พรบ.ขนส่ งทางบก พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติ
การขนส่ งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที( ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็ นปี ที( ๓๔ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที(เป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการขนส่ ง
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข3 ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบญั ญัติแห่ งชาติ ทํา
หน้าที(รัฐสภา ดังต่อไปนี3
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน3 ี เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน3 ี ให้ใช้บงั คับเมื(อพ้นกําหนดหนึ( งร้อยแปดสิ บวัน นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ น
ต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติการขนส่ ง พ.ศ. ๒๔๙๗
(๒) พระราชบัญญัติการขนส่ ง (ฉบับที( ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐
(๓) พระราชบัญญัติการขนส่ ง (ฉบับที( ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื(นในส่ วนที(มีบญั ญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน3 ี หรื อซึ( งขัดหรื อแย้งกับบทแห่ง
พระราชบัญญัติน3 ี ให้ใช้พระราชบัญญัติน3 ีแทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน3 ี
(๑) “การขนส่ ง” หมายความว่า การขนคน สัตว์ หรื อสิ( งของ โดยทางบกด้วยรถ
(๒) “การขนส่ งประจําทาง” หมายความว่า การขนส่ งเพื(อสิ นจ้างตามเส้นทางที(คณะกรรมการกําหนด
(๓) “การขนส่งไม่ประจําทาง” หมายความว่า การขนส่ งเพื(อสิ นจ้างโดยไม่จาํ กัดเส้นทาง
(๔)“การขนส่ งโดยรถขนาดเล็ก” หมายความว่า การขนส่ งคนหรื อสิ( งของหรื อคนและสิ( งของรวมกันเพื(อสิ นจ้างตาม
เส้นทางที(คณะกรรมการกําหนดด้วยรถที(มีน3 าํ หนักรถและนํ3าหนักบรรทุกรวมกันไม่เกินสี( พนั กิโลกรัม

(๕)“การขนส่ งส่วนบุคคล” หมายความว่า การขนส่ งเพื(อการค้าหรื อธุรกิจของตนเองด้วยรถที(มีน3 าํ หนักเกินกว่าหนึ( งพัน
หกร้อยกิโลกรัม
(๖) “การขนส่ งระหว่างจังหวัด” หมายความว่า การขนส่ งประจําทาง การขนส่ งไม่ประจําทาง หรื อการขนส่ งส่ วนบุคคล
ซึ( งกระทําระหว่างจังหวัดกับจังหวัด
(๗) “การขนส่ งระหว่างประเทศ” หมายความว่า การขนส่ งประจําทาง การขนส่ งไม่ประจําทาง หรื อการขนส่ งส่ วน
บุคคลซึ( งกระทําระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ
(๘) “การรับจัดการขนส่ ง” หมายความว่า การรับจ้างรวบรวมคน สัตว์หรื อสิ( งของ และจัดให้บุคคลอื(นซึ( งเป็ นผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งทําการขนส่ งจากที(แห่ งหนึ( งไปยังที(อีกแห่ งหนึ( งในความรับผิดชอบของผูร้ ับจัดการขนส่ ง
(๙) “รถ” หมายความว่า ยานพาหนะทุกชนิดที(ใช้ในการขนส่ งทางบกซึ( งเดินด้วยกําลังเครื( องยนต์ กําลังไฟฟ้ า หรื อ
พลังงานอื(น และหมายความรวมตลอดถึงรถพ่วงของรถนั3นด้วย ทั3งนี3 เว้นแต่รถไฟ
(๑๐) “ผูต้ รวจการ” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกรมการขนส่ งทางบก ซึ( งรัฐมนตรี แต่งตั3งให้มีหน้าที(ตรวจการขนส่ง
(๑๑) “พนักงานตรวจสภาพ” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกรมการขนส่ งทางบก ซึ( งรัฐมนตรี แต่งตั3งให้มีหน้าที(ตรวจ
ความมัน( คงแข็งแรง ความสะอาด ความเรี ยบร้อย และความเหมาะสมของสภาพรถที(นาํ มาใช้ในการขนส่ ง
(๑๒) “นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนกลาง หรื อนายทะเบียนประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี
(๑๓) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบกกลาง หรื อคณะกรรมการควบคุมการ
ขนส่ งทางบกประจําจังหวัด แล้วแต่กรณี
(๑๔) “อธิ บดี” หมายความว่า อธิ บดีกรมการขนส่ งทางบก
(๑๕) “รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน3 ี
มาตรา ๕ พระราชบัญญัติน3 ี มิให้ใช้บงั คับแก่
(๑) การขนส่ งโดยรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
(๒) การขนส่ งโดย
(ก) รถยนต์รับจ้างที(บรรทุกผูโ้ ดยสารไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัดที(บรรทุกผูโ้ ดยสารไม่เกินเจ็ด
คน รถยนต์บริ การที(บรรทุกผูโ้ ดยสารไม่เกินเจ็ดคน และรถยนต์นง(ั ส่ วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
(ข) รถยนต์นง(ั ส่ วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิ บสองคน และรถยนต์ส่วนบุคคลที( มีน3 าํ หนักรถไม่เกินหนึ( งพันหก
ร้อยกิโลกรัมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ซึ( งมิได้ใช้ประกอบการขนส่ งเพื(อสิ นจ้าง
(ค) รถยนต์สามล้อ รถจักรยานยนต์ และรถแทร็ กเตอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
(๓) การขนส่ งตามที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖ ให้อธิ บดีหรื อผูซ้ ( ึ งอธิ บดีมอบหมายเป็ นนายทะเบียนกลางมีอาํ นาจหน้าที(ตามพระราชบัญญัติน3 ี ในส่ วนที(
เกี(ยวกับการขนส่ งระหว่างจังหวัดและการขนส่ งระหว่างประเทศ
ให้นายทะเบียนกลางเป็ นนายทะเบียนประจํากรุ งเทพมหานคร มีอาํ นาจและหน้าที(ตามพระราชบัญญัติน3 ีภายในเขต

กรุ งเทพมหานคร
ให้ขนส่ งจังหวัดเป็ นนายทะเบียนประจําจังหวัด มีอาํ นาจและหน้าที(ตามพระราชบัญญัติน3 ี ภายในเขตจังหวัดของตน
ในการปฏิบตั ิหน้าที( ตามพระราชบัญญัติน3 ี ให้นายทะเบียนกลางมีอาํ นาจมอบหมายกิจการอันอยู่ในอํานาจหน้าที(ของตน
ให้บุคคลหนึ( งบุคคลใดทําแทนได้
การมอบหมายตามวรรคสี( ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี3 และให้มีอาํ นาจแต่งตั3งผูต้ รวจการและพนักงานตรวจสภาพกับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ
นี3 ยกเว้นค่าธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื(นเพื(อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน3 ี ทั3งนี3 ในส่วนที(เกี(ยวกับอํานาจหน้าที(ของแต่ละ
กระทรวง
กฎกระทรวงนั3น เมื(อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการนโยบายการขนส่ งทางบก

มาตรา ๘ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการขนส่ งทางบกคณะหนึ( งประกอบด้วย รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมเป็ น
ประธานกรรมการ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็ นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิ การคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เลขาธิ การคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร* อธิ บดีกรมทางหลวงเป็ นกรรมการ และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิอื(นอีกไม่เกินห้าคนซึ(งรัฐมนตรี
แต่งตั3งจากผูม้ ีสัญชาติไทย และมีความรู้หรื อความจัดเจนในการขนส่ ง การเศรษฐกิจหรื อกฎหมาย
ให้อธิ บดีกรมการขนส่ งทางบก เป็ นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการนโยบายการขนส่ งทางบกแต่งตั3งผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการได้ตามความจําเป็ น
มาตรา ๙ ให้กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่ งคราวละสองปี
ในกรณี ที(มีการแต่งตั3งกรรมการในระหว่างที(กรรมการซึ( งแต่งตั3งไว้แล้วยังมีวาระอยูใ่ นตําแหน่งไม่ว่าจะเป็ นการแต่งตั3ง
เพิ(มขึ3นหรื อแต่งตั3งซ่อม ให้ผซู ้ ( ึ งได้รับแต่งตั3งนั3นอยู่ในตําแหน่ งเท่ากับวาระที(เหลืออยูข่ องกรรมการซึ( งแต่งตั3งไว้แล้วนั3น
กรรมการซึ( งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับแต่งตั3งเป็ นกรรมการอีกได้
มาตรา ๑๐ ผูม้ ีลกั ษณะอย่างหนึ( งอย่างใดดังต่อไปนี3 ห้ามมิให้เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
(๑) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๒) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที(สุดหรื อคําสัง( ที(ชอบด้วยกฎหมายให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที(
ได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๓) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็ นกรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที(ในพรรคการเมือง
มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๙ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จากตําแหน่ง เมื(อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรี ให้ออก
(๔) มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐
มาตรา ๑๒ ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที(ได้ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธานในที(ประชุม ถ้าประธานและรองประธานไม่มาประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที(ได้ ให้ที(ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ( งเป็ นประธานในที(ประชุมแทน
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ(งจํานวนของกรรมการทั3งหมด จึงจะเป็ น
องค์ประชุม
การวินิจฉัยชี3ขาดของที(ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ( งมีเสี ยงหนึ(งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยง
เท่ากันให้ประธานในที(ประชุมออกเสี ยงเพิ(มขึ3นอีกเสี ยงหนึ(งเป็ นเสี ยงชี3ขาด
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกมีอาํ นาจและหน้าที( ดังต่อไปนี3
(๑) กําหนดนโยบายการขนส่ งทางบกระยะสั3นและระยะยาวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) กําหนดนโยบายเกี(ยวกับการพัฒนาและดําเนินการสถานี ขนส่ งเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(๓) กําหนดมาตรการและแผนพัฒนาการขนส่ งทางบกเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(๔) กําหนดมาตรการเกี(ยวกับความปลอดภัยและความสะดวกในการขนส่ งทางบก เพื(อให้คณะกรรมการปฏิบตั ิ
(๕) กําหนดการห้ามรับจดทะเบียนรถเป็ นครั3งคราวตามความจําเป็ นโดยอนุมตั ิคณะรัฐมนตรี เพื(อให้คณะกรรมการ
ปฏิบตั ิ
(๖) ประสานงานที(เกี(ยวข้องระหว่างกันในด้านการขนส่ งทางบก ตลอดจนประสานงานด้านการขนส่ งทางบกกับการ
ขนส่ งทางนํ3าและการขนส่งทางอากาศ
(๗) ให้คาํ ปรึ กษาต่อรัฐมนตรี เกี(ยวกับการขนส่ งทางบก
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกมีอาํ นาจแต่งตั3งอนุกรรมการเพื(อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิการอย่างหนึ( ง

อย่างใดก็ได้
ให้นาํ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บงั คับแก่การประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
หมวด ๒
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก

มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบกกลางคณะหนึ( งประกอบด้วยปลัดกระทรวงคมนาคมเป็ น
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรื อผูแ้ ทน เลขาธิ การคณะกรรมการกฤษฎีกาหรื อผูแ้ ทน อธิ บดีกรมทางหลวงชนบทหรื อ
ผูแ้ ทน* อธิ บดีกรมตํารวจหรื อผูแ้ ทน อธิ บดีกรมทางหลวงหรื อผูแ้ ทน ผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานครหรื อผูแ้ ทนเป็ นกรรมการ และผูซ้ ( ึง
รัฐมนตรี แต่งตั3งอีกไม่เกินสามคนเป็ นกรรมการ ทั3งนี3 โดยให้มีผมู้ ีความรู ้และมีความจัดเจนในการขนส่ งรวมอยูด่ ว้ ย
ให้อธิ บดีกรมการขนส่ งทางบก เป็ นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบกกลางแต่งตั3งผูช้ ่วยเลขานุ การคณะกรรมการได้ตามความจําเป็ น
มาตรา ๑๗ ให้มีคณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบกประจําจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้นกรุ งเทพมหานคร
ประกอบด้วยผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นประธานกรรมการ อัยการจังหวัด ผูก้ าํ กับการตํารวจภูธรจังหวัดเป็ นกรรมการ และผูซ้ ( ึ งรัฐมนตรี
แต่งตั3งอีกไม่เกินห้าคน โดยมีนายกเทศมนตรี ในจังหวัดนั3นรวมอยูด่ ว้ ยหนึ(งคนเป็ นกรรมการ
ให้ขนส่ งจังหวัดเป็ นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบกประจําจังหวัดแต่งตั3งผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการได้ตามความจําเป็ น
มาตรา ๑๘ ให้นาํ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บงั คับแก่คณะกรรมการควบคุมการ
ขนส่ งทางบกกลาง และคณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบกประจําจังหวัดโดยอนุโลม
มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบกกลางมีอาํ นาจและหน้าที( ดังต่อไปนี3
(๑) กําหนดลักษณะของการขนส่ งประจําทางและการขนส่ งไม่ประจําทาง
(๒) กําหนดเส้นทาง จํานวนผูป้ ระกอบการขนส่ ง และจํานวนรถสําหรับการขนส่ งประจําทางในเขตกรุ งเทพมหานคร
ระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ
(๓) กําหนดจํานวนผูป้ ระกอบการขนส่ งและจํานวนรถสําหรับการขนส่ งไม่ประจําทางในเขตกรุ งเทพมหานคร ระหว่าง
จังหวัดและระหว่างประเทศ
(๔) กําหนดเส้นทาง จํานวนผูป้ ระกอบการขนส่ ง และจํานวนรถสําหรับการขนส่ ง โดยรถขนาดเล็ก
(๕) กําหนดจํานวนผูป้ ระกอบการรับจัดการขนส่ ง
(๖) กําหนดอัตราค่าขนส่ งและค่าบริ การอย่างอื(นในการขนส่ ง

(๗) กําหนดอัตราค่าบริ การในการดําเนินการของสถานีขนส่ ง
(๘) กําหนดสถานที( จัดให้มีหรื อจัดตั3ง และระเบียบเกี(ยวกับสถานี ขนส่ ง
(๙) กําหนดชนิดหรื อสภาพรถที(มิให้รับจดทะเบียน
(๑๐) กําหนดประเภทหรื อชนิ ดของรถที(ตอ้ งเข้าหยุดหรื อจอดเพื(อการรับส่ งผูโ้ ดยสารหรื อขนถ่ายสิ นค้า ณ สถานีขนส่ ง
(๑๑) กําหนดที(หยุดหรื อจอดรถเพื(อรับส่ งผูโ้ ดยสาร
(๑๒) วางมาตรการในการกําหนด อนุญาต เพิกถอนการอนุญาตและการควบคุมกิจการขนส่ งทางบก
(๑๓) ปฏิบตั ิการอื(นตามที(บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน3 ี และตามมติคณะกรรมการนโยบายการขนส่ งทางบก
การกําหนดตาม (๒) (๓) (๔) (๘) (๙) และ (๑๐) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบกประจําจังหวัดมีอาํ นาจและหน้าที(ภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี3
(๑) กําหนดเส้นทาง จํานวนผูป้ ระกอบการขนส่ งและจํานวนรถสําหรับการขนส่ งประจําทาง
(๒) กําหนดจํานวนผูป้ ระกอบการขนส่ งและจํานวนรถสําหรับการขนส่งไม่ประจําทาง
(๓) กําหนดเส้นทาง จํานวนผูป้ ระกอบการขนส่ งและจํานวนรถสําหรับการขนส่ งโดยรถขนาดเล็ก
(๔) กําหนดอัตราค่าขนส่ งและค่าบริ การอย่างอื(นในการขนส่ ง
(๕) ปฏิบตั ิการอื(นตามที(บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน3 ี และตามมติคณะกรรมการนโยบายการขนส่ งทางบกและ
คณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบกกลาง
การกําหนดตาม (๑) และ (๔) เมื(อได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบกกลางแล้วจึงจะใช้บงั คับได้
และการกําหนดตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบกกลางมีอาํ นาจแต่งตั3งอนุกรรมการเพื(อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิการอย่าง
หนึ( งอย่างใดก็ได้
ให้นาํ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บงั คับแก่การประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ให้รัฐมนตรี มีอาํ นาจหน้าที( กาํ กับโดยทัว( ไปซึ( งกิจการการขนส่ งทางบก เพื(อประโยชน์ในการนี3 จะสัง( ให้
คณะกรรมการชี3แจงข้อเท็จจริ งแสดงความคิดเห็นหรื อทํารายงานหรื อยับยั3งการกระทําใด ๆ ซึ( งขัดต่อนโยบายของรัฐบาลหรื อมติของ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอาํ นาจสั(งสอบสวนข้อเท็จจริ งที(เกี(ยวกับการดําเนินงานได้

