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แนวโน้มของอูเบอร์ (Uber)ในการฝ่าฟันวิกฤตด้านกฎหมายในอาเซียน 

 บทน า 

อูเบอร์ (Uber) คือบริษัทเทคโนโลยีผู้ให้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ โดย
ผู้ใช้บริการจะต้องจองรถก่อนใช้บริการ ความแตกต่างของอูเบอร์กับรถแท็กซี่คือ แท็กซี่สามารถเรียกโดยตรง
บนท้องถนนและผ่านแอปพลิเคชัน แต่รถยนต์อูเบอร์นั้นผู้ใช้บริการจะต้องเรียกผ่านการใช้แอปพลิเคชันอูเบอร์
เพียงอย่างเดียว โดยก่อนที่ผู้โดยสารจะตกลงใช้บริการ แอปพลิเคชันจะแสดงอัตราค่าโดยสารตลอดการ
เดินทางให้ผู้ใช้บริการทราบ 

ข้อแตกต่างระหว่างอูเบอร์กับแท็กซี่ทั่วไปไม่ได้อยู่ที่รูปแบบการให้บริการและราคาเท่านั้น แต่แตกต่าง
ทีโ่มเดลธุรกิจ ซึ่งโมเดลของอูเบอร์มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่เรียกว่า “ระบบเศรษฐกิจ
แบบแบ่งปัน” (sharing economy) ซึ่งเป็นการช่วยให้บุคคลหรือองค์กรสามารถสร้างรายได้จากทรัพย์สินที่
ตนมีมากเกินความจ าเป็นหรือไม่ได้ใช้แล้ว (excess capacity) ผ่านการให้บริการบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน เพ่ือเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการในการเข้าถึง
สินค้าหรือบริการ โดยผู้รับบริการจะอาศัยข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นพ้ืนฐานที่ช่วยในการตัดสินใจ
ในการให้บริการของอูเบอร์๑ ผู้ขับขี่อูเบอร์ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการให้บริการรับส่งผู้โดยสาร โดยมองว่า
สามารถใช้รถท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น และจะเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการด้วย 

ด้วยบริการอันเป็นเอกลักษณ์ท าให้อูเบอร์ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว อูเบอร์ได้ขยายกิจการใน
อาเซียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยปัจจุบันได้ให้บริการใน ๓๘ เมืองในอาเซียน๒และก าลังขยายการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง แม้อูเบอร์จะได้รับความนิยมและมีผู้โดยสารเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่อูเบอร์ก าลังเผชิญอุปสรรค
ครั้งใหญ่ เนื่องจากกฎหมายของหลายประเทศในแถบนี้ต่างไม่รองรับลักษณะการให้บริการของอูเบอร์  อย่างไร
ก็ดี บทความนี้จะกล่าวถึงประเทศสมาชิกอาเซียนที่ทั้งมีและไม่มีกฎหมายรองรับการให้บริการอูเบอร์เพ่ือให้
เห็นถึงเหตุผลความจ าเป็นของแต่ละประเทศ 

๑. ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไม่มีกฎหมายรองรับอูเบอร์ 

๑.๑ ไทย 

ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายรองรับอูเบอร์ในไทยและส าหรับประเทศไทยแล้วยังถือว่าการ
ให้บริการอูเบอร์เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

                                                           
๑ ส า นั ก ง า น ส่ ง เ ส ริ ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ดิ จิ ทั ล .  “ Sharing Economy พ ลิ ก โ ฉ ม ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล . ” 
http://www.depa.or.th/th/article/sharing-economy-พลิกโฉมธุรกิจดิจิทัล. (สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 
๒ Uber. “ค้นหาเมือง.” https://www.uber.com/th/cities. (สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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๑.๑.๑ การใช้รถยนต์ผิดประเภท 

