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 ปจจุบันผูขับขี่รถหรือเจาของรถที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก

จํานวนมาก โดยมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงและเพิกเฉยตอการบังคับใชกฎหมาย ซ้ํายังปรากฏวามีการ
กระทําความผิดดังกลาวซ้ําอีกในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวสงผลกระทบตอความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งความสงบเรียบรอยของประชาชนผูใชรถใชถนน จึงจําเปนตองปรับปรุง
กลไกและกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมายอัน
เปนประโยชนตอการปฏิรูประบบคมนาคมขนสงและความสงบเรียบรอยของสังคมโดยรวม  

นายกรัฐมนตรีจึงไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
โดยความเห็นชอบคณะรักษาความสงบแหงชาติ คําสั่งที่ 14/2560 
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายวาดวยจราจรทาง
บก ประกอบ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 เรื่องของการใช
รถกระบะเพื่อบรรทุกของ และบรรทุกคน 
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พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ไดใหคํานิยาม และลักษณะการบรรทุกคน สัตว 

สิ่งของ ไววา   
มาตรา 4 บัญญัติไววา 
(20) “รถบรรทุก” หมายความวา รถยนตที่สรางขึ้นเพื่อบรรทุกสิ่งของหรือสัตว 
(21) “รถบรรทุกโดยสาร” หมายความวา รถยนตที่สรางขึ้นเพื่อใชบรรทุกคนโดยสารเกินเจ็ด

คน 
มาตรา 18 รถที่ใชบรรทุกคน สัตว หรือสิ่งของ จะใชบรรทุกในลักษณะใดโดยรถชนิดหรือ

ประเภทใด ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 19 ในกรณีที่มีความจําเปนที่จะตองบรรทุกคน สัตว หรือสิ่งของนอกเหนือไปจาก

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง เมื่อเจาของรถรองขอเจาพนักงานจราจรจะผอนผันโดย
อนุญาตเปนหนังสือเปนการชั่วคราวเฉพาะรายก็ได 

มาตรา 20 ผูขับขี่ซึ่งขับรถบรรทุกคน สัตว สิ่งของ ตองจัดใหมีสิ่งปองกันมิใหคน สัตว หรือ
สิ่งของที่บรรทุกตกหลน รั่วไหล สงกลิ่น สงแสงสะทอน หรือปลิวไปจากรถ อันอาจกอเหตุเดือดรอน
รําคาญ ทําใหทางสกปรกเปรอะเปอน ทําใหเสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแกประชาชน หรือกอใหเกิด
อันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน 

มาตรา 148 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
จากการประกาศใชมาตรา 44 "หามผูโดยสารนั่งแคป นั่งทายกระบะ" ของคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เกิดกระแสคัดคานตามมาเปนวงกวาง ประชาชนกวา 90 % ไม
เห็นดวยกับนโยบายดังกลาว เนื่องจากสงผลกระทบตอคนทํามาหากิน โดยเฉพาะอาชีพที่มีความ
จําเปนตองใชกระบะหลังบรรทุกคน บรรทุกสิ่งของ เชน รับเหมากอสราง สงน้ําแข็ง รับจางจัดสวนตัด
ตนไม พอคาแมคา บางมองวาบังคับกฎหมายปุบปบรวดเร็วเกินไป บางวาไมเปนธรรมกับคนยากคนจน 
อีกหลายคนเชื่อวาเปนการแกไขปญหาไมตรงจุด  

 เมื่อวันที่  4 เมษายน 2560  ‘ไทยรัฐออนไลน ’ ไดจัดทําผลสํารวจผาน LINE Thairath 
Official Account ในหัวขอ “สงกรานตปนี้หามนั่งทาย
กระบะ คุณเห็นดวยหรือไม ?” โดยเปดโหวตถึงเวลา 
21.30 น. ที่ผานมา พบวา มีผูรวมโหวตทั้งหมด 
25,194 คน แบงเปนเห็นดวย จํานวน 6 ,029 คน ไม
เห็นดวย 19,165 คน ชวงบาย พล.ต.ท.วิทยา ประยงค
พันธ ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ไดชี้แจงถึงกรณี
ดังกลาว วา 
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1. รถกระบะที่จดทะเบียนเปนรถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน (ปายสีขาว ตัวอักษรสีฟ า ) ซึ่ง

เปนรถกระบะที่มีหลังคาและมีที่นั่งสองแถว “ไมหาม” สามารถนั่งตามที่นั่งที่จัดไวได 
2. รถกระบะที่จดทะเบียนเปนรถยนตบรรทุกสวนบุคคล (ปายสีขาว ตัวอักษรสีเขียว) และ

