็มขัดนิรภัยท่ีมีอุปกรณ์ดึงกลับแบบล็อคอัตโนมัติและ
ชุดเข็มขัดนิรภัยท่ีไม่มีอุปกรณ์ดึงกลับ เมื่อปริมาณการผลิตมากกว่า 1,000 ชุดต่อวัน ให้ทดสอบชุดเข็มขัด
นิรภัย 1 ชุดต่อปริมาณการผลิต 100,000 ชุด โดยมีความถี่อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสองสัปดาห์ และหากปริมาณ
การผลิตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 ชุดต่อวัน ให้ทดสอบชุดเข็มขัดนิรภัย 1 ชุดต่อปริมาณการผลิต 10,000 ชุด 
โดยมีความถี่อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี ดังตาราง 3-2 

ตารางที่ 3-2: การสุ่มตัวอย่างการทดสอบชุดอุปกรณ์เข็มขัดนิรภัย  

ประเภทชุดเข็มขัดนิรภัย ปริมาณการทดสอบ ความถี ่
กรณีชุดเข็มขัดนิรภัยที่มีอุปกรณ์ดึงกลับแบบล็อคฉุกเฉิน 
- ปริมาณการผลิตมากกว่า 1,000 ชุดต่อวัน ทดสอบชุดเข็มขัดนิรภัย 1 ชุด ต่อ

ปริมาณการผลิต 100,000 ชุด 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห ์

- ปริมาณการผลิตที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
1,000 ชุดต่อวัน 

ทดสอบชุดเข็มขัดนิรภัย 1 ชุด ต่อ
ปริมาณการผลิต 10,000 ชุด 

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อป ี

กรณีชุดเข็มขัดนิรภัยที่มีอุปกรณ์ดึงกลับแบบล็อคอัตโนมัติและชุดเข็มขัดนิรภัยที่ไม่มีอุปกรณ์ดึงกลับ 
- ปริมาณการผลิตมากกว่า 1,000 ชุดต่อวัน ทดสอบชุดเข็มขัดนิรภัย 1 ชุด ต่อ

ปริมาณการผลิต 100,000 ชุด 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสอง
สัปดาห์ 

- ปริมาณการผลิตน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 
ชุดต่อวัน 

ทดสอบชุดเข็มขัดนิรภัย 1 ชุด ต่อ
ปริมาณการผลิต 10,000 ชุด 

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อป ี

กรมการขนส่งทางบกจะก าหนดให้รถโดยสารประจ าทางทุกประเภทต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 มกราคม 2556 ยกเว้นรถตู้โดยสารประจ าทางจะ
เริ่มมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 เมษายน 2555  อย่างไรก็ตาม ยังมีการยกเว้นกับรถโดยสารบางประเภทท่ีไม่
จ าเป็นต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ได้แก่ รถโดยสารภายในเมือง ( city bus) รถโดยสารที่มีท่ียืน และรถโดยสารที่มี
ท่ีนั่งตามแนวขวาง เช่น รถโดยสารไม่ปรับอากาศประภทรถสองแถว 
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3.2  การก ากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทางของต่างประเทศ  

กลไกการก ากับดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัย เป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งประเทศอังกฤษ ได้สร้างกลไกการ
ก ากับดูแลท่ีน่าสนใจ คือ ผู้ประกอบการต้องได้รับใบอนุญาตส าหรับการประกอบการรถโดยสารสาธารณะ 
(Public Service Vehicle Operator’s License) โดยท่ี Public Service Vehicle (PSV) หมายถึงรถโดยสารที่
ขนาดมากกว่า 9 ที่นั่ง และรับจ้างขนส่งผู้โดยสาร (เรียกรับค่าโดยสาร) ท้ังประจ าทางและไม่ประจ าทาง ส าหรับ
ในกรณีท่ีต้องการให้บริการเส้นทางประจ าทาง ต้องขออนุญาตเดินรถกับหน่วยงานท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้อง แล้วแต่
กรณี 

ในการได้รับใบอนุญาตนั้น ผู้ประกอบการต้องแสดงถึงความสามารถในการประกอบการ อันได้แก่ 

- มีชื่อเสียงท่ีดี 

- มีสถานะทางการเงินที่ดี (เพียงพอท่ีจะด าเนินธุรกิจด้านการขนส่งผู้โดยสารได้) 

- มีสถานที่และอุปกรณ์ท่ีดีเพียงพอ เช่น อู่ซ่อมรถ สถานท่ีจอดรถ สถานที่บ ารุงรักษารถ 

- มีความสามารถท่ีจะท าให้พนักงานทุกคน เคารพในกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ได้ 

โดยในการก ากับดูแลความปลอดภัย Vehicle & Operator Services Agency (VOSA) เป็นหน่วยงาน
หลักในการก ากับดูแล โดยทาง VOSA ได้มีการใช้ Operator Compliance Risk Scores (OCRS) ซึ่งเป็น
เครื่องมือท่ีช่วยให้ผู้ตรวจสอบของ VOSA ได้วิเคราะห์ว่าผู้ประกอบการราย ใดมีแนวโน้มที่จะละเมิดกฎระเบียบ
ด้านความปลอดภัย เมื่อมีการตรวจสอบบริเวณข้างทางหลวง  (Roadside Inspection) ซึ่งถ้าเป็นผู้ประกอบการ
ท่ีมีแนวโน้มด้านการละเมิดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยต่ า ผู้ตรวจสอบอาจเรียกตรวจน้อยตามเกณฑ์ก าหนด 
ในขณะที่ผู้ประกอบการที่มีแนวโน้มด้านการละเมิดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยสูง จะมีการเรียกตรวจใน
ความถี่ท่ีสูงกว่า  

โดยสรุปกลไกการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยของประเทศอังกฤษ แสดงได้ในตารางท่ี 3-3 ดังนี้ 

ตารางที่ 3-3: การตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะของประเทศอังกฤษ 

ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่รัฐ 
การตรวจสอบประจ าวันโดยพนักงานขับรถ  การตรวจสอบประจ าปี (Annual Test)  
การตรวจสภาพตามก าหนดโดยผู้ตรวจสภาพที่มีความ
เชี่ยวชาญ  

การตรวจสอบข้างทาง (Roadside Check)  

มีการบันทึกข้อมูลการตรวจสภาพ (เจ้าหน้าที่รัฐสามารถ
เรียกดูได้ตลอดเวลา)  

ตรวจสอบสถานที่บ ารุงรักษาของผู้ประกอบการ 
(Operator’s premise)  

 มีระบบ Operator Compliance Risk Score (OCRS) 
ในการวัดความเส่ียงของผู้ประกอบการ เพื่อใช้ในการ
เรียกตรวจผู้ประกอบการ 
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3.2.1 ข้อตกลงด้านการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารของสหภาพยุโรป 

สหภาพยุโรปได้มีการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในสหภาพยุโรปเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาควิชาการ ภาครัฐ และเอกชน เพื่อสร้างข้อตกลงด้านมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะในการผลิต
เพื่อการน าเข้าและส่งออก และการให้บริการรถโดยสารข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ โดยสร้างข้อตกลงปี 1958 
ข้อตกลงเพิ่มเติมปี 1997 และข้อตกลงปี 1998 และ ว่าด้วยการน าไปใช้ของการตรวจสอบสภาพมาตรฐานรถ
ตามระยะเวลา และเป็นการสร้างการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างประเทศมากขึ้น 

1. ข้อตกลงปี ค.ศ. 1958 (1958 Agreement)  

ข้อตกลงปี ค.ศ. 1958 (1958  Agreement) ว่าด้วยการปรับใช้มาตรฐานทางด้านเทคนิคส าหรับ
ยานพาหนะ อุปกรณ์ และส่วนควบ แต่ไม่ได้บังคับให้ผู้เข้าร่วมท าตามข้อตกลงทุกประการ แต่เป็นการน า
ข้อก าหนดไปปฏิบัติในเชิงสมัครใจ หรือเป็นการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างประเทศ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการทางธุรกิจได้ เช่น จ าหน่าย ให้บริการในประเทศนั้นๆ 

วัตถุประสงค์ของ 1958  Agreement เพื่อจัดเตรียมระเบียบการส าหรับการสร้างข้อก าหนดท่ีตรงกัน 
โดยจะครอบคลุมมาตรฐานของยานพาหนะและอุปกรณ์ส่วนควบ เพื่อให้การรับรองยานพาหนะภายใต้  
กฎข้อบังคับ เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2009 ข้อตกลงนี้มีข้อบังคับแนบท้าย 127 ข้อ ประกอบด้วย
ข้อก าหนดทางเทคนิคหลักท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม (มลภาวะทางเสียง และการปล่อยมลพิษ
ทางอากาศ) พลังงาน การป้องกันการโจรกรรม รวมถึงข้อก าหนดทางเทคนิคด้านอื่นๆ นอกจากนี้ยัง
ประกอบด้วยวิธีการทดสอบ ซึ่งต้องมีการแสดงการปฏิบัติตามข้อก าหนด  

ข้อตกลงนี้ยังรวมถึงระเบียบการออกใบรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยของตัวรถ มาตรฐานการ
ผลิตของตัวรถ โดยมีกลุ่มผู้ใช้ถนน สมาคมผู้บริโภค องค์ก ารก าหนดมาตรฐาน ผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน เป็น
คณะท างานท่ีท าการพิจารณาข้อตกลงด้านมาตรฐานของตัวรถ 

คณะผู้ท าสัญญา (contracting party) ต่อข้อตกลง 1958 สามารถยอมท าตามกฎข้อบังคับของ UNECE 
ได้เฉพาะข้อบังคับท่ีสนใจ และไม่ได้เป็นข้อบังคับท่ีจะต้องท าตาม แต่ถ้าคณะผู้ท าสัญญาตัดสินใจท่ีจะน า  
กฎข้อบังคับนั้นมาใช้ กฎข้อบังคับนั้นจะกลายเป็นข้อผูกพันทางกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น การรับรองทางลาย
ลักษณ์อักษรตามกฎข้อบังคับของ UNECE โดยคณะผู้ท าสัญญาใดๆ ต้องได้รับการยินยอมโดยคณะผู้ท า
สัญญาทั้งหมดซึ่งลงนามในกฎข้อบังคับเดียวกัน) ในปัจจุบันการรับรองร่วมกัน ส าหรับกฎข้อบังคับภายใต้
ข้อตกลง 1958 มีเพียงระบบยานพาหนะ ส่วนประกอบ และอุปกรณ์เท่านั้น ไม่ใช่ยานพาหนะท้ังคัน 

เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2009 ข้อตกลงปี 1958 มีคณะผู้ท าสัญญา  48 คณะ ประกอบด้วย 
สหภาพยุโรป และอีก 27 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส บอสเนีย และเฮอร์
เซโกวีนา โครเอเชีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเซโดเนีย มาเลเซีย มอนเตเนโกร นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ รัสเซีย เซอร์เบีย 
แอฟริกาใต้ สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี ยูเครน และไทย 

2. ข้อตกลงปี ค.ศ. 1998 (1998 Agreement) 

ข้อตกลงปี ค.ศ. 1998 ว่าด้วย “ข้อก าหนดทางเทคนิคระดับประเทศ ” ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับข้อตกลงปี 
ค.ศ. 1958 แต่ได้มีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากขึ้น และยังคงเป็นการสมัครใจของแต่ละประเทศ ซึ่งสร้าง
การยอมรับซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น 



บทที่ 3  
 

56 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ข้อตกลงปี 1998 ใช้ควบคู่กับข้อตกลงปี 1958 ซึ่งก่อเกิดจากการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปของประเทศใน
กลุ่มสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา และมีการบังคับใช้เมื่อ เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ.  2000 วัตถุประสงค์
ของข้อตกลงปี 1998 เพื่อการส่งเสริมแนวทาง การสอดประสานระหว่างประเทศให้มากขึ้น โดยร่วมพัฒนากฎ
ข้อบังคับทางเทคนิคท้ังหมด ( Global Technical Regulations: gtrs) โดยค านึงถึง ความปลอดภัย ระบบการ
รักษาสิ่งแวดล้อม แหล่งพลังงาน และการป้องกันการขโมย อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 

เมื่อ 31 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2009 มีการสร้างกฎข้อบังคับทางเทคนิคท้ังหมดขึ้นมา 10 ข้อ ซึ่ง gtrs ใน
ปัจจุบันครอบคลุม การล็อคประตู รอบทดสอบการปล่อยไอเสียของรถจักรยานยนต์ และระบบเบรก ระเบียบ
การทดสอบส าหรับการปล่อยไอเสียของเครื่องยนต์ท่ีท างานหนัก ระบบการวินิจฉัยปัญหาบนรถ วัสดุท่ีท าเป็น
กระจกนิรภัย เครื่องรั้งศีรษะ ระบบควบคุมความเสถียรของระบบอิเล็คทรอนิกส์ ความปลอดภัยของคนเดินถนน 
และการปล่อยไอเสียนอกรอบ ภายใต้ข้อตกลง 1998 ประเทศจากทุกภูมิภาคของโลกสามารถเข้าร่วมพัฒนา 
gtrs ส าหรับยานพาหนะและส่วนประกอบได้  

gtr ถูกตั้งขึ้นโดยมติเอกฉันท์ (ทุก contracting party มีสิทธิ์ออกเสียง) โดย 1998  Agreement ไม่ได้
เป็นกฎหมายที่บังคับใช้โดยตรง และไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกับการยอมรับซึ่งกันและกัน ท้ังนี้ contracting party 
ท่ีลงคะแนนสนับสนุน gtrs จะมีพันธะในการเริ่มระเบียบการออกกฎหมายของ gtrs ในประเทศของตน และ
รายงานความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในระเบียบการออกกฎหมายนี้ อย่างไรก็ตาม 1998  Agreement เก่ียวข้องกับ
ขั้นตอนเท่านั้น ไม่มีพันธะท่ีจะต้องท าให้ได้ตามข้อตกลง โดย contracting party สามารถตัดสินใจท่ีจะน า
ข้อตกลงเพียงบางข้อมาใช้เป็นทางเลือกส าหรับกฎข้อบังคับในประเทศ 

ในปี ค.ศ. 2009 ข้อตกลงปี 1998 มี contracting party 31 คณะ ประกอบด้วย สหภาพยุโรป ฝรั่งเศส 
สหรชอาณาจักร เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา รัสเซีย เกาหลีใต้ จีน อินเดีย และออสเตรเลีย 
สหภาพยุโรปลงคะแนนในนามของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 27 ประเทศ 

3.2.2 การมีส่วนร่วมของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงปี 1958 และ 1998  

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมาธิการยุโรป ( European Commission) ในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
ข้อตกลงปี 1958 และข้อตกลง 1998 คือ การสร้างข้อตกลงของ UNECE และกฎหมายของสหภาพยุโรปให้มี
ความสอดคล้องกัน โดยปกติ คณะกรรมาธิการและประเทศสมาชิกจะมีส่วนร่วมในการเตรียมการท างานของ
คณะท างาน UNECE ซึ่งสิ่งท่ีมีความจ าเป็นส าหรับขั้นตอนนี้คือการเข้ารับการปรึกษากันระหว่างผู้เชี่ยวชาญ 
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งคณะท างานอย่างไม่เป็นทางการภายใน  เพื่อท าให้การออกกฎหมายให้มีความก้าวหน้า
เร็วขึ้น 

สหภาพยุโรปได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อความปลอดภัยของยานพาหนะ โดยค านึงถึงความ
เชื่อมโยงกันทางด้านกฎหมายด้านความปลอดภัยระหว่างประเทศ เช่น เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม ค.ศ. 2009 
สหภาพยุโรปได้ยอมรับกฎข้อบังคับ 106 ข้อ ภายใต้ 1958  Agreement ซึ่งมีผลต่อกฎข้อบังคับของ UNECE 
ในมาตราที่ 34 ถึง 36 ของค าสั่งร่างใหม่ 2007/46/ EC กล่าวคือ สหภาพยุโรปจะน าเสนอกฎข้อบังคับเหล่านี้
เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของพันธะของระบบการรับรองของสหภาพยุโรป (มาตรา 34) หรือการยอมรับกฎข้อบังคับ
ในฐานะท่ีเท่าเทียมกับกฎหมาย ซึ่งในกรณีนี้ผู้ผลิตอาจจะยึดถือเป็นทางเลือกหนึ่งนอกจากกฎหมายของ
สหภาพยุโรป 
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ด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ ได้มีความก้าวหน้าที่ส าคัญเมื่อ UNECE สามารถท าให้  
กฎข้อบังคับหลายข้อเหมาะกับข้อก าหนดด้านความปลอดภัยท่ีเข้ากันได้กับกฎหมายของสหภาพยุโรป 
ตัวอย่างของความคืบหน้าในด้านความปลอดภัยผ่านทางกิจกรรมของ UNECE ได้แก่ 

1) ยางรถของยานพาหนะ เพื่อเป็นกฎข้อบังคับมาตรฐานใหม่ด้านความปลอดภัยให้ใช้กัน อย่างเป็น
สากลในสหภาพยุโรป รายละเอียดหนึ่งท่ีมีความส าคัญท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อปรับกฎข้อบังคับของ 
UNECE ข้อท่ี 117 ได้แก่ เสียงยางขณะวิ่งและการเกาะถนนบนพื้นเปียก โดยก าหนดค่าความ
ต้านทานของล้อให้เหมาะสมกับยางประเภทต่างๆ 

2) ระบบเบรก ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมการเบรกได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยระบบ
เบรกจะท างานร่วมกับระบบควบคุมเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์รวม เพื่อให้ระบบเบรกท้ังหมด
ท างานได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้นส าหรับยานพาหนะส าหรับการขนส่งสาธารณะไม่เกิน 8  
ท่ีนั่ง ไม่รวมที่นั่งคนขับ ( M1) และรถเล็กเพื่อการพาณิชย์ ( N1) ท่ีอยู่ภายใต้ข้อบังคับท่ี 13 H ว่า
ด้วยการเบรกส าหรับรถยนต์ส่วนบุคคล 

3) ระบบความปลอดภัยท่ีสูงขึ้นส าหรับยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ มีการตั้งคณะท างานขึ้นในปี ค.ศ. 
2009 เพื่อพัฒนาข้อก าหนดด้านประสิทธิภาพและระเบียบการทดสอบ ส าหรับระบบเบรกฉุกเฉิน
อัตโนมัติ (Automatic Emergency Braking: AEB) และระบบแจ้งเตือนเมื่อรถวิ่งออกนอกเลน 
(Lane Departure Warning: LDW) โดยมุ่งท่ีจะบังคับใช้ข้อก าหนดนี้กับรถโดยสารขนาดใหญ่และ
รถสินค้า และได้พัฒนามาตรฐานดังกล่าวต่อเนื่องในปี ค.ศ. 2010 ท้ังนี้คาดว่าการน าระบบความ
ปลอดภัยขั้นสูงมาใช้ในสหภาพยุโรปจะสามารถลดจ านวนการชนที่เก่ียวข้องกับรถขนาดใหญ่ และ
ลดจ านวนผู้เสียชีวิตได้ปีละ 3,000 คน 

4) ความคุ้มครองต่อผู้ใช้ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ UNECE ได้เสนอปรับระดับความคุ้มครองท่ี
เพิ่มขึ้นส าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารยานพาหนะในเชิงพาณิชย์เมื่อมีอุบัติเหตุการชนหรือพลิกคว่ า 
โดยการปรับระดับความคุ้มครองนี้คาดว่าจะเพิ่มเข้าไปในกฎข้อบังคับของ UNECE ว่าด้วยความ
คุ้มครองต่อผู้ใช้รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 

5) ท่ีนั่งส าหรับเด็ก คณะท างานของ UNECE ได้มีการปรับข้อก าหนดให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อคุ้มครอง
เด็กท่ีโดยสารอยู่ในรถจากการชนทั้งจากด้านหน้าและด้านหลัง และเพิ่มเสนอข้อก าหนดใหม่
ส าหรับการชนด้านข้าง ซึ่งจะท าให้ระดับความปลอดภัยสูงขึ้นแก่ท่ีนั่งส าหรับเด็ก 

ผลท่ีได้จากความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายของสหภาพยุโรปและกฎข้อบังคับของ UNECE คือ 
ยานพาหนะในสหภาพยุโรปจะผลิตตามมาตรฐานทางเทคนิคของ UNECE เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันการสร้าง
มาตรฐานจะช่วยลดต้นทุนการพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต รวมถึงท าให้การก ากับดูแลด้านความ
ปลอดภัยของตัวรถง่ายมากขึ้น นอกจากนี้ ประเทศอ่ืนที่น ามาตรฐานของ UNECE ไปใช้ยังได้รับการยอมรับ
จากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจท่ีส าคัญของโลก 



บทที่ 3  
 

58 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

3.2.3 ตัวอย่างการรับรองมาตรฐานความแข็งแรงของโครงสร้างและอุปกรณ์ส่วนควบของ
รถโดยสารตามข้อก าหนดของ UNECE 

1. UNECE Regulation No.80 ว่าด้วยความแข็งแรงของท่ีนั่ง และการยึดท่ีนั่งของรถโดยสาร 
ขนาดใหญ่ 

ข้อก าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยท่ี 80 ( Regulation 80) ว่าด้วยข้อก าหนดเก่ียวกับการรับรอง
แบบท่ีนั่งของยานพาหนะขนาดใหญ่ ความแข็งแรง และการยึดท่ีนั่งของยานพาหนะขนาดใหญ่ โดยข้อก าหนด
นี้ครอบคลุมชนิดของยานพาหนะที่บรรทุกผู้โดยสารมากกว่า 16 ท่ีนั่ง (ไม่นับท่ีนั่งคนขับและผู้ช่วย)  

ข้อก าหนดมาตรฐานนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ การขอรับรองชนิดของท่ีนั่งและการรับรองชนิดของ
ยานพาหนะการรับรองชนิดของท่ีนั่ง หมายถึง การรับรองเก่ียวกับการปกป้องผู้โดยสารท่ีนั่งหันไปด้านหน้า 
ความแข็งแรงของโครงสร้างของท่ีนั่ง และส่วนค้ ายัน รวมถึงการรับรองชนิดของยานพาหนะ หมายถึง การ
รับรองท่ีเก่ียวกับความแข็งแรงของชิ้นส่วนของโครงสร้างของยานพาหนะและการติดตั้งท่ีนั่ง  

 การขอการรับรองแบบท่ีนั่ง (application for approval) 

การขอรับรองท่ีนั่งและการรับรองยานพาหนะตามข้อก าหนดความแข็งแรงของท่ีนั่งจะต้องยื่นโดย
ผู้ผลิตท่ีนั่ง หรือตัวแทนของผู้ผลิต โดยผู้ผลิตหรือตัวแทนจะต้องส่งเอกสาร ประกอบด้วย 

- รายละเอียดของท่ีนั่ง ส่วนท่ีติดตั้งมากับท่ีนั่ง การปรับท่ีนั่ง การย้าย และระบบล็อคท่ีนั่ง โดย
จะต้องส่งแบบร่างของท่ีนั่งตามขนาดที่เหมาะสม อีกท้ังรายละเอียดการติดตั้ง  

- รายละเอียดของส่วนประกอบของโครงสร้างของรถโดยสารที่ใช้ยึด แบบร่างของขนาดของรถ
โดยสารและส่วนประกอบของรถโดยสารที่ใช้ยึด 

 รายละเอียดของแบบร่างเพื่อขอรับรองท่ีนั่งและยานพาหนะจะต้องยื่นต่อฝ่ายเทคนิคท่ีรับผิดชอบ
การทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐานของข้อก าหนดท่ี 80 ได้แก่ 

- ท่ีนั่ง หมายถึง โครงสร้างท่ีน าไปยึดไว้กับโครงสร้างของยานพาหนะ รวมถึงส่วนประกอบอื่นท่ี
ใช้ในยานพาหนะ 

- ท่ีนั่งเดี่ยว หมายถึง ที่นั่งท่ีออกแบบและสร้างมาส าหรับผู้โดยสารหนึ่งคน 

- ท่ีนั่งคู่ หมายถึง ที่นั่งท่ีออกแบบ และสร้างส าหรับผู้โดยสารสองคนนั่งติดกัน ท่ีนั่งสองท่ีนั่งท่ี
ไม่มีส่วนเชื่อมกันจะถือว่าเป็นท่ีนั่งเดี่ยว 

- ท่ีนั่งแบบแถว หมายถึง ที่นั่งท่ีออกแบบและสร้างส าหรับผู้โดยสาร 3 คนขึ้นไปที่นั่งติดกัน 

- เบาะรองนั่ง หมายถึง ส่วนของท่ีนั่งซึ่งจัดไว้เกือบเป็นระนาบ และออกแบบเพื่อรองรับ
ผู้โดยสารนั่ง 

- พนักพิง หมายถึง ส่วนของท่ีนั่งท่ีเกือบตั้งฉากกับแนวระนาบ ออกแบบเพื่อรองรับแผ่นหลัง
และไหล่ของผู้โดยสาร และอาจรวมถึงศีรษะ 

- ระบบปรับท่ีนั่ง หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับปรับต าแหน่งของท่ีนั่ง หรือส่วนของท่ีนั่งให้
เหมาะกับผู้โดยสาร 



มาตรฐานความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง  
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- ระบบล็อค หมายถึง อุปกรณ์ท่ีท าให้แน่ใจว่าท่ีนั่งและส่วนของท่ีนั่งอยู่ในต าแหน่งเหมาะสม 

- ท่ียึด หมายถึง ส่วนของพื้นหรือของตัวถังของยานพาหนะซึ่งติดตั้งท่ีนั่งได้ 

- เครื่องประกอบหมายถึง สลักเกลียวหรือส่วนประกอบอื่นท่ีใช้ติดที่นั่งเข้ากับยานพาหนะ 

 ข้อก าหนดส าหรับชนิดของท่ีนั่งและชนิดของยานพาหนะ 

- ระบบการปรับและการย้ายที่มีจะต้องรวมระบบล็อค ซึ่งจะท างานโดยอัตโนมัติ 

- ชิ้นส่วนของท่ีนั่งหรือท่ียึด หรืออุปกรณ์ต่างๆ ไม่ได้หลุดออกมาระหว่างการทดสอบ 

- ท่ีนั่งยังอยู่ท่ีเดิมแม้ว่าที่ยึดจุดหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งจุดหลุดออกมาบางส่วน และระบบล็อค
ท้ังหมดยังท างานตลอดช่วงเวลาการทดสอบ 

- หลังจากการทดสอบไม่มีส่วนของโครงสร้างของท่ีนั่งหรืออุปกรณ์ท่ีมีรอยแตกหรือคม หรือ
ขอบแหลมหรือมุมท่ีอาจท าให้เกิดการบาดเจ็บได้ 

- ชิ้นส่วนท่ีติดตั้งไว้ทั้งหมดด้านหลังของท่ีนั่งหรืออุปกรณ์ จะต้องไม่มีลักษณะท าให้ผู้โดยสาร
เกิดการบาดเจ็บระหว่างการชน  

- ท่ีนั่งแต่ละชนิดจะถูกตรวจสอบโดยการทดสอบท้ังการทดสอบแบบพลวัต (dynamic test) และ
การทดสอบแบบสถิตย์ (static test) เช่น การทดสอบการเคลื่อนท่ีมาทางด้านหน้าของส่วนใด
ส่วนหนึ่งของล าตัวหุ่นจ าลอง โดยศีรษะของหุ่นไม่เกินระนาบแนวตั้งท่ีระยะ 1.6 เมตรจากจุด
ท่ีก าหนด หรือเมื่อวัดในระดับพื้นราบการเคลื่อนท่ีสูงสุดของจุดกึ่งกลางท่ีเก่ียวข้องกับแรงใน
แนวตั้งของต าแหน่งท่ีนั่งท่ีเก่ียวข้องไม่เกิน 400 มิลลิเมตร 

 การปรับตัวของการผลิตท่ีนั่งของรถโดยสาร 

ในด้านการผลิตจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ผ่านการทดสอบ และจะต้องมีการควบคุมท่ี
เหมาะสม ได้แก่ ที่นั่งสองท่ี ที่เป็นตัวแทนของชนิดท่ีนั่งท่ีจะขอรับรอง และชิ้นส่วนของโครงสร้างของ
ยานพาหนะเพื่อรับรองชนิดของยานพาหนะ และจะต้องควบคุมและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่นเดียวกับ
กระบวนการท่ีมีอยู่ เพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้ท่ีได้ใบรับรองการผลิตจะต้อง
เข้าถึงอุปกรณ์ควบคุมท่ีจ าเป็นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของการรับรองแต่ละชนิด และต้องบันทึกข้อมูลผล
การทดสอบและเอกสารประกอบ นอกจากนี้จะต้องวิเคราะห์ผลการทดสอบแต่ละชนิดเพื่อพิสูจน์และท าให้แน่ใจ
ถึงความมั่นคงและแข็งแรงของลักษณะของผลิตภัณฑ์ 

การก ากับดูแลมาตรฐานการผลิตท่ีนั่งของรถโดยสาร ผู้ก ากับดูแลจะต้องสามารถพิสูจน์วิธีการ
ควบคุมท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์ และท าการสุ่มการทดสอบเมื่อเห็นว่ามีความ
จ าเป็น โดยท่ัวไปความถี่ของการตรวจสอบการรับรองข้อก าหนดจะต้องท าปีละ 1 ครั้ง และหากการทดสอบ
ให้ผลด้านลบต่อความปลอดภัย ผู้ก ากับดูแลจะต้องก าหนดขั้นตอนท่ีจ าเป็นเพื่อสร้างความสอดคล้องของการ
ผลิตให้เร็วท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ส าหรับบทลงโทษการผลิตท่ีไม่สอดคล้องกับการให้การรับรองในส่วนของ
ชนิดท่ีนั่งและหรือชนิดของยานพาหนะตามกฎข้อบังคับ อาจจะยกเลิกการรับรองถ้าไม่เป็นไปตามข้อก าหนด
ท่ีตั้งไว้ 



บทที่ 3  
 

60 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

2. UNECE Regulation No.66 ว่าด้วยข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของตัวรถด้านโครงสร้างความ
แข็งแรงของรถโดยสาร  

ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของตัวรถด้านโครงสร้างความแข็งแรงของรถโดยสาร ครอบคลุมเง่ือนไข
การรับรองรถโดยสารชั้นเดียวและรถพ่วงท่ีมีท่ีนั่งมากกว่า 22 ท่ีนั่ง (ไม่รวมท่ีนั่งคนขับ) ให้แก่ผู้ออกแบบและ
ผู้ผลิต เพื่อเข้ารับรองมาตรฐานที่ก าหนดโดยคณะสัญญา ( contract party) ท่ีก่อต้ังโดยสหภาพยุโรปเป็นหลัก 
รถโดยสารที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน UNECE จะสามารถน าเข้าและให้บริการขนส่งระหว่างประเทศไป
ยังประเทศท่ีเป็นภาคีตามข้อตกลงร่วม  โดยมีขั้นตอนในข้อก าหนด ได้แก่ ขอบเขต การขอการรับรอง การ
รับรอง ข้อก าหนด การแก้ไขและเพิ่มเติมการรับรองชนิดยานพาหนะ และการผลิตท่ีตรงกันเพื่อให้ ยานพาหนะ
ทุกคันที่ได้รับการรับรองตามกฎข้อบังคับจะต้องผลิตให้ตรงตามชนิดท่ีได้รับการรับรอง ซึ่งมีความถี่ในการ
ตรวจสอบทุก 2 ปี ถ้าพบว่าไม่ตรงกับท่ีเสนอแผนกบริหารอาจจะเพิ่มจ านวนครั้งในการตรวจสอบเพื่อให้การ
ผลิตเป็นไปตามข้อก าหนด ดังแสดงในรูปที่ 3-7 

รูปที่ 3-7: ขั้นตอน การก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถด้านโครงสร้างความแข็งแรงของที่นั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขอรับรอง (approval) จะต้องด าเนินการโดยผู้ผลิต และผู้ผลิตจะต้องยื่นเอกสารประกอบการรับรอง
ซึ่งประกอบด้วย  

1. ข้อมูลและค่าที่บ่งชี้ชนิดของรถโดยสารหรือกลุ่มของรถโดยสาร ได้แก่ 

- แบบร่างชนิดของรถโดยสาร ตัวถัง การจัดวางภายในพร้อมขนาด และท่ีนั่งพร้อมเครื่อง
เหนี่ยวรั้งผู้โดยสาร 

1. ขอบเขต (scope)

2. การขอการรับรอง  application for approval)

3. การรับรอง  approval)

4. ข้อก าหนด

   การแก้ไขและเพ่ิมเตมิการรับรองชนิดยานพาหนะ

   การผลติท่ีตรงกัน

เพื่อก าหนดประเภทรถที่อยู่ในขอบเขต ในที่นี้เป็นข้อก าหนดเพื่อบังคับ
ใช้กับรถโดยสารที่บรรทุกผู้โดยสารมากกว่า    คน

ว่าด้วยเอกสารที่ใช้ประกอบเพื่อขอรับรอง เช่น ประเภทรถ แบบร่าง
ทั่วไปของชนิดยานพาหนะ ตัวถัง และจัดวางภายใน

การแจ้งการรับรองหรือการปฏิเสธจะต้องแจ้งต่อภาคีที่ท าข้อตกลงร่วม 

เกี่ยวข้องกับโครงสร้างค้ ายันของยานพาหนะจะต้องมีความแข็งแรง
เพียงพอ เพื่อให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างเหลือจากการทดสอบการพลิกคว่ า
ของยานพาหนะจริง

การแก้ไขการรับรองชนิดยานพาหนะทุกครั้งต้องได้รับความเห็นชอบ
จากฝ่ายบริหารที่ให้การรับรอง และการแก้ไขจะต้องไม่ท าให้เกิดผล
กระทบด้านโครงสร้าง

ยานพาหนะทุกคนัที่ได้รับการรับรองตามกฎข้อบังคับจะต้องผลิตให้ตรง
ตามชนิดที่ได้รับการรับรอง ซ่ึงมีความถี่ในการตรวจสอบทุก   ปี ถ้า
พบว่าไมต่รงกับที่เสนอแผนกบริหารอาจจะเพิ่มจ านวนครั้งในการ
ตรวจสอบเพือ่ให้การผลิตเป นไปตามขอ้ก าหนด
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- น้ าหนักของรถโดยสารที่ไม่มีการบรรทุกผู้โดยสาร และการรับน้ าหนักของเพลา 

- ต าแหน่งของศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงของรถโดยสารที่ยังไม่มีการบรรทุก พร้อมท้ังรายงานการ
วัดเพื่อก าหนดต าแหน่งศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วง 

- น้ าหนักรวมของรถโดยสาร ( total effective vehicle mass) ท่ีรวมน้ าหนักรถโดยสารและ
น้ าหนักบรรทุก และการรับน้ าหนักของเพลา 

- ต าแหน่งของศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงของรถโดยสารที่รวมน้ าหนักรถโดยสารและน้ าหนัก
บรรทุก พร้อมรายงานการวัด เพื่อก าหนดต าแหน่งศูนย์กลางแรงโน้มถ่วง 

2. ข้อมูลที่จ าเป็นท่ีใช้ในการประเมินชนิดของรถโดยสารหรือกลุ่มของรถโดยสาร ได้แก่ 

- ความแข็งแรงของโครงสร้าง ผู้ผลิตจะต้องระบุรายละเอียดความแข็งแรงของเสาและคาน และ
ความสามารถในการดูดซับแรงของโครงสร้างค้ ายัน ( Superstructure) การเชื่อมต่อระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ เป็นต้น 

- ค่าพลังงานอ้างอิง (reference energy) หมายถึงพลังงานท่ีเป็นไปได้ตามชนิดของรถโดยสาร
ท่ีได้รับการับรอง โดยวัดในระดับระนาบต่ าของท่อ ขณะเริ่มต าแหน่งท่ีไม่สมดุลของ
กระบวนการพลิกคว่ า 

- พื้นท่ีปลอดภัยภายในห้องโดยสาร ( residual space) เป็นท่ีว่างท่ีส ารองไว้ในตู้โดยสาร 
พนักงานบนรถ และคนขับ เพื่อสร้างโอกาสรอดชีวิตให้มากขึ้นในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ า 

3. ผู้ผลิตสามารถเลือกวิธีการทดสอบเพื่อรับรองแบบรถได้ 

- การทดสอบการพลิกคว่ าโดยตัวถังรถโดยสาร 

- การทดสอบการพลิกคว่ าในส่วนของตัวถังซึ่งเป็นตัวแทนของรถโดยสารทั้งคัน 

- การทดสอบรับน้ าหนักท่ีใกล้เคียงกับสภาวะคงตัวของส่วนตัวถัง 

- การจ าลองการทดสอบการพลิกคว่ าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของรถโดยสารทั้งคัน   

4. ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินในกรณีของรถโดยสารพ่วง ข้อมูลท้ังหมดนี้จะต้องแยกส าหรับแต่ละส่วน
ของชนิดรถโดยสาร 

ผู้ผลิตจะต้องส่งค าร้องให้แก่ฝ่ายเทคนิค ( technical service) เพื่อตรวจสอบน้ าหนักรถโดยสาร การรับ
น้ าหนักเพลา ต าแหน่งศูนย์กลางแรงโน้มถ่วง และข้อมูลที่ใช้พิจารณาความแข็งแรงของโครงสร้างค้ ายัน 
(superstructure) ท่ีแสดงถึงการรับแรงของตัวถัง ตามวิธีการทดสอบการรับรองท่ีผู้ผลิตเลือก ในกรณีท่ีผู้ผลิต
เลือกการทดสอบโครงสร้างเทียบเคียง ผู้ผลิตต้องน าชิ้นส่วนที่เหมาะสมยื่นต่อฝ่ายเทคนิคตามค าร้อง ซึ่งเป็นไป
ตามข้อก าหนดของฝ่ายเทคนิค 

ในการรับรองแบบรถโดยสารมีข้อก าหนดท่ัวไปและรายละเอียดเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การทดสอบโครงสร้าง
ค้ ายันของรถโดยสารให้มีความแข็งแรงเพียงพอ โดยหลังจากการทดสอบการพลิกคว่ าจะต้องมีพื้นท่ีปลอดภัย
ภายในห้องโดยสาร ( residual space) ตามพื้นท่ีท่ีฝ่ายเทคนิคก าหนด นั่นคือ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของ  
รถโดยสารที่อยู่นอกพื้นท่ีปลอดภัยภายในห้องโดยสารนี้ในตอน แรกเริ่มของการทดสอบ เช่น เสา ชั้นวางของ 



บทที่ 3  
 

62 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
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ยื่นเข้ามาในพื้นท่ีปลอดภัยภายในห้องโดยสารนี้ในขณะท าการทดสอบ นอกจากนี้จะต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใด
ของพื้นท่ีปลอดภัยภายในห้องโดยสารท่ียื่นออกไปนอกโครงสร้างท่ีเปลี่ยนเปลี่ยนไปหลังการทดสอบ 

ส่วนของพื้นท่ีปลอดภัยภายในห้องโดยสารท่ีเหลือจะก าหนดจากการสร้างระนาบแนวตั้งตามขวางใน
ยานพาหนะ และก าหนดพื้นท่ีตามแนวยาวของรถโดยสาร (รูปท่ี 3-8 และ 3-9) นั่นคือ ถ้าที่นั่งสองด้านของรถ
โดยสารไม่สมมาตรกันการก าหนดพื้นท่ีปลอดภัยภายในห้องโดยสารจะคิดตามระนาบก่ึงกลางแนวตั้งตามความ
สูงของรถโดยสาร ส่วนของต าแหน่งหลังสุดของพื้นท่ีปลอดภัยภายในห้องโดยสารจะต้องไม่น้อยกว่า 200 
มิลลิเมตร และพื้นท่ีปลอดภัยภายในห้องโดยสารของต าแหน่งหน้าสุดจะต้องไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร 

รูปที่ 3-8: การก าหนดพื้นที่ปลอดภัยภายในห้องโดยสาร (residual space) ตามแนวขวางของรถโดยสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: United State, Regulation No.66, TECHNICAL PRESCRIPTIONS CONCERNING THE APPROVAL OF LARGE 
PASSENGER VEHICLES WITH REGARD TO THE STRENGTH OF THEIR SUPERSTRUCTURE, (2006). 

รูปที่ 3-9: การก าหนดพื้นที่ปลอดภัยภายในห้องโดยสาร (residual space) ตามแนวยาวของรถโดยสาร 

 
 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: United State, Regulation No.66, TECHNICAL PRESCRIPTIONS CONCERNING THE APPROVAL OF LARGE 
PASSENGER VEHICLES WITH REGARD TO THE STRENGTH OF THEIR SUPERSTRUCTURE, (2006). 

200 
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 การทดสอบการพลิกคว่ าของรถโดยสารจริง 

การทดสอบการพลิกคว่ าของรถโดยสารจริง (รูปท่ี 3-10) จะน ารถโดยสารขึ้นทดสอบบนแท่นเอียง
และค่อยๆ เอียงจนรถโดยสารเสียสมดุล กรณีรถโดยสารมีเครื่องเหนี่ยวรั้งจะทดสอบรถโดยสารตามน้ าหนักรถ
รวมกับน้ าหนักบรรทุก และกรณีรถโดยสารที่ไม่มีเครื่องเหนี่ยวรั้งจะทดสอบเฉพาะน้ าหนักของรถโดยสาร
เท่านั้น 

รูปที่ 3-10: การทดสอบการพลิกคว่ าของรถโดยสารจริง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: United State, Regulation No.66, TECHNICAL PRESCRIPTIONS CONCERNING THE APPROVAL OF LARGE 
PASSENGER VEHICLES WITH REGARD TO THE STRENGTH OF THEIR SUPERSTRUCTURE, (2006). 

 การทดสอบการพลิกคว่ าในส่วนของตัวถังซึ่งเป็นตัวแทนของรถโดยสารทั้งคัน 

การทดสอบการพลิกคว่ าในส่วนของตัวถังซึ่งเป็นตัวแทนของรถโดยสารทั้งคัน การเตรียมส่วน
ตัวถังจะต้องด าเนินการดังนี้ 

- ชิ้นส่วนของโครงสร้างค้ ายัน (superstructure) ท่ีแตกต่างกันของตัวรถโดยสารจะต้องทดสอบ
อย่างน้อย 1 ส่วนของตัวถัง ทุกส่วนของตัวถังก าหนดให้ทดสอบอย่างน้อย 2 ท่ี 

- ตัวถังจ าลอง ที่สร้างขึ้นจากชิ้นส่วนสองชิ้นหรือมากกว่า แต่ต้องไม่เป็นชิ้นส่วนประเภท
เดียวกัน โดยไม่ต้องมีระยะห่างระหว่างกันตามรถโดยสารจริง และส่วนเชื่อมต่อระหว่าง
ส่วนประกอบไม่จ าเป็นต้องเหมือนกับโครงสร้างตัวถังจริงทุกประการ แต่ต้องมีความเท่าเทียม
กันด้านโครงสร้าง 

- พื้นท่ีปลอดภัยภายในห้องโดยสาร ( residual space) ของรถโดยสารจะต้องแสดงให้ชัดเจน 
รวมท้ังส่วนที่อยู่นอกตัวถังรถโดยสาร 
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64 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

- โครงหลังคาจะต้องแสดงให้ชัดเจน รวมถึงชิ้นส่วนเพิ่มเติม เช่น การติดตั้งระบบปรับอากาศ 
ถังก๊าซ ช่องเก็บสัมภาระ 

- ชิ้นส่วน (bay) ท่ีทดสอบต้องประกอบด้วยชิ้นส่วนเช่นเดียวกับโครงสร้างหลัก ที่สามารถเป็น
ตัวแทนของโครงสร้างค้ ายัน เช่น รูปทรง ความสูง วัสดุ ข้อต่อ 

- กรณีส่วนของตัวถังเป็นส่วนของรถโดยสารจริง โครงสร้างท่ีทดสอบจะต้องเหมือนกับ
โครงสร้างของตัวรถโดยสาร 

- กรณีส่วนของตัวถังท่ีสร้างขึ้นใหม่ โครงสร้างเชื่อมต่อจะต้องมีความแข็งแรง ความตึง และ
คุณสมบัติเหมือนกันกับโครงสร้างหลักของตัวรถโดยสาร 

- ชิ้นส่วนท่ีไม่ยืดหยุ่นท่ีไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างหลักของตัวรถ แต่สามารถล้ าเข้ามาใน
พื้นท่ีปลอดภัยภายในห้องโดยสารเมื่อมีการผิดรูปจะต้องติดตั้งในส่วนของตัวถัง 

- ส่วนของตัวถังต้องติดตั้งเสาค้ ายันท่ีสร้างขึ้น เพื่อให้มีจุดศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงและแกนหมุน
ส าหรับค้ าบนพื้นเอียงเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของรถโดยสาร 

ชนิดของรถโดยสารจะได้การรับรองเมื่อผ่านการทดสอบการพลิกคว่ า และน าค่าที่ได้จากการ
ทดสอบมาค านวณการกระจายน้ าหนัก ( mass distribution) ท้ังนี้ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวถังไม่ผ่านการ
ทดสอบจะไม่ได้รับรองชนิดของรถโดยสาร รวมถึงชิ้นส่วนท่ีก าหนดจะถูกพิจารณาว่าไม่ผ่านการทดสอบเช่นกัน 
กรณีส่วนตัวถังผ่านการทดสอบการพลิกคว่ า ชิ้นส่วนท่ีก าหนดแต่ละส่วนในตัวถังนั้นจะได้รับการพิจารณาว่า
ผ่านการทดสอบการพลิกคว่ าด้วยเช่นกัน และผลการทดสอบสามารถน าไปใช้อ้างอิงในการขอการรับรองใน
อนาคตได้ โดยมีเง่ือนไขว่าอัตราส่วนของน้ าหนักของโครงสร้างหลักของตัวรถยังคงเหมือนเดิม 

 การจ าลองการทดสอบการพลิกคว่ าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของรถโดยสารทั้งคัน 

การจ าลองและวิธีการค านวณและซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้จะต้องระบุชื่อผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ชื่อ
ทางการค้า เวอร์ชั่นที่ใช้ และรายละเอียดเพื่อติดต่อผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ 

แบบจ าลองและข้อมูลที่น ามาใช้จะต้องแสดงมวลของรถโดยสาร จุดศูนย์กลางแรงโน้มถ่วง และ
การหมุนของแรงเฉื่อยท่ีใช้ในการค านวณทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ต้องอธิบาย
พฤติกรรมทางกายภาพท่ีแท้จริงของการพลิกคว่ าได้ รวมถึงการก าหนดสมมติฐานของแบบจ าลอง ด้วยวิธีการ
ค านวณจะให้ผลลัพธ์เชิงป้องกัน ท้ังนี้แบบจ าลองท่ีสร้างขึ้นจะต้องพิจารณาสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

- ฝ่ายเทคนิคอาจร้องขอให้ผู้ผลิตท าการทดสอบกับโครงสร้างรถโดยสารจริง เพื่อพิสูจน์ว่า
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์นั้นใช้ได้ และตรงกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ในแบบจ าลอง 

- น้ าหนักท้ังหมดและต าแหน่งศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงท่ีใช้ในแบบจ าลองทางคณิตศาตร์ต้อง
เหมือนกับรถโดยสารที่ได้รับการรับรอง 

- การกระจายน้ าหนักในแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ต้องตรงกับรถโดยสารที่ได้รับการรับรอง 
การหมุนของแรงเฉื่อยท่ีใช้ในแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์จะต้องค านวณบนพื้นฐานการ
กระจายมวล 
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3.2.4 การวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนของการก ากับดูแลตามข้อก าหนดของสหภาพ
ยุโรป 

ปัจจุบันการขนส่งโดยรถโดยสารประจ าทางมีความปลอดภัยอย่างมาก จากการเปรียบเทียบด้านความ
ปลอดภัยของรูปแบบการขนส่งอ่ืน รถโดยสารประจ าทางถือเป็นรูปแบบการขนส่งท่ีปลอดภัยกว่าการขนส่งด้วย
รถยนต์ส่วนบุคคล และยังมีระดับความปลอดภัยเทียบเท่าได้กับการขนส่งทางรถไฟ อย่างไรก็ตาม การเกิด
อุบัติเหตุท่ีรุนแรงของรถโดยสารประจ าทางยังคงเกิดขึ้นและปลุกความสนใจของสาธารณะให้เกิดความสงสัยใน
ภาพลักษณ์ความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 

จุดมุ่งเน้นของโครงการศึกษาของ ECBOS นี้ให้ความส าคัญ กับการเก็บรวบรวมอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นทั่ว
ท้ังสหภาพยุโรปและการวิเคราะห์รายละเอียดของอุบัติเหตุ ได้แก่ สถานการณ์อุบัติเหตุท่ัวไป ปัจจัยท่ีมีความ
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและสูญเสียจากอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังศึกษากระบวนการทดสอบและการ
จ าลองสถานการณ์ตามกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัย UNECE-R66 ว่าด้วยความแข็งแรงของโครงสร้าง  
รถโดยสารเพื่อลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ และ UNECE-R80 ว่าด้วยความแข็งแรงของท่ีนั่งและจุด
ยึดท่ีนั่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพื่อหาค าตอบถึงความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มการป้องกันการสูญเสียจากอุบัติเหตุ รวมถึง
แก้ไขกระบวนการทดสอบตาม UNECE-R66 และ UNECE-R80 

ดังนั้นจึงได้วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ ( Cost/Benefit Analysis) เพื่อหารูปแบบการทดสอบท่ี
เหมาะสมท่ีสามารถปฏิบัติได้ โดยประมาณต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการทดสอบตามข้อก าหนด และประเมินผล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั่วท้ังสหภาพยุโรปกรณีท่ีรถโดยสารประจ าทางปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านความ
ปลอดภัยตามท่ีมีการแก้ไขใน UNECE-R66 และ UNECE-R80 จากการลดความสูญเสียของผู้ประสบอุบัติเหตุ
ท่ีเกิดจากการคว่ าและการชนด้านหน้า-หลังของตัวรถ 

1. ข้อก าหนดของ UNECE ท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 

ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทางออกโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่ง
สหประชาชาติของยุโรป (United Nations Economic Commission for Europe: UNECE) ท่ีเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 
1958 ท่ีเจนีวา เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เพิ่มความปลอดภัยทางถนน และปกป้อง
สิ่งแวดล้อม 

ในการประชุม World Forum เพื่อประสานความร่วมมือของข้อก าหนดเก่ียวกับรถโดยสาร ได้มี
คณะท างานท่ีเก่ียวกับการผลิตรถโดยสารที่ตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน ค.ศ. 1952 และได้ขยายขอบเขตการ
ท างาน ซึ่งท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของหลายประเทศท้ังยุโรปและประเทศนอกกลุ่ม เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา 
โดยครอบคลุมความปลอดภัยของรถโดยสารทั้งทางตรงและทางอ้อม การปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความ
ปลอดภัยด้วยการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ในตารางท่ี 3-4 แสดงภาพรวมของข้อก าหนดท่ีเก่ียวกับ
ส่วนประกอบ (components) และการท างาน   (functions) ส าหรับรถโดยสารประจ าทางและไม่ประจ าทางตาม
ประเภทของรถโดยสาร (ตารางท่ี 3-5) 



บทที่ 3  
 

66 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ตารางที่ 3-4: ภาพรวมข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทางและไม่ประจ าทาง 

ข้อก าหนด 
UNECE 

ชื่อข้อก าหนด ขอบเขต การบังคับใช้ 

R14  การรับรองรถโดยสารในส่วนที่เก่ียวข้องกับจุดยึด
ของเข็มขัดนิรภัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

ใช้กับการยึดเหนี่ยวของเข็มขัดนิรภัยส าหรับ
ผู้ใหญ่ที่นั่งหันไปด้านหน้า 

M1-M3 

R16 การรับรองเข็มขัดนิรภัย และระบบเหนี่ยวรั้งให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

ใช้กับเข็มขัดนิรภัยและระบบก ากัด (restraint 
system) เพ่ือจ ากัดการเคลื่อนที่ของผู้ใช้ 
ประกอบด้วยที่นั่งและชุดเข็มขัดที่ยึดกับ 
รถโดยสาร 

M1-M3 

R36 การรับรองรถโดยสารขนาดใหญ่ เมื่อพิจารณาถึง
รูปทรงทั่วไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ใช้กับรถโดยสารหนึ่งชั้นหรือรถพ่วงที่
ออกแบบและสร้างเพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร
มากกว่า 22 ที่นั่ง  

M2-M3 

R43 การรับรองกระจกนิรภัย และวัสดุที่น ามาท ากระจก  
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ใช้กับกระจกนิรภัยและวัสดุที่น ามาท ากระจก
หน้ารถ หรือกระจกบานอื่น หรือที่กั้นระหว่าง
หัวลากและรถพ่วง 

M1-M3 

R52 การรับรองรถโดยสารขนาดเล็ก เมื่อพิจารณาถึง
รูปทรงทั่วไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ใช้กับรถโดยสารชั้นเดียวประเภท M2 และ 
M3 ที่ออกแบบและสร้างมาเพ่ือบรรทุก
ผู้โดยสารไม่เกิน 22 คน 

M2-M3 
(เฉพาะรถ
หนึ่งชั้น) 

R66 การรับรองรถโดยสารขนาดใหญ่ เมื่อพิจารณาถึง
ความแข็งแรงของโครงสร้างของรถโดยสารให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

ใช้กับรถโดยสารชั้นเดียว ที่สร้างหรือ
ออกแบบเพ่ือบรรทุกผู้โดยสารมากกว่า 16 
คน  

M2-M3  

R80 การรับรองที่นั่งของรถโดยสารขนาดใหญ่ เมื่อ
พิจารณาถึงความแข็งแรงของที่นั่ง และจุดยึดที่นั่ง  
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ใช้กับรถโดยสารที่สร้างเพ่ือบรรทุกผู้โดยสาร
มากกว่า 16 คน 

M2-M3 

R107 การรับรองรถโดยสารสองชั้นขนาดใหญ่ เมื่อ
พิจารณาถึงความแข็งแรงของที่นั่ง และจุดยึดของที่
นั่งให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ใช้กับรถสองชั้น หรือรถพ่วงประเภท M2 และ 
M3 ที่ออกแบบและสร้างขึ้นเพ่ือบรรทุก
ผู้โดยสารมากกว่า 22 คน 

M2-M3 

ตารางที่ 3-5: ลักษณะรถโดยสารตามน้ าหนักและจ านวนที่นั่ง 

ประเภท ค าอธิบาย 
M1 รถโดยสารส าหรับการขนส่งสาธารณะไม่เกิน 8 ที่นั่ง ไม่รวมที่นั่งคนขับ 
M2 รถโดยสารส าหรับการขนส่งสาธารณะมีที่นั่ง 8 ที่นั่งหรือมากกว่า ไม่รวมคนขับ  

และน้ าหนักรวมไม่เกิน 5 ตัน 
M3 รถโดยสารส าหรับการขนส่งสาธารณะมีที่นั่ง 8 ที่นั่งหรือมากกว่า ไม่รวมคนขับ  

และน้ าหนักรวมมากว่า 5 ตัน 
หมายเหตุ: รถโดยสารประเภท M3 ครอบคลุมทั้งรถโดยสารประจ าทาง รถโดยสารไม่ประจ าทาง รถโดยสารประจ าทางขนาด

เล็ก รถเพดานสูงและรถสองชั้น ได้แก่ รถโดยสารประจ าทางในเมือง รถโดยสารประจ าทางระหว่างเมือง  
รถโดยสารประจ าทางระหว่างภาค รถโดยสารส าหรับท่องเที่ยว และรถโรงเรียน 
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2. การบังคับใช้ข้อก าหนดในระดับนานาชาติ 

ข้อก าหนดของ UNECE ยังไม่ได้รับการยินยอมในคณะผู้ท าสัญญา ( contracting party) ของสหภาพ
ยุโรปทั้งหมด แต่หากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปยินยอมให้มีการใช้ข้อก าหนดของ UNECE เช่น ECE-R66 
ทุกประเทศจะต้องยอมรับรถโดยสารที่มีการรับรอง ทั้งนี้ผู้ผลิตได้ใช้ข้อก าหนดของ UNECE เป็นแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงรถโดยสารของตน ซึ่งแต่ละประเทศยังคงบังคับใช้แตกต่างกัน ดังตารางท่ี 3-6 แสดง
วันท่ีมีการบังคับใช้ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของรถโดยสารของประเทศต่างๆ 

ตารางที่ 3-6: การเร่ิมบังคับใช้ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของรถโดยสารของสหภาพยุโรป 

ประเทศ 
วันที่เร่ิมมีการบังคับใช้ (วัน/เดือน/ปี ค.ศ.) 

