
ในป� 2558 เกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสารสาธารณะ
ทั�งหมด 6,293 ครั�ง และเป�นอุบัติเหตุที่เกิดกับ
แท็กซ�่กว�า 1 ใน 3 หร�อ 2,262 ครั�ง

“โครงการศึกษาการพัฒนาเพ�่อความปลอดภัย 
และคุณภาพการให�บร�การของรถแท็กซ�่ 

โดยพ�จารณา โครงสร�างต�นทุนและการประกอบการ”

อ�างอิงจากรายงาน

ยกระดับคุณภาพ และความปลอดภัย Taxi ไทยให�ครบทั�งระบบ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท�องถนนและอัตราผู�เสียช�ว�ตบนท�องถนนของไทย
สูงเป�นอันดับต�นๆ ของโลกมาหลายป�ติดต�อกัน ซ�่งการเพ��มข�้นของจำนวน
ยานพาหนะ และความต�องการในการเดินทางทั�งรถส�วนบุคคลและรถรับจ�าง
สาธารณะเป�นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให�เกิดอุบัติเหตุมากข�้น

การขยายตัวของเมืองและประชากร
มีโอกาสที่ความต�องการใช�บร�การแท็กซ�่ในอีก 20 ป�ข�างหน�า
จะขยายตัวถึงร�อยละ 26 จาก 6.5 หมื่นคันเป�น 8.2 หมื่นคัน

ผู�โดยสารรถแท็กซ�่จะตัดสินใจเลือกใช�บร�การ
จากสภาพภายนอกของรถ ความใหม�/เก�า
ความสุภาพของพนักงานขับรถแท็กซ�่
และระยะเวลารอรถ

ความคุ�มค�าในการให�บร�การของคนขับทำให�บางกรณี
คนขับปฏิเสธผู�โดยสารด�วยสาเหตุต�างๆ เช�น

การเติมแก�ส รถติด และต�องส�งรถตามรอบเวลา
แม�ว�าจะต�องเสี่ยงต�อการถูกร�องเร�ยนก็ตาม

และในบางครั�งที่การให�บร�การเดินทางด�วยรถสาธารณะอื่นยังมีข�อจำกัด 
และไม�สามารถตอบสนองความต�องการได� แท็กซ�่จ�งยังคงสำคัญและเป�นที่
ต�องการของผู�โดยสาร 

การยกระดับการให�บร�การแท็กซ�ท่ี่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยต�อประชาชน
ในการเดินทาง จ�งต�องยกระดับให�ครบทั�งระบบ ตั�งแต� มาตรฐานคนขับและตัวรถ
อัตราค�าโดยสาร และการกำกับดูแลธุรกิจการให�บร�การแท็กซ� ่ทั�งผู�ประกอบการ
และศูนย�บร�การส่ือสารแท็กซ�รั่บจ�าง ไปพร�อมกัน เพ�อ่ให�ช�ว�ตความเป�นอยู�ของ
ทุกฝ�ายให�ดีข�น้สอดรับกับสถานการณ�ป�จจุบันและพร�อมรับความเปล่ียนแปลง
ในอนาคต

TAXI

โจทย�ท�าทายอนาคต เพ�่อการออกแบบระบบที่ดี

ผู�ให�บร�การแบบใหม�

สาเหตุที่คนขับเคย
ปฏิเสธผู�โดยสาร

สาเหตุที่
คนขับเคย
ถูกร�องเร�ยน

เติมแก�ส
24%

รถติด
20%

ปฏิเสธ
ผู�โดยสาร

78%

ส�งไม�ถึง
ที่หมาย

5%

ส�งรถ
18%?

ความต�องการแท็กซ�่

ผู�โดยสาร

คนขับ

รถแท็กซ�่จดทะเบียน

ป� 2561

แสนคัน18 หมื่นคัน

อีก
20 ป�
(คาดการณ�)

TAXI TAXI TAXI TAXI TAXITAXI TAXI TAXI TAXI

TNC
หร�อ TRANSPORTATION NETWORK 
COMPANY คือ การให�บร�การด�วยรถยนต�ส�วนบุคคล
ผ�านแอพพลิเคชันที่มีจุดเด�น คือ