หมวด ๓
การประกอบการขนส่ ง

มาตรา ๒๓ ห้ามมิให้ผใู ้ ดประกอบการขนส่ งประจําทาง การขนส่ งไม่ประจําทาง การขนส่ งโดยรถขนาดเล็ก หรื อการ
ขนส่ งส่ วนบุคคล เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๔ ผูข้ อรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งประจําทาง การขนส่ งไม่ประจําทางและการขนส่ งโดยรถขนาดเล็ก
ต้องมีสญ
ั ชาติไทย
ในกรณี ที(ผขู ้ อรับใบอนุญาตเป็ นห้างหุน้ ส่ วน บริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ห้างหุน้ ส่ วนหรื อบริ ษทั จํากัด หรื อ
บริ ษทั มหาชนจํากัดนั3นต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีสาํ นักงานใหญ่ต3 งั อยู่ในราชอาณาจักรไทย และ
(๑) ในกรณี ที(เป็ นห้างหุน้ ส่ วนสามัญจดทะเบียน ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนทั3งหมดต้องมีสญ
ั ชาติไทย
(๒) ในกรณี ที(เป็ นห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนจําพวกไม่จาํ กัดความรับผิดทั3งหมดต้องมีสัญชาติไทย และทุนของ
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัดนั3นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าสิ บเอ็ดต้องเป็ นของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนซึ( งเป็ นบุคคลธรรมดาและมีสญ
ั ชาติไทย
(๓) ในกรณี ที(เป็ นบริ ษทั จํากัด กรรมการบริ ษทั จํานวนไม่นอ้ ยกว่ากึ(งหนึ( งต้องมีสัญชาติไทย และทุนของบริ ษทั จํากัด
นั3นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าสิ บเอ็ดต้องเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ซึ( งเป็ นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย หรื อต้องเป็ นของห้างหุน้ ส่ วนสามัญจด
ทะเบียน ห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด หรื อบริ ษทั จํากัด หรื อต้องเป็ นของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่ วนท้องถิ(น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ หรื อองค์การของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั3งองค์การของรัฐบาลหรื อตามกฎหมายว่าด้วยการนั3น ๆ และ
บริ ษทั จํากัดนั3นต้องไม่มีขอ้ บังคับ อนุญาตให้มีการออกหุ ้นชนิ ดออกให้แก่ผถู้ ือ
(๔) ในกรณี ที(เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด กรรมการบริ ษทั จํานวนไม่นอ้ ยกว่ากึ(งหนึ( งต้องมีสัญชาติไทย และทุนของบริ ษทั
มหาชนจํากัดนั3นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าสิ บของจํานวนหุน้ ที(จาํ หน่ายได้ท3 งั หมดต้องเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นซึ(งเป็ นบุคคลธรรมดาและมีสญ
ั ชาติ
ไทย
ในกรณี ที(ผถู ้ ือหุ น้ บริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดเป็ นห้างหุน้ ส่ วนสามัญจดทะเบียนห้างหุน้ ส่ วนจํากัด บริ ษทั
จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะต้องมีลกั ษณะตาม (๑) (๒) (๓) หรื อ (๔) แล้วแต่กรณี
ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบกกลางมีอาํ นาจยกเว้นคุณสมบัติตามความจําเป็ น หรื อมีเหตุพิเศษเป็ นการ
เฉพาะรายได้
มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้ผใู ้ ดประกอบการขนส่ งระหว่างประเทศเว้นแต่จะได้รับใบอนุ ญาตจากนายทะเบียนกลางโดย
อนุมตั ิของคณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบกกลางและผูไ้ ด้รับใบอนุญาตดังกล่าวต้องปฏิบตั ิตามบทบัญญัติท3 งั หลายแห่ง
พระราชบัญญัติน3 ี ทั3งนี3 เท่าที(ไม่ขดั ต่ออนุสญ
ั ญาหรื อข้อตกลงระหว่างประเทศในส่ วนที(เกี(ยวกับการขนส่ ง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
ให้นาํ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๖ มาใช้บงั คับแก่การประกอบการขนส่ งระหว่าง
ประเทศโดยอนุโลม
มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้ผใู้ ดนํารถที(จดทะเบียนในต่างประเทศมาใช้ประกอบการขนส่ งในประเทศไทย เว้นแต่เพื(อการ

ขนส่ งระหว่างประเทศและได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลางแล้ว
ผูป้ ระจํารถตามมาตรา ๙๒ ซึ( งประจําในรถตามวรรคหนึ( งต้องปฏิบตั ิตามบทบัญญัติท3 งั หลายแห่งพระราชบัญญัติน3 ี และ
หรื อตามข้อตกลงที( มีอยู่ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศ นั3น ๆ
มาตรา ๒๗ ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งมีสี(ประเภท คือ
(๑) ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งประจําทาง
(๒) ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งไม่ประจําทาง
(๓) ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งโดยรถขนาดเล็ก
(๔) ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งส่ วนบุคคล
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งประจําทาง ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งไม่ประจําทางหรื อใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่ งโดยรถขนาดเล็ก ให้ใช้เป็ นใบอนุญาตประกอบการขนส่ งส่ วนบุคคลได้
ห้ามมิให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งใช้รถผิดประเภทตามที(ระบุไว้ขา้ งต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็ น
หนังสื อจากนายทะเบียนเป็ นครั3งคราว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที(คณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบกกลางกําหนด
มาตรา ๒๘ ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งประจําทางให้มีอายุเจ็ดปี นับแต่วนั ออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งไม่ประจําทาง ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งโดยรถขนาดเล็ก และใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ งส่ วนบุคคล ให้มีอายุหา้ ปี นับแต่วนั ออกใบอนุญาต
ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตซึ( งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื(นคําขอเสี ยก่อนใบอนุญาตสิ3 นอายุ แต่การขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งประจําทางและใบอนุญาตประกอบการขนส่ งโดยรถขนาดเล็ก จะต้องยื(นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ3 นอายุไม่
น้อยกว่าหนึ( งร้อยยี(สิบวัน
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๙ บทบัญญัติมาตรา ๒๓ มิให้ใช้บงั คับแก่การขนส่งส่วนบุคคลซึ(งกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่ วนท้องถิ(น
วัด มูลนิ ธิ สภากาชาดไทย สถานพยาบาล หรื อรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เป็ นผูป้ ระกอบการขนส่ ง แต่
ผูป้ ระกอบการขนส่งต้องปฏิบตั ิตามบทบัญญัติอื(นแห่งพระราชบัญญัติน3 ี เสมือนดังเป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
ทุกประการ
มาตรา ๓๐ ให้นายทะเบียนกลางเป็ นผูอ้ อกใบอนุญาตประกอบการขนส่ งในกรุ งเทพมหานคร การขนส่งระหว่าง
จังหวัด และการขนส่ งระหว่างประเทศ และให้นายทะเบียนประจําจังหวัดเป็ นผูอ้ อกใบอนุญาตประกอบการขนส่ งในจังหวัดของตน
ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ งประจําทางจะต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
มาตรา ๓๑ ในการออกใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งประจําทาง ให้นายทะเบียนโดยอนุมตั ิของคณะกรรมการกําหนด

เงื(อนไขไว้ในใบอนุญาตเกี(ยวกับ
(๑) จํานวนรถที(ตอ้ งใช้ในการประกอบการขนส่ งตามเส้นทางที(ใช้ในการประกอบการขนส่ ง
(๒) สิ ทธิ ในรถที(ใช้ประกอบการขนส่ งของผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ ง
(๓) ลักษณะ ชนิด ขนาดและสี ของรถและเครื( องหมายของผูป้ ระกอบการขนส่ งที(ตอ้ งให้ปรากฏประจํารถทุกคัน
(๔) จํานวนที(นง(ั เกณฑ์น3 าํ หนักบรรทุกและวิธีการบรรทุก
(๕) จํานวนผูป้ ระจํารถ
(๖) เส้นทางที(ใช้ในการประกอบการขนส่ ง
(๗) อัตราค่าขนส่ งและค่าบริ การอย่างอื(นในการขนส่ ง
(๘) สถานที(หยุดและจอดเพื(อขนถ่ายคน สัตว์ หรื อสิ( งของ
(๙) ที(ที(รถจะต้องหยุดในระหว่างเส้นทาง
(๑๐) มาตรฐานบริ การในการประกอบการขนส่ ง
(๑๑) เวลาและจํานวนเที(ยวของการเดินรถ
(๑๒) เวลาทํางานประจําวันในการประกอบการขนส่ ง
(๑๓) สถานที( เก็บ ซ่ อม และบํารุ งรักษารถ
(๑๔) การประกอบกิจการอื(นนอกจากการประกอบการขนส่ งประจําทาง
(๑๕) เงื(อนไขอื(นที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งประจําทางต้องจัดให้มีประกาศเงื(อนไขตาม (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๑) ณ ที(ซ( ึ ง
อธิ บดีกาํ หนด
มาตรา ๓๒ ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ งไม่ประจําทางให้นายทะเบียนโดยอนุมตั ิของคณะกรรมการ
กําหนดเงื(อนไขไว้ในใบอนุญาตเกี(ยวกับ
(๑) จํานวนรถที(ตอ้ งใช้ในการประกอบการขนส่ ง
(๒) ลักษณะ ชนิดและขนาดของรถและเครื( องหมายของผูป้ ระกอบการขนส่งที(ตอ้ งให้ปรากฏประจํารถทุกคัน
(๓) จํานวนที(นง(ั เกณฑ์น3 าํ หนักบรรทุกและวิธีการบรรทุก
(๔) จํานวนผูป้ ระจํารถ
(๕) ท้องที(ที(ทาํ การขนส่ ง
(๖) มาตรฐานบริ การในการประกอบการขนส่ ง
(๗) อัตราค่าขนส่ งและค่าบริ การอย่างอื(นในการขนส่ ง
(๘) สถานที(หยุดและจอดเพื(อขนถ่ายคน สัตว์ หรื อสิ( งของ
(๙) สถานที( เก็บ ซ่ อม และบํารุ งรักษารถ
(๑๐) เงื(อนไขอื(นที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งไม่ประจําทางต้องจัดให้มีการประกาศเงื(อนไขตาม (๗) และ (๘) ณ ที(ซ( ึ งอธิบดี

กําหนด
มาตรา ๓๓ ในการออกใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งโดยรถขนาดเล็ก ให้นายทะเบียนโดยอนุมตั ิของคณะกรรมการ
กําหนดเงื(อนไขไว้ในใบอนุญาตเกี(ยวกับ
(๑) จํานวนรถที(ตอ้ งใช้ในการประกอบการขนส่ งตามเส้นทางที(ใช้ในการประกอบการขนส่ ง
(๒) ลักษณะ ชนิด ขนาดและสี ของรถและเครื( องหมายของผูป้ ระกอบการขนส่ งที(ตอ้ งให้ปรากฏประจํารถทุกคัน
(๓) จํานวนที(นง(ั เกณฑ์น3 าํ หนักบรรทุก และวิธีการบรรทุก
(๔) เวลาและจํานวนเที(ยวของการเดินรถ
(๕) เส้นทางที( ใช้ในการประกอบการขนส่ ง
(๖) อัตราค่าขนส่ งและค่าบริ การอย่างอื(นในการขนส่ ง
(๗) เงื(อนไขอื(นที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งโดยรถขนาดเล็กต้องจัดให้มีประกาศเงื(อนไขตาม (๕) และ (๖) ณ ที(ซ( ึ งอธิบดี
กําหนด
มาตรา ๓๔ ในการออกใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งส่ วนบุคคล ให้นายทะเบียนกําหนดเงื(อนไขตามหลักเกณฑ์ที(
คณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบกกลางกําหนดไว้ในใบอนุญาตเกี(ยวกับ
(๑) จํานวนรถที(ตอ้ งใช้ในการประกอบการขนส่ ง
(๒) ลักษณะ ชนิด และขนาดของรถและเครื( องหมายของผูป้ ระกอบการขนส่ งที(ตอ้ งให้ปรากฏประจํารถทุกคัน
(๓) สถานที( เก็บ ซ่ อม และบํารุ งรักษา
(๔) จํานวนผูป้ ระจํารถ
(๕) เงื(อนไขอื(นที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๕ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งตามประเภทที(กาํ หนดในกฎกระทรวง ต้องจัดให้มีสมุดประจํารถ
ประวัติผปู้ ระจํารถ และหรื อใบกํากับสิ นค้าที(ทาํ การขนส่ งและต้องทํารายงานเกี(ยวกับการขนส่ งและอุบตั ิเหตุที(เกิดจากการขนส่ งตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๖ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งต้องจัดให้มีอุปกรณ์และเครื( องมือเครื( องใช้ และต้องปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ ง ทั3งนี3 ตามที( กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๗ ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งประจําทางจัดให้มีที(พกั ผูโ้ ดยสารตามระยะทางโดยมีลกั ษณะ
ขนาด จํานวน และจุดที(ต3 งั ของที(พกั ผูโ้ ดยสารตามที(คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๓๘ ห้ามมิให้ผไู้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ ง เพิ(ม ลดหรื อยกเว้นค่าขนส่ งหรื อค่าบริ การอย่างอื(นในการ
ขนส่ ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
มาตรา ๓๙ ห้ามมิให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งประจําทาง ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งไม่ประจํา
ทาง ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งโดยรถขนาดเล็ก หรื อผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งส่ วนบุคคลใช้หรื อยอมให้บุคคล
อื(นใช้รถที(ได้รับอนุญาตทําการขนส่ งนอกเส้นทาง หรื อนอกท้องที(ที(ได้รับอนุ ญาตแล้วแต่กรณี เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจาก
นายทะเบียน หรื อผูซ้ ( ึ งนายทะเบียนมอบหมาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที(คณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบกกลางกําหนด
มาตรา ๔๐ ห้ามมิให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งไม่ประจําทางกระทําการขนส่งอันมีลกั ษณะเช่นเดียวหรื อ
คล้ายกับผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งประจําทางหรื อมีลกั ษณะเป็ นการแย่งผลประโยชน์กบั ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการ
ขนส่ งประจําทางในเส้นทางที(ผไู้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งประจําทางได้รับอนุญาต
มาตรา ๔๐ ทวิ ห้ามมิให้ผไู้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งใช้หรื อยินยอมให้ผใู ้ ดปฏิบตั ิหน้าที(ขบั รถที(ใช้ในการ
ขนส่ งหากปรากฏว่าขณะใช้หรื อขณะยินยอมให้ปฏิบตั ิหน้าที(ขบั รถ ผูน้ 3 นั มีอาการ หรื อกระทําการอย่างหนึ( งอย่างใดดังต่อไปนี3
(๑) เมาสุ ราหรื อของมึนเมาอย่างอื(น
(๒) เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
(๓) เสพวัตถุที(ออกฤทธิO ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที(ออกฤทธิO ต่อจิ ตและประสาท
ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งต้องคอยดูแลและป้ องกันไม่ให้ผซู ้ ( ึ งมีอาการ หรื อกระทําการตาม (๑) (๒) หรื อ
(๓) ของวรรคหนึ( งปฏิบตั ิหน้าที(ขบั รถ
มาตรา ๔๑ ในกรณี ที(มีเหตุฉุกเฉิ น หรื อมีความจําเป็ นที( จะแก้ไขสถานการณ์เพื(อให้การขนส่ งได้รับความสะดวกหรื อให้
มีรถเพียงพอแก่การขนส่ ง นายทะเบียนมีอาํ นาจที(จะสั(งเปลี(ยนแปลงเส้นทางการเดินรถ เวลา และจํานวนเที(ยวของการเดินรถหรื อให้ผู ้
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ ง ผูใ้ ดส่ งรถที(ตนได้รับอนุญาตไปช่วยเหลือเป็ นการชัว( คราวตามควรแก่กรณี แล้วให้รายงาน
คณะกรรมการโดยเร็ ว
มาตรา ๔๒ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งต้องแสดงใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หรื อใบแทนใบอนุ ญาตไว้
ในที(เปิ ดเผย ณ ที( ต3งั สํานักงานของผูไ้ ด้รับใบอนุญาต
มาตรา ๔๓ ในกรณี ที(ใบอนุญาตประกอบการขนส่งสูญหาย ถูกทําลายหรื อชํารุ ดในสาระสําคัญ ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ งยื(นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที(ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรื อ
ชํารุ ดดังกล่าว
มาตรา ๔๔ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งประจําทาง ซึ( งประสงค์จะเลิกประกอบการขนส่ งต้องแจ้งความ