ECE 36 ECE 52 ECE 66 ECE 80 ECE 107 
ออสเตรีย - 24.03.98 24.03.98 24.03.98 18.06.98 
เบลเยียม 22.08.00 05.07.83 07.08.90 24.03.98 18.06.98 
เดนมาร์ก - - 24.03.98 24.03.98 - 
ฟินแลนด์ 29.12.95 29.12.95 29.12.95 19.04.94 18.06.98 
เยอรมัน - 01.11.82 16.07.88 20.02.90 18.06.98 
กรีซ - - 24.03.98 24.03.98 18.06.98 
สเปน 16.10.77 21.01.94 06.06.92 27.03.94 18.06.98 
ฝรั่งเศส 01.03.76 01.11.82 17.12.94 23.02.89 18.06.98 
ไอร์แลนด ์ - 24.03.98 24.03.98 24.03.98 - 
อิตาลี - 04.08.01 24.03.98 25.03.98 18.06.98 
ลักเซมเบิร์ก 21.01.94 21.01.94 21.01.94 21.01.94 18.06.98 
เนเธอร์แลนด ์ 30.05.00 30.05.00 02.05.88 23.02.89 18.06.98 
โปรตุเกส - 24.03.98 24.03.98 24.03.98 18.06.98 
สวีเดน - - 21.09.90 21.01.90 18.06.98 
สหราชอาณาจักร 01 .03.76 19.12.97 01 .12.86 23.02.89 18.06.98 

ที่มา: European Commission, Enhanced Coach and Bus Occupant Safety (2003) 

3. ข้อมูลอุบัติเหตุ 

ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ ได้แก่ ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้บาดเจ็บ และการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุด้วยรถโดยสารประจ าทาง ท่ีรวบรวมโดยศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ (National Sources) ร่วมกับ
การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากคดีด้านอุบัติเหตุจากรถโดยสาร 

ข้อมูลจากสถิติแห่งชาติ 

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของข้อก าหนดด้านความปลอดภัยรวบรวมจากข้อมูล
อุบัติเหตุของรถโดยสารประจ าทางและไม่ประจ าทางของ 8 ประเทศในสหภาพยุโรปจากประเทศในยุโรป
ท้ังหมด 15 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน และสวีเดน ระหว่าง
ปี ค.ศ. 1994-1998 ซึ่งเป็นข้อมูลประมาณร้อยละ 80-85 ของข้อมูลอุบัติเหตุท้ังหมดในสหภาพยุโรป (รูปท่ี  
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 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

3-11) โดยรวบรวมข้อมูลรถโดยสารประจ าทางและไม่ประจ าทาง รถโดยสารในเมือง รถโดยสารประจ าทาง
ขนาดเล็ก และรถโดยสารที่มีท่ีนั่งมากกว่า 8 ท่ีนั่ง (ไม่รวมคนขับ) 

รูปที่ 3-11: การรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุของรถโดยสารประจ าทางและไม่ประจ าทาง 
เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ที่มา: European Commission, Enhanced Coach and Bus Occupant Safety (2003) 

ข้อมูลเชิงลึกจากคดีด้านอุบัติเหตุจากรถโดยสาร 

การเก็บข้อมูลเชิงลึกจะรวบรวมกรณีการเกิดอุบัติเหตุจริงจากคดีทั้งสิ้น 36 คดี ท่ีแสดงรายละเอียดของ
ข้อมูลอย่างชัดเจน ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไป ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลอุบัติเหตุ ข้อมูลของ  
รถโดยสารประจ าทาง ข้อมูลของคู่กรณี ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของผู้บาดเจ็บ รวมถึงการสร้างและจ าลอง
สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ  โดยการสืบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ 
ประเภทของการชน ความเร็วในการขับขี่ ความเร็วขณะปะทะ ต าแหน่งของผู้บาดเจ็บในขณะเกิดอุบัติเหตุ การ
ใช้เข็มขัดนิรภัย หรือการบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นจากชิ้นส่วนภายในรถโดยสารประจ าทาง 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

โดยท่ัวไปข้อมูลจากสถิติแห่งชาติเป็นข้อมูลจากการบันทึกของต ารวจ และในบางประเทศ เช่น สหราช
อาณาจักร บริษัทรถโดยสารประจ าทางจะเป็นผู้เก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เนื่องจากคนขับต้องรายงาน
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นให้แก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ฐานข้อมูลแห่งชาติของประเทศสวีเดน ( Swedish Traffic 
Accident Data Acquisition: STRADA) ได้สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลและรวบรวมข้อมูลรายงานการเกิด
อุบัติเหตุโดยโรงพยาบาลท่ีนอกเหนือจากรายงานของต ารวจ 

ระดับของการรายงานผู้บาดเจ็บของแต่ประประเทศมีระดับท่ีแตกต่างกันเนื่องจากมีนิยามการบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตแตกต่างกัน โดยเฉพาะการแบ่งระดับของการบาดเจ็บ (เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ ได้รับ
บาดเจ็บสาหัส ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย) ตัวอย่างเช่น ประเทศส่วนใหญ่เก็บข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อ
เสียชีวิตภายใน 30 วันหลังประสบอุบัติเหตุ ยกเว้นบางประเทศ เช่น อิตาลีก าหนดไว้ที่ 7 วัน ฝรั่งเศสก าหนดไว้
ท่ี 6 วัน และสเปนภายใน 24 ชั่วโมง จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ให้เป็นตามนิยามเดียวกัน
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ของทุกประเทศท่ีน ามาใช้เป็นข้อมูล ดังนั้นจึงก าหนดนิยามการเสียชีวิตให้ตรงกันคือเสียชีวิตภายใน 30 วัน 
อย่างไรก็ตาม การรวบรวมข้อมูลของผู้บาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บเล็กน้อยยังอาจจะมีการคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง 
โดยมีแนวโน้มที่น่าจะต่ ากว่าความเป็นจริง โดยเฉพาะลักษณะการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย  

4. ข้อมูลค้นพบจากการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ 

ข้อมูลอุบัติเหตุของศูนย์สถิติแห่งชาติ 

การรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุการพลิกคว่ าและการชนทางด้านหน้าและด้านหลังของ 8 ประเทศยังไม่เคย
มีการเก็บข้อมูลที่เจาะจงการเกิดอุบัติเหตุจากการพลิกคว่ า และการชนทางด้านหน้าและด้านหลัง จึงใช้ข้อมูล
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการพลิกคว่ าในประเทศสเปนในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา จ านวน 61 ราย จาก
ท้ังหมด 200 ราย นอกจากนี้ข้อมูลอุบัติเหตุในประเทศออสเตรียพบว่าอุบัติเหตุจากการพลิกคว่ าและรถท่ีตก
ถนนคิดเป็นร้อยละ 28.4 ของผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถโดยสารประจ าทางและไม่ประจ าทาง จึงใช้
สัดส่วนร้อยละ 30 เป็นสัดส่วนอ้างอิงอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความพลิกคว่ า 

อุบัติเหตุจากการชนทางด้านหน้าและด้านหลัง มีความสูญเสียจากความรุนแรงน้อยกว่าการพลิกคว่ า 
แต่มีความถี่ในการเกิดท่ีมากกว่าการพลิกคว่ า ในประเทศฝรั่งเศสอุบัติเหตุการชนทางด้านหน้าเป็นสาเหตุของ
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของรถโดยสารคิดเป็นร้อยละ 71.2 และเฉพาะสัดส่วนการเสียชีวิตจากการ
ชนจากด้านหน้าคิดเป็นร้อยละ 62 ของการเกิดอุบัติเหตุท้ังหมด และกรณีของประเทศอังกฤษจากการรวบรวม
ข้อมูล 5 ปีที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่าการเสียชีวิตจากการชนด้านหน้าคิดเป็นร้อยละ 34 ของจ านวนผู้เสียชีวิต
ท้ังหมด ดังนั้นในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์นี้ จึงใช้สัดส่วนอ้างอิงการเสียชีวิตจากการชนด้านหน้า
และด้านหลังมีสัดส่วนร้อยละ 40 ของผู้เสียชีวิต 

ข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจะมีพื้นฐานเพื่อตอบค าถามถึงความแตกต่างของการทดสอบตามข้อก าหนด
ของ UNECE 66 และ UNECE 80 เพื่อหาค่าท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นจริง และหาข้อบกพร่อง
ของกระบวนการทดสอบในปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะในการทดสอบมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับ UNECE 66 ว่าด้วยการพลิกคว่ า ได้แก่ 

- แนะน าให้มีการใช้เข็มขัดนิรภัย 
- จะต้องพิจารณาน้ าหนักของผู้โดยสารประกอบการค านวณและการทดสอบการพลิกคว่ า 
- น้ าหนักบรรทุกด้านข้าง เช่น หน้าต่างและโครงสร้าง ควรจะต่ าท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
- ควรเพิ่มรถ โดยสารส าหรับการขนส่งสาธารณะมีที่นั่ง 8 ท่ีนั่งหรือมากกว่า ไม่รวมคนขับ และ

น้ าหนักรวมไม่เกิน 5 ตัน เข้าไปในการทดสอบด้วย 
- ควรจะต้องพิจารณาถึงระบบความปลอดภัยของเด็ก เช่น การดัดแปลงระบบการเหนี่ยวรั้ง 
ข้อเสนอแนะในการทดสอบมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับ UNECE 80 ว่าด้วยการชนจากด้านหน้า 

- แนะน าให้ใช้เข็มขัดนิรภัยท่ีมีระบบล็อค 3 จุด 
- แท่นทดสอบจะต้องมีความแข็งแรง 
- การทดสอบท่ีนั่งต้องมีความหลากหลาย 
- ควรจะต้องพิจารณาถึงระบบความปลอดภัยของเด็ก เช่น การดัดแปลงระบบการเหนี่ยวรั้ง 
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 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

5. การผลิตรถโดยสารประจ าทางและไม่ประจ าทางในยุโรป 

ปัจจุบันมีผู้ผลิตรถโดยสารประจ าทางและไม่ประจ าทางท่ัวโลกมากกว่า 200 ราย บางรายมีความ
เชี่ยวชาญในการผลิตตัวถัง บางรายผลิตเฉพาะคัสซี และมี 2-3 รายท่ีผลิตรถโดยสารทั้งคัน ตารางท่ี 3-7 แสดง
ผู้ผลิตรถโดยสารประจ าทางและไม่ประจ าทางในสหภาพยุโรป แบ่งตามแหล่งก าเนิดและการผลิตชิ้นส่วนตัวถัง
และคัสซี ในปี ค.ศ. 2000 จ านวนการผลิตรถโดยสารประจ าทางและรถโดยสารไม่ประจ าทางในสหภาพยุโรป
ท้ังสิ้น 35,314 คัน เป็นการผลิตของผู้ผลิตรายใหญ่ 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.2 ของการผลิตท้ังหมด โดยมี
ผู้ผลิตรถโดยสารทั้งหมดประมาณ 130 ราย  

ตารางที่ 3-7: ผู้ผลิตรถโดยสารประจ าทางและไม่ประจ าทางในสหภาพยุโรป แบ่งตามแหล่งก าเนิด 
และการผลิตชิ้นส่วนตัวถังและคัสซ ี

ชื่อผู้ผลิต ผลิตตัวถัง ผลิตคัสซี ประเทศ 
BOVA   เนเธอร์แลนด์ 
CACCIAMALI   อิตาลี 
CARRUS   ฟินแลนด์ 
DAF BUS   เนเธอร์แลนด์ 
EVOBUS   เยอรมนี 
IRISBUS   ฝรั่งเศส 
IRIZAR, S.COOP.   สเปน 
LAHDEN AUTOKORI   ฟินแลนด์ 
MAN   เยอรมนี 
NEOPLAN   เยอรมนี 
NOGE, S.L.   สเปน 
OPTARE   สหราชอาณาจักร 
SCANIA   สวีเดน 
VAN HOOL   เบลเยียม 
VOLVO BUS   สวีเดน 

ที่มา: European Commission, Enhanced Coach and Bus Occupant Safety (2003) 

6. การทดสอบและการจ าลองสถานการณ์ตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัยส าหรับรถโดยสาร
ประจ าทางและไม่ประจ าทางในสหภาพยุโรป 

เง่ือนไขส าคัญในการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงข้อก าหนดความปลอดภัยจาก  
การพลิกคว่ า และการชนด้านหน้าและด้านหลัง คือ จ านวนการทดสอบของข้อก าหนด UNECE-R66 และ 
UNECE-R 80 เพื่อรับรองรถโดยสารประจ าทางท่ีผลิตขึ้นมาท้ังหมดในสหภาพยุโรป  อย่างไรก็ตาม ยังเป็น
เรื่องยากท่ีจะทดสอบรถโดยสารทั้งหมดท่ีผลิตขึ้นมาใหม่ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

- รถโดยสารประจ าทางมีรูปแบบท่ีหลากหลายในสหภาพยุโรป จากการท่ีมีจ านวนผู้ผลิตมากกว่า 
130 ราย และผู้ผลิตหนึ่งรายผลิตรถโดยสารหลายรูปแบบ 
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- ตัวถังและชิ้นส่วนมีความซับซ้อนตามประเภทของรถโดยสาร จึงต้องน ามาพิจารณาการทดสอบ 
และแต่ละการทดสอบต้องปรับเปลี่ยนคุณลักษณะให้เหมาะสมกับรูปแบบของรถโดยสารที่ท าการ
ทดสอบ 

- ผู้ผลิตรถโดยสารประจ าทางและไม่ประจ าทาง ไม่จ าเป็นที่จะต้องท าการทดสอบตามข้อก าหนด
ของสหภาพยุโรป แต่ขึ้นอยู่กับกฎหมายด้านความปลอดภัยของแต่ละประเทศ 

- ผู้ผลิตสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการทดสอบได้ เช่น ข้อก าหนด UNECE-R66 สามารถเลือกการ
ทดสอบได้ 3 วิธี 

ดังนั้น เพื่อลดความยุ่งยากในการทดสอบ ผู้ผลิตหลายรายในสหภาพยุโรปและส านักงานทดสอบ  
จึงหารือและวิจัยเพื่อก าหนดจ านวนตัวอย่างท่ีน้อยท่ีสุดท่ีสามารถเป็นตัวแทนของการผลิตรถโดยสารต่อ 1 
รูปแบบ ในการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์นี้จึงใช้จ านวนการผลิตรถโดยสารในปี ค.ศ. 2000  
(ตารางท่ี 3-8) เป็นประชากรทั้งหมด และมีสมมติฐานเพิ่มเติมท่ีเก่ียวข้องกับการทดสอบและการจ าลอง
สถานการณ์ของ UNECE-R66 และ UNECE-R80 

ตารางที่ 3-8: การผลิตและการจดทะเบียนใหม่ของรถโดยสารประจ าทางและไม่ประจ าทาง 
ในสหภาพยุโรป ปี ค.ศ.2000 

ผู้ผลิต จ านวนที่ผลิต จ านวนรถที่จดทะเบียนใหม ่
Renault 2,547 2,667 
Flat-Iveco 4,229 4,341 
DaimierChrysler 7,187 9,147 
MAN 5,121 2,611 
VOLVO 6,090 3,748 
Scania 2,082 1,289 
ผู้ผลิตอื่นในสหภาพยุโรป 8,058 7,036 

ทั้งหมด 35,314 30,839 
ที่มา: European Commission, Enhanced Coach and Bus Occupant Safety (2003) 

สมมติฐานการทดสอบและจ าลองสถานการณ์ตามข้อก าหนดด้านความแข็งแรงโครงสร้างของ  
รถโดยสารประจ าทาง (UNECE-R66) ตามทฤษฎีจ านวนท่ีจ าเป็นที่จะทดสอบเพื่อขอรับรองรถโดยสารเพื่อท่ีจะ
ผลิตครั้งแรกเฉลี่ย 1-3 ครั้งต่อผู้ผลิต 1 ราย ทั้งนี้คาดว่าผู้ผลิตแต่รายจะต้องถูกทดสอบประมาณ 3 รูปแบบ 
จากสมมติฐานที่ก าหนดข้างต้น และจ านวนผู้ผลิตท้ังหมด 136 ราย จึงคาดว่าจะต้องท าการทดสอบ 408-1,224 
ครั้ง เพื่อรับรองรถโดยสารที่ผลิตในสหภาพยุโรปใน 1 ปี 

สมมติฐานการทดสอบความแข็งแรงของท่ีนั่งและจุดยึดเมื่อเกิดการชนจากด้านหน้าและด้านหลัง 
(UNECE-R80) สามารถค านวณจ านวนการทดสอบจากรูปแบบของท่ีนั่งท่ัวไป เช่น ที่นั่งเดี่ยว ที่นั่งคนขับ ที่นั่ง
ผู้ช่วยคนขับ ที่นั่งคู่ ที่นั่งคู่ท่ีไม่มีราวจับ และท่ีนั่งด้านหลังสุด ซึ่งมีอย่างน้อย 5 รูปแบบต่อรถโดยสารหนึ่งคัน 
โดยสามารถคาดการณ์ได้ว่ารถโดยสารแต่ละประเภทจะต้องเข้ารับการทดสอบ 10-20 ครั้ง และเฉลี่ยผู้ผลิตหนึ่ง
รายจะต้องน ารถเข้าทดสอบประมาณ 3 รูปแบบ ดังนั้นจ านวนการทดสอบท่ีจ าเป็นในแต่ละปีเท่ากับ 4,080-
8,160 ครั้ง เพื่อรับรองรถโดยสารทั้งหมดในแต่ละปี 
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7. การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis) 

1) ต้นทุนส าหรับการทดสอบ UNECE-R66 และ UNECE-R80 

ในการทดสอบและการจ าลองสถานการณ์ เพื่อยอมรับโครงสร้างของตัวรถขนาดใหญ่และความ
แข็งแรงของท่ีนั่ง ประกอบด้วย ต้นทุนบุคลากร ( personnel costs) ต้นทุนของเครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจสอบ 
(measurement device costs) และต้นทุนของวัสดุหรือต้นแบบท่ีน ามาทดสอบ ( material costs) เช่น ท่ีนั่ง 
ท้ังนี้ต้นทุนจะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของการทดสอบเช่นกัน (ตารางท่ี 3-9) กล่าวคือ การทดสอบ
และจ าลองสถานการณ์ 3 แบบ ได้แก่ 

- ต้นทุนการทดสอบโดยใช้ต้นแบบโครงสร้างตัวรถท้ังหมด ( Costs for full scale tests) 
ประกอบด้วย ต้นทุนบุคลากร ต้นทุนของเครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจสอบ และต้นทุนโครงสร้าง
ตัวรถท้ังหมดเพื่อน ามาทดสอบ 

- ต้นทุนการทดสอบโดยใช้โครงสร้างบางส่วนที่จ าเป็น ( Costs for bay section tests) 
ประกอบด้วย ต้นทุนบุคลากร ต้นทุนของเครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจสอบ และต้นทุนของ
โครงสร้างตัวรถบางส่วนที่จ าเป็นเพื่อน ามาทดสอบ 

- ต้นทุนการทดสอบโดยการจ าลองสถานการณ์ ( Costs for simulations) ประกอบด้วย ต้นทุน
บุคลากร ต้นทุนการค านวณผลการทดสอบของการจ าลองสถานการณ์ (Computing validation) 

ตารางที่ 3-9: องค์ประกอบของต้นทุนการทดสอบโครงสร้างความแข็งแรงของตัวรถโดยสาร 

ต้นทุนการทดสอบรถทั้งคัน ต้นทุนการทดสอบชิ้นส่วนที่จ าเป น ต้นทุนการทดสอบโดยการจ าลองสถานการณ์ 
ต้นทุนบุคลากร ต้นทุนบุคลากร ต้นทุนบุคลากร 
ต้นทุนเครื่องมือวัด ต้นทุนของเครื่องมือการทดสอบ ต้นทุนการค านวณผลการทดสอบของการจ าลอง

สถานการณ์ 
ต้นทุนวัสดุ ต้นทุนวัสดุ เช่น ชิ้นส่วนที่จ าเป็น ที่นั่ง   
ที่มา: European Commission, Enhanced Coach and Bus Occupant Safety (2003) 

ท้ังนี้ ในการศึกษาของยุโรปชี้ให้เห็นว่าการน าข้อก าหนด ECE 66 และ ECE 80 มาใช้ส าหรับการ
ทดสอบจะท าให้มีต้นทุนส าหรับการปรุงปรุงโครงสร้างของผู้ผลิตในปีแรก และยิ่งส่งผลต่อต้นทุนที่สูงมากขึ้น
ส าหรับการออกแบบใหม่และการค านวณโครงสร้างท่ีเหมาะสมท่ีนอกเหนือจากการผลิตปกติ แต่หากพิจารณา
ในระยะยาวต้นทุนเฉลี่ยส าหรับการทดสอบและการจ าลองสถานการณ์ใหม่ของ ECE 66 และ ECE 80 จะท าให้
ให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 1-2 ของต้นทุนปัจจุบัน โดยต้นทุนการทดสอบและการจ าลองสถานการณ์จะมีต้นทุน
ส่วนเพิ่มท่ีแตกต่างกันตามประเภทของการทดสอบ รวมถึงองค์ประกอบท่ีใช้ในการทดสอบท่ีแตกต่างกัน 
กล่าวคือ ในการทดสอบโครงสร้างความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถการเลือกการทดสอบต้นแบบท้ังหมดจะมีต้นทุน
สูงสุดซึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายของโครงสร้างตัวรถ โดยท่ีรถโดยสารประจ าทางน้ าหนักมากกว่า 5 ตัน จะมีค่าใช้จ่าย
ในการทดสอบท่ีเก่ียวกับบุคลากรและเครื่องมือ 3,250 – 8,000 ยูโร และค่าใช้จ่ายของโครงสร้างตัวรถ 
150,000-250,000 ยูโร (ตารางท่ี 3-10) ขณะที่การทดสอบโครงสร้างบางส่วนมีค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด คือ ต้นทุนส่วน
เพิ่มอยู่ระหว่าง 8,600-16,828 ยูโร อย่างไรก็ตาม การทดสอบแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันไป 
นั่นคือ การทดสอบโครงสร้างท้ังหมดจะให้ผลการทดสอบท่ีแม่นย าและแน่นอน แต่มีต้นทุนส่วนเพิ่มสูง ในทาง
ตรงกันข้าม การทดสอบโครงสร้างบางส่วนมีต้นทุนต่ า แต่ให้ผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่า ดังนั้น
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แนวทางการทดสอบโดยการจ าลองสถานการณ์ ( simulation) จึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีเหมาะสมส าหรับการ
ทดสอบโครงสร้างของรถโดยสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเหมาะสมส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตรถโดยสาร
ประจ าทางในประเทศไทยท่ีมีผู้ผลิตหลายราย  ในส่วนของการทดสอบความแข็งแรงของท่ีนั่ง ( ECE 80) จะมี
ต้นทุนแตกต่างกันตามน้ าหนักของรถโดยสาร โดยรถท่ีมีน้ าหนักน้อยกว่าจะมีต้นทุนส่วนเพิ่มเพื่อทดสอบการ  
วิ่งชน (sled test) น้อยกว่ารถโดยสารที่มีน้ าหนักมาก (ตารางท่ี 3-11)  

ตารางที่ 3-10: ต้นทุนส่วนเพิ่มของการทดสอบและจ าลองสถานการณ์ตามข้อก าหนด UNECE 66 
(หน่วย: ยูโร) 

ประเภท
ยานพาหนะ 

การทดสอบโครงสร้างทั้งหมด การทดสอบโครงสร้างบางส่วน การจ าลองสถานการณ์ 
บุคลากรและ
เครื่องมือ 

โครงสร้างตัวรถ บุคลากรและ
เครื่องมือ 

โครงสร้างตัวรถ
บางส่วน 

บุคลากร การค านวณ
แบบจ าลอง 

M 2 3,250 – 5,700 150,000 – 250,000 6,828 5,000 – 10,000 8,000 – 62,000 6,700 – 23,000 
M 3 3,250 – 8,000  3,600 – 6,828  13,000 – 80,000 13,000 – 36,000 

หมายเหตุ: M 2 คือ ยานพาหนะส าหรับการขนส่งสาธารณะมี 8 ที่นั่งหรือมากกว่า ไม่รวมที่นั่งคนขับและน้ าหนักรวมไม่เกิน 5 ตัน 
  M 3 คือ ยานพาหนะส าหรับการขนส่งสาธารณะมี 8 ที่นั่งหรือมากกว่า ไม่รวมที่นั่งคนขับและน าหนักรวมมากกว่า 5 ตัน 
ที่มา: European Commission, Enhanced Coach and Bus Occupant Safety (2003) 

ตารางที่ 3-11: ต้นทุนส่วนเพิ่มของการทดสอบและจ าลองสถานการณ์ตามข้อก าหนด UNECE 80 
 (หน่วย: ยูโร) 

ประเภทยานพาหนะ 
การวิ่งชน (sled test) 

บุคลากร เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ ที่นั่ง 
M 2 1,200-1,800 1,200-1,700 

500-1,000 
M 3 1,200-6,350 1,200-7,050 

หมายเหตุ: M 2 คือ ยานพาหนะส าหรับการขนส่งสาธารณะมี 8 ที่นั่งหรือมากกว่า ไม่รวมที่นั่งคนขับและน้ าหนักรวมไม่เกิน 5 ตัน 
  M 3 คือ ยานพาหนะส าหรับการขนส่งสาธารณะมี 8 ที่นั่งหรือมากกว่า ไม่รวมที่นั่งคนขับและน าหนักรวมมากกว่า 5 ตัน 
ที่มา: European Commission, Enhanced Coach and Bus Occupant Safety (2003) 

2) ต้นทุนเศรษฐกิจทางสังคมของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 

ลักษณะต้นทุนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศเยอรมนี 
สถาบันวิจัยทางหลวงส่วนกลาง ( The Federal Highway Research Institute: BASt) 

พิจารณาต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนในเยอรมนีแต่ละปี ในปี ค.ศ. 2000 อุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิด
ต้นทุนเศรษฐกิจทางสังคม 35.6 พันล้านยูโร การบาดเจ็บของบุคคลคิดเป็น 18.9 พันล้านยูโร ความสูญเสียท่ี
เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจะถูกประเมินแตกต่างกันตามความรุนแรงของการบาดเจ็บ ได้แก่ เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส 
และบาดเจ็บเล็กน้อย ตารางท่ี 3-12 แสดงต้นทุนต่อผู้บาดเจ็บในประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ. 2000 

ตารางที่ 3-12: ความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุในเยอรมนี ปี ค.ศ. 2000 
ลักษณะการบาดเจ็บ ต้นทุน (ยูโร) 

เสียชีวิต 1,187,652 
บาดเจ็บสาหัส 82,937 
บาดเจ็บเล็กน้อย 3,720 
ที่มา: European Commission, Enhanced Coach and Bus Occupant Safety (2003) 
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ลักษณะต้นทุนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของสหภาพยุโรป 
สหภาพยุโรปยังไม่มีเกณฑ์การค านวณต้นทุนรวมจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะ 

โดยต้นทุนจะค านวณโดยเจ้าหน้าท่ีตามข้อก าหนดในประเทศ ท าให้ข้อมูลอาจแตกต่างกันจากลักษณะของ
ประชากร มาตรฐานการด ารงชีวิต วิธีการประเมินค่า และวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ ดังนั้นจึงใช้ข้อมูลเพื่อ
ประมาณต้นทุนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในปี ค.ศ. 1999 ของประเทศ ออสเตรีย เยอรมนี อังกฤษ 
เนเธอร์แลนด์ สวีเดน และฟินแลนด์ โดยต้นทุนความสูญเสียจากอุบัติเหตุของท้ัง 6 ประเทศ ดังรูปที่ 3- 12  
เฉลี่ย 1,254,626 ยูโรต่อผู้เสียชีวิตหนึ่งคน โดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียชีวิตประกอบด้วย 

- ต้นทุนทางการแพทย์ รวมถึงต้นทุนในการปฐมพยาบาล การขนส่งผู้ป่วยมารักษายัง
โรงพยาบาล 

- ค่าชดเชยต่อผลกระทบทางจิตใจ (ค่าท าขวัญ) เป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับความเจ็บปวด
ความเศร้าโศก และผลของการบาดเจ็บ 

- ค่าการสูญเสียความสามารถในการท างานและรายได้จากการได้รับบาดเจ็บ เป็นค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการรักษาตัวและการพักฟื้นจากการบาดเจ็บ 

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินการของประกันภัย และค่าด าเนินการของ
ศาล เป็นต้น 

รูปที่ 3-12: ต้นทุนการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุของประเทศในสหภาพยุโรป ปี ค.ศ. 1999 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: European Commission, Enhanced Coach and Bus Occupant Safety (2003) 

ดังนั้นในการศึกษาต้นทุนและผลประโยชน์ ผลประโยชน์ของการวิเคราะห์เกิดขึ้นจากการเลี่ยง
การเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัส ท่ีท าให้ต้นทุนทางเศรษฐกิจทางสังคมลดลง นั่นคือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการ
เสียชีวิตเป็นค่าเฉลี่ยความสูญเสียชีวิตจาก 6 ประเทศ มีค่าเท่ากับ 1,254,626 ยูโรต่อผู้เสียชีวิตหนึ่งคน ในส่วน
ของต้นทุนการบาดเจ็บจะใช้ข้อมูลของประเทศเยอรมนี นั่นคือต้นทุนการบาดเจ็บสาหัสเท่ากับ 82,937 ยูโรต่อ
คน และต้นทุนการบาดเจ็บสาหัสเล็กน้อยเท่ากับ 3,720 ยูโรต่อคน 
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8. การวิเคราะห์ผลประโยชน์ (Benefit Analysis) 

การศึกษาฐานข้อมูลเชิงลึกของ ECBOS เก่ียวข้องกับการพลิกคว่ าและการชนทางด้านหน้าและ
ด้านหลัง ท่ีจัดท ากรณีศึกษาโดยพิจารณาส่วนส าคัญ 2 ด้าน คือ การติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเข้าไปในข้อก าหนด
ด้านความปลอดภัยตาม UNECE-R66 และ UNECE-R80 โดยจัดท ากรณีศึกษา 31 กรณี แบ่งเป็นอุบัติเหตุท่ี
เกิดจากการพลิกคว่ าของรถโดยสาร 13 กรณี และอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการชนด้านหน้าและด้านหลัง 18 กรณี 
จากอุบัติเหตุดังกล่าวท าให้มีผู้เสียชีวิต 108 ราย และบาดเจ็บสาหัส 232 ราย (ตารางท่ี 3-13) 

ตารางที่ 3-13: จ านวนการเกิดอุบัติเหตุจากการพลิกคว่ าและการชน 

ประเภทอุบัติเหตุ จ านวนอุบัติเหตุ การเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหัส 
การพลิกคว่ า 13 46 133 
การชนด้านหน้าและด้านหลัง 18 62 99 

ทั้งหมด 31 108 232 
ที่มา: European Commission, Enhanced Coach and Bus Occupant Safety (2003) 

1) ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เข็มขัดนิรภัยและข้อก าหนดด้านความปลอดภัยตาม UNECE-R66 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการป้องกันการบาดเจ็บจนถึงแก่ชีวิตของผู้โดยสารจะเกิดขึ้นเมื่อ
โครงสร้างของตัวถังไม่ยุบตัว และห้องโดยสารไม่ถูกเจาะอย่างรุนแรง เช่น การทะลุเข้าทางหลังคา และจากสถิติ
การเสียชีวิตท้ังสิ้น 46 ราย พบว่าถ้าผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยขณะที่รถพลิกคว่ าจะท าให้มีผู้เสียชีวิตเพียง 19 
ราย และมีผู้เสียชีวิตจ านวน 5 รายเนื่องจากการยุบตัวของหลังคา ดังนั้นหากโครงสร้างตัวรถแข็งแรงพอและ
ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยจะท าให้มีผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 24 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของจ านวนผู้เสียชีวิต 
(รูปท่ี 3-13) 

รูปที่ 3-13: การลดจ านวนผู้เสียชีวิตจากข้อก าหนดด้านความปลอดภัย UNECE-R66 และเข็มขัดนิรภัย 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา:  สรุปจาก Enhanced Coach and Bus Occupant Safety (2009) 

ส าหรับการประมาณการผู้เสียชีวิตท่ีเกิดจากอุบัติเหตุการพลิกคว่ าในสหภาพยุโรปมีค่าเท่ากับ 60 
รายต่อปี และจะลดลงได้ 31 ราย ถ้ารถโดยสารปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านความแข็งแรงของโครงสร้างและ
ผู้โดยสารใช้เข็มขัดนิรภัย หรือสามารถลดความสูญเสียได้ 36.6 ล้านยูโร (ผู้เสียชีวิต 60 ราย x จ านวน
ผู้เสียชีวิตที่ลดลง 52% x (ค่าเฉลี่ยจากการเสียชีวิต 1,254,626 – ความสูญเสียจากการบาดเจ็บสาหัส 82,937)) 

กรณีที่ 1: ไม่มีข้อก าหนดมาตรฐานด้านโครงสร้างความแข็งแรงและ  

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 

กรณีที่ 2: คาดเข็มขัดนิรภัย 

กรณีที่ 3: คาดเข็มขัดนิรภัยและโครงสร้างตัวถังไม่ยุบตัว 

เสียชีวิต 46 ราย  

เสียชีวิต 27 ราย 

เสียชีวิต 22 ราย 

ลดลง 41% 

ลดลง 52% 



บทที่ 3  
 

76 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ลักษณะของการบาดเจ็บสาหัสจากการพลิกคว่ าส่วนใหญ่เกิดจากผู้โดยสารไม่ได้ถูกยึดกับท่ีนั่ง ยื่น
ออกมาจากท่ีนั่ง กระแทกกับผู้โดยสารอื่น หรือแม้กระท่ังกระเด็นออกมานอกรถ ดังนั้นการใช้เข็มขัดนิรภัยไม่ว่า
จะเป็นแบบ 2 จุดหรือ 3 จุด อาจช่วยป้องกันการกระเด็นออกนอกตัวรถหรือกระเด็นภายในตัวรถ หรือการร่วง
ใส่ผู้โดยสารท่ีนั่งแถวถัดไป จากการประมวลข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากการพลิกคว่ าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 
133 ราย แต่หากรถโดยสารมีโครงสร้างแข็งแรงและผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยจะท าให้มีจ านวนผู้บาดเจ็บเพียง 
34 ราย หรือบาดเจ็บเพียงร้อยละ 26 ของจ านวนผู้ประสบเหตุ 

ในภาพรวมการบาดเจ็บท้ังหมดจากการพลิกคว่ าของสหภาพยุโรป 600 ราย การปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้านความแข็งแรงของโครงสร้างตัวรถและการใช้เข็มขัดนิรภัยจะช่วยลดจ านวนผู้บาดเจ็บสาหัสลง
เหลือร้อยละ 26 หรือ 156 ราย ความสูญเสียจากการบาดเจ็บสาหัส 82,937 ยูโร และบาดเจ็บเล็กน้อย 3,720  
ยูโร ดังนั้นผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจทางสังคมเท่ากับสามารถประหยัดต่อปีเท่ากับ 12.4 ล้านยูโร (26% x 600 
ราย x (82,937-3,720)) 

2) ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เข็มขัดนิรภัยและข้อก าหนดด้านความปลอดภัยตาม UNECE-R80 

การวิเคราะห์ผลประโยชน์ของปฏิบัติตามข้อก าหนดความแข็งแรงของท่ีนั่งและจุดยึดที่นั่งจาก
กรณีศึกษาเชิงลึก 18 กรณีท่ีเก่ียวข้องกับการชนทางด้านหน้าและด้านหลังของตัวรถ ซึ่งท าให้มีผู้เสียชีวิต 62 
ราย และหากผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยจะมีโอกาสรอดเพิ่มขึ้น 21 ราย นอกจากนี้หากท่ีนั่งและจุดยึดท างาน
อย่างถูกต้องและผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ว่าจะเป็นแบบ 2 จุด หรือ 3 จุด จะท าให้ผู้โดยสารรอดจากการ
เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก 2 ราย ดังนั้นผลประโยชน์จากข้อก าหนดด้านความแข็งแรงของท่ีนั่งและจุดยึด ร่วมกับการ
คาดเข็มขัดนิรภัยจะท าให้มีผู้โดยสารเสียชีวิตลดลงเหลือ 39 ราย จาก 62 ราย หรือหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตได้ 23 
ราย (ลดลงร้อยละ 37) ดังรูปท่ี 3-14 ดังนั้นผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจทางสังคมเท่ากับสามารถประหยัดต่อปี
เท่ากับ 34.7 ล้านยูโร (37% x 80 ราย x (1,254,626-82,937)) 

รูปที่ 3-14: การลดจ านวนผู้เสียชีวิตจากข้อก าหนดด้านความปลอดภัย UNECE-R80 และเข็มขัดนิรภัย 

 

 

 

 

 

ที่มา:  สรุปจาก ECBOS (2003). 

การชนทางด้านหน้าและด้านหลังมักเกิดจากการเคลื่อนท่ีไปข้างหน้าของผู้โดยสารท่ีไม่ได้ถูกยึด
ด้วยอุปกรณ์ใดๆ ไว้ ท าให้มีโอกาสจะกระแทกอย่างรุนแรงกับท่ีนั่งท่ีอยู่ข้างหน้า โดยเฉพาะการกระแทกท่ี
รุนแรงของศีรษะกับพนักพิง ยิ่งไปกว่านั้นการเคลื่อนท่ีไปข้างหน้าของผู้โดยสารท่ีไม่ถูกยึด ท าให้ส่งผลเพิ่มเติม
ไปยังท่ีนั่งข้างหน้า ซึ่งมีอิทธิพลต่อการบาดเจ็บของผู้โดยสารท่ีอยู่ข้างหน้า จากสถิติในหนึ่งปีมีผู้โดยสารรถ
โดยสารประจ าทางและไม่ประจ าทางได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการชนทางด้านหน้าและด้านหลัง 99 ราย และ

กรณีที่ 1: ไม่มีข้อก าหนดมาตรฐานด้านแข็งแรงของที่นั่งและจุดยึดและ 
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 

กรณีที่ 2: คาดเข็มขัดนิรภัย 

กรณีที่ 3: คาดเข็มขัดนิรภัยและที่นั่งไม่หลุดจากพื้นรถ 

เสียชีวิต 62 ราย  

เสียชีวิต 41 ราย 

เสียชีวิต 39 ราย 

ลดลง 34% 

ลดลง 37% 
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สามารถประมาณได้ว่าผู้โดยสารอย่างน้อย 46 ราย หรือร้อยละ 46 อาจได้รับการป้องกันจากการบาดเจ็บถ้า
คาดเข็มขัดนิรภัย และท่ีนั่งและจุดยึดอยู่ในสภาพปกติ ด้วยเหตุนี้ในการประเมินผลประโยชน์ ดังนั้น
ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจทางสังคมเท่ากับสามารถประหยัดความสูญเสียจากการบาดเจ็บสาหัสต่อปีเท่ากับ 
29.2 ล้านยูโร (46% x 800 ราย x (82,937-3,720)) 

3) สรุปผลประโยชน์จากการปฏิบัติตามข้อก าหนด UNECE-R66 และ UNECE-R80 

การลดต้นทุนเศรษฐกิจสังคมท่ีเกิดจากเสียชีวิตท่ีลดลงและการบาดเจ็บสามารถสรุปได้ดังตารางท่ี  
3-14 นั่นคือ ถ้าผู้โดยสารได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอจากอุบัติเหตุการพลิกคว่ า จะสามารถประหยัดต้นทุน
เศรษฐกิจทางสังคมได้ 49 ล้านยูโร ถ้าผู้โดยสารได้รับการปกป้องจากการชนด้านหน้าและด้านหลังสามารถ  
ท าให้เกิดการประหยัดประมาณ 64 ล้านยูโร ซึ่งในข้อเท็จจริงการพลิกคว่ าและการชนจากด้านหน้าเป็นอุบัติเหตุ
ท่ีอันตรายที่สุดส าหรับผู้โดยสาร จะเห็นได้ว่าถ้าท าตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัยตาม UNECE-R66 และ 
UNECE-R80 และคาดเข็มขัดนิรภัยจะสามารถประหยัดต้นทุนเศรษฐกิจสังคมได้ประมาณปีละ 110 ล้านยูโรต่อปี 

ตารางที่ 3-14: ผลประโยชน์ที่เกิดจากการประหยัดต้นทุนเศรษฐกิจสังคมจากการปฏิบัติตามข้อก าหนด R66 
และ R80 ร่วมกับการใช้เข็มขัดนิรภัย 

ข้อก าหนด การเสียชีวิต การบาดเจ็บสาหัส ผลประโยชน์รวม 
ECE-R66 36.6 12.4 49.0 
ECE-R80 34.7 29.2 63.9 

รวม 71.3 41.6 112.9 
ที่มา: European Commission, Enhanced Coach and Bus Occupant Safety (2003) 

9. การทดสอบและการจ าลองสถานการณ์ท่ีมีผลประโยชน์เศรษฐกิจและสังคม 

จากการประเมินผลประโยชน์ส าหรับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสและต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการทดสอบ
และจ าลองสถานการณ์ครั้งแรกตาม ECE-R66 และ ECE-R80 สามารถค านวณอัตราส่วนระหว่างการทดสอบท่ี
สามารถท าได้ตามต้นทุนที่เกิดจากการทดสอบและผลประโยชน์จากการประหยัดต้นทุนเศรษฐกิจสังคม ตาราง
ท่ี 3-15 และตารางท่ี 3-16 แสดงถึงจ านวนการทดสอบท่ีสามารถท าได้กับจ านวนการทดสอบท่ีก าหนดชัดเจน
โดยสหภาพยุโรป 

ส าหรับกระบวนการทดสอบ ECE-R66 อัตราส่วนแสดงให้เห็นว่าต้นทุนท่ีประหยัดได้นั้นเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ส าหรับการทดสอบและจ าลองสถานการณ์ นั่นคือ Bay section test ทดสอบ
ประมาณ 4-7 ครั้ง การจ าลองสถานการณ์ทดสอบได้ประมาณ 3 ครั้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าวิธีการทดสอบ Bay 
Section และการจ าลองสถานการณ์สามารถทดสอบมากกว่าข้อก าหนดท่ีสหภาพยุโรปต้องการได้ เว้นแต่การ
ทดสอบตัวรถท้ังคันที่ต้นทุนการทดสอบสูงกว่า โดยมีอัตราส่วนการทดสอบท่ีเป็นไปได้กับอัตราส่วนจ านวนการ
ทดสอบตามข้อก าหนดเท่ากับ 0.3-0.5 อัตราส่วนนี้สะท้อนให้เห็นว่าการทดสอบตัวรถท้ังคันจะต้องแสดงถึง
ผลประโยชน์ที่เพียงพอต่อต้นทุนการทดสอบท่ีสูงมากกว่า 
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ตารางที่ 3-15: จ านวนการทดสอบและจ าลองที่สามารถท าได้ตามข้อก าหนด UNECE-R66 และ UNECE-R80 

ข้อก าหนด 
ประเภทการ
ทดสอบ 

ต้นทุนจากการ
ทดสอบ (ยูโร) 

ต้นทุนที่สามารถ
ประหยัดได้ = 

อัตราส่วนจ านวน
การทดสอบ 

จ านวนการทดสอบ
ที่ท าได้ (ครั้ง) 

ต้นทุนการทดสอบ 

ECE-R66 

Bay section 8,600-16,828 
49,000,000 = 

 2,912-5,697 2,912-5,698 
8,600-16,828 

Full Scale 
153,250-
258,000 

49,000,000 = 
190-320 190-320 

153,250-258,000 

Simulation 14,700-116,000 
49,000,000 = 

422-3,333 422-3,333 
14,700-116,000 

ECE-R80 Sled test 2,900-14,400 
63,900,000 = 

4,438-22,034 4,438-22,034 
2,900-14,400 

ที่มา: European Commission, Enhanced Coach and Bus Occupant Safety (2003) 

ตารางที่ 3-16: จ านวนการทดสอบและจ าลองที่สามารถท าได้ตามข้อก าหนดของสหภาพยุโรป 
และข้อก าหนด UNECE-R66 และ UNECE-R80 

ข้อก าหนด ประเภทการทดสอบ จ านวนการทดสอบ 
ที่ก าหนดตามสหภาพยุโรปต่อปี 

จ านวนการทดสอบ 
ที่จ าเป น 

อัตราส่วนการทดสอบ 

ECE-R66 Bay section 408-1,224 2,912-5,698 4.6-7.1 
 Full Scale 408-1,224 190-320 0.3-0.5 
 Simulation 408-1,224 422-3,333 1.0-2.7 
ECE-R80 Sled test 4,080-8,160 4,438-22,034 1.1-2.7 
ที่มา: European Commission, Enhanced Coach and Bus Occupant Safety (2003) 

จากการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์จากการทดสอบตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัยสะท้อนให้
เห็นว่าต้นทุนการทดสอบไม่ได้เป็นปัจจัยท่ีจะใช้พิจารณาเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งส าคัญคือประโยชน์ในแง่ความ
คุ้มครองความปลอดภัยของผู้โดยสาร  แม้ว่าผู้ผลิตจะมีเป้าหมายเพื่อท าก าไรมากกว่า จึงต้องผลักดันให้เป็น
มาตรการท่ีมีความจ าเป็นที่น าไปปฏิบัติ 

3.3 ความตกลงด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองมาตรฐานยานพาหนะภายใต้บริบท
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ภายใต้ร่างกรอบเจรจาความตกลงด้าน
มาตรฐานและการตรวจสอบรับรองภายใต้คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน 
(ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality: ACCSQ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

 อ านวยความสะดวกในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยการลดหรือเลิกอุปสรรคทาง
เทคนิคต่อการค้า ( Technical Barriers to Trade: TBT) ท่ีเกิดจากมาตรฐาน กฎระเบียบทาง
วิชาการ และการตรวจสอบรับรอง 

 พิจารณาด าเนินมาตรฐานที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ความตกลง
จัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 
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 สนับสนุนข้อมูลและข้อเสนอแนะด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองในการเจรจรจัดท าเขต
การค้าเสรี (FTA) ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่ค้าอื่นๆ 

ทิศทางของการค้าเสรีมุ่งให้นานาประเทศลด ละ และเลิกมาตรฐานทางภาษีระหว่างกันลงโดยล าดับ
เพื่อให้สินค้าเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี แต่ในทางปฏิบัติแต่ละประเทศยังคงเห็นความจ าเป็นในการน ามาตรการอื่น
ท่ีมิใช่ภาษี ( Non-Tariff Measure: NTM) โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการทางเทคนิคด้านมาตรฐานและการ
ตรวจสอบรับรองมาใช้ดูแลควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าน าเข้าส่งออก ซึ่งแต่ละประเทศได้
น ามาปฏิบัติหรือบังคับใช้แตกต่างกันทั้งในด้านข้อก าหนดและความเข็มงวดอันก่อให้เกิดอุปสรรคทางการค้าทั้ง
โดยเจตนาและไม่เจตนาในทุกภูมิภาคท่ัวโลก 

การเจรจาความตกลงหรือความร่วมมือด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองภายใต้ ACCSQ มี
ขอบเขตครอบคลุมกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 การก าหนดมาตรฐานและกฎระเบียบทางวิชาการ  เพื่อก าหนดมาตรฐานและกฎระเบียบทาง
วิชาการส าหรับสินค้าและบริการ เพื่อใช้ในการตรวจรับรองสินค้าและบริการที่อยู่ในตลาดอาเซียน
และมาจากฐานการผลิตในอาเซียน โดยก าหนดตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
หรืออาจก าหนดขึ้นใหม่หรือน ามาตรฐานของประเทศท่ีมีใช้อยู่มาปรับให้สอดคล้องเป็นท่ียอมรับ  
ซึ่งกันและกัน 

