
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าดว้ยการควบคมุดแูลการใช้รถโรงเรียน   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้   
รถโรงเรียน  พ.ศ.  ๒๕๓๖  ให้สอดคล้องกับข้อก าหนดการรักษาความปลอดภัยของรถยนต์ที่ใช้ 
ในการรับจ้าง  รับ - ส่งนักเรียน  ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้   
รถโรงเรียน  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน  
พ.ศ.  ๒๕๓๖ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“โรงเรียน”  หมายความว่า  สถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดหรืออยู่ในความควบคุมดูแลของ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
“รถโรงเรียน”  หมายความว่า  รถของโรงเรียนหรือรถของบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้น ามาใช้รับ - ส่งนักเรียน 
“ผู้ด าเนินกิจการรถโรงเรียน”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลที่ให้บริการรับ - ส่งนักเรียน

โดยอยู่ในการก ากับดูแลของโรงเรียน 
“นักเรียน”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งก าลังรับการศึกษาในโรงเรียน 
“ผู้โดยสาร”  หมายความว่า  นักเรียน  ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนและ

หมายความรวมถึงครู  หรือบุคลากรของโรงเรียนนั้น  ๆ 
ข้อ ๕ รถโรงเรียนที่จะน ามารับ - ส่งนักเรียน  ต้องมีลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) มีเครื่องหมายเป็นแผ่นป้ายพ้ืนสีส้มสะท้อนแสง  ขนาดกว้างอย่างน้อย  ๓๕  เซนติเมตร

และยาวอย่างน้อย  ๘๕  เซนติเมตร  มีข้อความว่า  “รถโรงเรียน”  เป็นตัวอักษรสีด าความสูงไม่น้อยกว่า  
๑๕  เซนติเมตร  ติดอยู่ที่ด้านหน้าและดา้นท้ายของตัวรถให้สามารถมองเหน็ไดช้ัดเจนในระยะไม่นอ้ยกวา่  
๕๐  เมตร  และมีชื่อโรงเรียนติดอยู่ด้านข้างทั้งสองข้างของตัวรถ  พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์  (ถ้ามี) 

(๒) กระจกรถต้องมีลักษณะโปร่งใสสามารถมองเห็นสภาพภายในรถและสภาพการจราจร
ภายนอกรถได้ชัดเจน  หากมีการติดฟิล์มกรองแสงเมื่อวัดการผ่านของแสงแล้วแสงต้องผ่านทั้งกระจกกันลม  
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และฟิล์มกรองแสงได้ไม่น้อยกว่าระดับที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด  และมิให้น าวัสดุอื่นใดมาติดหรือ
บดบังส่วนหนึ่งส่วนใดของกระจก  เว้นแต่เป็นการติดเครื่องหมายหรือเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด  
และไม่เป็นเหตุให้บังทัศนวิสัยในการขับขี่   

(๓) มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุหรือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น  
ดังนี้ 

 (ก) เครื่องดับเพลิง  ส าหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจ านวนที่นั่งไม่เกิน  ๒๐  ที่นัง่  
ต้องมีเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่า  ๑  เครื่อง  รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจ านวนที่นั่งเกิน  ๒๐  ที่นั่ง  
ต้องมีเครื่องดับเพลิงไมน่้อยกว่า  ๒  เครื่อง  เครื่องดับเพลิงตอ้งมีขนาดพอสมควร  และติดตั้งไว้ภายในรถ
ในที่ที่เหมาะสมพร้อมที่จะใช้การได้ทุกขณะ 

 (ข) ค้อนทุบกระจกและเหล็กชะแลง  ไม่น้อยกว่า  ๑  อัน  ต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย 
และสามารถน าไปใช้งานได้โดยสะดวก 

 (ค) มีแผ่นป้ายแสดงข้อความเตือนเรื่องความปลอดภัยในการโดยสาร  ตามที่กรมการขนส่งทางบก
ประกาศก าหนดหรือตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบติดไว้ภายในตัวรถในต าแหน่ง 
ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย 

(๔) สีของรถต้องใช้สีตามที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด 
ข้อ ๖ ผู้ด าเนินกิจการรถโรงเรียนมีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ควบคุมดูแลและเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยในการรับ - ส่งนักเรียน 
(๒) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลนักเรียนประจ ารถ 
(๓) จัดให้ผู้ควบคุมดูแลนักเรียนและพนักงานขับรถ  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับ - ส่ง

นักเรียน   
(๔) รายงานผลการจัดรถโรงเรียนให้โรงเรียนทราบทุกเดือน 
(๕) รายงานให้ทางโรงเรียนทราบโดยทันทีที่เกิดเหตุหรือมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น 
(๖) แจ้งผลการตรวจสภาพรถประจ าปีให้โรงเรียนทราบทุกปี 
ข้อ ๗ โรงเรียนมีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ควบคุมดูแลและเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยในการรับ - ส่งนักเรียน 
(๒) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลนักเรียนประจ ารถ 
(๓) จัดให้ผู้ควบคุมดูแลนักเรียนและพนักงานขับรถ  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับ - ส่ง

