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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที( ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เป็นปีที( ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบนั 

  
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 
  
โดยที(เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่ง 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัขึ3นไวโ้ดยคาํแนะนาํและยินยอมของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ทาํ

หนา้ที(รัฐสภา ดงัต่อไปนี3  
  
มาตรา ๑ พระราชบญัญติันี3 เรียกวา่ “พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒” 
  
มาตรา ๒ พระราชบญัญติันี3 ให้ใชบ้งัคบัเมื(อพน้กาํหนดหนึ( งร้อยแปดสิบวนั นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ตน้ไป 
  
มาตรา ๓ ใหย้กเลิก 
(๑) พระราชบญัญติัการขนส่ง พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๒) พระราชบญัญติัการขนส่ง (ฉบบัที( ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๓) พระราชบญัญติัการขนส่ง (ฉบบัที( ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัอื(นในส่วนที(มีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติันี3  หรือซึ( งขดัหรือแยง้กบับทแห่ง

พระราชบญัญติันี3  ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติันี3แทน 
  
มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติันี3  
(๑) “การขนส่ง” หมายความว่า การขนคน สัตว ์หรือสิ(งของ โดยทางบกดว้ยรถ 
(๒) “การขนส่งประจาํทาง” หมายความว่า การขนส่งเพื(อสินจา้งตามเสน้ทางที(คณะกรรมการกาํหนด 
(๓) “การขนส่งไม่ประจาํทาง” หมายความว่า การขนส่งเพื(อสินจา้งโดยไม่จาํกดัเสน้ทาง 
(๔)“การขนส่งโดยรถขนาดเลก็” หมายความว่า การขนส่งคนหรือสิ(งของหรือคนและสิ(งของรวมกนัเพื(อสินจา้งตาม

เสน้ทางที(คณะกรรมการกาํหนดดว้ยรถที(มีนํ3าหนกัรถและนํ3าหนกับรรทุกรวมกนัไมเ่กินสี(พนักิโลกรัม 



(๕)“การขนส่งส่วนบุคคล” หมายความว่า การขนส่งเพื(อการคา้หรือธุรกิจของตนเองดว้ยรถที(มีนํ3าหนกัเกินกว่าหนึ( งพนั
หกร้อยกิโลกรัม 

(๖) “การขนส่งระหวา่งจงัหวดั” หมายความว่า การขนส่งประจาํทาง การขนส่งไม่ประจาํทาง หรือการขนส่งส่วนบุคคล
ซึ( งกระทาํระหวา่งจงัหวดักบัจงัหวดั 

(๗) “การขนส่งระหวา่งประเทศ” หมายความว่า การขนส่งประจาํทาง การขนส่งไม่ประจาํทาง หรือการขนส่งส่วน
บุคคลซึ( งกระทาํระหวา่งประเทศไทยกบัต่างประเทศ 

(๘) “การรับจดัการขนส่ง” หมายความว่า การรับจา้งรวบรวมคน สัตวห์รือสิ(งของ และจดัใหบุ้คคลอื(นซึ( งเป็นผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งทาํการขนส่งจากที(แห่งหนึ(งไปยงัที(อีกแห่งหนึ(งในความรับผิดชอบของผูรั้บจดัการขนส่ง 

(๙) “รถ” หมายความว่า ยานพาหนะทุกชนิดที(ใชใ้นการขนส่งทางบกซึ( งเดินดว้ยกาํลงัเครื(องยนต ์กาํลงัไฟฟ้า หรือ
พลงังานอื(น และหมายความรวมตลอดถึงรถพ่วงของรถนั3นดว้ย ทั3งนี3  เวน้แต่รถไฟ 

(๑๐) “ผูต้รวจการ” หมายความว่า ขา้ราชการสังกดักรมการขนส่งทางบก ซึ( งรัฐมนตรีแต่งตั3งใหมี้หนา้ที(ตรวจการขนส่ง 
(๑๑) “พนกังานตรวจสภาพ” หมายความว่า ขา้ราชการสังกดักรมการขนส่งทางบก ซึ( งรัฐมนตรีแต่งตั3งใหมี้หนา้ที(ตรวจ

ความมั(นคงแข็งแรง ความสะอาด ความเรียบร้อย และความเหมาะสมของสภาพรถที(นาํมาใชใ้นการขนส่ง 
(๑๒) “นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนประจาํจงัหวดั แลว้แต่กรณี 
(๑๓) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง หรือคณะกรรมการควบคุมการ

ขนส่งทางบกประจาํจงัหวดั แลว้แต่กรณี 
(๑๔) “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
(๑๕) “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติันี3  
  
มาตรา ๕ พระราชบญัญติันี3 มิให้ใชบ้งัคบัแก่ 
(๑) การขนส่งโดยรถยนตท์หารตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตท์หาร 
(๒) การขนส่งโดย 

(ก) รถยนตรั์บจา้งที(บรรทุกผูโ้ดยสารไม่เกินเจด็คน รถยนตรั์บจา้งระหวา่งจงัหวดัที(บรรทุกผูโ้ดยสารไม่เกินเจ็ด
คน รถยนตบ์ริการที(บรรทุกผูโ้ดยสารไม่เกินเจ็ดคน และรถยนตน์ั(งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์

(ข) รถยนตน์ั(งส่วนบุคคลเกินเจด็คนแต่ไม่เกินสิบสองคน และรถยนตส่์วนบุคคลที(มีนํ3าหนกัรถไม่เกินหนึ( งพนัหก
ร้อยกิโลกรัมตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์ซึ( งมิไดใ้ชป้ระกอบการขนส่งเพื(อสินจา้ง 

(ค) รถยนตส์ามลอ้ รถจกัรยานยนต ์และรถแทร็กเตอร์ ตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์
(๓) การขนส่งตามที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๖ ใหอ้ธิบดีหรือผูซึ้( งอธิบดีมอบหมายเป็นนายทะเบียนกลางมีอาํนาจหนา้ที(ตามพระราชบญัญติันี3 ในส่วนที(

เกี(ยวกบัการขนส่งระหวา่งจงัหวดัและการขนส่งระหวา่งประเทศ 
ใหน้ายทะเบียนกลางเป็นนายทะเบียนประจาํกรุงเทพมหานคร มีอาํนาจและหนา้ที(ตามพระราชบญัญติันี3ภายในเขต



กรุงเทพมหานคร 
ใหข้นส่งจงัหวดัเป็นนายทะเบียนประจาํจงัหวดั มีอาํนาจและหนา้ที(ตามพระราชบญัญติันี3  ภายในเขตจงัหวดัของตน 
ในการปฏิบติัหนา้ที(ตามพระราชบญัญติันี3  ใหน้ายทะเบียนกลางมีอาํนาจมอบหมายกิจการอนัอยู่ในอาํนาจหนา้ที(ของตน

ใหบุ้คคลหนึ(งบุคคลใดทาํแทนได ้
การมอบหมายตามวรรคสี(ใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  
มาตรา ๗ ใหร้ัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบญัญติั

นี3  และใหมี้อาํนาจแต่งตั3งผูต้รวจการและพนกังานตรวจสภาพกบัออกกฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอตัราทา้ยพระราชบญัญติั
นี3  ยกเวน้ค่าธรรมเนียมและกาํหนดกิจการอื(นเพื(อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี3  ทั3งนี3  ในส่วนที(เกี(ยวกบัอาํนาจหนา้ที(ของแต่ละ
กระทรวง 

กฎกระทรวงนั3น เมื(อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
  

หมวด ๑ 
คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก 

                   
  

มาตรา ๘ ใหมี้คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกคณะหนึ( งประกอบดว้ย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมเป็น
ประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงคมนาคมเป็นรองประธานกรรมการ ปลดักระทรวงคมนาคม ปลดักระทรวงมหาดไทย 
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลดักระทรวงพาณิชย ์ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ปลดักระทรวงการคลงั เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร* อธิบดีกรมทางหลวงเป็นกรรมการ และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิอื(นอีกไม่เกินหา้คนซึ(งรัฐมนตรี
แต่งตั3งจากผูมี้สัญชาติไทย และมีความรู้หรือความจดัเจนในการขนส่ง การเศรษฐกิจหรือกฎหมาย 

ใหอ้ธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
ใหค้ณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกแต่งตั3งผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการไดต้ามความจาํเป็น 
  
มาตรา ๙ ใหก้รรมการผูท้รงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละสองปี 
ในกรณีที(มีการแต่งตั3งกรรมการในระหวา่งที(กรรมการซึ( งแต่งตั3งไวแ้ลว้ยงัมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั3ง

เพิ(มขึ3นหรือแต่งตั3งซ่อม ใหผู้ซึ้( งไดรั้บแต่งตั3งนั3นอยู่ในตาํแหน่งเท่ากบัวาระที(เหลืออยูข่องกรรมการซึ( งแต่งตั3งไวแ้ลว้นั3น 
กรรมการซึ( งพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั3งเป็นกรรมการอีกได ้
  
มาตรา ๑๐ ผูมี้ลกัษณะอยา่งหนึ( งอยา่งใดดงัต่อไปนี3  หา้มมิใหเ้ป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
(๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 



(๒) ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที(สุดหรือคาํสั(งที(ชอบดว้ยกฎหมายใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผิดที(
ไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ที(ในพรรคการเมือง 
  
มาตรา ๑๑ นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามมาตรา ๙ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จากตาํแหน่ง เมื(อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหอ้อก 
(๔) มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๐ 
  
มาตรา ๑๒ ในการประชุมของคณะกรรมการ ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที(ได ้ใหร้อง

ประธานกรรมการเป็นประธานในที(ประชุม ถา้ประธานและรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที(ได ้ใหที้(ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ( งเป็นประธานในที(ประชุมแทน 

  
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ(งจาํนวนของกรรมการทั3งหมด จึงจะเป็น

องคป์ระชุม 
การวินิจฉยัชี3ขาดของที(ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ(งมีเสียงหนึ(งในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียง

เท่ากนัใหป้ระธานในที(ประชุมออกเสียงเพิ(มขึ3นอีกเสียงหนึ(งเป็นเสียงชี3ขาด 
  
มาตรา ๑๔ คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกมีอาํนาจและหนา้ที( ดงัต่อไปนี3  
(๑) กาํหนดนโยบายการขนส่งทางบกระยะสั3นและระยะยาวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
(๒) กาํหนดนโยบายเกี(ยวกบัการพฒันาและดาํเนินการสถานีขนส่งเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
(๓) กาํหนดมาตรการและแผนพฒันาการขนส่งทางบกเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
(๔) กาํหนดมาตรการเกี(ยวกบัความปลอดภยัและความสะดวกในการขนส่งทางบก เพื(อใหค้ณะกรรมการปฏิบติั 
(๕) กาํหนดการหา้มรับจดทะเบียนรถเป็นครั3 งคราวตามความจาํเป็นโดยอนุมติัคณะรัฐมนตรีเพื(อใหค้ณะกรรมการ

ปฏิบติั 
(๖) ประสานงานที(เกี(ยวขอ้งระหวา่งกนัในดา้นการขนส่งทางบก ตลอดจนประสานงานดา้นการขนส่งทางบกกบัการ

ขนส่งทางนํ3าและการขนส่งทางอากาศ 
(๗) ใหค้าํปรึกษาต่อรัฐมนตรีเกี(ยวกบัการขนส่งทางบก 
  