ประสงค์ดงั กล่าวเป็ นหนังสื อให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเก้าสิ บวันก่อนวันเลิกประกอบการขนส่ ง
มาตรา ๔๕ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งโดยรถขนาดเล็กซึ( งประสงค์จะเลิกประกอบการขนส่ งต้องแจ้งความ
ประสงค์ดงั กล่าวเป็ นหนังสื อให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าหกสิ บวันก่อนวันเลิกประกอบการขนส่ ง
มาตรา ๔๖ เมื(อปรากฏว่าผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ ง
(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๔
(๒) ไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถกู ต้องตามเงื(อนไขในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรื อมาตรา ๓๔ หรื อไม่ปฏิบตั ิ
หรื อปฏิบตั ิไม่ถกู ต้องตามข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัยของผูโ้ ดยสารตามมาตรา ๓๖ หรื อไม่ปฏิบตั ิหรื อปฏิบตั ิไม่ถกู ต้องตาม
บทบัญญัติในหมวด ๔ ว่าด้วยการชดใช้ค่าเสี ยหายที(เกิดจากการขนส่ ง
ให้นายทะเบียนมีอาํ นาจสัง( ให้ผไู้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งนั3นปฏิบตั ิให้ถูกต้อง หรื อจัดการแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที(กาํ หนด ถ้าผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งไม่ปฏิบตั ิหรื อไม่แก้ไขให้ถูกต้อง หรื อเป็ นที(เห็นได้วา่ ผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งไม่สามารถจะดําเนินการตามเงื(อนไขหรื อข้อกําหนดนั3น หรื อการดําเนินการนั3นน่าจะเป็ นเหตุให้เกิด
ภยันตรายหรื อเสื( อมประโยชน์ต่อประชาชน ให้นายทะเบียนโดยอนุมตั ิของคณะกรรมการสัง( เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ งได้
แต่ถา้ เป็ นการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ งประจําทางให้เป็ นอํานาจของคณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบกกลางที(จะ
พิจารณาอนุมตั ิ
มาตรา ๔๗ ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งซึ( งถูกสัง( เพิกถอนใบอนุญาตต้องส่งคืนใบอนุญาตต่อนายทะเบียน
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที(ถูกสั(งเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๔๘ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งซึ( งถูกสัง( เพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิ อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ภายในสิ บห้า
วันนับแต่วนั ที(ทราบคําสั(ง
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้เป็ นที(สุด
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ(งไม่เป็ นการทุเลาการบังคับตามคําสัง( เพิกถอนใบอนุ ญาต
มาตรา ๔๙ ให้อธิ บดีหรื อนายทะเบียนมีอาํ นาจควบคุมดูแลบรรดากิจการที(เกี(ยวกับการขนส่ งให้เป็ นไปตามความใน
พระราชบัญญัติน3 ี และเพื(อประโยชน์ดงั กล่าวให้อธิ บดีหรื อนายทะเบียนมีอาํ นาจ
(๑) เข้าไปในสถานที(ดาํ เนินการของผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งในระหว่างเวลาทํางานตามปกติ เพื(อทราบ
ข้อเท็จจริ งและเพื(อตรวจสอบบัญชีและเอกสารอื(นที(เกี(ยวข้องกับการประกอบการขนส่ ง
(๒) เรี ยกผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ ง ผูจ้ ดั การและพนักงานของผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ(งเป็ น
นิติบุคคลมาให้ถอ้ ยคําหรื อสั(งให้ยื(นคําชี3แจงแสดงข้อเท็จจริ งตามที(ตอ้ งการ
ในการปฏิบตั ิตาม (๑) ให้อธิ บดีมีอาํ นาจมอบหมายให้ผูต้ รวจการหรื อพนักงานตรวจสภาพทําการแทนได้

ในการปฏิบตั ิการของอธิ บดี นายทะเบียน ผูต้ รวจการหรื อพนักงานตรวจสภาพตามมาตรานี3 ให้บุคคลที(เกี(ยวข้องซึ( งอยู่
ในสถานที(น3 นั อํานวยความสะดวกหรื อช่วยเหลือตามสมควร
มาตรา ๕๐ ให้ผตู ้ รวจการมีอาํ นาจเรี ยกรถให้หยุดเพื(อทําการตรวจสอบ และเมื(อเชื(อว่ามีการกระทําอันเป็ นการฝ่ าฝื น
บทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน3 ีเกิดขึ3น ให้ผตู ้ รวจการมีอาํ นาจจับกุมผูฝ้ ่ าฝื นเพื(อส่ งให้พนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจดําเนินคดีต่อไป
บทบัญญัติในวรรคหนึ( งไม่ลบล้างอํานาจจับกุมของพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจ
มาตรา ๕๑ ในการปฏิบตั ิหน้าที(ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ให้ผตู้ รวจการและพนักงานตรวจสภาพแสดงบัตร
ประจําตัวต่อผูซ้ ( ึ งเกี(ยวข้อง
บัตรประจําตัวผูต้ รวจการและพนักงานตรวจสภาพให้เป็ นไปตามแบบที(รัฐมนตรี กาํ หนด
หมวด ๔
การชดใช้ค่าเสี ยหายที(เกิดจากการขนส่ง

มาตรา ๕๒ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งประจําทาง ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งไม่ประจําทาง ผู ้
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งโดยรถขนาดเล็ก และผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ต้องวางหลักทรัพย์เป็ นเงิน
สด หรื อพันธบัตรรัฐบาลไทยอย่างใดอย่างหนึ( งหรื อทั3งสองอย่างรวมกัน หรื อเป็ นสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยซึ( งทํากับ
บริ ษทั ประกันภัยที(นายทะเบียนกลางให้ความเห็นชอบ ต่อนายทะเบียนกลาง ในกรณี เป็ นสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยผู ้
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งต้องเป็ นผูเ้ อาประกันภัย โดยให้บุคคลภายนอกผูไ้ ด้รับความเสี ยหายเนื(องจากการขนส่ งของตนเป็ น
ผูร้ ับประโยชน์สาํ หรับการชดใช้ค่าเสี ยหายที(เป็ นค่าใช้จ่ายเบื3 องต้นเพื(อประกันความเสี ยหายอันเกิดแก่ชีวิตหรื อร่ างกายของ
บุคคลภายนอกและซึ( งผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งจะต้องรับผิดชอบเนื( องจากการขนส่ งของตน ทั3งนี3 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื(อนไขที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
จํานวนหรื อมูลค่าของหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ( ง ให้กาํ หนดตามขนาดและประเภทของการประกอบการขนส่ งแต่ตอ้ ง
ไม่นอ้ ยกว่าที( กาํ หนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ที(ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งวางหลักทรัพย์เป็ นเงินสดไม่วา่ ทั3งหมดหรื อบางส่ วนให้ดอกผลที(เกิด
จากหลักทรัพย์ที(เป็ นเงินสดนั3นตกเป็ นของผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งที(วางหลักทรัพย์
ให้กรมการขนส่ งทางบกเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการเปิ ดบัญชีเงินฝาก และการเบิ กจ่ายเงินจากบัญชี หลักทรัพย์กบั ธนาคาร
ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕๓ ในกรณี ที(หลักทรัพย์ที(นาํ มาวางประกันตามมาตรา ๕๒ มีจาํ นวนหรื อมูลค่าลดน้อยลง นายทะเบียนกลางมี
อํานาจสั(งให้ผไู้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งนําหลักทรัพย์มาเพิ(มเติมให้ครบจํานวนหรื อมูลค่าตามที(กาํ หนดได้ภายในสิ บห้าวันนับ

แต่วนั ที(ได้รับคําสั(ง
มาตรา ๕๔ ในการวางหลักทรัพย์ซ( ึ งเป็ นพันธบัตรรัฐบาลไทย ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งทําหนังสื อมอบ
อํานาจให้นายทะเบียนกลางมีอาํ นาจจัดการจําหน่ายพันธบัตรนั3น เพื(อชดใช้ค่าเสี ยหายแทนผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งด้วย
มาตรา ๕๕ หลักทรัพย์ที(ผไู้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งนํามาวางประกันตามมาตรา ๕๒ ไม่อยูใ่ นความรับผิด
แห่งการบังคับคดี เว้นแต่จะเป็ นการบังคับคดีเพื(อการชําระหนี3 ซึ( งผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งต้องรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายที(เกิด
แก่ชีวิตหรื อร่ างกายของบุคคลภายนอกอันเนื(องจากการขนส่ งของตน
มาตรา ๕๖ เมื(อรถของผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งได้ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ร่างกายหรื อชีวิตของบุคคลใด
นอกจากความรับผิดตามที(กาํ หนดไว้ในมาตรา ๕๙ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งซึ( งเป็ นเจ้าของรถที(ก่อให้เกิดความเสี ยหาย
จะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื3 องต้นให้แก่ผเู ้ สี ยหายหรื อทายาทในกรณี ที(ผเู ้ สี ยหายถึงแก่ความตาย
ค่าใช้จ่ายเบื3องต้นซึ( งจะต้องจ่ายให้แก่ผเู้ สี ยหาย ให้จ่ายตามความร้ายแรงของความเสี ยหาย ทั3งนี3 ตามอัตราที(กาํ หนดใน
กฎกระทรวง
เพื(อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัติน3 ี ค่าใช้จ่ายเบื3องต้นหมายถึง ค่าใช้จ่ายที(ตอ้ งใช้ในการรักษาพยาบาล รวมทั3ง
ค่าใช้จ่ายอื(น ๆ ระหว่างการรักษาพยาบาลและหรื อค่าปลงศพ
มาตรา ๕๗ เมื(อผูเ้ สี ยหายหรื อทายาทในกรณีที(ผเู้ สี ยหายถึงแก่ความตาย ประสงค์จะได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื3องต้น ให้ยื(น
คําขอตามแบบที(กรมตํารวจกําหนดต่อพนักงานสอบสวน โดยแสดงพยานหลักฐานว่าผูเ้ สี ยหายได้รับความเสี ยหายจากรถของผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ ง ให้พนักงานสอบสวนพิจารณาจากสํานวนการสอบสวน และเมื(อเห็นว่าความเสี ยหายได้เกิดขึ3นจากรถ
ของผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งคันใด ให้มีหนังสื อสัง( ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งซึ( งเป็ นเจ้าของรถคันนั3นชดใช้
ค่าใช้จ่ายเบื3องต้นตามจํานวนที(กาํ หนดในกฎกระทรวงซึ( งออกตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง ในการนี3ให้แจ้งให้นายทะเบียนกลางทราบ
โดยเร็วด้วย
ในการสัง( ของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ( ง พนักงานสอบสวนต้องพิจารณาสั(งภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที(ได้รับคํา
ขอ
ในการชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื3 องต้นตามวรรคหนึ( ง ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ ง ต้องชําระภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที(
ได้รับคําสั(งจากพนักงานสอบสวน
มาตรา ๕๘ ผูเ้ สี ยหายหรื อทายาทของผูเ้ สี ยหายต้องใช้สิทธิ ในการขอรับชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื3องต้นตามมาตรา ๕๗ ภายใน
กําหนดหนึ( งปี นับแต่วนั ที(ความเสี ยหายเกิดขึ3น
มาตรา ๕๙ การชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื3องต้นตามหมวดนี3ไม่ตดั สิ ทธิ ผเู ้ สี ยหายในอันที( จะเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนเพื(อ

ความเสี ยหายอันเกิดจากการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
มาตรา ๖๐ บุคคลซึ(งมีสิทธิได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื3องต้นตามหมวดนี3ได้แก่ผเู ้ สี ยหายดังต่อไปนี3
(๑) ผูเ้ สี ยหายซึ( งมิได้อยูใ่ นรถคันที(ก่อให้เกิดความเสี ยหาย แต่ได้รับความเสี ยหายจากรถที( ก่อให้เกิดความเสี ยหายขึ3น
(๒) ผูเ้ สี ยหายซึ( งอยู่ในรถคันที(ก่อให้เกิดความเสี ยหาย แต่ไม่รวมถึงผูข้ บั รถ คนงานหรื อลูกจ้างประจํารถซึ( งอยู่ใน
ระหว่างปฏิบตั ิหน้าที(
(๓) ผูเ้ สี ยหายซึ( งอยู่ในรถคันที(ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี ยหาย
มาตรา ๖๑ ในกรณี ที(ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งไม่เห็นด้วยกับคําสั(งของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๕๗
ให้อุทธรณ์คาํ สั(งดังกล่าวต่อคณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบกกลางภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ได้รับคําสั(งของพนักงานสอบสวน
ตามมาตรา ๕๗ และให้พนักงานสอบสวนบันทึ กความเห็นของผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งซึ( งไม่เห็นด้วยไว้ในสํานวนการ
สอบสวน
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการขนส่ งกลางให้เป็ นที(สุด
มาตรา ๖๒ ในกรณี ที(ผไู้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งอุทธรณ์คาํ สั(งของพนักงานสอบสวน ถ้าคณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่ งทางบกกลางมีความเห็นตามความเห็นของพนักงานสอบสวน ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งต้องชดใช้
ค่าใช้จ่ายเบื3องต้นให้แก่ผเู ้ สี ยหายหรื อทายาทของผูเ้ สี ยหายเพิ(มขึ3นจากค่าใช้จ่ายเบื3องต้นที(พนักงานสอบสวนกําหนดไว้อีกร้อยละสิ บ
มาตรา ๖๓ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งผูใ้ ดไม่ยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื3องต้นตามคําสั(งของพนักงานสอบสวน
ตามมาตรา ๕๗ หรื อตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบกกลางตามมาตรา ๖๑ ในกรณี ที(เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ งตามมาตรา ๕๒ ให้นายทะเบียนกลางมีอาํ นาจนําหลักทรัพย์ของผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งนั3นซึ( งได้นาํ มา
วางไว้เป็ นประกันชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื3องต้นแทนได้
มาตรา ๖๔ ในกรณี ที(ผเู ้ สี ยหายไม่ได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื3องต้นหรื อได้รับชดใช้ไม่ครบตามจํานวนที(พนักงานสอบสวน
หรื อคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางสั(ง ไม่ว่าเพราะเหตุหลักทรัพย์ที(วางประกันไว้ไม่พอจ่ายค่าใช้จ่ายเบื3องต้น หรื อเพราะ
เหตุอื(นใด เมื(อผูเ้ สี ยหายได้ร้องเรี ยนต่อนายทะเบียนกลาง ให้นายทะเบียนกลางสั(งให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งชําระให้เสร็จ
สิ3 นภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที(ได้รับคําสั(ง ถ้าผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง( ของนายทะเบี ยนกลางดังกล่าว ให้
นายทะเบียนกลางเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ ง และให้นาํ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
หมวด ๕
การรับจัดการขนส่ ง

มาตรา ๖๕ ห้ามมิให้ผใู ้ ดประกอบการรับจัดการขนส่ ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๖ ในการออกใบอนุ ญาตประกอบการรับจัดการขนส่ ง ให้นายทะเบียนกลางโดยอนุมตั ิของคณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่ งทางบกกลางกําหนดเงื(อนไขไว้ในใบอนุญาตเกี(ยวกับ
(๑) ท้องที(ที(ประกอบการรับจัดการขนส่ง
(๒) สถานที(ต3 งั สํานักงานของผูป้ ระกอบการรับจัดการขนส่ ง
(๓) สถานที(พกั คน สัตว์ หรื อเก็บสิ( งของ
(๔) วิธีการปฏิบตั ิเกี(ยวกับสวัสดิภาพ ความสะดวกและความปลอดภัยในการรับจัดการขนส่ ง
(๕) อัตราค่าบริ การรับจัดการขนส่ ง
(๖) เงื(อนไขอื(นตามที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่ งต้องจัดให้มีการประกาศเงื(อนไขตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ณ ที(ซ( ึ ง
อธิ บดีกาํ หนด
มาตรา ๖๗ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตตามมาตรา ๖๕ ต้องวางหลักทรัพย์ต่อนายทะเบียน เพื(อเป็ นประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา
รับจัดการขนส่ ง ทั3งนี3 ตามจํานวนหลักเกณฑ์และวิธีการที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๘ ในกรณี ที(หลักทรัพย์ที(นาํ มาวางประกันตามมาตรา ๖๗ มีจาํ นวนหรื อมูลค่าลดน้อยลง นายทะเบียนมีอาํ นาจ
สัง( ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตนําหลักทรัพย์มาเพิ(มเติมให้ครบจํานวนหรื อมูลค่าตามที( กาํ หนดภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที(ได้รับคําสัง(
มาตรา ๖๙ ใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่งให้มีอายุสองปี นับแต่วนั ที(ออกใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๐ ให้นาํ มาตรา ๒๔ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มา
ใช้บงั คับแก่การประกอบการรับจัดการขนส่ งโดยอนุโลม
หมวด ๖
รถ

มาตรา ๗๑ รถที(ใช้ในการขนส่งต้องมีสภาพมัน( คงแข็งแรง มีเครื( องอุปกรณ์และส่ วนควบถูกต้องตามที(กาํ หนดใน