จับคู�คนขับและผู�โดยสาร
GPS บอกตำแหน�ง

แต�ป�จจุบันยังไม�มีข�อกำหนดในการกำกับดูแลที่ชัดเจน

ชำระผ�านบัตรเครดิต

ต�นทุนของคนขับแท็กซ�่ในเมืองสูงทำให�เหลือรายได�ใกล�เคียงกับค�าแรงขั�นต่ำ
ทั�งที่ผู�โดยสารต�องการทักษะหลายอย�าง ตั�งแต� การให�บร�การ ความสามารถ
ในการสื่อสาร การว�เคราะห�/เลือกเส�นทาง 
ส�วนแท็กซ�่ต�างจังหวัดมีต�นทุนต�างกันตามลักษณะพ�้นที่และการจราจรแตกต�างกัน
เช�น ค�าที่จอดรถ ค�าเช�้อเพลิง

TAXI

ค�ารถ
591

ค�าเช�้อเพลิง

ค�าบำรุง

อื่นๆ
เช�น ค�าที่จอด

ต�นทุนแท็กซ�่
ต�างจังหวัด

1,212

ด�วยระบบที่ดี

ยุคใหม�
พัฒนาคุณภาพ
ความปลอดภัย

TAXI 
กรมขนส�งทางบกได�กำหนดมาตรฐานแท็กซ�่และค�าโดยสารไว�ตั�งแต�ป� 2535
เป�นต�นมา และได�มีการปรับปรุงเป�นระยะๆ เพ�อ่ให�สอดคล�องกับสภาพเศรษฐกิจ
และตอบโจทย�ด�านการให�บร�การที่ดีมีคุณภาพ และคำนึงถึงความปลอดภัย

อย�างไรก็ตาม ในป�จจุบัน ผู�กำกับดูแล ผู�ประกอบธุรกิจแท็กซ�่ และผู�ให�บร�การ
แท็กซ�่ กลับต�องเผช�ญกับความท�าทายในหลายด�าน เช�น อัตราค�าโดยสาร
แท็กซ�่ในป�จจุบันที่ไม�สะท�อนต�นทุนที่แท�จร�ง ทำให�คนขับปฏิเสธผู�โดยสาร หร�อ
ใช�ความเร�วมากข�้น จนถึงการฝ�าฝ�นกฎจราจรเพ�่อเร�งทำรอบ หร�อ ข�อจำกัด
ในการกำกับดูแลแท็กซ�่แม�ว�าจำนวนเร�่องร�องเร�ยนแท็กซ�่จะมากข�้นก็ตาม  
รวมถึงการเข�ามาของแท็กซ�ผ่�านแอพพลิเคชัน (TNC) ท่ีมีประเด็นทางกฎหมาย
และการแข�งขันที่เป�นธรรมเข�ามาให�พ�จารณา 

อุบัติเหตุแท็กซ�่

อุบัติเหตุ
รถโดยสารสาธารณะ

6,293
ครั�ง

2,262
ครั�ง

6 หมื่นคัน4.9 หมื่นคัน

สภาพรถ
ความสุภาพ
ระยะเวลารอ

TAXI

สามป�จจัยหลักที่
ผู�โดยสารเลือกใช�บร�การ

จำนวนแท็กซ�่ให�บร�การ

ความต�องการของผู�โดยสาร - คนขับ

*ในพ�้นที่กรุงเทพมหานครต�อป�

TAXI

รายได�ถึงมือ
คนขับ

1,175
บาท

บาท

433
บาท

64
บาท

ต�นทุน

ค�าซ�อมบำรุง ค�ารถ
TAXI

ต�อ วัน/คัน

บาท
1,563

รายได�แท็กซ�่
ในเมือง

คนขับแท็กซ�่ในเมืองมีต�นทุนสูง
เหลือรายได�ต�อวันไม�มาก

แท็กซ�่ต�างจังหวัดไม�มีการกำหนดราคา
ที่เหมาะสมกับแต�ละแห�ง

ต�อ วัน/คัน

บาท

ค�าเช�้อเพลิง

388
บาท



รายได�จากค�าโดยสาร

คนขับรถ

รถที่ให�บร�การ

ผู�ขับและรถทุกประเภทต�องอยู�ใต�มาตรฐาน
เดียวกันเพ�่อสร�างความเป�นธรรม

3 แนวทางส�งเสร�มคุณภาพคนขับ
คัดกรองก�อน
ให�ใบอนุญาต

อบรมทักษะ ติดตามประเมินผล ราคาตั�งต�น
35 บาท เท�าเดิม

ราคาที่คำนวน
ตามระยะทาง

(ระบบตัดแต�มพฤติกรรม
ในการบร�การ เช�น 
ปฏิเสธผู�โดยสาร.
ส�งไม�ถึงจุดหมาย)