 การยอมรับร่วม เพื่อก าหนดขอบข่ายและเง่ือนไขในการยอมรับผลการตรวจสอบรับรองท่ี
ด าเนินการโดยหน่วยตรวจสอบรับรองของประเทศสมาชิกผู้ส่งออกเพื่อน ามาใช้ประกอบการ
ตรวจสอบรับรองสินค้าโดยไม่ต้องต้องตรวจสอบรับรองซ้ าในประเทศผู้น าเข้า 

 การพัฒนากฎระเบียบด้านการตรวจสอบรับรองของภูมิภาค เพื่อจัดท ากฎระเบียบด้านการ
ตรวจสอบรับรองของภูมิภาคส าหรับใช้ในการดูแลสินค้าและบริการที่จะเข้าสู่ตลาดอาเซียนหรือ
ท่ีมาจากฐานการผลิตในอาเซียน ให้เอกภาพ เหมาะสมกับเง่ือนไขและภาวะเฉพาะของภูมิภาค  
มีความสอดคล้องกันและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

 ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานของอาเซียนและลด
ช่องว่างท่ีเกิดจากความแตกต่างทางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยรวมให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาระบบการมาตรฐานของภูมิภาคอย่างน่าเชื่อถือและเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล 

กรอบในการเจรจาด้านมาตรฐานและการตรวจรับรองภายใต้ ACCSQ ได้มีการลงนามไปแล้วสองกลุ่ม 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ และเครื่องส าอาง ในปี 2551 และได้มีการด าเนินการเพิ่มเติม
ครอบคลุม 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วนอยู่ในกลุ่มที่มีการเจรจาเพิ่มเติม สาระของ
ความตกลงส่วนหนึ่งเก่ียวข้องกับความปลอดภัยจากการใช้รถโดยสาร ได้แก่ การปกป้องคุ้มครองผู้บริโภค การ
ดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน และมีมาตรการเยียวยาที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อผู้ได้รับ
ผลกระทบ 
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อย่างไรก็ตาม มาตรฐานและการตรวจสอบรถโดยสารประจ าทางยังไม่ได้อยู่ในขอบเขตกรอบการเจรจา
ด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองในกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการมีเป้าหมายที่จะ
สร้างอาเซียนเป็นฐานการผลิตท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและต้องการในตลาดโลก จึงครอบคลุม
เฉพาะรถท่ีน าเข้าและส่งออก ทั้งนี้ภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community: 
AEC) ซึ่งการเคลื่อนย้ายบริการเสรีเป็นมิติหนึ่งท่ีจะท าให้เป็นในกลุ่มอาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน 
ดังนั้นควรจะต้องมีการก าหนดมาตรฐานและการรับรองของรถโดยสารประจ าทางเข้าไปในกรอบการเจรจาใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์และชิ้นส่วนเพิ่มเติม จากท่ีปัจจุบันเป็นการเจรจรมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง
เฉพาะรถยนต์นั่งโดยสารส่วนบุคคลเท่านั้น ดังนั้นจะต้องมีการเชื่อมโยงการด าเนินงานของกรมการขนส่งทาง
บกท่ีเป็นผู้ก ากับดูแลรถโดยสารประจ าทางกับส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นผู้แทนประเทศ
ไทยท าหน้าท่ีประสานงานเพื่อให้การด าเนินการเจรจรความตกลงด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี้ส านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมควรจะมีส่วนร่วมในการก าหนด
มาตรฐานชิ้นส่วนและอุปกรณ์ส่วนควบของรถโดยสารประจ าทาง ส่วนกรมการขนส่งทางบกจะก ากับดูแล
มาตรฐานของรถโดยสารทั้งคัน และจะต้องมีการสร้างศูนย์ทดสอบท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
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 กลไกการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของตัวรถ
ของรถโดยสารประจ าทาง 

4.1 ความพร้อมของยานพาหนะในการขับขี่บนท้องถนน  

ความพร้อมของยานพาหนะในการขับขี่บนท้องถนน (Roadworthiness) เป็นส่วนสําคัญในเรื่องความ
ปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน ถึงแม้ว่ายานพาหนะได้มีการออกแบบและตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย
จากบริษัทผู้ผลิตแล้วก็ตาม แต่เมื่อยานพาหนะมีการใช้งานย่อมมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและ
ลักษณะการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ เช่น รถบรรทุก หรือรถโดยสารสาธารณะ 
ซึ่งมีอัตราการใช้งานมากกว่ารถส่วนบุคคล ย่อมมีอัตราเสื่อมสภาพสูงกว่ารถยนต์ส่วนบุคคลมาก การบังคับใช้
กฎหมายและกฎระเบียบด้านความพร้อมของยานพาหนะในการขับขี่บนท้องถนน (Roadworthiness 
Enforcement) ย่อมมีความสําคัญมาก ท้ังในแง่ของความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ซึ่งรถท่ีมีสภาพไม่พร้อมในการ
ขับขี่ เช่น มีข้อบกพร่องของระบบเบรกหรือยางท่ีมีสภาพไม่สมบูรณ์ ย่อมมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุสูงกว่า 
รถท่ีมีสภาพสมบูรณ์ และในส่วนของมลพิษของเครื่องยนต์ท่ีมีสภาพไม่สมบูรณ์ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีทําให้การ
บังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบด้านความพร้อมของยานพาหนะในการขับขี่บนท้องถนนเป็นเรื่องท่ีมี
ความสําคัญมาก 

มาตรการด้านการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะในการขับขี่บนท้องถนน ในปัจจุบันมีอยู่ 3 
มาตรการหลัก ได้แก่ 

1. การตรวจสภาพตามระยะเวลา (Periodic Inspection)  

2. การตรวจสภาพขณะใช้งานโดยการเรียกตรวจ (Roadside Inspection) 

3. การตรวจสภาพท่ีสถานประกอบการ/สถานท่ีบํารุงรักษา – เฉพาะยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ 

มาตรการท้ังสามนี้เป็นมาตรการสากลท่ีใช้ในทุกๆ ประเทศ แต่รายละเอียดของกฎระเบียบในแต่ละ
มาตรการก็มีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศท่ีจะมีความเข้มงวดมากน้อยเพียงใด และ
มาตรการท้ังสามก็แตกต่างตามประเภทรถอีกด้วย 

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงมาตรการด้านการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารประจําทางของ
ประเทศไทยและทบทวนมาตรการของต่างประเทศ รวมถึงการเปรียบเทียบมาตรการของต่างประเทศกับของ
ประเทศไทย และนําเสนอข้อเสนอแนะสําหรับประเทศไทยในการยกระดับความปลอดภัยของรถโดยสารโดยใช้
มาตรการด้านการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารประจําทาง 



บทที่ 4  
 

82 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

4.2 การตรวจสอบ สภาพความปลอดภัยของตัวรถของรถโดยสารประจ าทางของประเทศไทย 

การตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของตัวรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกเป็นอํานาจหน้าที่
ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งมีอํานาจ 3 ส่วน ได้แก่ 

1. การตรวจสภาพตามระยะเวลา ซึ่งตามกฎหมายระบุให้รถโดยสารสาธารณะต้องเข้ารับการตรวจ
สภาพท่ีสํานักงานขนส่งหรือสถานตรวจสภาพรถเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่ง  
ทางบก ทุก 6 เดือน 

2. การตรวจสภาพแบบเรียกตรวจ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกให้อํานาจกับผู้ตรวจการในการ
ตรวจสอบ ถ้าผู้ตรวจการพบว่ารถคันใด มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง สามารถดําเนินการ ก) รายงาน
นายทะเบียนทราบ  ข) ระงับใช้เป็นการชั่วคราว  หรือ ค) สั่งให้นํารถคันดังกล่าวให้พนักงานตรวจ
สภาพตรวจสอบภายในเวลาที่กําหนด 

3. การตรวจสภาพท่ีสถานประกอบการ/สถานท่ีบํารุงรักษา  กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
กําหนดให้อธิบดีหรือนายทะเบียน มีอํานาจเข้าไปในสถานที่ดําเนินการของผู้ได้รับใบอนุญาตเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริง  โดยท่ีอธิบดีสามารถมอบหมายให้ผู้ตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพทําการ
แทนได้ 

โดยท่ีข้อมูลที่ทางกรมขนส่งทางบกเผยแพร่จะเป็นข้อมูลด้านการตรวจสภาพตามระยะเวลา และการ
ตรวจสภาพแบบเรียกตรวจ โดยท่ีการวิเคราะห์กลไกการตรวจสภาพสามารถนําเสนอได้ ดังนี้ 

1. การตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารตามก าหนดเวลาของไทย 

ตามประกาศกรมการขนส่งทางบกกําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทประจําทาง 
การขนส่งไม่ประจําทาง และการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ต้องนํารถท่ีใช้ในการประกอบการขนส่งเข้ารับการตรวจ
สภาพปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ การตรวจสภาพรถครั้งแรก ซึ่งนับตั้งแต่วันที่รถผ่านการตรวจสภาพเพื่อการ  
จดทะเบียน หรือวันท่ีรถจดทะเบียนแล้วผ่านการตรวจสภาพเพื่อการเสียภาษีรถประจําปี และจะต้องนํารถเข้า
รับการตรวจสภาพครั้งถัดไปทุกๆ 6 เดือนนับแต่วันตรวจสภาพครั้งแรก ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
สามารถนํารถเข้ารับการตรวจได้ที่สํานักงานขนส่งท่ีรถนั้นจดทะเบียนหรือท่ีนายทะเบียนนั้นให้ความเห็นชอบ 
หรือสถานตรวจสภาพรถท่ีได้รับใบอนุญาตให้ตรวจสภาพรถท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
จากกรมการขนส่งทางบก (ตรอ.) 

โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจและวินิจฉัยผลการตรวจรถ เพื่อให้การตรวจสภาพและการวินิจฉัยผล
การตรวจสภาพเป็นไปตามกฎหมายและถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยรถท่ีผ่านการ
ตรวจสภาพต้องอยู่ในเกณฑ์ คือ หมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวถัง หรือหมายเลขคัสซีถูกต้องและตรง
ตามเอกสารหลักฐาน และมีลักษณะ ขนาด สัดส่วน เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบก ซึ่งมีการตรวจสอบในส่วนของตัวถัง เครื่องยนต์และระบบส่งกําลัง ระบบรองรับน้ําหนัก 
กงล้อและยาง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบห้ามล้อ มีหลักเกณฑ์รายการการตรวจสอบ 59 รายการ แบ่งเป็น การ
ตรวจโดยการทดสอบการใช้งาน การตรวจพินิจ และการทดสอบโดยเครื่องมือทางวิศวกรรม ซึ่งวิธีการทดสอบ
โดยเครื่องมือทางวิศวกรรมมีสัดส่วนน้อยสุดจํานวน 11 รายการ หรือร้อยละ 18.64 ของรายการการตรวจ
ท้ังหมด (ตารางท่ี 4-1) 



กลไกการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของตัวรถของรถโดยสารประจ าทาง 
 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 83 
 

ตารางที่ 4-1: วิธีการตรวจรถโดยสารตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แยกตามเคร่ืองมือ 

วิธีการทดสอบ จ านวน (รายการ) สัดส่วน (ร้อยละ) 
ทดสอบการใช้งาน 15 25.42 
ตรวจพินิจ 33 59.93 
ทดสอบโดยเคร่ืองมือทางวิศวกรรม 11 18.64 

รวม 59 100.00 
ที่มา:  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก, (2550) 

ท้ังนี้ มีข้อสังเกตเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจสภาพ ที่อาจส่งผลกระทบต่อมาตรฐาน
ของเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถท่ีใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร เช่น วิธีการตรวจสภาพของโครงคัสซี ที่ใช้
การตรวจพินิจโครงคัสซี จากโครงขวางต้องมีสภาพดี ไม่มีรอยแตกร้าว ผุกร่อนหรือบิดเบี้ยวผิดรูปมาก กรณี
จําเป็นให้ใช้ค้อนเคาะตรวจสอบร่วมด้วย ซึ่งเป็นการวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญ ( expert judgement) มากเกินไป 
หรือการกําหนดจํานวนผู้โดยสารนั่ง-ยืน และจํานวนผู้โดยสารรวม ที่ถือเกณฑ์น้ําหนักผู้โดยสารท่ีคนละ 55 
กิโลกรัม เพื่อกําหนดน้ําหนักบรรทุกรวม ดังตารางท่ี 4-2 

ตารางที่ 4-2: ข้อสังเกตหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสภาพรถ 

รายการ รายละเอียด 
การตรวจสภาพของโครงคัสซี  ตรวจพินิจโครงคัสซีหรือโครงขวางต้องมีสภาพดี ไม่มีรอยแตกร้าว ผุกร่อน

หรือบิดเบี้ยวผิดรูปมาก กรณีจําเป็นให้ใช้ค้อนเคาะตรวจสอบร่วมด้วย  
การตรวจกระจกกันลมหน้า และตัวถังส่วนที่  
เป็นกระจก  

ต้องไม่ชํารุดหรือแตกร้าว และต้องเป็นกระจกนิรภัยตามที่ราชการกําหนด  

การตรวจจํานวนผู้โดยสารน่ัง-ยืน และจํานวน
ผู้โดยสารรวม  

ให้นับจํานวนผู้โดยสารน่ังและยืนรวมกัน น้ําหนักผู้โดยสารให้ถือเกณฑ์ 55 
กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร 1 คน ทั้งนี้การกําหนดจํานวนผู้โดยสารรวมจะต้องไม่
เกินเกณฑ์น้ําหนักรวมสูงสุดที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ  

การกําหนดจํานวนผู้โดยสารยืน  ให้คํานวณจากพ้ืนที่ราบ โดยถือหลักเกณฑ์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ,200 ตร.
ซม.ต่อผู้โดยสารยืน 1 คน  

สปริงและเครื่องผ่อนคลายความสั่นสะเทือน  สามารถรับน้ําหนักและการสั่นสะเทือนของตัวรถเต็มอัตราบรรทุกได้โดย
ปลอดภัย และมีเคร่ืองผ่อนคลายความสั่นสะเทือนที่ล้อทุกล้อ เพลาละไม่
น้อยกว่า 2 ชุด ซ่ึงสามารถผ่อนคลายความสั่นสะเทือนได้ตามสมควร  

ความสูงของรถ  ต้องไม่ทําให้รถมีการทรงตัวได้น้อยกว่าเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบก
ประกาศ  

ที่มา: ประมวลจากคู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก, สํานักวิศวกรรมยานยนต์ 
กรมการขนส่งทางบก, (2554) 

กรมการขนส่งทางบกกําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทประจําทาง การขนส่งไม่
ประจําทางและการขนส่งโดยรถขนาดเล็กต้องนํารถท่ีใช้ในการประกอบการขนส่งเข้ารับการตรวจสภาพปีละ 2 
ครั้ง โดยจําต้องนํารถเข้ารับการตรวจสภาพทุกๆ 6 เดือนนับตั้งแต่วันตรวจสภาพครั้งแรก เริ่มมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547  อย่างไรก็ตาม ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ์  2549 ได้มีการยกเลิกประกาศกรมการ
ขนส่งเรื่องกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจสภาพรถปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้สถานตรวจสภาพรถ
เอกชน (ตรอ.) ได้มีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมในการตรวจสภาพรถท่ีใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภท



บทที่ 4  
 

84 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

การขนส่งประจําทาง อันเป็นการแบ่งเบาภารกิจของกรมการขนส่งทางบก และมิให้เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการ
ขนส่งในการนํารถเข้ารับการตรวจสภาพ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2547 ซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 
2 ปี นับจากท่ีมีการประกาศ ทั้งนี้เมื่อใกล้ครบระยะเวลาที่กําหนด กรมการขนส่งทางบกได้ประกาศเพื่อขยาย
เวลาการเริ่มบังคับใช้ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจ
สภาพรถปีละ 2 ครั้ง ออกไปอีกโดยเริ่มให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เนื่องจากกรมการขนส่ง
ทางบกและกระทรวงคมนาคมมีนโยบายในการดําเนินการตรวจสอบสภาพรถบางประเภทบางกลุ่มเป็นกรณี
พิเศษอยู่แล้ว เช่น การกําหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งนํารถมาทําการตรวจสอบสภาพ ณ ท่ีทําการของนาย
ทะเบียน และอีกส่วนหนึ่งจะทําการตรวจสอบสภาพ ณ สถานท่ีดําเนินการของผู้ประกอบการขนส่งอยู่แล้ว 
รวมถึงสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงในขณะนั้นมีระดับราคาเพิ่มสูงขึ้นเป็นอันมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางราย
ขาดทุน 

จากการท่ีกรมการขนส่งทางบกมีการผ่อนผันเงื่อนไขการนํารถเข้ารับการตรวจสภาพทุก 6 เดือน
ออกไป ทําให้การเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการนํารถท่ีมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรือมีอุปกรณ์ส่วนควบท่ีไม่
ครบถ้วนถูกต้องและเหมาะสมมาใช้ในการขนส่งอยู่เสมอ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าวและให้การ
เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ จึงยกเลิกประกาศเรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจ
สภาพปีละ 1 ครั้งเป็น 2 ครั้งต่อปี และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป โดยสามารถท่ีมา
ของการกําหนดหลักเกณฑ์การตรวจสภาพรถปีละ 2 ครั้งดังรูปท่ี 4-1 

รูปที่ 4-1: ที่มาของการก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสภาพรถปีละ 2 คร้ัง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ ณ 

วันที่ 1 ก.ค. 47 

ประกาศ ณ 

วันที่ 5 ต.ค.47 

 

ประกาศ ณ 

วันที่ 24 ก.พ.49 

 

ประกาศ ณ 

วันที่ 24 ก.พ.49 

 

ตามกฎกระทรวงกําหนดเง่ือนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. 2546 ต้องนํารถที่ใช้ในการ
ประกอบการขนส่งเข้ารับการตรวจสภาพปีละ 2 ครั้ง โดยที่ให้รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภท
ขนส่งประจําทางเข้ารับการตรวจสภาพครั้งถัดไปทุกๆ 6 เดือนนับแต่วันที่ตรวจสภาพรถครั้งแรก  
(มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547)  
 

ยกเลิกประกาศกรมการขนส่ง เรื่องกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจสภาพรถปีละ 2 
ครั้ง เพื่อให้สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ได้มีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมในการตรวจ
สภาพรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารประเภทการขนส่งประจําทาง มีผลบังคับใช้ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 
ตุลาคม 2547 

ขยายเวลาการเริ่มบังคับใช้ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขการตรวจสภาพปีละ 2 ครั้ง ออกไปอีกโดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 

เป็นต้นไป 

ยกเลิกประกาศ วันที่ 24 ก.พ. 49 กําหนดเง่ือนไขในใบอนุญาตในการประกอบการขนส่ง จากเดิมที่

กําหนดไว้ปีละ 1 ครั้ง เป็นปีละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการนํารถที่มี

สภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมาใช้ในการขนส่ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2551 
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2. สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)  

การตรวจสภาพรถมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถและลดมลภาวะอันเกิดจากรถ รวมท้ัง
ความมั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์ส่วนควบคุมให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมก่อนนําไปใช้งาน ซึ่งรถจะต้องผ่านการ
ตรวจสภาพและรับรองสภาพรถก่อนท่ีจะทําการต่ออายุทะเบียนหรือเสียภาษีประจําปี โดยรถท่ีอยู่ในข่ายต้อง
ตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจําปี ได้แก่ 

1) รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกประเภท โดยไม่จํากัดอายุการใช้งาน  

2) รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ มีประเภทรถดังต่อไปนี้  

- รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ท่ีมีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป  

- รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง ท่ีมีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป  

- รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป  

- รถจักรยานยนต์ ท่ีมีอายุใช้งานครบ 5 ปี ขึ้นไป 

ปัจจุบันสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ท่ัวประเทศมีจํานวนทั้งสิ้น 2,108 แห่ง โดยในเขต
กรุงเทพมหานครมีจํานวน 137 แห่ง โดยแบ่งสถานตรวจสภาพรถเอกชนตามประเภทการตรวจออกเป็น 4 
ประเภท คือ รถจักรยานยนต์ รถเปล่าน้ําหนักไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม รถทุกชนิดยกเว้นรถพ่วงและก่ึงพ่วง และ
รถทุกขนาดน้ําหนัก ดังตารางท่ี 4-3 

ตารางที่ 4-3: จ านวนสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ประเภทการตรวจ จ านวนสถานประกอบการ (แห่ง) 
จักรยานยนต ์ 20 
ไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม 72 
ยกเว้นรถพ่วงและกึ่งพ่วง 43 
ทุกขนาดน้ําหนัก 2 

รวม 137 
ที่มา: สํานักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก, (2554) 

การจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) สามารถทําได้ในรูปของบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วน
สามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด และบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  โดย
ผู้ประกอบการต้องยื่นขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถต่อนายทะเบียน โดยสามารถยื่นขออนุญาต  
ได้ที่สํานักงานขนส่งในพื้นที่หรือสํานักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก   โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีเข้าทําการ
ตรวจสอบและถ่ายภาพสถานท่ีตั้งสถานตรวจสภาพรถ รวมถึงรวบรวมข้อมูลและความเห็นก่อนส่งให้  
สํานักวิศวกรรมยานยนต์พิจารณา ก่อนทําการออกใบอนุญาตประกอบการสถานตรวจสภาพรถเอกชนพร้อม
กําหนดอายุใบอนุญาตนับตั้งแต่วันที่ได้ชําระค่าธรรมเนียม 



บทที่ 4  
 

86 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

สถานตรวจสภาพรถเอกชนตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกต้องประกอบด้วย อาคารสถานที่ตรวจ
สภาพรถ เครื่องตรวจสภาพรถ รวมทั้งอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการตรวจสอบสภาพรถ โดยได้มี
การกําหนดถึงหลักเกณฑ์ ด้านทําเลท่ีตั้ง ลักษณะอาคาร ขนาดอาคาร พื้นท่ีจอดรถและทางจราจร และลักษณะ
ช่องตรวจสภาพรถ ตลอดจนขนาดรายละเอียดของช่องตรวจสภาพรถ 

การดําเนินการตรวจสภาพรถต้องมีผู้ควบคุมการตรวจสอบสภาพรถและเจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพรถท่ีมี
คุณสมบัติตามกฎกระทรวงกําหนด และให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข 
ดังต่อไปนี้ 

• จัดให้มีผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขาช่างยนต์ หรือคุณวุฒิอื่นตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ อย่างน้อย  1 
คน และเจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพรถซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาช่างยนต์ หรือคุณวุฒิอื่นตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ 

• การดําเนินการตรวจสภาพรถ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ และหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศหรือระเบียบท่ีกรมการขนส่งทางบกกําหนด เช่น 
การทดสอบประสิทธิภาพห้ามล้อมือและห้ามล้อเท้า วัดระดับเสียง โคมไฟส่องสว่าง เป็นต้น 

• การจัดทําใบรับรองการตรวจสภาพรถ ประวัติรถ รายงานการตรวจ สภาพรถ เครื่องหมายสําหรับ
รถท่ีผ่านการตรวจสภาพแล้ว และเครื่องหมายหรือเอกสารอื่นตามที่กรมการขนส่งทางบกจัดพิมพ์
หรือกําหนด สําหรับรถท่ีผ่านการตรวจสภาพให้ทําการออกใบรับรองให้เจ้าของรถ ส่วนรถท่ีไม่
ผ่านการตรวจสภาพให้บันทึกข้อบกพร่องไว้ และให้ทําการแก้ไขข้อบกพร่องก่อนนําเข้ารับการ
ตรวจสภาพใหม่ 

• จัดให้มีเครื่องตรวจสภาพรถหรืออุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมสําหรับใช้ในการตรวจ
สภาพรถตามท่ีกรมการขนส่งทางบกกําหนด  

• ปรับปรุงเครื่องตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

การควบคุมดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชนเป็นหน้าท่ีของผู้ตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพท่ีสังกัด
สํานักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก สามารถเข้าตรวจสอบสถานตรวจสอบสภาพรถได้ทั่วประเทศ 
ส่วนผู้ตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพท่ีสังกัดสํานักงานขนส่งพื้นท่ี สามารถเข้าตรวจสอบสถานตรวจสอบ
สภาพรถได้ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ในระหว่างเวลาทํางานตามปกติเพื่อรับทราบข้อเท็จจริง และตรวจสอบ
บัญชีและเอกสารอื่นท่ีเก่ียวข้องกับสถานตรวจสภาพรถ 

สําหรับกรณีท่ีสถานตรวจสภาพรถเอกชนที่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามท่ีกรมการขนส่งทาง
บกกําหนด นายทะเบียนกลางสามารถทําการเพิกถอนใบอนุญาตได้ โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 

• ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขซึ่งได้กําหนดใน
กฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
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• ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการโดยทุจริตหรือจงใจออกใบรับรองการตรวจสภาพรถไปโดยไม่ตรง
ตามความเป็นจริง ย่อมมีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
และนายทะเบียนกลางมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งสถานตรวจสภาพรถได้ 

• ผู้ท่ีทําการออกคํารับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือประชาชน 
อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 269 ซึ่งระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

จะเห็นได้ว่าการจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชนนั้นได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ
จัดตั้ง การออกใบอนุญาต หลักเกณฑ์ในการดําเนินการและออกใบรับรองการตรวจสภาพรถ การควบคุมดูแล
สถานตรวจสภาพรถเอกชนโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ ตลอดจนการเพิกถอนใบอนุญาต แต่ยังคงมีรถโดยสารท่ีอยู่ใน
สภาพไม่พร้อมใช้งานหรือมีคุณภาพและมาตรฐานต่ําออกมาให้บริการขนส่งซึ่งสะท้อนได้จากความสูญเสียท่ี
เกิดจากอุบัติเหตุจากรถโดยสาร 

จากสถิติการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พบว่า ในปีงบประมาณ 2553 มี 
รถโดยสารทั้งประจําทางและไม่ประจําทางเข้ารับการตรวจสภาพท่ัวประเทศจํานวนทั้งสิ้น 118,625 คัน โดยมี
รถโดยสารที่ผ่านการตรวจสภาพท้ังสิ้น 112,730 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 95 แบ่งออกเป็นรถโดยสารประจําทาง 
78,474 คัน และรถโดยสารไม่ประจําทาง 34,256 คัน ตารางท่ี 4-4 

ตารางที่ 4-4: สถิติการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ปีงบประมาณ 2553 
(หน่วย: คัน) 

ประเภทการขนส่ง
และลักษณะรถ 

ทั่วประเทศ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ผ่าน ไม่ผ่าน รวม 

รถโดยสาร 
ประจําทาง 78,474 4,619 83,093 9,890 161 10,051 68,584 4,458 73,042 
รถโดยสารไม่ 
ประจําทาง 34,256 1,276 35,532 6,769 56 6,825 27,487 1,220 28,707 
รถบรรทุกไม่ 
ประจําทาง 127,077 1,197 128,274 36,949 266 37,215 90,128 931 91,059 
รถโดยสาร 
ส่วนบุคคล 8,061 430 8,491 1,772 34 1,806 6,289 396 6,685 
รถบรรทุก 
ส่วนบุคคล 530,912 12,546 543,458 44,989 779 45,768 485,923 11,767 497,690 
รถขนาดเล็ก 5,487 354 5,841 - - - 5,487 354 5,841 

รวม 784,267 20,422 804,689 100,369 1,296 101,665 683,898 19,126 703,024 
ที่มา:  สถิติการตรวจสภาพรถ, กรมการขนส่งทางบก (2554) 

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ 2553 มีรถโดยสารทั้งประจําทางและไม่ประจําทางท่ีไม่
ผ่านการตรวจสภาพอยู่ร้อยละ 5 และเมื่อพิจารณารถท่ีเข้ารับการตรวจสภาพโดยจําแนกประเภทรถ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2543 - 2553) พบว่า มีรถโดยสารที่ไม่
ผ่านการตรวจสภาพเฉลี่ยร้อยละ 7.94 ต่อปี โดยแบ่งออกเป็นรถโดยสารประจําทางเฉลี่ยร้อยละ 5.07 ต่อปี และ
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รถโดยสารไม่ประจําทางเฉลี่ยร้อยละ 2.87 ต่อปี (ดังตารางท่ี 4-5) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนท่ีสูงกว่ารถท้ังหมดที่
ไม่ผ่านการตรวจสภาพ (รูปท่ี 4-2) 

ตารางที ่4-5: ร้อยละของรถที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพในช่วงปีงบประมาณ 2543-2553 จ าแนกประเภทรถ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

หน่วย: ร้อยละ 
ประเภทการขนส่ง 
และลักษณะรถ 

ปีงบประมาณ 
2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

รถโดยสารประจําทาง 5.25 5.25 4.76 7.91 7.73 4.79 4.02 4.02 3.03 3.48 5.56 
รถโดยสารไม่ประจําทาง 4.05 4.06 2.90 3.81 3.50 2.31 0.99 2.04 1.81 2.53 3.59 
รถบรรทุกไม่ประจําทาง 2.53 2.60 1.87 2.03 2.37 1.29 0.43 0.66 0.85 0.75 0.93 
รถโดยสารส่วนบุคคล 5.03 3.81 3.54 4.10 4.96 2.82 1.52 2.29 2.98 3.42 5.06 
รถบรรทุกส่วนบุคคล 2.41 2.55 2.30 2.25 2.41 1.46 0.63 0.87 1.03 1.37 2.31 
รถขนาดเล็ก  3.24 2.99 5.52 4.85 5.74 4.98 3.56 3.17 2.99 4.63 6.06 
รวมรถทุกประเภท 2.84 2.93 2.63 2.97 3.08 1.87 0.92 1.19 1.26 1.58 2.54 
ที่มา:  สถิติการตรวจสภาพรถ, กรมการขนส่งทางบก  

รูปที ่4-2: ร้อยละของรถที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพในช่วงปีงบประมาณ 2543-2553 จ าแนกประเภทรถ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

 

อย่างไรก็ตาม รถโดยสารที่นํามาให้บริการในระบบ ถึงแม้จะผ่านการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่า
ด้วยการขนส่งทางบกแล้วก็ตาม แต่ยังคงมีความสูญเสียท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ  จากสถิติจํานวนคดีอุบัติเหตุจราจร
ท่ัวประเทศ พบว่า มีคดีอุบัติเหตุจราจรทั่วประเทศท่ีเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) จํานวน 869 ราย และ  
รถโดยสารขนาดใหญ่ 964 ราย (ดังตารางท่ี 4-6) ซึ่งมีสาเหตุมาจากผู้ขับรถ สภาพแวดล้อม  รวมไปถึงคุณภาพ
มาตรฐานของรถต่ําและสภาพรถไม่พร้อมใช้งาน  

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

25
43

25
44

25
45

25
46

25
47

25
48

25
49

25
50

25
51

25
52

25
53 ปีงบประมาณ

ร้อ
ยล
ะข
อง
รถ
ทีไ่
ม่ผ่

าน
กา
รต
รว
จส
ภา
พ รถโดยสารประจ าทาง

รถโดยสารไม่ประจ าทาง

รถบรรทุกไม่ประจ าทาง

รถโดยสารสว่นบุคคล

รถบรรทุกสว่นบุคคล

รถขนาดเลก็ 

รวมทุกประเภทรถ



กลไกการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของตัวรถของรถโดยสารประจ าทาง 
 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 89 
 

ตารางที่ 4-6: สถิติจ านวนคดีอุบัติเหตุจราจรทั่วประเทศประจ าปีงบประมาณ 2554 

ประเภทยานพาหนะ จ านวนที่ได้รับแจ้ง (ราย) 
รถจักรยาน 394 
รถสามล้อ 17 
รถจักรยานยนต ์ 19,311 
รถสามล้อเครื่อง 254 
รถยนต์นั่ง 16,567 
รถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู)้ 869 
รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิกอัพ) 8,702 
รถโดยสารขนาดใหญ ่ 964 
รถบรรทุก 6 ล้อ 972 
รถบรรทุก 10 ล้อ 925 
รถแท็กซี ่ 2,955 
รถอื่นๆ 1,294 

รวม 53,224 
ที่มา: สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  

ในส่วนรถโดยสารที่นํามาให้บริการที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานหรือมีคุณภาพและมาตรฐานต่ําสามารถ
สะท้อนได้จากกรณีการเกิดอุบัติเหตุท่ีผ่านมาในอดีตท่ีส่งผลให้เกิดความสูญเสียเป็นจํานวนมาก  นอกจากนั้น 
พบว่า ยังมีรถโดยสารที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานหรือมีคุณภาพและมาตรฐานต่ําออกมาให้บริการอยู่ ดังรูปท่ี 4-3 

รูปที่ 4-3: รถโดยสารที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานหรือมีคุณภาพและมาตรฐานต่ า 
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แม้ว่าปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีความเข้มงวดมากขึ้นในการการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่ง โดยการกําหนดกฎระเบียบให้ผู้ยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดทําข้อมูล ข้อเสนอ และแผนงาน
ต่างๆ ตั้งแต่สภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนงานด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม สถานที่เก็บ ซ่อม  และ
บํารุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง แผนการให้บริการ แผนการบริหารจัดการและการจัดการเดินรถ 
แผนด้านความปลอดภัยเก่ียวกับตัวรถและผู้โดยสาร ตลอดจนการกําหนดให้มีการตรวจสภาพและรับรองสภาพรถ
ก่อนท่ีจะทําการต่ออายุทะเบียนหรือเสียภาษีประจําปี โดยในกรณีรถโดยสารจะให้ทําการตรวจปีละ 2 ครั้งก็ตาม 
(ทุก 6 เดือน) แต่ยังคงมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ หากปราศจากการตรวจสภาพรถโดยสารอย่างจริงจัง  
ท้ังการตรวจสภาพรถจากหน่วยงานรัฐหรือสถานตรวจสภาพรถเอกชน และการตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพ 
ท่ีพร้อมใช้งานจากผู้ให้บริการรถโดยสารก่อนนํารถออกมาให้บริการขนส่งผู้โดยสาร 

ดังนั้น การยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการให้บริการรถโดยสาร ประจําทางส่วนหนึ่งต้อง
มุ่งเน้นไปยังการกํากับดูแล และการตรวจสอบการดําเนินการตรวจสภาพรถโดยสาร ประจําทางให้เป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนามาตรฐานรถโดยสารให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญในการลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ 

3. การตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารโดยการเรียกตรวจ 

การตรวจสอบยานพาหนะโดยการเรียกตรวจเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีตรวจการขนส่ง ซึ่งการเรียก
ตรวจนั้นใช้อํานาจตาม กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกกับยานพาหนะที่จดทะเบียนตามกฎหมายนี้ อันได้แก่ 
รถโดยสารประจําทาง รถโดยสารไม่ประจําทาง และรถบรรทุก เป็นหลัก 

อย่างไรก็ดี กรมการขนส่งทางบกก็ได้มีการกวดขันรถโดยสารประจําทางในบางกรณี เช่น ในกรณีของ
รถตู้โดยสาร ในช่วงท่ีผ่านมามีข่าวทางสื่อเรื่องของความไม่ปลอดภัยท้ังการขับเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนด 
หรือมีการเพิ่มจํานวนท่ีนั่ง ซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกได้ สั่งการให้ตรวจเข้มทุกเส้นทาง เฉพาะระหว่างเดือน 
มกราคม – กรกฎาคม 2554  พบผู้ท่ีกระทําผิดกว่า 700 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม่พกใบอนุญาตขับรถ
และแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ วิ่งออกนอกเส้นทาง ไม่ติดป้ายแสดงอัตราค่าโดยสาร และเพิ่มจํานวนท่ีนั่ง 
(กรมการขนส่งทางบก – 5 สิงหาคม 2554) 

โดยกรมการขนส่งทางบกมีการเรียกรถตู้โดยสารสาธารณะเข้าตรวจสอบ จํานวน 7,772 ราย (ระหว่าง
เดือน มกราคม – กรกฎาคม 2554) พบรถท่ีกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จํานวน 749 
ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ไม่พกใบอนุญาตขับรถและแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ จํานวน 146 ราย 

 วิ่งออกนอกเส้นทาง จํานวน 140 ราย 

 ไม่มีชื่อเส้นทาง หรือป้ายแสดงอัตราค่าโดยสาร จํานวน 134 ราย 

 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของตัวรถ (การเพิ่มจํานวนท่ีนั่ง) จํานวน 113 ราย 

ข้อมูลด้านการตรวจการขนส่งท่ีน่าสนใจ แสดงในตารางท่ี 4-7 โดยตั้งแต่ปี 2550 มีการเรียกตรวจรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ประมาณ 500,000 คันต่อปี อย่างไรก็ดี แนวโน้มของผู้ฝ่าฝืนที่ตรวจพบ 
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กลับพบว่ามีสัดส่วนท่ีสูงขึ้น จากเดิมที่มีร้อยละของผู้ฝ่าฝืนต่อจํานวนรถท่ีถูกตรวจ ประมาณร้อยละ 11 ในปี 
2550 เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 25 ในปี 2553 

ตารางที่ 4-7: ข้อมูลการตรวจการขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

 
2550 2551 2552 2553 

รถที่ถูกตรวจโดยผู้ตรวจการ 575,752 638,946 639,740 473,687 
ผู้ฝ่าฝืน (ราย) 65,024 68,926 79,440 119,823 
ร้อยละของผู้ฝ่าฝืนต่อจํานวนรถที่ถูกตรวจ 11.29% 10.79% 12.42% 25.30% 
ค่าปรับ (บาท) 55,196,827 64,092,330 75,586,960 120,724,670 
ที่มา:  กรมการขนส่งทางบก 

ถ้าจะดูในรายละเอียดของรถท่ีกระทําผิดนั้น พบว่า สัดส่วนของผู้ฝ่าฝืนที่เป็นรถโดยสารประจําทาง 
สูงขึ้นเรื่อยๆ จากประมาณร้อยละ 16 ในปี 2550 เพิ่มเป็นร้อยละ 34 ในปี 2553 (ตารางท่ี 4-8) ซึ่งพบว่า
ความผิดด้านความปลอดภัยของยานพาหนะนั่นคือ การเปลี่ยนแปลงสาระของรถโดยสาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ
เพิ่มท่ีนั่ง พบว่ามีสัดส่วนท่ีสูงพอสมควร 

ตารางที่ 4-8: ข้อมูลการตรวจการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ าทาง 

  2550 2551 2552 2553 
ผู้ฝ่าฝืนว่าด้วยกฎหมายการขนส่งทางบก (ราย) 65,024 68,926 79,440 119,823 
ผู้ฝ่าฝืนการขนส่งด้วยรถโดยสารประจําทาง 10,506 15,622 19,994 40,310 
สัดส่วนของผู้ฝ่าฝืนที่เป็นรถโดยสารประจําทาง 16.16% 22.66% 25.17% 33.64% 
ความผิดจากการเปล่ียนแปลงสาระ (ราย)  934 1,203 833 1,200 
ที่มา:  กรมการขนส่งทางบก 

จากข้อมูลการกระทําผิดจากกรณีเรียกตรวจ พบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งภาครัฐควรมีมาตรการท่ี
ชัดเจนในการลดจํานวนผู้กระทําผิด โดยเฉพาะในส่วนของรถโดยสารประจําทาง ถ้าสามารถเชื่อมโยงการ
ตรวจสอบแบบเรียกตรวจเข้ากับการตรวจสภาพประจําปี และเง่ือนไขการเดินรถและกระบวนการให้ใบอนุญาต
ก็จะสามารถเพิ่มความปลอดภัยของรถโดยสารประจําทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3 กลไกการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถของรถโดยสารประจ าทางตาม
ก าหนดเวลาของต่างประเทศ 

1. ประเทศอังกฤษ 

การกํากับดูแลความปลอดภัย Vehicle & Operator Services Agency (VOSA) เป็นหน่วยงานหลักใน
การกํากับดูแล โดยทาง VOSA ได้มีการใช้ Operator Compliance Risk Scores (OCRS) ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ี
ช่วยให้ผู้ตรวจสอบของ VOSA ได้วิเคราะห์ว่าผู้ประกอบการรายใด มีแนวโน้มท่ีจะละเมิดกฎระเบียบด้านความ
ปลอดภัย เมื่อมีการตรวจสอบบริเวณข้างทางหลวง ซึ่งถ้าเป็นผู้ประกอบการที่มีแนวโน้มด้านการละเมิด
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยต่ํา ผู้ตรวจสอบอาจเรียกตรวจน้อยตามเกณฑ์กําหนด ในขณะท่ีผู้ประกอบการที่
มีแนวโน้มด้านการละเมิดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยสูง จะมีการเรียกตรวจในความถี่ท่ีสูงกว่า โดยสรุป
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 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

กลไกการกํากับดูแลด้านความปลอดภัยของประเทศอังกฤษ แสดงได้ในตารางท่ี 4-9 โดยการตรวจประจําปีจะมี
คู่มือการตรวจรถโดยสารเพื่อให้บริการสาธารณะ โดยมี 49 รายการท่ีต้องตรวจสอบ ดังตารางท่ี 4-10 

ตารางที่ 4-9: การตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะของประเทศอังกฤษ 

ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่รัฐ 
การตรวจสอบประจําวันโดยพนักงานขับรถ  การตรวจสอบประจําปี (Annual Test)  
การตรวจสภาพตามกําหนดโดยผู้ตรวจสภาพที่มีความเชี่ยวชาญ  การตรวจสอบข้างทาง (Roadside Check)  
มีการบันทึกข้อมูลการตรวจสภาพ (เจ้าหน้าที่รัฐสามารถ 
เรียกดูได้ตลอดเวลา)  

ตรวจสอบสถานที่บํารุงรักษาของผู้ประกอบการ 
(Operator’s premise)  

ตารางที่ 4-10: รายการการตรวจสภาพรถโดยสารประจ าทางประจ าปีของประเทศอังกฤษ 

1. เข็มขัดนิรภัย 26. เบรกมือ 
2. การปล่อยไอเสีย 27. แป้นเบรกเท้า 
3. ล้อและน๊อตล้อ 28. การควบคุมเบรก 
4. ขนาดและประเภทของยาง 29. ล้ินควบคุมเบรกมือ 
5. สภาพยาง 30. สภาพของโครงรถ 
6. กันชน 31. การต่อสายไฟ และอุปกรณ์ 
7. ยางอะไหล่และที่เก็บของท้ายรถ 32. การติดตั้งเคร่ืองยนต์ และระบบส่งกําลัง 
8. เคร่ืองต่อพ่วงเทรลเลอร์ 33. น้ํามัน และรอยรั่ว 
9. ปีกนกและซุ้มล้อ 34. ถังน้ํามัน และระบบ 
10. ประตูผู้โดยสาร ประตูคนขับ และทางออกฉุกเฉิน 35. ไอเสีย และระบบระบายไอเสีย 
11. ห้องผู้ขับรถ 36. ระบบกันสะเทือน 
12. ที่นั่งคนขับ 37. เพลา แกนล้อ และลูกปืนล้อ 
13. ความปลอดภัยของตัวรถ 38. กลไกการเล้ียว 
14. ตัวถังภายนอก และช่องเก็บสัมภาระ 39. เกียร ์
15. ตัวถังภายใน ทางเข้า-ออกของผู้โดยสาร  40. อุปกรณ์ช่วยเบรกอื่นๆ 
16. กระจก 41. ระบบเบรก และส่วนประกอบ 
17. กระจกและมุมมอง 42. ป้ายสะท้อนแสง และเคร่ืองหมายที่ท้ายรถ 
18. Accessibility Features 43. โคมไฟ 
19. ที่ฉีดกระจก และที่ปัดน้ําฝน 44. ไฟเล้ียว และไฟฉุกเฉิน 
20. เคร่ืองวัดความเร็ว 45. ทิศทางของไฟหน้า 
21. แตร 46. ประสิทธิภาพของห้ามล้อเท้า 
22. การควบคุมการขับขี ่ 47. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เบรกสํารอง 
23. การควบคุมการเล้ียว 48. ประสิทธิภาพของเบรกมือ 
24. การจํากัดความเร็ว 49. ข้อบกพร่องอื่นที่เป็นอันตราย 
25. Pressure/Vacuum Warning and Build Up  

นอกจากนี้ยังมีการตรวจสภาพรถโดยสารก่อนการนํามาให้บริการของ VOSA เพื่อเป็นการบํารุงรักษา
รถโดยสารให้อยู่ในสภาพดี (ตารางท่ี 4-11) 
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ตารางที่ 4-11: แนวทางการตรวจสภาพรถโดยสารก่อนการน ามาให้บริการประเทศอังกฤษ 

อุปกรณ์หลัก รายละเอียด 
กระจก - มีหรือไม่ 

- อยู่ในมุมที่ถูกต้อง 
- ติดตั้งอย่างมั่นคง 
- ไม่แตก 
- ไม่มีสีของกระจกที่ผิดปกติ 
- ไม่มีสิ่งบดบัง (เช่น สติกเกอร)์ 

เบรก - แป้นเบรกอยู่ในสภาพดี ไม่โยก ไม่ลื่น 
- เบรกมือใช้งานได้ปกติหรือไม่ 

ที่ปัดน้ าฝนกระจกหน้า และที่ฉีดกระจก - ที่ปัดน้ําฝนทํางานปกติเมื่อเปิดสวิตช์ 
- ยางของที่ปัดน้ําฝนไม่เสื่อมจนทําให้ปัดไม่สะอาดเมื่อฉีดน้ํา 
- ที่ฉีดน้ําทํางานปกติ 

ความร้อน และการระบายอากาศ - พัดลมระบายความร้อนทํางานปกติ 
- พัดลม หน้าต่าง และหลังคาปิดติดตั้งอย่างมั่นคง  
- ระบบระบายอากาศมากว่าครึ่งทํางานปกติ (เมื่อไม่ได้ใช้พัดลม

ระบายความร้อน) 
แตร - การควบคุมแตรทําได้ง่ายจากที่นั่งคนขับ 

- แตรทํางานเป็นปกติ 
พวงมาลัย - ตรวจสอบว่าพวงมาลัยไม่คลอน หรือหลวม  

- เมื่อตรวจสอบการร่ัวไหลใต้ท้องรถ ดูว่าระบบควบคุมพวงมาลัยอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ ไม่เสียหาย 

ไฟหน้า ไฟเลี้ยว และสัญญาณไฟเตือนต่างๆ - ไฟหน้า และไฟเลี้ยวทํางานถูกต้องในทุกระบบ  
- โคมไฟหน้า และไฟเลี้ยวต้องเห็นได้ชัด สะอาด และมีสีที่ถูกต้อง  
- ไฟเบรกทํางานถูกต้อง สว่างเมื่อเบรก และดับเมื่อปล่อยเบรก  
- ไฟสัญญาณทํางานถูกต้อง (ถ้ามีการติดตั้ง) 
- สัญญาณไฟเตือนที่หน้าปัดทํางานถูกต้อง (ไฟ ABS, ไฟหน้า, เบรก

มือ, ฯลฯ) 
ชุดปฐมพยาบาล - มีชุดปฐมพยาบาลหรือไม่ 

- ชุดปฐมพยาบาลอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
- ชุดปฐมพยาบาลสามารถหยิบมาใช้งานได้ง่ายหรือไม่  

เครื่องดับเพลิง - เครื่องดับเพลิงเป็นชนิดที่ถูกต้อง (ข้างในต้องบรรจุนํ้า หรือโฟม และ
ต้องมีการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา) 

- เครื่องดับเพลิงสามารถหยิบมาใช้งานได้ง่าย 
- เครื่องดับเพลิงอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 

ประตู และทางออก - ประตู และทางออกฉุกเฉินทํางานได้ปกติ มั่นคงเมื่อปิด และสามารถ
เปิดได้จนสุด 

- มีไฟสัญญาณทางออกฉุกเฉิน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
ไฟสัญญาณทํางานเป็นปกติ 
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 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ตารางที่ 4-11: (ต่อ) 

อุปกรณ์หลัก รายละเอียด 
ล้อรถ - ดอกยางหนาอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร 

- ลมยางอยู่ในระดับปกติ 
- ไม่มีรอยแตก รอยบาดที่แก้มยาง 
- ไม่มีสายระโยงระยางที่ล้อ 
- น็อตล้อครบทุกล้อ 

ภายในตัวรถ - ทางออกไม่ถูกกีดขวาง 
- อะไรก็ตามที่ผู้โดยสารจะเดินเหยียบ ไม่พังลง หรือไม่ปลอดภัย  
- บันไดพับเก็บได้ปกติ 
- ที่นั่งยึดอย่างมั่นคง อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และพับเก็บอัตโนมัติเมื่อ

ไม่ได้ใช้ (ถ้าออกแบบไว้) 
- ที่วางสัมภาระ ราวจับ เสาคํ้า พนักพิง และประตูก้ัน อยู่ถูกที่ถูกทาง 

และยึดติดแน่น 
- มีฝาครอบเคร่ืองยนต์ด้านใน และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่ควันไม่

สามารถเข้ามาในส่วนห้องผู้โดยสารได้ 
- มีไฟภายในห้องผู้โดยสาร และทํางานเป็นปกติ  
- ทางขึ้น หรือลิฟต์สําหรับรถเข็น สามารถใช้งานได้ปกติ  
- อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ไม่อยู่ในสภาพที่จะเป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร  

ค้อนทางออกฉุกเฉิน - มีค้อน และสามารถหยิบมาใช้ได้ง่าย 
ตัวถังภายนอก - เมื่อตรวจการร่ัวไหลด้านล่างตัวรถ ให้ตรวจคัสซีว่าอยู่ในสภาพ

สมบูรณ์ ไม่มีรอยแตก หรือหัก 
- ตัวถัง ประตูช่องเก็บสัมภาระ และประตูทางเข้าออก ไม่มีขอบขรุขระ 

หรือไม่ปลอดภัย 
- ประตูช่องเก็บสัมภาระ และประตูทางเข้าออก ปิดได้อย่างแน่นหนา  

แผ่นสะท้อนแสง - ไม่มัว 
- ไม่หลุดหายไป 
- ไม่แตก 
- ไม่ผิดสี 

น้ ามันเชื้อเพลิง และรอยรั่ว - ใต้ท้องรถมีน้ํามันเชื้อเพลิง หรือน้ํามั้นอื่นรั่วหรือไม่ 
- กรองน้ํามันติดตั้งอย่างมั่นคง 
- ไม่มีการร่ัวไหลของน้ํามันที่อาจทําให้ผู้ใช้ถนนคนอื่นได้รับอันตราย  
- ถ้าตรวจพบการรั่วไหลที่ไม่ใช่น้ํามันเชื้อเพลิง ให้ค้นหาสาเหตุ (เช่น 

น้ํามันพาวเวอร์, น้ํา, ฯลฯ) 
ที่มา: Vehicle & Operator Services Agency (VOSA), (2007) 

โดยท่ีตารางท่ี 4-12 ถึงตารางท่ี 4-14 แสดงถึงการเปรียบเทียบการตรวจสอบด้านต่างๆ ของประเทศ
ไทยและประเทศอังกฤษ 
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ตารางที่ 4-12: การเปรียบเทียบรายการการตรวจสอบโครงสร้างหลัก (Main Frame) ของรถโดยสาร 
ประจ าทางของประเทศไทยและประเทศอังกฤษ 

รายการชิ้นส่วน 
การตรวจสอบและทดสอบ 

ประเทศอังกฤษ ประเทศไทย 
1) สภาพของโครงคัสซ ี - ไม่แตกหัก สึกกร่อน หรือบิดเบี้ยวเสีย

รูปทรง รอยเชื่อมต่างๆ เรียบร้อย 
โครงสร้างมีความแข็งแรงใช้วัสดุที่
เหมาะสม 

- ต้องมีสภาพดี ไม่มีรอยแตกร้าว  
ผุกร่อนหรือบิดเบี้ยว 

2) ชนิดและแบบโครงคัชชี เลขตัวถัง
หรือโครงคัชชี และตําแหน่ง 

X - ถูกต้องและตรงตามเอกสารหลักฐาน 
ทั้งจากผู้ผลิตและกรมการขนส่งทางบก 

3) แบตเตอรี่และสายไฟฟ้า - สายไฟต้องอยู่ในสภาพดี ไม่หลุดไหม้
หรือถูกทําลายด้วยความร้อน 