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกมีอาํนาจแต่งตั3งอนุกรรมการเพื(อพิจารณาหรือปฏิบติัการอยา่งหนึ(ง



อยา่งใดกไ็ด ้
ใหน้าํมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

  
หมวด ๒ 

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก 
                   

  
มาตรา ๑๖ ใหมี้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางคณะหนึ(งประกอบดว้ยปลดักระทรวงคมนาคมเป็น

ประธานกรรมการ ปลดักระทรวงมหาดไทยหรือผูแ้ทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผูแ้ทน อธิบดีกรมทางหลวงชนบทหรือ
ผูแ้ทน* อธิบดีกรมตาํรวจหรือผูแ้ทน อธิบดีกรมทางหลวงหรือผูแ้ทน ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานครหรือผูแ้ทนเป็นกรรมการ และผูซึ้( ง
รัฐมนตรีแต่งตั3งอีกไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ ทั3งนี3  โดยใหมี้ผูมี้ความรู้และมีความจดัเจนในการขนส่งรวมอยูด่ว้ย 

ใหอ้ธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
ใหค้ณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางแต่งตั3งผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการไดต้ามความจาํเป็น 
  
มาตรา ๑๗ ใหมี้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจาํจงัหวดัทุกจงัหวดั ยกเวน้กรุงเทพมหานคร 

ประกอบดว้ยผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธานกรรมการ อยัการจงัหวดั ผูก้าํกบัการตาํรวจภธูรจงัหวดัเป็นกรรมการ และผูซึ้( งรัฐมนตรี
แต่งตั3งอีกไม่เกินหา้คน โดยมีนายกเทศมนตรีในจงัหวดันั3นรวมอยูด่ว้ยหนึ(งคนเป็นกรรมการ 

ใหข้นส่งจงัหวดัเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
ใหค้ณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจาํจงัหวดัแต่งตั3งผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการไดต้ามความจาํเป็น 
  
มาตรา ๑๘ ใหน้าํมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบ้งัคบัแก่คณะกรรมการควบคุมการ

ขนส่งทางบกกลาง และคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจาํจงัหวดัโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๑๙ ใหค้ณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอาํนาจและหนา้ที( ดงัต่อไปนี3  
(๑) กาํหนดลกัษณะของการขนส่งประจาํทางและการขนส่งไม่ประจาํทาง 
(๒) กาํหนดเสน้ทาง จาํนวนผูป้ระกอบการขนส่ง และจาํนวนรถสาํหรับการขนส่งประจาํทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระหวา่งจงัหวดัและระหวา่งประเทศ 
(๓) กาํหนดจาํนวนผูป้ระกอบการขนส่งและจาํนวนรถสาํหรับการขนส่งไม่ประจาํทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระหวา่ง

จงัหวดัและระหวา่งประเทศ 
(๔) กาํหนดเสน้ทาง จาํนวนผูป้ระกอบการขนส่ง และจาํนวนรถสาํหรับการขนส่ง โดยรถขนาดเลก็ 
(๕) กาํหนดจาํนวนผูป้ระกอบการรับจดัการขนส่ง 
(๖) กาํหนดอตัราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื(นในการขนส่ง 



(๗) กาํหนดอตัราค่าบริการในการดาํเนินการของสถานีขนส่ง 
(๘) กาํหนดสถานที( จดัใหมี้หรือจดัตั3ง และระเบียบเกี(ยวกบัสถานีขนส่ง 
(๙) กาํหนดชนิดหรือสภาพรถที(มิใหร้ับจดทะเบียน 
(๑๐) กาํหนดประเภทหรือชนิดของรถที(ตอ้งเขา้หยุดหรือจอดเพื(อการรับส่งผูโ้ดยสารหรือขนถ่ายสินคา้ ณ สถานีขนส่ง 
(๑๑) กาํหนดที(หยดุหรือจอดรถเพื(อรับส่งผูโ้ดยสาร 
(๑๒) วางมาตรการในการกาํหนด อนุญาต เพิกถอนการอนุญาตและการควบคุมกิจการขนส่งทางบก 
(๑๓) ปฏิบติัการอื(นตามที(บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันี3  และตามมติคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก 
การกาํหนดตาม (๒) (๓) (๔) (๘) (๙) และ (๑๐) ใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  
มาตรา ๒๐ ใหค้ณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจาํจงัหวดัมีอาํนาจและหนา้ที(ภายในเขตจงัหวดั ดงัต่อไปนี3  
(๑) กาํหนดเสน้ทาง จาํนวนผูป้ระกอบการขนส่งและจาํนวนรถสาํหรับการขนส่งประจาํทาง 
(๒) กาํหนดจาํนวนผูป้ระกอบการขนส่งและจาํนวนรถสาํหรับการขนส่งไม่ประจาํทาง 
(๓) กาํหนดเสน้ทาง จาํนวนผูป้ระกอบการขนส่งและจาํนวนรถสาํหรับการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ 
(๔) กาํหนดอตัราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื(นในการขนส่ง 
(๕) ปฏิบติัการอื(นตามที(บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันี3  และตามมติคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกและ

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง 
การกาํหนดตาม (๑) และ (๔) เมื(อไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางแลว้จึงจะใชบ้งัคบัได ้

และการกาํหนดตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอาํนาจแต่งตั3งอนุกรรมการเพื(อพิจารณาหรือปฏิบติัการอยา่ง

หนึ( งอยา่งใดกไ็ด ้
ใหน้าํมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๒ ใหร้ัฐมนตรีมีอาํนาจหนา้ที(กาํกบัโดยทั(วไปซึ( งกิจการการขนส่งทางบก เพื(อประโยชน์ในการนี3 จะสั(งให้

คณะกรรมการชี3แจงขอ้เท็จจริงแสดงความคิดเห็นหรือทาํรายงานหรือยบัยั3งการกระทาํใด ๆ ซึ( งขดัต่อนโยบายของรัฐบาลหรือมติของ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอาํนาจสั(งสอบสวนขอ้เท็จจริงที(เกี(ยวกบัการดาํเนินงานได ้

 
 

  
หมวด ๓ 

การประกอบการขนส่ง 
                        

  



มาตรา ๒๓ หา้มมิใหผู้ใ้ดประกอบการขนส่งประจาํทาง การขนส่งไมป่ระจาํทาง การขนส่งโดยรถขนาดเลก็ หรือการ
ขนส่งส่วนบุคคล เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๒๔ ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง การขนส่งไม่ประจาํทางและการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ 

ตอ้งมีสญัชาติไทย 
ในกรณีที(ผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้ส่วน บริษทัจาํกดั หรือบริษทัมหาชนจาํกดั หา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัจาํกดั หรือ

บริษทัมหาชนจาํกดันั3นตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีสาํนกังานใหญ่ตั3งอยู่ในราชอาณาจกัรไทย และ 
(๑) ในกรณีที(เป็นหา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบียน ผูเ้ป็นหุน้ส่วนทั3งหมดตอ้งมีสญัชาติไทย 
(๒) ในกรณีที(เป็นหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ผูเ้ป็นหุน้ส่วนจาํพวกไม่จาํกดัความรับผิดทั3งหมดตอ้งมีสัญชาติไทย และทุนของ

หา้งหุน้ส่วนจาํกดันั3นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้สิบเอด็ตอ้งเป็นของผูเ้ป็นหุน้ส่วนซึ( งเป็นบุคคลธรรมดาและมีสญัชาติไทย 
(๓) ในกรณีที(เป็นบริษทัจาํกดั กรรมการบริษทัจาํนวนไม่นอ้ยกวา่กึ(งหนึ( งตอ้งมีสัญชาติไทย และทุนของบริษทัจาํกดั

นั3นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้สิบเอด็ตอ้งเป็นของผูถื้อหุน้ ซึ( งเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย หรือตอ้งเป็นของหา้งหุน้ส่วนสามญัจด
ทะเบียน หา้งหุน้ส่วนจาํกดั หรือบริษทัจาํกดั หรือตอ้งเป็นของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนทอ้งถิ(น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่
ดว้ยวิธีการงบประมาณ หรือองคก์ารของรัฐ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั3งองคก์ารของรัฐบาลหรือตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั3น ๆ และ
บริษทัจาํกดันั3นตอ้งไม่มีขอ้บงัคบั อนุญาตให้มีการออกหุ้นชนิดออกใหแ้ก่ผูถื้อ 

(๔) ในกรณีที(เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั กรรมการบริษทัจาํนวนไมน่อ้ยกวา่กึ(งหนึ( งตอ้งมีสัญชาติไทย และทุนของบริษทั
มหาชนจาํกดันั3นไม่นอ้ยกว่าร้อยละหา้สิบของจาํนวนหุน้ที(จาํหน่ายไดท้ั3งหมดตอ้งเป็นของผูถื้อหุ้นซึ(งเป็นบุคคลธรรมดาและมีสญัชาติ
ไทย 

ในกรณีที(ผูถื้อหุน้บริษทัจาํกดั หรือบริษทัมหาชนจาํกดัเป็นหา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วนจาํกดั บริษทั
จาํกดั หรือบริษทัมหาชนจาํกดั ผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะตอ้งมีลกัษณะตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แลว้แต่กรณี 

ใหค้ณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอาํนาจยกเวน้คุณสมบติัตามความจาํเป็น หรือมีเหตุพิเศษเป็นการ
เฉพาะรายได ้

  
มาตรา ๒๕ หา้มมิใหผู้ใ้ดประกอบการขนส่งระหวา่งประเทศเวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลางโดย

อนุมติัของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางและผูไ้ดรั้บใบอนุญาตดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัทั3งหลายแห่ง
พระราชบญัญติันี3  ทั3งนี3  เท่าที(ไม่ขดัต่ออนุสญัญาหรือขอ้ตกลงระหวา่งประเทศในส่วนที(เกี(ยวกบัการขนส่ง 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
ใหน้าํมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๖ มาใชบ้งัคบัแก่การประกอบการขนส่งระหวา่ง

ประเทศโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๒๖ หา้มมิใหผู้ใ้ดนาํรถที(จดทะเบียนในต่างประเทศมาใชป้ระกอบการขนส่งในประเทศไทย เวน้แต่เพื(อการ



ขนส่งระหวา่งประเทศและไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลางแลว้ 
ผูป้ระจาํรถตามมาตรา ๙๒ ซึ(งประจาํในรถตามวรรคหนึ(งตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัทั3งหลายแห่งพระราชบญัญติันี3  และ

หรือตามขอ้ตกลงที(มีอยู่ระหว่างรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลของประเทศ นั3น ๆ 
  
มาตรา ๒๗ ใบอนุญาตประกอบการขนส่งมีสี(ประเภท คือ 
(๑) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง 
(๒) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง 
(๓) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ 
(๔) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางหรือใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งโดยรถขนาดเลก็ ใหใ้ชเ้ป็นใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลได ้
หา้มมิใหผู้ไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใชร้ถผิดประเภทตามที(ระบุไวข้า้งตน้ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็น

หนงัสือจากนายทะเบียนเป็นครั3 งคราว ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที(คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาํหนด 
  
มาตรา ๒๘ ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางให้มีอายเุจด็ปีนบัแต่วนัออกใบอนุญาต 
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ และใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ใหมี้อายหุา้ปีนบัแต่วนัออกใบอนุญาต 
ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตซึ( งประสงคจ์ะขอต่ออายุใบอนุญาตจะตอ้งยื(นคาํขอเสียก่อนใบอนุญาตสิ3นอาย ุแต่การขอต่ออายุ