ปรับให�รายได�จากค�าโดยสารสะท�อนต�นทุนของคนขับ

รถต�องปลอดภัย
ต�องจดทะเบียน
รถยนต�สาธารณะ 

รถที่ใช�ว�่งสาธารณะ
ต�องอายุไม�เกิน 9 ป�

TAXI

ข�อเสนอในการค�าคิดค�าบร�การ

TNC (transportation 
network 
company)

ยุคใหม� คนรถ มีคุณภาพ ปลอดภัย ราคาเป�นธรรมTAXI

ยุคใหม� รับผิดชอบและส�งเสร�มให�การบร�การมีประสิทธิภาพธุรกิจ TAXI

เพ�่อให�การยกระดับการให�บร�การแท็กซ�่ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 
และราคาเป�นธรรมต�อทั�งผู�ให�บร�การและผู�โดยสาร จ�งต�องยกระดับมาตรฐานให�ครบทั�งระบบ
ตั�งแต� มาตรฐานคนขับและตัวรถ อัตราค�าโดยสาร และการกำกับดูแลธุรกิจการให�บร�การแท็กซ�่

ศูนย�บร�การสื่อสาร
รถยนต�รับจ�าง

ผู�ประกอบการ

ป�ญหาของผู�ประกอบการแบบเดิม เจ�าของรถ คือ ผู�จดทะเบียนรถแท็กซ�่
ไม�ใช�คนขับที่ให�บร�การผู�โดยสาร  และที่ผ�านมา ระบบก็ไม�เอื้อให�เจ�าของรถต�อง
กำกับคุณภาพการให�บร�การของผู�ขับรถ ระบบความรับผิดของเจ�าของรถ
และผู�ขับรถเกิดข�้นได�ยาก  เป�าหมายสำคัญ คือ จะทำอย�างไรให�
ผู�ประกอบการมีความรับผิดชอบต�อคุณภาพรถและคนขับรถ

บร�การในระบบป�จจุบัน ศูนย�บร�การสื่อสารรถยนต�รับจ�างขาดการบร�หารจัดการข�อมูลระหว�าง 
“ความต�องการใช�บร�การ vs. จำนวนผู�ให�บร�การ” ในแต�ละช�วงเวลา  ส�งผลต�อประสิทธิภาพในการบร�การ

แนวทาง: จัดตั�งศูนย�บร�การสื่อสารรถยนต�รับจ�าง ให�กลายเป�นตัวกลาง
ในการเช�่อมผู�โดยสารและผู�ให�บร�การเข�าด�วยกัน โดยผ�านการรับรองจาก ขบ.
เพ�่อจัดการบร�การ จัดการข�อมูล ตรวจสอบข�อมูล และจัดส�งข�อมูลให� ขบ.
ในการกำกับดูแล รวมถึงคุ�มครองคนขับและผู�โดยสารให�ใบอนุญาต
ศูนย�บร�การสื่อสารฯ

(ศูนย�ว�ทยุรถแท็กซ�่เดิม ซ�่งเป�นผู�ให�บร�การตามที่กฎหมายกำหนดแก�รถแท็กซ�่ทุกประเภท
 ยกเว�นแท็กซ�่ส�วนบุคคล สามารถยกระดับเป�นศูนย�บร�การสื่อสารรถยนต�รับจ�างได�)

แนวทาง: 
ผู�ประกอบการได�รับใบอนุญาตฯ และถูกกำกับดูแลตามเง�่อนไขใบอนุญาตฯ

฿

เพ��มราคาที่คำนวน
ระยะเวลา

฿
฿ ฿ ฿

การเพ��มราคาที่คำนวณ
ระยะเวลาจะช�วยให�พ�้นที่
ที่รถติดหร�อในช�วงเวลา
เร�งด�วน จะมีแท็กซ�่
ให�บร�การมากข�้น

ธุรกิจแท็กซ�่ยุคใหม�ที่คาดหวัง
TAXI-METER

รับผิดชอบต�อ
รถ และ คนขับ

บร�หารจัดการด�านข�อมูล
เพ�่อยกระดับการให�บร�การ

จัดการให�คุ�มครองความปลอดภัย
ของทั�งคนขับและผู�โดยสาร

ตรวจสอบและจัดส�งข�อมูล
ให�ขนส�งทางบก