กฎกระทรวงกับได้จดทะเบียนตามมาตรา ๗๓ และเสี ยภาษีตามมาตรา ๘๕ แล้ว
รถที(ใช้ในการขนส่งที(เสี ยภาษีตามพระราชบัญญัติน3 ีแล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยภาษีรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์
มาตรา ๗๒ รถที(จะนํามาจดทะเบียนและเสี ยภาษีตอ้ งผ่านการตรวจสภาพรถจากพนักงานตรวจสภาพ หรื อจากสถาน
ตรวจสภาพรถที(ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๗๔ เว้นแต่รถประเภท หรื อชนิดใดที(สมควรได้รับการยกเว้นการตรวจสภาพเป็ นครั3งคราวให้
กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ที(ปรากฏว่ารถที(นาํ มารับการตรวจสภาพนั3นมีสภาพมัน( คงแข็งแรง มีเครื( อง อุปกรณ์ และส่ วนควบถูกต้องตามที(
กําหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้พนักงานตรวจสภาพหรื อสถานตรวจสภาพรถที(ได้รับการอนุญาตออกใบรับรองให้
ใบรับรองการตรวจสภาพรถให้ทาํ ตามแบบที(อธิ บดีกาํ หนด
มาตรา ๗๓ เมื(อนายทะเบียนเห็นว่าพนักงานตรวจสภาพหรื อสถานตรวจสภาพรถที(ได้รับอนุญาตได้ตรวจสภาพรถ
ถูกต้องตามที(บญั ญัติไว้ในมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ แล้ว ให้รับจดทะเบียนและออกหนังสื อแสดงการจดทะเบียนพร้อมกับแผ่นป้ าย
เลขทะเบียนรถคันนั3นให้โดยไม่ชกั ช้า
มาตรา ๗๔ ผูใ้ ดประสงค์จะจัดตั3งสถานตรวจสภาพรถเพื(อรับรองสภาพรถตามพระราชบัญญัติน3 ี ต้องได้รับใบอนุญาต
จากนายทะเบียนกลาง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื(อนไขที( กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๕ ใบอนุญาตจัดตั3งสถานตรวจสภาพรถให้มีอายุสามปี นับแต่วนั ที(ออกใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๖ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตจัดตั3งสถานตรวจสภาพรถผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามเงื(อนไขที(กาํ หนดในกฎกระทรวงตามมาตรา
๗๔ ให้นายทะเบียนกลางมีอาํ นาจสั(งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั3งสถานตรวจสภาพรถนั3นได้
ให้นาํ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใช้บงั คับแก่การจัดตั3งสถานตรวจสภาพรถที(ได้รับอนุญาตโดยอนุโลม
มาตรา ๗๗ หนังสื อแสดงการจดทะเบียนรถให้ใช้ได้สี(งวดนับแต่งวดที(ออกหนังสื อนี3
ให้เดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคมเป็ นเดือนแรกของแต่ละงวด
การขอต่ออายุทะเบียน ให้ยื(นคําขอต่อนายทะเบียนภายในเวลาที(นายทะเบียนจะได้ประกาศกําหนด
ให้นาํ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓ มาใช้บงั คับแก่การขอต่ออายุทะเบียนโดยอนุโลม
มาตรา ๗๘ ห้ามมิให้มีการแก้ไขเพิ(มเติมหรื อเปลี(ยนแปลงสภาพเครื( องอุปกรณ์หรื อส่ วนควบของรถให้ผิดแผกแตกต่าง

ในสาระสําคัญตามที(กาํ หนดในกฎกระทรวง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากนายทะเบียน
มาตรา ๗๙ ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งที(ประสงค์จะเลิกใช้รถที( จดทะเบียนแล้ว แจ้งเป็ นหนังสื อให้นาย
ทะเบียนทราบและนําแผ่นป้ ายเลขทะเบียนรถคืนแก่นายทะเบียนภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที(เลิกใช้รถนั3น
มาตรา ๘๐ ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งซึ( งมีความจําเป็ นจะต้องระงับใช้รถนั3นชัว( คราวเป็ นเวลาเกินสิ บห้า
วันแจ้งเป็ นหนังสื อให้นายทะเบียนทราบก่อนวันที(จะระงับใช้รถนั3น
มาตรา ๘๑ รถที(ยงั มิได้จดทะเบียนตามความในพระราชบัญญัติน3 ีหรื อรถที(เลิกใช้ตามมาตรา ๗๙ ถ้าจะนํามาใช้เพื(อขาย
หรื อเพื(อซ่ อม ต้องมีใบอนุญาตและเครื( องหมายโดยเฉพาะตามที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
ใบอนุญาตและเครื( องหมายดังกล่าวใช้ได้เฉพาะรถที(อยูใ่ นความครอบครองของผูไ้ ด้รับใบอนุญาตโดยสับเปลี(ยนกันได้
ไม่เฉพาะคัน
มาตรา ๘๒ การโอนรถซึ( งได้จดทะเบียนตามมาตรา ๗๓ แล้วผูโ้ อนและผูร้ ับโอนจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในสิ บ
ห้าวันนับแต่วนั โอนและให้นายทะเบียนจดแจ้งการโอนไว้ในหนังสื อแสดงการจดทะเบียนรถนั3น
มาตรา ๘๓ เมื(อผูต้ รวจการตรวจพบว่ารถคันใดมีสภาพไม่มน(ั คงแข็งแรงหรื อมีเครื( องอุปกรณ์หรื อส่ วนควบไม่ครบถ้วน
หรื อไม่ถูกต้องตามที(กาํ หนดในกฎกระทรวง ให้ผตู ้ รวจการรายงานให้นายทะเบียนทราบ แต่ถา้ ปรากฏโดยชัดแจ้งว่าการใช้รถคันนั3น
ต่อไปน่าจะเป็ นเหตุให้เกิดภยันตรายแก่การขนส่ ง ให้ผตู ้ รวจการมีอาํ นาจสั(งระงับใช้ไว้เป็ นการชัว( คราวได้ และให้รีบรายงานให้นาย
ทะเบียนทราบภายในยี(สิบสี( ชว(ั โมง
ให้นายทะเบียนมีอาํ นาจสัง( ให้ผไู้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งผูเ้ ป็ นเจ้าของรถตามวรรคหนึ(ง จัดการส่ งรถคันนั3น
ไปให้พนักงานตรวจสภาพหรื อสถานตรวจสภาพรถที(ได้รับอนุญาตตรวจสอบความบกพร่ องตามรายงานของผูต้ รวจการภายในเวลาที(
กําหนด
เมื(อนายทะเบียนมีคาํ สั(งตามวรรคสองแล้ว ให้ผไู้ ด้รับใบอนุญาตงดการใช้รถดังกล่าวไว้จนกว่านายทะเบียนจะมีคาํ สัง(
อนุญาตให้ใช้ได้ต่อไป
มาตรา ๘๔ เมื(อพนักงานตรวจสภาพหรื อสถานตรวจสภาพรถที(ได้รับอนุญาตเห็นว่ารถที(นาํ มาให้ตรวจตามมาตรา ๘๓
สมควรจะต้องซ่อมแซม ปรับปรุ งเพื(อให้รถกลับมีสภาพมัน( คงแข็งแรง หรื อจะต้องแก้ไขเปลี(ยนแปลงอุปกรณ์หรื อส่วนควบให้ถกู ต้อง
ตามที(กาํ หนดในกฎกระทรวง ให้แจ้งให้ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งดําเนิ นการซ่อมแซม ปรับปรุ งหรื อแก้ไขเปลี(ยนแปลงให้
ถูกต้อง แล้วให้พนักงานตรวจสภาพหรื อสถานตรวจสภาพรถที(ได้รับอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องและรายงานให้นายทะเบียนทราบ
เมื(อได้พิจารณาเห็นสมควรตามรายงานของพนักงานตรวจสภาพหรื อสถานตรวจสภาพรถที(ได้รับอนุ ญาตตามวรรค
หนึ( ง ให้นายทะเบียนอนุญาตให้ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งใช้รถคันนั3นต่อไปได้

มาตรา ๘๕ เพื(อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีรถตามพระราชบัญญัติน3 ี กรมการขนส่ งทางบกจะกําหนดเวลาการชําระ
ภาษีรถประจําปี สําหรับผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งแต่ละรายก็ได้ และให้คาํ นวณภาษีตามนํ3าหนักรถตามอัตราในบัญชีทา้ ย
พระราชบัญญัติน3 ี
ในการคํานวณนํ3าหนักรถ ให้รวมนํ3าหนักของรถและเครื( องอุปกรณ์ที(ติดอยู่กบั ตัวรถ ตามปกติแต่ไม่รวมนํ3าหนักของ
นํ3ามันเชื3 อเพลิง นํ3ามันเครื( อง นํ3าและเครื( องมือประจํารถ เศษของหนึ( งกิโลกรัมให้ปัดทิ3ง
เงินภาษีรถตามพระราชบัญญัติน3 ีที(จดั เก็บได้ในกรุ งเทพมหานครให้ตกเป็ นรายได้ของกรุ งเทพมหานคร ส่ วนในจังหวัด
อื(นให้ตกเป็ นรายได้ของราชการส่ วนท้องถิ(นในจังหวัดนั3น โดยให้จงั หวัดจัดสรรตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๖ ภาษีรถให้ชาํ ระล่วงหน้าเป็ นรายปี ต่อนายทะเบียน และจะขอชําระเป็ นงวดก็ได้ แต่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียม
เพิ(มตามที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
รถที(จดทะเบียนใหม่ในงวดใด ให้ชาํ ระภาษีต3 งั แต่งวดนั3นเป็ นต้นไป
ถ้าเจ้าของรถไม่ชาํ ระภาษีภายในกําหนดเวลาที(จะต้องชําระให้เสี ยเงินเพิ(มอีกร้อยละหนึ( งต่อเดือน หรื อเศษของเดือน
ของภาษีที(ตอ้ งชําระ
เงินเพิ(มตามมาตรานี3 ให้ถือเป็ นเงินภาษี
มาตรา ๘๖/๑ รถที(ได้เสี ยภาษีรถประจําปี สําหรับปี ใด ถ้าเปลี(ยนเจ้าของรถ เจ้าของใหม่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีรถประจําปี ในปี
นั3นอีก
มาตรา ๘๖/๒ ในระหว่างที(เจ้าของรถค้างชําระภาษีรถประจําปี ให้นายทะเบียนมีอาํ นาจที(จะไม่รับดําเนินการทาง
ทะเบียนจนกว่าเจ้าของรถจะเสี ยภาษีที(คา้ งชําระให้ครบถ้วนก่อนหรื อได้มีการดําเนินการตามมาตรา ๘๖/๓ วรรคสองแล้ว
มาตรา ๘๖/๓ รถที(คา้ งชําระภาษีรถประจําปี ไม่ถึงสามปี หากเจ้าของรถประสงค์จะขอเสี ยภาษีรถประจําปี เพื(อใช้รถในปี
นั3น ให้นายทะเบียนรับชําระภาษีน3 นั ได้
สําหรับภาษีรถที(คา้ งชําระให้นายทะเบียนกําหนดจํานวนเงิน และระยะเวลาในการชําระตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื(อนไขที(อธิ บดีประกาศกําหนด
ในกรณี ที(เจ้าของรถผิดนัดไม่เสี ยภาษีรถที(คา้ งชําระตามวรรคสองให้ครบถ้วนนายทะเบียนมีอาํ นาจที(จะไม่รับ
ดําเนิ นการทางทะเบียน จนกว่าเจ้าของรถจะเสี ยภาษีรถที(คา้ งชําระให้ครบถ้วน
มาตรา ๘๖/๔ รถที(คา้ งชําระภาษีรถประจําปี ติดต่อกันครบสามปี ให้การจดทะเบียนรถเป็ นอันระงับไป ในการนี3 ให้นาย
ทะเบียนประกาศหมายเลขทะเบียนพร้อมทั3งจํานวนภาษีที(คา้ งชําระไว้ ณ ที(ทาํ การนายทะเบียนและในสถานที(ที(อธิ บดีประกาศกําหนด
และแจ้งให้เจ้าของรถหรื อผูค้ รอบครองรถทราบ และให้บุคคลดังกล่าวส่ งคืนแผ่นป้ ายเลขทะเบียนรถต่อนายทะเบียนและนําหนังสื อ

แสดงการจดทะเบียนรถมาแสดงต่อนายทะเบียนเพื(อบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียนรถภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที(ได้แจ้งและปิ ด
ประกาศดังกล่าว
ในกรณี ที(เจ้าของรถหรื อผูค้ รองครอบรถมิได้ดาํ เนิ นการตามวรรคหนึ( งให้นายทะเบียนหรื อผูต้ รวจการหรื อผูซ้ ( ึ งอธิ บดี
มอบหมายมีอาํ นาจยึดแผ่นป้ ายเลขทะเบียนรถได้
ให้ภาระภาษีรถประจําปี หลังจากปี ที(สามเป็ นอันระงับไป แต่เจ้าของรถหรื อผูค้ รอบครอบรถยังคงต้องเสี ยภาษีที(คา้ ง
ชําระให้ครบถ้วน และให้นาํ มาตรา ๘๖/๒ และมาตรา ๘๖/๓ วรรคสอง และวรรคสามมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๗ รถที(ได้จดทะเบียนและเสี ยภาษีแล้ว ถ้าต่อมามีการแก้ไขเปลี(ยนแปลงหรื อปรับปรุ งเพิ(มเติม เป็ นเหตุให้รถมี
นํ3าหนักเพิ(มขึ3นจากเดิม เจ้าของรถจะต้องเสี ยภาษีเพิ(มตามนํ3าหนักที(เพิ(มขึ3นด้วย และให้นาํ มาตรา ๘๖ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี( มา
ใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๘ รถที(ใช้ในการขนส่ งส่ วนบุคคลของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่ วนท้องถิ(น วัด มูลนิ ธิ และสภากาชาด
ไทย ให้ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
มาตรา ๘๘ ทวิ (ยกเลิก)
มาตรา ๘๙ รถที(ได้จดทะเบียนแล้ว ถ้าไม่ได้เสี ยภาษีตามกําหนดตามมาตรา ๘๖ เจ้าของรถต้องแจ้งให้นายทะเบียน
ทราบพร้อมกับนําแผ่นป้ ายเลขทะเบียนรถนั3นคืนต่อนายทะเบียนภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ถึงกําหนดเสี ยภาษีครั3งถัดไป
เจ้าของรถผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามวรรคหนึ( งจะต้องเสี ยภาษีครั3งถัดไปตามมาตรา ๘๖
มาตรา ๙๐ เจ้าของรถต้องติดแผ่นป้ ายเลขทะเบียนและเครื( องหมายแสดงการเสี ยภาษีที(นายทะเบียนออกให้ไว้กบั ตัวรถ
ตามที(อธิ บดีกาํ หนด
มาตรา ๙๑ ในกรณี ที(แผ่นป้ ายเลขทะเบียนหรื อเครื( องหมายแสดงการเสี ยภาษีสูญหาย ถูกทําลาย ชํารุ ดหรื อลบเลือนใน
สาระสําคัญ ให้เจ้าของรถยื(นคําขอ ขอรับแผ่นป้ ายเลขทะเบียนหรื อเครื( องหมายแสดงการเสี ยภาษีต่อนายทะเบียน ภายในสิ บห้าวันนับแต่
วันที(ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย ชํารุ ด หรื อลบเลือนดังกล่าว
หมวด ๗
ผูป้ ระจํารถ

มาตรา ๙๒ ผูป้ ระจํารถ ได้แก่

(๑) ผูข้ บั รถ
(๒) ผูเ้ ก็บค่าโดยสาร
(๓) นายตรวจ
(๔) ผูบ้ ริ การตามที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙๓ ห้ามมิให้ผใู ้ ดปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙๔ ใบอนุญาตสําหรับผูป้ ระจํารถ มี ๔ ประเภท คือ
(๑) ใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถ
(๒) ใบอนุญาตเป็ นผูเ้ ก็บค่าโดยสาร
(๓) ใบอนุญาตเป็ นนายตรวจ
(๔) ใบอนุญาตเป็ นผูบ้ ริ การ
ใบอนุญาตแต่ละประเภทจะใช้สบั เปลี(ยนกันไม่ได้ เว้นแต่ใบอนุญาตประเภทที(หนึ( ง ประเภทที(สาม และประเภทที(สี(ใช้
เป็ นใบอนุญาตประเภทที(สองได้
มาตรา ๙๕ ใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถมีดงั นี3
(๑) ชนิดที(หนึ( ง ใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถสําหรับรถที(มีน3 าํ หนักรถและนํ3าหนักบรรทุกรวมกันไม่เกินสามพันห้าร้อย
กิโลกรัมที(มิได้ใช้ขนส่ งผูโ้ ดยสาร หรื อสําหรับรถขนส่ งผูโ้ ดยสารไม่เกินยี(สิบคน
(๒) ชนิดที(สอง ใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถสําหรับรถที( มีน3 าํ หนักรถและนํ3าหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่าสามพันห้าร้อย
กิโลกรัมที(มิได้ใช้ขนส่ งผูโ้ ดยสาร หรื อสําหรับรถขนส่ งผูโ้ ดยสารเกินยี(สิบคน
(๓) ชนิดที(สาม ใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถซึ( งโดยสภาพใช้สาํ หรับลากจูงรถอื(นหรื อล้อเลื(อนที(บรรทุกสิ( งใด ๆ บนล้อเลื(อน
นั3น
(๔) ชนิดที(สี( ใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถสําหรับรถที(ใช้ขนส่ งวัตถุอนั ตรายตามประเภท หรื อชนิดและลักษณะการบรรทุก
ตามที(อธิ บดีกาํ หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใบอนุญาตแต่ละชนิ ดใช้สบั เปลี(ยนกันไม่ได้ เว้นแต่ใบอนุญาตชนิ ดที(สอง ชนิ ดที(สาม และชนิ ดที(สี(ใช้เป็ นใบอนุญาต
ชนิดที(หนึ( งได้ ใบอนุญาตชนิ ดที(สามและชนิดที(สี(ใช้เป็ นใบอนุญาตชนิ ดที(สองได้ และใบอนุญาตชนิดที(สี(ใช้เป็ นใบอนุญาตชนิ ดที(สาม
ได้
ประกาศของอธิบดีตามความใน (๔) ของวรรคหนึ( ง ให้มีผลใช้บงั คับเมื(อพ้นกําหนดหกสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
มาตรา ๙๖ ผูข้ อรับใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถตามมาตรา ๙๓ ในประเภทการขนส่ งประจําทาง การขนส่ ง