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางและใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ จะตอ้งยื(นคาํขอก่อนใบอนุญาตสิ3นอายไุม่
นอ้ยกว่าหนึ(งร้อยยี(สิบวนั 

การขอต่ออายใุบอนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๒๙ บทบญัญติัมาตรา ๒๓ มิให้ใชบ้งัคบัแก่การขนส่งส่วนบุคคลซึ(งกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนทอ้งถิ(น 

วดั มลูนิธิ สภากาชาดไทย สถานพยาบาล หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ เป็นผูป้ระกอบการขนส่ง แต่
ผูป้ระกอบการขนส่งตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัอื(นแห่งพระราชบญัญติันี3 เสมือนดงัเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
ทุกประการ 

  
มาตรา ๓๐ ใหน้ายทะเบียนกลางเป็นผูอ้อกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในกรุงเทพมหานคร การขนส่งระหวา่ง

จงัหวดั และการขนส่งระหว่างประเทศ และใหน้ายทะเบียนประจาํจงัหวดัเป็นผูอ้อกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในจงัหวดัของตน 
ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางจะตอ้งไดร้ับอนุมติัจากคณะกรรมการ 
  
มาตรา ๓๑ ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง ใหน้ายทะเบียนโดยอนุมติัของคณะกรรมการกาํหนด



เงื(อนไขไวใ้นใบอนุญาตเกี(ยวกบั 
(๑) จาํนวนรถที(ตอ้งใชใ้นการประกอบการขนส่งตามเส้นทางที(ใชใ้นการประกอบการขนส่ง 
(๒) สิทธิในรถที(ใชป้ระกอบการขนส่งของผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 
(๓) ลกัษณะ ชนิด ขนาดและสีของรถและเครื(องหมายของผูป้ระกอบการขนส่งที(ตอ้งใหป้รากฏประจาํรถทุกคนั 
(๔) จาํนวนที(นั(ง เกณฑน์ํ3าหนกับรรทุกและวิธีการบรรทุก 
(๕) จาํนวนผูป้ระจาํรถ 
(๖) เส้นทางที(ใชใ้นการประกอบการขนส่ง 
(๗) อตัราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื(นในการขนส่ง 
(๘) สถานที(หยุดและจอดเพื(อขนถ่ายคน สตัว ์หรือสิ(งของ 
(๙) ที(ที(รถจะตอ้งหยดุในระหว่างเส้นทาง 
(๑๐) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่ง 
(๑๑) เวลาและจาํนวนเที(ยวของการเดินรถ 
(๑๒) เวลาทาํงานประจาํวนัในการประกอบการขนส่ง 
(๑๓) สถานที(เกบ็ ซ่อม และบาํรุงรักษารถ 
(๑๔) การประกอบกิจการอื(นนอกจากการประกอบการขนส่งประจาํทาง 
(๑๕) เงื(อนไขอื(นที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางตอ้งจดัใหมี้ประกาศเงื(อนไขตาม (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๑) ณ ที(ซึ( ง

อธิบดีกาํหนด 
  
มาตรา ๓๒ ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางใหน้ายทะเบียนโดยอนุมติัของคณะกรรมการ

กาํหนดเงื(อนไขไวใ้นใบอนุญาตเกี(ยวกบั 
(๑) จาํนวนรถที(ตอ้งใชใ้นการประกอบการขนส่ง 
(๒) ลกัษณะ ชนิดและขนาดของรถและเครื(องหมายของผูป้ระกอบการขนส่งที(ตอ้งใหป้รากฏประจาํรถทุกคนั 
(๓) จาํนวนที(นั(ง เกณฑน์ํ3าหนกับรรทุกและวิธีการบรรทุก 
(๔) จาํนวนผูป้ระจาํรถ 
(๕) ทอ้งที(ที(ทาํการขนส่ง 
(๖) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่ง 
(๗) อตัราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื(นในการขนส่ง 
(๘) สถานที(หยุดและจอดเพื(อขนถ่ายคน สตัว ์หรือสิ(งของ 
(๙) สถานที(เกบ็ ซ่อม และบาํรุงรักษารถ 
(๑๐) เงื(อนไขอื(นที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางตอ้งจดัให้มีการประกาศเงื(อนไขตาม (๗) และ (๘) ณ ที(ซึ( งอธิบดี



กาํหนด 
  
มาตรา ๓๓ ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ ใหน้ายทะเบียนโดยอนุมติัของคณะกรรมการ

กาํหนดเงื(อนไขไวใ้นใบอนุญาตเกี(ยวกบั 
(๑) จาํนวนรถที(ตอ้งใชใ้นการประกอบการขนส่งตามเส้นทางที(ใชใ้นการประกอบการขนส่ง 
(๒) ลกัษณะ ชนิด ขนาดและสีของรถและเครื(องหมายของผูป้ระกอบการขนส่งที(ตอ้งใหป้รากฏประจาํรถทุกคนั 
(๓) จาํนวนที(นั(ง เกณฑน์ํ3าหนกับรรทุก และวิธีการบรรทุก 
(๔) เวลาและจาํนวนเที(ยวของการเดินรถ 
(๕) เส้นทางที(ใชใ้นการประกอบการขนส่ง 
(๖) อตัราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื(นในการขนส่ง 
(๗) เงื(อนไขอื(นที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ตอ้งจดัใหมี้ประกาศเงื(อนไขตาม (๕) และ (๖) ณ ที(ซึ( งอธิบดี

กาํหนด 
  
มาตรา ๓๔ ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ใหน้ายทะเบียนกาํหนดเงื(อนไขตามหลกัเกณฑที์(

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาํหนดไวใ้นใบอนุญาตเกี(ยวกบั 
(๑) จาํนวนรถที(ตอ้งใชใ้นการประกอบการขนส่ง 
(๒) ลกัษณะ ชนิด และขนาดของรถและเครื(องหมายของผูป้ระกอบการขนส่งที(ตอ้งใหป้รากฏประจาํรถทุกคนั 
(๓) สถานที(เกบ็ ซ่อม และบาํรุงรักษา 
(๔) จาํนวนผูป้ระจาํรถ 
(๕) เงื(อนไขอื(นที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๓๕ ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามประเภทที(กาํหนดในกฎกระทรวง ตอ้งจดัใหมี้สมุดประจาํรถ 

ประวติัผูป้ระจาํรถ และหรือใบกาํกบัสินคา้ที(ทาํการขนส่งและตอ้งทาํรายงานเกี(ยวกบัการขนส่งและอุบติัเหตุที(เกิดจากการขนส่งตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที(กาํหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๓๖ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งจดัใหมี้อุปกรณ์และเครื(องมือเครื(องใช ้และตอ้งปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยความปลอดภยัในการขนส่ง ทั3งนี3  ตามที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๓๗ ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางจดัใหมี้ที(พกัผูโ้ดยสารตามระยะทางโดยมีลกัษณะ 

ขนาด จาํนวน และจุดที(ตั3งของที(พกัผูโ้ดยสารตามที(คณะกรรมการกาํหนด 
  



มาตรา ๓๘ หา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เพิ(ม ลดหรือยกเวน้ค่าขนส่งหรือค่าบริการอยา่งอื(นในการ
ขนส่ง เวน้แต่จะไดร้ับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

  
มาตรา ๓๙ หา้มมิใหผู้ไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งไมป่ระจาํ

ทาง ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ หรือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลใชห้รือยอมใหบุ้คคล
อื(นใชร้ถที(ไดร้ับอนุญาตทาํการขนส่งนอกเส้นทาง หรือนอกทอ้งที(ที(ไดร้ับอนุญาตแลว้แต่กรณี เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจาก
นายทะเบียน หรือผูซึ้( งนายทะเบียนมอบหมาย ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที(คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาํหนด 

  
มาตรา ๔๐ หา้มมิใหผู้ไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางกระทาํการขนส่งอนัมีลกัษณะเช่นเดียวหรือ

คลา้ยกบัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางหรือมีลกัษณะเป็นการแย่งผลประโยชน์กบัผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งประจาํทางในเส้นทางที(ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางไดรั้บอนุญาต 

  
มาตรา ๔๐ ทวิ หา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งใชห้รือยินยอมใหผู้ใ้ดปฏิบติัหนา้ที(ขบัรถที(ใชใ้นการ

ขนส่งหากปรากฏวา่ขณะใชห้รือขณะยินยอมใหป้ฏิบติัหนา้ที(ขบัรถ ผูน้ั3นมีอาการ หรือกระทาํการอยา่งหนึ(งอยา่งใดดงัต่อไปนี3  
(๑) เมาสุราหรือของมึนเมาอยา่งอื(น 
(๒) เสพยาเสพติดใหโ้ทษตามกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษ 
(๓) เสพวตัถุที(ออกฤทธิO ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าดว้ยวตัถทีุ(ออกฤทธิO ต่อจิตและประสาท 
ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งคอยดูแลและป้องกนัไม่ใหผู้ซึ้( งมีอาการ หรือกระทาํการตาม (๑) (๒) หรือ 

(๓) ของวรรคหนึ(งปฏิบติัหนา้ที(ขบัรถ 
  
มาตรา ๔๑ ในกรณีที(มีเหตุฉุกเฉิน หรือมีความจาํเป็นที(จะแกไ้ขสถานการณ์เพื(อให้การขนส่งไดร้ับความสะดวกหรือให้

มีรถเพียงพอแก่การขนส่ง นายทะเบียนมีอาํนาจที(จะสั(งเปลี(ยนแปลงเส้นทางการเดินรถ เวลา และจาํนวนเที(ยวของการเดินรถหรือให้ผู ้
ไดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผูใ้ดส่งรถที(ตนไดรั้บอนุญาตไปช่วยเหลือเป็นการชั(วคราวตามควรแก่กรณีแลว้ใหร้ายงาน
คณะกรรมการโดยเร็ว 

  
มาตรา ๔๒ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งแสดงใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หรือใบแทนใบอนุญาตไว้

ในที(เปิดเผย ณ ที(ตั3งสาํนกังานของผูไ้ดรั้บใบอนุญาต 
  
มาตรา ๔๓ ในกรณีที(ใบอนุญาตประกอบการขนส่งสูญหาย ถกูทาํลายหรือชาํรุดในสาระสาํคญั ใหผู้ไ้ดร้ับใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งยื(นคาํขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที(ไดท้ราบถึงการสูญหาย ถกูทาํลายหรือ
ชาํรุดดงักล่าว  

มาตรา ๔๔ ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง ซึ( งประสงคจ์ะเลิกประกอบการขนส่งตอ้งแจง้ความ



ประสงคด์งักล่าวเป็นหนงัสือใหน้ายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนัก่อนวนัเลิกประกอบการขนส่ง 
  
มาตรา ๔๕ ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ซึ(งประสงคจ์ะเลิกประกอบการขนส่งตอ้งแจง้ความ

ประสงคด์งักล่าวเป็นหนงัสือใหน้ายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่หกสิบวนัก่อนวนัเลิกประกอบการขนส่ง 
  
มาตรา ๔๖ เมื(อปรากฏวา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 
(๑) ขาดคุณสมบติัตามมาตรา ๒๔ 
(๒) ไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถกูตอ้งตามเงื(อนไขในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรือไมป่ฏิบติั