- แบตเตอรี่ ต้องปลอดภัยอยู่ในสภาพดี 
และมีช่องระบายอากาศ 

- ต้องยึดแน่นกับตัวรถ มีฉนวนหุ้ม
เรียบร้อย และการเดินสายไฟต้อง
เรียบร้อย ไม่เป็นเหตุให้เกิดการ
ลัดวงจร 

4) ระบบกําลังส่ง (Engine and 
Transmission Mountings) 

- อยู่ในสภาพดีไม่แตกหักหรือถูกทําลาย 
ไม่มีการร่ัวไหลของน้ํามันต่างๆ ทํางาน
ได้อย่างถูกต้อง 

- ต้องไม่ชํารุดบกพร่อง ไม่มีรอยรั่วซึม 
และทํางานเป็นปกติ และต้องมีห่วงหรือ
โซ่รองรับเพลาส่งกําลังเพ่ือป้องกันกรณี
หลุดหรือขาด 

5) ถังเชื้อเพลิงและท่อส่ง (Fuel 
Tanks and System) 

- ต้องปลอดภัย อยู่ในสภาพที่มั่นคง
แข็งแรง ไม่มีการร่ัวไหล และต้องมี 
ฝาปิดสนิทในสภาพดี 

- ท่อส่งน้ํามันต้องยึดติดอยู่กับที่ 

- ตรวจสอบความถูกต้องตามแบบที่ได้รับ
ความเห็นชอบ 
- ถังน้ํามัน ต้องไม่รั่วซึม มีฝาปิดอย่างดี 

ติดตั้งกับโครงสร้างรถอย่างมั่นคง
แข็งแรงในตําแหน่งที่ปลอดภัยและ
เรียบร้อย 
- ถังก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) และท่อส่ง 

ต้องมีหนังสือรับรองของผู้ตรวจและ
ทดสอบการติดตั้งระบบบก๊าซ ตามที่
ราชการกําหนด 
- ถังก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว (LPG) และ 

ท่อส่ง ต้องเป็นตามที่ราชการกําหนด 
6) ชนิดเชื้อเพลิง X - ชนิดเชื้อเพลิงต้องตรงกับที่ระบุใน

ทะเบียนประวัติ หนังสือแสดงการจด
ทะเบียน และเอกสารหลักฐาน 

7) ชนิดเครื่อง แบบเลขเคร่ือง และ
ตําแหน่ง 

X - ถูกต้องและตรงตามเอกสารหลักฐาน 
ทั้งจากผู้ผลิตและกรมการขนส่งทางบก 

8) จํานวนสูบ ความจุกระบอกสูบ 
และกําลังม้าของเครื่องยนต ์

X - ถูกต้องและตรงตามเอกสารหลักฐาน 
ทั้งจากผู้ผลิตและกรมการขนส่งทางบก 

9) แท่นเครื่องและยางแท่นเคร่ือง X - ต้องมีความมั่นคง ไม่ชํารุดหรือผุกร่อน
และยางรองแท่นเคร่ืองต้องไม่
เสื่อมสภาพหรือฉีกขาดมาก 
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 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ตารางที่ 4-12: (ต่อ) 

รายการชิ้นส่วน 
การตรวจสอบและทดสอบ 

ประเทศอังกฤษ ประเทศไทย 
10) ระบบไอเสีย (Exhaust Systems 

and Waste Systems) 
- ท่อไอเสียต้องอยู่ในตําแหน่งที่ปลอดภัย 

ไม่รั่ว ไม่ก่อให้เกิดการลุกไหม้ 
- สามารถเก็บเสียงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- ท่อไอเสียและเครื่องระงับเสียงต้องไม่
ชํารุดหรือผุกร่อน และไม่มีรอยรั่วของ
ก๊าซไอเสีย 
- ตําแหน่งปลายท่อไปเสียต้องขนานกับ

ผิวทาง ยกเว้นรถโดยสารที่มีทางขึ้น-ลง
ด้านท้าย ส่วนปลายท่อไปเสียต้องเบน
ออกตรงมุมท้ายรถด้านขวา 
- ท่อไอเสียต้องไม่อยู่ในตําแหน่งที่อาจ

ก่อให้เกิดอันตราย เช่น อยู่ใกล้วัสดุที่
ติดไฟ 

11) ตรวจวัดควันดํา (exhaust 
emissions) 

- Visual Check ประเมินสีของกลุ่มควัน
และไอเสียที่ออกมา 

- Visual emission test ประเมินความ
หนาแน่นของกลุ่มควันและไอเสียที่
ออกมา ที่ความเร็วรอบ 2500 รอบต่อ
นาที โดยเร่งค้างไว้ 20 วินาที * 

- ตรวจเฉพาะเคร่ืองยนต์ดีเซล โดยใช้
เครื่องตรวจวัดค่าสัมประสิทธิ์การ
ดูดกลืนเเสง (หน่วย m-1) * 

- วัดแบบ Free acceleration รถที่จด
ทะเบียนก่อน 1 กรกฎาคม ปี 2551 มี
ค่าเฉลี่ยไม่เกิน 2.5 m-1 (non-
turbocharged engines) และ 3.0 m-
1( turbocharged engines) ส่วนรถที่
จดทะเบียนตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ปี 2551 
มีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 1.5 m-1* 

- วัดค่าควันดําขณะใช้เคร่ืองยนต์ (เฉพาะ
เครื่องดีเซล) * 
- เครื่องวัดระบบกระดาษกรอง (filter)  

มีภาระไม่เกินร้อยละ 50 * 
- เครื่องวัดระบบวัดความทึบแสง 

(opticity) มีภาระไม่เกินร้อยละ 45 * 

12) วัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(HC) 

 

- Exhaust Gas Analyser Check (HC 
content and CO content) * 

 
- HC วัดที่ความเร็วรอบ 2,000 รอบต่อ

นาที ต้องไม่เกิน 1,200 ppm * 
- CO วัดที่ความเร็วรอบ 1,200 รอบต่อ

นาที โดยรถที่ใช้คร้ังแรกเมื่อ 1 
สิงหาคม ปี  2529 ต้องไม่เกินร้อยละ 
3.5 ส่วนรถที่ใช้คร้งแรกในช่วง  1 
สิงหาคม ปี 2518 -  31 กรกฎาคม ปี
2529 ต้องไม่เกินร้อยละ 4.5 * 

- วัดค่า CO และ HC (เฉพาะเคร่ืองแก๊ส
โซลีน) * 
- CO ไม่เกินร้อยละ 4.5 * 
- HC ไม่เกิน 600 ppm * 
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ตารางที่ 4-12: (ต่อ) 

รายการชิ้นส่วน 
การตรวจสอบและทดสอบ 

ประเทศอังกฤษ ประเทศไทย 
13) วัดระดับเสียง X - ตรวจวัดด้วยเร่ืองวัดระดับเสียง  * 

- ที่ระยะ 7.5 เมตร ระดับเสียงไม่เกิน 85 
dB(A) * 
- ที่ระยะ 0.5 เมตร ระดับเสียงไม่เกิน 

100 dB(A) * 
14) เพลาล้อ สปริง และเครื่องผ่อน

คลายความสั่นสะเทือน 
(Suspension) 

- มีสภาพเหมาะสม ไม่แตกร้าวหรือ
รั่วซึม 

- อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม 

- มีสภาพเหมาะสม ไม่แตกร้าวหรือรั่วซึม 
- ขนาดเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทาง

บกให้ความเห็นชอบ 
- เครื่องผ่อนคลายความสั่นสะเทือนต้อง

ติดตั้งทุกล้อ เพลาละไม่น้อยกว่า 2 ชุด 
(ยกเว้น รถมาตรฐาน 3 (จ) (ฉ) และรถ
ขนาดเล็ก มีเฉพาะด้านหน้าได้) 

15) เพลาล้อ กงล้อ (Road Wheels 
and Hubs) 

- ต้องไม่แตกร้าว สวมใส่กันได้พอดี มี
อุปกรณ์ล็อค 

- hubs ระยะห่างระหว่างช่องยึดล้อกับ
ดุมล้อต้องมากกว่า 3 มม. จาก
ศูนย์กลาง 

- กงล้อน็อตต้องไม่หลุดหลวมหรือสูญ
หาย ไม่มีรอยแตกร้าว หรือเสียหาย 

- สภาพกงล้อต้องไม่มีรอยแตกร้าว บิด
เบี้ยว หรือคดงอ น็อตล้อต้องไม่หลุด
หลวมหรือสูญหาย 

16) ปีกนกและซุ้มล้อ (Wings and 
Wheel Arches) 

- ต้องมีความปลอดภัย ไม่สึกกร่อนหรือ
ถูกทําลาย และไม่มีส่วนแหลมคมอัน
เป็นส่วนก่อให้เกิดอันตราย 

- ซุ้มล้อต้องคลุมล้อตลอดความกว้างของ
หน้ายางขณะที่ล้อตั้งตรง 

X 

17) ศูนย์ล้อหน้า X - ขับผ่านเครื่องทดสอบศูนย์ล้อ (side 
slip tester) ที่ความเร็ว 3-5 กม./ชม. 
โดยต้องมีค่าเบี่ยงเบนไม่เกิน +/- 5 ม./
กม. * 

18) ยาง (Tyres) - ขนาดยาง และค่าประเมินความแข็งแรง
ชั้นโครงสร้างยางรถ (พีอาร)์ 

- ตรวจสอบเครื่องหมายที่ปรากฎบนยาง
ให้ถูกต้องตามประเภทยางที่นํามาใช้
และอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง 

- ขนาด โครงสร้างและประเภทยางที่อยู่
ในเพลาเดียวกันต้องเหมือนกัน 

- โครงสร้างยางที่เพลาหน้าและเพลาหลัง
ต้องเหมือนกัน 

- จํานวนและขนาด ต้องเป็นไปตามที่
กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ 
- ยางต้องเป็นชนิดกลวงสูบลม ไม่มีรอย

ฉีกขาดยาวเกิน 20 มม. ไม่มีรอยบวม
นูน ดอกยางมีความลึกไม่น่อยกว่า 1 
มม. 
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98 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ตารางที่ 4-12: (ต่อ) 

รายการชิ้นส่วน 
การตรวจสอบและทดสอบ 

ประเทศอังกฤษ ประเทศไทย 
18) ยาง (Tyres) (ต่อ) - ต้องไม่มีรอยฉีกขาดเกิน 25 มม. หรือ

ร้อยละ10 ของความกว้างหน้ายาง 
- ต้องไม่บิดเบี้ยวหรือบวม สามารถ

มองเห็นรอยดอกยางได้อย่างชัดเจน 
- ติดตั้งอย่างถูกต้อง 
- ความลึกของดอกยางเป็นไปตามที่

กําหนดตามประเภทยาง 
- สําหรับยางหล่อต้องได้ขนาดและ

รูปแบบตามที่กฎหมายกําหนด โดยมี
ดอกยางตามรูปแบบของผู้ผลิต 

 

19) ยางอะไหล่ (Spare Wheel & 
Carrier) 

- ยางอะไหล่ต้องอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง
อย่างปลอดภัยจากการถูกกระแทกหรือ
สร้างความเสียหาย และต้องไม่เป็น
สาเหตุให้เกิดอันตราย 

X 

20) ระบบบังคับเลี้ยว (Steering 
Control) 

- ทํางานได้อย่างถูกต้อง มีสภาพสมบูรณ์ 
ติดตั้งอย่างมั่นคง 

- ต้องไม่ชํารุดหรือหลวมคลอนมาก 
- ระยะ free play ของพวงมาลัยต้องไม่

เกิน 1 ใน 5 ของเส้นผ่านศูนย์กลาง
พวงมาลัย * 

- ต้องไม่ชํารุดหรือหลวมคลอนมาก หรือ
แตกร้าว 
- กลไกบังคับเลี้ยงต้องสามารถบังคับ

เลี้ยวได้โดยอิสระ ไม่สัมผัสหรือเสียดสี
กับส่วนอื่นของรถ 
- ไม่มีการร่ัวซึมของน้ํามันไฮดรอลิค 

บริเวณอุปกรณ์ขับปั๊ม ข้อต่อ และสาย
อ่อนต่างๆ 
- ระยะ free play ของพวงมาลัยต้องไม่

เกิน 22.5 องศา หรือ 1 ใน 5 ของเส้น
ผ่านศูนย์กลางพวงมาลัย 

21) ห้ามล้อมือและห้ามล้อเท้า - ต้องไม่แตกหักหรือสึกกร่อน อยู่ใน
ตําแหน่งที่เหมาะสม ไม่ขัดขวางการ
เดินรถ 

- ห้ามล้อมือต้องมีระบบล็อคคันยกเมื่อใช้
งาน 

- ระบบกลไกทํางานได้อย่างดี 
- ต้องมีถังเก็บอากาศ และมาตรวัดแสดง

ปริมาณอากาศหรือการรั่วไหล 
- ต้องมีแผ่นกันลื่น ไม่แตกหัก สามารถ

ใช้งานได้ดี 
- ระบบไฮดรอลิก สามารถทํางานได้

อย่างดีโดยมีแรงดันคงที่ 

- ไม่ชํารุดแตกร้าว หรือมีสิ่งกีดขวางการ
ทํางาน 
- แรงห้ามล้อมือทุกล้อรวมกันต้องไม่น้อย

กว่าร้อยละ 20 ของน้ําหนักรถ * 
- แรงห้ามล้อเท้าทุกล้อรวมกันต้องไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ของน้ําหนักรถ * 
- ผลต่างแรงห้ามล้อด้านขวาและด้านซ้าย

ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของแรงห้ามล้อ
สูงสุดในเพลานั้น * 
- กรณีรถพ่วงและรถก่ึงพ่วง แรงห้ามล้อ

ทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
น้ําหนักลงเพลา * 



กลไกการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของตัวรถของรถโดยสารประจ าทาง 
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ตารางที่ 4-12: (ต่อ) 

รายการชิ้นส่วน 
การตรวจสอบและทดสอบ 

ประเทศอังกฤษ ประเทศไทย 
21) ห้ามล้อมือและห้ามล้อเท้า (ต่อ) - ติดตั้งระบบป้องกันเบรกล็อค (ABS) 

- สามารถควบคุมได้จากที่นั่งผู้ขับ 
สามารถทํางานได้ถูกต้อง 

 

22) ห้ามล้อฉุกเฉิน X - ปลดสายลมห้ามล้อออกแล้วกลไก
ทํางานทันที ระบบห้ามล้อต้องล๊อค 
(เฉพาะรถโดยสารมาตรฐาน 5 หรือรถ
พ่วง) * 

23) เครื่องวัดความดันลมหรือ
สัญญาณเตือน 

- ไม่ชํารุดบกพร่อง สามารถทํางานได้
ตามปกติ และมีแสงสว่างที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

- ไม่ชํารุดบกพร่อง สามารถทํางานได้
ตามปกติ และมีแสงสว่างที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

24) อุปกรณ์ต่อพ่วง (Trailer 
Coupling) กรณีที่เป็นรถพ่วง 

- อุปกรณ์เชื่อมต่อและการทํางานต้อง
ทํางานได้เป็นปกติ ปลอดภัย สามารถ
เชื่อมกันได้พอดีไม่หลวมคลอน และ
สามารถล็อคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- แผ่นหมุน (พ้ืน) ต้องเรียบและไม่ลื่น 

- ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอย
แตกร้าว ผุกร่อน ไม่สึกหรอมาก และ
ต้องมีการทํางานที่ถูกต้อง 

25) ระบบสตาร์ท X - ต้องสตาร์ทเครื่องกําเนิดพลังงานจากที่
นั่งผู้ขับรถได้ตามปกติ 

26) น้ําหนักรถ นํ้าหนักบรรทุก และ
น้ําหนักรวมสูงสุด 

- กําหนดน้ําหนักรถตามขนาด โดยรถ
ขนาดใหญ่ต้องหนักไม่เกิน 7500 กก.  

- ชั่งน้ําหนักรถเปล่า โดยหักค่านํ้าหนัก
ชดเชยตามที่กรมการขนส่งทางบก
กําหนด 
- กรณีรถหนักไม่เกิน 2,000 กก. ให้หัก

ออก 50 กก. 
- กรณีรถหนักเกิน 2,000 กก. ให้หักออก 

100 กก. (เศษของ 1 กก. ให้ปัดทิ้ง) 
หมายเหตุ:  *รายการที่ตรวจทดสอบ 
ที่มา: Public Service Vehicle Inspection Manual, Vehivle & Operator Service Agency (2010) 
 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าการขนส่งทางบก , กรมการขนส่งทางบก (2550) 



บทที่ 4  
 

100 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ตารางที่ 4-13: การเปรียบเทียบรายการการตรวจสอบตัวถังรถของรถโดยสารประจ าทางของประเทศไทย 
และประเทศอังกฤษ 

รายการชิ้นส่วน 
การตรวจสอบและทดสอบ 

ประเทศอังกฤษ ประเทศไทย 
1) ตัวถังรถ (body) - ผนังและโครงสร้างหลักต้องมีความ

ปลอดภัย ไม่แตกหัก ชํารุดเสียหาย 
น๊อต หมุด และตัวเชื่อมต่อต่างๆ ต้อง
มั่งคงแข็งแรง 

- ต้องยึดอย่างมั่นคงกับโครงสร้างหลัก 
(chassis) และโครงสร้างรอง (sub-
frame) 

- ต้องไม่ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใดๆ 
ขัดขวางการเข้า-ออก 

- ขั้นบันได ทางขึ้น ทางเชื่อม พ้ืน ต้อง
อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย 

- อุปกรณ์ยึดจับพ้ืนต้องล็อคพ้ืนได้อย่าง
มั่นคง 

- ต้องเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบก
ประกาศหรือให้ความเห็นชอบ 
- ต้องยึดติดกับโครงคัสซีอย่างมั่นคง

แข็งแรง ไม่ชํารุดผุกร่อน เสียหาย ฉีก
ขาด บิดเบี้ยวเสียรูปทรง 
- สภาพสีของรถต้องถูกต้องตามเอกสาร

หลักฐาน 
- เครื่องหมายที่พ่นไว้ที่ตัวถังต้องชัดเจน 

ไม่ลบเลือน มีรายละเอียดถูกต้อง 
ครบถ้วน 

2) พ้ืนรถ (interior surfaces) - ต้องไม่ชํารุดเสียหายที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายกับผู้โดยสารได้ และต้องมี
ความสะอาด 

- ต้องมีความเรียบร้อย มั่นคงแข็งแรง 
ไม่ผุกร่อน ไม่มีส่วนแหลมคม 
- เฉพาะรถมาตรฐาน 4 พ้ืนชั้นบนต้องมี

ยางหรือวัสดุคุณภาพทัดเทียมปูเต็ม
พ้ืนที่ และใต้พ้ืนชั้นบนต้องมีฝ้ากรุ
โดยทั่วไป 
- ขนาดเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทาง

บกให้ความเห็นชอบ 
- ทําการตรวจวัดขนาดและสัดส่วน (เป็น

เซนติเมตร) 
3) ขนาดและสัดส่วนต่างๆ ของรถ X - ขนาดเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทาง

บกให้ความเห็นชอบ 
- ทําการตรวจวัดขนาดและสัดส่วน (เป็น

เซนติเมตร) * 
4) หลังคา (roof) X - ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีชํารุดผุ

กร่อนมาก หรือมีรอยรั่ว 
5) กันชน (Bumper Bars) - ตรวจสอบสภาพกันชนและตัวยึดจับ

ต้องมีความปลอดภัย ต้องเรียบร้อยและ
ไม่มีส่วนแหลมคม 

- ต้องติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง สภาพ
ต้องไม่ผุกร่อนหรือฉีกขาดมาก และไม่
มีส่วนแหลมคมหรือต่อเติม 
- ต้องติดตั้งทั้งกันชนหน้าและกันชนท้าย 

(รถมาตรฐาน 5 ติดกันชนหน้าหรือไม่  
ก็ได้) 



กลไกการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของตัวรถของรถโดยสารประจ าทาง 
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ตารางที่ 4-13: (ต่อ) 

รายการชิ้นส่วน 
การตรวจสอบและทดสอบ 

ประเทศอังกฤษ ประเทศไทย 
6) กระจกบังลมหน้าและกระจก

หน้าต่าง (windscreen) 
- ต้องไม่ชํารุดหรือเปลี่ยนสีซึ่งมีผลต่อ

การมองเห็นของผู้ขัรถ 
- ต้องไม่มีรอยแตกร้าวอันเป็นผลให้เกิด

อันตรายและมีผลต่อการมองเห็นของ 
ผู้ขับรถ 

- ต้องมีความกว้างของระยะการปัดน้ํา
ออกจากกระจกไม่น้อยกว่า 40 มม. 

- รอยแตกร้าวต้องไม่มีผลต่อการทํางาน
ของที่ปัดน้ําฝน 

- ต้องเป็นกระจกนิรภัยและมีขนาดใหญ่
พอ 
- ห้ามนําวัสดุอื่นมาติดหรือบังส่วนใด

ส่วนหนึ่งของกระจก (ยกเว้น 
เครื่องหมาย เอกสาร วัสดุบังแสงหรือ
กรองแสง ตามที่ราชการกําหนด) 
- เฉพาะรถมาตรฐาน 2(จ) ไม่เกิน 12 ที่

นั่ง และ มาตรฐาน 3(ฉ) กระจกกันลม
หลัง ห้ามนําวัสดุอื่นมาติดหรือบังส่วน
ใดส่วนหนึ่งของกระจก (ยกเว้นฟิล์ม
กรองแสงที่แสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40) 

7) หน้าต่าง (windows) - ไม่มีความเสียหายในชั้นเนื้อกระจก 
- ต้องเป็นกระจกนิรภัย ที่มีมาตราฐาน

รับรอง ติดที่ทุกบานหน้าต่าง 
- สามารถกันนํ้าได้ 
- ต้องติดตั้งอย่างปลอดภัย 

- มีขนาดตามสมควร สภาพมั่นคง
แข็งแรง 
- แบบเปิด-ปิดได้ ต้องมีกลอนหรือสลักยึด 
- แบบกระจกต้องเป็นกระจกนิรภัย ทํา

ด้วยวัสดุโปร่งแสงและมีวัสดุบังหรือ
กรองแสงเต็มขนาดกระจก 
- สําหรับรถมาตรฐาน 3(จ) (ฉ) และรถ

ขนาดเล็กใช้ผ้าใบหรือวัสดุคุณภาพ
ทัดเทียมแทนบานหน้าต่างได้ แต่ต้อง
มีที่ยึดติดกับตัวถัง 
- สําหรับรถมาตรฐาน 2(จ) ที่มีที่นั่งไม่

เกิน 12 ที่นั่ง และมาตรฐาน 3(ฉ) ถ้า
ทําด้วยวัสดุโปร่งแสงห้ามนําวัสดุอื่นมา
ปิดบัง ยกเว้น ฟิล์มกรองแสงที่แสง
ผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

8) เครื่องปัดน้ําฝน ( Windscreen 
Wipers and Washers) 

- ที่ปัดน้ําฝนกว้างพอที่จะปัดน้ําออกจาก
กระจกได้อย่างเพียงพอ โดยทํางานได้
ต่อเน่ืองขณะที่เปิดสวิตซ์ และใบปัด
น้ําฝนต้องไม่ขาด เสียหายจนเป็นผลให้
ไม่สามารถปัดน้ําออกได้ 

- มีการติดตั้งสวิตซ์และสามารถใช้
ควบคุมการทํางานได้ * 

- ที่ฉีดน้ําล้างกระจกต้องทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ต้องมีใบปัดน้ําฝนที่กระจกกันลมหน้า 
มีขนาดที่สามารถปัดน้ําได้เน้ือที่กว้าง
พอที่ผู้ขับรถมองเห็นสภาพจราจรได้
ชัดเจน และยางปัดน้ําฝนต้องอยู่ใน
สภาพดี 
- สวิทช์และระบบควบคุมการทํางานต้อง

ทํางานได้ตามปกติ * 
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102 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ตารางที่ 4-13: (ต่อ) 

รายการชิ้นส่วน 
การตรวจสอบและทดสอบ 

ประเทศอังกฤษ ประเทศไทย 
9) ประตูและทางออกฉุกเฉิน  

(doors and emergency exits) 
- ต้องมีความสมบูรณ์ สามารถใช้งาน

เปิด-ปิดได้อย่างดี 
- ประตูสามารถปิดได้สนิท ปลอดภัย 

และต้องไม่สามารถเปิดได้เอง 
- ชิ้นส่วนยึดจับประตูต้องเป็นไปตาม

ระเบียบ หรือข้อกําหนดทาง ECE ที่ทํา
ให้บานพับประตูหรือบานพับช่อง
ทางออกฉุกเฉินสามารถเปิดได้เต็มที่
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- บานพับ หมุดยึด และเสาประตูต้อง
ปลอดภัยและไม่แตกหักชํารุด 

- การทํางานของอุปกรณ์ล็อคสามารถ
ควบคุมการทํางานได้อย่างสัมพันธ์กับ
ประตูภายในรถ 

- ที่จับสําหรับเปิดประตูต้องปลอดภัยและ
สามารถเปิดได้เมื่อเกิดอุบติเหตุ 

- อุปกรณ์และสัญญาณเตื่อนต่างๆ ต้อง
เปิดใช้การได้เมื่อจําเป็น 

- หากเป็นบานกระจกที่แตกได้ ต้องเป็น
ประเภทที่ถูกต้องตามกําหนด 

- กรณีเป็นประตูบานเลื่อน (sliding 
doors) ต้องมีความปลอดภัย มั่นคง 
และสามารถใช้งานได้ดี 

- มีแสดงอยู่ทั้งภายในและภายนอกตัวรถ 
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และแสดง
วิธีการใช้งานอยู่ที่ทุกประตู และ
ทางออกฉุกเฉิน 

- ประตูต้องสามารถทํางานได้แม้ว่ามี
กําลังไฟฟ้าในระบบน้อย 

- ขอบประตูต้องนุ่มและไม่เสื่อมสภาพที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน 

- สามารถควบคุมการปิด-เปิดประตู
ฉกุเฉินได้จากทั้งภายในและภายนอก 
ตัวรถ 

- ระบบควบคุมต้องทํางานได้ดีตามปกติ 
- ทํางานได้ราบเรียบและไม่ก่อให้เกิด

อันตรายกับบุคคลอื่นนอกตัวรถ 

- บานประตูมีความมั่นคงแข็งแรง 
สามารถเปิด-ปิดได้สะดวก 
- จํานวน ขนาด และตําแหน่งต้องเป็นไป

ตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความ
เห็นชอบ 
- ประตูฉุกเฉินต้องมีเครื่องหมายชัดเจน 

ไม่มีสิ่งติดตั้งถาวรกีดขวาง 
- กรณีประตูอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบระบบ

นิรภัยและติดตั้งสัญญาณเตือนระบบ
เปิดประตูกรณีฉุกเฉิน 
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ตารางที่ 4-13: (ต่อ) 

รายการชิ้นส่วน 
การตรวจสอบและทดสอบ 

ประเทศอังกฤษ ประเทศไทย 
9) ประตูและทางออกฉุกเฉิน  

(doors and emergency exits) 
(ต่อ) 

- มีอุปกรณ์ทุบกระจกหรือเปิดบานประตู
อยู่ในตําแหน่งที่ผู้โดยสารเข้าถึง และ
สามารถเปิดได้ง่ายด้วยแรงคน 

- สามารถควบคุมการทํางานได้จากที่นั่ง
คนขับ 

 

10) โคมไฟ (Lamps) - มีการติดตั้งไฟส่องสว่าง ไปตัดหมอก 
ไฟเบรก อยู่ในตําแหน่งที่กําหนด 
สามารถใช้งานได้อย่างดี 

- จํานวน ตําแหน่ง การติดตั้ง สีของแสง 
และการทํางานเป็นตามที่ทางราชการ
กําหนด (ห้ามติดตั้งสปอตไลท์) 
- ต้องไม่แตกและไม่ชํารุด 
- โคมไฟแสงพุ่งไกล ต้องไม่สูงกว่า

แนวขนานกับพื้นราบ และไม่เบนไป
ทางขวา 
- โคมไฟแสงพุ่งต่ํา มีมุมตกไม่น้อยกว่า 

2 องศา หรือไม่น้อยกว่า 20 ซม. ต่อ
ระยะ 7.5 เมตร และไม่เบนไป
ทางขวา* 
- สวิทช์และระบบควบคุมการทํางานต้อง

ทํางานได้ดีเป็นปกติ * 
11) กระจกมองหลัง (Mirrors) - ต้องมีจํานวนและประเภทตามกําหนด 

โดยอยู่ในสภาพดีไม่เป็นอันตรายต่อ
ผู้โดยสาร 

- ต้องให้ผู้ขับรถสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจนทั้งภายในรถและรอบรถ 

- การยึดจับกระจกต้องมั่งคงปลอดภัย 
โดยขอบกระจกต้องได้รับการห่อหุ้ม 

- มีอย่างน้อย 3 บาน (ต้องเห็นสภาพ
จราจรด้านข้าง ด้านหลัง ภายในรถ 
และประตูขึ้นลงของผู้โดยสารได้ทุก
ขณะ) 
- ต้องไม่แตกและไม่ชํารุด 

12) ห้องเก็บสัมภาระ - ต้องมีความปลอดภัยไม่มีแนวโน้มที่จะ
หลุดออกจากตัวรถ 

- มีตําแหน่งการเปิด-ปิดที่ปลอดภัย 
- ต้องไม่บดบังแสงสว่าง (แสงไฟ) และมี

ป้ายบอกทิศทางหรือแผ่นสะท้อนแสง
ชนิดที่ปลอดภัยติดตั้งอยู่ที่ตําแหน่งเปิด
ช่องเก็บสัมภาระ 

- ผนัง โครงสร้าง และอุปกรณ์ยึดจับต้อง
มีความปลอดภัย ไม่แตกหัก ชํารุด
เสียหาย 

- มีสภาพเรียบร้อย มั่นคงแข็งแรง และ
ตําแหน่งถูกต้องตามที่ทางราชการ
กําหนด 
- กรณีห้องอยู่ใต้พ้ืนห้องโดยสาร ห้ามมี

ทางเดินถึงห้องผู้โดยสาร และมีผนัง
ปิดทึบอย่างมั่นคงแข็งแรง 
- ห้ามมีเครื่องอํานวยความสะดวกทุก

ชนิด 
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104 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ตารางที่ 4-13: (ต่อ) 

รายการชิ้นส่วน 
การตรวจสอบและทดสอบ 

ประเทศอังกฤษ ประเทศไทย 
12) ห้องเก็บสัมภาระ (ต่อ) - ตัวถังส่วนบนต้องไม่สึกกร่อน เสียหาย 

และไม่เป็นอันตรายต่อผู้โดยสารหรือ
การควบคุมยานพาหนะ 

- โครงสร้างต้องมั่นคงแข็งแรงไม่มีส่วนใด
ยื่นออกมาหรือตกหล่นที่สามารถ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัมภาระ 

 

13) เครื่องหมายสะท้อนแสง - ด้านหลังต้องไม่กินพ้ืนที่เกินร้อยละ10 
และติดตั้งอยู่ห่างจากขอบอยู่ในช่วง 
400-1,700 มม. โดยวัดจากพ้ืน 

 

- ต้องไม่แตกและไม่ชํารุด 
- จํานวน ตําแหน่ง การติดตั้ง และสีเป็น

ตามที่ทางราชการกําหนด 

14) บันไดพับทางขึ้นตรงประตูรถ 
(Retractable Steps) 

- พ้ืนบันไดต้องไม่ลื่น 
- บันไดต้องสามารถดึงกลับเข้าไปเก็บได้ 

และสามารถทํางานได้ปกติอย่าง
ปลอดภัย 

- ต้องมีสัญญาณเตือนหรือคนขับสามารถ
มองเห็นได้เพ่ือเก็บบันไดก่อนรถออก 

X 

15) แผ่นบังโคน X - ต้องทําด้วยโลหะหรือยาง มีสภาพไม่
ชํารุดฉีกขาด 
- มีความกว้างเต็มความกว้างของหน้า

ยาง ส่วนล่างสุดของแผ่นบังโคลนต้อง
สูงจากพ้ืนราบไม่เกิน 25 ซม. * 

หมายเหตุ:  *รายการที่ตรวจทดสอบ 
ที่มา: Public Service Vehicle Inspection Manual, Vehivle & Operator Service Agency (2010) 
 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าการขนส่งทางบก , กรมการขนส่งทางบก (2550) 
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ตารางที่ 4-14: การเปรียบเทียบรายการการตรวจสอบภายในตัวรถ (Car interior) ของรถโดยสารประจ าทาง
ของประเทศไทยและประเทศอังกฤษ 

รายการชิ้นส่วน 
การตรวจสอบและทดสอบ 

ประเทศอังกฤษ ประเทศไทย 
1) ห้องผู้ขับรถ (Drivers 

Accommodation) 
- ห้องคนขับ พ้ืนรถ และซุมล้อต้อง

ปลอดภัยไม่ถูกทําลายจนก่อให้เกิด
อันตราย 

- บันไดและราวจับต้องปลอดภัยไม่ถูก
ทําลายจนก่อให้เกิดอันตราย 

- ต้องมีบานช่องทางออกและสามารถ
เปิดใช้ได้ 

- ห้องผู้ขับรถต้องมีความมั่นคงแข็งแรง 
ไม่ชํารุดผุกร่อนมาก 
- กรณีห้องผู้ขับเป็นแบบยกพับขึ้นลงได้ 

(หัวเก๋ง) กลไกการล็อคและปลดล็อค
ต้องมีสภาพดี มั่งคงแข็งแรง 

2) ที่นั่งผู้ขับรถ (Driver Seat) - กลไกการปรับที่นั่งต้องปลอดภัย และ
ต้องไม่ส่งผลต่อการควบคุมยานพาหนะ 

- ที่นั่งต้องยึดกับตัวถังอย่างมั่นคง
แข็งแรง 

3) ที่นั่งคนประจํารถ - ต้องไม่ล้ําเข้าไปในทางเดินและสามารถ
พับเก็บได้อัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน 

- ต้องมีป้ายบอกว่าสําหรับคนประจํารถ
ใช้เท่านั้น 

X 

4) ที่นั่งผู้โดยสาร - โครงสร้างที่นั่งต้องมั่นคงปลอดภัย ไม่
ชํารุดและหุ้มด้วยวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิด
อันตราย 

- ตําแหน่งที่นั่งเป็นไปตามกฎระเบียบ 
- ต้องสะอาด 

- ต้องเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบก
ประกาศหรือให้ความเห็นชอบ 
- ที่นั่งต้องตรึงแน่นกับพื้นรถหรือตัวถัง

อย่างมั่นคงแข็งแรง 
- โครงสร้างที่นั่งไม่เสียหาย เบาะไม่

ชํารุดหรือฉีกขาดมาก 
5) เข็มขัดนิรภัย (saet belts) - ต้องมีเข็มขัดนิรภัยถูกต้องตามประเภท

ที่กฎหมายกําหนด 
- ต้องมีจุดยึด 3 จุด (พาดที่ตักและลําตัว

เป็นแนวทแยง) 
- ตัวยึดจับต้องไม่ชํารุดแตกหัก สึกหรอ 

และต้องยึดกับโครงสร้างตัวรถ 
- ต้องมีกลไกการล็อค ก้านเข็มขัดและ

กลไกการดึงรั้งของสายนิรภัย 
- สายรัดต้องไม่มีรอยฉีกขาด รอยเย็บ

ตะเข็บเรียบร้อย และสะอาด 
- ความพอดีของเข็มขัดนิรภัย 
- การติดตั้งสมบูรณ์ ไม่มีส่วนแหลมคม 

ต้องเจาะยึดติดกับโครงที่นั่ง 
- การติดตั้งมีความเหมาะสมกับขนาดที่

นั่งพอดี มีระยะห่างที่เหมาะสม 

X 
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106 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ตารางที่ 4-14: (ต่อ) 

รายการชิ้นส่วน 
การตรวจสอบและทดสอบ 

ประเทศอังกฤษ ประเทศไทย 
5) เข็มขัดนิรภัย (saet belts) (ต่อ) - ตัวยึดสายเข็มขัดนิรภัยส่วนล่างต้อง

ยาวไม่น้อยกว่า 320 มม. 
- ต้องไม่มีผลกระทบหรือบีบรัดเมื่อผู้ใช้

เคลื่อนที่ไปข้างหน้า 
- ตัวยึดทุกตัวต้องยึดอยู่กับพื้นด้วยแผ่น

เสริมที่มีขนาดที่เหมาะสม 

 

6) ราวจับ สายจับ เสา และผนัง
ต่าง  ๆ

- ต้องมีโดยอยู่ในสภาพดีและไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้โดยสาร 

- มีความมั่นคงแข็งแรง สภาพเรียบร้อย 
มีระยะห่างที่เหมาะสม ไม่ผุกร่อน หรือ
มีส่วนแหลมคม 

7) ฝาครอบเคร่ืองยนต์ในตัวถัง 
(engine interior covers) 

- ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่เสี่ยงต่อการเกิด
การติดไฟ และสามารถป้องกันควันเข้า
มาสู่ห้องโดยสารได้ 

- สามารถเปิดได้ง่ายและปิดได้สนิท มี
สภาพดี ไม่ฉีกขาด ยึดอย่างมั่นคง
แข็งแรง สามารถเก็บเสียงได้ตาม
เหมาะสม 

8) ชั้นวางของ (parcel racks) - ต้องแข็งแรงและสามารถวางของได้โดย
ไม่ตกใส่ผู้โดยสารหรือคนขับ 

X 

9) หลอดไฟภายในตัวรถ (interior 
lights) 

- ต้องมีแสงสว่างในห้องโดยสาร บันได 
พ้ืนทางขึ้นลง และอุปกรณ์อํานวยความ
สะดวกต่างๆ อย่างเพียงพอ 

X 

10) เครื่องวัดความเร็ว 
(Speedometer/Tachograph) 

- สามารถวัดความเร็วได้ถูกต้อง (มีการ
ปรับเทียบมาแล้ว) มีการติดตั้งอย่างดี 
มีสภาพสมบูรณ์ 

- สามารถมองเห็นได้ชัดเจน มีแสงสว่าง 
- อ่านค่าความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง 

- ต้องไม่ชํารุดเสียหาย 
- มีไฟสว่างสําหรับอ่านค่าในเวลากลางคืน 
- อ่านค่าความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อ

ชั่วโมง 
- มีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 

10 ของความเร็วที่ทดสอบ * 
11) ตัวควบคุมความเร็ว (Speed 

Limiter) 
- ต้องติดตั้งอย่างเหมาะสม สามารถ

มองเห็นได้ชัดเจน แสดงเป็นหน่วยไมล์
ต่อชั่วโมงหรือกิโลเมตรต่อชั่วโมง 

- จํากัดความเร็วอยู่ที่ 100 km/h (62.14 
mph) ยกเว้น รถที่เริ่มใช้ครั้งแรก
ในช่วง 1 เมษายน ปี 2517 ถึง 31 
ธันวาคม ปี 2530 มีที่นั่งเกิน 16 ที่นั่ง 
จํากัดความเร็วอยู่ที่ 113 km/h (70 
mph) * 

- ต้องสามารถตอบสนองการทํางานได้
เป็นอย่างดี * 

X 
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ตารางที่ 4-14: (ต่อ) 

รายการชิ้นส่วน 
การตรวจสอบและทดสอบ 

ประเทศอังกฤษ ประเทศไทย 
12) แตรสัญญาณ (Horn) - มีการติดตั้งอย่างปลอดภัยอยู่ใน

ตําแหน่งที่ผู้ขับรถสามารถเอื้อมถึงได้ 
- มีเสียงดังพอที่ผู้ใช้ถนนร่วมได้ยิน โดย

เสียงต้องดังต่อเน่ืองและเป็นเสียง
รูปแบบเดียวกัน 

- ตรวจวัดด้วยเร่ืองวัดระดับเสียง ระยะ 
2 เมตรจากด้านหน้ารถ ระดับเสียงอยู่
ในช่วง 90 - 115 dB(A) และห้ามติดตั้ง
แตรลม * 

13) คันเหยียบและเกียร์ (Driving 
Controls ) 

- ต้องปลอดภัย สมบูรณ์ ไม่แตกหักหรือ
สึกกร่อน 

- ไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรค์ในการใช้
งาน และทํางานได้อย่างถูกต้อง 

- ต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอมอื่นอันเป็นผล
ต่อการทํางาน 

- ต้องมีแผ่นกันลื่อนติดอยู่บนคันเหยียบ
ในสภาพสมบูรณ์ 

- อุปกรณ์คันชัดต้องไม่หลุดหลวมหรือ
แตกร้าว 

- ต้องปลอดภัย สมบูรณ์ ไม่แตกหักหรือ
สึกกร่อน 
- ไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรค์ในการใช้

งาน และทํางานได้อย่างถูกต้อง 

14) เครื่องปรับอากาศและการ
ระบายอากาศ (ventilation) 

- อุปกรณ์ระบายอากาศต้องใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

- ตัวระบายอากาศ (หน้าต่าง ช่องหลังคา 
ตัวระบายอากาศ) ต้องสามารถใช้งาน
ได้มากกว่าร้อยละ 50 

- กรณีเป็นเครื่องทําความร้อนแบบเผา
ไหม้ (combustion heater) ตัวกรอง
เชื้อเพลิงต้องอยู่นอกรถ 

 

- มีสภาพเรียบร้อย 
- สามารถปรับอากาศให้มีอุณหภูมิ

สม่ําเสมอ และมีระบบระบายอากาศที่
เพียงพอ 

15) อุปกรณ์ดับเพลิง 
(extinguisher) 

- สามารถนํามาใช้ได้สะดวก และถูกต้อง
ตามประเภทที่กําหนด 

- ชนิด ประเภท ขนาด จํานวน และการ
ติดตั้งเป็นตามที่ทางราชการกําหนด 
และต้องมีคุณภาพใช้งานได้ดี 

 
16) อุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ 

(passenger communication 
with driver) 

- ต้องมีและสามารถใช้งานได้เป็นปกติ 
และไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้โดยสารที่
จะขึ้น-ลง โดยเป็นไปตามข้อกําหนด 
ECE 

- ต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกําหนด 

17) อุปกรณ์ปฐมพยาบาล (first aid 
kit ) 

- ต้องมีป้ายแสดง และสามารถนํามาใช้
ได้โดยสะดวก 

X 

18) อุปกรณ์อํานวยความสะดวก
อื่นๆ (other facility) 

- ต้องปลอดภัยอยู่ในสภาพสมบูรณ์และ
ทํางานได้ถูกต้อง 

- ต้องปลอดภัยอยู่ในสภาพสมบูรณ์และ
ทํางานได้ถูกต้อง 
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108 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ตารางที่ 4-14: (ต่อ) 

รายการชิ้นส่วน 
การตรวจสอบและทดสอบ 

ประเทศอังกฤษ ประเทศไทย 
19) ตัวยกรถเข็นและทางลาด 

(wheelchair lifts/ramps) 
- ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีส่วน

แหลมคม สามารถทํางานได้อย่างปกติ
โดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้โดยสาร 
และผู้สัญจรบนถนน 

- ผื้นผิวต้องไม่ลื่น และตัวยกรถเข็นต้อง
เก็บอยู่ในตําแหน่งที่ปลอดภัย 

X 

20) พ้ืนที่สําหรับรถเข็น 
(wheelchair spaces) 

- พ้ืนผิวต้องเหมาะสมโดยไม่ทําให้
รถเข็นเคลื่อนที่ 

- ต้องมีเบาะและพนักพิงที่ปลอดภัย 
- เสา ราวจับ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ต้องไม่

ก่อให้เกิดอันตราย 

X 

21) ที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม - ต้องอยู่ในสภาพดีและไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู้โดยสาร 

- มีสภาพเรียบร้อย และมีขนาด
พอสมควรอยู่ตอนท้ายภายในรถ 

22) โทรทัศน์ (passenger 
entertainment) 

- อยู่ในตําแหน่งที่ไม่รบกวนผู้ขับรถ - อยู่ในตําแหน่งที่ไม่รบกวนผู้ขับรถ 

23) กริ่งสัญญาณหยุดรถ X - ที่กดกริ่งสัญญาณอยู่ในสภาพดี และ
กริ่งสัญญาณมีเสียงดังพอสมควร 

24) ห้องสุขภัณฑ์ X - มีสภาพเรียบร้อย และมีขนาด
เหมาะสม ไม่รั่วซึม ป้องกันกลิ่นเหม็น
ได้ และมีอ่างสําหรับล้างมือ 

25) จํานวนผู้โดยสารน่ัง-ยืน และ
จํานวนผู้โดยสารรวม 

กําหนดและปฏิบัติตาม ECE Regulation 
vehicle 

- วัดระยะความยาว ความห่าง เพ่ือ
กําหนดจํานวนผู้โดยสาร 
- การจัดวางต้องเป็นไปตามกรมการ

ขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ 
- ผู้โดยสารน่ัง นับตามจํานวนที่นั่ง หาก

แถวยาวเกิน 3 ที่นั่งให้ใช้เกณฑ์ 40 
ซม. ต่อ 1 ที่นั่ง 

หมายเหตุ:  *รายการที่ตรวจทดสอบ 
ที่มา: Public Service Vehicle Inspection Manual, Vehivle & Operator Service Agency (2010) 
 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าการขนส่งทางบก , กรมการขนส่งทางบก (2550) 

2. ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

การตรวจสภาพรถโดยสารตามกําหนด ( periodical vehicle inspection) เริ่มใช้ในเนเธอร์แลนด์ในช่วง
ทศวรรษท่ี 80 เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบด้านความปลอดภัยและต้นทุนของรถโดยสาร และบทบาทของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศของรถโดยสาร ( The Vehicle Technology and Information 
Center: RDW) ชมรมท่องเท่ียวแห่งเนเธอร์แลนด์ ( The Royal Dutch Touring Club: ANWB) สมาคมสาขา



กลไกการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของตัวรถของรถโดยสารประจ าทาง 
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เนเธอร์แลนด์ (The Dutch Branch Association: BOVAG) เป็นผลให้ในปี ค.ศ. 1974 ได้มีการเสนอให้ยกเลิก
ข้อกําหนดการตรวจสภาพท่ีต้องทําโดยหน่วยงานอิสระเท่านั้น และร่างพระราชบัญญัติใหม่ปี ค.ศ. 1977 เพื่อ
รับรองให้อู่ซ่อมรถท่ัวไปสามารถตรวจสภาพรถได้ ทําให้เนเธอร์แลนด์มีสถานะต่างจากประเทศอ่ืนในสหภาพ
ยุโรป 

ในปี ค.ศ. 1978 กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ได้แบ่งการตรวจสภาพรถโดยสารตามกําหนด
ออกเป็น 2 ประเภท คือรถมวลหนักและรถมวลเบา การตรวจสอบรถสามารถทําได้เฉพาะอู่ท่ีมีผู้ตรวจสภาพท่ีมี
คุณวุฒิและได้รับรองโดย RDW เท่านั้น นอกจากนี้มีการสุ่มตรวจสอบสภาพรถโดยสารร้อยละ 3 ของจํานวน
ท้ังหมด มีผลบังคับใช้กับรถมวลหนักในปี ค.ศ. 1981 และสําหรับรถมวลเบาในปี ค.ศ. 1985 

ตามคําสั่งของ EC ท่ี 77/143 ECC ว่าด้วยการทดสอบสภาพรถโดยสาร ได้กําหนดร่างสําหรับความถี่
ของการตรวจสภาพรถโดยสารตามกําหนด สําหรับรถยนต์และรถเทรลเลอร์ต้องทําภายในสี่ปีหลังจากท่ีจด
ทะเบียนใหม่ และต้องมีการตรวจสภาพอีกทุกๆ 2 ปี จนกระทั่งหมดอายุการใช้งาน (4-2-2-2,...) จนเมื่อปี ค.ศ. 
2008 เนเธอร์แลนด์ได้กําหนดตารางการตรวจสภาพท่ีเข้มงวดขึ้นเป็นต้องตรวจภายใน 3 ปีแรกหลังจดทะเบียน 
และเข้าตรวจสภาพทุกปี (3-1-1-1) และสําหรับรถมวลเบากําหนดเป็น 4-2-2-1-1 นอกจากนี้รถท่ีมีอายุการใช้
งานมากกว่า 8 ปี ต้องนํารถเข้ามาตรวจสภาพทุกปี รถท่ีมีเครื่องยนต์ท่ีใช้เชื้อเพลิง LPG และดีเซลต้องเข้ารับ
การตรวจสภาพภายใน 3 ปีแรกและหลังจากนั้นต้องมีการตรวจสภาพทุกปี เหตุผลท่ีกําหนดการตรวจสภาพ
ต่างกันเพราะรถประเภทนี้มีแนวโน้มที่จะมีการใช้งานในแต่ละปีที่ระยะทางมากกว่ารถท่ีเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 
รถบรรทุก และรถโดยสารประจําทางจะต้องนํารถเข้าตรวจสภาพทุกปีตั้งแต่เริ่มจดทะเบียน 

นโยบายของสหภาพยุโรปและข้อกําหนดของเนเธอร์แลนด์ได้ระบุถึงฟังก์ชันและชิ้นส่วนของรถ
โดยสารที่ควรจะตรวจระหว่างการตรวจสภาพตามกําหนดที่เพิ่มความปลอดภัยทางถนน เช่น ไฟหน้า เบรก 
พวงมาลัย ยาง ระบบไอเสีย ท้ังหมดต้องทํางานได้ปกติ ซึ่งการตรวจด้วยการพินิจเป็นเครื่องมือท่ีใช้บ่อยสุด 
ยกเว้นการปล่อยไอเสียที่มีผลต่อมลพิษทางอากาศจะมีเครื่องมือการวัดเฉพาะ ซึ่งจะต้องตรวจสอบก่อนท่ีจะนํา
รถมาตรวจสภาพตามกําหนด ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการตรวจสภาพรถไม่เพียงตรวจด้านความปลอดภัยเท่านั้น 
แต่ยังคํานึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

สาเหตุหนึ่งท่ีทําให้เกิดอุบัติเหตุการชนเกิดจากข้อบกพร่องทางด้านเทคนิค ดังนั้นการท่ีจะลดอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุในสัดส่วนที่ยอมรับได้ จะต้องทราบถึงสาเหตุของข้อบกพร่องท่ีทําให้ตรวจสภาพไม่ผ่านและ
จํานวนของการตรวจไม่ผ่าน  อย่างไรก็ดี ยังคงเป็นไปได้ยากท่ีจะทราบว่าข้อบกพร่องทางเทคนิคประเภทไหน
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการบันทึกข้อมูลสัดส่วนของรถท่ีไม่ผ่านการตรวจสภาพยังมีจํานวนไม่มาก 

ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2006 BOVAG และอุตสาหกรรมรถยนต์แห่งชาติ ( The Dutch Car Industry: 
RAI) และสมาคมความปลอดภัยด้านการจราจรแห่งชาติ ทําการศึกษาร้อยละของการไม่ผ่านการตรวจสภาพ
ของบริษัทตรวจสภาพท่ีไม่มีบริการด้านการซ่อมแซม โดยเก็บข้อมูลของรถท่ีเข้ามาตรวจสภาพจํานวน 10,322 
คัน สําหรับรถอายุ 3 ปี มีรถท่ีไม่ผ่านการตรวจสภาพร้อยละ 21 สําหรับรถอายุ 5 ปี มีรถท่ีไม่ผ่านการตรวจ
สภาพร้อยละ 28 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 65 สําหรับรถอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป (รูปท่ี 4-4)  สมาคมตรวจสอบยาน
ยนต์แห่งเยอรมนี (German Motor Vehicle Inspection Association: DEKRA) ได้เก็บข้อมูลรถท่ีเข้ารับการ
ตรวจสอบเช่นกันในปี ค.ศ. 2005 จากข้อมูลแสดงแนวโน้มสัดส่วนการไม่ผ่านการตรวจสภาพกับอายุการใช้งาน



บทที่ 4  
 

110 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ สําหรับรถอายุ 3 ปี รถท่ีไม่ผ่านการตรวจสภาพร้อยละ 28 รถท่ีมีอายุการใช้งาน
ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนการไม่ผ่านการตรวจสภาพร้อยละ 75 สรุปดังตารางท่ี 4-15 