ไม่ประจําทาง หรื อการขนส่ งโดยรถขนาดเล็กต้องมีคุณสมบัติและลักษณะดังต่อไปนี3
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีความรู ้และความสามารถตามที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
(๓) ไม่เป็ นผูม้ ีร่างกายพิการจนเป็ นที(เห็นได้วา่ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที(ได้ดว้ ยความเหมาะสม
(๔) ไม่เป็ นผูว้ ิกลจริ ตหรื อจิตฟั(นเฟื อนไม่สมประกอบ
(๕) ไม่เป็ นผูม้ ีโรคติดต่ออันเป็ นที(รังเกียจ
(๖) ไม่เป็ นผูต้ ิดสุ รายาเมาหรื อยาเสพติดให้โทษ
(๗) ไม่เป็ นผูม้ ีใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถประเภทหรื อชนิดเดียวกับที(ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว
(๘) ไม่เป็ นผูอ้ ยูใ่ นระหว่างถูกพักใช้หรื อเพิกถอนใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที( เป็ นผูป้ ระจํารถ เว้นแต่การเพิกถอน
ใบอนุญาตนั3นพ้นกําหนดสามปี แล้วนับแต่วนั ที(มีคาํ สัง( เพิกถอนใบอนุญาต
(๙) ไม่เป็ นผูเ้ คยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที(สุดหรื อคําสัง( ที(ชอบด้วยกฎหมายให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับ
ความผิดอันได้กระทําโดยประมาทที(มิใช่เกี(ยวกับการใช้รถในการกระทําผิดหรื อความผิดลหุโทษ หรื อได้พน้ โทษมาแล้วเกินสามปี
(๑๐) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกควบคุมตัวเพราะมีพฤติการณ์เป็ นภัยต่อสังคม หรื อเป็ นอันธพาล เว้นแต่ได้พน้ จากการควบคุมตัว
มาแล้วเกินหนึ( งปี
มาตรา ๙๗ ภายใต้บงั คับมาตรา ๙๖ ผูข้ อรับใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถต้องมีอายุไม่ต(าํ กว่าที(กาํ หนดในกฎกระทรวง และได้
ผ่านการศึกษาและจบหลักสู ตรจากโรงเรี ยนการขนส่ งของกรมการขนส่ งทางบกหรื อโรงเรี ยนสอนขับรถที(กรมการขนส่ งทางบกรับรอง
การรับรองโรงเรี ยนสอนขับรถตามวรรคหนึ( ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื(อนไขที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙๘ ภายใต้บงั คับมาตรา ๙๖ ผูข้ อรับใบอนุญาตเป็ นผูเ้ ก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผูบ้ ริ การต้องมีอายุไม่ต(าํ กว่า
ที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙๙ ผูข้ อรับใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถในการขนส่ งส่ วนบุคคลต้องมีคุณสมบัติและมีลกั ษณะตาม
มาตรา ๙๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) และต้องมีอายุไม่ต(าํ กว่าที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐๐ ใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถให้มีอายุสามปี นับแต่วนั ที(ออกใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุ ญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถ ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถยื(นคําขอต่อนาย
ทะเบียนก่อนวันที(ใบอนุญาตสิ3 นอายุตามแบบที(นายทะเบียนกําหนด
มาตรา ๑๐๑ ในขณะปฏิบตั ิหน้าที( ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถต้องมีใบอนุญาตอยู่กบั ตัวและต้อง
แสดงต่อนายทะเบียนหรื อผูต้ รวจการเมื(อขอตรวจ

มาตรา ๑๐๒ ในขณะปฏิบตั ิหน้าที( ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถต้อง
(๑) แต่งกายสะอาดเรี ยบร้อยตามแบบที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
(๒) ไม่แสดงกิริยาหรื อใช้ถอ้ ยคําเป็ นการเสี ยดสี ดูหมิ(น ก้าวร้าว รังแก รบกวน หรื อหยาบหยามผูห้ นึ( งผูใ้ ด หรื อแสดง
กิริยาวาจาหรื อส่ งเสี ยงด้วยประการหนึ( งประการใดในลักษณะไม่สมควรหรื อไม่สุภาพ
(๓) ไม่เสพหรื อเมาสุราหรื อของมึนเมาอย่างอื(น
(๓ ทวิ) ไม่เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
(๓ ตรี ) ไม่เสพวัตถุที(ออกฤทธิOต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที(ออกฤทธิO ต่อจิตและประสาท
(๔) ต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ งตามที( กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐๒ ทวิ ในกรณี มีเหตุอนั ควรเชื(อว่าผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถผูใ้ ด ในขณะปฏิบตั ิหน้าที(
นั3นมีสารอยูใ่ นร่ างกายอันเกิดจากการเสพสุ ราหรื อของมึนเมาอย่างอื(น หรื อยาเสพติดให้โทษ หรื อวัตถุที(ออกฤทธิO ต่อจิตและประสาท ให้
ผูต้ รวจการหรื อพนักงานฝ่ ายปกครอง หรื อตํารวจมีอาํ นาจตรวจหรื อทดสอบหรื อสั(งให้รับการตรวจหรื อทดสอบว่าผูน้ 3 นั มีสารนั3น ๆ อยู่
ในร่ างกายหรื อไม่
เจ้าพนักงานผูม้ ีอาํ นาจ วิธีการตรวจหรื อทดสอบตามวรรคหนึ(ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที(อธิ บดีกาํ หนด
โดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
มาตรา ๑๐๓ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตเป็ นผูข้ บั รถนอกจากจะต้องปฏิบตั ิตามที(บญั ญัติไว้ในมาตรา ๑๐๒ แล้ว จะต้อง
(๑) ไม่ขบั รถในเวลาที(ร่างกายหรื อจิตใจหย่อนความสามารถ
(๒) ไม่รับบรรทุกบุคคลที(เป็ นโรคเรื3 อนหรื อโรคติดต่อที(น่ารังเกียจไปกับผูโ้ ดยสารอื(น
(๓) ไม่รับบรรทุกศพ สัตว์ หรื อสิ( งของที( อาจเกิดอันตรายหรื อเป็ นที(พึงรังเกียจไปกับผูโ้ ดยสาร
(๔) ไม่รับบรรทุกนํ3ามันเชื3อเพลิง ระเบิ ด หรื อวัตถุอนั ตรายโดยฝ่ าฝื นข้อห้าม ตามที( อธิ บดีกาํ หนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
(๕) ต้องหยุดหรื อจอดรถ ณ สถานีขนส่ งและปฏิบตั ิตามระเบียบเกี(ยวกับสถานีขนส่ งตามมาตรา ๑๙ (๘) และ (๑๐)
มาตรา ๑๐๓ ทวิ ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานในการปฏิบตั ิหน้าที(ขบั รถในรอบยี(สิบสี( ชว(ั โมง ห้าม
มิให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถปฏิบตั ิหน้าที(ขบั รถติดต่อกันเกินสี( ชว(ั โมงนับแต่ขณะเริ( มปฏิบตั ิหน้าที(ขบั รถ แต่ถา้ ในระหว่างนั3น ผู ้
ได้รับใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถได้พกั ติดต่อกันเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าครึ( งชัว( โมง ก็ให้ปฏิบตั ิหน้าที(ขบั รถต่อไปได้อีกไม่เกินสี( ชว(ั โมง
ติดต่อกัน
มาตรา ๑๐๔ ห้ามมิให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถกระทําการใด ๆ ให้ผโู ้ ดยสารจําต้องลงจากรถ
ก่อนที(จะได้โดยสารถึงจุดหมายปลายทาง โดยที(ได้ชาํ ระค่าโดยสารถูกต้องตามอัตราที(กาํ หนดแล้ว

มาตรา ๑๐๕ ห้ามมิให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถละเว้นการหยุดรถเพื(อรับหรื อส่งผูโ้ ดยสาร ณ ที(ที(มีเครื( องหมายให้
รถนั3นหยุด ในเมื(อปรากฏว่ามีผโู ้ ดยสารต้องการให้หยุดรถเพื(อรับหรื อส่ ง
มาตรา ๑๐๖ ในขณะปฏิบตั ิหน้าที(หา้ มมิให้ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตเป็ นผูข้ บั รถกระทําการใด ๆ อันเป็ นการละทิ3งหน้าที(โดย
ไม่มีเหตุอนั สมควร
มาตรา ๑๐๖ ทวิ ในกรณี ที(มีความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ ว่าด้วยการยอมรับใบอนุญาตขับรถ
ภายในประเทศซึ( งกันและกัน คนต่างด้าวซึ( งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็ นการชัว( คราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และมี
ใบอนุญาตขับรถที(ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที(หรื อสมาคมยานยนต์ที(ได้รับอนุ ญาตจากรัฐบาลของประเทศที(มีความตกลงดังกล่าวกับ
รัฐบาลไทย อาจใช้ใบอนุญาตขับรถของประเทศนั3นขับรถในราชอาณาจักรได้ตามประเภทและชนิดของรถที(ระบุไว้ในใบอนุ ญาตขับรถ
นั3น แต่ตอ้ งปฏิบตั ิตามอนุสัญญาและหรื อความตกลงที(มีอยู่ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศนั3น ๆ และตามบทบัญญัติท3 งั หลาย
ในส่ วนที(เกี(ยวกับหน้าที(ของผูข้ บั รถตามพระราชบัญญัติน3 ี
มาตรา ๑๐๗ ในการขนส่ งประจําทางหรื อการขนส่ งไม่ประจําทางระหว่างจังหวัดหรื อระหว่างประเทศไทยกับ
ต่างประเทศ ห้ามมิให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถรับบรรทุกผูโ้ ดยสารเกินจํานวนที(นง(ั ผูโ้ ดยสารที(กาํ หนดไว้ในใบอนุญาต
มาตรา ๑๐๘ เมื(อปรากฏว่าผูไ้ ด้รับใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถผูใ้ ดขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะตามที(
บัญญัติไว้ในมาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ หรื อมาตรา ๙๙ หรื อบกพร่ องไปในภายหลังเมื(อได้รับใบอนุ ญาตแล้ว ให้นายทะเบียนสั(ง
เพิกถอนใบอนุญาตของผูน้ 3 นั เสี ย
มาตรา ๑๐๙ ถ้าผูไ้ ด้รับใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถผูใ้ ด ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติท3 งั หลายใน
หมวดนี3 ให้ผตู้ รวจการมีอาํ นาจยึดใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถของผูน้ 3 นั และสัง( เป็ นหนังสื อให้ผนู ้ 3 นั ไปรายงานตนต่อนาย
ทะเบียนภายในเจ็ดสิ บสองชัว( โมง คําสั(งนั3นให้ถือว่าเป็ นใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถชัว( คราวภายในกําหนดเวลาดังกล่าวนั3น
ให้นายทะเบียนมีอาํ นาจสัง( พักใช้ใบอนุญาตนั3นได้ไม่เกินหนึ( งร้อยแปดสิ บวัน หรื อจะสั(งเพิกถอนใบอนุญาตนั3นเสี ยก็
ได้
มาตรา ๑๑๐ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถซึ( งถูกสั(งพักใช้หรื อเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิ อุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรี ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที(ทราบคําสั(ง
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรี ให้เป็ นที(สุด
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ(งไม่เป็ นการทุเลาการบังคับตามคําสัง( พักใช้หรื อเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๑๑๑ ให้นาํ บทบัญญัติท3 งั หลายในกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก ในส่ วนที(เกี(ยวกับ

หน้าที(ของผูข้ บั รถ ผูเ้ ก็บค่าโดยสารและนายตรวจมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
หมวด ๘
ผูโ้ ดยสาร

มาตรา ๑๑๒ ผูโ้ ดยสารต้องชําระค่าขนส่ งและค่าบริ การอย่างอื(นตามอัตราที(คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๑๓ ผูโ้ ดยสารต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัยและความสงบเรี ยบร้อยตามที(กาํ หนดใน
กฎกระทรวง ตลอดเวลาที(อยูใ่ นระหว่างการโดยสาร
ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งต้องจัดให้มีการประกาศข้อกําหนดตามวรรคหนึ(งปิ ดไว้ ณ ที(เปิ ดเผยในรถ
หมวด ๙
สถานีขนส่ ง

มาตรา ๑๑๔ สถานีขนส่ งมี ๒ ประเภท คือ
(๑) สถานีขนส่ งผูโ้ ดยสาร
(๒) สถานีขนส่ งสัตว์และหรื อสิ( งของ
ลักษณะของสถานี ขนส่ งตามวรรคหนึ(งให้เป็ นไปตามที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๑๕ ให้กรมการขนส่ งทางบกโดยอนุมตั ิคณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบกกลาง จัดให้มีสถานี ขนส่ งขึ3น
ในเขตท้องที(กรุ งเทพมหานครและในเขตท้องที(จงั หวัดอื(น โดยจะดําเนินการเอง หรื อจะมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจหรื อองค์การของรัฐ
เป็ นผูด้ าํ เนินการก็ได้
ให้อธิ บดีมีอาํ นาจกําหนดค่าบริ การในการดําเนินการของสถานี ขนส่ งไม่เกินอัตราที(คณะกรรมการควบคุมการขนส่ ง
ทางบกกลางกําหนด
บุคคลอื(นใดประสงค์จะจัดตั3งและดําเนินการสถานีขนส่ ง ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนกลางโดยอนุมตั ิของ
คณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบกกลางก่อน
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
การจัดให้มีหรื อจัดตั3งสถานีขนส่ งขึ3นที(ใด เมื(อใด ให้เป็ นไปตามที(รัฐมนตรี ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๑๖ ให้อธิบดีมีอาํ นาจกํากับและควบคุมการดําเนิ นการที(เกี(ยวกับสถานีขนส่ งให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติน3 ี