หรือปฏิบติัไม่ถกูตอ้งตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยความปลอดภยัของผูโ้ดยสารตามมาตรา ๓๖ หรือไมป่ฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถกูตอ้งตาม
บทบญัญติัในหมวด ๔ วา่ดว้ยการชดใชค่้าเสียหายที(เกิดจากการขนส่ง 

ใหน้ายทะเบียนมีอาํนาจสั(งใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งนั3นปฏิบติัให้ถูกตอ้ง หรือจดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง
ภายในระยะเวลาที(กาํหนด ถา้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ปฏิบติัหรือไม่แกไ้ขใหถู้กตอ้ง หรือเป็นที(เห็นไดว้า่ผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่สามารถจะดาํเนินการตามเงื(อนไขหรือขอ้กาํหนดนั3น หรือการดาํเนินการนั3นน่าจะเป็นเหตุใหเ้กิด
ภยนัตรายหรือเสื(อมประโยชน์ต่อประชาชน ใหน้ายทะเบียนโดยอนุมติัของคณะกรรมการสั(งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งได ้
แต่ถา้เป็นการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางใหเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางที(จะ
พิจารณาอนุมติั 

  
มาตรา ๔๗ ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ( งถูกสั(งเพิกถอนใบอนุญาตตอ้งส่งคืนใบอนุญาตต่อนายทะเบียน

ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที(ถูกสั(งเพิกถอนใบอนุญาต 
  
มาตรา ๔๘ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ( งถูกสั(งเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสิบหา้

วนันบัแต่วนัที(ทราบคาํสั(ง 
คาํวินิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นที(สุด 
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ(งไม่เป็นการทุเลาการบงัคบัตามคาํสั(งเพิกถอนใบอนุญาต 
  
มาตรา ๔๙ ใหอ้ธิบดีหรือนายทะเบียนมีอาํนาจควบคุมดูแลบรรดากิจการที(เกี(ยวกบัการขนส่งใหเ้ป็นไปตามความใน

พระราชบญัญติันี3  และเพื(อประโยชน์ดงักล่าวใหอ้ธิบดีหรือนายทะเบียนมีอาํนาจ 
(๑) เขา้ไปในสถานที(ดาํเนินการของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งในระหวา่งเวลาทาํงานตามปกติ เพื(อทราบ

ขอ้เท็จจริงและเพื(อตรวจสอบบญัชีและเอกสารอื(นที(เกี(ยวขอ้งกบัการประกอบการขนส่ง 
(๒) เรียกผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผูจ้ดัการและพนกังานของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ(งเป็น

นิติบุคคลมาใหถ้อ้ยคาํหรือสั(งใหย้ื(นคาํชี3แจงแสดงขอ้เทจ็จริงตามที(ตอ้งการ 
ในการปฏิบติัตาม (๑) ใหอ้ธิบดีมีอาํนาจมอบหมายใหผู้ต้รวจการหรือพนกังานตรวจสภาพทาํการแทนได ้



ในการปฏิบติัการของอธิบดี นายทะเบียน ผูต้รวจการหรือพนกังานตรวจสภาพตามมาตรานี3  ใหบุ้คคลที(เกี(ยวขอ้งซึ( งอยู่
ในสถานที(นั3นอาํนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร 

  
มาตรา ๕๐ ใหผู้ต้รวจการมีอาํนาจเรียกรถให้หยดุเพื(อทาํการตรวจสอบ และเมื(อเชื(อวา่มีการกระทาํอนัเป็นการฝ่าฝืน

บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติันี3 เกิดขึ3น ใหผู้ต้รวจการมีอาํนาจจบักมุผูฝ่้าฝืนเพื(อส่งใหพ้นกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจดาํเนินคดีต่อไป 
บทบญัญติัในวรรคหนึ( งไม่ลบลา้งอาํนาจจบักุมของพนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ 
  
มาตรา ๕๑ ในการปฏิบติัหนา้ที(ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ใหผู้ต้รวจการและพนกังานตรวจสภาพแสดงบตัร

ประจาํตวัต่อผูซึ้( งเกี(ยวขอ้ง 
บตัรประจาํตวัผูต้รวจการและพนกังานตรวจสภาพใหเ้ป็นไปตามแบบที(รัฐมนตรีกาํหนด 

  
หมวด ๔ 

การชดใชค่้าเสียหายที(เกิดจากการขนส่ง 
                   

  
มาตรา ๕๒ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ผู ้

ไดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ และผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ตอ้งวางหลกัทรัพยเ์ป็นเงิน
สด หรือพนัธบตัรรัฐบาลไทยอย่างใดอย่างหนึ(งหรือทั3งสองอยา่งรวมกนั หรือเป็นสัญญาประกนัภยัและกรมธรรมป์ระกนัภยัซึ( งทาํกบั
บริษทัประกนัภยัที(นายทะเบียนกลางใหค้วามเห็นชอบ ต่อนายทะเบียนกลาง ในกรณีเป็นสญัญาประกนัภยัและกรมธรรมป์ระกนัภยัผู ้
ไดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งเป็นผูเ้อาประกนัภยั โดยใหบุ้คคลภายนอกผูไ้ดรั้บความเสียหายเนื(องจากการขนส่งของตนเป็น
ผูรั้บประโยชน์สาํหรับการชดใชค่้าเสียหายที(เป็นค่าใชจ่้ายเบื3องตน้เพื(อประกนัความเสียหายอนัเกิดแก่ชีวิตหรือร่างกายของ
บุคคลภายนอกและซึ( งผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะตอ้งรับผิดชอบเนื(องจากการขนส่งของตน ทั3งนี3  ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ
และเงื(อนไขที(กาํหนดในกฎกระทรวง 

จาํนวนหรือมลูค่าของหลกัทรัพยต์ามวรรคหนึ(ง ใหก้าํหนดตามขนาดและประเภทของการประกอบการขนส่งแต่ตอ้ง
ไม่นอ้ยกวา่ที(กาํหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที(ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งวางหลกัทรัพยเ์ป็นเงินสดไม่วา่ทั3งหมดหรือบางส่วนใหด้อกผลที(เกิด
จากหลกัทรัพยที์(เป็นเงินสดนั3นตกเป็นของผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที(วางหลกัทรัพย ์

ใหก้รมการขนส่งทางบกเป็นผูรั้บผดิชอบในการเปิดบญัชีเงินฝาก และการเบิกจ่ายเงินจากบญัชีหลกัทรัพยก์บัธนาคาร
ตามระเบียบของกระทรวงการคลงั 

  
มาตรา ๕๓ ในกรณีที(หลกัทรัพยที์(นาํมาวางประกนัตามมาตรา ๕๒ มีจาํนวนหรือมูลค่าลดนอ้ยลง นายทะเบียนกลางมี

อาํนาจสั(งใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งนาํหลกัทรัพยม์าเพิ(มเติมใหค้รบจาํนวนหรือมูลค่าตามที(กาํหนดไดภ้ายในสิบหา้วนันบั



แต่วนัที(ไดรั้บคาํสั(ง 
  
มาตรา ๕๔ ในการวางหลกัทรัพยซึ์( งเป็นพนัธบตัรรัฐบาลไทย ให้ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งทาํหนงัสือมอบ

อาํนาจให้นายทะเบียนกลางมีอาํนาจจดัการจาํหน่ายพนัธบตัรนั3น เพื(อชดใชค่้าเสียหายแทนผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งดว้ย 
  
มาตรา ๕๕ หลกัทรัพยที์(ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งนาํมาวางประกนัตามมาตรา ๕๒ ไม่อยูใ่นความรับผิด

แห่งการบงัคบัคดี เวน้แต่จะเป็นการบงัคบัคดีเพื(อการชาํระหนี3  ซึ( งผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งรับผิดชดใชค่้าเสียหายที(เกิด
แก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอกอนัเนื(องจากการขนส่งของตน 

  
มาตรา ๕๖ เมื(อรถของผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไดก่้อใหเ้กิดความเสียหายแก่ร่างกายหรือชีวิตของบุคคลใด

นอกจากความรับผิดตามที(กาํหนดไวใ้นมาตรา ๕๙ ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ( งเป็นเจา้ของรถที(ก่อใหเ้กิดความเสียหาย
จะตอ้งชดใชค่้าใชจ่้ายเบื3องตน้ใหแ้ก่ผูเ้สียหายหรือทายาทในกรณีที(ผูเ้สียหายถึงแก่ความตาย 

ค่าใชจ่้ายเบื3องตน้ซึ(งจะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูเ้สียหาย ใหจ่้ายตามความร้ายแรงของความเสียหาย ทั3งนี3  ตามอตัราที(กาํหนดใน
กฎกระทรวง 

เพื(อประโยชนแ์ห่งพระราชบญัญติันี3  ค่าใชจ่้ายเบื3องตน้หมายถึง ค่าใชจ่้ายที(ตอ้งใชใ้นการรักษาพยาบาล รวมทั3ง
ค่าใชจ่้ายอื(น ๆ ระหวา่งการรักษาพยาบาลและหรือค่าปลงศพ 

  
มาตรา ๕๗ เมื(อผูเ้สียหายหรือทายาทในกรณีที(ผูเ้สียหายถึงแก่ความตาย ประสงคจ์ะไดรั้บชดใชค่้าใชจ่้ายเบื3องตน้ ใหยื้(น

คาํขอตามแบบที(กรมตาํรวจกาํหนดต่อพนกังานสอบสวน โดยแสดงพยานหลกัฐานวา่ผูเ้สียหายไดรั้บความเสียหายจากรถของผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ใหพ้นกังานสอบสวนพิจารณาจากสาํนวนการสอบสวน และเมื(อเห็นว่าความเสียหายไดเ้กิดขึ3นจากรถ
ของผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งคนัใด ให้มีหนงัสือสั(งใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ( งเป็นเจา้ของรถคนันั3นชดใช้
ค่าใชจ่้ายเบื3องตน้ตามจาํนวนที(กาํหนดในกฎกระทรวงซึ( งออกตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง ในการนี3 ใหแ้จง้ใหน้ายทะเบียนกลางทราบ
โดยเร็วดว้ย 

ในการสั(งของพนกังานสอบสวนตามวรรคหนึ(ง พนกังานสอบสวนตอ้งพิจารณาสั(งภายในเจด็วนันบัแต่วนัที(ไดรั้บคาํ
ขอ 

ในการชดใชค่้าใชจ่้ายเบื3องตน้ตามวรรคหนึ( ง ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตอ้งชาํระภายในเจด็วนันบัแต่วนัที(
ไดร้ับคาํสั(งจากพนกังานสอบสวน 

  
มาตรา ๕๘ ผูเ้สียหายหรือทายาทของผูเ้สียหายตอ้งใชสิ้ทธิในการขอรับชดใชค่้าใชจ่้ายเบื3องตน้ตามมาตรา ๕๗ ภายใน

กาํหนดหนึ( งปีนบัแต่วนัที(ความเสียหายเกิดขึ3น 
  
มาตรา ๕๙ การชดใชค่้าใชจ่้ายเบื3องตน้ตามหมวดนี3ไม่ตดัสิทธิผูเ้สียหายในอนัที(จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื(อ



ความเสียหายอนัเกิดจากการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
  
มาตรา ๖๐ บุคคลซึ(งมีสิทธิไดร้ับชดใชค่้าใชจ่้ายเบื3องตน้ตามหมวดนี3ไดแ้ก่ผูเ้สียหายดงัต่อไปนี3  
(๑) ผูเ้สียหายซึ(งมิไดอ้ยูใ่นรถคนัที(ก่อใหเ้กิดความเสียหาย แต่ไดร้ับความเสียหายจากรถที(ก่อให้เกิดความเสียหายขึ3น 
(๒) ผูเ้สียหายซึ( งอยู่ในรถคนัที(ก่อใหเ้กิดความเสียหาย แต่ไม่รวมถึงผูข้บัรถ คนงานหรือลูกจา้งประจาํรถซึ( งอยู่ใน

