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มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้ขับขี่รถแท็กซี่

Legal Measures to Control Taxi Drivers

ภุมรินทร์ บุญล้อม*

บทคัดย่อ
	 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้ขับขี่รถแท็กซี่มีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอยู ่หลายฉบับ	 คือ	 

พระราชบัญญัติรถยนต์	พ.ศ.	2522	พระราชบัญญัติจราจรทางบก	พ.ศ.	2522	และพระราชบัญญัติ 

การขนส่งทางบก	พ.ศ.	2522	แต่บทบัญญัติและมาตรการทางกฎหมายที่บังคับใช้ไม่สามารถใช้บังคับ 

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพในการป้องกนัการก่ออาชญากรรมทีเ่กดิจากผูข้บัรถแทก็ซีไ่ด้	จากการศกึษากฎหมาย

ดังกล่าวข้างต้นจึงพบปัญหาดังนี้	ปัญหาการจัดท�าประวัติคนขับรถแท็กซี่	ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย 

เพื่อควบคุมการมีและใช้เครื่องสื่อสารและมาตรค่าโดยสารของรถแท็กซี่	ตลอดจนปัญหาการก�าหนด

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขับรถแท็กซี่	 รวมทั้งการก�าหนดประเภทใบอนุญาตขับรถแท็กซี่ 

จึงได้เสนอแนะแก้ไขเพิ่มเติมหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่อง	การจัดท�าประวัติผู้ขับรถแท็กซี่	การก�าหนด

มาตรการและบทลงโทษที่เกี่ยวกับการมีและใช้เครื่องสื่อสารรวมทั้งมาตรค่าโดยสารให้มีสภาพท่ีบังคับ 

ที่เคร่งครัดและชัดเจน	การก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตลอดจนเกณฑ์อายุของผู้ขับรถแท็กซี ่

ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น	รวมทั้งควรมีการก�าหนดให้มีใบอนุญาตขับรถแท็กซี่ไว้เป็นการเฉพาะ 

เพื่อการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นบนรถแท็กซี่ให้มีประสิทธิภาพ

ค�าส�าคัญ :	มาตรการ	การควบคุม

Abstract
	 Legal	measures	to	control	the	illegal	taxi	drivers	involved	in	several	cars	are	the	Vehicle	Adt	 

2522	Road	Traffic	Act	2522	and	the	Transport	Act	2522,	but	the	provisions	and	measures.	 

Law	enforcement	cannot	be	enforced	effectively	in	the	prevention	of	crime	caused	by	driving	 

a	taxi.	Of	legal	education,	the	above	problemisas	follows.	Problems	of	the	History	of	the	taxi	 

driver.	The	problem	for	law	enforcement	to	control	and	use	communication	and	Taxi	meter	fare.	

The	problem	of	defining	features,	and	the	prohibition	of	the	taxi	driver.	Including	the	categories	 

of	licensed	taxi	driver.	Therefore	suggested	amendments	to	the	laws	on	the	subject.	Making	 

history	the	taxi	driver.	Measures	and	penalties	relating	to	the	provision	and	use	of	communication	
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จดัตัง้เป็นบรษิทัเดนิรถแทก็ซีข่ึน้	โดยคดิค่าโดยสาร