รูปที่ 4-4: ความสัมพันธ์ของรถที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพและอายุรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:  Periodic Vehicle Inspection of cars, SWOV, (2009) 

ตารางที่ 4-15: ร้อยละของรถที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพตามก าหนดเวลาแยกตามอายุรถ 
  (หน่วย: ร้อยละ) 

อายุรถ เนเธอร์แลนด์ เยอรมน ี

ไม่เกิน 3 ปี 21 28 

3-5 ปี 28 36 

ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 65 75 

DERKA ได้ศึกษาการชนของรถในปี ค.ศ. 2005 จากการชน 15,809 ครั้ง โดยร้อยละ 45 ของสาเหตุ
การชนเกิดจากเบรก ร้อยละ 25 เกิดจากระบบกันสะเทือน และร้อยละ 23 เกิดจากยาง และยังพบว่าร้อยละ 35 
ของข้อบกพร่องเรื่องยางเกิดจากการบํารุงรักษาไม่ดีโดยผู้ขับขี่เอง รวมถึงความดันลมยางท่ีต่ําเกินไปก็เป็น
สาเหตุหนึ่งของการชน  ในเนเธอร์แลนด์ให้ความสําคัญกับความดันลมยาง โดยบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
โปรแกรมการขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ส่งเสริมรูปแบบการขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
การใช้เชื้อเพลิง และความปลอดภัยทางถนน นั่นคือ จะต้องเกาะถนนได้ดีขึ้นเพื่อจะลดจํานวนการลื่นไถลไปชน 
ลดระยะเบรก และความจํานวนการชนจากด้านหลัง 

ดังนั้น การตรวจความดันยางจึงเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสภาพรถตามกําหนดของรถโดยสารมวล
เบาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วความดันลมยางควรได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังทุกเดือน ดังนั้น
การเพิ่มการตรวจนี้เข้าไปในการตรวจตามคาบเวลาจึงไม่ค่อยเห็นผลที่ชัดเจน ซึ่งการตรวจลมยางจะมี
ประสิทธิภาพมากกว่าถ้าคนขับไม่เพียงแต่ตรวจสอบความดันลมยางทุกเดือนเท่านั้น แต่ถ้าคนขับสามารถรู้ได้
โดยอัตโนมัติถ้าความดันลมยางต่ําเกินไป ในสหรัฐอเมริกาได้บังคับให้มีระบบการแจ้งเตือนความดันลมยาง
อัตโนมัติ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 โดยคํานึงถึงประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม การใช้น้ํามันเชื้อเพลิง และการสึกหรอของ
ยาง และได้ศึกษาการทําระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติมาใช้จะช่วยลดจํานวนการเสียชีวิตลดลงร้อยละ 0.8 ของการ
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ตายจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากว่า 32,000 คนต่อปีในสหรัฐอเมริกา และจะ
ช่วยลดจํานวนผู้เสียชีวิตได้ 250 คนในสหรัฐอเมริกา หรือ 3 คนต่อปีในเนเธอร์แลนด์ จากจํานวนผู้เสียชีวิต 
400 คนต่อปี 

ท้ังนี้ได้มีการศึกษาถึงผลของการตรวจสภาพรถตามกําหนดต่ออัตราการลดจํานวนเกิดอุบัติเหตุท่ี
ให้ผลที่แตกต่างกัน DERKA (2005) ชี้ให้เห็นว่าการตรวจสภาพตามกําหนดสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ
จากร้อยละ 12 เหลือร้อยละ 4 ของการชนทั้งหมด และในโอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ปี ค.ศ. 2003 แสดงให้
เห็นว่ารถท่ีไม่ได้รับการตรวจสภาพเป็นประจํามีส่วนเก่ียวข้องกับการชนกันอย่างรุนแรงถึงแก่ชีวิตมากขึ้นอย่าง
มีนัยสําคัญ รวมถึงการศึกษาของ CITA (2007) พบว่าค่าเฉลี่ยของข้อบกพร่องของรถเป็นปัจจัยให้เกิดการชน
ร้อยละ 5.8 โดยตั้งสมมติฐานว่าค่าเฉลี่ยของข้อบกพร่องท่ีก่อให้เกิดการชนจะลดลงร้อยละ 60 ถ้าเปลี่ยนการ
ตรวจสภาพทุก 2 ปี ด้วยการตรวจสภาพทุกปีสําหรับรถเก่า อย่างไรก็ดี Fosser (1992) ได้วัดประสิทธิภาพโดย
ใช้ความถี่ของการตรวจสภาพรถ ทั้งการตรวจสภาพทุกปี ทุก 3 ปี หรือไม่ตรวจสภาพเลยพบว่าไม่มีความ
แตกต่างในสามกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับการชน แต่ Chirstensen และ Elvik (2007) แสดงให้เห็นว่าร้อยละของ
ข้อบกพร่องทางเทคนิคลดลงอย่างมีนัยสําคัญสําหรับการตรวจสภาพตามกําหนด แต่ไม่มีผลต่อการลดอัตราการ
เกิดอุบติเหตุ 

3. ประเทศญ่ีปุ่น 

ญี่ปุ่นได้จัดให้มีศูนย์ตรวจสภาพอยู่ท่ัวประเทศท้ังหมด 93 ศูนย์ นอกจากนี้ยังให้ธุรกิจซ่อมบํารุงหรือ  
อู่ซ่อมรถสามารถตรวจสภาพรถ โดยจะต้องผ่านการรับรอง Designated Garage ปัจจุบันมีอู่ซ่อมรถท่ีผ่านการ
รับรอง 28,000 ราย และมีรถโดยสารกว่าร้อยละ 70 นํารถเข้าตรวจสภาพท่ีอู่ท่ีได้รับการรับรองเพราะมีความ
สะดวกมากกว่า แต่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า ระยะในการตรวจสภาพรถจะแยกตามประเภทและลักษณะการใช้งาน  
นั่นคือ รถโดยสารสาธารณะมีระดับความเข้มงวดในการตรวจสภาพระดับสูงกว่าประเภทอ่ืน โดยจะต้องนํารถ
เข้าตรวจตั้งแต่ครั้งแรกและต้องนํารถเข้าตรวจสภาพทุกปี (ตารางท่ี 4-16) 

ตารางที่ 4-16: ความถี่การตรวจสภาพรถตามประเภทและลักษณะการใช้งานของประเทศญี่ปุ่น 

ประเภทของรถโดยสาร ตรวจสภาพคร้ังแรก ตรวจสภาพคร้ังต่อไป 
- รถโดยสารที่ใช้สําหรับดําเนินธุรกิจหรือรถสาธารณะ เช่น 

รถโดยสารสาธารณะ รถแท๊กซี่ 
- รถบรรทุกที่มีน้ําหนักสูงสุดตั้งแต่ 8 ตันขึ้นไป 
- รถส่วนบุคคลบางประเภท เช่น รถส่วนบุคคลที่สามารถ

บรรทุกผู้โดยสารมากกว่า 11 คนขึ้นไป 

1 ปี 1 ปี 

- รถบรรทุกที่มีน้ําหนักสูงสุดน้อยกว่า 8 ต้น 
- รถนั่งสําหรับเช่า 

2 ปี 1 ปี 

- รถนั่งส่วนบุคคล 3 ปี 2 ปี 
ที่มา: สารสวัสดิภาพการขนส่ง, กรมการขนส่งทางบก (2551) 

การตรวจสภาพรถจะเริ่มจากการตรวจสอบลักษณะภายนอกท่ัวไป โดยการตรวจด้วยสายตา  เช่น  
ไฟเลี้ยว ไฟแสดงตําแหน่ง (ไฟหรี่) ไฟท้าย ไฟเบรก ไฟหน้า การทํางานของท่ีปัดน้ําฝนและระบบฉีดน้ําล้าง
กระจกกันลมหน้า หลังจากนั้นตรวจสอบเลขเครื่องยนต์และเลขตัวถังรถให้ตรงตามรายละเอียดท่ีได้จดทะเบียน



บทที่ 4  
 

112 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ไว้ นอกจากการตรวจสภาพรถโดยท่ัวไปแล้วยังมีรายละเอียดบางอย่างท่ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของช่างตรวจว่าจะ
ดําเนินการตรวจพิสูจน์หรือไม่ด้วย เช่น ระบบท่อไอเสีย ความโปร่งแสงของกระจกกันลมหน้าและกระจก  
กันลมข้าง 

หลังจากท่ีเข้ารับการตรวจสอบเบื้องต้นโดยการใช้ช่างตรวจสภาพแล้ว จะต้องนํารถเข้าตรวจสอบระบบ
ต่างๆ 6 รายการ ได้แก่ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบห้ามล้อ เครื่อวัดความเร็ว โคมไฟหน้า ไอเสีย และการ
ตรวจสอบใต้ท้องรถ การตรวจสอบท้ังหมดใช้เครื่องมืออัตโนมัติในการตรวจสอบท้ังหมด ยกเว้นการตรวจสอบ
ใต้ท้องรถ (ตารางท่ี 4-17) เจ้าหน้าท่ีจะต้องนําผลการตรวจส่งให้แก่หัวหน้าช่างเพื่อให้ความเห็นชอบและลง
บันทึกผลการตรวจสภาพ 

ตารางที่ 4-17: การตรวจสอบรถโดยสารโดยเคร่ืองมือของประเทศญี่ปุ่น 

รายการ หลักเกณฑ์ 
การตรวจ Side Slip เพื่อวัดศูนย์ รถต้องไม่เบี่ยงเบนเมื่อทดสอบ Side Slip แล้วต้องมีค่าไม่เกิน 

5 mm/m 
การตรวจแรงห้ามล้อโดยใช้เคร่ือง Roller Type 
Brake Tester 

เคร่ืองจะบันทึกแรงเบรกแยกเป็นล้อซ้ายและขวาพร้อมกัน 4 
ล้อ แรงเบรกรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และความ
แตกต่างระหว่างเบรกซ้ายและขวาต้องไม่มากกว่าร้อยละ 8 

การตรวจเคร่ืองวัดความเร็ว เร่งความเร็วของรถไปที่ 40 กม./ชม. และเปรียบเทียบ
ความเร็วจากหน้าปัดรถและความเร็วจากเครื่องวัด  และ
คํานวณจะต้องมีความคาดเคล่ือนอยู่ในช่วง +15% ถึง -15% 

ที่มา: สารสวัสดิภาพการขนส่ง, กรมการขนส่งทางบก (2551) 

4. ราชอาณาจักรบาห์เรน  

ในประเทศบาห์เรนได้ตั้งหน่วยตรวจสอบรถโดยสาร ( Light & heavy vehicle inspection unit) ทํา
หน้าที่ตรวจสอบรถโดยสารมวลเบา ( light vehicle) และรถโดยสารมวลหนัก ( heavy vehicle) ทางด้านเทคนิค
แยกตามประเภทรถโดยสาร  

1) การตรวจสอบรถโดยสารมวลเบาต้องทําการตรวจสอบตามรายการ ดังต่อไปนี้ 

- ตรวจสอบการจดทะเบียนรถโดยสาร ต้องเป็นไปตามกฎหมายการจราจรปี ค.ศ. 1979 ว่าด้วย
ความแข็งแรงและทนทานของรถโดยสาร และสภาพความปลอดภัยและมาตรฐานความ
ปลอดภัยของรถโดยสาร เพื่อตรวจสอบหมายเลขคัสซี สีของรถ ชนิดของตัวถัง โดยเจ้าหน้าท่ี
จะตรวจสอบและรับรองการจดทะเบียนรถโดยสาร 

- การตรวจสอบการต่ออายุรถโดยสารประจําปี เจ้าหน้าท่ีจะตรวจสอบรายละเอียดตามใบรับรอง
การจดทะเบียนรถโดยสารและใบรับรองการตรวจสภาพของการจดทะเบียนครั้งแรก เพื่อ
เปรียบเทียบรถโดยสารที่นําเข้ามาตรวจสอบ ในกรณีท่ีมีข้อบกพร่องของตัวรถโดยสาร 
เจ้าของรถต้องแก้ไขก่อน เช่น 
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 กรณีท่ีหมายเลขคัสซีไม่ชัดเจน เจ้าของรถจะได้รับรายละเอียดท่ีจําเป็นของรถโดยสารใน
การรับรอง เพื่อออกแผ่นเทียบหมายเลขคัสซีที่สัญลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะ
ติดเข้ากับรถและตรวจสอบโดยผู้ตรวจก่อนท่ีจะผ่านสู่ขั้นตอนต่อไป 

 กรณีท่ีมีข้อบกพร่องของตัวรถโดยสารที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของ
ผู้ใช้ถนน เจ้าหน้าท่ีจะถอดแผ่นป้ายทะเบียนออกและเก็บไว้ยังแผนกตรวจสอบสภาพรถ
โดยสารจนกว่ารถโดยสารจะได้รับการซ่อมแซม 

 กรณีท่ีกระจกกันแสงเกินกว่าร้อยละ 30 จะไม่ผ่านการตรวจสอบสภาพ และจะต้อง
เปลี่ยนเป็นกระจกตามชนิดที่อนุญาตให้ใช้หรือกระจกใส ส่วนกระจกหน้าจะต้องเป็น
กระจกใสและไม่อนุญาตให้ทําสีหรือติดฟิล์มทุกชนิด  นอกจากนี้ยังไม่อนุญาตให้ติด
สติ๊กเกอร์ รูปวาด หรือตัวหนังสือ ยกเว้นตามที่กฎหมายกําหนด เช่น ชื่อบริษัท 
เครื่องหมายการค้า แต่ห้ามติดท่ีกระจกรถ 

 กรณีป้ายทะเบียนไม่ชัดเจน จะต้องอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์และไม่อนุญาตให้มีการทําสี ใน
กรณีท่ีตัวหนังสือบนป้ายจางลง ต้องขอทําใหม่ทันที   

2) รถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ แท๊กซี่ รถโดยสารประจําทาง จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดด้านความ
ปลอดภัยท่ีกําหนด ถ้ารถสาธารณะไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด เจ้าของจะต้อง
ดําเนินการแก้ไขโดยทันที และสามารถยื่นขอใช้ป้ายทะเบียนการตรวจสภาพชั่วคราว ท่ีใช้ได้
เฉพาะกรณีขนส่งรถโดยสารจากท่าไปยังตัวแทนจําหน่วย รถท่ีทดลองขับ การขนส่งรถไปยังโรง
ซ่อม รถท่ีทดลองขับหลังจากซ่อมเสร็จ รถท่ีขับจากคณะกรรมาธิการท่ัวไปด้านจราจรไปยังหน่วย
ตรวจสภาพรถ ทั้งนี้หากเจ้าของรถโดยสารสาธารณะไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนด ผู้อํานวยการท่ัวไปด้านการขนส่งจะออกคําสั่งเพื่อร้องไปยังเจ้าของรถให้ย้ายการจด
ทะเบียนรถโดยสารสาธารณะไปเป็นรถโดยสารส่วนบุคคล  

ท้ังนี้หน่วยตรวจสอบรถโดยสารยังมีฝ่ายตรวจสอบอุบัติเหตุและการฝ่าฝืนกฎจราจร ทําการตรวจสอบ
ทางเทคนิคสําหรับรถทุกประเภท และออกรายงานการตรวจสอบทางเทคนิค นอกจากนี้ยังช่วยแผนกสืบสวน
อุบัติเหตุในการจัดทํารายงานทางเทคนิคท่ีช่วยสืบสวนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎจราจร รวมถึงรายงานอุบัติเหตุท่ี
เก่ียวเนื่องกับสภาพความแข็งแรงและทนทานของรถโดยสารไปยังแผนกตรวจสภาพรถ หากตรวจสภาพผ่าน
ฝ่ายตรวจสอบอุบัติเหตุและการฝ่าฝืนจราจรจะร้องขอให้เจ้าของรถนํารถเข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง และจ่าย
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับต่อข้อฝ่าฝืน 

4.4 การพิจารณาออกใบอนุญาตรถโดยสารประจ าทาง  

ผู้ประกอบการรถโดยสารประจําทางท่ีต้องการเข้ามาเดินรถจะต้องยื่นความประสงค์กับกรมการขนส่ง
ทางบก เพื่อให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด ได้แก่ พิจารณาคุณภาพการให้บริการ 
และการสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งท่ีมีประสบการณ์และประวัติการประกอบการขนส่งท่ีดี ท้ังนี้หากเป็น
เส้นทางท่ีไม่มีผู้ประกอบการต่ออายุใบอนุญาต หรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือผู้ประกอบการขนส่งขอเลิก
ประกอบการขนส่ง จะพิจารณาหลักเกณฑ์โดยพิจารณาความสามารถในการรวมรถท่ีเดินอยู่เดิม  การถูก
กระทบกระเทือน หรือถูกทับซ้อนเส้นทาง และประสบการณ์และประวัติการประกอบการขนส่งในอดีต เพื่อ
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114 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

พิจารณาคุณภาพการให้บริการ ซึ่งแต่ละหลักเกณฑ์พิจารณาจะมีน้ําหนักการให้คะแนนแตกต่างกันไปและ
แปรเปลี่ยนตามช่วงระยะทางของเส้นทาง (ตารางท่ี 4-18) 

ตารางที่ 4-18: เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อพิจารณาคุณภาพการให้บริการเพื่อขอใบอนุญาตประกอบการ 

คะแนนการพิจารณา < 100 กม. 101-400 กม. >  400 กม. 
1. รถ สถานที่เก็บ ซ่อมและบํารุงรักษา และจุดพักรถ 70 60 45 

1.1 สภาพรถ 25 20 20 

1.2 การเป็นเจ้าของ 20 15 10 

1.3 แผนด้านมลพิษและส่ิงแวดล้อม 5 5 5 

1.4 สถานที่เก็บ ซ่อมและบํารุงรักษารถ 10 10 5 

1.5 จุดพักรถต้นทางและปลายทาง 10 10 5 

2. แผนการให้บริการ - 10 15 

2.1 ส่ิงอํานวยความสะดวกก่อนเดินทาง - 5 5 

2.2 ส่ิงอํานวยความสะดวกระหว่างเดินทางและหลังเดินทาง - 5 10 

3. แผนการจัดการเดินรถ 15 15 15 

3.1 การบริหารจัดการและการควบคุมการเดินรถ 10 10 10 

3.2 การพัฒนาพนักงานและรูปแบบการบริหาร 5 5 5 

4. แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร 10 10 20 

4.1 แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถ 5 5 10 

4.2 ความปลอดภัยเกี่ยวกับผู้ประจํารถและผู้โดยสาร 5 5 10 

5. ฐานะความมั่นคงของผู้ขอ 5 5 5 

ที่มา: สํานักงานขนส่งผู้โดยสาร, กรมการขนส่งทางบก, 2550. 

การพิจารณาคุณภาพการให้บริการของเส้นทางปกติมีคะแนนรวม 100 คะแนน แต่สําหรับเส้นทางท่ีไม่
มีผู้ประกอบการต่ออายุใบอนุญาต หรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือผู้ประกอบการขนส่งขอเลิกประกอบการ
ขนส่งมีคะแนน 50 คะแนน (พิจารณาคุณภาพการให้บริการจากฐานคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน
เท่าใด จึงแปลงสัดส่วนร้อยละ 50 ของคะแนนรวมทั้งหมด) โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาใบอนุญาตประกอบการ
เดินรถสรุปได้ดังนี้ 

1. รถ สถานที่เก็บ ซ่อมและบํารุงรักษารถ และจุดพักรถ พิจารณาจากประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- สภาพของรถ พิจารณาสภาพความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง ตัวถังรถ เครื่องยนต์ และ
อุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากอายุการใช้งาน
เฉลี่ย 

- การเป็นเจ้าของ พิจารณาผู้ขอเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในรถท่ีนํามาใช้ทําการขนส่ง 
(ไม่รวมรถร่วม) 

- แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม พิจารณาการตรวจสอบ การกําจัด การป้องกันมลพิษ
สิ่งแวดล้อม และสิ่งปฏิกูลท่ีถูกลักษณะ 



กลไกการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของตัวรถของรถโดยสารประจ าทาง 
 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 115 
 

- สถานท่ีเก็บ ซ่อมและบํารุงรักษา พิจารณาสภาพพื้นท่ีมีมาตรฐาน มีความเหมาะสมและ
เพียงพอ 

- จุดพักรถต้นทางและปลายทาง  พิจารณาความสะอาด การบํารุงรักษาเบื้องต้น ฯลฯ 

2. แผนการให้บริการ 

- สิ่งอํานวยความสะดวกก่อนเดินทาง พิจารณาแผนการจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น 
การประชาสัมพันธ์ การให้บริการจองตั๋ว ฯลฯ 

- สิ่งอํานวยความสะดวกระหว่างเดินทางและหลังเดินทาง พิจารณาแผนการจัดให้มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก เช่น การให้บริการอาหาร การให้บริการรับส่งผู้โดยสารจากจุดปลายทางไปยัง
การขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น 

3. แผนการเดินรถ 

- การบริหารจัดการและการควบคุมการเดินรถ พิจารณาระบบการบริหารจัดการและแผนการ
บริหารจัดการท่ีดี 

- การพัฒนาพนักงานและรูปแบบการบริการ พิจารณาแผนการจัดให้มีการอบรมพนักงาน การ
สร้างแรงจูงใจและบทลงโทษ ฯลฯ 

4. แผนด้านความปลอดภัยเก่ียวกับตัวรถและผู้โดยสาร 

- แผนด้านความปลอดภัยเก่ียวกับตัวรถ พิจารณาการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย 
แผนการเปลี่ยนรถหรือปรับปรุงสภาพตัวรถ ฯลฯ 

- ความปลอดภัยเก่ียวกับผู้ประจํารถและผู้โดยสาร พิจารณาการเตรียมความพร้อมของ
พนักงานก่อนปฏิบัติหน้าท่ีขับรถ แผนการจัดทําประวัติผู้ประจํารถ ฯลฯ 

5. ฐานะความมั่นคงของผู้ขอ พิจารณาจากทุนจดทะเบียน แผนการเงินและการลงทุน สถานะของ  
นิติบุคคล  

ความปลอดภัยของตัวรถเป็นประเด็นหนึ่งท่ีกรมการขนส่งทางบกใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้
ใบอนุญาตประกอบการเดินรถ เพื่อตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของโครงสร้าง ตัวถัง เครื่องยนต์ และอุปกรณ์
ส่วนควบด้านความปลอดภัยตามท่ีกฎหมายกําหนดที่นํามาใช้ทําการขนส่ง โดยพิจารณาจากอายุการใช้งาน
เฉลี่ยตามความระยะทาง สรุปดังตารางท่ี 4- 19 อย่างไรก็ดี การใช้อายุการใช้งานเฉลี่ยเพียงอย่างเดียวสําหรับ
รถโดยสารที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว อาจจะไม่สะท้อนสภาพของรถ เพราะสภาพของรถจะแปรผันกับระดับการ
บํารุงรักษาและซ่อมแซม ดังนั้นควรจะต้องส่งประวัติการบํารุงรักษาและซ่อมแซมรถควบคู่กับอายุการใช้งาน
เฉลี่ยของรถ  
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116 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ตารางที่ 4-19: เกณฑ์การให้คะแนนสภาพของรถตามระยะทาง 
(หน่วย: คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน < 100 กม. 101-400 กม. >  400 กม. 
รถใหม่* 25 20 20 

ตั้งแต่ 2 ปี ลงมาหรือเป็นรถประกอบใหม่** 22.5 18 18 

มากกว่า 2 – 4 ปี 20 16 16 

มากกว่า 4 – 6 ปี 17.5 14 14 

มากกว่า 6 – 8 ปี 15 12 12 

มากกว่า 8 – 10 ปี 12.5 10 10 

มากกว่า 10 – 12 ปี 10 8 8 

มากกว่า 12 – 14 ปี 7.5 6 6 

มากกว่า 14 – 16 ปี 5 4 4 

มากกว่า 16 ปี 2.5 2 2 

ไม่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถ 0 0 0 

หมายเหตุ: * รถใหม่หมายถึงรถที่ผลิตจากโรงงานภายในประเทศหรือรถที่นําเข้าจากต่างประเทศเพ่ือจําหน่าย (จะประกอบ
ตัวถังจากต่างประเทศหรือในประเทศก็ได้)  

 ** รถประกอบใหม่ หมายถึง รถประกอบขึ้นใหม่จากชิ้นส่วนอุปกรณ์รถเก่าที่แจ้งเลิกใช้แล้วหรือจากชิ้นส่วน
อุปกรณ์รถเก่าที่นําเข้าจากต่างประเทศ 

ที่มา: สํานักงานขนส่งผู้โดยสาร, กรมการขนส่งทางบก, 2550. 

นอกจากการพิจารณาสภาพของรถยังพิจารณาแผนด้านความปลอดภัยเก่ียวกับตัวรถและผู้โดยสาร 
นั่นคือ ผู้ขอต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเก่ียวกับตัวรถและพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าท่ีขับรถ 
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร การพิจารณาความปลอดภัยเก่ียวกับตัวรถ คํานึงถึง 

- สภาพตัวรถท่ีนํามาให้บริการ แผนการเปลี่ยนแปลงรถ/ปรับปรุงสภาพตัวถังรถ รวมทั้งแผนการ
บํารุงรักษารถและการดูแลชิ้นส่วนอุปกรณ์อย่างดี เพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจคุณภาพการให้บริการ 

- ระบบควบคุมความเร็วและอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น เครื่องบันทึกความเร็ว GPS GPRS เข็มขัด
นิรภัย สมรรถนะของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เบรก ยาง เพื่อให้จัดการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพ 

- การประกันภัยเพิ่มเติมจากท่ีกฎหมายบังคับ 

การตรวจสอบและติดตามแผนที่ผู้ประกอบการย่ืนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบการรถโดยสาร
น้ัน นายทะเบียนกลางจะน าข้อมูลเสนอแผนที่ยื่นไว้ประกอบการค าขอก าหนดเป็นเงื่อนไขใน
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง โดยจะมีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ืองว่ามีการ
ปฏิบัติตามข้อเสนอจริงหรือไม่ ภายใน 180 วัน หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด อันเป็น
เหตุให้เส่ือมประโยชน์ต่อประชาชน นายทะเบียนกลางจะเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
กลางพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งต่อไป ทั้งน้ีส านักการขนส่งผู้โดยสารจะตรวจสอบ
สภาพของรถได้เม่ือผู้ประกอบการน ารถโดยสารเข้าไปตรวจสอบเพื่อจดทะเบียนใหม่ ซึ่งจะมี
หลักเกณฑ์การตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
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ข้อสังเกตหลักของเกณฑ์การขออนุญาตนี้คือ เกณฑ์นี้ใช้เฉพาะการขอใบอนุญาตใหม่เท่านั้น สําหรับ
การขอต่อใบอนุญาตยังไม่มีหลักเกณฑ์ลักษณะนี้อยู่ ทําให้การพิจารณาต่อใบอนุญาตอยู่บนฐานของการ
ให้บริการแบบเดิม จึงทําให้การพัฒนาคุณภาพด้านความปลอดภัยเป็นไปแบบไม่เต็มท่ี นอกจากนี้ ในประเด็น
ด้านการกวดขันด้านความปลอดภัยเก่ียวกับรถโดยสารและผู้โดยสาร ซึ่งเป็นเกณฑ์การพิจารณาการยื่นความ
ประสงค์กับกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอใบอนุญาตรถโดยสารประจําทางนั้น เป็นหน้าที่ของฝ่ายตรวจสภาพ
เพื่อให้รถโดยสารเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ อย่างไรก็ดี ยังขาดความเชื่อมโยงในการติดตามและ
ประมวลผลระหว่างฝ่ายท่ีพิจารณาออกใบอนุญาตกับฝ่ายตรวจสภาพรถ กล่าวคือ ในกรณีท่ีรถโดยสารมี
มาตรฐานความปลอดภัยไม่เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบก ฝ่ายตรวจสภาพรถจะต้องนําส่งข้อมูลมายังฝ่าย
พิจารณาออกใบอนุญาต และจะต้องมีผลต่อเกณฑ์การต่อใบอนุญาตหรือเส้นทางการเดินรถท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ดังนั้นจะต้องมีการกํากับดูแลคุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจําทาง จะต้องดําเนินการโดยมีกระบวนการท่ี
สําคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

1. บริหารสัญญาที่อิงกับผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ ( Performance-Based Quality Contracts) 
และกําหนดสาระเง่ือนไขการให้บริการเดินรถ (ระบุไว้แนบท้ายใบอนุญาต) อย่างชัดเจน มี
มาตรฐานคุณภาพการบริการขั้นต่ําระบุไว้ 

2. ต้องจัดทําดัชนีชี้วัดผลงานเชิงคุณภาพ (Service Quality Index: SQI) 

3. อาศัยเทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล เข้ามาช่วยในการติดตาม ตรวจสอบการให้บริการของ
ผู้ประกอบการว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานตามเง่ือนไขสัญญาหรือไม่ 

อย่างไรก็ดี ยังมีข้อจํากัดที่เก่ียวข้องกับการกํากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถของการ
ประกอบการกิจการรถโดยสารประจําทาง แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 23 
กําหนดห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการขนส่งประจําทาง การขนส่งไม่ประจําทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก หรือการ
ขนส่งส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน โดยมาตรา 24 ได้กําหนดถึงคุณสมบัติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทาง การขนส่งไม่ประจําทางและการขนส่งโดยรถขนาดเล็กว่าต้องมีสัญชาติ
ไทย 

ในกรณีท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดนั้นต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทย หากปรากฏว่าผู้ใดฝ่าฝืนประกอบการขนส่งโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจําคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 126) จะเห็นได้ว่าผู้ท่ีมีสิทธิขออนุญาต
นั้นอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ และจะเป็นนิติบุคคลท่ีเป็นของเอกชนหรือเป็นนิติบุคคลท่ีเป็น
ของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือองค์การ
ของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ 

จากข้อเท็จจริงท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบันจะพบว่าในการขนส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัดและในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีผู้ประกอบการขนส่งท่ีสําคัญอยู่สองรายซึ่งล้วนเป็นรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ 
บริษัท ขนส่ง จํากัด และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
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118 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

บริษัท ขนส่ง จํากัด เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อปี 2481 
สังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งกระทรวงคมนาคมถือหุ้นอยู่เกือบ 100% โดยได้รับอนุญาตให้ประกอบการขนส่ง  
ท้ังนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีดังท่ีปรากฏในหนังสือของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี คค.5860-2502 ลงวันที่ 
30 ตุลาคม 2502 และคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ได้พิจารณามีมติให้บริษัท ขนส่ง จํากัด 
เป็นผู้ได้รับอนุญาตในการประกอบการเดินรถโดยสารประจําทางต่างจังหวัดแต่ผู้เดียว โดยกรมการขนส่งทาง
บกเป็นผู้พิจารณากําหนดอายุสัมปทาน ซึ่งกําหนดทุกๆ 7 ปี 

ส่วนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนั้น เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 และคณะรัฐมนตรีมีมติลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2526 ให้องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจําทางท้ังเส้นทางหมวด 1 และ
เส้นทางหมวด 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมท้ังเส้นทางท่ีเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ ยกเว้นเส้นทางหมวด 4 เส้นทางใดท่ีองค์การขนส่งมวลชนไม่อาจ
ดําเนินการได้ ก็ให้เสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป 

ในการประกอบกิจการขนส่งนั้น นอกจากบริษัท ขนส่ง จํากัดและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะมีรถ
โดยสารของตนเองท่ีวิ่งให้บริการรับขนส่งคนโดยสารแล้ว ยังมีการให้เอกชนรายอื่นเข้าร่วมในการเดินรถด้วย 
ประเด็นปัญหาที่น่าพิจารณามีอยู่ว่า ท้ังบริษัท ขนส่ง จํากัดและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ใดในการอนุญาตเช่นนั้น  

ในส่วนของบริษัท ขนส่ง จํากัดนั้น เนื่องจากเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีถูกจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์จึงไม่สามารถหากฎหมายใดมารองรับการท่ีบริษัท ขนส่ง จํากัด จะอนุญาตให้ผู้อื่นได้เข้าร่วมเดิน
รถด้วยได้ การดําเนินการของบริษัท ขนส่ง จํากัดจะมีแต่เพียงขอบวัตถุประสงค์และข้อบังคับตามหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ขนส่ง จํากัด ท่ีกําหนดว่าบริษัท ขนส่ง จํากัด มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการรวมไป
ถึงการตั้งตัวแทน นายหน้า รับเป็นตัวแทน รับเป็นนายหน้า ในกิจการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการรับขนส่ง รวม
การงาน หรือสมทบกับบุคคล หรือนิติบุคคลเพื่อประโยชน์แห่งการงานของบริษัท ขนส่ง จํากัดรวมทั้งการเข้า
หุ้นส่วนหรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดๆ ด้วย  

ในทางปฏิบัติพบว่า เมื่อคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้อนุญาตให้บริษัทขนส่ง จํากัด
เดินรถได้ในเส้นทางใดและได้กําหนดถึงจํานวนและปริมาณของรถไว้ เอกชนรายใดที่เข้าร่วมเดินรถกับบริษัท
ขนส่งจํากัดก็สามารถให้บริการเดินรถโดยสารในเส้นทางดังกล่าวได้โดยมิต้องมาขออนุญาตจากคณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบกกลางอีก ในทางปฏิบัติพบว่า บริษัท ขนส่ง จํากัด ได้ออกระเบียบระเบียบและคู่มือ  
รถร่วมบริษัท ขนส่ง จํากัด พุทธศักราช 2547 โดยมีสาระสําคัญว่าด้วยเห็นเป็นการสมควร บริษัท ขนส่ง จํากัด 
จึงให้กําหนดระเบียบรถร่วม พ.ศ. 2547 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ บริษัทขนส่ง จํากัด ในการประชุมครั้งท่ี 7/2547 เมื่อ
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2547 ซึ่งในระเบียบฉบับนี้มีสาระสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับการให้เอกชนเข้ามาร่วมเดินรถกับ
บริษัท ขนส่ง จํากัด เอกชนดังกล่าวจะทําสัญญากับบริษัท ขนส่ง จํากัดท่ีเรียกว่า "สัญญารถร่วม”  และ "รถร่วม" 
หมายความว่า รถโดยสารที่บริษัท ขนส่ง จํากัดให้สิทธิแก่เจ้าของรถร่วมบริการรถโดยสารประจําทางเข้าร่วม
เดินรถในเส้นทางเดินรถโดยสารประจําทางท่ีบริษัท ขนส่ง จํากัดได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง โดย
เจ้าของรถร่วมได้ทําสัญญารถร่วมไว้กับบริษัท ขนส่ง จํากัด ท้ังนี้บริษัท ขนส่ง จํากัด ได้จัดรถเข้าเดินรถใน
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เส้นทางแล้วและ "เจ้าของรถร่วมยินยอมจดทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินรถกับบริษัท ขนส่ง จํากัด" โดยเจ้าของ
รถร่วมจะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัท ขนส่ง จํากัดซึ่งค่าธรรมเนียมทําสัญญารถร่วมมีอัตราคันละ 200 
บาท และต้องเสียค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาในแต่ละปีอีกตามอัตราท่ีกําหนด นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องส่ง
รายได้เป็นจํานวนเงินเท่ากับอัตราค่าโดยสาร 1 คนต่อ 1 เท่ียวที่กําหนดในเส้นทางนั้นๆ โดยจ่ายให้บริษัท 
ขนส่ง จํากัดเป็นรายวันอีกด้วย 

กรณีบริษัทขนส่ง จ ากัด  มีข้อกําหนดอยู่บางส่วนที่ทําให้ตีความไปได้ว่า บริษัท  ขนส่ง จํากัดเป็น
เจ้าของรถร่วม กล่าวคือ  ต้องมีการโอนทะเบียนรถให้แก่บริษัทขนส่ง จํากัด ซึ่งการโอนดังกล่าวบริษัท ขนส่ง 
จํากัดถือว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ และมีการโอนคืนเมื่อมีการเลิกสัญญา อย่างไรก็ตาม ในกรณีของบริษัทขนส่ง 
จํากัดนี้มีความยุ่งยากมากขึ้นในการพิจารณาว่า บริษัทเป็นเจ้าของรถร่วมด้วยหรือไม่เพราะข้อความในหลาย
ข้อดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพราะเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและจากระเบียบ และคู่มือรถ
ร่วมบริษัทขนส่ง จํากัดพุทธศักราช 2547 นั้นปรากฏว่าในเบื้องต้นอาจเป็นไปได้ว่า บริษัท ขนส่ง จํากัดไม่ได้
เป็นเจ้าของรถร่วม ดังข้อความท่ีปรากฏในข้อ 4 ข้อ 13 และข้อ 14 ของระเบียบท่ีกล่าวถึงความเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในรถท่ีจะนําเข้ามาร่วมขนส่ง (กรอบท่ี 4-1) 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีของบริษัทขนส่ง จํากัดนี้มีความยุ่งยากมากขึ้นในการพิจารณาว่า บริษัทเป็น
เจ้าของรถร่วมด้วยหรือไม่เพราะข้อความในหลายข้อดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพราะเมื่อ
พิจารณาจากข้อเท็จจริงและจากระเบียบ และคู่มือรถร่วมบริษัทขนส่ง จํากัดพุทธศักราช 2547 นั้นปรากฏว่าใน
เบื้องต้นอาจเป็นไปได้ว่า บริษัท ขนส่ง จํากัดไม่ได้เป็นเจ้าของรถร่วม ดังข้อความท่ีปรากฏในข้อ 4 ข้อ 13 และ
ข้อ 14 ของระเบียบท่ีกล่าวถึงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถท่ีจะนําเข้ามาร่วมขนส่ง 

อนึ่งการมีกรรมสิทธิ์หมายความว่าเป็นเจ้าของ ซึ่งตามปกติเจ้าของมีสิทธิครอบครองอยู่แล้ว แต่ในบาง
กรณีแม้บุคคลใดไม่ได้เป็นเจ้าของก็มีสิทธิครอบครองได้ เช่น การเช่ารถโดยสารของบุคคลอื่นมา หรือไปเช่าซื้อ 
แม้กระท่ังการยืมรถโดยสารของคนอื่นมาใช้ และการร่วมทุน 
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120 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

กรอบที่ 4-1:  การท าสัญญารถร่วม ตามระเบียบ และคู่มือรถร่วมบริษัทขนส่ง จ ากัด พุทธศักราช 2547 

ข้อ 4. ในระเบียบนี ้
(1) "บริษัท" หมายความว่า บริษัท ขนส่ง จํากัด 
(2) "รถร่วม" หมายความว่า รถโดยสารที่บริษัทให้สิทธิแก่เจ้าของรถร่วมนําเข้าเดินประจําเส้นทางเดิน 

รถโดยสาร ประจําทางที่บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยเจ้าของรถร่วมได้ทําสัญญารถร่วมไว้กับ
บริษัท และบริษัทได้จัดรถเข้าเดินรถในเส้นทางแล้ว "เจ้าของรถร่วมยินยอมจดทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินรถ
กับบริษัท" 

(3) "เจ้าของรถร่วม" หมายความว่า ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง หรือสิทธิในการใช้รถโดยสาร โดยนิติกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นคู่สัญญารถร่วมกับบริษัท” 

ข้อ 13 การทําสัญญารถร่วม เจ้าของรถร่วมต้องปฏิบัติดังนี ้
(1) แสดงหลักฐานว่า เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการครอบครอง หรือสิทธิในการใช้รถคันที่จะทําสัญญารถร่วม 
(2) ต้องยินยอมโอนทะเบียนรถให้กับบริษัทเพื่อจดทะเบียนเป็นรถโดยสารประจําทาง 
(3) ..................  
ข้อ 14 ในระหว่างอายุสัญญารถร่วมเจ้าของรถร่วมต้อง 
(1) ไม่ขาดต่อทะเบียนรถคันที่ทําสัญญารถร่วมไว ้
(2) ต้องไม่ขาดต่ออายุสัญญาประกันภัยตามที่บริษัทกําหนด 
(3) ต้องมีกรรมสิทธิ ์สิทธิครอบครองหรือสิทธิในการใช้รถของรถคันที่ทําสัญญารถร่วมไว้........ 
ข้อ 21. การเลิกสัญญารถร่วม หรือเพิกถอนสัญญารถร่วมให้จัดทําเป็นประกาศและให้ดําเนินการถอนรถออกจาก
บัญชี ขส.บ.11 ตลอดจนโอนทะเบียนคืนให้แก่เจ้าของรถร่วม การเพิกถอนสัญญารถร่วม 
ที่มา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2553. 

ส าหรับกรณีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) นั้น ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 มาตรา 7 ให้อํานาจแก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในการตั้งตัวแทน ตัวแทนค้า
ต่าง ในกิจการตามวัตถุประสงค์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือร่วมกิจการหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อ
ประโยชน์แห่งกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ 

ในทางปฏิบัติได้ปรากฏว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ให้เอกชนมาร่วมในการเดินรถ โดยได้ออก
ระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพว่าด้วยการบริหารจัดการและกํากับดูแลรถโดยสารเอกชนร่วมบริการโดย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.  2519 
โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับการเข้าร่วมเดินรถดังนี้ คือ 

ก. องค์การในฐานะผู้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง มีสิทธิยื่นขอกําหนดเส้นทางรถโดยสารต่อ
กรมการขนส่งทางบก ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขอนํารถโดยสารเข้าร่วมเดินรถกับองค์การ
จะต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการเดินรถโดยสารประจําทาง  มีสัญชาติ
ไทยและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองรถโดยสารที่จะนําเข้าร่วมเดินรถโดยชอบด้วย
กฎหมาย สิทธิในใบอนุญาตประกอบการขนส่งท่ีองค์การได้รับจากกรมการขนส่งทางบก เป็นของ
องค์การและองค์การมีสิทธิคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ คําสั่ง ท่ีองค์การกําหนดไว้ 



กลไกการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของตัวรถของรถโดยสารประจ าทาง 
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ข. การขอเข้าร่วมเดินรถต้องทําเป็นแบบพร้อมหนังสือตามท่ีองค์การกําหนด  

ค. การจัดทําสัญญา การชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ ดําเนินการหลังจากได้รับอนุมัติจากองค์การ และ
ผ่านการอนุมัติบรรจุรถในบัญชี ชล.บ.11 จากกรมการขนส่งทางบกแล้ว 

ง. องค์การมีสิทธิบอกเลิกสัญญา หากผู้ประกอบการไม่ชําระค่าตอบแทนติดต่อกันเกินกว่า 2 งวด 

จ. ผู้ประกอบการต้องชําระค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมเดินรถและค่าธรรมเนียมทําสัญญาตามอัตราที่
กําหนด 

ในกรณี ขสมก. เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและจากสัญญาที่ ขสมก.  ทํากับรถร่วมท่ีใช้ชื่อว่า “สัญญา
ให้ประกอบการเดินรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ” นั้นปรากฏว่า 

1. เป็นการแน่นอนว่ารถร่วมไม่ได้เป็นของ ขสมก. 

2. ส่วนในกรณีท่ีจะกล่าวว่า ขสมก. เป็นผู้ครอบครองรถท่ีเข้าร่วมบริการ ก็ไม่ชัดเจนและสามารถ
ตีความข้อเท็จจริงและข้อสัญญาระหว่าง ขสมก. กับเจ้าของรถร่วมได้เช่นกันว่า ขสมก.  เป็นผู้ครอบครองรถ
หรือไม่ กล่าวคือ 

ก. ผู้เข้าร่วมเดินรถต้องเป็นผู้จัดหารถโดยสาร และต้องซ่อมแซมรถเอง โดยไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ 
ขสมก. และไม่ปรากฏว่ามีการโอนการครอบครองให้ เพียงแต่รถร่วมต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
สัญญาที่ทํากันไว้เท่านั้น 

ข. แม้ว่าตามข้อ 8. ของสัญญาฉบับนี้กําหนดว่า การจดทะเบียนหรือต่อทะเบียนรถโดยสารให้ทําใน
นามของ ขสมก. ก็ตามก็ไม่ได้เป็นการแสดงว่ามีการมอบสิทธกิารครอบครองรถโดยสารให้แก่ ขสมก. 

ค. ผู้ควบคุมรถโดยสารเป็นบุคคลท่ีร่วมเดินรถหามาตามข้อ 11 ของสัญญา โดยมีเพียงมาตรา 9 ของ
สัญญา กําหนดให้ผู้ร่วมเดินรถต้องควบคุมพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร .... ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่งของ ขสมก. แต่ ขสมก.ไม่ได้ควบคุมบุคคลเหล่านี้โดยตรงแต่กําหนดให้
เจ้าของรถร่วมซึ่งเป็นผู้จัดจ้างบุคคลเหล่านี้ให้กระทําตาม นอกจากนี้ในข้อสัญญาข้อท่ี 10 ยัง
กําหนดให้ในกรณีท่ีพนักงานขับรถกระทําการ ขับรถเกิดอุบัติเหตุก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ  แก่
ผู้โดยสารหรือบุคคลภายนอก .... เจ้าของรถร่วมต้องรับผิดชอบเอง  

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว สิทธิการครอบครองรถจึงไม่อยู่ท่ี ขสมก. เช่นกัน 

นอกจากนั้น ผู้มีใบอนุญาตประกอบการส่วนใหญ่ให้สิทธิการเข้าร่วมเดินรถต่อ หรือการให้ใบอนุญาต
ต่อให้แก่เอกชนรายอื่นเข้าร่วมในการเดินรถ  ทําให้เกิดประเด็นปัญหาขึ้น (รายละเอียดในกรอบท่ี 4-2) ดังนั้น
ควรหาหลักเกณฑ์เพื่อให้ความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว 

 

 

 

 

 



บทที่ 4  
 

122 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

กรอบที่ 4-2:  ปัญหาจากการให้สิทธิการเข้าร่วมเดินรถต่อ กรณีรถตู้โดยสารร่วมเส้นทางตาก-แม่สอด 

ปัญหาการเรียกร้องของผู้ประกอบการรถตู้โดยสารร่วมเรื่องการถูกเอาเปรียบจากผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการ นําไปสู่การประกาศจะหยุดเดินรถตู้โดยสารประจําทางเส้นทางตาก-แม่สอด อาจก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนต่อประชาชน ทั้งนี้เหตุแห่งความวุ่นวายคือ ความขัดแย้งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการกับ
ผู้ประกอบการรถร่วม โดยบริษัท เพชรสังวาล จํากัด ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการกําหนดกฎเกณฑ์การ
เรียกเก็บเงินสําหรับการเปล่ียนรถใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการรถร่วมเห็นว่าเป็นเงินจํานวนมาก คือ  คันละ 15,000-
26,000 บาท ในกรณีเจ้าของรถเดิมเปล่ียนรถใหม่ และคันละ 50,000 บาท ในกรณีเปล่ียนเจ้าของรถและเปล่ียนรถ
ใหม่ (ค่าสิทธิในการเข้าร่วมเดินรถครั้งแรก) นอกจากนี้ยังมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าวิน และค่ารายเดือน 
เป็นต้น และพบว่ารถบางคันใช้งานมานานทําให้รถยนต์มีสภาพเก่าและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

ดังที่กล่าวมาข้างต้น ความขัดแย้งภายในบริษัทก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนผู้ใช้บริการขนส่ง
สาธารณะ โดยที่ผู้กํากับดูแลก็ไม่สามารถหาทางยุติปัญหาได้ในระยะเวลาส้ัน เนื่องจากผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการมีอํานาจในการให้สิทธิเข้าร่วมเดินรถต่อและสามารถกําหนดกติกาภายในบริษัทได้เอง ซึ่ง
ผู้ประกอบการรถร่วมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระบบการจัดการของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ ทั้งนี้กรมการ
ขนส่งทางบกเป็นผู้ให้ใบอนุญาตประกอบการหรือให้สิทธิการเดินรถแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ และผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการมักให้สิทธิเข้าร่วมเดินรถต่อกับผู้ประกอบการรถร่วมและเก็บค่าธรรมเนียมสิทธิในการเข้าร่วม 
(ค่าหัวคิว) ซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการบางรายไม่มีรถเป็นของตนเองแต่ได้รายได้จากการ 

เก็บค่าธรรมเนียมสิทธิในการเข้าร่วมเพียงอย่างเดียว ในกรณีนี้หากเกิดความขัดแย้งภายในองค์กรอาจส่งผลต่อการ
จัดการเดินรถได ้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเงื่อนไขหลังใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ข้อ 
2 ได้ระบุถึงสิทธิในรถว่า “ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในรถที่ใช้ในการ
ขนส่ง”  ถ้าตีความอย่างตรงไปตรงมาหมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการต้องใช้รถที่ตนเองเป็นเจ้าของ 
หรือรถเช่าบุคคลอ่ืน หรือรถเช่าซื้อ หรือยืมบุคคลอ่ืน หรือการร่วมทุนเท่านั้น เมื่อหมายความเช่นนี้การให้สิทธิเข้า
ร่วมเดินรถต่อกับผู้ประกอบการรถร่วมก็ไม่สามารถกระทําได้ 

แต่ในทางปฏิบัติการตีความถึงสิทธิในรถขึ้นอยู่กับสัญญาระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการและ
ผู้ประกอบการรถร่วมซึ่งในทางกฎหมายผู้ประกอบการรถร่วมจะโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในการครอบครอง หรือสิทธิ
ในการใช้รถให้กับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการเป็นเจ้าของรถ เพื่อที่จะได้สิทธิในการเข้าร่วมเดินรถ ดังนั้นกรมการ
ขนส่งทางบกควรเข้ามากํากับดูแลในเรื่องการให้สิทธิการเข้าร่วมเดินรถต่อ  ความปลอดภัยและมาตรฐานการ
ให้บริการของผู้ประกอบการขนส่ง และตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการทั้งในส่วนของ  
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งและผู้ประกอบการรถร่วม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งอีก 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2553. 