ระหวา่งปฏิบติัหนา้ที( 
(๓) ผูเ้สียหายซึ(งอยู่ในรถคนัที(ไม่ไดก่้อใหเ้กิดความเสียหาย 
  
มาตรา ๖๑ ในกรณีที(ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งไมเ่ห็นดว้ยกบัคาํสั(งของพนกังานสอบสวนตามมาตรา ๕๗ 

ใหอุ้ทธรณ์คาํสั(งดงักล่าวต่อคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัไดรั้บคาํสั(งของพนกังานสอบสวน
ตามมาตรา ๕๗ และใหพ้นกังานสอบสวนบนัทึกความเห็นของผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ( งไม่เห็นดว้ยไวใ้นสาํนวนการ
สอบสวน 

คาํวินิจฉยัของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งกลางให้เป็นที(สุด 
  
มาตรา ๖๒ ในกรณีที(ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งอุทธรณ์คาํสั(งของพนกังานสอบสวน ถา้คณะกรรมการ

ควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีความเห็นตามความเห็นของพนกังานสอบสวน ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งชดใช้
ค่าใชจ่้ายเบื3องตน้ให้แก่ผูเ้สียหายหรือทายาทของผูเ้สียหายเพิ(มขึ3นจากค่าใชจ่้ายเบื3องตน้ที(พนกังานสอบสวนกาํหนดไวอี้กร้อยละสิบ 

  
มาตรา ๖๓ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดไม่ยอมชดใชค่้าใชจ่้ายเบื3องตน้ตามคาํสั(งของพนกังานสอบสวน

ตามมาตรา ๕๗ หรือตามคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางตามมาตรา ๖๑ ในกรณีที(เป็นผูไ้ดร้ับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งตามมาตรา ๕๒ ใหน้ายทะเบียนกลางมีอาํนาจนาํหลกัทรัพยข์องผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งนั3นซึ( งไดน้าํมา
วางไวเ้ป็นประกนัชดใชค่้าใชจ่้ายเบื3องตน้แทนได ้

  
มาตรา ๖๔ ในกรณีที(ผูเ้สียหายไม่ไดรั้บชดใชค่้าใชจ่้ายเบื3องตน้หรือไดรั้บชดใชไ้ม่ครบตามจาํนวนที(พนกังานสอบสวน

หรือคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางสั(ง ไม่ว่าเพราะเหตุหลกัทรัพยที์(วางประกนัไวไ้ม่พอจ่ายค่าใชจ่้ายเบื3องตน้ หรือเพราะ
เหตุอื(นใด เมื(อผูเ้สียหายไดร้้องเรียนต่อนายทะเบียนกลาง ใหน้ายทะเบียนกลางสั(งใหผู้ไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งชาํระใหเ้สร็จ
สิ3นภายในเจด็วนันบัแต่วนัที(ไดรั้บคาํสั(ง ถา้ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ปฏิบติัตามคาํสั(งของนายทะเบียนกลางดงักล่าว ให้
นายทะเบียนกลางเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และใหน้าํมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  
หมวด ๕ 

การรับจดัการขนส่ง 
                   



  
มาตรา ๖๕ หา้มมิใหผู้ใ้ดประกอบการรับจดัการขนส่ง เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๖๖ ในการออกใบอนุญาตประกอบการรับจดัการขนส่ง ใหน้ายทะเบียนกลางโดยอนุมติัของคณะกรรมการ

ควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาํหนดเงื(อนไขไวใ้นใบอนุญาตเกี(ยวกบั 
(๑) ทอ้งที(ที(ประกอบการรับจดัการขนส่ง 
(๒) สถานที(ตั3งสาํนกังานของผูป้ระกอบการรับจดัการขนส่ง 
(๓) สถานที(พกัคน สตัว ์หรือเกบ็สิ(งของ 
(๔) วิธีการปฏิบติัเกี(ยวกบัสวสัดิภาพ ความสะดวกและความปลอดภยัในการรับจดัการขนส่ง 
(๕) อตัราค่าบริการรับจดัการขนส่ง 
(๖) เงื(อนไขอื(นตามที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการรับจดัการขนส่งตอ้งจดัให้มีการประกาศเงื(อนไขตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ณ ที(ซึ( ง

อธิบดีกาํหนด 
  
มาตรา ๖๗ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตามมาตรา ๖๕ ตอ้งวางหลกัทรัพยต่์อนายทะเบียน เพื(อเป็นประกนัการปฏิบติัตามสัญญา

รับจดัการขนส่ง ทั3งนี3  ตามจาํนวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๖๘ ในกรณีที(หลกัทรัพยที์(นาํมาวางประกนัตามมาตรา ๖๗ มีจาํนวนหรือมูลค่าลดนอ้ยลง นายทะเบียนมีอาํนาจ

สั(งใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตนาํหลกัทรัพยม์าเพิ(มเติมใหค้รบจาํนวนหรือมูลค่าตามที(กาํหนดภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที(ไดรั้บคาํสั(ง 
  
มาตรา ๖๙ ใบอนุญาตประกอบการรับจดัการขนส่งให้มีอายสุองปีนบัแต่วนัที(ออกใบอนุญาต 
การขอต่ออายใุบอนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๗๐ ใหน้าํมาตรา ๒๔ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มา

ใชบ้งัคบัแก่การประกอบการรับจดัการขนส่งโดยอนุโลม 
  

หมวด ๖ 
รถ 

                   
  

มาตรา ๗๑ รถที(ใชใ้นการขนส่งตอ้งมีสภาพมั(นคงแข็งแรง มีเครื(องอุปกรณ์และส่วนควบถกูตอ้งตามที(กาํหนดใน



กฎกระทรวงกบัไดจ้ดทะเบียนตามมาตรา ๗๓ และเสียภาษีตามมาตรา ๘๕ แลว้ 
รถที(ใชใ้นการขนส่งที(เสียภาษีตามพระราชบญัญติันี3แลว้ ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีรถยนตต์ามกฎหมายวา่ดว้ย

รถยนต ์
  
มาตรา ๗๒ รถที(จะนาํมาจดทะเบียนและเสียภาษีตอ้งผ่านการตรวจสภาพรถจากพนกังานตรวจสภาพ หรือจากสถาน

ตรวจสภาพรถที(ไดร้ับอนุญาตตามมาตรา ๗๔ เวน้แต่รถประเภท หรือชนิดใดที(สมควรไดร้ับการยกเวน้การตรวจสภาพเป็นครั3 งคราวให้
กาํหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที(ปรากฏวา่รถที(นาํมารับการตรวจสภาพนั3นมีสภาพมั(นคงแข็งแรง มีเครื(อง อุปกรณ์ และส่วนควบถกูตอ้งตามที(
กาํหนดในกฎกระทรวงแลว้ ใหพ้นกังานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถที(ไดรั้บการอนุญาตออกใบรับรองให ้

ใบรับรองการตรวจสภาพรถใหท้าํตามแบบที(อธิบดีกาํหนด 
  
มาตรา ๗๓ เมื(อนายทะเบียนเห็นวา่พนกังานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถที(ไดร้ับอนุญาตไดต้รวจสภาพรถ

ถกูตอ้งตามที(บญัญติัไวใ้นมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ แลว้ ใหรั้บจดทะเบียนและออกหนงัสือแสดงการจดทะเบียนพร้อมกบัแผ่นป้าย
เลขทะเบียนรถคนันั3นใหโ้ดยไม่ชกัชา้ 

  
มาตรา ๗๔ ผูใ้ดประสงคจ์ะจดัตั3งสถานตรวจสภาพรถเพื(อรับรองสภาพรถตามพระราชบญัญติันี3  ตอ้งไดรั้บใบอนุญาต

จากนายทะเบียนกลาง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื(อนไขที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๗๕ ใบอนุญาตจดัตั3งสถานตรวจสภาพรถใหมี้อายุสามปีนบัแต่วนัที(ออกใบอนุญาต 
การขอต่ออายใุบอนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๗๖ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจดัตั3งสถานตรวจสภาพรถผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามเงื(อนไขที(กาํหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 

๗๔ ใหน้ายทะเบียนกลางมีอาํนาจสั(งเพิกถอนใบอนุญาตจดัตั3งสถานตรวจสภาพรถนั3นได ้
ใหน้าํมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใชบ้งัคบัแก่การจดัตั3งสถานตรวจสภาพรถที(ไดรั้บอนุญาตโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๗๗ หนงัสือแสดงการจดทะเบียนรถใหใ้ชไ้ดสี้(งวดนบัแต่งวดที(ออกหนงัสือนี3  
ใหเ้ดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคมเป็นเดือนแรกของแต่ละงวด 
การขอต่ออายทุะเบียน ใหย้ื(นคาํขอต่อนายทะเบียนภายในเวลาที(นายทะเบียนจะไดป้ระกาศกาํหนด 
ใหน้าํมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓ มาใชบ้งัคบัแก่การขอต่ออายทุะเบียนโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๗๘ หา้มมิใหมี้การแกไ้ขเพิ(มเติมหรือเปลี(ยนแปลงสภาพเครื(องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถใหผ้ิดแผกแตกต่าง



ในสาระสาํคญัตามที(กาํหนดในกฎกระทรวง เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากนายทะเบียน 
  
มาตรา ๗๙ ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งที(ประสงคจ์ะเลิกใชร้ถที(จดทะเบียนแลว้ แจง้เป็นหนงัสือใหน้าย

ทะเบียนทราบและนาํแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถคืนแก่นายทะเบียนภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที(เลิกใชร้ถนั3น 
  
มาตรา ๘๐ ใหผู้ไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ( งมีความจาํเป็นจะตอ้งระงบัใชร้ถนั3นชั(วคราวเป็นเวลาเกินสิบหา้

วนัแจง้เป็นหนงัสือใหน้ายทะเบียนทราบก่อนวนัที(จะระงบัใชร้ถนั3น 
  
มาตรา ๘๑ รถที(ยงัมิไดจ้ดทะเบียนตามความในพระราชบญัญติันี3หรือรถที(เลิกใชต้ามมาตรา ๗๙ ถา้จะนาํมาใชเ้พื(อขาย

หรือเพื(อซ่อม ตอ้งมีใบอนุญาตและเครื(องหมายโดยเฉพาะตามที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
ใบอนุญาตและเครื(องหมายดงักล่าวใชไ้ดเ้ฉพาะรถที(อยูใ่นความครอบครองของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตโดยสับเปลี(ยนกนัได ้

ไม่เฉพาะคนั 
  
มาตรา ๘๒ การโอนรถซึ( งไดจ้ดทะเบียนตามมาตรา ๗๓ แลว้ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะตอ้งแจง้ต่อนายทะเบียนภายในสิบ

หา้วนันบัแต่วนัโอนและใหน้ายทะเบียนจดแจง้การโอนไวใ้นหนงัสือแสดงการจดทะเบียนรถนั3น 
  
มาตรา ๘๓ เมื(อผูต้รวจการตรวจพบว่ารถคนัใดมีสภาพไม่มั(นคงแข็งแรงหรือมีเครื(องอุปกรณ์หรือส่วนควบไม่ครบถว้น 