ในประเทศไทย กรมการขนส่งทางบกระบุชัดเจนว่า อูเบอร์เป็นแท็กซี่ผิดกฎหมาย 
เนื่องจากการให้บริการรับส่งผู้โดยสารโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพ่ือให้บริการในลักษณะรถ
แท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล เมื่อพิจารณาตามบทนิยามมาตรา ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ก าหนดนิยามไว้ว่า “รถยนต์ส่วนบุคคล” หมายความ
ว่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และ “รถยนต์สาธารณะ” หมายความว่า รถยนต์รับจ้าง 
ซึ่งได้แก่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน หรือรถยนต์สาธารณะอ่ืนนอกจาก
รถยนต์โดยสารประจ าทาง ฉะนั้นแล้ว ปัจจุบันการที่อูเบอร์ใช้รถยนต์ส่วนตัวรับจ้างเช่นนี้ จึง
เป็นกรณีที่อูเบอร์ใช้รถยนต์ไม่ตรงกับที่จดทะเบียนไว้ จึง เป็นความผิดฐานใช้รถยนต์ผิด
ประเภทตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒๓ โดยมาตรา ๒๑ ได้
ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนไว้ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่
กฎหมายก าหนดซึ่งเมื่อพิจารณาข้อยกเว้นของกฎหมายแล้วพบว่าอูเบอร์มีลักษณะการ
ให้บริการที่ยังไม่ตรงตามเงื่อนไขที่มาตรา ๒๑ ได้ยกเว้นไว้ให้ หากผู้ใช้รถอูเบอร์ยังคงฝ่าฝืน
จะต้องรับผิดเป็นค่าปรับจ านวน ๒,๐๐๐ บาทตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้๔ พร้อม
ท าทะเบียนประวัติผู้รับจ้างหรือคนขับ และหากกระท าผิดซ้ าซาก จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ขับรถยนต ์ 

ในปัจจุบันไทยยังไม่มีกฎหมายที่รองรับอูเบอร์ แต่ถ้าอูเบอร์จะปฏิบัติตามกฎหมาย
ไทยจะต้องจดทะเบียนเป็นรถยนต์สาธารณะและต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

                                                           
๓ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒  
มาตรา ๒๑  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถไม่ตรงตามประเภทท่ีจดทะเบียนไว้ เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร หรือรถจักรยานยนต์สาธารณะในกิจการส่วนตัว 
(๒) การใช้รถยนต์สาธารณะในกิจการส่วนตัว โดยมีข้อความแสดงไว้ที่รถนั้นให้เห็นได้ง่ายจากภายนอกว่าใช้ในกิจการส่วนตัว 
(๓) การใช้รถยนต์สาธารณะบรรทุกของที่ติดตัวไปกับผู้โดยสาร 
(๓/๑) การใช้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ าหนักรถไม่เกินสองพันสองร้อยกิโลกรัมเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล หรือใช้รถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลเป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนด 

(๔) ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
๔ มาตรา ๖๐  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) มาตรา ๖/๑ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๑๑ 
มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา 
๑๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๕๗ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
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๑. ลักษณะเครื่องหมาย โคม TAXI-METER สีรถ ลักษณะ ขนาด ของรถยนต์ที่จะ
จดทะเบียนเป็นรถสาธารณะ เครื่องอุปกรณ์ส าหรับรถ เครื่องสื่อสาร แผ่นป้ายทะเบียนรถ 
เครื่องหมายประเภทรถ และเครื่องหมายอื่น ฯลฯ  

๒. วิธีแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายสี เครื่องหมายส าหรับรถยนต์สาธารณะ ต้อง
เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนใน
เขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๐ (จังหวัดอ่ืน เช่น จังหวัดภูเก็ตอาจก าหนดโดยกฎหมาย
ฉบับอ่ืน แต่มีลักษณะท านองเดียวกัน) 