4.5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับยกระดับการตรวจสภาพรถโดยสารประจ าทาง  

การวิเคราะห์ผลของการตรวจสภาพรถโดยสารประจําทาง มีข้อจํากัดหลายด้าน ได้แก่ 

 ขาดรายละเอียดของข้อมูลด้านการตรวจสภาพรถ  

- ประเภทของข้อบกพร่องท่ีพบในการตรวจสภาพ 

- ข้อมูลอายุรถและการตรวจสภาพ 



กลไกการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของตัวรถของรถโดยสารประจ าทาง 
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 ขาดข้อมูลด้านการตรวจสภาพแบบเรียกตรวจ 

 ขาดข้อมูลด้านการตรวจสภาพ ณ สถานประกอบการ 

จากการพิจารณาแนวทางการกําหนดมาตรการด้านการตรวจสภาพแล้ว ข้อเสนอท่ีควรพิจารณา
ปรับปรุง ได้แก่ 

 พิจารณาคาบเวลาที่เหมาะสมระหว่างรถประเภทต่างๆ และรถอายุต่างๆ ให้เหมาะสม 

 พัฒนากลไกการตรวจสภาพขณะเดินรถ (เรียกตรวจ) ให้เชื่อมโยงกับการตรวจสภาพตาม
คาบเวลา 

 พัฒนาแนวทางการเชื่อมโยงการตรวจสภาพและการให้ใบอนุญาตประกอบการ 
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 บทที่ 5 

 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของตัวรถของ
รถโดยสารประจ าทางของผู้ประกอบการ  

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของตัวรถของรถโดยสารประจ าทางสามารถสะท้อนได้จากหลาย
แง่มุม เช่น สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการซ่อมและบ ารุงรักษาและอัตราส่วนของบุคลากรด้านซ่อมบ ารุงต่อหนึ่ง
กิจการ ที่แสดงรายละเอียดไว้ในบทท่ี 2 เนื้อหาในบทนี้เป็นได้เพิ่มเติมข้อมูลลักษณะการบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยของตัวรถของผู้ประกอบการ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการขนส่งในเขต
กรุงเทพมหานคร ขนส่งระหว่างเมือง และขนส่งภายในจังหวัด 

แนวทางในการประมวลผลการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของตัวรถของผู้ประกอบการ จะ
พิจารณาจากปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบ ารุงรักษาและการซ่อมบ ารุง ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 
หลักการจัดการ ผลิตภาพของบุคลากร และสมรรถนะของรถโดยสารและเครื่องมือ ทั้ง 3 ปัจจัยเป็น
องค์ประกอบท่ีมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพในการบ ารุงรักษารถโดยสาร อย่างไรก็ดีการบริหารด้านการ
บ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงให้รถมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนการประกอบการที่มีอย่างจ ากัด จึง
จ าเป็นต้องผนวกความสามารถในการควบคุมต้นทุนการบ ารุงรักษาและการซ่อมบ ารุงเข้าไปองค์ประกอบหนึ่ง
ของการเพิ่มประสิทธิภาพในการบ ารุงรักษา ดังนั้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลการบ ารุงรักษารถ จึงประกอบด้วย
ประเด็นที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 

1. หลักการจัดการ เป็นปัจจัยท่ีก าหนดนโยบายในการตรวจวัดประสิทธิภาพในการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมบ ารุงรถโดยสาร มีประเด็นที่เก่ียวข้องดังนี้ 

- แผนการจัดการเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการบ ารุงรักษา และออกแบบการบ ารุงรักษาท่ี
เหมาะสม 

- การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างสมดุล 

- การบริหารบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะและไม่มีความช านาญเฉพาะ เพื่อให้เกิดการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรท่ีสามารถท างานได้ตามเป้าหมาย เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรแก้ไข
พฤติกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

2. ผลิตภาพของบุคลากร เป็นองค์ประกอบหลักท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ มีประเด็นที่เก่ียวข้องดังนี้ 

- การควบคุมและตรวจสอบความสามารถในการท างานตามเวลาที่ก าหนด และตามมาตรฐาน
การท างาน 

- การตรวจสอบการท างานของบุคลากรเพื่อประเมินความส าเร็จของงาน 



บทที่ 5  
 

126 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

- การติดตามการท างานท่ีผิดพลาดของบุคลากรเพื่อป้องกันและแก้ไขความผิดพลาดท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

- ความสามารถในการตัดสินใจของบุคลากรด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุง เช่น การเปลี่ยน
และแก้ไขอะไหล่ 

- การเพิ่มทักษะท่ีจ าเป็นในการท างานอย่างเหมาะสม 

3. สมรรถนะของรถโดยสารและเครื่องมือ เป็นปัจจัยส าคัญต่อการสร้างรายได้และรองรับการ
ให้บริการ มีประเด็นที่เก่ียวข้องดังนี้ 

- การเตรียมความพร้อมการให้บริการรถโดยสารให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะช่วง
ความต้องการสูงสุด 

- การตรวจสอบการบ ารุงรักษาตามระยะเวลาเพื่อให้แน่ใจว่ารถพร้อมใช้งาน 

- การควบคุมความถี่ของการบ ารุงรักษานอกก าหนดการท่ีวางแผนไว้ 

- การใช้เครื่องมือท่ีเป็นมาตรฐานเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและง่ายต่อการ
บ ารุงรักษา 

- การมีส่วนร่วมของพนักงานขับรถในการรายงานข้อบกพร่องของรถอย่างถูกต้อง 

- การสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับความพึงพอใจต่อสภาพรถ เพื่อเพิ่มจ านวน
ผู้โดยสารและรายได้ 

4. การควบคุมต้นทุน มีประเด็นที่เก่ียวข้องดังนี้ 

- สร้างและจัดรูปแบบรายงานตามกิจกรรมที่ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการบ ารุงรักษา
และซ่อมบ ารุง 

- ประเมินผลของรายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงเพื่อ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ตัดสินใจถึงการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้นที่เป็นปัจจัยท าให้ต้นทุนลดลง 

การศึกษานี้จึงใช้แนวทางการตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพของการบ ารุงรักษาและตรวจสภาพ
รถโดยสาร และจัดท าแบบสอบถามเพื่อศึกษาการด าเนินการด้านความปลอดภัยของตัวรถของผู้ประกอบการรถ
โดยสารประจ าทาง ได้แก่ รูปแบบการประกอบการการ ข้อมูลการบ ารุงรักษา และแนวทางการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการบ ารุงรักษา (แบบสอบถามดังภาคผนวก ก)  โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็นสอง 
ส่วน คือ ข้อมูลท่ัวไปเพื่อจ าแนกรูปแบบการประกอบการ และด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุง 

การส ารวจผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทาง ได้แบ่งการส ารวจตามลักษณะของผู้ประกอบการ และ
ตามลักษณะ เส้นทางการให้บริการรถโดยสารประจ าทาง ได้แก่ ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาต ผู้ประกอบการ  
รถร่วมขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการรถร่วมขนาดเล็ก นอกจากนี้ ยังแบ่งตามการให้บริการของเส้นทางการ
ให้บริการระหว่างเมือง และเส้นทางการให้บริการภายในเมือง การประกอบการรถตู้โดยสารประจ าทางซึ่งเป็น



การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของตัวรถของรถโดยสารประจ าทางของผู้ประกอบการ 
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รูปแบบท่ีมีอัตราการขยายตัวสูงกว่าการขนส่งของรถโดยสารมาตรฐานอื่น เนื่องจากมีการให้บริการที่
สะดวกสบาย  

การวิเคราะห์ลักษณะ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของตัวรถโดยสารประจ าทางของ
ผู้ประกอบการ ได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทางจ านวน 29 ราย 
(ตารางท่ี 5-1) เพื่อจัดท ากรณีศึกษาด้านความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 

ตารางที่ 5-1: สรุปจ านวนการส ารวจผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทางเพื่อจัดท ากรณีศึกษา 

ด้านความปลอดภัยของตัวรถ 

 ผู้ประกอบการที่มี
ใบอนุญาต 

ผู้ประกอบการ 
รถร่วมขนาดใหญ่  

ผู้ประกอบการ 
รถร่วมขนาดเล็ก  

รถโดยสารขนาดใหญ่ระหว่างเมือง 1 ราย 2 ราย 4 ราย 

รถโดยสารขนาดใหญ่ในเขตเมือง 4 ราย 6 ราย 4 ราย 

รถตู้โดยสารและรถสองแถว 3 ราย 1 ราย 4 ราย 

5.1 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของตัวรถ ด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  

การบริหารจัดการด้านการบ ารุงรักษาและการซ่อมบ ารุงของผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทาง ได้
ประมวลลักษณะของการประกอบการที่มีผลต่อการบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงของตัวรถ สามารถสรุปภาพรวมได้
ดังตารางท่ี 5-2 กล่าวคือ ผู้ประกอบการรถโดยสารที่ถือใบอนุญาตและผู้ประกอบการรถร่วมขนาดใหญ่จะมี
ลักษณะการบริหารจัดการด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมในลักษณะเดียวกัน แต่มีลักษณะแตกต่างจาก
ผู้ประกอบการรถร่วมขนาดเล็ก  นั่นคือ กิจการขนาดใหญ่จะบริหารจัดการด้านการซ่อมบ ารุงอย่างเป็นระบบ 
โดยมีฝ่ายบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงของบริษัท มีการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกให้บริการ และมีแบบฟอร์ม
ส าหรับการตรวจสอบรถในแต่ละวัน ในทางตรงกันข้ามกิจการขนาดเล็กจะใช้ประสบการณ์ด้านการซ่อมบ ารุง
จากเจ้าของรถเท่านั้น จึงไม่มีการเก็บข้อมูลในการประกอบการ 
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ตารางที่ 5-2: การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแยกตามลักษณะของกิจการ 

การบริหารจัดการด้าน 
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  

ผู้ประกอบการ 
ที่มีใบอนุญาต 

ผู้ประกอบการ 
รถร่วมขนาดใหญ่ 

ผู้ประกอบการ 
รถร่วมขนาดเล็ก 

มีฝ่ายบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงของตนเอง    
- มีฝ่ายซ่อมและบ ารุงรักษาของตนเอง   X 
- ใช้บริการเหมาซ่อม  X X 
- ใช้บริการศูนย์ให้บริการจากบริษัทที่จ าหน่ายรถ
โดยสาร 

  X 

- ไม่มีฝ่ายซ่อมบ ารุง X X  
การตรวจสอบสภาพรถโดยสารก่อนออกให้บริการ    
- มีการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกให้บริการโดยช่าง   X 
- มีการตรวจสอบสภาพรถก่อนออกให้บริการโดยคนขับ    
การมีแบบฟอร์มส าหรับการตรวจสอบรถแต่ละวัน    
- มีแบบฟอร์มการตรวจสอบ   X 
- บันทึกข้อมูลการตรวจสอบ   X 
การก าหนดเวลาการบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุง     
- มีก าหนดเวลาการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมที่แน่นอน   X 

 

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของตัวรถโดยสารประจ าทางจะมีลักษณะแตกต่างกันตามรูปแบบ
ของการจัดตั้งองค์กรและขนาดกิจการ กล่าวคือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีรูปแบบองค์กรเป็น
รัฐวิสาหกิจ ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของภาครัฐ บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) มีรูปแบบเป็นบริษัทจ ากัด จึงไม่
เพียงมีเป้าหมายทางด้านก าไรในการด าเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ต้องให้บริการให้ครอบคลุมการเดินทางทางถนน
ด้วยการให้บริการสาธารณะ ขณะที่ผู้ประกอบการเอกชนมีเป้าหมายเพื่อด าเนินธุรกิจเพื่อให้ได้ก าไรสูงสุดและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้โดยสาร ด้วยรูปแบบขององค์กรที่แตกต่างกันจึงมีผลต่อการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยของตัวรถโดยสาร จึงลักษณะการบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงจึงแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1  การบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงของ ขสมก. 

การซ่อมและบ ารุงรักษารถโดยสารของ ขสมก. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รถของ ขสมก. ท่ีใช้
บุคลากรภายในซ่อมและบ ารุงรักษาเอง จ านวน 121 คัน และรถท่ีเหมาซ่อมโดยบริษัทผู้ผลิตรถ 3,379 คัน รวม
ท้ังหมด 3,500 คัน เป็นรถท่ีให้บริการ (availability) ได้ร้อยละ 82.86 ของจ านวนรถท้ังหมด การเหมาซ่อม ขสมก. 
จะท าสัญญาเป็นระยะเวลา 10 ปี ครอบคลุมการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องยนต์และตัวถัง อัตราค่าเหมาซ่อม
คงท่ีและไม่เปลี่ยนแปลงตามอายุการใช้งานรถ โดยเฉลี่ยค่าเหมาซ่อมของรถไม่ปรับอากาศเท่ากับ 4.82 บาท
ต่อกิโลเมตร และรถปรับอากาศเท่ากับ 6.50-6.60 บาทต่อกิโลเมตร แต่อัตราค่าเหมาซ่อมจะเพิ่มเมื่อวิ่งเกิน 
240 กิโลเมตรต่อคันต่อวัน 

รถโดยสารส่วนใหญ่ของ ขสมก. เป็นรถเหมาซ่อมจึงต้องมีขั้นตอนการตรวจรับแต่ละระบบให้เป็นไป
ตามแผนการซ่อมของบริษัทเหมาซ่อมตามรายการที่ระบุไว้ นอกจากนี้ต้องประสานงานกับบริษัทเหมาซ่อมให้
ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ส่วนควบ ระบบเบรก ระบบช่วงล่าง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เก่ียวกับตัวรถ และต้องบริหาร
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จัดการบริษัทช่างเหมาซ่อมให้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดและควบคุมการซ่อมให้อยู่ในสภาพดี พร้อมออก
วิ่งบริการรับ-ส่งผู้โดยสาร เช่น ให้ผู้เหมาซ่อมส่งรถเข้าตรวจสภาพตามก าหนดเวลา และตรวจเช็คหลังจากท่ี
ได้รับมอบรถจากบริษัทผู้เหมาซ่อม หากยังไม่เรียบร้อยให้แจ้งผู้เหมาซ่อมด าเนินการปรับปรุงทันที 

รถโดยสารของ ขสมก. ท่ีซ่อมและบ ารุงรักษาเอง ใช้แนวทางการบริหารจัดการภายใต้ระบบคุณภาพ 
ISO 9001 คือ ระบบการบริหารงานท่ีจะช่วยสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร 
ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นต้นของกระบวนการคือ การติดต่อขายสินค้า การจัดซื้อ เรื่อยไปจนถึงการผลิต การ
ตรวจสอบขั้นสุดท้ายและการจัดส่ง  ในส่วนของ ขสมก. ได้ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการกับรถจ านวน 90 
เส้นทาง จากจ านวน 108 เส้นทาง จึงได้ตรวจสอบรถโดยสารก่อนให้บริการ และยังบ ารุงรักษารถของ ขสมก. 
โดยบุคลากรด้านซ่อมและบ ารุงรักษาประมาณ 100 คน ซึ่งแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในเขตการเดินรถท่ี 5 
และ เขตการเดินรถท่ี 6 มีช่างท้ังหมด 70 คน ท าหน้าท่ีซ่อมรถโดยสารประจ าทางอย่างเดียว และส่วนหนึ่ง
ประจ าอยู่ท่ีส่วนกลางท าหน้าท่ีซ่อมและบ ารุงรักษาท้ังรถโดยสารประจ าทางและรถของส านักงาน  

กลุ่มที่ 2  การบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงของ บขส. 

การซ่อมและบ ารุงรักษารถโดยสารของ บขส. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รถของ บขส. และรถเช่าซึ่ง
มีค่าเช่าที่รวมค่าซ่อมและบ ารุงรักษาแล้ว รถของ บขส.  จะก าหนดการซ่อมบ ารุง ตามระยะทางประมาณทุก 
200,000 กิโลเมตร และมีการตรวจเช็คสภาพพร้อมใช้งานก่อนออกให้บริการ ในส่วนของรถเช่าพนักงานขับรถ
จะเป็นผู้สังเกตความผิดปกติและแจ้งมายัง บขส. เพื่อให้บริษัทท่ีเช่าน ารถเข้าซ่อมบ ารุง โดยสัญญาการเช่ารถ
จะรวมการซ่อมใหญ่ท่ีอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 15 วัน จึงมีการส ารองรถไว้ที่ร้อยละ 10 และมีแนวทางการ
ซ่อมและบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ( preventive maintenance) เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องเสียหาย การบ ารุงรักษา
รวมตั้งแต่การท าความสะอาดเครื่องยนต์ การตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ การเปลี่ยนอะไหล่ตามก าหนดอายุการ
ใช้งาน การเปลี่ยนตัวถังจะก าหนดให้มีการเปลี่ยนทุก 7 ปี (คัสซีเดิม) ส่วนเครื่องยนต์ไม่ได้มีก าหนดท่ีแน่นอน 
และจะเปลี่ยนเมื่อเครื่องยนต์เสียจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ 

นอกจากนี้ ยังตรวจสอบสภาพรถโดยสารเพิ่มเติม ได้แก่ การเอียงของรถขณะบรรทุกผู้โดยสารต้องไม่
เกิน 15 องศา รอยร้าวของกระจก และยาง ซึ่งก าหนดให้ยางล้อหน้าต้องมีดอกยางไม่น้อยกว่า 7 มิลลิเมตร 
จากยางท่ีเต็มประสิทธิภาพท่ี 14 มิลลิเมตร แต่ไม่ได้ก าหนดยางหลัง การก าหนดเรื่องยางล้อ บขส. ได้แนวทาง
การก าหนดมาตรฐานยางจากบริษัทผู้ผลิตยาง โดยท่ัวไปประเทศท่ีมีการก าหนดมาตรฐานยางจะก าหนดให้ยาง
ทุกเส้นต้องมีดอกยางไม่ต่ ากว่า 4 มิลลิเมตร  

กลุ่มที่ 3  การบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงของผู้ประกอบการเอกชนที่ถือใบอนุญาต 

ผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาตจะมีลักษณะแตกต่างกันตามประเภทรถท่ีให้บริการ แบ่งเป็น รถโดยสาร
ขนาดใหญ่และรถสองแถว การซ่อมและบ ารุงรักษาของรถโดยสารขนาดใหญ่มักมีฝ่ายซ่อมและบ ารุงรักษาของ
บริษัทเอง เนื่องจากสามารถควบคุมการบ ารุงรักษาได้ง่ายกว่าและมีขนาดกิจการท าให้เกิดการประหยัดต่อ
ขนาด (economy of scale) โดยท่ัวไปกิจการของรถโดยสารขนาดใหญ่จะมีความคุ้มค่าที่จะมีฝ่ายซ่อมและ
บ ารุงรักษาเมื่อกิจการมีรถมากกว่า 30 คัน ขณะที่รถโดยสารขนาดเล็กหรือรถสองแถวจะมีความคุ้มค่าที่จะมี
ฝ่ายซ่อมและบ ารุงรักษาเมื่อกิจการมีรถมากกว่า 10 คัน นอกจากนี้อายุการใช้งานยังมีผลต่อการบริหารจัดการ
ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ รถโดยสารใหม่ส่วนใหญ่จะซ่อมบ ารุงโดยบริษัทผู้ผลิตรถ และรถโดยสารที่มีอายุการใช้
งานมากจะซ่อมและบ ารุงรักษาด้วยช่างของบริษัทเอง 
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การซ่อมและบ ารุงรักษาจะมีท้ังการซ่อมตามก าหนดระยะเวลา เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง การ
เปลี่ยนยาง และบางส่วนจะซ่อมและบ ารุงรักษาตามสภาพ ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาตส่วนใหญ่จะมี
แผนการบ ารุงรักษาแน่นอน และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทั้งการเก็บข้อมูลทางเอกสารและการ
เก็บข้อมูลผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังมีแบบฟอร์มส าหรับการตรวจสอบรถโดยสารก่อนการ
ให้บริการ โดยส่วนใหญ่พนักงานขับรถจะเป็นผู้ตรวจสอบและรายงานผลไปยังช่าง 

กลุ่มที่ 4  การบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงของผู้ประกอบการเอกชนร่วมบริการขนาดใหญ่ 

การซ่อมและบ ารุงรักษาของผู้ประกอบการเอกชนร่วมบริการขนาดใหญ่ มีลักษณะเช่นเดียวกับ
ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต เนื่องจากมีขนาดกิจการในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้เอกชนร่วมบริการอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลท้ังกรมการขนส่งทางบก และผู้ถือใบอนุญาต (ขสมก. หรือ บขส.) จึงอาจจะมีข้อก าหนดเพิ่มเติม 
เช่น การก ากับดูแลของ ขสมก. ในเรื่องกรอบของอายุรถโดยสาร ท่ีได้ยกร่างการก ากับดูแลรถร่วมในปี 2550 
ท้ังรถร่วมโดยสารขนาดใหญ่และรถมินิบัส และสามารถบังคับใช้กับรถมินิบัสได้ก่อนเพราะหมดสัญญารถร่วม
ก่อนปี 2550 โดยพิจารณาทั้งด้านความปลอดภัยของรถโดยสารและความคุ้มค่าในการลงทุนของผู้ประกอบการ 
(กรอบท่ี 5-1) 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มที่ 5  การบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงของผู้ประกอบการเอกชนร่วมบริการขนาดเล็ก 

การซ่อมและบ ารุงรักษาของผู้ประกอบการเอกชนร่วมบริการขนาดเล็กหรือผู้ประกอบการที่มีรถเพียง
คันเดียว จะไม่มีแผนการบ ารุงรักษาท่ีแน่นอน แต่สามารถแบ่งการบ ารุงรักษาตามระยะเวลาและตามสภาพได้ 
โดยบางส่วนจะเปลี่ยนตามระยะเวลา เช่น น้ ามันเกียร์ น้ ามันเครื่อง การอัดจารบี แต่ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนตาม
สภาพการใช้งาน และไม่มีฝ่ายซ่อมและบ ารุงรักษา และไม่มีการบันทึกข้อมูลการซ่อมและบ ารุงรักษาและการ
จัดท าบัญชีต้นทุน 

การซ่อมและบ ารุงรักษาแบ่งเป็นการซ่อมใหญ่จะใช้เวลาในการซ่อมประมาณ 4-5 วัน โดยไม่มีการ
ส ารองรถ และการซ่อมเล็กน้อยจะใช้เวลาในการซ่อมประมาณ 1 วัน ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการขาดรายได้จากการ
เดินรถ ท้ังนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องใช้ประสบการณ์การบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงเพื่อยืดการซ่อมและ
บ ารุงรักษา นอกจากนี้ มีการตรวจสภาพรถก่อนให้บริการ แต่ไม่มีการก าหนดรายการการตรวจสอบ 

กรอบที่ 5-1  การก าหนดอายุรถโดยสารมินิบัส ภายใต้การก ากับดูแลของ ขสมก. 

รถมินิบัสที่เข้าร่วมสิทธิการเดินรถภายใต้ใบอนุญาตของ ขสมก. จะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านอายุรถ ดังนี ้

1) รถที่ใช้คัสซีเก่าและใช้เคร่ืองยนต์ดัดแปลงจากเครื่องยนต์ดีเซลเป็นเคร่ืองยนต์ NGV ให้สัญญาการเดินรถ 7 ปี 
โดยคาดว่าผู้ประกอบการจะคุ้มทุนภายใน 5 ปี 

2) รถที่ใช้คัสซีเก่าและใช้เคร่ืองยนต์ใหม่ ให้สัญญาการเดินรถ 10 ปี โดยคาดว่าผู้ประกอบการจะคุ้มทุนภายใน 7 ปี 

3) รถโดยสารใหม่ทั้งคันให้สัญญาเดินรถ 15 ปี โดยคาดว่าผู้ประกอบการจะคุ้มทุนภายใน 10 ปี 
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5.2 การบริหารจัดการภายใต้ข้อก าหนดของกรมการขนส่งทางบก  

กลุ่มที่ 1  การบริหารจัดการภายใต้ข้อก าหนดของกรมการขนส่งทางบกของ ขสมก.  

เขตการเดินรถจะเป็นผู้ส่งรถเข้าตรวจสภาพกับกรมการขนส่งทางบก โดยรถท่ีเหมาซ่อมจะส่งช่างของ
บริษัทเหมาซ่อมติดตามการน ารถเข้าตรวจสภาพ และจะแก้ไขหากรถไม่ผ่านการตรวจสภาพ และรถของ ขสมก. 
ใช้แนวทางการบ ารุงรักษาและตรวสภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 จึงผ่านการตรวจสภาพทุกครั้ง 
นอกจากนี้ยังน าระบบ การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์  (Economic Value Management: 
EVM) มาใช้และก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ซึ่งจะมีผลต่อการปรับขึ้นเงินเดือนของบุคลากร 

กลุ่มที่ 2  การบริหารจัดการภายใต้ข้อก าหนดของกรมการขนส่งทางบกของ บขส. 

บขส. ใช้แนวทางการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยตามท่ีกรมการขนส่งทางบก และไม่ได้พัฒนา
ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยเองมากนัก เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรด้านวิศวกรรม อย่างไรก็ตาม บขส. ได้
ตั้งสถานตรวจสภาพเอกชน (ตรอ.) จึงท าให้มีเครื่องมือท่ีสามารถตรวจสอบมาตรฐานตามท่ีกรมการขนส่งทาง
บกก าหนดได้ ได้แก่ เครื่องตรวจวัดความดัง เครื่องวัดระดับความสว่างของโคมไฟหน้า ระบบเบรก และช่วงล่าง
เพื่อวัดระดับความสะเทือนของล้อ 

นอกจากนี้มีการตรวจสอบรถระหว่างทางและตรวจก่อนเข้า-ออกจากท่ารถ ถ้าหากสภาพรถไม่พร้อม
ให้บริการจะต้องเปลี่ยนถ่ายรถทันที และน ารถส ารองมาให้บริการท้ังรถของ บขส. เอง และรถเช่าซึ่ง
ผู้ประกอบการเจ้าของรถเช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของรถส ารอง 

กลุ่มที่ 3  การบริหารจัดการภายใต้ข้อก าหนดของกรมการขนส่งทางบก ของผู้ประกอบการ
เอกชนที่ถือใบอนุญาต 

บริษัทมีการตรวจสอบข้อก าหนดและกฎระเบียบตามท่ีกรมการขนส่งทางบกบังคับใช้ และยอมรับ
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยท่ีกรมการขนส่งประกาศ แม้ว่าจะท าให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาตเองสามารถบริหารจัดการด้านการเดินรถได้ยืดหยุ่นมากกว่า เพราะสามารถท า
ร้องขอและปรับปรุงการให้บริการให้เหมาะสม เช่น สามารถเพิ่มเงื่อนไขการเดินรถของเท่ียวการเดินรถและ
จ านวนรถขั้นต่ าและขั้นสูง 

รถท่ีบรรจุอยู่ในเงื่อนไขการเดินรถสามารถเป็นรถท่ีมีเครื่องยนต์ท่ีใช้เชื้อเพลิงดีเซลหรือ CNG ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับต้นทุนค่าบ ารุงรักษา และต้นทุนค่าเชื้อเพลิง รวมถึงจุดเติมน้ ามัน หากผู้ประกอบการใช้รถโดยสารที่
เป็นเครื่องยนต์ CNG จะต้องน ารถโดยสารเข้าตรวจและยื่นใบรับรองมาตรฐานการติดตั้งให้แก่กรมการขนส่ง
ทางบกในวันท่ีน ารถเข้าต่อทะเบียน 

กลุ่มที่ 4  การบริหารจัดการภายใต้ข้อก าหนดของกรมการขนส่งทางบก ของผู้ประกอบการ
เอกชนร่วมบริการขนาดใหญ่ 

แม้ว่ากรมการขนส่งทางบกจะมีคู่มือด้านความปลอดภัยของตัวรถ แต่ยังคงไม่มีรายละเอียดด้าน
เทคนิค ดังนั้นแนวทางการบริหารจัดการจึงเป็นการตัดสินใจของผู้ประกอบการ กรมการขนส่งทางบกไม่มีการ
บังคับให้ผู้ประกอบการเก็บข้อมูลการซ่อมและบ ารุงรักษา 



บทที่ 5  
 

132 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

รถของบริษัทส่วนใหญ่น าไปตรวจสภาพท่ีกรมการขนส่งทางบก โดยตรวจสภาพท่ัวไป ไม่ได้มีการ
ตรวจละเอียดมาก โดยบริษัทจะน ารถไปตรวจพร้อมกับท าเอกสารเพื่อต่อภาษีในวันเดียวกันเพื่อใช้เวลาที่เสีย
ไปให้เกิดประโยชน์ที่สุด ซึ่งหากตรวจกับ ตรอ. จะต้องเสียเวลาการตรวจท่ี ตรอ. และต้องน าเอกสารรับรองจาก 
ตรอ. ไปยื่นเพื่อขอต่อภาษีอีกด้วย การตรวจสภาพรถของกรมการขนส่งทางบกปีละ 2 ครั้งไม่มีผลต่อการ
บริหารจัดการในปัจจุบัน 

กลุ่มที่ 5  การบริหารจัดการภายใต้ข้อก าหนดของกรมการขนส่งทางบก ของผู้ประกอบการ
เอกชนร่วมบริการขนาดเล็ก 

ผู้ประกอบการเอกชนร่วมบริการขนาดเล็ก มีท้ังผู้ประกอบการที่ มีการตรวจสอบกฎระเบียบหรือ
ข้อก าหนดใหม่ โดยท าตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการให้บริการ เช่น 
การแต่งกาย การพูดจา ให้ไพเราะ และการอบรมพนักงาน  มากกว่าการตรวจสอบกฎระเบียบหรือข้อก าหนด
ด้านความปลอดภัย และมีผู้ป ระกอบการ บางรายไม่เคยตรวจสอบกฎระเบียบหรือข้อก าหนดใหม่ด้วยตนเอง 
และไม่มีแนวทางในการปรับการด าเนินการให้เข้ากับมาตรฐานความปลอดภัยท่ีกรมการขนส่งทางบกก าหนด 
แต่หากเกิดปัญหาในการน ารถโดยสารเข้าตรวจสภาพ (ไม่ผ่าน) จึงจะปฏิบัติตามค าแนะน าท่ีทางกรม การขนส่ง
ทางบกก าหนด 

การบริหารจัดการภายใต้ข้อก าหนดของกรมการขนส่งทางบก สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 5-3 

ตารางที่ 5-3: การบริหารจัดการภายใต้ข้อก าหนดของกรมการขนส่งทางบกตามลักษณะของกิจการ 

 ผู้ประกอบการ 
ที่มีใบอนุญาต 

ผู้ประกอบการ 
รถร่วมขนาดใหญ ่

ผู้ประกอบการ 
รถร่วมขนาดเล็ก 

การตรวจสอบข้อก าหนดด้านความปลอดภัย 
ของกรมการขนส่งทางบก 

   

- ผ่านทางหน้าเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก   X 
- คู่มือการตรวจสภาพตาม พรบ. ขนส่งทางบก   X 
- ผ่านผู้ประกอบการที่ถือสิทธิใบอนุญาต X   
การพัฒนาข้อก าหนดด้านความปลอดภัย    
- พัฒนาทางด้านเทคนิค   X 
การบริหารจัดการด้านต้นทุนจากข้อก าหนด 
ที่เพิ่มขึ้น 

   

- ความสามารถในการลดต้นทุน X X X 

5.3 การพัฒนาบุคลากรของผู้ประกอบการ  

กลุ่มที่ 1  การพัฒนาบุคลากรของ ขสมก. 

โครงสร้างของบุคลากรจะถูกควบคุมปริมาณส าหรับส่วนงานที่ไม่ได้สร้างรายได้ตามนโยบายของ
กระทรวงการคลัง โดยไม่รับพนักงานเพิ่มเติม ในส่วนของช่างเครื่องยนต์เองมีแนวโน้มเป็นบุคลากรอาวุโส
เพิ่มขึ้น จึงต้องอาศัยการพัฒนาความสามารถของคนขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารให้มาเป็นช่างซ่อมบ ารุง 
ในอดีต ขสมก. มีส านักวิศวกรรมแต่ปัจจุบันปรับลดเหลือเป็นกองซ่อมบ ารุง ตามสภาพความเป็นจริงแล้ว ขสมก. 
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มจี านวนรถมากพอท่ีจะมีฝ่ายซ่อมบ ารุงเป็นของตัวเองและพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนจากการซ่อมบ ารุงได้  
แต่ถูกก ากับจากนโยบายภาครัฐจึงมีบุคลากรซ่อมบ ารุงประมาณ 100 คน แบ่งเป็น 3 ชุด อยู่ท่ีเขตการเดินรถท่ี 
5 เขตการเดินรถท่ี  6 และอยู่ท่ีส่วนกลาง  โดยพนักงานขับรถมีส่วนร่วมในการแจ้งความผิดปกติของตัวรถแก่
นายท่า ถ้ารถไม่สามารถวิ่งได้จะตัดรถคันดังกล่าวเพื่อเข้าซ่อมบ ารุง 

กลุ่มที่ 2  การพัฒนาบุคลากรของ บขส. 

ปัจจุบันมีบุคลากรด้านซ่อมและบ ารุงรักษา  16 คน หมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าท่ี ณ สถานีขนส่งหมอชิต 
เอกมัย สายใต้ และตรวจระหว่างทางบางครั้ง ซึ่งตามแผนการด าเนินงานต้องตรวจทุกเท่ียวก่อนออกให้บริการ
ผู้โดยสาร แต่เนื่องจากข้อจ ากัดของบุคลากรจึงไม่สามารถท าได้ จึงต้องอาศัยการสุ่มตรวจส าหรับรถท่ีให้บริการ
สายยาว (ระยะทางมากกว่า 300 กม. ขึ้นไป) โดยตรวจสอบคนขับจะต้องไม่มีระดับแอลกอฮอล์มากกว่าร้อยละ 1 
สภาพรถโดยสาร หากสภาพรถโดยสารเอียง อย่างไรก็ดี การตรวจรถยังขึ้นอยู่กับความช านาญของผู้ตรวจรถ 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพรถ มีความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) โดยการสอบเลื่อนขั้น ซึ่งท าให้ต้องมี
การอบรมเจ้าหน้าท่ีโดยฝึกพนักงานด้านความปลอดภัยก่อนเข้ามาท างานเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อทดแทน
บุคลากรท่ีเลื่อนขั้นไปต าแหน่งอ่ืน ส่วนใหญ่พนักงานตรวจเป็นพนักงานท่ีมีพื้นฐานมาจากช่างเครื่องยนต์ 
ขณะที่ บขส. ได้เพิ่มจ านวนรถเช่ามากขึ้น จึงปรับต าแหน่งจากช่างมาเป็นผู้ตรวจ ทั้งนี้ ยังไม่มีวิศวกรที่จะ
ก าหนดมาตรฐานว่ามาตรฐานใดมีความเหมาะสม แต่ได้ยึดแนวทางของกรมการขนส่งทางบก 

กลุ่มที่ 3  การพัฒนาบุคลากรของผู้ประกอบการเอกชนที่ถือใบอนุญาต 

ก าหนดให้พนักงานขับรถในเส้นทางเดิมประจ า เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพถนน มีการให้ความรู้
แก่พนักงานขับรถเก่ียวกับข้อมูลตัวรถในบางรายการ เช่น ระบบไฟ แก๊ส ฯลฯ และให้ท าการจดบันทึกในส่วนที่
เกิดปัญหาขึ้นระหว่างทางเพื่อน ามารายงานแก่ฝ่ายซ่อมของบริษัท ซึ่งจะท าให้สามารถซ่อมแซมได้ตรงจุด และ
ประหยัดเวลาในการซ่อม 

กลุ่มที่ 4  การพัฒนาบุคลากรของผู้ประกอบการเอกชนร่วมบริการขนาดใหญ่ 

บริษัทมีฝ่ายพัฒนาบุคลากรตามความรับผิดชอบ เช่น การอบรมเทคนิคการขับ การอบรมเทคนิคการ
ดูแลรถ การอบรมเทคนิคการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ โดยแต่ละหลักสูตรจะมีวิทยากรแตกต่างกัน เป็นวิทยากร
ภายในบริษัทท่ีได้มีการพัฒนาจากประสบการณ์ รวมถึงให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถและตัวรถจัดหลักสูตรอบรม 
เช่น ระบบไฟ เครื่องยนต์ ระบบเบรก พร้อมท้ังได้รับคู่มือการบ ารุงรักษาและซ่อมจากบริษัทรถ นอกจากนี้ บาง
บริษัท มีการตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรการขนส่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมของบริษัท และรับอบรมแก่หน่วยงาน
ภายนอก 

คนขับรถจะขับรถประจ าคันเดิมเพื่อความคุ้นเคยกับตัวรถ และก าหนดเส้นทางประจ าส าหรับคนขับแต่
ละคน ให้สามารถทราบสภาพถนน 

กลุ่มที่ 5  การพัฒนาบุคลากรของผู้ประกอบการเอกชนร่วมบริการขนาดเล็ก 

ผู้ประกอบการเอกชนร่วมบริการขนาดเล็กจะเป็นเจ้าของรถโดยสารเพียงหนึ่งคัน จึงไม่มีการพัฒนา
บุคลากร เจ้าของรถโดยสารสามารถบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงรถโดยสารของตนเองตามความสามารถ และส่วน
ใหญ่ใช้บริการอู่ซ่อมรถ 
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การพัฒนาบุคลากรของผู้ประกอบการสามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 5-4 

ตารางที่ 5-4: การพัฒนาบุคลากรของผู้ประกอบการตามลักษณะของกิจการ 

 ผู้ประกอบการที่มี
ใบอนุญาต 

ผู้ประกอบการ 
รถร่วมขนาดใหญ ่

ผู้ประกอบการ 
รถร่วมขนาดเล็ก 

การฝึกอบรม    
- พนักงานขับรถ   X 
- ช่างซ่อมและบ ารุงรักษา   X 
- หน่วยสืบสวนอุบัติเหต ุ ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ 

จะมีเฉพาะขนาดกิจการที่มี
รถมากกว่า 100 คัน 

ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ 
จะมีเฉพาะขนาดกิจการ 
ที่มีรถมากกว่า 100 คัน 

X 

ความก้าวหน้าในการท างาน    
- การเล่ือนขั้น   X 
- การอบรมบุคลากรและปรับ
ต าแหน่งหน้าที ่

  X 

5.4 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบ ารุงรักษา  

1)  อายุรถ 

อายุการใช้งานมีผลต่อระดับการซ่อมและบ ารุงรักษา รถท่ีมีอายุการใช้งานสูงจะมีความถี่ในการ
บ ารุงรักษาสูง นั่นคือ รถโดยสารขนาดใหญ่จะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนเมื่ออายุการใช้งานเกิน 10 ปี และ  
รถโดยสารขนาดเล็กหรือรถสองแถวจะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อมีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปี 

ผู้ประกอบการบางรายมีแผนการบริหารจัดการอายุรถโดยสารอย่างชัดเจน เช่น บขส. จะเปลี่ยนตัวถัง
ประมาณ 7 ปี (ใช้คัสซีเดิม) เครื่องยนต์ จะเปลี่ยนเฉพาะ เมื่อช ารุด  โดยได้มีการส ารองเครื่องยนต์ แต่ไม่ได้
ก าหนดเปลี่ยนเครื่องยนต์ตามระยะเวลา อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกมีนโยบายการก ากับ บขส. ด้วย
เกณฑ์อายุการใช้งานรถตามระยะทาง เช่น เส้นทางท่ีมีระยะทางมากกว่า 500 กม. ต่อเท่ียวจะต้องเป็นรถท่ี
ประกอบใหม่ อายุไม่เกิน 3 ปี รถสายสั้นไม่เกิน 300 กม. คัสซีต้องไม่เกิน 30 ปี และถ้าอายุเกินจะต้องไม่เอามา
ประกอบการรถสาธารณะ ในส่วนรถร่วมใช้ตา มมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก คือ ถ้าตรวจสภาพกรมการ
ขนส่งทางบกผ่าน 

แม้ว่ารถโดยสารที่มีอายุการใช้งานน้อยจะมีความถี่ในการซ่อมบ ารุงต่ ากว่ารถโดยสารที่มีอายุการใช้
งานมาก แต่รถใหม่จะมีค่าใช้จ่ายของอะไหล่สูงกว่า และช่างจะต้องเรียนรู้การบ ารุงรักษาใหม่ๆ ดังนั้น
ผู้ประกอบการจึงใช้แนวทาง การยืดก าหนดการบ ารุงรักษา และอายุการใช้งานของรถโดยสาร โดยอาศัยการ
ตรวจเช็คเป็นประจ า เช่น การใช้งาน สีของน้ ามันเครื่อง เกียร์ เครื่อง (ควันรถ) การเติมน้ ามันเครื่องและน้ ามัน
เฟืองท้ายเป็นประจ า เป็นต้น 
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2)  ขนาดรถโดยสาร 

ขนาดของรถโดยสารมีผลต่อการบริหารจัดการด้านการบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุง กล่าวคือ รถโดยสาร
ขนาดใหญ่จ าเป็นจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งปัจจุบันยังขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะเนื่องจากบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถจะเลือกท างานกับบริษัทผู้ผลิตรถต่างชาติ  ดังนั้น บริษัท
จะต้องฝึกอบรมพนักงานซ่อมรถโดยสารขึ้นมาเอง โดยท่ีขนาดกิจการท่ีเหมาะสมส าหรับรถโดยสารขนาดใหญ่  
ท่ีจะต้องมีฝ่ายบ ารุงรักษาควรจะมีรถมากกว่า 30 คัน ซึ่งเป็นจ านวนรถท่ีท าให้เกิดการประหยัดต่อขนาด  

รถโดยสารขนาดเล็กหรือรถสองแถว การบ ารุงรักษาแบ่งเป็น 2 ระบบ ถ้ารถใหม่จะซ่อมบ ารุงท่ี
ศูนย์บริการ ส่วนใหญ่ใช้บริการเฉพาะรถท่ีมีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร และถ้าเกิน
จากนั้นควรมีช่างซ่อมบ ารุงของตนเอง โดยเฉพาะกิจการท่ีมีรถมากกว่า 10 คัน เพราะจะช่วยบริหารจัดการการ
ให้บริการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5.5 ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ 

กลุ่มที่ 1  ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุของ ขสมก. 

ขสมก. มีระบบความรับผิดชอบจากอุบัติเหตุ กล่าวคือ หากสามารถระบุได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากความ
ผิดพลาดของอุปกรณ์และส่วนควบรถ บริษัทเหมาซ่อมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายจากการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต  กรณีการเกิดอุบัติเหตุ จะพิจารณาสองกรณีคือเป็นฝ่ายถูกและเป็นฝ่ายผิด จะมีมาตรการด้านความ
ปลอดภัยแตกต่างกันคือ 1) หากภายใน 3 เดือน ขับรถเกิดอุบัติเหตุเป็นฝ่ายถูกตั้งแต่ 3 ครั้ง ต้องส่งเข้ารับการ
อบรมให้มีความส านึกในหน้าที่บริการ ให้รู้จักให้อภัยในการใช้ถนนร่วมกันให้มีความระมัดระวังมากขึ้น และให้รู้
ว่าถึงจะเป็นฝ่ายถูกไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายก็จริง แต่เป็นเหตุให้ผู้โดยสารบนรถเสียเวลา องค์การ ฯ ขาด
รายได้เนื่องจากต้องจอดรถรอ กีดขวางเส้นทางจราจรของผู้อื่นท่ีใช้ถนนร่วมกัน ท าให้เสียเวลาทั้ง 2 ฝ่าย และ 
2) พนักงานขับรถของ ขสมก. เป็นฝ่ายผิดต้องสอบสวนพิจารณา หากผิดจริงให้มีบทลงโทษ และอบรมให้ขับรถ
ตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด ให้มีความส านึกในหน้าที่ ท าให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน และเสียภาพพจน์ของ
หน่วยงาน 

กลุ่มที่ 2  ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุของ บขส. 

ปัจจุบันยังไม่มีการตรวจตราพฤติกรรมของพนักงานขับรถ แต่จะมีการสอบสวนภายหลังเฉพาะท่ีเกิด
อุบัติเหตุ รถร่วมบางบริษัทมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เช่น GPS เพื่อควบคุมความเร็วของรถ โดย
ข้อมูลจะส่งผ่านมายังคอมพิวเตอร์และมีเจ้าหน้าท่ีโทรศัพท์เข้าไปแจ้งแก่พนักงานท่ีขับรถคันนั้น ในส่วนของ 
บขส. มีแผนการน า RFID มาใช้ ซึ่งหากน าระบบ RFID มาใช้ จะส่งผลต่อการบังคับมาตรฐานของรถร่วม บขส. 
ด้วย 

การรับผิดชอบร่วมของกรณีการเกิดอุบัติเหตุ บขส. เองซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาตจะต้องมี
ความรับผิดชอบร่วม ท้ังความเสียหายของรถ บขส. เองและรถร่วมของ บขส. แต่ บขส. ยังไม่ได้มีบทบาทใน
การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถ รวมถึงไม่มีบุคลากรด้านวิศวกรรม จึงใช้แนวทางของ กรมการ
ขนส่งทางบก ทั้งนี้ได้มีการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุของท้ังรถของบริษัทและรถร่วม โดยจะนับจ านวนอุบัติเหตุ
เฉพาะท่ีท าให้มีผู้โดยสารภายในรถโดยสารประจ าทางได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไม่นับกรณีการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตของคนขับรถโดยสารประจ าทางและคู่กรณี 
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กลุ่มที่ 3  ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุของผู้ประกอบการเอกชนที่ถือใบอนุญาต 

ผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาตส่วนใหญ่มีระบบประกันภัยเพื่อคุ้มครองความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นจาก
อุบัติเหตุ เช่น ประกันภัยชั้น 1 โดยท าประกันภัยเฉพาะรถโดยสารที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี 

กลุ่มที่ 4  ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุของผู้ประกอบการเอกชนร่วมบริการขนาดใหญ่ 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุเพื่อหาสาเหตุ และน ามาแก้ปัญหา  เช่น เมื่อเกิดอุบัติเหตุได้
น าทีมช่างเข้าตรวจสอบสภาพ และมีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายอุบัติเหตุเข้าไปสืบสวน โดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายอุบัติเหตุเป็น
เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการฝึกทักษะจากบริษัท โดยแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นการเข้มงวดกับพนักงาน
ขับรถโดยสาร หรือจัดตั้งมาตรฐานต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีอุปกรณ์ช่วยเหลือท่ีทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินภายในรถทุกคัน เช่น ประตูทางออกฉุกเฉินด้านข้างและด้านบนรวม 
3 ประตู ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก 

กลุ่มที่ 5  ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุของผู้ประกอบการเอกชนร่วมบริการขนาดเล็ก 

มีการท าระบบประกันภัย พรบ. บุคคลท่ี 3 เท่านั้น ซึ่งเป็นระบบประกันภัยภาคบังคับ ดังนั้นหาก
ค่าเสียหายเกินกว่าความคุ้มครองใน พรบ. บุคคลท่ี 3 ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียท่ีเกิดขึ้น
จากอุบัติเหตุเอง 

รายละเอียดของจากการสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 
และการเก็บข้อมูลผู้ประกอบการแสดงดังตารางท่ี 5-5  
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ตารางที่ 5-5:  สรุปลักษณะการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยตามขนาดของกิจการ 

ประเด็น 
ด้านความ
ปลอดภัย 

ถือใบอนุญาต รถร่วมบริการ 
ขสมก. บขส. บริษัทเอกชน รถร่วมขนาดใหญ่ รถร่วมขนาดเล็ก 

การบริหาร
จัดการด้าน
ความ
ปลอดภัยของ
ตัวรถด้านการ
บ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 

- ขสมก. ได้ให้บริษัทเหมาซ่อมใช้
พื้นที่ในการซ่อมบ ารุงในกรณีซ่อม
เล็ก โดยบริษัทเหมาซ่อมเข้ามา 
ตั้งอู่ซ่อมที่ ขสมก. ส่วนกรณีซ่อม
ตัวถังจะต้องน ารถเข้าซ่อมที่ศูนย์
ซ่อมของบริษัทเหมาซ่อม 

- รถที่ให้บริการประมาณร้อยละ 97 
เป็นรถที่เหมาซ่อม โดยมีเง่ือนไข
สัญญารายการการซ่อมทั้งการ
บ ารุงรักษาสภาพเครื่องยนต์ และ
สภาพตัวรถภายนอกที่จะต้องไม่
ช ารุด โดยมีระบบการตรวจรับรถ
ตามใบแจ้งการซ่อม 

- หากเกิดความช ารุดของรถโดยสาร
ประจ าทาง และอุปกรณ์ส่วนควบ 
ซึ่งเกิดจากการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
ติดต่อกันเป็นเวลานาน มีมาตรการ
ตรวจสอบการซ่อมบ ารุงรักษา
สภาพตัวถัง เครื่องยนต์ และ
อุปกรณ์ส่วนควบ ตามขั้นตอนการ
ตรวจรับแต่ละระบบให้เป็นไปตาม
แผนการซ่อมของบริษัทเหมาซ่อม
ตามรายการที่ระบุไว้ นอกจากนี ้
ได้ตรวจสภาพความพร้อมของ 

- การบ ารุงรักษารถของบริษัท บขส. 
เอง ได้มีความเข้มงวดด้านความ
ปลอดภัยของตัวรถอย่างมาก รวมถึง
ก ากับดูแลมาตรฐานตัวรถของรถร่วม
ด้วย เนื่องจากอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของ บขส. และ บขส. ต้องร่วม
รับผิดชอบต่อการเกิดอุบัติเหตุของ
รถร่วม บขส. จากข้อมูลที่ผ่านมา 
พบว่า เพียงยางแตกส่งผลต่อการ
สูญเสียเป็นอย่างมาก 

- ตั้งแต่ปี 2548 การคุ้มครองการเกิด
อุบัติเหตุของรถ บขส. มีความ
คุ้มครองที่นั่งละ 600,000 โดยทั่วไป
รถสาธารณะจะคุ้มครอง 300,000 
บาท (เป็น พรบ. 100,000 บาท 
ประกันแบบสมัครใจอีก 200,000 
บาท) แต่ได้มีการเรียกร้องทางแพ่ง
เพิ่มเติม เช่น ความเสียหายจากการ
สูญเสียอวัยวะ ซึ่งการประเมินขึ้นอยู่
กับสถานะของบุคคล 

- ด้านการซ่อมบ ารุงรถ แบ่งเป็น 2 
ส่วน คือ ถ้าเป็นรถของบริษัท บขส. 
จะซ่อมบ ารุงเอง และในส่วนรถเช่าได้
จ่ายค่าเช่าในอัตราที่รวมค่าซ่อม

- บริษัทเอกชนที่ถือใบอนุญาต 
แบ่งเป็น ผู้ประกอบการที่
ให้บริการรถขนาดใหญ่และรถ
ขนาดเล็ก ซึ่งรูปแบบกิจการมีผล
ต่อการบริหารจัดการด้านการ
บ ารุงรักษา กล่าวคือ 
 ผู้ประกอบการที่ให้บริการ 
รถโดยสารขนาดใหญ่จะมีฝ่าย
ซ่อมและบ ารุงรักษาของบริษัท
เอง ประกอบกับน ารถเข้า
บ ารุงรักษาบริษัทผู้จ าหน่าย 
รถโดยสาร 

 ผู้ประกอบการที่ให้บริการ 
รถโดยสารขนาดเล็ก (เช่น  
รถสองแถว) จะใช้บริการซ่อม
และบ ารุงรักษาจากบริษัท 
ผู้จ าหน่ายรถส าหรับรถใหม่ 
และหากเป็นรถที่มีอายุการใช้
งานมากจะซ่อมบ ารุงจากอู่
ประจ าหรือมีพนักงานซ่อม
บ ารุงของบริษัทเอง 

- การก าหนดช่วงเวลาบ ารุงรักษา
และซ่อมบ ารุงจะเป็นไปตามสภาพ
ส าหรับรถเก่า และขึ้นอยู่กับอายุ

- ระบบบ ารุงรักษาของบริษัท คือ 
การตรวจเช็คประจ าวันโดย
พนักงานขับรถเพื่อตรวจดูสภาพ
โดยทั่วไปของรถ เช่น หม้อน้ า 
น้ ามันเครื่อง ลมยาง ตัวรถ การ
ตรวจเช็คประจ าวันขึ้นอยู่กับ
พนักงานขับรถซึ่งไม่มีการ
ก าหนดรายการตรวจหรือ
แบบฟอร์มในการตรวจที่ชัดเจน 
พนักงานขับรถมีหน้าที่รายงาน
ความผิดปกติของรถโดยสาร
เพื่อให้ช่างฝ่ายซ่อมบ ารุงเข้ามา
ซ่อมแซมทันทีที่ทราบเรื่อง  
นอกจากนี้มีการตรวจเช็คตาม
ระยะเวลาส าหรับน้ ามันหล่อลื่น 
น้ ามันเบรก ซึ่งจะเปลี่ยนทุกๆ 1 
เดือนและส าหรับยางรถนั้นจะใช้
การตรวจดูด้วยสายตาเป็นหลัก 

- มีการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน เพื่อ
ไม่ให้เกิดการซ่อมบ ารุงนอก
ระยะเวลาและเน้นการตรวจและ
บ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอและ
การใช้อะไหล่แท้เนื่องจากมีอายุ
การใช้งานที่นานกว่า นอกจากนี้
ยังมีระบบเตือน เช่น การติดตั้ง

- ไม่มีฝ่ายซ่อมและบ ารุงรักษา 
ส่วนใหญ่จะส่งอู่ประจ า ยกเว้น
บางรายการที่เจ้าของรถจะท า
เอง เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง 
- ไม่มีตารางเวลาในการซ่อมบ ารุง
ชัดเจนจะซ่อมบ ารุงตามสภาพ 
- เวลาส าหรับการซ่อมบ ารุงและ
ตรวจสอบ หากเป็นการซ่อม
เครื่องยนต์ต้องใช้เวลา 2-5 วัน 
หากเป็นการซ่อมเล็กน้อยใช้
เวลาประมาณ 1 วัน 
- เจ้าของรถสามารถยืดระยะเวลา
ในการซ่อมบ ารุงจากพฤติกรรม
การขับที่ดี 
- ไม่มีการจัดท าบัญชีต้นทุนการ
เดินรถ 



บทที่ 5  
 

138 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ประเด็น 
ด้านความ
ปลอดภัย 

ถือใบอนุญาต รถร่วมบริการ 
ขสมก. บขส. บริษัทเอกชน รถร่วมขนาดใหญ่ รถร่วมขนาดเล็ก 

ตัวรถโดยสาร และอุปกรณ์ส่วนควบ
ของรถ (ยางรถ ไฟส่องสว่าง 
อุปกรณ์ห้ามล้อ สภาพเครื่องยนต์ 
ประตูปิด-เปิดอัตโนมัติ เบรก 
และคลัทซ์) ก่อนน าออกวิ่ง กรณี
พบสิ่งปกติให้แจ้งผู้เหมาซ่อมหรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องท าการแก้ไข 

- มีการประสานงานกับบริษัทช่าง
เหมาซ่อมให้ตรวจเช็คสภาพ
อุปกรณ์ส่วนควบ ระบบเบรก ระบบ
ช่วงล่าง และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับตัวรถ 
นอกจากนี้ต้องบริหารจัดการบริษัท
ช่างเหมาซ่อมให้ปฏิบัติตามสัญญา
อย่างเคร่งครัดและควบคุมการซ่อม
ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมออกวิ่ง
บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร เช่น ให้ผู้
เหมาซ่อมส่งรถเข้าตรวจสภาพตาม
ก าหนดเวลา และตรวจเช็คหลังจาก
ที่ได้รับมอบรถจากบริษัทผู้เหมา
ซ่อม หากยังไม่เรียบร้อยให้แจ้ง 
ผู้เหมาซ่อมด าเนินการปรับปรุง
ทันที 

บ ารุงแล้ว โดยการซ่อมบ ารุงตัวรถ
ของบริษัทเป็นการซ่อมบ ารุงตาม
ระยะทางประมาณทุก 200,000 กม. 
มีการเช็คสภาพรถทุกวัน โดยมี
แบบฟอร์มมาตรฐานของ บขส. และ
มีการเก็บข้อมูลเป็นแบบเอกสาร
กระดาษและลงประวัติรถไว้ โดย 
มีกองบังคับการทะเบียนประวัติ  
ศูนย์รังสิต (เฉพาะรถบริษัท) 

การใช้งานของอะไหล่ ประกอบ
กับการเช็คทุกวันเพื่อยืดอายุการ
ใช้งาน รวมถึงตัวถังที่จะมีการ
ซ่อมใหญ่ เช่น ซ่อมใหญ่เมื่อครบ 
1 ปี 

- มีการตรวจสอบรถโดยสารทุกวัน
ก่อนออกให้บริการโดยช่างเป็นผู้
ตรวจเช็ค รวมถึงการตรวจสอบ
โดยพนักงานขับรถ และมีการ
จัดท าแบบฟอร์มในการตรวจ
สภาพ 

- การยืดก าหนดการบ ารุงรักษาและ
อายุการใช้งานของรถโดยสาร 
อาศัยการตรวจเช็คเป็นประจ า 
เช่น สีของน้ ามันเครื่อง เกียร์ ควัน
จากท่อไอเสีย น้ ามันเฟืองท้าย 

- มีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ของต้นทุนและรายได้ ทางบริษัทมี
การจัดเก็บข้อมูลการซ่อมบ ารุง
อย่างเป็นระบบ 

- แนวทางการบริหารจัดการการ
ซ่อมบ ารุงให้มีประสิทธิภาพต่อ
ต้นทุน โดยช่างที่มีความรู้
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ
ในการซ่อมบ ารุง และเชื่อใจได้
เนื่องจากเป็นช่างที่มีประสบการณ์ 

สัญญานเตือนเมื่อหม้อน้ าแห้ง
เพื่อให้พนักงานขับหยุดรถทันที  

- เวลาที่ใช้ในการบ ารุงรักษารถ 
หากเป็นการซ่อมแซมหรือ
เปลี่ยนอะไหล่เล็กน้อย เช่น การ
เปลี่ยนแบตเตอรี่ หัวเทียน จะใช้
เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคัน แต่
หากการซ่อมแซมชิ้นส่วน เช่น 
เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ต้องใช้
เวลาประมาณ 2-3 วันต่อคัน 

- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการซ่อม
และบ ารุงรักษารถโดยจัดท า
บัญชีการซ่อมบ ารุงรักษารถ 
ส าหรับต้นทุนในการซ่อมบ ารุง
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นจากในอดีตเนื่องจากการ
เปลี่ยนมาใช้ NGV ท าให้รถมี
ความร้อนเพิ่มขึ้นส่งผลให้ 
แบตเตอรี่ หัวเทียน และไดนาโม 
เสียเร็วขึ้น  ตัวอย่างเช่น เดิม
แบตเตอรี่มีระยะเวลาการใช้งาน 
3 ปีหลังจากติดแก๊ส NGV แล้ว
อายุการใช้งานลดลงเป็น 1 ปี 
เป็นต้น  

- มีการส ารองรถไว้ประมาณ 
ร้อยละ 10 ของจ านวนรถที่
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ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 
- การซ่อมและบ ารุงรักษาของ

เส้นทางที่มีระยะสั้นไม่สามารถ
ตรวจสอบตามแผนและตารางการ
ซ่อมบ ารุง เนื่องจากรถทุกคันต้อง
ให้บริการทุกวัน ดังนั้นการซ่อม
บ ารุงจึงท าเมื่อตัวรถเกิดความ
เสียหายหรือช ารุด ยกเว้น 
น้ ามันหล่อลื่น ครัชท์ เบรก ยาง 
และแบตเตอรี่ ที่ต้องเปลี่ยนตาม
ก าหนดเวลา  

- มีแผนการซ่อมบ ารุงตามก าหนด 
จึงมีการบริหารจัดการรถส ารอง
ระหว่างการซ่อมบ ารุง โดยใช้เวลา
ในการซ่อมบ ารุงประมาณ 1 วัน 
ต่อคัน  

ก าหนด เพื่อมีรถให้ใช้บริการ
ในช่วงที่มีการซ่อมบ ารุง 

- มีการตรวจสอบรถโดยสารทุกวัน
ก่อนออกให้บริการโดยพนักงาน
ขับรถหรือช่างทุกวัน 

- น าคู่มือรถโดยสารจาก
บริษัทผู้ผลิต (Supplier) เช่น 
คู่มือผู้ขายเครื่องยนต์และตัวถัง
มาเป็นแนวทางในระบบการ 
ซ่อมบ ารุง  

การบริหาร
จัดการภายใต้
ข้อก าหนด
ของกรมการ
ขนส่งทางบก 

- เขตการเดินรถจะเป็นผู้ส่งรถเข้า
ตรวจสภาพกับกรมการขนส่งทาง
บก โดยรถที่เหมาซ่อมจะส่งช่าง
ของบริษัทเพื่อติดตามการน ารถเข้า
ไปตรวจสภาพ และมีแผนการส่งรถ
เข้าตรวจสภาพ ส่วนรถ 121 คันก็
ผ่านการตรวจสภาพทั้งหมด แต่มี
การสุ่มตรวจของ ISO ทั้งนี้ ISO 
เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของ Evaluate 
Value Management (EVM) ที่จะมี

- การตรวจสภาพรถของ บขส. มี
เครื่องมือประกอบด้วยเครื่องมือที่
สามารถวัดผลกระทบต่างๆ ได้ เช่น 
เครื่องตรวจวัดควันด า ระดับความ
สว่างของไฟ เบรก ช่วงล่างเพื่อวัด
ความสะเทือนของล้อ (ตรวจทุก 6 
เดือน) ในส่วนของการสุ่มตรวจจะ
ตรวจเฉพาะสภาพรถที่มองเห็นได้
ด้วยตาเปล่า เช่น กระจกแตกร้าว ที่
ปัดน้ าฝน ทั้งการตรวจระหว่างทาง

- การตรวจสภาพรถโดยสาร
ก าหนดให้เข้ารับการตรวจสภาพ
ทุก 6 เดือน ผู้ประกอบการจึงน า
รถเข้าตรวจสภาพที่กรมการขนส่ง
ทางบกเมื่อน ารถเข้าต่อทะเบียน 
และตรวจอีก 6 เดือน ที่สถาน
ตรวจสภาพเอกชน (ตรอ.) 