และเพื(อประโยชน์แห่งการนี3 จะแต่งตั3งข้าราชการและหรื อลูกจ้างสังกัดกรมการขนส่ งทางบก ทําหน้าที(เป็ นนายสถานีและเจ้าหน้าที(
สถานีตามจํานวนที( เห็นสมควร มีอาํ นาจกํากับและควบคุมดังกล่าวด้วยก็ได้
มาตรา ๑๑๗ ในการบริ หารงานที(เกี(ยวกับสถานีขนส่ งของกรมการขนส่ งทางบกตามมาตรา ๑๑๕ วรรคหนึ(ง อธิ บดีจะ
แต่งตั3งคณะกรรมการคณะหนึ( งประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ( งคน และกรรมการอื(นอีกไม่เกินแปดคนเพื(อดูแลควบคุมและ
ดําเนิ นการที(เกี(ยวกับสถานี ขนส่งก็ได้
กรรมการที(อธิบดีแต่งตั3งอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสามปี กรรมการที(พน้ จากตําแหน่ งตามวาระอาจได้รับแต่งตั3งเป็ น
กรรมการอีกได้
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ( งเป็ นเลขานุการของคณะกรรมการ
ให้นาํ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บงั คับแก่การประชุมของคณะกรรมการนี3โดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๘ ผูข้ อรับใบอนุญาตจัดตั3งและดําเนิ นการสถานี ขนส่ งตามมาตรา ๑๑๕ วรรคสาม ต้องมีคุณสมบัติและ
ลักษณะตามมาตรา ๒๔
มาตรา ๑๑๙ ใบอนุญาตจัดตั3งและดําเนิ นการสถานีขนส่ งให้มีอายุตามที(คณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบกกลาง
กําหนดแต่ไม่เกินยี(สิบปี นับแต่วนั ที( ออกใบอนุญาต
ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตจัดตั3งและดําเนินการสถานี ขนส่ งซึ( งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื(นคําขอก่อนใบอนุญาต
สิ3 นอายุไม่นอ้ ยกว่าหนึ(งปี
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที(กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๒๐ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตจัดตั3งและดําเนินการสถานี ขนส่งมีหน้าที(ดูแลรับผิดชอบกิจการสถานีขนส่ งรวมทั3งการ
รักษาความเรี ยบร้อย ความปลอดภัยในบริ เวณสถานีขนส่ งนั3น
มาตรา ๑๒๑ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตจัดตั3งและดําเนินการสถานี ขนส่งต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที(ฝ่ายช่างประจําสถานีขนส่ ง
ตลอดเวลา โดยให้มีหน้าที(ตรวจสอบสภาพรถขนส่ งประจําทาง ซึ( งต้องหยุดหรื อจอดเพื(อการขนส่ ง ณ สถานีขนส่ งแห่งนั3น เพื(อให้เกิด
ความปลอดภัย
คุณสมบัติและจํานวนเจ้าหน้าที(ฝ่ายช่างให้เป็ นไปตามที(อธิ บดีกาํ หนด
มาตรา ๑๒๒ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตจัดตั3งและดําเนิ นการสถานี ขนส่ งต้องจัดให้มีอ่ซู ่ อมรถและบริ การซ่ อมรถเพื(อช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกแก่รถที(ใช้สถานีขนส่ งนั3น
มาตรา ๑๒๓ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตจัดตั3งและดําเนิ นการสถานี ขนส่ งต้องจัดให้มีบริ เวณที(จอดพักรถตามที(อธิ บดีกาํ หนด

มาตรา ๑๒๔ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตจัดตั3งและดําเนิ นการสถานี ขนส่ งต้องจัดให้มีสมุดทะเบียนการเดินรถที(ผา่ นเข้าออก
สถานีขนส่ งตามแบบที(อธิ บดีกาํ หนด
สมุดทะเบียนการเดินรถต้องเก็บรักษาไว้ในที(ทาํ การของสถานีขนส่ งแห่ งนั3น พร้อมที( จะให้นายทะเบียน พนักงานตรวจ
สภาพหรื อผูต้ รวจการตรวจดูได้ทุกเวลา
มาตรา ๑๒๕ ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตจัดตั3งและดําเนินการสถานี ขนส่ งเรี ยกเก็บค่าบริ การเกี(ยวกับการดําเนิ นการของ
สถานีขนส่ งได้ไม่เกินอัตราตามที(คณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบกกลางกําหนด
หมวด ๑๐
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๑๒๖ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ( ง มาตรา ๒๕ วรรคหนึ( ง มาตรา ๒๖ วรรคหนึ( ง มาตรา
๖๕ วรรคหนึ(ง หรื อมาตรา ๗๔ วรรคหนึ(ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับตั3งแต่สองหมื(นบาทถึงหนึ( งแสนบาท หรื อทั3งจําทั3ง
ปรับ
มาตรา ๑๒๗ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง มาตรา
๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) หรื อ (๔) มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓ ทวิ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ หรื อมาตรา ๑๐๗ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๑๒๗ ทวิ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๐๒ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท แต่ถา้ ผูน้ 3 นั เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรื อปรับตั3งแต่สองพันบาทถึงหนึ( งหมื(น
บาท หรื อทั3งจําทั3งปรับ
ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๐๒ (๓ ทวิ) หรื อ (๓ ตรี ) ต้องระวางโทษตามที(
กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรื อกฎหมายว่าด้วยวัตถุที(ออกฤทธิO ต่อจิตและประสาท แล้วแต่กรณี แต่ถา้ ผูน้ 3 นั เป็ นผู้
ได้รับใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถ ต้องระวางโทษสูงกว่าที(กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรื อกฎหมายว่าด้วยวัตถุที(ออกฤทธิO
ต่อจิตและประสาท แล้วแต่กรณี อีกหนึ( งในสาม
มาตรา ๑๒๗ ตรี ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสั(งของผูต้ รวจการ
พนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจ ตามมาตรา ๑๐๒ ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ( งพันบาท

มาตรา ๑๒๗ จัตวา ในกรณี ที(ผขู ้ บั รถขับรถที(ใช้ในการขนส่ งซึ( งก่อให้เกิดอันตรายหรื อความเสี ยหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของบุคคลอื(น ถ้าปรากฏว่าในขณะขับรถ ผูข้ บั รถนั3นกระทําการฝ่ าฝื นมาตรา ๑๐๒ (๓) (๓ ทวิ) หรื อ (๓ ตรี ) ให้ถือว่าผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๔๐ ทวิ วรรคสอง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ ตนมิได้มีส่วนรู้เห็นและได้ใช้
ความระมัดระวังตามสมควรแล้วที(จะป้ องกันไม่ให้ผขู ้ บั รถกระทําการดังกล่าว
มาตรา ๑๒๘ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๗ วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ( งปี
หรื อปรับไม่เกินสองหมื(นบาท หรื อทั3งจําทั3งปรับ
มาตรา ๑๒๙ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งประจําทางผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามเงื(อนไขที(กาํ หนดตามมาตรา ๓๑ (๑)
ต้องระวางโทษปรับตามจํานวนรถที(ขาดคันละไม่เกินห้าพันบาทต่อหนึ( งวันจนกว่าจะปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๓๐ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งระหว่างประเทศผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามเงื(อนไขที( กาํ หนดตามมาตรา ๓๑
(๑) ซึ( งได้นาํ มาใช้บงั คับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษปรับตามจํานวนรถที(ขาดคันละไม่เกินห้าพันบาทต่อหนึ( งวันจนกว่า
จะปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๓๑ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามเงื(อนไขที( กาํ หนดตามมาตรา ๓๑ (๒) (๓) (๔) (๕)
(๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) หรื อ (๑๕) หรื อในอนุ มาตราหนึ( งอนุมาตราใดตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรื อมาตรา ๓๔
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงที(ออกตามมาตรา ๓๕ หรื อมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื(นบาท
มาตรา ๑๓๒ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งระหว่างประเทศผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามอนุมาตราหนึ( งอนุมาตราใดตาม
มาตรา ๓๒ หรื อมาตรา ๓๔ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงที(ออกตามมาตรา ๓๖ ซึ( งได้นาํ มาใช้บงั คับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๕ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื(นบาท
มาตรา ๑๓๓ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง มาตรา ๓๒ วรรคสอง
มาตรา ๓๓ วรรคสอง มาตรา ๓๔ วรรคสอง มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๗ หรื อมาตรา ๑๑๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ( งพัน
บาท
มาตรา ๑๓๔ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งประจําทางผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหมื(นบาท
มาตรา ๑๓๕ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื(นบาท

มาตรา ๑๓๖ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการรับจัดการขนส่ งผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๘ ซึ( งได้นาํ มาใช้บงั คับโดยอนุโลมตาม
มาตรา ๗๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื(นบาท
มาตรา ๑๓๗ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๙ ต้องระวางโทษปรับตามจํานวนรถที(ใช้ทาํ การ
ขนส่ งนอกเส้นทางหรื อนอกท้องที(ที(ได้รับอนุญาตคันละไม่เกินห้าพันบาทต่อหนึ( งวัน จนกว่าจะปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๓๘ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งไม่ประจําทางผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษปรับตั3งแต่หา้
หมื(นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๑๓๘ ทวิ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๔๐ ทวิ วรรคหนึ( ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
สองปี หรื อปรับไม่เกินสี( หมื(นบาทหรื อทั3งจําทั3งปรับ
ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๔๐ ทวิ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สี( หมื(นบาท
มาตรา ๑๓๙ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคําสั(งของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๑ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองหมื(นบาท
มาตรา ๑๔๐ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการรับจัดการขนส่ งผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๔๒ หรื อมาตรา ๔๗ ซึ( งได้
นํามาใช้บงั คับโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๐ หรื อมาตรา ๗๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ( งพันบาท
มาตรา ๑๔๑ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ( งพัน
บาท
มาตรา ๑๔๒ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่ งผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๔๓ ซึ(งได้นาํ มาใช้บงั คับโดย
อนุโลมตามมาตรา ๗๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ( งพันบาท
มาตรา ๑๔๓ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๗๙ หรื อมาตรา
๘๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ( งหมื(นบาท
มาตรา ๑๔๔ ผูใ้ ดขัดขวางหรื อไม่อาํ นวยความสะดวกแก่อธิบดี นายทะเบียน ผูต้ รวจการ หรื อพนักงานตรวจสภาพ ซึ( ง
ปฏิบตั ิหน้าที(ตามมาตรา ๔๙ หรื อมาตรา ๔๙ ซึ( งได้นาํ มาใช้บงั คับโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๐ หรื อมาตรา ๗๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท

มาตรา ๑๔๕ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคําสั(งของนายทะเบียนกลางซึ( งสั(งตามมาตรา ๕๓
หรื อมาตรา ๖๘ ต้องระวางโทษปรับหนึ(งแสนบาท หรื อปรับเป็ นรายวันวันละห้าพันบาท จนกว่าจะปฏิบตั ิให้ถกู ต้อง
มาตรา ๑๔๖ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่ งผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามเงื(อนไขที(กาํ หนดในใบอนุญาต
ประกอบการรับจัดการขนส่ ง ในอนุมาตราหนึ( งอนุมาตราใดตามมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื(นบาท
มาตรา ๑๔๗ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการรับจัดการขนส่ งผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ( งพันบาท
มาตรา ๑๔๘ ผูใ้ ดใช้รถโดยไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๗๑ หรื อฝ่ าฝื นคําสัง( ของผูต้ รวจการหรื อนายทะเบียนตามมาตรา ๘๓
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื(นบาท
มาตรา ๑๔๙ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๗๘ มาตรา ๘๑ วรรคหนึ(ง หรื อมาตรา ๘๒ ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าพันบาท
มาตรา ๑๔๙/๑ เจ้าของรถหรื อผูค้ รอบครองรถผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๘๖/๔ วรรคหนึ(ง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๑๕๐ เจ้าของรถผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๙๐ หรื อมาตรา ๙๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๑๕๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๙๓ วรรคหนึ( ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี( หมื(นบาท แต่ถา้ ผูฝ้ ่ าฝื นปฏิบตั ิหน้าที(ผขู ้ บั รถ
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินสี( หมื(นบาท หรื อทั3งจําทั3งปรับ
ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๙๓ วรรคหนึ(ง และได้กระทําการใด ๆ อันเป็ นความผิดที(กาํ หนดไว้สาํ หรับการปฏิบตั ิหน้าที(ของผู ้
ได้รับใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถตามพระราชบัญญัติน3 ี นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ( งแล้ว ให้ถือว่าผูน้ 3 นั กระทํา
ความผิดและต้องระวางโทษสําหรับการกระทํานั3นเช่นเดียวกับผูไ้ ด้รับใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถด้วย
มาตรา ๑๕๒ ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถผูใ้ ดปฏิบตั ิหน้าที(ในระหว่างที(ถกู พักใช้หรื อเพิกถอน
ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๙ หรื อปฏิบตั ิหน้าที(ในระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ( งหมื(นบาท แต่ถา้ ผูน้ 3 นั ปฏิบตั ิหน้าที(ผขู ้ บั รถ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสี(
หมื(นบาท

มาตรา ๑๕๓ ผูโ้ ดยสารผูใ้ ดโดยสารรถโดยมีเจตนาไม่ชาํ ระค่าขนส่งหรื อชําระค่าขนส่งไม่ครบถ้วนตามอัตราที(กาํ หนด
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงซึ(งออกตามมาตรา ๑๑๓ วรรคหนึ(ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๑๕๔ ผูใ้ ดจัดตั3งและดําเนินการสถานี ขนส่ ง โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑๕ วรรคสาม ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับตั3งแต่สองหมื(นบาทถึงหนึ(งแสนบาท หรื อทั3งจําทั3งปรับ
มาตรา ๑๕๕ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตจัดตั3งและดําเนิ นการสถานี ขนส่ งผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ(ง มาตรา
๑๒๒ มาตรา ๑๒๓ หรื อมาตรา ๑๒๔ ต้องระวางโทษปรับตั3งแต่สองหมื(นบาทถึงหนึ( งแสนบาท
มาตรา ๑๕๖ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตเป็ นผูข้ บั รถผูใ้ ดไม่นาํ รถเข้าหยุดหรื อจอดเพื(อรับส่งผูโ้ ดยสารหรื อขนถ่ายสิ นค้า ณ
สถานีขนส่ งตามที(คณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบกกลางกําหนด ต้องระวางโทษปรับตั3งแต่หา้ พันบาทถึงสองหมื(นบาท
มาตรา ๑๕๗ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตเป็ นผูข้ บั รถซึ( งนํารถเข้าหยุดหรื อจอดเพื(อรับส่ งผูโ้ ดยสารหรื อขนถ่ายสิ นค้า ณ สถานี
ขนส่ งผูใ้ ดไม่ชาํ ระค่าบริ การเกี(ยวกับการดําเนินการของสถานีขนส่ งให้แก่สถานีขนส่ งตามมาตรา ๑๒๕ ต้องระวางโทษปรับตั3งแต่หา้ พัน
บาทถึงสองหมื(นบาท
มาตรา ๑๕๘ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตจัดตั3งสถานตรวจสภาพรถผูใ้ ดโดยทุจริ ตหรื อจงใจออกใบรับรองตรวจสภาพรถโดยไม่
ตรงตามความเป็ นจริ ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสี( หมื(นบาท และนายทะเบียนกลางมีอาํ นาจสั(งเพิกถอน
ใบอนุญาตจัดตั3งสถานตรวจสภาพรถนั3นเสี ยได้
มาตรา ๑๕๙ ผูใ้ ดเรี ยกเก็บค่าขนส่ ง ค่าบริ การรับจัดการขนส่ ง ค่าบริ การเกี(ยวกับการดําเนิ นการของสถานี ขนส่ ง หรื อ
ค่าบริ การอย่างอื(น ผิดไปจากอัตราที(คณะกรรมการกําหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ( งหมื(นบาท
มาตรา ๑๖๐ ผูใ้ ด
(๑) ใช้ใบอนุ ญาตหรื อเครื( องหมายอย่างหนึ(งอย่างใดที(ทางราชการออกให้แก่ผอู ้ ื(น
(๒) ใช้เครื( องหมายอย่างหนึ( งอย่างใดที(ทางราชการออกให้สาํ หรับรถคันหนึ( งกับรถอีกคันหนึ( ง
(๓) ยินยอมให้ผอู ้ ื(นใช้ใบอนุญาตหรื อเครื( องหมายอย่างหนึ(งอย่างใดที(ทางราชการออกให้แก่ตน
(๔) เปลี(ยนแปลงหรื อปิ ดบังทั3งหมดหรื อแต่บางส่ วนไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ซึ( งแผ่นป้ ายเลขทะเบียนรถ หรื อ
(๕) ใช้รถที(ได้รับยกเว้นภาษีตามมาตรา ๘๘ ให้ผิดไปจากวัตถุประสงค์ที(ได้รับยกเว้น
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ( งหมื(นบาท หรื อทั3งจําทั3งปรับ
มาตรา ๑๖๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติท3 งั หลายในกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรื อกฎหมายว่าด้วยจราจรทาง

บกในส่ วนที( เกี(ยวกับหน้าที(ของผูข้ บั รถ ผูเ้ ก็บค่าโดยสาร และนายตรวจตามมาตรา ๑๑๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๑๖๒ ผูใ้ ดเปลี(ยนแปลง ย้าย ทําลาย หรื อกระทําให้เสี ยหายด้วยประการใด ๆ แก่เครื( องหมายหรื อสิ( งอื(นใดที(ทาง
ราชการได้ทาํ ขึ3นเพื(อประโยชน์ในการขนส่ ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ( งหมื(นบาท
มาตรา ๑๖๓ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน3 ีที(มีโทษปรับสถานเดียว ให้อธิ บดีหรื อผูซ้ ( ึ งอธิ บดีมอบหมายมีอาํ นาจ
เปรี ยบเทียบปรับผูต้ อ้ งหาได้ เมื(อผูต้ อ้ งหาได้ชาํ ระค่าปรับตามจํานวนที(อธิบดีหรื อผูซ้ ( ึ งอธิ บดีมอบหมายเปรี ยบเทียบภายในสามสิ บวัน
แล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถ้าผูต้ อ้ งหาไม่ยินยอมตามที(เปรี ยบเทียบ หรื อเมื(อยินยอมแล้วไม่ชาํ ระค่าปรับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวให้ดาํ เนิ นคดี
เพื(อฟ้ องร้องต่อไป