๓. คนขับรถยนต์สาธารณะต้องติดเครื่องหมายในขณะขับรถรับจ้าง เช่น ชื่อตัวและ
สกุลของผู้ขับรถยนต์เป็นภาษาไทย ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เซนติเมตร ตัวอักษร
ต้องเป็นแบบตัวพิมพ์ อ่านได้ง่าย โดยเย็บติดหรือปักไว้ที่อกเสื้อด้านซ้าย สีของตัวอักษรให้ตัด
กับสีเสื้อ 

๑.๑.๒ ผู้ขับไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ 

    ในส่วนของคนขับต้องได้รับใบอนุญาตขับขี่ประเภทรถยนต์สาธารณะ เนื่องจาก
การจดทะเบียนเพื่อขับข่ีรถแท็กซ่ีต้องประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่  

๑. ผู้ขับขี่ต้องจดทะเบียนเพ่ือขอรับไปอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามระเบียบกรมการ
ขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้
ขอรับใบอนุญาตขับรถฯ  

๒. การจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างตามกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคน
โดยสารไม่เกิน ๗ คนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

หากผู้ขับฝ่าฝืนกฎหมายจะต้องโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน 
๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒๕ 

๑.๑.๓ การคิดค่าโดยสารไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมาย 

นอกจากนี้ยังมีความผิดในการไม่ใช้อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารตามก าหนดใน
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่อง ก าหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอ่ืน

                                                           
๕

 มาตรา ๖๔  ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ
ทัง้จ าทั้งปรับ 
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ส าหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนใน
จังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยประกาศฯ ก าหนดให้คิดอัตราค่าจ้างฯ ในเขตอ่ืนไม่
รวมกรุงเทพมหานคร ในระยะทาง ๒ กิโลเมตรแรก ๔๐ บาท ระยะทางเกินกว่า ๒ กิโลเมตร
ถึงกิโลเมตรที่ ๑๐ กิโลเมตรละ ๖ บาท ระยะทางเกินกว่า ๑๐ กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 
๑๐ บาท กรณีรถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า ๖ กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตรา
นาทีละ ๑ บาท เนื่องจากบริการแท็กซ่ีเป็น "บริการขนส่งไม่ประจ าทาง" ชนิดหนึ่งตามความ
ในมาตรา ๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นธุรกิจที่ควบคุมโดย
กฎหมาย ผู้ที่จะให้บริการโดยได้รับค่าจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
ตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๕ ปีหรือปรับตั้งแต่ 
๒๐ ,๐๐๐ บาท ถึ ง ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท หรือทั้ งจ าทั้ งปรับ  ตามมาตรา ๑๒๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการช าระค่าโดยสาร
ผ่านบัตรเครดิตซ่ึงอาจส่งผลต่อความปลอดภัยด้านธุรกรรมของผู้ใช้บริการในอนาคต   

๑.๒ กัมพูชา 

อูเบอร์ก าลังศึกษาการให้บริการด้านการขนส่งในกัมพูชา และรัฐบาลก าลังอยู่ในระหว่างการ
เตรียมกฎหมาย e-commerce ให้ใช้บังคับได้จริง แต่ยังไม่มีการจัดท าความร่วมมืออย่างเป็นทางการ
ระหว่างรัฐบาลกัมพูชาและบริษัทอูเบอร์ และทางภาครัฐยังคงอยู่ในระหว่างหารือร่วมกันในการ
ก าหนดรูปแบบการประกอบธุรกิจการขนส่งในกัมพูชา๖ 

๑.๓ สปป. ลาว  

ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับอูเบอร์ในสปป.ลาว และยังไม่มีการให้บริการอูเบอรภ์ายในประเทศ  

๑.๔ บรูไน 

ขณะนี้มีการให้บริการอูเบอร์ในบรูไน แต่รัฐบาลยังไม่รองรับ๗ ในบรูไนมีแอปพลิเคชันท้องถิ่น
ชื่อ “Dart” ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจให้บริการแอปพลิเคชันดังกล่าวมีส านักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Gadong 
แอปพลิเคชันมีให้บริการเรียกรถแท็กซ่ีและเพ่ิงเปิดตัวไปเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐๘ 

                                                           
๖ Khmer Times. "Uber now eyes Cambodia." ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐.
http://www.khmertimeskh.com/news/34343/uber-now-eyes-cambodia. (สืบค้นเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
๗ Dart Brunei. "10 Reasons to Hire A Dart Taxi." ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
https://www.reddit.com/r/Brunei/comments/6bgbmz/10_reasons_to_hire_a_dart_taxi/. (สืบค้นเมื่อวันท่ี ๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๐) 
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๑.๕ เมียนมา 

ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายภายในเพ่ือรองรับอูเบอร์ในเมียนมา แต่รัฐบาลก าลังปฏิรูปกฎหมาย
ภายในและเตรียมร่างกฎจราจรของเมืองย่างกุ้งเพ่ือรองรับอูเบอร์ (Uber) รวมทั้งรองรับผู้ให้บริการ
แอปพลิเคชันอ่ืนได้ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ และเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศที่จะก้าว
เข้าสู่ยุค “เศรษฐกิจแบ่งปัน” (Sharing economy) โดยอูเบอร์เพ่ิงเปิดตัวในเมียนมาไปเมื่อวันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐๙ 

๒. ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีกฎหมายรองรับอูเบอร์ 

๒.๑ สิงคโปร์ 

ภายหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรสิงคโปร์ได้มีมติเห็นชอบแกไ้ขพระราชบัญญัติการจราจรทาง
บกโดยผู้ขับรถยนต์รับจ้างส่วนบุคคล (Private-hire car) กับบริษัทที่ให้บริการรถยนต์รับจ้างส่วน
บุคคล เช่น Uber และ Grab ต้องเข้าทดสอบวัดความรู้กับกระทรวงคมนาคมสิงคโปร์เพ่ือให้ได้รับ
ใบอนุญาต 

กฎหมายใหม่ก าหนดให้ผู้ที่ ผ่านการทดสอบจะได้ใบอนุญาตจากกระทรวงคมนาคม 
นอกจากนี้  รถยนต์ที่น ามาให้บริการนั้นต้องจดทะเบียนเป็นรถสาธารณะซึ่งกฎหมายก าหนดให้ต้องมี
ประกันภัยที่เพียงพอ และกฎหมายใหม่จะให้อ านาจกระทรวงคมนาคมที่จะขอข้อมูลการ ให้บริการ 
ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนนโยบายในอนาคต 

ทั้งนี้ โทษปรับในกฎหมายฉบับใหม่ก าหนดโทษปรับไว้สูงสุด ๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ 
(ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท) และให้อ านาจรัฐออกค าสั่งให้บริษัทที่ให้บริการรถยนต์รับจ้างส่วนบุคคล
หยุดให้บริการ หากพบว่าผู้ขับรถยนต์รับจ้างส่วนบุคคลของบริษัทนั้นกระท าผิดกฎอย่างร้ายแรงครบ 
๓ ครั้ง หรือมากกว่า ในรอบ ๑ ปี หากผู้ขับรถยนต์รับจ้างส่วนบุคคลยังคงฝ่าฝืนให้บริการอยู่อาจถูก

                                                                                                                                                                                     
๘ Biz Brunei.  "Brunei’ s first ride hailing mobile app Dart to launch May 5 . "  ๔ พ ฤ ษ ภ า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๐ . 
http://www.bizbrunei.com/bruneis-first-ride-hailing-mobile-app-dart-launch-may-5. (สืบค้นเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๖๐) 
๙ Myanmar Times.  "Tapping Uber to reform and regulate Yangon’ s traffic. "  ๑ ๒  พ ฤ ษ ภ า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๐ . 
http: / / www.mmtimes.com/ index.php/ business/ 2 5 9 6 0 -tapping-uber-to-reform-and-regulate-yangon-s-
traffic.html. (สืบค้นเมื่อวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
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ลงโทษปรับสูงสุดถึง ๒,๐๐๐ ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท) และอาจถูกจ าคุกสูงสุด ๖ 
เดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับ นอกจากนี้  อาจถูกระงับหรือยกเลิกใบอนุญาตขับรถยนต์รับจ้างส่วนบุคคล๑๐ 