- มีการตรวจสอบกฎระเบียบและ
ข้อก าหนดใหม่ผ่านทางเว็บไซต์
ของกรมการขนส่งทางบก 

- มีการตรวจสอบกฎระเบียบหรือ
ข้อก าหนดใหม่ตามประกาศของ
กรมการขนส่งทางบก และน ารถ
ของบริษัทน าไปตรวจสภาพทั้ง 
กรมการขนส่งทางบกและขนส่ง
ทางบกพื้นที่ และสถานตรวจรถ
เอกชน  โดยผลการตรวจรถส่วน
ใหญจ่ะผ่านการตรวจ ส าหรับรถ
ที่ไม่ผ่านการตรวจในครั้งแรกมัก
มีสาเหตุจากความเสียหาย

- ไม่ค่อยได้มีการตรวจสอบ
กฎระเบียบหรือข้อก าหนดใหม่
ด้วยตัวเอง แต่มักทราบจาก
ประกาศของบริษัท 
- บางส่วนมีการตรวจสอบ
กฎระเบียบเพื่อตรวจสอบสภาพ
รถโดยสารก่อนน าเข้าตรวจ
สภาพ 
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ผลต่อการขึ้นเงินเดือนของบุคลากร 
- มีการตรวจสภาพรถก่อนให้บริการ
เพราะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน 
ISO บังคับปฏิบัติทั้งสายที่ได้
มาตรฐาน ISO และสายที่ยังไม่ได้
รับรองมาตรฐาน ISO ในอดีต ขสมก. 
ได้ท าประกันมาตรฐาน (Quality 
Assurance: QA) ซึ่งจะเน้น
คุณภาพการให้บริการ เช่น ท่ารถ
ต้องมีห้องน้ า ที่พัก แต่เม่ือ
ด าเนินการเสร็จไม่มีคนตรวจ เลย
ยกเลิกไป และน า ISO มาใช้ 

บ้างและตรวจก่อนเข้าออกจากท่ารถ 
และถ้าหากพบว่ารถมสีภาพไม่พร้อม
ต่อการให้บริการจะต้องเปลี่ยนรถ
ใหม่ทันที และต้องหารถส ารองมา
ให้บริการ โดยการเช่าเหมา นาย
สถานีติดต่อหารถส ารอง หรือรอรถที่
มีวิ่งในเส้นทางเดียวกันผ่านมา ซึ่ง
ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบค่าเช่า
รถส ารองเอง ทั้งนี้จะมีส่งปัญหา
ดังกล่าวมายัง บขส. เพื่อจ่ายค่าปรับ 
และมีผลต่อการขอเพิ่มจ านวนรถใน
ครั้งต่อไป แต่ไม่มีผลต่อการต่อสิทธิ
ร่วมให้บริการ นอกจากนี้ ยังได้มีการ
เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุ โดยได้ท าเอกสารเตือนแก่
คนขับรถเรื่องสภาพถนนที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 

- ปัจจุบันยังไม่มีการตรวจตรา
พฤติกรรมของพนักงานขับรถ แต่จะ
มีการสอบสวนภายหลังเฉพาะที่เกิด
อุบัติเหตุ รถร่วมบางบริษัทมีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เช่น 
GPS เพื่อควบคุมความเร็วของรถ 
โดยข้อมูลจะส่งผ่านมายัง
คอมพิวเตอร์และมีเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์เข้าไปแจ้งแก่พนักงานที่ขับ

- การปรับการด าเนินการให้เข้ากับ
มาตรฐานความปลอดภัยที่
กรมการขนส่งทางบกก าหนด ทาง
บริษัทจ าเป็นต้องท าตาม
ข้อก าหนดที่ออกมาโดยเพิ่มทุน 
เช่น การเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ที่
ใช้เชื้อเพลิงที่เป็น CNG มาตรฐาน
ด้านการรักษาความปลอดภัย และ
ด้านมลภาวะ  

เล็กน้อยๆ เช่น เบาะขาด 
ผู้ประกอบการจะท าการแก้ไข
และตรวจผ่านในที่สุดทันท ี

-  ส าหรับมาตรฐานความปลอดภัย
ที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด
นั้นบริษัทมีการปรับให้เข้ากับ
ข้อก าหนดโดยการเพิ่มเงินทุน 

- มีการตรวจสอบกฎระเบียบหรือ
ข้อก าหนดใหม่โดยท าตาม
ประกาศที่แจ้งผ่าน ขสมก. หรือ 
บขส. 

- กรมการขนส่งทางบกจะมีคู่มือ
ด้านปลอดภัยของตัวรถ แต่ยังคง
ไม่มีรายละเอียดด้านเทคนิค 
ดังนั้นแนวทางการบริหารจัดการ
จึงเป็นการตัดสินใจของ
ผู้ประกอบการ กรมการขนส่ง
ทางบกไม่มีการบังคับให้
ผู้ประกอบการเก็บข้อมูลการ
ซ่อมและบ ารุงรักษา 
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รถคันนั้น ในส่วนของ บขส. มี
แผนการน า RFID มาใช้ ซึ่งหาก 
บขส. น า RFID มาใช้ จะต้องบังคับ
ใช้กับรถร่วม บขส. ด้วย 

การพัฒนา
บุคลากรของ
ผู้ประกอบการ 

- โครงสร้างของบุคลากรจะถูก
ควบคุมปริมาณ โดยเฉพาะส่วน
งานที่ไม่ได้สร้างรายได้ตาม
นโยบายของกระทรวงการคลัง 
ดังนั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ซ่อมบ ารุงจึงมีแนวโน้มเป็น
เจ้าหน้าที่อาวุโสเพิ่มขึ้น จึงอาศัย
การพัฒนาความสามารถของ
คนขับรถและพนักงานเก็บค่า
โดยสารให้ปรับมาเป็นช่างซ่อม
บ ารุง 

- ในอดีตมีส านักวิศวกรรมแต่ปัจจุบัน
ปรับรูปแบบเป็นเพียงกองซ่อม
บ ารุง มีบุคลากรซ่อมบ ารุงประมาณ 
100 คน แบ่งเป็น 3 ชุด คือ เขต
การเดินรถที่ 5 เขตการเดินรถที่ 6 
และที่ส่วนกลาง 

- ให้พนักงานขับรถตรวจสอบความ
พร้อมของรถ รวมทั้งอุปกรณ์และ
ส่วนควบ ได้แก่ ประตูเปิด-ปิด
อัตโนมัติ เบรก คลัทซ์ เครื่องยนต์ 
ระบบไฟฟ้า ระบบท าความเย็น 

- ปัจจุบันมีบุคลากรอยู่ 16 คน 
หมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานี
ขนส่งต่างๆ ซึ่งตามแผนการ
ด าเนินงานต้องตรวจทุกเที่ยวก่อน
ออกให้บริการผู้โดยสาร แต่เนื่องจาก
ข้อจ ากัดของบุคลากรจึงไม่สามารถ
ท าได้ จึงต้องอาศัยการสุ่มตรวจ
เฉพาะรถสายยาวเท่านั้น โดยตรวจ 
คนขับ สภาพรถโดยสาร  

- เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ (career 
path) โดยการสอบเลื่อนขั้น ซึ่งท าให้ 
บขส. ต้องมีการอบรมเจ้าหน้าที่โดย
ฝึกพนักงานด้านความปลอดภัยก่อน
เข้ามาท างานเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อ
ทดแทนบุคลากรที่เลื่อนขั้นไป
ต าแหน่งอื่น ส่วนใหญ่พนักงานตรวจ
เป็นพนักงานที่มีพื้นฐานมาจากช่าง
เครื่องยนต์ ขณะที่ บขส. ได้เพิ่ม
จ านวนรถเช่ามากขึ้น จึงปรับ
ต าแหน่งจากช่างมาเป็นผู้ตรวจ  

- มีบุคลากรด้านการบ ารุงรักษาที่มี
ความสามารถซ่อมและบ ารุงรักษา
ได้ บริษัทมีการพัฒนาบุคลากรที่
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมและบ ารุงรักษา เช่น การ
เลือกใช้อะไหล่ที่มีคุณภาพ การน า
อะไหล่เก่ามาซ่อมให้ใช้งานได้
อย่างปลอดภัย 

- ให้พนักงานขับรถขับเส้นทางเดิม 
เนื่องจากมีความคุ้นเคยกับสภาพ
ถนน นอกจากนี้ยังให้ความรู้แก่
พนักงานขับรถส าหรับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับตัวรถ เช่น ระบบไฟ 
แก๊ส และให้จดบันทึกปัญหาเมื่อ
เกิดรถเสียระหว่างทาง ซึ่งจะน า
กลับมารายงานแก่ช่างของบริษัท 
 

- มีบุคลากรด้านการบ ารุงรักษา
ของบริษัทเอง สามารถซ่อม
บ ารุงรักษาได้เกือบทุกรายการ 
ยกเว้นการท าตัวถังรถ 

- มีการจัดอบรมพนักงานขับรถ 
และจะขับประจ ารถคันเดิมเพื่อ
ความคุ้นเคยกับตัวรถ โดยทาง
บริษัทเน้นให้พนักงานขับรถมี
ความใส่ใจในการตรวจและการ
ขับรถโดยมีการอบรมพนักงาน
ขับรถด้านจิตส านึกและงด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด  

- บางบริษัทมีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ตามความรับผิดชอบ เช่น การ
อบรมเทคนิคการขับ การอบรม
เทคนิคการดูแลรถ การอบรม
เทคนิคการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ 

- การอบรมช่างซ่อมบ ารุงได้รับ
ความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิต 
ท าให้สามารถก าหนดขั้นตอน
การท างานได้อย่างชัดเจน 

- มีการตรวจสอบรถโดยสารทุกวัน
ก่อนออกรถโดยสารโดยคนขับ 
ไม่มีแบบฟอร์มการตรวจสอบ
สภาพ 
- หากกรมการขนส่งทางบกมีการ
ออกกฎระเบียบใหม่ที่ส่งผลต่อ
ต้นทุน ผู้ประกอบการต้อง
ยอมรับกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ไม่
สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านอื่นได ้
- ใช้ประสบการณ์เพื่อสังเกตความ
ผิดปกติของตัวรถ 
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กรณีพบสิ่งผิดปกติให้แจ้งบริษัท
เหมาซ่อมหรือแจ้งช่างขององค์การ
ท าการซ่อมให้เรียบร้อยก่อนน ารถ
ออกวิ่ง 

- ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการซ่อมบ ารุง
ต่อคันนั้น ถ้าเป็นตามระยะเวลาใช้
เวลาประมาณ 1 วัน โดยบริษัท
เหมาซ่อมจะมีตารางการซ่อมบ ารุง
ตามเขตเดินรถ 

ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อ
การ
บ ารุงรักษา 

- อัตราค่าซ่อมบ ารุงของรถไม่ปรับ
อากาศเฉลี่ยปี 2553 และ 2554  
คันละ 1,156 บาทต่อคันต่อวัน และ
รถโดยสารปรับอากาศเฉลี่ย 1,590 
และ 1,569 ในปี 2553 และปี 2554 
ตามล าดับ และมีเง่ือนไขวิ่งไม่เกิน 
240 กม. ต่อวัน หากมีการวิ่ง
มากกว่า 240 กม. ต่อวัน ขสมก.
จะต้องจ่ายค่าเหมาซ่อมเพิ่ม 

- รถ ขสมก. มีรถที่บรรจุทั้งรถที่ใช้
เชื้อเพลิงน้ ามันดีเซลและที่ใช้
เชื้อเพลิง CNG แต่รถที่ให้บริการ
ปัจจุบันมีเพียงรถที่ใช้ดีเซลเท่านั้น 
เพราะรถที่ใช้เชื้อเพลิง CNG ไม่
สามารถวิ่งได้ แต่รถ CNG สามารถ
ประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้ร้อยละ 50 
ส่วนค่าลงทุนในการปรับเปลี่ยน

- ข้อสังเกตของการประกอบการเดิน
รถพบว่า รถร่วมที่มีขนาดของกิจการ
ที่มีรถมากกว่า 30 คันขึ้นไปถึงจะมี 
อู่มาตรฐานของบริษัทเอง เพื่อให้เกิด
การประหยัดต่อขนาด โดยทั่วไปอู่
มาตรฐานควรจะสามารถด าเนินการ
ซ่อมได้เกือบทุกอาการ เปลี่ยน
อะไหล่ เปลี่ยนน้ ามันเครื่อง อาจจะ
ยกเว้นการรื้อเครื่องทั้งหมด 

- อายุรถมีความสัมพันธ์ต่อการซ่อม
บ ารุง โดยเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีต่อการ
ซ่อมบ ารุง นโยบายของ บขส. คือจะ
เปลี่ยนตัวถังประมาณ 7 ปี (ใช้คัสซี
เดิม) เครื่องยนต์ก็ต้องเปลี่ยนเมื่อมี
เสีย โดยได้มีการส ารองเครื่องยนต์ 
โดยไม่ได้ก าหนดเปลี่ยนเครื่องยนต์
ตามระยะเวลา ซึ่งกรมการขนส่งทาง

- ขนาดกิจการมีผลต่อการบริหาร
จัดการด้านการซ่อมและ
บ ารุงรักษาเพื่อความประหยัด 
ต่อขนาด นั่นคือ กิจการของ
ผู้ประกอบการรถโดยสารขนาด
ใหญ่จะมีฝ่ายซ่อมและบ ารุงรักษา
เมื่อมีจ านวนรถมากกว่า 30 คัน 
และกิจการของผู้ประกอบการ 
รถขนาดเล็กจะมีฝ่ายซ่อมและ
บ ารุงรักษาเมื่อมีจ านวนรถ
มากกว่า 10 คัน 

- อายุมีความสัมพันธ์กับการซ่อม
และบ ารุงรักษา ยิ่งรถมีอายุการใช้
งานมากจะต้องมีการซ่อมที่ถี่ขึ้น 
อย่างไรก็ตามรถใหม่ก็มีโอกาส
เสียง่ายเช่นกัน เช่น รถจีน ที ่
ขาดแคลนอะไหล่และความ

- อายุรถมีความสัมพันธ์กับการ
ซ่อมและบ ารุงรักษา นั่นคือ ยิ่ง
อายุการใช้งานมากขึ้น จะมี
ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมบ ารุงจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญเมื่อรถอายุมากกว่า 10 
ปี อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ
ยังคงรักษาคุณภาพรถให้ดีได้
หากบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ 

- เส้นทางมีผลต่อการบ ารุงรักษา
และต้นทุนการบ ารุงรักษา นั่นคือ 
หากถนนไม่ดีจะท าให้ตัวรถ
เสื่อมสภาพเร็ว นอกจากนี้ จุด
กลับรถและจุดตัดยังส่งผลต่อ
ความปลอดภัยการให้บริการ 

- รถที่มีอายุการใช้งานมาก จะมี
ความถี่ในการซ่อมและ
บ ารุงรักษาสูง 
- ผู้ประกอบการรายเล็กมักบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัยด้วย
ตัวเอง และมีแนวโน้มบ ารุงรักษา
รถอย่างเข้มข้น เพราะถือเป็น
ทรัพย์สินของตน 
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เครื่องยนต์มีต้นทุนเพิ่มคันละ
ประมาณ 200,000 บาท 

- มาตรฐานรถโดยสารของ ขสมก. 
เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 
(version 2008) ด้านการให้บริการ
ทั้งหมด  

บกได้มีการก าหนดเส้นทางที่วิ่ง
มากกว่า 500 กม. ต่อเที่ยวจะต้อง
เป็นรถที่ประกอบใหม่ อายุงานไม่
เกิน 3 ปี และรถสายสั้นไม่เกิน 300 
กม. คัสซีต้องไม่เกิน 30 ปี และถ้า
อายุเกินจะต้องไม่เอามาประกอบการ
รถประจ าทาง ในส่วนรถร่วมใช้ตาม
มาตรฐานกรมการขนส่งทางบก คือ 
ถ้าตรวจสภาพกรมการขนส่งทางบก
ผ่าน 

เชี่ยวชาญของช่าง 

ลักษณะการ
เกิดอุบัติเหตุ 

- กรณีการเกิดอุบัติเหตุ จะพิจารณา
สองกรณีคือเป็นฝ่ายถูกและเป็น
ฝ่ายผิด จะมีมาตรการด้านความ
ปลอดภัยแตกต่างกันคือ 1) หาก
ภายใน 3 เดือน ขับรถเกิดอุบัติเหตุ
เป็นฝ่ายถูกตั้งแต่ 3 ครั้ง ต้องส่งเข้า
รับการอบรมให้มีความส านึกใน
หน้าที่บริการ ให้รู้จักให้อภัยในการ
ใช้ถนนร่วมกันให้มีความระมัดระวัง
มากขึ้น และให้รู้ว่าถึงจะเป็นฝ่าย
ถูกไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายก็
จริง แต่เป็นเหตุให้ผู้โดยสารบนรถ
เสียเวลา องค์การขาดรายได้
เนื่องจากต้องจอดรถรอ กีดขวาง
เส้นทางจราจรของผู้อื่นที่ใช้ถนน
ร่วมกัน ท าให้เสียเวลาทั้ง 2 ฝ่าย 

- ถ้ารถร่วมเกิดอุบัติเหตุต้องแจ้งมายัง 
บขส. โดยจะนับเป็นอุบัติเหตุเมื่อท า
ให้มีผู้โดยสารภายในรถโดยสาร
ประจ าทางได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต ไม่นับกรณีการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตของคนขับรถโดยสารประจ า
ทางและคู่กรณี 

- การเกิดอุบัติเหตุผู้ประกอบการ
ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดขึ้น บางส่วนเลือกท าประกัน
เพื่อคุ้มครองผู้โดยสาร  

- มีการสืบสวนสาเหตุการเกิด
อุบัติเหตุ และจัดฝึกอบรม
พนักงานเพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหต ุ

- ไม่มีการเก็บข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุ  
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และ 2) พนักงานขับรถของ ขสมก. 
เป็นฝ่ายผิดต้องสอบสวนพิจารณา 
หากผิดจริงให้มีบทลงโทษ และ
อบรมให้ขับรถตามกฎจราจรโดย
เคร่งครัด ให้มีความส านึกในหน้าที่ 
ท าให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน 
และเสียภาพพจน์ของหน่วยงาน 

- หากสามารถระบุได้ว่าเกิดอุบัติเหตุ
จากความผิดพลาดของอุปกรณ์และ
ส่วนควบรถ บริษัทเหมาซ่อม
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหาย
จากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

ข้อคิดเห็น
เพ่ิมเติม 

- นโยบายส่งเสริมรัฐวิสาหกิจไม่
ส่งเสริมให้ซ่อมบ ารุงเอง จึงไม่มีการ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของ
บุคลากรอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นผล
สืบเนื่องจากการจ ากัดจ านวน
บุคลากร 

- ไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลต้นทุน
แยกส่วนที่สามารถระบุตาม
กิจกรรม จึงไม่สามารถประเมิน
ต้นทุนการซ่อมบ ารุงได ้

- ยังขาดแคลนเครื่องมือการซ่อม
บ ารุงของรถที่ใช้ในองค์การ 
เนื่องจากการจ ากัดจ านวนบุคลากร
จากนโยบายของกระทรวงการคลัง 

- บขส. และกรมการขนส่งไม่ได้เป็น 
ผู้วางแผนที่แท้จริง บางส่วนยังเป็น
ข้อเสนอหรือข้อร้องเรียนของ
ผู้ประกอบการ เช่น การเพิ่มเส้นทาง 
รูปแบบรถ มักถูกร้องขอให้เพิ่มหรือ
ปรับเปลี่ยนจากผู้ประกอบการ
เอกชน ซึ่งข้อเสนอของ
ผู้ประกอบการเอกชนจะมีเป้าหมาย
เพื่อแสวงหาก าไรทางธุรกิจ แต่การ
ให้บริการรถโดยสารประจ าทาง
จะต้องมุ่งไปสู่ผลประโยชน์โดยรวม
ทางสังคมร่วมด้วย 

- รูปแบบการประกอบการที่เจ้าของ
หนึ่งคนมีรถเพียงหนึ่งคัน ท าให้

- ความปลอดภัยในการใช้รถ
โดยสารจ าเป็นต้องมีรถโดยสารที่
มีการให้บริการได้มาตรฐานที่มา
พร้อมกับวินัยของผู้ใช้รถโดยสาร 
เช่น ห้ามผู้โดยสารใช้อุปกรณ์
สื่อสารขณะขึ้น-ลงจากรถ 

- รถโดยสารที่ใช้เชื้อเพลิง CNG มี
ต้นทุนค่าบ ารุงรักษาสูงกว่า มี
ปัญหาความร้อนสูง 

- ต้องลดต้นทุนในการด าเนินการ
เพื่อให้สามารถรับภาระต้นทุนได้ 
เนื่องจากค่าโดยสารที่ก าหนด 
ดังนั้นควรก าหนดอัตราค่าโดยสาร
ให้เป็นธรรมและสอดคล้องกับ

- หากมีการออกข้อก าหนด
เพิ่มเติม ผู้ประกอบการจะ
ยอมรับข้อบังคับเพิ่มเติม แต่
ต้องการการอุดหนุนจากภาครัฐ
ในส่วนของต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น 

- ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนใหญ่
เพราะอะไหล่มีราคาเพิ่มสูงขึ้น 
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จึงต้องใช้การซ่อมบ ารุงภายนอก
และการเหมาซ่อม ทั้งนี้การเหมา
ซ่อมอาจเป็นแนวทางหนึ่งที่ ขสมก. 
จะปฏิบัติ แต่จะต้องมีหน่วยงานที่
ท าการตรวจรับรถการซ่อมบ ารุงให้
เป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยของตัวรถ 

- การพัฒนาเทคโนโลยีที่น ามา
ประยุกต์ใช้ยังขาดความต่อเนื่อง และ
ยังเป็นการพัฒนาจากภายนอก
องค์กร ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนามี
ความยั่งยืนจ าเป็นต้องพัฒนาองค์
ความรู้แก่บุคลากรภายในองค์กรร่วม
ด้วย 

- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความช านาญ
ตรงสาขา บุคลากรจึงพัฒนามาจาก
พนักงานขับรถและเก็บค่าโดยสาร 
ดังนั้นอาจจะต้องพิจารณาให้มี
บุคลากรระดับปริญญาตรีเพื่อควบคุม
ตัวรถตามเขตการเดินรถเพื่อเรียนรู้
งานในระดับต่างๆ และเพิ่มเติมองค์
ความรู้จากการศึกษา 

ก ากับดูแลได้ยาก บางส่วนให้คนเช่า
ขับจึงไม่มีการพัฒนาการ
ประกอบการ ซึ่งต่างจากรูปแบบของ
บริษัทที่บริหารตามแนวทางธุรกิจ 

- ควรมีการเก็บข้อมูลการเดินรถ 
อาจจะใช้เทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ 
เช่น การใช้ RFID หรือในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ จะส ารวจข้อมูลแบบ
สุ่มเพื่อเป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมด 
อาจจะท าทุกปีหรือทุก 2 ปี   

ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น 
- ขาดแคลนพนักงานขับรถ โดยหัน

ไปขับรถตู้โดยสาร พนักงานขับรถ
เองได้ค านึงถึงความปลอดภัยของ
ตัวรถเป็นอย่างมาก หากรถมี
สภาพไม่พร้อมใช้งานจะไม่ยอม
ขับเพราะกลัวเกิดอันตรายกับ
ตัวเอง 

- รัฐจะต้องมีข้อมูลต้นทุนการ
ประกอบการเพื่อพิจารณาต้นทุนที่
เกิดขึ้นจริงกับรายได้ หากประเมิน
แล้วพบว่าผู้ประกอบการขาดทุน 
จะต้องให้การอุดหนุนตามความ
จ าเป็น 
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 บทที่ 6 

 สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านมาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง
ได้มาจาก การวิเคราะห์ลักษณะการประกอบการรถโดยสารประจ าทาง ท่ีสะท้อนถึงการขยายตัวของ
จ านวนรถโดยสารและการบริหารจัดการของผู้ประกอบการรถโดยสาร ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุจาก  
รถโดยสารประจ าทาง ท่ีแสดงถึงความสูญเสียทางสังคมและเศรษฐกิจ การวิเคราะห์มาตรฐานความ
ปลอดภัยของรถในประเทศไทย ในด้านข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง 
กลไกการก ากับดูแลการเข้ามาประกอบการรถโดยสาร กลไกการบังคับใช้และการตรวจสภาพรถโดยสาร
ประจ าทางตามคาบเวลา  ในบริบทการบังคับใช้กฎระเบียบเรื่องความพร้อมของยานพาหนะส าหรับการขับขี่
บนท้องถนน (Roadworthiness Enforcement) การตรวจสภาพตามระยะเวลา (Periodic Inspection) การตรวจ
สภาพขณะใช้งาน (Roadside Inspection) การตรวจสภาพท่ีสถานประกอบการ 

นอกเหนือจากการวิเคราะห์ลักษณะการประกอบการ การวิเคราะห์มาตรฐานความปลอดภัย การบังคับ
ใช้และการตรวจสภาพตามคาบเวลา คณะวิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานก ากับดูแลด้านความปลอดภัยของ
รถในระบบรถโดยสารประจ าทาง และเก็บข้อมูลการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของผู้ประกอบการ  
รถโดยสารประจ าทาง รวมท้ังประมวลมุมมองข้อคิดเห็นท่ีส าคัญจากการจัดประชุมระดมความคิดเห็นทุกภาค
ส่วนที่เก่ียวข้อง (รายละเอียดในภาคผนวก ข) เพื่อน ามาผนวกรวมเป็นข้อมูลท่ีค้นพบจากการศึกษา และจัดท า
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของมาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง  
การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้ และการตรวจสอบ 

แนวทางระบบมาตรฐาน การเพิ่มความปลอดภัยทางถนนในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและก าหนด
มาตรฐานส าหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนน ( ISO 39001: Road Traffic Safety 
Management) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนน รวมถึงการใช้
ถนนในการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ISO 39001 ก าหนดขึ้นเพื่อให้องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องกับการขนส่งทางถนน
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผน การก าหนดนโยบาย และการน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีมาตรฐาน  
ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากล ซึ่งองค์กรที่น าไปประยุกต์ใช้นั้นต้องมีการจัดท าและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ความปลอดภัยในด้านการขนส่งทางถนนอย่างสม่ าเสมอ โดยกระบวนการจัดท าตามมาตรฐาน ISO 39001 
จ าเป็นต้องจัดท าข้อก าหนดไว้เป็นเอกสารที่มีความสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร และสามารถท าการวัดผล
ได้ตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ ตลอดจนการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนประกอบท่ีส าคัญในการจัดท าระบบ
บริหารจัดการความปลอดภัยในด้านการขนส่งทางถนน คือ 
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148 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

- การจัดเก็บและการประเมินจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงจ านวนผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุ 

- การปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน 

- การจัดเก็บและประเมินสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางถนน 

การจัดท าและวางแผนบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนต้องพิจารณาถึงปัจจัยเชิงประสิทธิภาพท่ี
สามารถชี้วัดการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยได้ โดยต้องครอบคลุมช่วงเวลาทั้งก่อนเกิดอุบัติเหตุ ระหว่าง
เกิดอุบัติเหตุ และหลังเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 3 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านความเสี่ยงท่ีมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ  (Risk exposure factors) เช่น ปริมาณจราจร
จ าแนกตามยานประเภทพาหนะและผู้ใช้ถนน และจ านวนการให้บริการขนส่งทางถนน 

2) ปัจจัยทางตรงท่ีเป็นผลจากการจัดการด้านความปลอดภัย ( Final safety outcome factors) ได้แก่ 
จ านวนผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 

3) ปัจจัยท่ีมีความเชื่อมโยงกับความปลอดภัย (Intermediate safety outcome factors) ได้แก่  

- การวางแผน การออกแบบ และการใช้โครงข่ายถนนอย่างปลอดภัย เช่น การออกแบบจุดตัด

ถนน การใช้ถนนอย่างเหมาะสม กับประเภทยานพาหนะและการขนส่ง การใช้อุปกรณ์เพื่อ

ความปลอดภัย (เข็มขัดนิรภัย หมวกกันน็อค) การควบคุมความเร็วในการขับขี่ รวมถึงการ

วางแผนและการเลือกเส้นทางในการเดินทาง 

- การพัฒนาความปลอดภัยของยานพาหนะและการใช้โครงข่ายถนนอย่างปลอดภัย เช่น การ

ตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร การออกใบอนุญาตการขับขี่

ยานพาหนะ และการส่งเสริมความรู้และปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 

- การดูแลและคุ้มครองผู้ประสบอุบัติเหตุ เช่น การเตรียมพร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน การ

ให้การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถนะให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุบติเหตุ 

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งท่ีมี
ประโยชน์ในการส่งเสริมและขับเคลื่อนกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน และสร้างความมั่นใจด้านความ
ปลอดภัยจากการให้บริการขนส่ง ซึ่งจุดเด่นของมาตรฐาน ISO 39001 อยู่ท่ีการก าหนดให้ความสูญเสียจาก
อุบัติเหตุเป็นศูนย์โดยต้องมีการติดตามผลจากการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยผลท่ีได้
จากการปฏิบัติตามระบบการบริหารความปลอดภัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ องค์กรก ากับดู แล และ
สังคมโดยรวม เช่น การลดค่าใช้จ่ายและความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนถนน การลดและควบคุมความเสี่ยงและ
อันตรายจากการใช้ถนน การเตรียมความพร้อมรับมือจากอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนเป็นการแสดงถึง
ความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม (รูปท่ี 6-1) 
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รูปที่ 6-1: กรอบแนวคิดระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Bliss and Breen, building on the frameworks of Land Transport Safety Authority, 2000; Wegman, 2001: 
Koornstra et al,2002; Bliss, 2004. 

 
 

จากการทบทวน ประมวล และวิเคราะห์ดังกล่าว สรุปได้ว่า ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 

1. มาตรฐานของตัวรถ 

2. การตรวจสภาพรถ 

3. ความพร้อมของยานพาหนะส าหรับการขับขี่บนท้องถนน 

4. การบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย 

5. ความเชื่อมโยงของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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150 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ประเด็น ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. มาตรฐานของตัวรถ  ยังไม่มีการก ากับดูแล
มาตรฐานความปลอดภัย
ของผู้ประกอบการที่ต่อ
ตัวถังรถโดยสาร 

 ผู้ประกอบการที่ต่อตัวถัง
รถโดยสารส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการรายย่อย ไม่
มีวิศวกรควบคุมโรงงาน 
และระบบควบคุม
มาตรฐานการผลิต (ISO) 

 การก ากับดูแลด้านความ
ปลอดภัยของตัวรถ
โดยสารไม่ครอบคลุม 
รถโดยสารประจ าทางทุก
ประเภทในระบบ เช่น การ
ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย 
ที่บังคับเฉพาะรถ ม.1(ก) 
ม.4(ก)  
ม.1(ข) ชนิดที่นั่งพิเศษ 
และ ม.4(ข)ชนิดที่นั่ง
พิเศษเท่านั้น 

 ข้อก าหนดด้านความ
ปลอดภัยจะมีผลเฉพาะรถ
โดยสารใหม่ที่เข้ามาใน
ระบบเท่านั้น ไม่มีผลกับ
รถโดยสารเดิมที่อยู่ใน
ระบบ เช่น การทดสอบ
ความแข็งแรงของที่นั่งและ 
จุดยึด 

 สร้างกลไกการก ากับดูแล
ผู้ประกอบการที่ต่อตัวถัง
รถโดยสาร โดยภาครัฐ
จะต้องติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลด้านความ
ปลอดภัย 

 พัฒนาเคร่ืองมือการ
ทดสอบควบคู่ไปกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การติดตามและ
ประมวลผล 

 ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) 

 กรมการขนส่งทางบก 
(ขบ.) 

 การก าหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยไว้สูง จะ
ส่งผลต่อต้นทุนที่เพ่ิม
สูงขึ้น และผู้ประกอบการ
จะต้องรับภาระต้นทุนที่
เพ่ิมสูงขึ้น 

 มีฐานข้อมูลต้นทุนการ
ประกอบการรถโดยสาร
ประจ าทางที่จัดเก็บอย่าง
ต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
โดยจะต้องศึกษาลักษณะ
ความต้องการน าไปใช้
ประโยชน์จากข้อมูล และ
เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ 

 ให้การอุดหนุนด้านการ
ลงทุน เช่น การลดภาษี

 กรมการขนส่งทางบก 
(ขบ.) 

 ส านักงานสถิตแห่งชาติ 
(สสช.) 

 ผู้ประกอบการรถโดยสาร
ประจ าทาง 
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ประเด็น ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การน าเข้าคัสซีที่มี
คุณภาพ การลดภาษี
น าเข้ารถโดยสารใหม่ทั้ง
คัน 

 ให้การอุดหนุนด้านการเงิน 
โดยวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน
การประกอบการ รายได้
จากการประกอบการ 

 วิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
น ามาตรฐานความ
ปลอดภัยที่เป็นสากลมาใช้
กับการขนส่งรถโดยสาร
ประจ าทางในประเทศไทย 

2. การตรวจสภาพรถ  ขาดเครื่องมือทาง
วิศวกรรมในการตรวจสอบ
มาตรฐานความปลอดภัย 
ส่วนใหญ่เป็นการตรวจ
พินิจ 

 น าแนวทางมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่เป็น
มาตรฐานสากลมา
ประยุกต์ใช้กับการ
ตรวจสอบเครื่องอุปกรณ์
และส่วนควบของรถ
โดยสารประจ าทาง เช่น  
1) ข้อก าหนดด้านความ
ปลอดภัยของ UNECE  
2) ข้อก าหนดด้านความ
ปลอดภัยของออสเตรเลีย 
ADR และ 3) มาตรฐาน 
ISO 39001 ซึ่งจะแสดง
รายละเอียดเครื่องมือที่ใช้
ในการทดสอบที่สามารถ
แสดงผลอย่างชัดเจน 

 ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) 

 กรมการขนส่งทางบก 
(ขบ.) 

 กระทรวงการคลัง 

 ขาดรายละเอียดของข้อมูล
ด้านการตรวจสภาพรถ 
เช่น ประเภทของ
ข้อบกพร่องที่พบในการ
ตรวจสภาพ ข้อมูลอายุรถ
และการตรวจสภาพ 

 ขาดข้อมูลด้านการตรวจ
สภาพและผู้ประกอบการ 

 พัฒนาแนวทางการ
เชื่อมโยงการตรวจสภาพ
และการให้ใบอนุญาต
ประกอบการ 

 มีการใช้ระบบเรตติ้งกับ
ผู้ประกอบการ เพ่ือช่วยใน
การตรวจสอบ
ผู้ประกอบการที่มี
พฤติกรรมที่จะใช้รถที่ไม่

 กรมการขนส่งทางบก 
(ขบ.) 

 ผู้ประกอบการรถโดยสาร
ประจ าทาง 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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152 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ประเด็น ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปลอดภัยให้มีการตรวจ
อย่างเข้มข้น และลด
ค่าใช้จ่ายส าหรับ
ผู้ประกอบการที่มีประวัติดี 
(มีการสุ่มตรวจน้อยกว่า) 

 ผู้ประกอบการที่ถือ
ใบอนุญาตประมาณร้อยละ 
60 ไม่มีรถโดยสาร และ
ผู้ประกอบการรถร่วม
ประมาณร้อยละ 94 เป็น
ผู้ประกอบการที่มีรถเพียง
คันเดียว 

 ก าหนดทุนจดทะเบียน
ตามจ านวนรถที่บรรจุตาม
เงื่อนไขการเดินรถ เพราะ
ทุนจดทะเบียนสามารถ
สะท้อนถึงความสามารถ
ในการรับผิดชอบต่อความ
เสียหายจากอุบัติเหตุ 

 กรมการขนส่งทางบก 
(ขบ.) 

3. ความพร้อมของ
ยานพาหนะส าหรับการ
ขับขี่บนท้องถนน 

 ขาดข้อมูลด้านการตรวจ
สภาพแบบเรียกตรวจ 

 พัฒนากลไกการตรวจ
สภาพขณะเดินรถ (เรียก
ตรวจ) ให้เชื่อมโยงกับการ
ตรวจสภาพตามเวลา 

 ใช้การสุ่มตรวจสภาพขณะ
ให้บริการเพ่ือให้
ผู้ประกอบการมีความ
กระตือรือร้นในการรักษา
สภาพรถตลอดเวลา 

 

 พนักงานขับรถจะเป็น
ผู้ตรวจความพร้อมของรถ
โดยสารประจ าทางก่อน
ให้บริการของ
ผู้ประกอบการ 

 ตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านการขนส่ง เพ่ือ
ฝึกอบรมเทคนิคด้านต่างๆ 
เช่น การขับรถอย่าง
ปลอดภัย เทคนิคการดูแล 
รถโดยสาร เทคนิคการใช้
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัว
รถโดยสาร 

 กรมการขนส่งทางบก 
(ขบ.) 

4. การบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัย 

 ระยะเวลาในการออก
กฎระเบียบใช้เวลานาน 
เช่น การน าข้อก าหนดของ 
UNECE มาใช้กับรถยนต์
นั่งส่วนบุคคลต้องใช้เวลา 
5 ปี 

 การสร้างภาคีเครือข่าย
ด้านความปลอดภัยของผู้
ที่มีส่วนเก่ียวข้อง ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผู้โดยสาร 

 กรมการขนส่งทางบก 
(ขบ.) 

 ผู้ประกอบการรถโดยสาร
ประจ าทาง 

 ผู้ใช้บริการรถโดยสาร
ประจ าทาง 

 การก ากับดูแลการกระท า
ความผิดของ
ผู้ประกอบการรถร่วมท า
ได้ยาก 

 มีบทลงโทษที่ชัดเจน เช่น 
บทลงโทษตามระดับขั้น 
เช่น การปรับ การสั่งพัก
การเดินรถ และการยกเลิก

 กรมการขนส่งทางบก 
(ขบ.) 

 ผู้ประกอบการรถโดยสาร
ประจ าทาง 
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ประเด็น ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การประกอบการ  องค์การขนส่งมวลชล
กรุงเทพ (ขสมก.) 

 บริษัท ขนส่ง จ ากัด 
(บขส.) 

5. ความเชื่อมโยงของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 หน่วยงานที่ให้ใบอนุญาต
ประกอบการและ 
หน่วยงานด้านความ
ปลอดภัย ยังขาดความ
เชื่อมโยงกัน เช่น 
ผู้ตรวจการจะต้องแจ้งการ
กระท าผิดของ
ผู้ประกอบการให้แก่
หน่วยงานที่ให้ใบอนุญาต 
ที่ส่งผลต่อสิทธิการถือ
ใบอนุญาต 

 หลักเกณฑ์ด้านความ
ปลอดภัยของตัวรถเพ่ือยื่น
ขอใบอนุญาต พิจารณา
เฉพาะอายุรถโดยสาร
เท่านั้น 

 ภาครัฐควรพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ 
(application) ในการ
บันทึกข้อมูลด้านการ
ประกอบการรถโดยสาร 
เพ่ือช่วยลดจ านวนเอกสาร
และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ 

 ติดตามและประมวลผล
การย่ืนแผนธุรกิจเพ่ือยื่น
ขอใบอนุญาต และมีดัชนี
ด้านความปลอดภัยเป็น
หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาการให้ใบอนุญาต
ประกอบการ เช่น 
แผนการซ่อมและ
บ ารุงรักษา 

 กรมการขนส่งทางบก 
(ขบ.) 

 ผู้ประกอบการรถโดยสาร
ประจ าทาง 

 ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) มีการตั้ง
คณะท างานด้าน
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน ซึ่งครอบคลุม
เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล 

 ตั้งคณะท างานร่วมระหว่าง
กรมการขนส่งทางบก 
ส านักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม เพ่ือก าหนด
มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยของชิ้นส่วนรถ
โดยสารประจ าทาง 

 

 ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 กรมการขนส่งทางบก 
(ขบ.) 

 

 ต ารวจเป็นหน่วยงาน
ส าคัญและสามารถเข้าถึงที่
เกิดเหตุจากอุบัติเหตุรถ
โดยสารประจ าทางก่อน
และมีก าลังคนที่เพียงพอ
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

 สร้างองค์ความรู้ทางด้าน
เทคนิคแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ในการสืบสวนอุบัติเหตุ
ทางถนน 

 กรมการขนส่งทางบก 
(ขบ.) 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

การบังคับใช้ กฎหมาย เป็นประเด็นที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการก ากับดูแลด้านมาตรฐานความ
ปลอดภัยและมีหลายหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ ในหลายประเทศ  โดยเฉพาะในสภาพยุโรปและ
สหรัฐอเมริกาได้หยิบยกประเด็นความรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค้าให้เข้ามามีบทบาทในการ
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154 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ก ากับดูแลหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ประเทศไทยได้มีการออก พรบ. ความรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยปี พ.ศ. 2551 ว่าด้วย ผู้ประกอบการทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในความ
เสียหายท่ีเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย และสินค้านั้นได้มีการขายให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิด
จากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการหรือไม่ก็ตาม 

กฎหมายฉบับนี้จะครอบคลุมถึงสินค้าที่เป็นสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดท่ีผลิตหรือน าเข้าเพื่อขาย รวมทั้ง
ผลิตผลเกษตรกรรม และกระแสไฟฟ้า  เป็นต้น ซึ่งผู้ท่ีต้องรับผิดตามกฎหมายฉบับนี้ได้แก่ผู้ประกอบการ  
อันประกอบไปด้วยผู้ผลิตหรือผู้ว่าจ้างให้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ขายสินค้าที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต
หรือผู้น าเข้าได้ นอกจากนั้นยังรวมถึงผู้ซึ่งใช้ชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมาย ข้อความ  
หรือแสดงด้วยวิธีใดๆ อันมีลักษณะท่ีจะท าให้เกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิตหรือผู้น าเข้า 
(มาตรา 4) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการต้องรับผิดต่อผู้เสียหายหรือผู้มีสิทธิฟ้องคดี ท้ังนี้ต้องพิสูจน์ว่า
ผู้เสียหายจากสินค้าของผู้ประกอบการและการใช้หรือเก็บรักษาสินค้านั้นเป็นไปตามปกติธรรมดา แต่ไม่ต้อง
พิสูจน์ว่าความเสียหายเกิดจากการกระท าของผู้ประกอบการผู้ใด ซึ่งมขี้อยกเว้นความรับผิดชอบเกี่ยวกับสินค้า
ไม่ปลอดภัย เช่น 

- ผู้ผลิตตามค าสั่งของผู้ว่าจ้างให้ผลิตไม่ต้องรับผิดหากพิสูจน์ได้ว่าความไม่ปลอดภัยของสินค้าจาก
การออกแบบของผู้ว่าจ้างให้ผลิตหรือจากการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ว่าจ้างให้ผลิต ทั้งผู้ผลิตไม่ได้
คาดเห็นและไม่ควรจะได้เห็นถึงความไม่ปลอดภัย 

- ผู้ผลิตส่วนประกอบของสินค้าไม่ต้องรับผิดหากพิสูจน์ได้ว่าความไม่ปล อดภัยของสินค้า เกิดจาก
การออกแบบหรือการประกอบหรือการก าหนดวิธีใช้ วิธีเก็บรักษา ค าเตือน หรือการให้ข้อมูล
เก่ียวกับสินค้าของผู้ผลิตสินค้านั้น 

อย่างไรก็ตาม การพิสูจน์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของรถโดยสารประจ าทางยังเป็นไปได้ยาก ท าให้
ข้อสรุปของการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความผิดพลาดท่ีมีสาเหตุจากของพนักงานขับรถ จึงต้องมีการ
พัฒนาหน่วยสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุรถโดยสารประจ าทาง ซึ่งจะต้องมีบุคลากรที่เพียงพอและมีองค์ความรู้  
ท่ีจ าเป็นต่อการสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุ เพื่อเป็นกลไกการตรวจสอบสาเหตุ เพื่อระบุความเชื่อมโยง ความ
รับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น  โดยมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถมีขั้นตอนและกระบวนการของ
ระบบมาตรฐานความปลอดภัย ได้แก่ การออกแบบรถ การผลิตรถ การดัดแปลงรถ และการบ ารุงรักษาและการ
ใช้งาน นั่นคือ การผลิตรถผู้ท่ีมีความรับผิดชอบหลักคือโรงงานผู้ผลิต ความรับผิดชอบบางส่วนอยู่ท่ีส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เนื่องจากการออกแบบรถจะมีชิ้นส่วนที่อยู่ภายใต้ข้อก าหนดของ 
สมอ. และกรมการขนส่งทางบกมีความรับผิดชอบเช่นกัน เนื่องจากก ากับดูแลมาตรฐานการออกแบบรถและ
พิจารณาแบบท่ีผู้ประกอบการยื่นเพื่อน าไปใช้ประกอบการรถโดยสารประจ าทาง และขั้นตอนการผลิตรถยังคงมี 
3 หน่วยงานขั้นต้นเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบเช่นกัน ในส่วนของการดัดแปลงรถผู้ประกอบการเดินรถจะเป็น
ผู้รับผิดชอบ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกท่ีจะต้องตรวจสอบประวัติรถท่ีผ่านการดัดแปลงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัยท่ีก าหนด นอกจากนี้ ในส่วนของการบ ารุงรักษาอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ
ผู้ประกอบการเดินรถโดยผ่านแผนงานการบ ารุงรักษาและการน ารถเข้าตรวจสภาพ และกรมการขนส่งทางบก
ร่วมรับผิดชอบเนื่องจากเป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาต รวมถึงอ านาจการบังคับใช้กฎหมายของต ารวจ ดังนั้น 



สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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จึงเกิดขั้นตอนการเชื่อมโยงความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากอุบัติเหตุรถโดยสารที่เกิดขึ้น (ตารางท่ี 6-1)  
และจะต้องมีหน่วยสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุรถโดยสารเพื่อระบุสาเหตุ เช่น การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้  
โครงเหล็กท่ีไม่ได้มาตรฐาน ความรับผิดชอบจะต้องพิจารณาถึงการออกแบบผิดข้อก าหนดหรือการผลิตไม่ได้
ตามข้อก าหนด ซึ่งความรับผิดชอบจะอยู่ท่ีผู้ผลิตและผู้ควบคุมการผลิต 

ตารางที่ 6-1: ความเชื่อมโยงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุรถโดยสารประจ าทาง  

ผู้ที่เก่ียวข้องด้านความ
ปลอดภัยของรถโดยสาร 

การออกแบบรถ  การผลิตรถ  การดัดแปลงรถ  
การบ ารุงรักษา 
และการใชง้าน  

กรมการขนส่งทางบก      
ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม      

โรงงานประกอบรถโดยสาร      
ผู้ประกอบการเดินรถ      
ต ารวจ      
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ส านักงานต ารวจแห่งชาต,ิ 2554, สถิติจ านวนคดีอุบัติเหตุจราจรทั่วประเทศประจ าปีงบประมาณ 2554, 
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 ภาคผนวก ก 

 แบบสอบถามเพื่อศึกษาความปลอดภัย 
ของรถโดยสารประจ าทาง 

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินการ ด้านความปลอดภัยของตัวรถ ของผู้ประกอบการรถโดยสาร ประจ าทาง  ได้แก่ 
รูปแบบการประกอบการ ข้อมูลการบ ารุงรักษา และแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบ ารุงรักษา โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป และการบ ารุงรักษา 

ส่วนที่ 1:  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อสถานประกอบการ  .........................................................................................................  
2. สถานที่ตั้ง/ที่อยู่ของผู้ประกอบการ เลขที่.........................  ถนน ............................  ต าบล/แขวง ........................  