หรือไม่ถูกตอ้งตามที(กาํหนดในกฎกระทรวง ใหผู้ต้รวจการรายงานให้นายทะเบียนทราบ แต่ถา้ปรากฏโดยชดัแจง้ว่าการใชร้ถคนันั3น
ต่อไปน่าจะเป็นเหตุใหเ้กิดภยนัตรายแก่การขนส่ง ใหผู้ต้รวจการมีอาํนาจสั(งระงบัใชไ้วเ้ป็นการชั(วคราวได ้และใหรี้บรายงานใหน้าย
ทะเบียนทราบภายในยี(สิบสี(ชั(วโมง 

ใหน้ายทะเบียนมีอาํนาจสั(งใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูเ้ป็นเจา้ของรถตามวรรคหนึ(ง จดัการส่งรถคนันั3น
ไปใหพ้นกังานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถที(ไดรั้บอนุญาตตรวจสอบความบกพร่องตามรายงานของผูต้รวจการภายในเวลาที(
กาํหนด 

เมื(อนายทะเบียนมีคาํสั(งตามวรรคสองแลว้ ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตงดการใชร้ถดงักล่าวไวจ้นกวา่นายทะเบียนจะมีคาํสั(ง
อนุญาตให้ใชไ้ดต่้อไป 

  
มาตรา ๘๔ เมื(อพนกังานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถที(ไดรั้บอนุญาตเห็นว่ารถที(นาํมาใหต้รวจตามมาตรา ๘๓ 

สมควรจะตอ้งซ่อมแซม ปรับปรุงเพื(อใหร้ถกลบัมีสภาพมั(นคงแข็งแรง หรือจะตอ้งแกไ้ขเปลี(ยนแปลงอุปกรณ์หรือส่วนควบใหถ้กูตอ้ง
ตามที(กาํหนดในกฎกระทรวง ใหแ้จง้ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งดาํเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือแกไ้ขเปลี(ยนแปลงให้
ถกูตอ้ง แลว้ให้พนกังานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถที(ไดรั้บอนุญาตตรวจสอบความถูกตอ้งและรายงานใหน้ายทะเบียนทราบ 

เมื(อไดพิ้จารณาเห็นสมควรตามรายงานของพนกังานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถที(ไดร้ับอนุญาตตามวรรค
หนึ( ง ใหน้ายทะเบียนอนุญาตใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งใชร้ถคนันั3นต่อไปได ้



  
มาตรา ๘๕ เพื(อประโยชนใ์นการจดัเก็บภาษีรถตามพระราชบญัญติันี3  กรมการขนส่งทางบกจะกาํหนดเวลาการชาํระ

ภาษีรถประจาํปีสาํหรับผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งแต่ละรายกไ็ด ้และใหค้าํนวณภาษีตามนํ3าหนกัรถตามอตัราในบญัชีทา้ย
พระราชบญัญติันี3  

ในการคาํนวณนํ3าหนกัรถ ใหร้วมนํ3าหนกัของรถและเครื(องอุปกรณ์ที(ติดอยู่กบัตวัรถ ตามปกติแต่ไม่รวมนํ3าหนกัของ
นํ3ามนัเชื3อเพลิง นํ3 ามนัเครื(อง นํ3าและเครื(องมือประจาํรถ เศษของหนึ( งกิโลกรัมใหปั้ดทิ3ง 

เงินภาษีรถตามพระราชบญัญติันี3 ที(จดัเกบ็ไดใ้นกรุงเทพมหานครใหต้กเป็นรายไดข้องกรุงเทพมหานคร ส่วนในจงัหวดั
อื(นใหต้กเป็นรายไดข้องราชการส่วนทอ้งถิ(นในจงัหวดันั3น โดยใหจ้งัหวดัจดัสรรตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที(กาํหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๘๖ ภาษีรถใหช้าํระล่วงหนา้เป็นรายปีต่อนายทะเบียน และจะขอชาํระเป็นงวดกไ็ด ้แต่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม

เพิ(มตามที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
รถที(จดทะเบียนใหม่ในงวดใด ให้ชาํระภาษีตั3งแต่งวดนั3นเป็นตน้ไป 
ถา้เจา้ของรถไม่ชาํระภาษีภายในกาํหนดเวลาที(จะตอ้งชาํระใหเ้สียเงินเพิ(มอีกร้อยละหนึ(งต่อเดือน หรือเศษของเดือน

ของภาษีที(ตอ้งชาํระ 
เงินเพิ(มตามมาตรานี3 ใหถื้อเป็นเงินภาษี 
  
มาตรา ๘๖/๑ รถที(ไดเ้สียภาษีรถประจาํปีสาํหรับปีใด ถา้เปลี(ยนเจา้ของรถ เจา้ของใหม่ไม่ตอ้งเสียภาษีรถประจาํปีในปี

นั3นอีก 
  
มาตรา ๘๖/๒ ในระหว่างที(เจา้ของรถคา้งชาํระภาษีรถประจาํปี ใหน้ายทะเบียนมีอาํนาจที(จะไม่รับดาํเนินการทาง

ทะเบียนจนกว่าเจา้ของรถจะเสียภาษีที(คา้งชาํระใหค้รบถว้นก่อนหรือไดมี้การดาํเนินการตามมาตรา ๘๖/๓ วรรคสองแลว้ 
  
มาตรา ๘๖/๓ รถที(คา้งชาํระภาษีรถประจาํปีไมถึ่งสามปี หากเจา้ของรถประสงค์จะขอเสียภาษีรถประจาํปีเพื(อใชร้ถในปี

นั3น ใหน้ายทะเบียนรับชาํระภาษีนั3นได ้
สาํหรับภาษีรถที(คา้งชาํระใหน้ายทะเบียนกาํหนดจาํนวนเงิน และระยะเวลาในการชาํระตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ

เงื(อนไขที(อธิบดีประกาศกาํหนด 
ในกรณีที(เจา้ของรถผิดนดัไม่เสียภาษีรถที(คา้งชาํระตามวรรคสองใหค้รบถว้นนายทะเบียนมีอาํนาจที(จะไม่รับ

ดาํเนินการทางทะเบียน จนกวา่เจา้ของรถจะเสียภาษีรถที(คา้งชาํระใหค้รบถว้น 
  
มาตรา ๘๖/๔ รถที(คา้งชาํระภาษีรถประจาํปีติดต่อกนัครบสามปี ใหก้ารจดทะเบียนรถเป็นอนัระงบัไป ในการนี3 ใหน้าย

ทะเบียนประกาศหมายเลขทะเบียนพร้อมทั3งจาํนวนภาษีที(คา้งชาํระไว ้ณ ที(ทาํการนายทะเบียนและในสถานที(ที(อธิบดีประกาศกาํหนด 
และแจง้ให้เจา้ของรถหรือผูค้รอบครองรถทราบ และใหบุ้คคลดงักล่าวส่งคืนแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถต่อนายทะเบียนและนาํหนงัสือ



แสดงการจดทะเบียนรถมาแสดงต่อนายทะเบียนเพื(อบนัทึกหลกัฐานการระงบัทะเบียนรถภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที(ไดแ้จง้และปิด
ประกาศดงักล่าว 

ในกรณีที(เจา้ของรถหรือผูค้รองครอบรถมิไดด้าํเนินการตามวรรคหนึ(งใหน้ายทะเบียนหรือผูต้รวจการหรือผูซึ้( งอธิบดี
มอบหมายมีอาํนาจยึดแผน่ป้ายเลขทะเบียนรถได ้

ใหภ้าระภาษีรถประจาํปีหลงัจากปีที(สามเป็นอนัระงบัไป แต่เจา้ของรถหรือผูค้รอบครอบรถยงัคงตอ้งเสียภาษีที(คา้ง
ชาํระใหค้รบถว้น และใหน้าํมาตรา ๘๖/๒ และมาตรา ๘๖/๓ วรรคสอง และวรรคสามมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๘๗ รถที(ไดจ้ดทะเบียนและเสียภาษีแลว้ ถา้ต่อมามีการแกไ้ขเปลี(ยนแปลงหรือปรับปรุงเพิ(มเติม เป็นเหตุใหร้ถมี

นํ3าหนกัเพิ(มขึ3นจากเดิม เจา้ของรถจะตอ้งเสียภาษีเพิ(มตามนํ3าหนกัที(เพิ(มขึ3นดว้ย และใหน้าํมาตรา ๘๖ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี(มา
ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๘๘ รถที(ใชใ้นการขนส่งส่วนบุคคลของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนทอ้งถิ(น วดั มูลนิธิ และสภากาชาด

ไทย ใหไ้ดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษี 
  
มาตรา ๘๘ ทวิ (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๘๙ รถที(ไดจ้ดทะเบียนแลว้ ถา้ไม่ไดเ้สียภาษีตามกาํหนดตามมาตรา ๘๖ เจา้ของรถตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบียน

ทราบพร้อมกบันาํแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถนั3นคืนต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัถึงกาํหนดเสียภาษีครั3 งถดัไป 
เจา้ของรถผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามวรรคหนึ( งจะตอ้งเสียภาษีครั3 งถดัไปตามมาตรา ๘๖ 
  
มาตรา ๙๐ เจา้ของรถตอ้งติดแผน่ป้ายเลขทะเบียนและเครื(องหมายแสดงการเสียภาษีที(นายทะเบียนออกใหไ้วก้บัตวัรถ

ตามที(อธิบดีกาํหนด 
  
มาตรา ๙๑ ในกรณีที(แผ่นป้ายเลขทะเบียนหรือเครื(องหมายแสดงการเสียภาษีสูญหาย ถูกทาํลาย ชาํรุดหรือลบเลือนใน

สาระสาํคญั ใหเ้จา้ของรถยื(นคาํขอ ขอรับแผน่ป้ายเลขทะเบียนหรือเครื(องหมายแสดงการเสียภาษีต่อนายทะเบียน ภายในสิบหา้วนันบัแต่
วนัที(ไดท้ราบถึงการสูญหาย ถกูทาํลาย ชาํรุด หรือลบเลือนดงักลา่ว 

  
หมวด ๗ 

ผูป้ระจาํรถ 
                   

  
มาตรา ๙๒ ผูป้ระจาํรถ ไดแ้ก่ 



(๑) ผูข้บัรถ 
(๒) ผูเ้กบ็ค่าโดยสาร 
(๓) นายตรวจ 
(๔) ผูบ้ริการตามที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๙๓ หา้มมิใหผู้ใ้ดปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถ เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๙๔ ใบอนุญาตสาํหรับผูป้ระจาํรถ มี ๔ ประเภท คือ 
(๑) ใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถ 
(๒) ใบอนุญาตเป็นผูเ้กบ็ค่าโดยสาร 
(๓) ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ 
(๔) ใบอนุญาตเป็นผูบ้ริการ 
ใบอนุญาตแต่ละประเภทจะใชส้บัเปลี(ยนกนัไม่ได ้เวน้แต่ใบอนุญาตประเภทที(หนึ(ง ประเภทที(สาม และประเภทที(สี(ใช้

เป็นใบอนุญาตประเภทที(สองได ้
  
มาตรา ๙๕ ใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถมีดงันี3  
(๑) ชนิดที(หนึ(ง ใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถสาํหรับรถที(มีนํ3าหนกัรถและนํ3าหนกับรรทุกรวมกนัไมเ่กินสามพนัหา้ร้อย