๒.๒ ฟิลิปปินส์ 

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศแรกที่อนุมัติให้อูเบอร์ด าเนินการได้อย่างถูกกฎหมายในทุก ๆ พ้ืนที่
เลขาธิการกระทรวงคมนาคมของฟิลิปปินส์ได้เคยกล่าวว่า “เรามองนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นตัว
ขับเคลื่อนความก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการคมนาคมที่ต้องพัฒนาการให้บริการให้ปลอดภัย 
และสะดวกมากยิ่งขึ้น การให้บริการจองการเดินทางผ่านแอปพลิเคชันได้สะท้อนให้เห็นถึงความ
ต้องการของผู้บริโภคที่มากขึ้นในเรื่องการเดินทาง ในยุคที่สังคมเมืองเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว” ๑๑ 
กรมการขนส่งและคมนาคมของฟิลิปปินส์ได้เพ่ิมประเภทของการขนส่งแบบใหม่ ขึ้นมา เรียกว่า 
Transportation Network Companies (TNCs) โดยจะครอบคลุมทุกบริการที่ใช้งานแอปพลิเคชัน
ส าหรับช่วยเชื่อมต่อระหว่างคนขับกับคนที่ต้องการใช้บริการรถยนต์โดยสาร ฟิลิปปินส์ต้องการ
ส่งเสริมและรับรองนวัตกรรมที่สร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชน และตอบสนองต่อความ
ต้องการใช้งานทีเ่พ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ภายหลังที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ให้การรับรองการให้บริการของการเดินทางผ่านแอปพลิเคชันแล้ว 
รัฐบาลจะเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนทั่วไปเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือน เพ่ือหาแนว
ทางการควบคุมการด าเนินงานให้บริการในลักษณะดังกล่าว โดยในเบื้องต้น รถยนต์ที่จะเข้าข่ายของ 
TNCs จะต้องมีอายุต่ ากว่า ๗ ปี และติดตั้งอุปกรณ์น าทางด้วยระบบ GPS และเป็นรถยนต์ประเภทรถ
นั่งส่วนบุคคลธรรมดาเท่านั้น ส่วนรถประเภทอ่ืนจะต้องได้รับการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทางฝั่งคนขับก็
ต้องผ่านการรับรองจากภาครัฐเช่นกัน ในขณะเดียวกันกรมการขนส่งและคมนาคมก็ออกรูปแบบใหม่
ของแท็กซี่โดยใช้ชื่อว่า แท็กซ่ีพรีเมียมที่ใช้เกณฑ์ติดตั้ง GPS และสามารถจองผ่านเว็ปไซต์หรือสมาร์ท
โฟน โดยอนุญาตแท็กซี่ประเภทนี้สามารถให้บริการได้ ๗ ปี และสามารถช าระค่าบริการผ่านบัตร
เครดิตและบัตรเดบิตได ้เพ่ือเปิดโอกาสให้แท็กซีท่ีใ่ห้บริการแบบเดิมสามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดได้ 

 

 

                                                           
๑๐ Channel News Asia.  “Singapore’s Uber, Grab drivers now need to be licensed." ๗  กุ มภ าพั น ธ์  ๒ ๕ ๖ ๐ . 
http: / / www. channelnewsasia. com/ news/ singapore/ singapore-s-uber-grab-drivers-now-need-to-be-

licensed/3499272.html (สืบค้นเมื่อวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
๑๑ Tech in Asia.  “Philippines becomes first country to create rules for ridesharing services such as Uber."  
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐. https://www.techinasia.com/philippines-regulations-transportation-network-companies-
uber (สืบค้นเมื่อวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
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๒.๔ อินโดนีเซีย 