เดินทางบนถนนทางหลวงแผนดิน ทางหลวงระหวางจังหวัด ทางหลวงระหวางอําเภอ ทางหลวงชนบท 
และทางหลวงตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 “หาม” นั่งทายกระบะ มีความผิดฐานใช
รถผิดประเภท 

3. รถกระบะมีแคป “หาม” นั่งในแคป เพราะสวนที่เปนแคปไมไดออกแบบใหเปนที่นั่งแตไว
สําหรับใสสิ่งของ มีความผิดฐานใชรถผิดประเภท 

สําหรับกรณีนั่งทายรถกระบะที่เจาหนาตํารวจใชดุลพินิจ กรณี “ไมผิด” 
- นั่งทายรถกระบะที่เดินรถในถนนปดที่จัดใหมีการเลนน้ําในเทศกาลสงกรานต และไมมีการ

เคลื่อนที่ของรถหรือเคลื่อนที่อยางชาๆ  
- นั่งทายกระบะที่บรรทุกพืชผลการเกษตรซึ่งเดินรถในพื้นที่การเกษตร เชน สวนหรือไรนา 
 
จากการบังคับใชกฎหมายหามนั่งกระบะ หรือนั่งหลังคนขับ (รถกระบะแคป) จะผิดขอกฎหมาย

หรือไม ซึ่งตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ .ศ.2522 มาตรา  20  ผูขับขี่ซึ่งขับรถบรรทุกคน สัตว 
สิ่งของ ตองจัดใหมีสิ่งปองกันมิใหคน สัตว หรือสิ่งของที่บรรทุกตกหลน รั่วไหล สงกลิ่น สงแสงสะทอน 
หรือปลิวไปจากรถ อันอาจกอเหตุเดือดรอนรําคาญ ทําใหทางสกปรกเปรอะเปอน ทําใหเสื่อมเสีย
สุขภาพอนามัยแกประชาชน  หรือกอใหเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน  และมาตรา  148  ผูใด
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม  ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท  ถือไดวามีความผิด  แมจะไมเปนถนน
ทางดวนหรือทางมอรเตอรเวยก็ตาม 

 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 สํานักงานตํารวจแหงชาติ  มีหนังสือ ที่ ตช. 0011.14/1217 

ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่องหลักเกณฑรองรับการใชรถกระบะบรรทุกโดยสาร ตามพระราชบัญญัติ
รถยนต พ.ศ.2522 เพิ่มเติม ถึงอธิบดีกรมขนสงทางบก พิจารณาออกหลักเกณฑ และวิธีการที่มีความ
ปลอดภัยในระดับหนึ่งใหกับประชาชนที่มีความจําเปนตองใชรถกระบะบรรทุกเปนรถยนตโดยสารบาง
ในอนาคตในบางโอกาส โดยมิตองไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงลักษณะรถเปนรถยนตบรรทุกคนโดยสาร
สวนบุคคลเกิน 7 คน ตามกฎหมาย ดังนี ้

1. ที่นั่งแคปดานหลังคนขับและผูโดยสารตอนหนา เฉพาะรุนที่มีความกวางเพียงพอ 
เห็นสมควรใหอนุญาตติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จุด หรือ 3 จุด แลวใชเปนที่นั่งโดยสารได 

2. สําหรับกระบะบรรทุกตอนหลังรถ หากมีความจําเปนจะตองบรรทุกผูโดยสารระหวางการ
เดินทาง ใหกระทําโดยจํากัดจํานวนผูโดยสารที่ใหบรรทุกไดไมเกิน 6 คน และพิจารณากําหนดจุดติดตั้ง
ราวจับยึด หรือติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเทาที่ทําได 
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3. กรณีใชบรรทุกผูโดยสารตามขอ 2 จะตองจํากัดความเร็วใหอยูในระดับปลอดภัยมากกวา

ปกติ เห็นควรใชความเร็วไมเกินความเร็วในเขตพื้นที่ ไมเกิน 80 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
   

อยางไรก็ตาม เรื่องนี้อาจทําใหประชาชนบางสวนไดรับผลกระทบ ทางรัฐบาลจึงมีคําสั่งใหผอน
ผันการบังคับใชกฎหมายในสวนของการหามนั่งดานหลังกระบะและแค ปดานหลังคนขับออกไปกอน 
และกรมขนสงทางบกจะมีการรวบรวมขอมูลและพิจารณากฎและขอหามเรื่องดังกลาวอีกครั้งหลัง
สงกรานต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/905186 
    https://hilight.kapook.com/view/151536  
    คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ  
                การบังคับใชกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก 
   http://108lakorn.com/คมชัดลึก-วันที-่7-เมษายน-2560 
    http://www.matichon.co.th/news/526109 
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