นักเรียน 
(๔) ก ากับดูแลการจัดรถโรงเรียนของผู้ด าเนินกิจการรถโรงเรียนให้เป็นไปตามข้อ  ๖ 
(๕) จัดให้มีทะเบียนรถโรงเรียน  ทะเบียนประวัติ  ของพนักงานขับรถ  และผู้ควบคุมดูแล

นักเรียนตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้   
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(๖) ออกหนังสือรับรองการรับส่งนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาตามที่ก าหนด   
เพื่อน าไปใช้ยืน่เป็นรถรับ - ส่งนักเรียนต่อกรมการขนส่งทางบก 

(๗) เมื่อปรากฏว่ารถโรงเรียนเกิดอุบัติเหตุที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย
ของผู้โดยสารรถโรงเรียนให้ด าเนินการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก ากับดูแลระดับเหนือขึ้นไป   
อีกชั้นหนึ่งให้ทราบโดยเร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับรถโรงเรียนที่มิใช่รถที่โรงเรียนใช้รับ - ส่งนักเรียนหรือที่โรงเรียนให้บุคคลภายนอก   
มารับ - ส่งนักเรียน  เมื่อปรากฏว่ามีการขับรถในลักษณะไม่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น  ประมาท
หรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินให้ผู้อ านวยโรงเรียนรายงานไปยังผู้ด าเนิน
กิจการรถโรงเรียนและขนส่งจังหวัด 

(๘) จัดให้มีมาตรการความปลอดภัยในการก ากับดูแลการใช้รถโรงเรียนให้สอดคล้อง   
กับระเบียบนี้ 

ข้อ ๘ พนักงานขับรถโรงเรียนต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๒๕  ป ี
(๒) มีใบอนุญาตขับรถยนต์มาไม่น้อยกว่า  ๓  ปี 
(๓) เป็นผู้มีสุขภาพดี  แต่งกายสุภาพและมารยาทสุภาพเรียบร้อย 
(๔) มีประวัติความประพฤติดี  มีความช านาญ  สุขุมรอบคอบ  และรู้เส้นทางที่ใช้รับ  - ส่ง

นักเรียนเป็นอย่างดี 
(๕) มีความสามารถตรวจสอบดูแลอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้และสัญญาณต่าง ๆ  ภายใน

รถโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลา 
ข้อ ๙ พนักงานขับรถโรงเรียนมีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ต้องขับรถด้วยความปลอดภัย 
(๒) ต้องตรวจสอบสภาพรถและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้อยู่ในสภาพดี  และพร้อมที่จะใช้การ   

ได้ตลอดเวลา 
(๓) ต้องให้นักเรียนขึ้นนั่งประจ าที่ให้พร้อมก่อนเคลื่อนรถ 
(๔) ต้องก ากับดูแลให้นักเรียนรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งเพ่ือป้องกันอันตราย

ในขณะโดยสาร  ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก   
(๕) ต้องดูแลนักเรียนให้ได้รับความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ระหว่างการโดยสาร  และ   

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจะต้องให้ความช่วยเหลือ 
(๖) ต้องไม่ขับรถในลักษณะประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคล  หรือ

ทรัพย์สิน 
(๗) ต้องไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ  เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้

อุปกรณ์เสริมส าหรับการสนทนาโดยพนักงานขับรถไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น 
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(๘) ไม่ขับรถในขณะที่มีอาการมึนเมาหรือเสพสุราหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ระหว่างการขับรถโรงเรียน 

(๙) รายงานให้ทางโรงเรียนทราบทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น 
(๑๐) ต้องประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  และระเบียบว่าด้วยการนั้นโดยเคร่งครัด 
(๑๑) เข้ารับการอบรมตามที่โรงเรียนหรือผู้ด าเนินกิจการรถโรงเรียนก าหนด 
ข้อ ๑๐ ผู้ควบคุมดูแลนักเรียนต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๑๘  ป ี
(๒) เป็นผู้มีสุขภาพดี  แต่งกายสุภาพ  และมารยาทสุภาพเรียบร้อย 
ข้อ ๑๑ ผู้ควบคุมดูแลนักเรียนมีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบจ านวนนักเรียนที่รับ - ส่ง  แต่ละเที่ยวให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายชื่อ

นักเรียน  พร้อมทั้งจัดท าบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ใช้บริการตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
(๒) ประจ าอยู่กับรถโรงเรียนตลอดเวลาที่รับ - ส่งนักเรียน  เพ่ือควบคุมดูแล  และช่วยเหลือ