ภายหลังจากการประท้วงของกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ที่เคยให้บริการอยู่เดิมในกรณีที่มีการคัดค้าน
ผู้ให้บริการรถยนต์สาธารณะซึ่งให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน รัฐบาลอินโดนีเซียจึงได้ออกกฎหมายใหม่
ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมายที่ออกใหม่เรื่องบริษัทเครือข่ายคมนาคม 
หรือ Transportation Network Companies เปิดทางให้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถก าหนดราคาขั้นต่ า
และขั้นสูงผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถ พร้อมกับจ ากัดปริมาณรถได้ด้วย๑๒ ส าหรับเหตุผลการออก
กฎหมายครั้งนี้ กรมการขนส่งอินโดนีเซียระบุว่าเป็นการหาจุดร่วมระหว่างคนขับรถโดยสารเดิมกับ
กลุ่มใหม่ที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งดูเหมือนว่าฝ่ายคนขับรถโดยสารเดิมจะเป็นฝ่ายชนะ
เพราะว่ากฎหมายใหม่นี้ท าให้ผู้ให้บริการอย่าง Uber Grab และ Gojek เข้ามาแข่งขันได้ยากข้ึน๑๓ 

๒.๕ มาเลเซีย 

มาเลเซียได้มีการพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกวาระแรกในเดือนมีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะมีการพิจารณาในวาระที่ ๒ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นการรองรับ
แอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารออนไลน์ (E-hailing Application) มีการยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยและคุณภาพของการให้บริการให้สูงขึ้น โดยการด าเนินการทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้กฎหมาย 
เช่น การเพ่ิมมาตรการควบคุมในบางระดับ ได้แก่ คนขับต้องใช้ใบขับขี่สาธารณะ (public service 
vehicle licence - PSV) การท าประกันภัยรถให้ครอบคลุม การลงทะเบียนและตรวจสภาพรถที่
น ามาให้บริการ และยังมีการข้ึนบัญชีด า (blacklist) ผู้ขับอูเบอร์ที่ละเมิดกฎหมาย๑๔   

๒.๖ เวียดนาม 

เวียดนามได้อนุมัติให้ อูเบอร์ท าธุรกิจถูกกฎหมายแล้ว นาย  Nguyen  Hong  Truong
รัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคมของเวียดนามกล่าวว่า อูเบอร์แอปพลิเคชันเรียกใช้บริการรถรับส่ง
สัญชาติอเมริกันได้ท าตามข้อก าหนดของกฎหมายรัฐบาลเมื่อ ๒ เดือนที่แล้ว แต่ยังคงต้องรอการ
อนุมัติจากเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นที่ให้บริการก่อนจึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ นี่ถือเป็นความพยายามครั้งที่ 