อ าเภอ/เขต .........................จังหวัด ........................... โทรศัพท์ .............................................  

3. รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย 
 3.1  ส่วนบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน   ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 3.3  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สหกรณ์ 

 3.5  บริษัทจ ากัด      อื่นๆ (ระบุ)  .....................................  

4. รูปแบบการด าเนินการ  

 4.1  ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต  

 หมวดรถ มาตรฐาน จ านวนที่นั่ง จ านวนที่ยืน เลขที่เส้นทาง ชื่อเส้นทาง ประเภทเชื้อเพลิง 

1.        

2.        

3.        

  4.2  เอกชนร่วมบริการ 

 หมวดรถ มาตรฐาน จ านวนที่นั่ง จ านวนที่ยืน เลขที่เส้นทาง ชื่อเส้นทาง ประเภทเชื้อเพลิง 

1.        

2.        

4.        

5. บริษัทน ารถโดยสารของบริษัทเข้าตรวจสภาพที่ใด 
กรมการขนส่งทางบก/ขนส่งทางบกพื้นที ่   สถานตรวจสภาพรถเอกชน 
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(ก-2) มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

6. การตรวจรถครั้งที่ผ่านมา ผ่านตามข้อก าหนดของกรมการขนส่งทางบกหรือไม ่
     ผ่าน ........ คัน    ไม่ผ่าน ........ คัน 

      ไม่ผ่านเพราะ .............................................  
7. การจ้างงาน  

รายการ จ านวน (คน) จ านวนวันท างานต่อสัปดาห ์

เจ้าหน้าที่ประจ าส านักงาน   

เจ้าหน้าที่ ขับรถและติดตามรถ   

ช่างเครื่องยนต์ พนักงานซ่อมรถ   

เจ้าหน้าที่อื่นๆ นายตรวจ นายท่า   

รวมพนักงานทั้งหมด   

ส่วนที่ 2:  การซ่อมและบ ารุงรักษา 

รูปแบบการซ่อมและบ ารุงรักษา 

บริษัทมีฝ่ายซ่อมและบ ารุงรักษาหรือไม ่

 ไม่ม ี ตอบส่วนที่  A 

 มี  ตอบส่วนที่  B 

ส่วนที่ A  ส าหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีฝ่ายซ่อมและบ ารุงรักษาของบริษัท 

1. มีการตรวจสอบกฎระเบียบหรือข้อก าหนดใหม่ที่มีผลต่อการซ่อมบ ารุงหรือไม่และอย่างไร 

  

2. มีการก าหนดช่วงเวลาบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงอย่างไร (เช่น ซ่อมบ ารุงตามสภาพ หรือมีแผนการซ่อมบ ารุงที่
ชัดเจน) ก าหนดตามระยะเวลาหรือตามระยะทางหรือไม่ เพราะเหตุใด 

  

3. บริษัทของท่านมีการซ่อมและบ ารุงรักษาอย่างไร 

 รายการที่ซ่อมบ ารุงรักษาเอง ได้แก ่  

 รายการที่ส่งให้อู่ซ่อมบ ารุงรักษาได้แก ่  

4.  สถานที่ที่น ารถไปซ่อมบ ารุงเป็นอู่ประจ าหรือไม ่

  

5. ในการซ่อมบ ารุง 1 ครั้ง ใช้เวลาส าหรับการตรวจสอบเท่าไร (กี่วัน กี่ชั่วโมง) 

  

6. พนักงานขับรถจะต้องตรวจสอบรถโดยสารที่ขับทุกวันก่อนออกรถหรือไม่ ตรวจอะไรบ้าง 

  

  



แบบสอบถามเพ่ือศึกษาความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง 
 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ก-3) 
 

7. การตรวจสอบรถโดยสารในแต่ละวัน มีแบบฟอร์มในการตรวจสอบหรือไม ่

  

8. บริษัทตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของต้นทุนและรายได้ที่เปล่ียนแปลงจากการซ่อมบ ารุงได้อย่างไร 

  

9. บริษัทจะปรับการด าเนินการให้เข้ากับมาตรฐานความปลอดภัยที่กรมการขนส่งทางบกก าหนดไดอ้ย่างไร เพิ่ม
เงินทุน หรือปรับให้เข้ากับข้อก าหนดโดยไม่ต้องเพิ่มเงินทุน 

  

10. อายุรถมีความสัมพันธ์กับการซ่อมและบ ารุงรักษาหรือไม ่และมีความสัมพันธ์ต่อเวลาและค่าใช้จ่ายอย่างไร 

  

11. อัตราส่วนระหว่างรถส ารองกับรถที่ใช้งานคือเท่าใด และการก าหนดอัตราส่วนนี้ได้มาอย่างไร 

  

12. จะท าอะไรเพื่อยืดก าหนดการบ ารุงรักษา โดยที่ไม่เพิ่มความถี่ของการบ ารุงรักษานอกก าหนดการ 

  

13. จะท าอย่างไรเพื่อลดจ านวนการบ ารุงรักษา/ซ่อมบ ารุงนอกก าหนด และจะก าหนดความสมดุลระหว่างการ
บ ารุงรักษาตามก าหนดการ และนอกก าหนดการได้อย่างไร 

  

14. บริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการการซ่อมและบ ารุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อต้นทุนอย่างไร 

  

ส่วนที่ B  ส าหรับผู้ประกอบการที่มีฝ่ายซ่อมและบ ารุงรักษาของบริษัทเอง 

B-1 : มาตรการบ ารุงรักษายานพาหนะในเชิงป้องกัน 

1. มีการตรวจสอบกฎระเบียบหรือข้อก าหนดใหม่ที่มีผลต่อการซ่อมบ ารุงหรือไม่และอย่างไร 

  

2. มีการก าหนดช่วงเวลาบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงอย่างไร (เช่น ซ่อมบ ารุงตามสภาพ หรือมีแผนการซ่อมบ ารุงที่
ชัดเจน) ก าหนดตามระยะเวลาหรือตามระยะทางหรือไม่ เพราะเหตุใด 

  

3. พนักงานขับรถจะต้องตรวจสอบรถโดยสารที่ขับทุกวันก่อนออกรถหรือไม่ ตรวจอะไรบ้าง? 

  

4. การตรวจสอบรถโดยสารในแต่ละวัน มีแบบฟอร์มในการตรวจหรือไม ่
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(ก-4) มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

B-2 : พฤติกรรมในการบ ารุงรักษายานพาหนะ 

1. อายุรถมีความสัมพันธ์กับการซ่อมและบ ารุงรักษาหรือไม ่และมีความสัมพันธ์ต่อเวลาและค่าใช้จ่ายอย่างไร 

  

2. อัตราส่วนระหว่างรถส ารองกับรถที่ใช้งานคือเท่าใด และการก าหนดอัตราส่วนนี้ได้มาอย่างไร 

  

3. จะท าอะไรเพื่อยืดก าหนดการบ ารุงรักษา โดยที่ไม่เพิ่มความถี่ของการบ ารุงรักษานอกก าหนดการ 

  

4. บริษัทตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของต้นทุนและรายได้ที่เปล่ียนแปลงจากการซ่อมบ ารุงได้อย่างไร 

  

5. บริษัทจะปรับการด าเนินการให้เข้ากับข้อก าหนดอย่างไร (เพิ่มเงินทุนหรือปรับให้เข้ากับข้อก าหนดโดยไม่ต้องเพิ่ม
เงินทุน) 

  

6. บริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการการซ่อมและบ ารุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อต้นทุนอย่างไร 

  

7. จะท าอย่างไรเพื่อลดจ านวนการบ ารุงรักษา/ซ่อมบ ารุงนอกก าหนด และจะก าหนดความสมดุลระหว่างการ
บ ารุงรักษาตามก าหนดการ และนอกก าหนดการได้อย่างไร 

  

 



(ข-1) 
 

ภาคผนวก ข 

 สรุปการประชุมระดมความคิดเห็น 

การสรุปการประชุมความคิดเห็นของโครงการฯ แบ่งเป็น การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และการ
สัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของโครงการ  “การศึกษามาตรฐานด้านความปลอดภัย
ของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง: การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ” สามารถสรุปได้ 2 
ส่วน ดังนี้ 

1. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 

สรุปการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการ  “การศึกษามาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถใน
ระบบรถโดยสารประจ าทาง: การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ ” วันท่ี 7 ตุลาคม  2554  
เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้องทานตะวัน โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 

โครงการนี้ศึกษาด้านความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง การก าหนดการบังคับใช้และการ
ตรวจสอบ โดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทางของไทย
และต่างประเทศ รวมถึงรวบรวมประสบการณ์การประกอบการของผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทาง โดยได้
น าเสนอภาพรวมของงานวิจัย ลักษณะการด าเนินกิจการของผู้ประกอบกิจการ แนวทางการก ากับดูแล การ
วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์การก ากับดูแลด้านความปลอดภัยในต่างประเทศ การก ากับดูแลมาตรฐาน
ความปลอดภัยของไทยในปัจจุบันเทียบเคียงกับต่างประเทศ  งานวิจัยนี้ได้ให้ความส าคัญของลักษณะการเกิด
อุบัติเหตุ จ านวนผู้โดยสารท่ีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะ  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและมูลค่า
ความสูญเสียท่ีเกิดขึ้น การวิเคราะห์อายุรถโดยสารประจ าทางซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีคาดว่าจะมีผลต่อระดับการ
บ ารุงรักษา โดยในปี 2553 รถโดยสารประจ าทางท่ีมีอายุมากกว่า 10 ปี มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 51 ของ
จ านวนรถท้ังหมด เป็นท่ี น่าสังเกตว่าอายุรถมากอาจท าให้ต้นทุนในการบ ารุงรักษาสูง จึงอาจท าให้การ
บ ารุงรักษาไม่ค่อยดีมากนัก แต่บางส่วนหากยังบ ารุงรักษาได้ดี ย่อมคงสภาพรถได้ตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม 
อายุรถน่าจะมีผลต่อความถี่ในการซ่อมบ ารุงท่ีจะส่งผลให้ต้นทุนการซ่อมบ ารุงสูงขึ้นเมื่อรถมีอายุมากขึ้น  

ขอบเขตการวิจัยจะเปรียบเทียบมาตรฐานรถโดยสารประจ าทางในประเทศไทยและต่างประเทศ กลไก
การตรวจสอบและติดตามมาตรฐานของยานพาหนะ รูปแบบของยานพาหนะและกรณีศึกษา และข้อเสนอแนะ
มาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ กลไกการก ากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ 

กรอบแนวทางการศึกษาจะศึกษามาตรฐานความปลอดภัยในประเทศ และมาตรฐานของต่างประเทศ 
(หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการก าหนดมาตรฐาน การก ากับดูแลมาตรฐาน) กลไกการตรวจสภาพของภาคเอกชน 
รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ากรณีศึกษา ข้อมูลท้ังสองส่วน นี้จะน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
เพื่อปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพรถโดยสารสาธารณะได้อย่างไร 
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(ข-2) มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

แนวทางการศึกษา จะแบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 

1. มาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถ เก่ียวข้องกับการออกแบบและการผลิตของผู้ผลิต 

2. มาตรฐานการตรวจสอบและตรวจสภาพความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทาง จากการตรวจ
สภาพทุกๆ 6 เดือน โดยวิเคราะห์มาตรฐานและกลไกการตรวจสภาพ 

3. มาตรฐานรถโดยสารและผู้ประกอบการ จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการขนาด
ต่างๆ จะมีกลไกการบ ารุงรักษารถท่ีแตกต่างกันอย่างไร 

ลักษณะภาพรวมของผู้ประกอบการ ในการศึกษานี้ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษส าหรับรถโดยสารสอง
ชั้นและรถตู้โดยสารประจ าทาง เนื่องจากมีเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างมาก จึงต้องวิเคราะห์จ านวนรถโดยสารตาม
มาตรฐานต่างๆ ถึงอัตราการขยายตัวของรถตู้โดยสารประจ าทางและรถโดยสารสองชั้น 

ข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติท่ีส ารวจการประกอบการรถโดยสารประจ าทางปี 2551 พบว่าส่วน
ใหญ่ผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาตจะไม่มีรถของตัวเอง ( ประมาณร้อยละ 50) โดยเป็นเพียง โบรคเกอร์ ท่ีเก็บ
ค่าธรรมเนียมสิทธิการเข้าร่วมเดินรถ ในส่วนของผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนประมาณร้อยละ 94 เป็น
ผู้ประกอบการที่มีรถเพียงคันเดียว ท าให้ อุตสาหกรรมมี ผู้ประกอบการ รายเล็กเป็นจ านวนมากและมีรายใหญ่
ไม่ก่ีราย จึงยากท่ีหน่วยงานก ากับดูแลจะก ากับดูแลผู้ประกอบการรายย่อยท้ังหมดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้ัง
ไว้ นอกจากนี้ผู้ประกอบการรายย่อยจะมีเงินลงทุนต่ า  และอาจไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
ของหน่วยงานก ากับดูแล ในที่สุดอาจส่งผลให้ผู้ประกอบ การในส่วนไม่ดีอยู่ในอุตสาหกรรมมากขึ้นและท าให้
ผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานที่ดีออกไปจากอุตสาหกรรม ถ้าหาก การก าหนดมาตรฐานไว้สูงจนรายย่อย ไม่
สามารถ อยู่ได้ หน่วยงานก ากับดูแลจะต้องมีแนวทาง ช่วยเหลือผู้ประกอบการ เช่น การประกอบการ แบบ
รวมกลุ่ม เพื่อให้ผู้ประกอบการในกลุ่มพัฒนาโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีเงินทุนท่ีจะท าได้ตาม
มาตรฐานสากล  

การศึกษานี้ยังต้องการทราบจ านวนรถของผู้ประกอบการที่จะสามารถประหยัดต่อขนาดท่ีจะมีฝ่าย
ซ่อมบ ารุงได้ จึง ได้วิเคราะห์ข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติปี 2551 บุคลากรด้านการ ซ่อมและบ ารุงรักษา
เฉลี่ยต่อกิจการแยกตามขนาดกิจการ พบว่าส าหรับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต กิจการท่ีมีรถ 1-5 คัน จะมี
จ านวนช่างเฉลี่ยไม่ถึง 1 คน กิจการขนาด 6-15  คัน และ  16-30 คัน  จะมีบุคลาการซ่อมและบ ารุงรักษาเฉลี่ย
ประมาณ 1 คน แต่กิจการท่ีมีรถมากกว่า 30 คัน จะเริ่มมีพนักงานซ่อมและบ ารุงรักษากิจการละประมาณ 3-4 
คน และกิจการท่ี มีรถมากกว่า 50 คันจะใช้ช่างประมาณ 26 คนต่อหนึ่งกิจการ ส่วนนี้สะท้อนถึงสภาพการ
ประกอบการของผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย 

มาตรฐานความปลอดภัยรถโดยสารประจ าทาง  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

1. มาตรฐานรถโดยสารประจ าทางท่ีจดทะเบียนใหม่  จะต้องยื่นมาตรฐานโครงสร้างรถและแบบรถ
เพื่อขออนุมัติจากกรมการขนส่งทางบก ส าหรับรถจดทะเบียนใหม่ส่วนใหญ่จะมีมาตรฐานการประกอบรถ 
มาตรฐานโครงสร้างรถ เช่น มาตรฐาน UNECE ซึ่งใช้กันหลายประเทศ และยังเป็นมาตรฐานที่กรมการขนส่ง
ทางบกท าความตกลงร่วมด้วย แต่ของไทยยังไม่มีการบังคับใช้ ข้อตกลง UNECE ซึ่งเป็นมาตรฐานความ
ปลอดภัยของรถทุกประเภท อาทิ มาตรฐานโครงสร้างความแข็งแรงของรถโดยสารขนาดใหญ่ (รูปท่ี ข-1)  ข้อดี
ของข้อตกลง UNECE คือเป็นมาตรฐานที่ไม่มีการบังคับใช้อย่างทันทีเมื่อเริ่มท าข้อตกลง แต่ประเทศท่ีเข้าไป



สรุปการประชุมระดมความคิดเห็น  
 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ข-3) 
 

ร่วมตามข้อตกลงสามารถน าข้อตกลงบางข้อมาประยุกต์ใช้เป็นข้อก าหนดในประเทศได้ โดยข้อตกลงรถโดยสาร
สาธารณะมี 5 ข้อตกลงหลักๆ ท่ีทางกรมการขนส่งทางบกคาดว่าจะมีการบังคับใช้ 

 ECE 14 จุดยึดเข็มขัดนิรภัย 

 ECE 16 เข็มขัดนิรภัยและการติดตั้ง 

 ECE 17 ท่ีนั่งอุปกรณ์ยึดและพนักรองศีรษะ 

 ECE 66 ความแข็งแรงของโครงสร้างรถโดยสารขนาดใหญ่ 

 ECE 80 ท่ีนั่งรถโดยสารขนาดใหญ่ 

รูปที่ ข-1: ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของตัวรถด้านโครงสร้างความแข็งแรงของรถโดยสาร 

ตัวอย างการก ากับดูแลรถจดทะเบยีนใหม  : UNECE 66

Thailand Development Research Institute

1. ขอบเขต (scope)

2. การขอการรบัรอง  application for approval)

3. การรับรอง  approval)

4. ข้อก าหนด

   การแก้ไขและเพิ่มเติมการรับรองชนิดยานพาหนะ

   การผลิตที่ตรงกัน

เพื่อก าหนดประเภทรถที่อยู่ในขอบเขต ในที่น้ีเป็นข้อก าหนดเพือ่บังคับ
ใช้กับรถโดยสารที่บรรทุกผู้โดยสารมากกว่า    คน

ว่าด้วยเอกสารที่ใช้ประกอบเพื่อขอรับรอง เช่น ประเภทรถ แบบร่าง
ทั่วไปของชนิดยานพาหนะ ตัวถัง และจัดวางภายใน

การแจ้งการรับรองหรือการปฏิเสธจะต้องแจ้งต่อภาคีที่ท าขอ้ตกลงร่วม 

เกี่ยวข้องกับโครงสร้างค้ ายันของยานพาหนะจะต้องมีความแข็งแรง
เพียงพอ เพื่อให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างเหลือจากการทดสอบการพลิกคว่ า
ของยานพาหนะจริง

การแก้ไขการรับรองชนิดยานพาหนะทุกคร้ังต้องได้รับความเห็นชอบ
จากฝ่ายบริหารที่ให้การรับรอง และการแก้ไขจะต้องไม่ท าให้เกิดผล
กระทบด้านโครงสร้าง

ยานพาหนะทุกคันที่ได้รับการรับรองตามก ข้อบังคับจะต้องผลิตให้ตรง
ตามชนิดที่ได้รับการรับรอง  ึ่งมีความถ่ีในการตรวจสอบทุก   ป  ถ้า
พบว าไม ตรงกับท่ีเสนอแผนกบริหารอาจจะเพิ่มจ านวนครั้งในการ
ตรวจสอบเพื่อให้การผลิตเป นไปตามข้อก าหนด

 
 

การทดสอบโครงสร้างความแข็งแรงของตัวรถจะมีการทดสอบหลายแบบให้ผู้ผลิตเลือก ได้แก่ 1) การ
ทดสอบท่ีสร้างโครงรถเหมือนจริง หรือการทดสอบแบบท าลาย 2) ทดสอบโครงสร้างบางส่วนโดยตัดจ าลอง
โครงสร้างรถแบบบางส่วน อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเสา 2 เสา และ 3) การทดสอบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งค่าใช้จ่ายในการทดสอบแต่ละประเภทจะแตกต่างกัน 

  



ภาคผนวก ข  
 

(ข-4) มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ข้อสังเกต บางอย่าง ของประเทศไทย ซึ่งอาจมีลักษณะเฉพาะท่ีอาจต้องน ามาพิจารณาเพิ่มเติมจาก
รายละเอียดในการทดสอบท่ีเป็นสากล เช่น คุณสมบัติของเหล็กท่ีใช้ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กท่ีมี
น้ าหนักมาก ดังนั้นจะต้องพิจารณาอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ทราบถึงความ
แตกต่างทางคุณลักษณะ  

มาตรฐานการตรวจสอบมาตรฐานรถโดยสารประจ าทางของไทย ตรวจประจ าทุก 6 เดือน ของประเทศ
อังกฤษจะมีรายการการตรวจสอบ ( check list) จ านวน 49 รายการ เช่น เข็มขัดนิรภัย ล้อและน๊อตล้อ สภาพ
ของโครงรถ เป็นต้น ซึ่งเป็นชิ้นส่วนท่ีผ่านการทดสอบครั้งแรกจากการผลิตตามมาตรฐานโรงงาน หลังจากมีการ
ใช้งานแล้วหน่วยงานก ากับดูแลจะต้องตรวจสภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดอีกด้วย เช่น  เบลเยี่ยมมีการตรวจ
ตามคาบเวลาที่เข้มงวดโดยตรวจรถโดยสารขนาดใหญ่ทุก 3 เดือน รถโดยสารสาธารณะขนาดเล็ก (น้อยกว่า 8 
ท่ีนั่ง) ตรวจทุก 6 เดือน แต่ประเทศอ่ืนๆ มีการตรวจความถี่น้อยลง เช่น เยอรมนี จะตรวจสอบทุกหนึ่งปี 
โดยท่ัวไปประเทศในยุโรปจะตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุก 1 ปี  

ตารางที่ ข-1: ความถี่ของการน ารถเข้าตรวจสอบสภาพของสหภาพยุโรป 

ประเทศ รถยนต์ส วนบุคคล รถโดยสารที่มีน้อยกว า 8 คน รถโดยสารที่มีมากกว า 8 คน 
Belgium 4/1/1 6m/6m/6m 3m/3m/3m 
Germany 3/2/2 1/1/1 1/1/1 
France 4/2/2 4/2/2 - 
Italy 4/2/2 4/2/2 1/1/1 
Luxembourg 3.5/1/1 3.5/1/1 6m/6m/6m 
Netherlands 3/1/1 1/1/1 1/1/1 
Denmark 4/2/2 1/1/1 1/1/1 
Ireland 4/2/2 1/1/1 n.s. 
Great Britain 3/1/1 3/1/1 , 1/1/1 1/1/1 
Greece n.s. n.s. n.s. 
Portugal 4/2/2/1 1/1/1/1/1/1/1/6m 1/1/1/1/1/1/1/6m 
Spain 4/2/2/1 2/1/1/1/6m1/1/1 1/(x5)/6m 
Finland 3/2/1 1/1/1 1/1/1 
Austria 3/2/1 1/1/1 1/1/1 
Sweden 3/2/1/1 1/1/1 1/1/1 
Estonia 3/2/2/2/1 1/1/1 1/1/6m 
Latvia 1/1/1 6m/6m/6m 6m/6m/6m 
Poland 3/2/1 1/1/1 1/1/1 
Slovenia 3/1/1 3/1/1 1/1/1 
Czech 4/2/2 4/2/2 1/1/1 
Hungary 4/3/2/2 3/3/2/2 1/1/1 

ในอังกฤษได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอายุรถโดยสารสาธารณะและการไม่ผ่านการตรวจสภาพ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ (ตาราง ข-2) แต่ในกรณีของไทยมีรถท่ีผ่านการตรวจสภาพถึงมากกว่าร้อยละ 
95 ของรถท่ีเข้าตรวจสภาพท้ังหมด 



สรุปการประชุมระดมความคิดเห็น  
 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ข-5) 
 

ตารางที่ ข-2: ความสัมพันธ์ระหว างอายุรถและการผ านการตรวจสภาพ 

Age(Yrs) 2005/2006 2004/2005 2003/04 2002/03 
Up to 1 8.3% 8.7% 10.5% 10.0% 

2 13.2% 14.1% 13.3% 14.0% 
3 15.2% 17.1% 18.3% 17.1% 
4 16.7% 16.5% 17.4% 19.3% 
5 19.1% 19.1% 20.2% 21.1% 
6 21.6% 22.3% 21.9% 21.8% 
7 23.2% 23.1% 23.1% 23.8% 
8 22.3% 24.9% 24.5% 24.8% 
9 24.6% 25.7% 25.7% 25.6% 

10 25.6% 26.1% 26.4% 26.4% 
11 25.8% 27.1% 28.1% 31.8% 

12+ 35.4% 36.8% 37.2% 38.9% 
ที่มา: Source: VOSA 

ในประเทศเนเธอร์แลนด์มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุรถโดยสารทั้งหมดกับการตรวจสภาพ
เช่นกัน โดยรถท่ีมีอายุมากกว่า 15 ปี มีแนวโน้มที่จะไม่ผ่านการตรวจสภาพถึงร้อยละ 65  และประเทศเยอรมนี
มีสัดส่วนร้อยละ 75 (รูปท่ี ข-2) 

รูปที่ ข-2: ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของตัวรถด้านโครงสร้างความแข็งแรงของรถโดยสาร 

 

2. การตรวจสอบตัวรถระหว่างการใช้งาน ซึ่งหน่วยงานก ากับดูแลของต่างประเทศมีกลไกการ
ตรวจสอบ เช่น Road side inspection, Garage inspection, Database  

  



ภาคผนวก ข  
 

(ข-6) มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ข้อคิดเห็นจากการระดมความคิดเห็น 

- ความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพการให้บริการ โดยความปลอดภัยจะเก่ียวข้องกับ
ผู้ประกอบการรถโดยสาร รถโดยสารประจ าทาง และภาครัฐ การก ากับ ดูแลด้านความปลอดภัย
ของตัวรถโดยสารประจ าทางเพียงอย่างเดียว อาจยังไม่เพียงพอ จะต้องมีการก ากับดูเรื่องต่างๆ 
อย่างเป็นระบบ เช่น การก ากับดูแลการให้ใบอนุญาต การก าหนดเส้นทางไม่ให้มีความทับซ้อนกัน 

- การก าหนดนโยบายที่เก่ียวข้องกับการขนส่งเป็นลักษณะจากบนลงล่าง ท าให้ไม่ถูกต้องแท้จริง
ตามความต้องการ 

- ควรมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางในเรื่องของการกระจายอ านาจ
และการมีส่วนร่วม ซึ่งคณะกรรมการฯ มาจากอธิบดีหลายหน่วยงาน จึงควรให้ผู้ประกอบการมี
ส่วนร่วมเข้าไปในคณะกรรมการฯ เพื่อจะให้การก าหนดนโยบายมีความครอบคลุม ทั่วถึง และมี
ความชัดเจน 

- การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต แม้ว่าปัจจุบันจะมีการเสนอแผนธุรกิจเพื่อขอ
ใบอนุญาต แต่เป็นเพียงแค่กระบวนการสร้างความชอบธรรมการออกใบอนุญาตเท่านั้น โดยดูจาก
เง่ือนไขคุณสมบัติของผู้ประกอบ แต่ไม่ได้ดูขีดความสามารถของผู้ประกอบการที่เสนอแผนมี
ความสามารถจริงหรือไม่ เพราะยังขาดความชัดเจนในการตรวจสอบและประเมินผล 

- บุคลากรของกรมการขนส่งทางบกยังขาดแคลน และยังมีองค์ความรู้ไม่ตรงตามลักษณะงาน
โดยตรง เช่น การน าเจ้าหน้าท่ีการเงินมาปฏิบัติหน้าท่ีออกใบอนุญาตขนส่ง 

- ผู้ประกอบการรายย่อยส่วนใหญ่เข้ามาประกอบการขนส่งเพื่อสร้างรายได้เพียงอย่างเดียว ไม่มี
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างเป็นระบบ จะท าอย่างไรให้ผู้ประกอบการมีรายได้ให้เพียง
พอท่ีจะน าไปลงทุนและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

- ข้อก าหนดของทุนจดทะเบียนสามารถสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายได้ แต่ปัจจุบัน
ผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาตยังมีทุนจดทะเบียนต่ า โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อคันจากการ
เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น ควรก าหนดทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับจ านวนรถ 

- ความปลอดภัยท่ีสูงขึ้นย่อมท าให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น เช่น ซื้อรถสแกนเนียมาต่อตัวถังตา มมาตรฐาน
กรมการขนส่งทางบก (ประมาณ 1 ล้านบาท ราคาเมื่อ 5 ปีที่แล้ว) เพื่อให้รถมีความปลอดภัย
สูงขึ้น เช่น มี ring 5 วง เพื่อลดความสูญเสียจากการพลิกคว่ า และติดตั้งผ้ายางปูพื้นเพื่อป้องกัน
การเกิดไฟไหม้ได้ครึ่งชั่วโมงท้ังคันประมาณ 32,000 บาท ปกติ 3,000 บาท ท าให้มีต้นทุนเพิ่มขึ้น
อีก 300,000 บาท แต่เมื่อมีการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นท่ีวิ่งเส้นทางเดียวกันจึงไม่สามารถ
ลงทุนในรูปแบบนี้ได้อีก  เพราะมีผู้ประกอบการจ านวนมาก ( over supply) จึงต้องแย่งผู้โดยสาร
กันเอง อีกท้ังกรมการขนส่งทางบกมีการควบคุมอัตราค่าโดยสาร  

- ผู้ประกอบการเริ่มมีการปรับรูปแบบการให้บริการจากรถโดยสารขนาดใหญ่มาเป็นรถตู้โดยสาร
ประจ าทาง เพื่อแย่งส่วนแบ่งกลับคืนมา ซึ่งไม่ได้ลงทุนเพิ่มเติมเพราะได้ก าไรสูงขึ้น แต่เป็นการดึง
รายได้มาชดเชยการลงทุนจมของรถโดยสารขนาดใหญ่ 
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- รถตู้อาจไม่เหมาะสมกับการให้บริการที่มีการใช้งานมาก แต่ที่น ามาให้บริการเพราะว่าประชาชน
ต้องการและเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ 

- มาตรฐานที่ดีจะขึ้นอยู่กับข้อก าหนดก หมายของรัฐและก ากับดูแลบนพื้นฐานเดียวกันและ
มาตรฐานที่ดีเท่าเทียมกันกับผู้ประกอบการทุกรายท่ีจะท าให้ผู้ประกอบการแข่งขันกันได้  ซึ่งจะท า
ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามอยู่แล้ว 

- ควรก าหนดเป้าหมายของรถสาธารณะให้ชัดเจน เช่น รถของผู้มีรายได้น้อยเก็บค่าโดยสารต่ า  
รัฐเองก็ต้องอุดหนุน (subsidy) ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยรัฐจะต้องรู้ต้นทุนที่แท้จริงของการเดินรถ 

- อุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะบางส่วนเกิดขึ้นจากผู้โดยสารด้วย เช่น ผู้โดยสารไม่ขึ้นตามป้าย
รถโดยสารประจ าทาง ไม่เข้าแถวขึ้นรถและแย่งกันขึ้น ห้อยโหน ใช้โทรศัพท์มือถือขณะอยู่บนรถ
และลงจากรถโดยสาร ดังนั้นจะต้องมีการสร้างวินัยผู้โดยสาร ทางหน่วยงานรัฐอาจจะเริ่มโครงการ
น าร่อง เช่น โครงการโรงเรียนสีขาว เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนมีวินัยในการใช้รถโดยสารประจ าทาง 

- ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีคอยตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ์ส่วนควบบางส่วนของรถ
โดยสาร เช่น ถังเชื้อเพลิงท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบันมีขั้นตอนก่อนตรวจสอบก่อนน ามาใช้จาก
มาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งมีหลายขั้นตอน จะท าอย่างไรให้สามารถลดขั้นตอนลงได้บางหรือไม่ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีเพียงพอหรือไม่ โดยเฉพาะการทดสอบมาตรฐานของรถโดยสารขนาดใหญ่ท่ียัง
ไม่เพียงพอ 

- รัฐควรยกเว้นภาษีน าเข้าคัสซีรถโดยสารที่มีคุณภาพ 

- กรมการขนส่งทางบกไม่ควรตรวจเพียงเง่ือนไขการประกอบการเดินรถ แต่ควรตรวจมาตรฐาน
ความปลอดภัยของตัวรถและคุณภาพการให้บริการ และมีแนวทางมาตรฐานการให้บริการเพื่อให้
ผู้ประกอบการสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

- การตรวจสภาพปีละ 2 ครั้ง ซึ่งสังคมอาจคิดว่าเป็นเรื่องดี แต่การตรวจถี่ขึ้นจะมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น 
ดังนั้นกรมการขนส่งทางบกอาจจะพิจารณาความถี่ของการตรวจสภาพตามลักษณะของรถ เช่น 
รถใหม่ท่ีออกจากโรงงานท่ีมีอายุการใช้งาน 1-5 ปี อาจจะตรวจปีละ 1 ครั้ง 

- รถโดยสารขนาดใหญ่ปัจจุบันต้องใช้ช่างท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งยังมีความขาดแคลนอยู่มาก 
เพราะบางส่วนเลือกท างานกับบริษัทผู้ผลิตรถ ดังนั้นผู้ประกอบการรถโดยสารขนาดใหญ่จะต้อง
ฝึกอบรมช่างของบริษัทเอง อย่างไรก็ดี รถบางประเภทช่างของบริษัทไม่สามารถซ่อมเองได้ เช่น 
รถสแกนเนียที่มีซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองและสามารถต้ังค่าได้เฉพาะผู้ผลิต รถส่วนใหญ่ท่ี
ซ่อมเองจึงเป็นรถจีนหรือรถท่ีมีอายุการใช้งานมานาน ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาของ
ศูนย์บริการอยู่ท่ีประมาณ 35 สตางค์ต่อ  กม. (ไม่รวมค่าซ่อม) ขณะที่ถ้าใช้ช่างของบริษัทเองจะมี
ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาประมาณ 23-24 สตางค์ต่อ กม. 

- ผู้ประกอบการมีแนวโน้มพัฒนาคุณภาพการให้บริการตามการแข่งขันของกลไกตลาด เช่น รถเก่า
มากไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ NGV ได้ จึงอาจออกรถใหม่มาให้บริการ 
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(ข-8) มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

- สร้างความรับผิดชอบร่วมระหว่างผู้ประกอบการและผู้ก ากับดูแล เช่น ผู้ประกอบการน ารถไป
ตรวจสภาพและได้รับการรับรองว่าได้มาตรฐาน หากเกิดอุบัติเหตุซึ่งเก่ียวข้องกับตัวรถภายใน
ระยะเวลา 3 เดือนหลังตรวจสภาพ ผู้ออกใบรับรองมาตรฐานจะต้องร่วมรับผิดชอบความเสียหาย
ร่วมกับผู้ประกอบการ 

- จะก ากับดูแลรถเถื่อนได้อย่างไร เช่น  รถตู้เถ่ือนได้รับความนิยมมากกว่ารถโดยสารใหญ่ท่ีมี
มาตรฐาน 

- ผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาตเองสามารถบริหารจัดการได้ยืดหยุ่นกว่าผู้ประกอบการรถร่วม เช่น 
สามารถปรับตัวรูปแบบรถท่ีน ามาให้บริการได้ ปรับขนาดรถให้เหมาะสมกับปริมาณผู้ใช้บริการ 

- ควรปรับลักษณะการให้ใบอนุญาตจากหนึ่งผู้ประกอบการหนึ่งเส้นทาง เป็นหนึ่งพื้นท่ีหนึ่ง
ผู้ประกอบการ เนื่องจากในหนึ่งพื้นท่ีจะมีท้ังเส้นทางท่ีมีผู้โดยสารหนาแนนมากและหนาแน่นน้อย 
จึงเป็นแนวทางท่ีท าให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างรายได้เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้ แต่
หากให้รายเส้นทางอาจจะต้องมีแนวทางชดเชยผู้ประกอบการที่วิ่งในเส้นทางท่ีมีผู้โดยสาร
หนาแน่นน้อย 

- การปรับปรุงรถโดยสารประจ าทางส่วนใหญ่พัฒนาโดยผู้ประกอบการเอง หน่วยงานก ากับดูแลจะ
ก ากับตามกรอบใหญ่ตามท่ีก หมายก าหนด ดังนั้นผู้ประกอบการเองต้องพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการเพื่อดึงดูดผู้โดยสารท่ีใช้รถโดยสารประจ าทางและเจ้าของรถส่วนบุคคลให้หันมาใช้
บริการ 

- ผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาตจะต้องกระตุ้นจิตส านึกของผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมให้บริการ เช่น 
ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบและมีน้ าใจในการให้บริการ 

- การจูงใจให้ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการขึ้นอยู่กับ
รายได้กับการประกอบการด้วย เช่น รถร่วมบริการที่มีเส้นทางท่ีผู้โดยสารไม่หนาแน่นตลอดเวลา 
บางเส้นทางมีเส้นทางแค่ต้นทาง-ปลายทาง หรือมีผู้โดยสารเฉพาะกลางทาง ดังนั้นเป้าหมายแรก
ของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะรายเล็กจึงมุ่งเพื่อหารายได้ให้พอกับต้นทุนที่เกิดขึ้น จึงท าให้
เป้าหมายด้านคุณภาพตามมาภายหลัง 

- ต้นตอของปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากไม่มีรายได้เพียงพอท่ีจะพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล 
ถ้าภาครัฐก าหนดมาตรฐานใดที่จะส่งผลต่อต้นทุน อาจจะต้องพิจารณาการปรับอัตราค่าโดยสาร
หรือส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องให้สามารถพัฒนาคุณภาพได้ 

รายชื่อผู้เข้าร วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 

1. นายหริณ  ภรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ    บริษัท รถรุ่งเรือง จ ากัด 

2. นายปรัชญาล  นคราวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการสายงานสนับสนุนธุรกิจ    
บริษัท รถรุ่งเรือง จ ากัด 

3. คุณประภารัตน์  ชัยพรประเสริฐ ผู้จัดการ   บริษัท สยามเมล์ จ ากัด 

4. คุณกุลประวัติ  ยิ่งสกุล ผู้จัดการ   บริษัท พรด ารงขนส่ง จ ากัด 
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5. นายฉัตรไชย  ภู่อารีย์ ผู้จัดการ    บริษัท บัสซอยทรานสปอร์ต จ ากัด 

6. น.ส. ทัชชากร  งอกงาม เจ้าหน้าท่ีการเงิน    บริษัท กิตติสุนทร จ ากัด 

7. นายไพชนม์ ภรรณพาดิพงศ์  ผู้จัดการ    บริษัท ไพชนะกิจ จ ากัด 

8. นายพิชัย  ทองฤทธิ์ ผู้จัดการ ฝ่ายอุบัติเหตุ บริษัท เอส เค ทัวร์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 

9. นายณรงค์  ปลั่งพงษ์พันธ์ ผู้จัดการ   บริษัท พรวิวัฒน์เดินรถ จ ากัด 

10. นายไพศาล ซื่อตรงประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ   บริษัท ไพศาลสามัคคีขนส่ง จ ากัด 

11. คุณสมจิตร  ซื่อตรงประเสริฐ บริษัท ไพศาลสามัคคีขนส่ง จ ากัด  

12. นายบรรยงค์  อัมพรตระกูล บริษัท ลาดกระบังขนส่ง จ ากัด  

13. นายทรงวิทย์ โควินทะสุต ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด  

14. น.ส. รัชกร เศรษฐชาตนันท์ นักวิชาการโครงการ  ศวปถ.  มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาต ิ

15. น.ส.ภานิชชา ชมชื่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ศวปถ.    มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาต ิ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

16. ดร. ณรงค์ ป้อมหลักทอง  ผู้อ านวยการวิจัยด้านการขนส่งและโลจิสติกส ์

17. ดร. สุเมธ องกิตติกุล  นักวิชาการ 

18. น.ส. นฤมล พิศาลพร นักวิจัย 

19. นายกฤษณะ  แพทย์จะเกร็ง  นักวิจัย 

20. น.ส. รัตนกรัณญ์ โรจนานุกูลพงศ์ นักวิจัย  

21. นางบุศรินทร์ กลิ่นสวัสดิ์  เลขานุการ 

2. การสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น 

สรุปการ สัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษาและ รับฟังความคิดเห็น  โครงการ “การศึกษามาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง: การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ” วัน
อังคารท่ี 10 มกราคม 2555 เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้องพาโนรามา 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา 

 ความเหมาะสมของมาตรฐานและการทดสอบรถโดยสารในต่างประเทศท่ีมีต่อลักษณะปัญหา 
(อุบัติเหตุ) ตามบริบทท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย 

- ลักษณะการชน โดยส่วนใหญ่เป็นการชนทางด้านข้างของตัวรถบริเวณจุดกลับรถ (กลาง
ถนน) ซึ่งอาจต้องมีการทดสอบการชนด้านข้าง และความแข็งแรงของโครงสร้างด้านข้าง  
ตัวรถและหน้าต่างของรถ 

- การพลิกคว่ าของตัวรถอาจมีความรุนแรงมากกว่ามาตรฐานที่ใช้ทดสอบ (5 องศาต่อวินาท)ี 
เนื่องจากถนนในประเทศไทยมีไหล่ทางท่ีสูงมาก (คันชัน) และเป็นข้างทางมีสภาพเป็นคูน้ า  
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(ข-10) มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

 ความปลอดภัยของรถตู้โดยสาร 

- ส่วนใหญ่ท าการทดสอบความแข็งแรงของรถโดยสารขนาดใหญ่ ซึ่งตามแนวโน้มในปัจจุบันที่
ปริมาณรถตู้เพิ่มมากขึ้นจึงควรมีการน ารถตู้มาทดสอบเช่นเดียวกันเพื่อน ามาใช้ในการออก
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้ทัน
ต่อการพัฒนาด้านการขนส่ง 

- การก าหนดให้มีการติดตั้งและบังคับให้ใช้เข็มขัดนิรภัย รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด 

- จ านวนผู้โดยสารต้องมีความสอดคล้องกับน้ าหนักของรถและน้ าหนักบรรทุกรวม (ท่ีนั่ง  ถัง
แก๊ส และน้ าหนักผู้โดยสาร)  

- การติดตามและการตรวจสอบ จ านวนผู้โดยสารให้ตรงกับท่ีก าหนดไว้ตามใบอนุญาตข ณะท่ี
ให้บริการ 

 สุขภาวะและอนามัยในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ  

- ความสะอาดของรถโดยสารสาธารณะ 

 การปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ (กรณีของผู้ประกอบการที่มีทุนต่ า) 

- กรมการขนส่งทางบกอาจไม่ออกใบอนุญาตให้ เมื่อผู้ประกอบการมีทุนในการจดทะเบียนหรือ
การประกอบการไม่เพียงพอ 

- ต้องพิจารณาถึงค่าโดยสารที่เหมาะสม โดยต้องมีความสอดคล้องกับเส้นทาง (จ านวน
ผู้โดยสารในแต่ละเส้นทาง) ท่ีผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาต เพื่อท่ีจะได้มีส่วนต่างจากต้นทุน
ในการประกอบการมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (ความปลอดภัย) 

- พิจารณาถึงรูปแบบการจ้างเดินรถ โดยรัฐเป็นผู้จ้างผู้ประกอบการที่ถือในอนุญาตเป็นผู้เดินรถ
ในเส้นทางท่ีมีผู้โดยสารน้อย โดยให้มีคุณภาพในการให้บริการเป็นไปตามก าหนด 

- อาจพิจารณารูปแบบการให้ใบอนุญาตเดินรถเป็นพื้นท่ี 

 คุณภาพของพนักงานขับรถโดยสาร 

- ตามก หมายก าหนดให้ผู้สามารถถือใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารได้ต้องมีอายุมากกว่า 22 ปี
บริบูรณ์ และต้องเข้ารับการอบรมจ านวนท้ังสิ้น 3 วัน 

- พนักงานขับรถโดยสารที่มีคุณภาพจะแปรผันไปตามค่าตอบแทน โดยถ้าต้องการพนักงานขับ
รถโดยสารที่มีคุณภาพดีต้องจ่ายค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูง 

- ต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก่อนที่จะออกใบอนุญาตขับขี่รถโดยสาร 

 การสนับสนุนเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ 

- การรวบรวมองค์ความรู้เพื่อน ามาใช้ในการ ผลักดันและสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
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- ในอนาคตต้องมีการน าแนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน และมาตรฐาน ISO 93001 
เข้ามามีส่วนในการตรวจสอบ เพื่อพัฒนาให้รถโดยสารเป็นไปในมาตรฐานเดียวกันท่ียอมรับ
ได้อย่างเป็นสากล 

- จ าเป็นต้องมีการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้บริโภคในเรื่องของการใช้รถโดยสาร ตลอดจนการ
สร้างวินัยในการใช้รถโดยสาร 

- การใช้ระบบเรตติ้งกับผู้ประกอบการ เพื่อช่วยในการตรวจสอบผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมท่ี
จะใช้รถท่ีไม่ปลอดภัยให้มีการตรวจอย่างเข้มข้น  และลดค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ประกอบการที่มี
ประวัติดี 

 การจัดตั้งกองทุนที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ 

- กองทุนเพื่อเยียวยาและชดเชยผู้ได้รับความเสียหาย รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ให้บริการรถโดยสาร 

- แหล่งท่ีมาของเงินทุนนอกจากมาตรฐานความปลอดภัยแล้ว อาจต้องพิจารณาในเรื่องของ
ส่วนที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานรถในด้านอื่นด้วย เช่น กองทุนพลังงานสะอาด ซึ่งจะมีผลต่อการ
ให้บริการรถโดยสารเช่นเดียวกัน 

- การท าประกัยภัยรถยนต์ (การท าประกันภัยภาคสมัครใจ) ต้องพิจารณาถึงการก าหนดหรือ
บังคับให้รถโดยสารมีการจัดท าประกันภัยในรูปแบบนี้ เพื่อเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการชดเชย  
ผู้ได้รับความเสียหายได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้น 

 ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องมีการปรับปรุงในด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ  

- การสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้บริโภคในเรื่องของการใช้รถโดยสาร 

- การสร้างวินัยในการใช้รถโดยสาร 

- การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เช่น การใช้ระบบ  RFID เพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้ขับขี่  
รถโดยสาร (ความเร็ว) 

- การพิจารณาการออกในอนุญาต (เส้นทาง) เพื่อป้องกันปัญ หาการซ้อนทับของเส้นทาง และ
เกิดพฤติกรรมการแย่งผู้โดยสารกัน ซึ่งท าให้โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น 

 ประเด็นที่ต้องมีการศึกษาในอนาคต 

- การใช้ระบบเรตติ้งกับผู้ประกอบการ โดยอาจเทียบเคียงกับประสบการณ์จากต่างประเทศ 

รายชื่อผู้เข้าร วมสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น 

กรมการขนส งทางบก 

1. นายชีพ  น้อมเศียร วิศวกรเครื่องกลช านาญการพิเศษ 
2. นายสันติ สุรเจริญชัยกุล หัวหน้างานวางแผนและพัฒนาสถานตรวจสภาพรถ  
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(ข-12) มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจ าทาง :  
 การก าหนดมาตรฐาน การบังคับใช้และการตรวจสอบ  

ส านักวิศวกรรมยานยนต์  

3. นายฉัตรชัย  อนันตกูล หัวหน้าส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจ าทาง ส านักการขนส่งผู้โดยสาร 
4. น.ส. สมคิด แจ่มจันทร ์ นักวิชาการขนส่งช านาญการ 

ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจ าทาง ส านักการขนส่งผู้โดยสาร 
5. นางสินพูน วิทยาวงศ์รุจิ หัวหน้าส่วนส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน (หสภ.)   

ส านักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย 

6. นายพิสุทธิ์  อนุรัตน ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

ส านักการจราจรและขนส ง กรุงเทพมหานคร 

7. นายอรวิทย์  เหมะจุฑา รองผู้อ านวยการส านักการจราจรและขนส่ง 
8. นายสุรวงศ์  สว่างบ ารุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ช่วยราชการ 

กลุ่มงานควบคุมและประสานการขนส่ง  กองการขนส่ง 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.) 

9. นายราเชนทร์ จาร ี ผู้อ านวยการฝ่ายนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

บริษัท ขนส ง จ ากัด (บขส.) 

10. นายไกรฤกษ์ อรุณฉาย ผู้อ านวยการกองจัดการเดินรถ 
11. นายบุญยืน  มีลาภ ผู้อ านวยการกองคุ้มครองผู้โดยสาร 

องค์การขนส งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

12. นายมนต์เทพ วีรเหมฤทธีวงค์ ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

13. ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก  ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
14. นายเดชา ดีผดุง  
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิริธรไทย–เยอรมัน 

15. รศ.ดร. สายประสิทธิ ์เกิดนิยม ผู้ประสานงานหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห งชาต ิ(สวทช.) 

16. นายนิทัศน์ ปานอ่อน  วิศวกรอาวุโส ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม 

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 

17. นายคงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ  เจ้าหน้าท่ีส่วนงานด้านคดี  
18. นางสาวสวนีย ์ฉ่ าเฉลียว เจ้าหน้าท่ีส่วนงานด้านคด ี
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ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน 

19. นพ. ธนะพงศ์ จินวงษ์  ผู้จัดการ 
20. น.ส. ภานิชชา ชมชื่นจิตต ผู้ช่วยผู้จัดการ  
21. น.ส. รัชกร เศรษฐชาตนันท์ นักวิชาการโครงการ 

World Bank 
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