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เรื่อง มาตรการในการพานกัเรียนไปนอกสถานศึกษา (เพิ่มเติม) 

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต 

อางถึง หนังสือสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ 04277/ว65 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 

สิ่งที่สงมาดวย มาตรการในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เขาคายพักแรมของ
ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด (เพิ่มเติม) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตามหนังสืออางถึง และประกอบกับมีเหตุกรณีรถบัสครูและนักเรียนประสบอุบัติเหตุ       
ขณะเดินทางไปทัศนศึกษาที่บริเวณ กม.ที่ 42-43 ทางหลวงหมายเลข 304 อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี      
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 เปนเหตุใหมีนักเรียนและครูเสียชีวิตและไดรับบาดเจ็บจํานวนมาก 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใครขอใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําชับให
สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา พ.ศ.2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา และเดินทางไกล เขาคายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด และคูมือแนวทางปฏิบัติและ
มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2556 สวนที่ 3 มาตรการปองกันและแกไข
อุบัติเหตุจากการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา โดยมีมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. การเลือกยานพาหนะและผูขับขี่ (มาตรการที่ 8) 
1.1 สถานศึกษาตองจัดทําสัญญาเชารถกับผูที่ไดรับอนุญาตประกอบการขนสงจาก

กรมการขนสงทางบกและใชรถที่จดทะเบียนเปนรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งจะมีการทําประกันภัยตาม พ.ร.บ.
คุมครองผูประสบภัยจากรถตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ แบบสัญญาเชารถยนตตองกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
สภาพรถและพนักงานขับรถ พรอมกับระบุความรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใหชัดเจน 

1.2 ผูประกอบการขนสงตองจัดหารถโดยสารที่มีสภาพที่มั่นคง แข็งแรง พรอมใชงานได
อยางปลอดภัย โดยมีอุปกรณเพื่อความปลอดภัยครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด เชน มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง      
มีประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง คอนทุบกระจก ครบถวนสมบรูณ และผานการตรวจสภาพรถจากกรมการขนสงทางบก 

1.3 ใหสถานศึกษาจัดสงบุคลากรที่เกี่ยวของไปตรวจสอบ ดูแลความเรียบรอยของ
สภาพรถโดยสารใหพรอมใชงานไดอยางปลอดภัย โดยขอความรวมมือสํานักงานขนสงจังหวัดหรือสถานตรวจ
สภาพรถยนตเอกชนในการตรวจสอบสภาพรถคันที่จะใชเดินทาง 

1.4 ใหสถานศึกษาตรวจสอบพนักงานขับรถที่ผูประกอบการขนสงจัดหามาใหวา        
มีใบอนุญาตขับรถที่ถูกตองตรงตามประเภทของรถโดยสาร ใบอนุญาตไมสิ้นอายุ มีความรู มีความชํานาญ
เสนทางตามแผนการเดินทาง มีความสุภาพเรียบรอย ไมดื่มสุรา ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบประวัติพนักงานขับรถ
จากกรมการขนสงทางบกหรือสํานักงานขนสงจังหวัด พรอมทั้งขอความรวมมือโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย
ใกลเคียงในการตรวจความพรอมและสภาพรางกายของพนักงานขับรถกอนออกเดินทาง 
 

1.5 กรณีที่เปน... 
 

ดวนที่สุด 
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1.5 กรณีที่เปนการเดินทางในเสนทางที่ผานภูเขาลาดชันและคดเคี้ยวใหใชรถโดยสาร
ชั้นเดียวในการเดินทาง 

2. การจัดทําแผนการเดินทาง (มาตรการที่ 9) 
2.1 สถานศึกษาตองดําเนินการสํารวจเสนทางกอนการพานักเรียน และนักศึกษา      

ไปนอกสถานศึกษา โดยเลือกเสนทางที่ปลอดภัยที่สุด 
2.2 สถานศึกษาตองจัดทําแผนที่สังเขป แสดงเสนทางการเดินทางใหชัดเจนพรอมทั้ง

ระบุผูรับผิดชอบ พรอมทั้งจัดสงแผนการเดินทางหรือแผนที่เสนทาง รวมทั้งจุดที่ตองระมัดระวังในเสนทาง 
ใหกับผูประกอบการขนสงและพนักงานขับรถศึกษากอนการเดินทาง 

2.3 ใหแผนการเดินทางเปนสวนหนึ่งของสัญญาเชารถยนตกับผูประกอบการขนสง             
โดยพิจารณากําหนดการเดินทางใหรัดกุมรอบคอบ ไมควรเริ่มเดินทางในเวลากลางคืน เพื่อใหถึงที่ทัศนศึกษา    
ในชวงเชา โดยเสนทางที่ขับไกลเกินกวา 4 ชั่วโมง ผูประกอบการตองจัดพนักงานขับรถจํานวน 2 คน             
เพื่อสับเปลี่ยนกันขับ หรือจัดแผนการเดินทางใหมีระยะเวลาหยุดพักไมนอยกวาครึ่งชั่วโมงหลังขับรถติดตอกัน
เปนเวลา 4 ช่ัวโมง 

2.4 สถานศึกษาตองจัดทําแผนสํารอง กรณีมีเหตุฉุกเฉินและจําเปน โดยจะตองแจงให
ผูประกอบการขนสงรับทราบและมีสวนรับผิดชอบกับแผนสํารองดังกลาวดวย 

3. การปฏิบัตริะหวางการเดินทาง (มาตรการที่ 10) 
3.1 ผูควบคุม และผูชวยผูควบคุมตองกํากับ ดูแล ไมใหมีการบรรทุกนักเรียน และ

นักศึกษาเกินจํานวนที่นั่งของรถโดยสาร 
3.2 ผูควบคุมและผูชวยผูควบคุมตองกํากับ ดูแล พนักงานขับรถไมใหขับรถเร็ว       

เกินอัตราที่กฎหมายกําหนดหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับรถที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งหามมิใหมี     
การเสพสุรา สิ่งเสพติด ของมึนเมา และเลนการพนันทุกชนิด 

3.3 ผูควบคุมและผูชวยผูควบคุมตองกํากบั ดูแลนักเรียน และนกัศึกษาใหคาดเข็มขัด
นิรภัยทุกคน 
  ทั้งนี้ ขอใหปฏิบัติตามมาตรการในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล 
เขาคายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่แนบดวย 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ แจงสถานศึกษาใหทราบและถือปฏิบัติ 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนยเฉพาะกิจคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน 
โทร.0 2288 5599 โทรสาร 0 2282 6658 