                                                           
๑๒ South China Morning Post . "Uber, Grab refuse to yield to taxis, from Jakarta to Bangkok." ๒๐ มีนาคม 
๒ ๕ ๖ ๐ . http:/ /www.scmp.com/week-asia/business/article/2079126/uber-grab-refuse-yield-taxis-jakarta-
bangkok. (สืบค้นเมื่อวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
๑๓ CNBC. "Ride-hailing rivals can agree: New Indonesian regulations are a headache." ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐. 
http: / / www. cnbc.com/ 2 0 1 7 / 0 3 / 2 1 / ride-hailing-rivals-can-agree-new-indonesian-regulations-are-a-
headache.html. (สืบค้นเมื่อวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
๑๔ Free Malaysia Today. "Uber, Grab regulatory act to be tabled for second time in July." ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐. 
http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2017/06/05/uber-grab-regulatory-act-to-be-tabled-for-
second-time-in-july. (สืบค้นเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2017/06/05/uber-grab-regulatory-act-to-be-tabled-for-second-time-in-july
http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2017/06/05/uber-grab-regulatory-act-to-be-tabled-for-second-time-in-july
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๓ ของอูเบอร์ หลังจากการยื่นเรื่อง ๒ ครั้งที่ผ่านมายังติดข้อกฎหมายบางประการ ปัจจุบันอูเบอร์
เวียดนามให้บริการใน ๒ เมืองหลักของประเทศคือ ฮานอย และโฮจิมินห์ โดยให้บริการ ๓ รูปแบบ 
ได้แก่ Uber X รถยนต์ ๔-๕ ที่นั่ง Uber Black รถยนต์ขนาด ๗ ที่นั่ง และUber Motor ซึ่งเป็น
รถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ อูเบอร์เวียดนามยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่รับช าระค่าบริการด้วย
เงินสด๑๕ 

บทสรุป 

ประเทศสมาชิกอาเซียนเผชิญอุปสรรคทางกฎหมายกับการให้บริการอูเบอร์ เช่น ประเทศไทยที่ยังคง
มีการจับผู้ขับขี่อูเบอร์ สิ่งที่อาเซียนเผชิญในตอนนี้เหมือนกันกับที่ทั่วโลกก าลังเผชิญ อย่างไรก็ดีอุปสรรค
ดังกล่าวไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการเติบโตของอูเบอร์ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้ได้ แสดงให้เห็นว่าบริการ
ของอูเบอร์แม้จะผิดกฎหมาย แต่กลับเป็นสิ่งที่คนจ านวนมากต้องการใช้บริการ เพราะเป็นโอกาสดีในการสร้าง
รายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนจึงได้ออกกฎหมายเพ่ือรองรับกับโมเดลธุรกิจ
แบบใหม่นี้ แต่ยังมีบางประเทศในอาเซียนที่ยังไม่มีกฎหมายรับรอง อย่างไรก็ตาม ประเทศในอาเซียนที่ยังไม่มี
กฎหมายรับรองก็มีแนวโน้มที่จะเปิดรับอูเบอรใ์ห้ถูกกฎหมายได้ในอนาคต 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 ผู้เขียนเห็นว่าประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนควรมีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยออกกฎหมาย
ครอบคลุมให้มีระบบขึ้นทะเบียนเพ่ือรองรับธุรกิจ e-commerce และธุรกิจแบบเศรษฐกิจแบ่งปันควบคุม
คุณภาพการให้บริการรวมถึงควบคุมบริการที่มีผลต่อความปลอดภัยของประชาชน มีระบบการจัดเก็บภาษีที่
ชัดเจน เช่นเดียวกับสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ที่ก าลังท าอยู่ในปัจจุบัน เพราะจะท าให้เกิดประโยชน์ 
๓ ประการได้แก่  

๑. ประโยชน์แก่ประชาชนจากการใช้บริการการขนส่งที่มีคุณภาพมากขึ้น และเพ่ิมการแข่งขันใน
ตลาดแท็กซ่ีให้ผู้ใช้บริการมีตัวเลือกท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

๒. ท าให้เกิดการปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนในอาเซียนโดยยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
และการบริการให้สูงขึ้น  

๓. ช่วยสนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีและธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่มีมูลค่ามากติดอันดับโลก อันจะช่วย
พัฒนาอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่เป็นผู้น าทางนวัตกรรมได้ในอนาคต 

                                                           
๑๕ VN Express International. “Uber's ride hailing service is finally legal in Vietnam.”  ๑๑  เมษายน ๒๕๖๐ . 
http:/ /e.vnexpress.net/news/business/uber-s-ride-hailing-service-is-finally-legal-in-vietnam-3568563.html. 
(สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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นางสาวจันทพร ศรีโพน 

นักวิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูลกฎหมาย 
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