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๖๔ ในระหว่างที(ยงั มิได้มีกฎกระทรวง ข้อกําหนด หรื อระเบียบตามพระราชบัญญัติน3 ี ให้กฎกระทรวง
ข้อกําหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อประกาศใด ๆ ที(ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการขนส่ ง พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ( งแก้ไขเพิ(มเติม
โดยพระราชบัญญัติการขนส่ ง (ฉบับที( ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติการขนส่ ง (ฉบับที( ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ ก่อนวันที(
พระราชบัญญัติน3 ี ใช้บงั คับ ซึ(งไม่ขดั หรื อแย้งกับบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน3 ีคงใช้บงั คับต่อไป
มาตรา ๑๖๕ บรรดาใบอนุญาตที(ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติการขนส่ ง พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ( งแก้ไขเพิ(มเติมโดย
พระราชบัญญัติการขนส่ ง (ฉบับที( ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ3 นอายุ
และถ้าจะต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน3 ี ให้ยื(นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ3 นอายุ
บรรดารถที(ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ไว้แล้วก่อนวันที(พระราชบัญญัติน3 ีใช้บงั คับ ถ้ามีการแก้ไข
ดัดแปลงโครงรถหรื อขนาดสัดส่ วนของตัวถังกว้างหรื อยาวกว่าที(กาํ หนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๗๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อยูแ่ ล้ว ก่อนวันที(พระราชบัญญัติน3 ี ใช้บงั คับ และการแก้ไขดัดแปลงนั3นกระทําได้โดย
ชอบตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที(ใช้บงั คับในขณะนั3น ให้ถือว่าเป็ นรถที(ถูกต้องตามกฎกระทรวงที(ออกตามมาตรา ๗๑
มาตรา ๑๖๖ ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ ง ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่ ง และเจ้าของรถที(
ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการขนส่ ง พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ( งแก้ไขเพิ(มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนส่ ง (ฉบับที( ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘
ปฏิบตั ิการให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติน3 ี ภายในหนึ( งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ที(พระราชบัญญัติน3 ีใช้บงั คับ

มาตรา ๑๖๗ รถที(ได้เสี ยภาษีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ไว้แล้วก่อนที(พระราชบัญญัติน3 ี ใช้บงั คับและยังไม่ถึงกําหนด
เสี ยภาษีครั3งถัดไป ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยภาษีตามพระราชบัญญัติน3 ีจนกว่าจะครบกําหนดเวลาที(ได้เสี ยภาษีไว้
ให้อธิ บดีมีอาํ นาจกําหนดให้รถตามวรรคหนึ( ง ซึ( งจะชําระภาษีครั3งแรกตามพระราชบัญญัติน3 ี ต้องชําระภาษีคราวละกี(
งวดก็ได้
มาตรา ๑๖๘ คําขออนุญาตใด ๆ ที(ได้ยื(นไว้ตามพระราชบัญญัติการขนส่ ง พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ( งแก้ไขเพิ(มเติมโดย
พระราชบัญญัติการขนส่ ง (ฉบับที( ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ และยังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็ นคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติน3 ี
โดยอนุโลม และถ้าคําขออนุญาตดังกล่าวมีขอ้ ความแตกต่างไปจากคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติน3 ี นายทะเบียนมีอาํ นาจสั(งให้แก้ไข
เพิ(มเติมคําขออนุญาตเพื(อให้การเป็ นไปตามพระราชบัญญัติน3 ีได้
มาตรา ๑๖๙ ในเขตท้องที(จงั หวัดใดในระหว่างที(ยงั ไม่มีขนส่งจังหวัดให้อาํ นาจและหน้าที(ของขนส่ งจังหวัด เป็ นอํานาจ
และหน้าที(ของนายทะเบียนกลาง

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี

บัญชีอตั ราภาษีรถตามมาตรา ๘๕
(๑) รถที( ใช้ในการขนส่ งประจําทาง การขนส่ งไม่ประจําทาง การขนส่ งโดยรถขนาดเล็ก และการขนส่ งส่ วนบุคคล ให้
จัดเก็บภาษีประจําปี ดังนี3

นํ3าหนักรถเป็ นกิโลกรัม
ไม่มากกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม

รถที(ใช้ในการ

รถที(ใช้ในการ

รถที(ใช้ในการ

รถที(ใช้ในการ

ขนส่ ง

ขนส่ ง

ขนส่ งโดยรถ

ขนส่ งส่ วนบุคคล

ประจําทาง
๓๐๐ บาท

ไม่ประจําทาง
๔๕๐ บาท

ขนาดเล็ก
๓๐๐ บาท

๑๕๐ บาท

ตั3งแต่ ๕๐๑ ถึง ๗๕๐ กิโลกรัม
ตั3งแต่ ๗๕๑ ถึง ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
ตั3งแต่ ๑,๐๐๑ ถึง ๑,๒๕๐ กิโลกรัม
ตั3งแต่ ๑,๒๕๑ ถึง ๑,๕๐๐
กิโลกรัม
ตั3งแต่ ๑,๕๐๑ ถึง ๑,๗๕๐
กิโลกรัม
ตั3งแต่ ๑,๗๕๑ ถึง ๒,๐๐๐
กิโลกรัม
ตั3งแต่ ๒,๐๐๑ ถึง ๒,๕๐๐
กิโลกรัม
ตั3งแต่ ๒,๕๐๑ ถึง ๓,๐๐๐
กิโลกรัม
ตั3งแต่ ๓,๐๐๑ ถึง ๓,๕๐๐ กิโลกรัม
ตั3งแต่ ๓,๕๐๑ ถึง ๔,๐๐๐ กิโลกรัม
ตั3งแต่ ๔,๐๐๑ ถึง ๔,๕๐๐ กิโลกรัม
ตั3งแต่ ๔,๕๐๑ ถึง ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
ตั3งแต่ ๕,๐๐๑ ถึง ๖,๐๐๐ กิโลกรัม
ตั3งแต่ ๖,๐๐๑ ถึง ๗,๐๐๐ กิโลกรัม
ตั3งแต่ ๗,๐๐๑ กิโลกรัม ขึ3นไป

๔๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๖๐๐ บาท
๗๐๐ บาท

๖๐๐ บาท
๗๕๐ บาท
๙๐๐ บาท
๑,๐๕๐ บาท

๔๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๖๐๐ บาท
๗๐๐ บาท

๓๐๐ บาท
๔๕๐ บาท
๘๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท

๙๐๐ บาท

๑,๓๕๐ บาท

๙๐๐ บาท

๑,๓๐๐ บาท

๑,๑๐๐ บาท

๑,๖๕๐ บาท

๑,๑๐๐ บาท

๑,๖๐๐ บาท

๑,๓๐๐ บาท

๑,๙๕๐ บาท

๑,๓๐๐ บาท

๑,๙๐๐ บาท

๑,๕๐๐ บาท

๒,๒๕๐ บาท

๑,๕๐๐ บาท

๒,๒๐๐ บาท

๑,๗๐๐ บาท
๑,๙๐๐ บาท
๒,๑๐๐ บาท
๒,๓๐๐ บาท
๒,๕๐๐ บาท
๒,๗๐๐ บาท
๒,๙๐๐ บาท

๒,๕๕๐ บาท
๒,๘๕๐ บาท
๓,๑๕๐ บาท
๓,๔๕๐ บาท
๓,๗๕๐ บาท
๔,๐๕๐ บาท
๔,๓๕๐ บาท

๒,๔๐๐ บาท
๒,๖๐๐ บาท
๒,๘๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๓,๒๐๐ บาท
๓,๔๐๐ บาท
๓,๖๐๐ บาท

(๒) รถตาม (๑) ที(ใช้พลังงานไฟฟ้ า หรื อใช้พลังงานทดแทน พลังงานอนุรักษ์ส(ิ งแวดล้อม หรื อพลังงานอย่างประหยัด
ตามที(กาํ หนดในกฎกระทรวง ให้จดั เก็บภาษีประจําปี ในอัตรากึ(งหนึ(งของอัตราที(กาํ หนดไว้ตาม (๑)
(๓) รถตาม (๑) ที(ใช้ก๊าซธรรมชาติซ( ึ งเป็ นก๊าซไฮโดรคาร์บอนที(ประกอบด้วยก๊าซมีเทนเป็ นส่ วนใหญ่เป็ นเชื3 อเพลิง ให้
จัดเก็บภาษีประจําปี ดังนี3
(ก) ระบบเชื3อเพลิงที(ใช้ก๊าซธรรมชาติดงั กล่าวเพียงอย่างเดียว ให้จดั เก็บในอัตรากึ(งหนึ(งของอัตราที(กาํ หนดไว้ตาม
(๑)
(ข) ระบบเชื3อเพลิงที(ใช้ก๊าซธรรมชาติดงั กล่าวร่ วมหรื อสลับกับนํ3ามันเชื3อเพลิงให้จดั เก็บในอัตราสามในสี( ของ
อัตราที(กาํ หนดไว้ตาม (๑)

อัตราค่าธรรมเนียม

(๑) ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งประจําทาง
ต่อเส้นทางหนึ( ง
ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตประกอบการขนส่ ง
ไม่ประจําทาง
ฉบับละ
๔,๐๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งโดย
รถขนาดเล็ก
ฉบับละ
๑,๕๐๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
(๕) ใบอนุญาตประกอบการขนส่ งระหว่างประเทศ
(ก) ตลอดปี
ฉบับละ
๕,๐๐๐ บาท
(ข) เฉพาะคราว
ฉบับละ
๕๐๐ บาท
(๖) ใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่ ง
ฉบับละ
๕,๐๐๐ บาท
(๗) ใบอนุญาตจัดตั3งและดําเนินการ
สถานีขนส่ ง
ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๘) ใบอนุญาตผูข้ บั รถและใบอนุญาต
นายตรวจ
ฉบับละ
๒๐๐ บาท
(๙) ใบอนุญาตผูเ้ ก็บค่าโดยสารและ
ใบอนุญาตผูบ้ ริ การ
ฉบับละ
๑๐๐ บาท
(๑๐) ใบอนุญาตจัดตั3งสถานตรวจสภาพรถ
ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท

(๑๑) ใบแทนใบอนุญาต
(๑๒) การโอนทะเบียนรถ
(๑๓) แผ่นป้ ายเลขทะเบียนรถและ
เครื( องหมาย
(๑๔) คําขออนุญาตประกอบการขนส่ ง
ประจําทาง
(๑๕) คําขออื(น ๆ
ครั3งละเท่ากับค่าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตแต่ละฉบับ

ฉบับละ
ครั3งละ

๕๐๐ บาท
๒๐๐ บาท

แผ่นละ

๑๐๐ บาท

ฉบับละ
ฉบับละ

๑๐๐ บาท
๒๐ บาท

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี3 คือ เนื( องจากกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งได้ใช้บงั คับมาเป็ นเวลานานแล้ว
และสภาพการณ์ในปัจจุบนั ได้เปลี(ยนแปลงไปเป็ นอันมาก บทบัญญัติท3 งั หลายที(ใช้บงั คับอยู่ไม่เหมาะสมกับกาลสมัย สมควรปรับปรุ ง
บทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งเสี ยใหม่ให้เหมาะสมยิ(งขึ3น จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน3 ี
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก (ฉบับที( ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี3 คือ เนื( องจากผลแห่ งการประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.
๒๕๒๒ ได้ส่งผลกระทบถึงบรรดารถบรรทุกขนส่ งสิ นค้า ของผูป้ ระกอบการขนส่ งส่ วนบุคคล คือ
ก. รถบรรทุกที(ใช้รถมีน3 าํ หนักรถตํ(ากว่าหนึ( งพันหกร้อยกิโลกรัมทัว( พระราชอาณาจักรสําหรับประกอบการภายใน
ครอบครัว ต่างได้รับความเดือดร้อนอย่างยิ(ง เพราะต้องไปยื(นขอจดทะเบียนขนส่ งส่ วนบุคคล และต้องใช้ใบอนุญาตขับขี(ของกรมการ
ขนส่ งทางบก นอกเหนือไปจากใบอนุญาตของกรมตํารวจที(มีอยู่แล้ว ก่อให้เกิดความเดือดร้อน เพราะรถบรรทุกขนาดเล็กเหล่านี3หา
จําต้องใช้ความชํานาญเชี(ยวชาญเป็ นพิเศษไม่ เนื( องจากเป็ นรถที(ส่วนมากใช้ในธุรกิจส่ วนตัว ภายในครัวเรื อนและใช้ในการขนส่ งพืชผล
ของเกษตรกร จึงสมควรได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่ งทางบก และการใช้ใบขับขี(ของกรมการขนส่ งทางบก
ข. สําหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ซึ( งได้ประกอบการขนส่ งส่ วนบุคคลตามใบอนุญาตนั3น การจํากัดท้องที(ทาํ การขนส่ง
นั3น ย่อมก่อให้เกิดความไม่สะดวกและเป็ นธรรม เพราะผูป้ ระกอบการขนส่ งส่ วนบุคคลก็ย่อมหมายถึงประกอบธุรกิจส่ วนตัวนัน( เอง
ท้องที(ที(กาํ หนดให้แน่นอนย่อมเป็ นเครื( องกีดขวางการปฏิบตั ิงาน เพราะการที(จะบรรทุกสิ นค้าของตนไปส่ งยังที(ต่าง ๆ การที(จะต้องไป
ขออนุญาตเป็ นครั3งคราวนั3นย่อมก่อให้เกิดภาวะสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ เป็ นการเพิ(มราคาทุนโดยไม่จาํ เป็ น
ค. โดยทัว( ไปการตรวจสภาพรถมักล่าช้า เมื(อนํารถไปขอรับการตรวจแล้วแต่ปรากฏว่ารถมีจาํ นวนมาก ตรวจสภาพไม่
ทันหากนําไปวิ(งขนส่ งก็จะต้องถูกจับกุม และมีโทษสูง และการที(จอดรอการตรวจสภาพเป็ นระยะนาน ๆ นั3น ย่อมทําให้เศรษฐกิจ
กระทบกระเทือน จึงสมควรกําหนดเวลาตรวจไว้ และหากความล่าช้าเป็ นเพราะความผิดของพนักงานหรื อผูม้ ีอาํ นาจตรวจสภาพ ก็ไม่

สมควรเอาโทษแก่ผปู้ ระกอบการขนส่ งที( ขอตรวจสภาพไว้แล้ว เพราะโทษมีกาํ หนดสู ง
ง. การต่อใบอนุญาตตามบทเฉพาะกาลของใบอนุญาตประกอบการขนส่ งซึ( งได้รับอนุ ญาตไว้แล้ว ก่อนใช้
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ขนาดและส่ วนซึ( งพนักงานตรวจสภาพตามกฎหมายเก่า ทั3งของกรมตํารวจและกรมการ
ขนส่ งทางบก ไม่เป็ นระเบียบเดียวกัน และมีมาตรฐานต่างกัน ฉะนั3น การขอต่อใบอนุญาตใหม่จึงไม่สมควรนําเหตุผลของการผิดขนาด
และส่ วนมาเป็ นข้อปฏิเสธ การขอต่อใบอนุญาตเก่านั3นอาศัยเหตุผลดังกล่าว จึงจําเป็ นต้องแก้ไขเพิ(มเติมพระราชบัญญัติฉบับนี3
พระราชกําหนดแก้ไขเพิ(มเติมพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙
มาตรา ๕ อัตราภาษีรถตามพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ(งแก้ไขเพิ(มเติมโดยพระราชกําหนดนี3 ไม่
ใช้บงั คับแก่รถที(ได้จดทะเบียนและเสี ยภาษีรถประจําปี ไว้แล้ว หรื อที(คา้ งชําระภาษีรถประจําปี ก่อนวันที(พระราชกําหนดนี3 ใช้บงั คับ ทั3งนี3
สําหรับภาษีรถประจําปี ที(เสี ยไว้แล้ว หรื อที(คา้ งชําระนั3น
มาตรา ๖ รถที(ได้จดทะเบียนและเสี ยภาษีรถประจําปี ไว้แล้วก่อนวันที(พระราชกําหนดนี3ใช้บงั คับ หากเป็ นรถที(ไม่ได้รับ
การลดภาษีรถประจําปี ตามพระราชกฤษฎีกาที(ออกตามความในมาตรา ๘๘ ทวิ แห่ งพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ( ง
แก้ไขเพิ(มเติมโดยพระราชกําหนดนี3 ให้เสี ยภาษีรถประจําปี สําหรับปี ต่อไป ดังต่อไปนี3
(๑) ปี ที(หนึ( ง ให้เสี ยในอัตรากึ(งหนึ( งของอัตราตามที(กาํ หนดในบัญชีอตั ราภาษีรถตามมาตรา ๘๕
(๒) ปี ที(สอง ให้เสี ยในอัตราสามในสี( ของอัตราตามที(กาํ หนดในบัญชี อตั ราภาษีรถตามมาตรา ๘๕
(๓) ปี ต่อไป ให้เสี ยในอัตราตามที(กาํ หนดในบัญชี อตั ราภาษีรถตามมาตรา ๘๕
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกําหนดนี3
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับนี3 คือ โดยที(ในปั จจุบนั มีรถจํานวนมากใช้น3 าํ มันดีเซลหรื อก๊าซเป็ นเชื3อเพลิง
ทําให้เกิดความจําเป็ นในการสัง( นํ3ามันดีเซลหรื อก๊าซเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนั3น เพื(อป้ องกันมิให้มีการเพิ(มจํานวนรถที(ใช้น3 าํ มันดีเซล
หรื อก๊าซเป็ นเชื3อเพลิง และเพื(อเป็ นการประหยัดเงินตราต่างประเทศในการนําเข้านํ3ามันเชื3อเพลิงดังกล่าว สมควรแก้ไขพระราชบัญญัติ
การขนส่ งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และโดยที(เป็ นกรณี ฉุกเฉินที( มีความจําเป็ นเร่ งด่วนในอันที(จะรักษาความมัน( คงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกําหนดนี3
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื( อง การไม่อนุมตั ิพระราชกําหนดแก้ไขเพิ(มเติมพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ.
๒๕๒๙
ตามที( คณะรัฐมนตรี ได้เสนอขอให้สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาอนุ มตั ิพระราชกําหนดแก้ไขเพิ(มเติม
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ นั3น

ในคราวประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร ครั3งที( ๑/๒๕๒๙ (สมัยสามัญ) วันพฤหัสบดีที( ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ที(ประชุมได้ลง
มติไม่อนุ มตั ิ
จึงประกาศมาตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก (ฉบับที( ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี3 คือ โดยที(ประเทศไทยได้ทาํ ความตกลงกับประเทศในสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการยอมรับใบอนุญาตขับรถภายในประเทศซึ( งกันและกัน และโดยที(ประเทศไทยอาจทําความตกลง
ในทํานองเดียวกันกับประเทศอื(น ๆ ด้วย ซึ( งความตกลงดังกล่าวจะมีผลให้ผมู ้ ีใบอนุญาตขับรถที(ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที(หรื อสมาคม
ยานยนต์ ที(ได้รับอนุ ญาตจากรัฐบาลของประเทศในสมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื อจากรัฐบาลของประเทศที(
ประเทศไทยมีความตกลงด้วย สามารถใช้ใบอนุญาตขับรถนั3นขับรถในประเทศไทยได้ ฉะนั3น เพื(อดําเนิ นการให้เป็ นไปตามพันธกรณีที(
ประเทศไทยมีอยูก่ บั ต่างประเทศตามความตกลงดังกล่าว จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน3 ี
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก (ฉบับที( ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี3 คือ เนื( องจากผูไ้ ด้รับใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถ โดยเฉพาะผู ้
ได้รับใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถส่วนมากมักนิยมเสพยาเสพติดให้โทษหรื อวัตถุที(ออกฤทธิO ต่อจิตและประสาทในขณะปฏิบตั ิหน้าที( ทําให้
เกิดอุบตั ิเหตุสร้างความสูญเสี ยแก่ชีวิต ร่ างกาย และทรัพย์สินของประชาชนบนท้องถนนเป็ นอันมาก สมควรมีบทบัญญัติกาํ หนด
ความผิดและกําหนดโทษเกี(ยวกับการเสพยาเสพติดให้โทษ หรื อวัตถุที(ออกฤทธิO ต่อจิตและประสาทในขณะปฏิบตั ิหน้าที(ดงั กล่าว และให้
อํานาจผูต้ รวจการ พนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจ สัง( ให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถที(มีเหตุอนั ควรเชื(อว่าเมาสุ รา
หรื อของมึนเมาอย่างอื(นหรื อเสพยาเสพติดให้โทษ หรื อเสพวัตถุที(ออกฤทธิO ต่อจิตและประสาท ในขณะปฏิบตั ิหน้าที(รับการตรวจหรื อ
ทดสอบถึงเหตุดงั กล่าวได้ จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน3 ี
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก (ฉบับที( ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี3 คือ โดยที(ปรากฏว่าอุบตั ิเหตุที(เกิดจากรถที(ใช้ในการขนส่ งวัตถุอนั ตราย ได้
ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงแก่ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก แต่โดยที(พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.
๒๕๒๒ ยังไม่มีบทบัญญัติควบคุมการขนส่ งวัตถุอนั ตรายไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสม สมควรแก้ไขปรับปรุ งพระราชบัญญัติการ
ขนส่ งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่ วนที(เกี(ยวกับการขนส่ งวัตถุอนั ตรายเสี ยใหม่เพื(อความปลอดภัยในการขนส่ ง จึ งจําเป็ นต้องตรา
พระราชบัญญัติน3 ี
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก (ฉบับที( ๖) พ.ศ. ๒๕๓๗

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี3 คือ โดยที(ปัจจุบนั มีผนู ้ าํ รถยนต์นง(ั ส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิ บสอง
คน หรื อรถยนต์ส่วนบุคคลที(มีน3 าํ หนักรถไม่เกินหนึ( งพันหกร้อยกิโลกรัม ซึ( งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ไปใช้ประกอบการ
ขนส่ งเพื(อสิ นจ้างในลักษณะที(เป็ นการแก่งแย่งแข่งขันกับผูไ้ ด้รับอนุญาตประกอบการขนส่ งประจําทาง โดยมิได้รับอนุญาตให้
ประกอบการขนส่ งจากนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก และโดยที(บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบกได้
บัญญัติยกเว้นไว้มิให้ใช้บงั คับแก่การขนส่ งโดยรถยนต์ดงั กล่าว เป็ นเหตุให้ทางราชการไม่สามารถเข้าควบคุมและจัดระเบียบการขนส่ ง
ได้ จึงเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามกฎหมาย สมควรปรับปรุ งบทบัญญัติดงั กล่าวให้เหมาะสม จึงจําเป็ นต้องตรา
พระราชบัญญัติน3 ี
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก (ฉบับที( ๗) พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๔ บรรดาใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถที(ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.
๒๕๒๒ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ3 นอายุ และถ้าผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต ให้นาํ ความในมาตรา ๑๐๐ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ(งแก้ไขเพิ(มเติมโดยพระราชบัญญัติน3 ี มาใช้บงั คับ
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัติน3 ี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี3 คือ เนื( องจากกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบกที(ใช้บงั คับอยู่ในปั จจุบนั ได้
กําหนดให้ใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถมีอายุเพียงหนึ( งปี ทําให้ผปู ้ ระกอบอาชีพเป็ นผูป้ ระจํารถจะต้องมาต่อใบอนุญาตทุก ๆ
หนึ( งปี ซึ( งเป็ นระยะเวลาที(ส3 นั มากทําให้เกิดความไม่สะดวกเสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายแก่ผปู ้ ระกอบอาชีพดังกล่าวเป็ นอย่างยิ(งในการที(จะต้อง
เดินทางมาต่อใบอนุญาตทุก ๆ ปี โดยเฉพาะผูท้ ี(เดินทางไปทํางานในจังหวัดอื(น การกําหนดระยะเวลาดังกล่าวจึงเป็ นการเพิ(มภาระให้แก่
ผูป้ ระกอบอาชีพดังกล่าวโดยไม่จาํ เป็ น จึงสมควรให้มีการขยายอายุของใบอนุ ญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถเพิ(มขึ3นจากหนึ( งปี เป็ น
สามปี จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน3 ี
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก (ฉบับที( ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี3 คือ โดยที(ในปั จจุบนั อุบตั ิเหตุร้ายแรงที(เกิดบนท้องถนน อันเป็ นเหตุให้เกิด
อันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลต่าง ๆ นั3น มีสาเหตุมาจากการที(ผขู้ บั รถเมาสุ ราหรื อของมึนเมาอย่างอื(น เสพยาเสพติดให้โทษ
หรื อเสพวัตถุที(ออกฤทธิO ต่อจิตและประสาท รวมทั3งการปฏิบตั ิหน้าที(ขบั รถติดต่อกันนานเกินไปจนทําให้ผขู ้ บั รถเกิดความตึงเครี ยด
ดังนั3น เพื(อเป็ นการป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุร้ายแรงอันเนื( องมาจากกรณี ดงั กล่าว สมควรกําหนดห้ามมิให้ผไู้ ด้รับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่ งใช้หรื อยินยอมให้ผขู ้ บั รถซึ( งมีอาการ หรื อกระทําการอย่างใดอย่างหนึ( งดังกล่าวปฏิบตั ิหน้าที(ขบั รถที(ใช้ในการขนส่ ง และ
กําหนดให้มีหน้าที(ควบคุมดูแล และป้ องกันมิให้ผขู้ บั รถที(มีอาการหรื อกระทําการเช่นว่านั3นขับรถที( ใช้ในการขนส่ งด้วย รวมทั3งสมควร

กําหนดให้ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตเป็ นผูข้ บั รถปฏิบตั ิหน้าที(ขบั รถได้ไม่เกินสี( ชว(ั โมงติดต่อกัน เพื(อไม่ให้เกิดความตึงเครี ยดจนเกินไป
นอกจากนั3นสมควรกําหนดให้ผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และได้กระทําการใด ๆ อันเป็ นความผิดที(กาํ หนด
ไว้สาํ หรับผูไ้ ด้รับใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผูไ้ ด้รับใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที(เป็ นผูป้ ระจํารถที(
กระทําความผิดดังกล่าวด้วย จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน3 ี
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก (ฉบับที( ๙) พ.ศ. ๒๕๔๒
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี3 คือ เนื( องจากพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังมิได้บญั ญัติ
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื(อที(จะให้มีการจัดสรรภาษีรถที(จดั เก็บได้ให้
เป็ นรายได้ขององค์การบริ หารส่วนตําบลได้ นอกจากนี3โดยที(ถอ้ ยคําเกี(ยวกับราชการส่ วนท้องถิ(นในกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบกมี
ใช้อยูห่ ลายคําตามรู ปแบบของราชการส่ วนท้องถิ(นซึ( งมีอยู่หลากหลาย โดยเมื(อจัดตั3งราชการส่ วนท้องถิ(นขึ3นใหม่ ก็จะต้องแก้ไขเพิ(มเติม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบกทุกครั3ง เพื(อให้ราชการส่ วนท้องถิ(นนั3นได้รับการจัดสรรภาษีรถ ดังเช่นในกรณีขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลนี3เป็ นต้น ฉะนั3น เพื(อให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลได้รับจัดสรรภาษีรถ และเพื(อปรับปรุ งถ้อยคําเกี(ยวกับราชการส่ วนท้องถิ(นให้
ครอบคลุมถึงราชการส่ วนท้องถิ(นทุกประเภท จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน3 ี
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที(ของส่ วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๘ ในพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แก้ไขคําว่า “เลขาธิ การเร่ งรัดพัฒนาชนบทหรื อผูแ้ ทน”
เป็ น “อธิ บดีกรมทางหลวงชนบทหรื อผูแ้ ทน” และคําว่า “ผูอ้ าํ นวยการสํานักนโยบายและแผนมหาดไทย” เป็ น “ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี3 คือ โดยที(พระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้
บัญญัติให้จดั ตั3งส่ วนราชการขึ3นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ( งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริ หารและอํานาจหน้าที(ของส่ วน
ราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม นั3นแล้ว และเนื(องจากพระราชบัญญัติดงั กล่าวได้บญั ญัติให้โอน
อํานาจหน้าที(ของส่วนราชการ รัฐมนตรี ผดู ้ าํ รงตําแหน่ งหรื อผูซ้ ( ึ งปฏิบตั ิหน้าที(ในส่ วนราชการเดิมมาเป็ นของส่ วนราชการใหม่ โดยให้มี
การแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าที( ที(โอนไปด้วย ฉะนั3น เพื(ออนุวตั ิให้เป็ นไปตามหลักการที( ปรากฏใน
พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่ วนราชการ เพื(อให้
ผูเ้ กี(ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ตอ้ งไปค้นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน้าที(ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของ
ส่ วนราชการหรื อผูร้ ับผิดชอบตามกฎหมายนั3นไปเป็ นของหน่วยงานใดหรื อผูใ้ ดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี(ยน
ชื(อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผูด้ าํ รงตําแหน่งหรื อผูซ้ ( ึ งปฏิบตั ิหน้าที(ของส่ วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที( และเพิ(มผูแ้ ทนส่ วน
ราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที(มีการตัดโอนจากส่ วนราชการเดิมมาเป็ นของส่ วนราชการใหม่รวมทั3งตัดส่วนราชการเดิมที(

มีการยุบเลิกแล้ว ซึ( งเป็ นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี3
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก (ฉบับที( ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๕ รถที(คา้ งชําระภาษีรถประจําปี อยู่ในวันที(พระราชบัญญัติน3 ีใช้บงั คับให้ดาํ เนินการดังนี3
(๑) ให้นายทะเบียนประกาศหมายเลขทะเบียนพร้อมทั3งจํานวนภาษีคา้ งชําระไว้ ณ ที(ทาํ การนายทะเบียนและในสถานที(
ที(อธิบดีประกาศกําหนดภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที(พระราชบัญญัติน3 ี ใช้บงั คับ
(๒) ให้เจ้าของรถหรื อผูค้ รอบครองรถทําความตกลงกับนายทะเบียนในการชําระภาษีคา้ งชําระภายในหนึ( งร้อยแปดสิ บ
วันนับแต่วนั ที(นายทะเบียนได้มีประกาศตาม (๑) โดยให้ได้รับยกเว้นเงินเพิ(ม หากมีภาษีคา้ งชําระเกินกว่าสามปี ให้คิดภาษีคา้ งชําระเพียง
สามปี และให้ผอ่ นชําระเป็ นงวดได้ ตามระเบียบที(อธิ บดีประกาศกําหนด
(๓) เจ้าของรถหรื อผูค้ รอบครองรถที( มิได้ดาํ เนินการตาม (๒) ต้องเสี ยภาษีคา้ งชําระทั3งหมด พร้อมทั3งเงินเพิ(มในอัตรา
ร้อยละหนึ(งต่อเดือนของจํานวนภาษีที(คา้ งชําระ
(๔) เมื(อครบกําหนดระยะเวลาตาม (๒) รถที(คา้ งชําระภาษีรถประจําปี ตั3งแต่สามปี ขึ3นไป หรื อรถที(คา้ งชําระภาษีรถ
ประจําปี ไม่ถึงสามปี แต่ต่อมาภายหลังค้างชําระภาษีติดต่อกันครบสามปี ให้ถือว่าทะเบียนรถเป็ นอันระงับไป และให้เจ้าของรถหรื อผู ้
ครอบครองรถมีหน้าที(ส่งคืนแผ่นป้ านเลขทะเบียนรถต่อนายทะเบียน และนําหนังสื อแสดงการจดทะเบียนรถมาแสดงต่อนายทะเบียน
เพื(อบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียนรถภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตาม (๒) หรื อนับแต่วนั ค้างชําระภาษี
ติดต่อกันครบสามปี แล้วแต่กรณี
ให้นาํ มาตรา ๘๖/๒ มาตรา ๘๖/๓ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๘๖/๔ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติการขนส่ ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ( งแก้ไขเพิ(มเติมโดยพระราชบัญญัติน3 ี มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
เจ้าของรถหรื อผูค้ รอบครองรถผูใ้ ดไม่ส่งคืนแผ่นป้ ายเลขทะเบียนรถและนําหนังสื อแสดงการจดทะเบียนรถมาแสดงต่อ
นายทะเบียนตามความใน (๔) ให้นาํ โทษตามมาตรา ๑๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ( งแก้ไขเพิ(มเติมโดย
พระราชบัญญัติน3 ี มาใช้บงั คับ
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัติน3 ี
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก (ฉบับที( ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน3 ี ให้ใช้บงั คับเมื(อพ้นกําหนดสามสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี3 คือ เนื( องจากปั จจุบนั สถานการณ์ราคานํ3ามันได้ปรับตัวสู งขึ3นอย่างต่อเนื( อง
รวมทั3งปัญหาทางด้านมลภาวะทางอากาศที(เพิ(มมากขึ3น และเพื(อเป็ นการส่ งเสริ มให้มีการใช้พลังงานอื(นทดแทนการใช้น3 าํ มันเชื3อเพลิง
สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างประหยัด และการใช้พลังงานสะอาดเพื(ออนุรักษ์ส(ิ งแวดล้อม อันจะเป็ นการช่วยให้มีการใช้พลังงานอย่าง

เหมาะสมและคุม้ ค่าและก่อให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและสิ( งแวดล้อมของประเทศ สมควรส่งเสริ มการใช้รถที( ใช้พลังงานดังกล่าว
โดยกําหนดให้มีอตั ราภาษีประจําปี สําหรับรถเหล่านี3 เป็ นการเฉพาะ จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน3 ี