กิโลเมตรละ	2	บาท	รถที่น�ามาบริการเป็นรถยี่ห้อ 

เรโนลต์เคร่ืองท้ายคันเล็กๆ	จึงเรียกว่าแท็กซี่	ว่า	 

“เรโนลต์”	กลายเป็นจุดเริ่มความส�าเร็จของการ

เดินรถแท็กซี่	 ซึ่งการโดยสารด้วยรถแท็กซี่เป็น 

ที่นิยมของคนท่ัวไปและในช่วงนั้นยังมีรถจ�านวน

น้อยอยู่จึงท�าให้การเดินรถแท็กซี่ประสบผลส�าเร็จ	

การได้รับความนิยมมากเพราะแท็กซี่สามารถ

ให้ความสะดวกรวดเร็วได้ดีกว่ารถจักรยานยนต์

สามล้อถีบที่มีอยู่อย่างแพร่หลายในยุคนั้น	ด้วย 

เหตุนี้ท�าให้อาชีพ	ขับรถแท็กซี่เป็นที่นิยม

	 ความเป็นมาและวิวัฒนาการของรถแท็กซี่

ในประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ	ตาม

ความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของโลก	

จนท�าให้การขับรถแท็กซี่กลายเป็นธุรกิจ	ที่สร้าง

รายได้ให้กับทั้งผู้ประกอบธุรกิจและผู้ขับรถแท็กซี่	

มีการใช้รถแท็กซี่เป็นยานพาหนะในการสัญจร 

ไปมาอย่างกว้างขวาง

 2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 2.1	 เพื่อศึกษาถึงวิวัฒนาการ	ความเป็นมา	 

ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับรถแท็กซ่ีและ 

การคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการของไทย

	 2.2	 เพื่อศึกษาถึงกฎหมาย	ระเบียบและ 

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรถแท็กซี	่ 

รวมทั้งมาตรการในการควบคุมและคุ ้มครอง 

ผู้ขับรถแท็กซี่

บทน�า
 1. ความเป็นมาและความส�าคัญของ

ปัญหา

	 “รถแท็กซ่ี”	ซึ่งแต่เดิมชาวพระนครเรียก 

รถแทก็ซีว่่า	“รถไมล์”	โดยเร่ืองราว	พ.ศ.	2467-2468	

พระยาเทพหัสดิน-ณ	อยุธยา	(ผาด)	ได้เป็นบุคคล 

ผู้ริเริ่มให้ก�าเนิดแท็กซ่ีขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย	

โดยน�าเอารถย่ีห้อออสตินขนาดเล็กออกวิ่งรับจ้าง	 

มกีารแสดงป้ายว่าเป็นรถรบัจ้างโดยตดิป้ายรบัจ้าง

ไว้ข้างหน้าข้างหลังของตัวรถ	และคนขับรถใน 

สมยัน้ันส่วนใหญ่เป็นทหารอาสา	ส�าหรับค่าโดยสาร

คดิเป็นไมล์โดยคดิไมล์ละ	15	สตางค์	ในช่วงแรกนัน้ 

มีรถแท็กซี่รุ่นบุกเบิกเพียง	14	คันเท่านั้น	ซึ่งแม้ในปี	

พ.ศ.	2469	นั้นจะมีจ�านวนน้อยก็ยังประสบปัญหา

การขาดทุนจนต้องเลิกกิจการเหตุผลเพราะการ

เรียกเก็บค่าโดยสารแพงเกินไป	อีกทั้งยังไม่เป็นที่

นิยมของผู้ใช้บริการจึงไม่ยอมนั่งหรือ	ใช้บริการ

รถแท็กซี่	ประกอบกับพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

ยังมีพื้นท่ีไม่กว้างใหญ่	นอกจากนี้ยังมีรถรับจ้าง 

อื่นๆ	ท่ีให้บริการอยู่	เช่น	รถเจ๊กหรือรถลากอยู่เป็น 

จ�านวนมากและยังมีราคาถูก	ดังนั้น	จึงท�าให  ้

การบริการรถแท็กซี่ต้องเลิกกิจการไป	หลังจากนั้น

กรุงเทพมหานครก็ไม่มีรถแท็กซี่อีกเลย

	 หลังสงครามโลกครั้งที่	2	ในปี	พ.ศ.	2490	

มีผู้น�ารถยนต์นั่งมาให้บริการในลักษณะ	รถแท็กซี่

อีกครั้งหนึ่ง	แต่ในครั้งนี้ได้รับความนิยมจนมีการ

as	well	as	standard	fare,	the	conditions	imposed	strict	and	clear.	Configuration	and	prohibitions	

as	well	as	the	age	of	the	driver	to	be	more	appropriate.	Moreover,	they	should	be	assigned	to	a	

licensed	taxi	driver,	specifically	to	prevent	crimes	that	may	occur	on	the	taxi	to	be	effective.
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	 2.3	 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

ถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ

ธรุกจิรถแทก็ซีท่ัง้ในส่วนของผู้ประกอบการรถแทก็ซ่ี

และผู้ขับรถแท็กซี่เพ่ือที่จะเป็นการคุ้มครองผู้ใช้

บริการรถแท็กซี่ท้ังตามกฎหมายของประเทศไทย

และต่างประเทศ

	 2.4	 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ได้แบบหรือระบบ 

ที่เหมาะสมต่อการด�าเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน

อาชญากรรมในรถแท็กซี่กรณีมาตรการในการ

ควบคุมผู้ขับขี่รถแท็กซี่เพื่อให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น

 3. สมมติฐานการวิจัย

	 กฎหมายและมาตรการในการควบคุม 

ผู้ขับรถแท็กซี่ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่อาจ

ป้องกันปัญหาอันเกิดจากอาชญากรรมโดยผู้ขับรถ

แท็กซี่ได้เพียงพอ	เน่ืองจากการก�าหนดคุณสมบัติ

ของผู้ขับรถแท็กซ่ียังขาดคุณภาพและมาตรฐาน 

ในการควบคุม	รวมทั้งการออกใบอนุญาต	จึงควร

มีการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานดังกล่าวโดยศึกษา

เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ

 4. ขอบเขตการวิจัย

	 วิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาในเรื่องรถแท็กซี ่

ผู้วิจัยจึงศึกษา	แนวคิด	มาตรการทางกฎหมาย 

ในการคุ ้มครองผู ้ใช้บริการรถแท็กซี่	ตามหลัก 

พระราชบัญญัติรถยนต์	พ.ศ.	2522	พระราช- 

บัญญัติจราจรทางบก	 พ.ศ.	 2522	 พระราช- 

บัญญัติการขนส่งทางบก	พ.ศ.	2522	กฎกระทรวง	 

และระเบียบข ้อบั งคับอื่ นๆ 	 ที่ เกี่ ยวข ้องกับ

รถแท็กซี่ 	 รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย 

เรื่องนี้

 5. วิธีการด�าเนินการวิจัย

	 วิจัยฉบับน้ี	 เป็นการศึกษาวิจัยในลักษณะ 

คู่ขนาน	คือ	การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

โดยใช ้วิธีวิจัยทางเอกสาร	 (Documentary	 

Research)	ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	 

จากแหล่งข้อมูลทั้งที่เป็นต�ารากฎหมาย	วารสาร 

กฎหมาย	บทความ	รายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์	 

กฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ท้ัง

ในประเทศและต่างประเทศตลอดจนถึงเอกสาร	

ทางวิชาการที่ได้มาในรูปของข้อมูลจาก	Internet	

รวมไปถึงการวิจัยเชิงส�ารวจ	(Survey	Research)	

เป็นการวิจัยด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม	 (Questionnaire	Method)	 โดย

ใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่าง	ประกอบด้วย	เจ้าของ

สถานประกอบการ	ผู้ขับรถแท็กซี่	ผู้โดยสาร	ต�ารวจ	

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 การ

ศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการ

วิเคราะห์บทบัญญัติอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู ่	 

เพื่อหาข้อสรุปในส่วนที่เป็นข้อจ�ากัดทางกฎหมาย

ในส่วนของมาตรการเพื่อการควบคุมผู้ขับขี่

สรุปและข้อเสนอแนะ
	 เมื่อได้ท�าการศึกษาในเรื่องปัญหากฎหมาย

แล้วท�าให้เกิดความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัมาตรการ

ทางกฎหมายที่มีปัญหาและผลกระทบต่อปัญหา

อาชญากรรมบนรถแท็กซี่และมีส่วนเกี่ยวข้อง 

ถึงผู ้ประกอบการหรือผู ้ขับขี่รถแท็กซี่	ซึ่งปัญหา

นั้นย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ	รถแท็กซี่	จึงม ี

ข้อเสนอแนะดังนี้

	 1.	 ให้แก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัริถยนต์	

พ.ศ.	2522	มาตรา	43	ในเรื่องชนิดของใบอนุญาต

ขับรถโดยการก�าหนดให้มีใบอนุญาตขับรถแท็กซี่
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เป็นการเฉพาะโดยตรง	 เพราะการก�าหนดให้มี 