กิโลกรัมที(มิไดใ้ชข้นส่งผูโ้ดยสาร หรือสาํหรับรถขนส่งผูโ้ดยสารไม่เกินยี(สิบคน 
(๒) ชนิดที(สอง ใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถสาํหรับรถที(มีนํ3าหนกัรถและนํ3าหนกับรรทุกรวมกนัเกินกวา่สามพนัห้าร้อย

กิโลกรัมที(มิไดใ้ชข้นส่งผูโ้ดยสาร หรือสาํหรับรถขนส่งผูโ้ดยสารเกินยี(สิบคน 
(๓) ชนิดที(สาม ใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถซึ( งโดยสภาพใชส้าํหรับลากจูงรถอื(นหรือลอ้เลื(อนที(บรรทุกสิ(งใด ๆ บนลอ้เลื(อน

นั3น 
(๔) ชนิดที(สี(  ใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถสาํหรับรถที(ใชข้นส่งวตัถุอนัตรายตามประเภท หรือชนิดและลกัษณะการบรรทุก

ตามที(อธิบดีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใบอนุญาตแต่ละชนิดใชส้บัเปลี(ยนกนัไมไ่ด ้เวน้แต่ใบอนุญาตชนิดที(สอง ชนิดที(สาม และชนิดที(สี(ใชเ้ป็นใบอนุญาต

ชนิดที(หนึ(งได ้ใบอนุญาตชนิดที(สามและชนิดที(สี(ใชเ้ป็นใบอนุญาตชนิดที(สองได ้และใบอนุญาตชนิดที(สี(ใชเ้ป็นใบอนุญาตชนิดที(สาม
ได ้

ประกาศของอธิบดีตามความใน (๔) ของวรรคหนึ(ง ใหมี้ผลใชบ้งัคบัเมื(อพน้กาํหนดหกสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๙๖ ผูข้อรับใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถตามมาตรา ๙๓ ในประเภทการขนส่งประจาํทาง การขนส่ง



ไม่ประจาํทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ตอ้งมีคุณสมบติัและลกัษณะดงัต่อไปนี3  
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีความรู้และความสามารถตามที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
(๓) ไม่เป็นผูมี้ร่างกายพิการจนเป็นที(เห็นไดว้า่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที(ไดด้ว้ยความเหมาะสม 
(๔) ไม่เป็นผูว้ิกลจริตหรือจิตฟั(นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๕) ไม่เป็นผูมี้โรคติดต่ออนัเป็นที(รังเกียจ 
(๖) ไม่เป็นผูติ้ดสุรายาเมาหรือยาเสพติดใหโ้ทษ 
(๗) ไม่เป็นผูมี้ใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถประเภทหรือชนิดเดียวกบัที(ไดรั้บอนุญาตอยู่แลว้ 
(๘) ไม่เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถูกพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถ เวน้แต่การเพิกถอน

ใบอนุญาตนั3นพน้กาํหนดสามปีแลว้นบัแต่วนัที(มีคาํสั(งเพิกถอนใบอนุญาต 
(๙) ไม่เป็นผูเ้คยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที(สุดหรือคาํสั(งที(ชอบดว้ยกฎหมายใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับ

ความผิดอนัไดก้ระทาํโดยประมาทที(มิใช่เกี(ยวกบัการใชร้ถในการกระทาํผิดหรือความผิดลหุโทษ หรือไดพ้น้โทษมาแลว้เกินสามปี 
(๑๐) ไม่เป็นผูเ้คยถูกควบคุมตวัเพราะมีพฤติการณ์เป็นภยัต่อสงัคม หรือเป็นอนัธพาล เวน้แต่ไดพ้น้จากการควบคุมตวั

มาแลว้เกินหนึ(งปี 
  
มาตรา ๙๗ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๙๖ ผูข้อรับใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถตอ้งมีอายไุม่ตํ(ากวา่ที(กาํหนดในกฎกระทรวง และได้

ผา่นการศึกษาและจบหลกัสูตรจากโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบกหรือโรงเรียนสอนขบัรถที(กรมการขนส่งทางบกรับรอง 
การรับรองโรงเรียนสอนขบัรถตามวรรคหนึ(ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑวิ์ธีการและเงื(อนไขที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๙๘ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๙๖ ผูข้อรับใบอนุญาตเป็นผูเ้กบ็ค่าโดยสาร นายตรวจ และผูบ้ริการตอ้งมีอายุไม่ตํ(ากวา่

ที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๙๙ ผูข้อรับใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถในการขนส่งส่วนบุคคลตอ้งมีคุณสมบติัและมีลกัษณะตาม

มาตรา ๙๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) และตอ้งมีอายไุม่ตํ(ากวา่ที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๑๐๐ ใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถให้มีอายสุามปีนบัแต่วนัที(ออกใบอนุญาต 
การต่ออายุใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถ ใหผู้ไ้ดร้ับใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถยื(นคาํขอต่อนาย

ทะเบียนก่อนวนัที(ใบอนุญาตสิ3นอายตุามแบบที(นายทะเบียนกาํหนด 
  
มาตรา ๑๐๑ ในขณะปฏิบติัหนา้ที( ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถตอ้งมีใบอนุญาตอยู่กบัตวัและตอ้ง

แสดงต่อนายทะเบียนหรือผูต้รวจการเมื(อขอตรวจ 
  



มาตรา ๑๐๒ ในขณะปฏิบติัหนา้ที( ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถตอ้ง 
(๑) แต่งกายสะอาดเรียบร้อยตามแบบที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
(๒) ไม่แสดงกิริยาหรือใชถ้อ้ยคาํเป็นการเสียดสี ดูหมิ(น กา้วร้าว รังแก รบกวน หรือหยาบหยามผูห้นึ( งผูใ้ด หรือแสดง

กิริยาวาจาหรือส่งเสียงดว้ยประการหนึ( งประการใดในลกัษณะไม่สมควรหรือไม่สุภาพ 
(๓) ไม่เสพหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอยา่งอื(น 
(๓ ทวิ) ไม่เสพยาเสพติดใหโ้ทษตามกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษ 
(๓ ตรี) ไม่เสพวตัถุที(ออกฤทธิO ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าดว้ยวตัถุที(ออกฤทธิO ต่อจิตและประสาท 
(๔) ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดว่าดว้ยความปลอดภยัในการขนส่งตามที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๑๐๒ ทวิ ในกรณีมีเหตุอนัควรเชื(อวา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถผูใ้ด ในขณะปฏิบติัหนา้ที(

นั3นมีสารอยูใ่นร่างกายอนัเกิดจากการเสพสุราหรือของมึนเมาอยา่งอื(น หรือยาเสพติดใหโ้ทษ หรือวตัถุที(ออกฤทธิO ต่อจิตและประสาท ให้
ผูต้รวจการหรือพนกังานฝ่ายปกครอง หรือตาํรวจมีอาํนาจตรวจหรือทดสอบหรือสั(งใหร้ับการตรวจหรือทดสอบว่าผูน้ั3นมีสารนั3น ๆ อยู่
ในร่างกายหรือไม่ 

เจา้พนกังานผูมี้อาํนาจ วิธีการตรวจหรือทดสอบตามวรรคหนึ(ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที(อธิบดีกาํหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๑๐๓ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถนอกจากจะตอ้งปฏิบติัตามที(บญัญติัไวใ้นมาตรา ๑๐๒ แลว้ จะตอ้ง 
(๑) ไม่ขบัรถในเวลาที(ร่างกายหรือจิตใจหย่อนความสามารถ 
(๒) ไม่รับบรรทุกบุคคลที(เป็นโรคเรื3 อนหรือโรคติดต่อที(น่ารังเกียจไปกบัผูโ้ดยสารอื(น 
(๓) ไม่รับบรรทุกศพ สตัว ์หรือสิ(งของที(อาจเกิดอนัตรายหรือเป็นที(พึงรังเกียจไปกบัผูโ้ดยสาร 
(๔) ไม่รับบรรทุกนํ3ามนัเชื3อเพลิง ระเบิด หรือวตัถุอนัตรายโดยฝ่าฝืนขอ้หา้ม ตามที(อธิบดีกาํหนดโดยประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 
(๕) ตอ้งหยดุหรือจอดรถ ณ สถานีขนส่งและปฏิบติัตามระเบียบเกี(ยวกบัสถานีขนส่งตามมาตรา ๑๙ (๘) และ (๑๐) 
  
มาตรา ๑๐๓ ทวิ ภายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานในการปฏิบติัหนา้ที(ขบัรถในรอบยี(สิบสี(ชั(วโมง หา้ม

มิใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถปฏิบติัหนา้ที(ขบัรถติดต่อกนัเกินสี(ชั(วโมงนบัแต่ขณะเริ(มปฏิบติัหนา้ที(ขบัรถ แต่ถา้ในระหวา่งนั3น ผู ้
ไดร้ับใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถไดพ้กัติดต่อกนัเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ครึ( งชั(วโมง กใ็หป้ฏิบติัหนา้ที(ขบัรถต่อไปไดอี้กไม่เกินสี(ชั(วโมง
ติดต่อกนั 

  
มาตรา ๑๐๔ หา้มมิใหผู้ไ้ดร้ับใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถกระทาํการใด ๆ ให้ผูโ้ดยสารจาํตอ้งลงจากรถ

ก่อนที(จะไดโ้ดยสารถึงจุดหมายปลายทาง โดยที(ไดช้าํระค่าโดยสารถกูตอ้งตามอตัราที(กาํหนดแลว้ 
  



มาตรา ๑๐๕ หา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถละเวน้การหยุดรถเพื(อรับหรือส่งผูโ้ดยสาร ณ ที(ที(มีเครื(องหมายให้
รถนั3นหยุด ในเมื(อปรากฏวา่มีผูโ้ดยสารตอ้งการใหห้ยุดรถเพื(อรับหรือส่ง 

  
มาตรา ๑๐๖ ในขณะปฏิบติัหนา้ที(หา้มมิใหผู้ไ้ดร้ับใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการละทิ3งหนา้ที(โดย

ไม่มีเหตุอนัสมควร 
  
มาตรา ๑๐๖ ทวิ ในกรณีที(มีความตกลงระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลต่างประเทศ วา่ดว้ยการยอมรับใบอนุญาตขบัรถ

ภายในประเทศซึ( งกนัและกนั คนต่างดา้วซึ( งไดรั้บอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการชั(วคราวตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง และมี
ใบอนุญาตขบัรถที(ออกโดยพนกังานเจา้หนา้ที(หรือสมาคมยานยนตที์(ไดร้ับอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศที(มีความตกลงดงักล่าวกบั
รัฐบาลไทย อาจใชใ้บอนุญาตขบัรถของประเทศนั3นขบัรถในราชอาณาจกัรไดต้ามประเภทและชนิดของรถที(ระบุไวใ้นใบอนุญาตขบัรถ
นั3น แต่ตอ้งปฏิบติัตามอนุสัญญาและหรือความตกลงที(มีอยู่ระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลของประเทศนั3น ๆ และตามบทบญัญติัทั3งหลาย
ในส่วนที(เกี(ยวกบัหนา้ที(ของผูข้บัรถตามพระราชบญัญติันี3  

  
มาตรา ๑๐๗ ในการขนส่งประจาํทางหรือการขนส่งไม่ประจาํทางระหวา่งจงัหวดัหรือระหวา่งประเทศไทยกบั