นักเรียนให้เกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทาง 
(๓) รายงานให้ทางโรงเรียนทราบทันทีที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้น 
(๔) เข้ารับการอบรมตามที่โรงเรียนหรือผู้ด าเนินกิจการรถโรงเรียนก าหนด 
ข้อ ๑๒ การเดินทางไปให้รถโรงเรียนรับนักเรียนจากที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ที่นัดหมาย  และ  

ส่งนักเรียนในบริเวณโรงเรียนหรือสถานที่ที่ตกลงกันไว้ 
การเดินทางกลับให้รถโรงเรียนรับนักเรียนจากโรงเรียนหรือสถานที่นัดหมาย  และส่งนักเรียน  

ถึงที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้ 
ข้อ ๑๓ ให้ผู้ด าเนินกิจการรถโรงเรียนจัดให้มีการประกันการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

ตลอดระยะเวลาที่มีการใช้รถโรงเรียนรับ - ส่งนักเรียน 
ข้อ ๑๔ จัดให้มีระบบหรือช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสารกับพนักงานขับรถโรงเรียน  หรือ  

ผู้ควบคุมดูแลนักเรียนได้ตลอดเวลาในขณะรับ - ส่งนักเรียน 
ข้อ ๑๕ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอ านาจตีความกับวินิจฉัย  

ชี้ขาดปัญหา  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  15  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธันวาคม   ๒๕๖๒



แบบทะเบียนรถโรงเรียน 
 

โรงเรียน       สถานที่ต้ังเลขที่   
ซอย    ถนน    แขวง/ตําบล    
เขต/อําเภอ      จังหวัด      
โทร        

 
(๑) 

รถคันที ่
 
 

(๒) 
หมายเลขทะเบียน 

(๓) 
ลักษณะรถ 

(๔) 
เจ้าของรถ 

(๕) 
ใช้เป็น 

รถโรงเรียนเมื่อ 

(๖) 
หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



แบบทะเบียนประวัติของพนักงานขับรถ 
 

โรงเรียน       สถานที่ต้ังเลขที่   
ซอย    ถนน    แขวง/ตําบล    
เขต/อําเภอ      จังหวัด      
โทร     มีพนักงานขับรถ   คน แต่ละคนมีประวัติ ดังน้ี 

 
ที่ 
 
 

ช่ือ – สกุล วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่ คู่สมรส ประวัติการขับรถ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



แบบทะเบียนประวัติผู้ควบคุมดูแลนักเรียน 
 

โรงเรียน       สถานที่ต้ังเลขที่   
ซอย    ถนน    แขวง/ตําบล    
เขต/อําเภอ      จังหวัด      
โทร      มีผู้ควบคุมดูแลนักเรียน จํานวน   คน 
แต่ละคนมีประวัติ ดังน้ี 

 
ที่ 
 
 

ช่ือ – สกุล วัน เดือน ปี เกิด/วุฒิ ที่อยู่ คู่สมรส ประวัติ 
การควบคุม 
ดูแลนักเรียน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



แบบบัญชรีายชื่อนักเรียนผู้ใช้บริการรถโรงเรียน 
 

โรงเรียน       สถานที่ต้ังเลขที่   
ซอย    ถนน    แขวง/ตําบล    
เขต/อําเภอ      จังหวัด      
โทร       มีนักเรียน จํานวน  คน ดังน้ี 

 
ที่ 
 
 

ช่ือ – สกุล ช้ัน ที่อยู่ ช่ือผู้ปกครอง ลายมือช่ือ 
ผู้รับ – ส่ง 

หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
     (ลงช่ือ)     พนักงานขับรถ 

(     ) 
(ลงช่ือ)     ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน 

(     ) 
วันที่  เดือน   พ.ศ.  

 



อังคารที่......... พุธที่............. พฤหัสที่........... ศุกร์ที่...........
พนักงานขับรถชื่อ ............................ โทรศัพท์ .........................................รถออกจากโรงเรียนเวลา

ทะเบียนรถเลขที่ .........................................ลงชื่อผู้ควบคุมรถ
ที่ รหัส เพศ ชื่อเล่น ชั้น ห้อง สถานที่ ชื่อผู้ปกครอง/โทร ลงชื่อ เวลา ลงชื่อ เวลา ลงชื่อ เวลา ลงชื่อ เวลา ลงชื่อ เวลา
1
2
3
4
5  
6  
7
8
9
10
11
12

นักเรียนที่นั่งรถทั้งหมด
เบอร์โทร. .........................................รถเข้าถึงโรงเรียนเวลา

ลงชื่อครูเวรรับหน้าประตู
จํานวนนักเรียนที่รับไว้

ประจําเดือน .......................................... พ.ศ. .......

แบบบัญชีรายชื่อนักเรียนผู้ใช้บริการรถโรงเรียน

รับนักเรียนรอบ ............................ วัน ................
จันทร์ที่..........

ชื่อ - นามสกุล

ผู้ควบคุมดูแลนักเรียน .................................................