ใบอนุญาตขับรถแท็กซี่เป็นการเฉพาะ	ย่อมท�าให้

สามารถก�าหนดคุณสมบัติของผู ้ขอใบอนุญาต 

ให้มีความเคร่งครัดรัดกุมได้	และยังสามารถ

ตดิตามตรวจสอบการให้บริการของผู้ขบัรถแทก็ซ่ีได้ 

ตลอดระยะเวลาท่ีให้บริการ	นอกจากนั้นควรมี 

การแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการทางกฎหมายในเรื่อง

การให้ใช้ใบอนุญาตขับรถอีกประเภท	โดยก�าหนด

เป็นข้อห้ามมิให้ใช้ใบอนุญาตอื่นแทนใบอนุญาต

ขับรถแท็กซี่อย่างเด็ดขาด

	 2.	 ให้แก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัริถยนต์	 

พ.ศ.	2522	มาตรา	46	ในเรื่องที่เกี่ยวกับ	การ

ก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห ้ามของ 

ผู้ขอใบอนุญาตขับรถแท็กซี่	 โดยก�าหนดไม่ให้มี 

ข้อยกเว้นใดๆ	ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตขับรถแท็กซี่

เป ็นผู ้ที่ขาดคุณสมบัติหรือเป็นผู ้ที่ เคยกระท�า 

ความผิดตามกฎหมายอาญา	 ในเรื่องหมวด 

ความผิดทางเพศและความผิดในเร่ืองทรัพย์	ใน

ระยะเวลา	6	 เดือนถึง	 1	ปี	 จะไม่สามารถขอ 

ใบอนญุาตขับรถแท็กซีไ่ด้	ทัง้นีเ้พือ่เป็นการควบคมุ

คัดสรรบุคคลท่ีประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ให ้

มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและมีจริยธรรมในการ 

ให้บริการ

	 3.	 ควรมีการแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบัญญตัิ

รถยนต์	พ.ศ.	2522	มาตรา	49	(2)	เก่ียวกับการ

ก�าหนดอายุขั้นต�่าของผู้ขอใบอนุญาตขับรถแท็กซี่

ให้สูงขึ้น	จากเดิมที่ก�าหนดอายุขั้นต�่าไว ้เพียง 

อายุ	22	ปีบริบูรณ์	 ให้มาเป็นอายุขั้นต�่าไม่น้อย

กว่าอายุ	25	ปีบริบูรณ์	 เพราะบุคคลในช่วงอาย ุ

ดังกล่าวถือเป็นวัยคาบเกี่ยวระหว่างการเป็น 

วัยรุ ่นตอนปลายกับการเป็นผู ้ใหญ่ตอนต้น	ซึ่ง

ยังไม่มีวุฒิภาวะท่ีพร้อมเพียงต่อการรับผิดชอบ 

ในชีวิต	ร่างกาย	และทรัพย์สินของผู้อื่น	อีกทั้งควร

ก�าหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายในการก�าหนด

อายุข้ันสูงของผู้ขับรถแท็กซี่ไว้	โดยให้ถือว่าเป็น

คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของผู ้ขอรับอนุญาต 

ขับขี่รถแท็กซี่	โดยให้เพิ่มข้อความไว้ในข้อก�าหนด

เรื่องคุณสมบัติของผู ้ขอใบอนุญาตว ่า	 “ผู ้ขอ 

ใบอนุญาตขับรถแท็กซี่จะต้องมีอายุไม่เกินกว่า	 

60	ปีบริบูรณ์”

	 4.	 ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมในพระราช-

บัญญัติจราจรทางบก	 พ.ศ.	 2522	 ลักษณะ	 

12	หมวด	รถแท็กซี่ให้มีการติดตั้งเครื่องมืออิเล็ค- 

ทรอนิกส ์ โดยให ้ผู ้ โดยสารรูดบัตรประจ�าตัว

ประชาชนหรือส�าหรับชาวต่างชาติให้กดรหัส 

พาสปอร์ต	(passport)	บนรถแท็กซี่	 เพื่อที่จะได ้

ทราบว่าผู้โดยสารคนที่ใช้บริการเป็นใคร	ขึ้นจาก 

ที่ใด	 ลงเมื่อเวลาไหน	 เพื่อให้ผู ้ โดยสารได้รับ 

ความปลอดภัยในการใช้บริการ	ให้ถึงที่ปลายทาง

ได้อย่างปลอดภัย
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