ต่างประเทศ หา้มมิให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถรับบรรทุกผูโ้ดยสารเกินจาํนวนที(นั(งผูโ้ดยสารที(กาํหนดไวใ้นใบอนุญาต 
  
มาตรา ๑๐๘ เมื(อปรากฏวา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถผูใ้ดขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตามที(

บญัญติัไวใ้นมาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๙๙ หรือบกพร่องไปในภายหลงัเมื(อไดรั้บใบอนุญาตแลว้ ใหน้ายทะเบียนสั(ง
เพิกถอนใบอนุญาตของผูน้ั3นเสีย 

  
มาตรา ๑๐๙ ถา้ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถผูใ้ด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัทั3งหลายใน

หมวดนี3  ใหผู้ต้รวจการมีอาํนาจยึดใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถของผูน้ั3น และสั(งเป็นหนงัสือให้ผูน้ั3นไปรายงานตนต่อนาย
ทะเบียนภายในเจ็ดสิบสองชั(วโมง คาํสั(งนั3นใหถื้อวา่เป็นใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถชั(วคราวภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวนั3น 

ใหน้ายทะเบียนมีอาํนาจสั(งพกัใชใ้บอนุญาตนั3นไดไ้ม่เกินหนึ(งร้อยแปดสิบวนั หรือจะสั(งเพิกถอนใบอนุญาตนั3นเสียก็
ได ้

  
มาตรา ๑๑๐ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถซึ( งถูกสั(งพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ

รัฐมนตรีภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที(ทราบคาํสั(ง 
คาํวินิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นที(สุด 
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ(งไม่เป็นการทุเลาการบงัคบัตามคาํสั(งพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาต 
  
มาตรา ๑๑๑ ใหน้าํบทบญัญติัทั3งหลายในกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตแ์ละกฎหมายว่าดว้ยจราจรทางบก ในส่วนที(เกี(ยวกบั



หนา้ที(ของผูข้บัรถ ผูเ้กบ็ค่าโดยสารและนายตรวจมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
  

หมวด ๘ 
ผูโ้ดยสาร 

                   
  

มาตรา ๑๑๒ ผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่าขนส่งและค่าบริการอยา่งอื(นตามอตัราที(คณะกรรมการกาํหนด 
  
มาตรา ๑๑๓ ผูโ้ดยสารตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดวา่ดว้ยความปลอดภยัและความสงบเรียบร้อยตามที(กาํหนดใน

กฎกระทรวง ตลอดเวลาที(อยูใ่นระหวา่งการโดยสาร 
ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งจดัใหมี้การประกาศขอ้กาํหนดตามวรรคหนึ(งปิดไว ้ณ ที(เปิดเผยในรถ 

  
หมวด ๙ 

สถานีขนส่ง 
                   

  
มาตรา ๑๑๔ สถานีขนส่งมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร 
(๒) สถานีขนส่งสตัวแ์ละหรือสิ(งของ 
ลกัษณะของสถานีขนส่งตามวรรคหนึ(งให้เป็นไปตามที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๑๑๕ ใหก้รมการขนส่งทางบกโดยอนุมติัคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง จดัให้มีสถานีขนส่งขึ3น

ในเขตทอ้งที(กรุงเทพมหานครและในเขตทอ้งที(จงัหวดัอื(น โดยจะดาํเนินการเอง หรือจะมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจหรือองคก์ารของรัฐ
เป็นผูด้าํเนินการกไ็ด ้

ใหอ้ธิบดีมีอาํนาจกาํหนดค่าบริการในการดาํเนินการของสถานีขนส่งไม่เกินอตัราที(คณะกรรมการควบคุมการขนส่ง
ทางบกกลางกาํหนด 

บุคคลอื(นใดประสงคจ์ะจดัตั3งและดาํเนินการสถานีขนส่ง ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากนายทะเบียนกลางโดยอนุมติัของ
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางก่อน 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
การจดัให้มีหรือจดัตั3งสถานีขนส่งขึ3นที(ใด เมื(อใด ใหเ้ป็นไปตามที(รัฐมนตรีประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  
มาตรา ๑๑๖ ใหอ้ธิบดีมีอาํนาจกาํกบัและควบคุมการดาํเนินการที(เกี(ยวกบัสถานีขนส่งใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติันี3  



และเพื(อประโยชนแ์ห่งการนี3จะแต่งตั3งขา้ราชการและหรือลกูจา้งสงักดักรมการขนส่งทางบก ทาํหนา้ที(เป็นนายสถานีและเจา้หนา้ที(
สถานีตามจาํนวนที(เห็นสมควร มีอาํนาจกาํกบัและควบคุมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้

  
มาตรา ๑๑๗ ในการบริหารงานที(เกี(ยวกบัสถานีขนส่งของกรมการขนส่งทางบกตามมาตรา ๑๑๕ วรรคหนึ(ง อธิบดีจะ

แต่งตั3งคณะกรรมการคณะหนึ( งประกอบดว้ย ประธานกรรมการหนึ(งคน และกรรมการอื(นอีกไม่เกินแปดคนเพื(อดูแลควบคุมและ
ดาํเนินการที(เกี(ยวกบัสถานีขนส่งกไ็ด ้

กรรมการที(อธิบดีแต่งตั3งอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสามปี กรรมการที(พน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั3งเป็น
กรรมการอีกได ้

ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ(งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 
ใหน้าํมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะกรรมการนี3โดยอนุโลม 
  
มาตรา ๑๑๘ ผูข้อรับใบอนุญาตจดัตั3งและดาํเนินการสถานีขนส่งตามมาตรา ๑๑๕ วรรคสาม ตอ้งมีคุณสมบติัและ

ลกัษณะตามมาตรา ๒๔ 
  
มาตรา ๑๑๙ ใบอนุญาตจดัตั3งและดาํเนินการสถานีขนส่งใหมี้อายุตามที(คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

กาํหนดแต่ไม่เกินยี(สิบปีนบัแต่วนัที(ออกใบอนุญาต 
ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจดัตั3งและดาํเนินการสถานีขนส่งซึ( งประสงคจ์ะขอต่ออายุใบอนุญาตจะตอ้งยื(นคาํขอก่อนใบอนุญาต

สิ3นอายุไม่นอ้ยกวา่หนึ(งปี 
การขอต่ออายใุบอนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที(กาํหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๑๒๐ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจดัตั3งและดาํเนินการสถานีขนส่งมีหนา้ที(ดูแลรับผิดชอบกิจการสถานีขนส่งรวมทั3งการ

รักษาความเรียบร้อย ความปลอดภยัในบริเวณสถานีขนส่งนั3น 
  
มาตรา ๑๒๑ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจดัตั3งและดาํเนินการสถานีขนส่งตอ้งจดัใหมี้เจา้หนา้ที(ฝ่ายช่างประจาํสถานีขนส่ง

ตลอดเวลา โดยให้มีหนา้ที(ตรวจสอบสภาพรถขนส่งประจาํทาง ซึ( งตอ้งหยุดหรือจอดเพื(อการขนส่ง ณ สถานีขนส่งแห่งนั3น เพื(อใหเ้กิด
ความปลอดภยั 

คุณสมบติัและจาํนวนเจา้หนา้ที(ฝ่ายช่างใหเ้ป็นไปตามที(อธิบดีกาํหนด 
  
มาตรา ๑๒๒ ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตจดัตั3งและดาํเนินการสถานีขนส่งตอ้งจดัให้มีอู่ซ่อมรถและบริการซ่อมรถเพื(อช่วยเหลือ

และอาํนวยความสะดวกแก่รถที(ใชส้ถานีขนส่งนั3น 
  
มาตรา ๑๒๓ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจดัตั3งและดาํเนินการสถานีขนส่งตอ้งจดัใหมี้บริเวณที(จอดพกัรถตามที(อธิบดีกาํหนด 



  
มาตรา ๑๒๔ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจดัตั3งและดาํเนินการสถานีขนส่งตอ้งจดัใหมี้สมุดทะเบียนการเดินรถที(ผา่นเขา้ออก

สถานีขนส่งตามแบบที(อธิบดีกาํหนด 
สมุดทะเบียนการเดินรถตอ้งเกบ็รักษาไวใ้นที(ทาํการของสถานีขนส่งแห่งนั3น พร้อมที(จะใหน้ายทะเบียน พนกังานตรวจ

สภาพหรือผูต้รวจการตรวจดูไดทุ้กเวลา 
  
มาตรา ๑๒๕ ใหผู้ไ้ดร้ับใบอนุญาตจดัตั3งและดาํเนินการสถานีขนส่งเรียกเก็บค่าบริการเกี(ยวกบัการดาํเนินการของ

สถานีขนส่งไดไ้ม่เกินอตัราตามที(คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาํหนด 
  

หมวด ๑๐ 
บทกาํหนดโทษ 

                   
  

มาตรา ๑๒๖ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ(ง มาตรา ๒๕ วรรคหนึ(ง มาตรา ๒๖ วรรคหนึ(ง มาตรา 
๖๕ วรรคหนึ(ง หรือมาตรา ๗๔ วรรคหนึ(ง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับตั3งแต่สองหมื(นบาทถึงหนึ(งแสนบาท หรือทั3งจาํทั3ง
ปรับ 

  
มาตรา ๑๒๗ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง มาตรา 

๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) หรือ (๔) มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓ ทวิ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๗ ตอ้งระวาง
โทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 

  
มาตรา ๑๒๗ ทวิ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๒ (๓) ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน

หา้พนับาท แต่ถา้ผูน้ั3นเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กินสามเดือน หรือปรับตั3งแต่สองพนับาทถึงหนึ(งหมื(น
บาท หรือทั3งจาํทั3งปรับ 

ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๒ (๓ ทวิ) หรือ (๓ ตรี) ตอ้งระวางโทษตามที(
กาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษหรือกฎหมายวา่ดว้ยวตัถุที(ออกฤทธิO ต่อจิตและประสาท แลว้แต่กรณี แต่ถา้ผูน้ั3นเป็นผู้
ไดร้ับใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถ ตอ้งระวางโทษสูงกวา่ที(กาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษ หรือกฎหมายวา่ดว้ยวตัถุที(ออกฤทธิO
ต่อจิตและประสาท แลว้แต่กรณี อีกหนึ( งในสาม 

  
มาตรา ๑๒๗ ตรี ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั(งของผูต้รวจการ 

พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ ตามมาตรา ๑๐๒ ทวิ ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินหนึ(งพนับาท 
  



มาตรา ๑๒๗ จตัวา ในกรณีที(ผูข้บัรถขบัรถที(ใชใ้นการขนส่งซึ( งก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของบุคคลอื(น ถา้ปรากฏวา่ในขณะขบัรถ ผูข้บัรถนั3นกระทาํการฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๒ (๓) (๓ ทวิ) หรือ (๓ ตรี) ใหถื้อวา่ผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๔๐ ทวิ วรรคสอง เวน้แต่จะพิสูจนไ์ดว้า่ตนมิไดมี้ส่วนรู้เห็นและไดใ้ช้
ความระมดัระวงัตามสมควรแลว้ที(จะป้องกนัไม่ใหผู้ข้บัรถกระทาํการดงักล่าว 

  
มาตรา ๑๒๘ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ วรรคสาม ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ(งปี 

หรือปรับไมเ่กินสองหมื(นบาท หรือทั3งจาํทั3งปรับ 
  
มาตรา ๑๒๙ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามเงื(อนไขที(กาํหนดตามมาตรา ๓๑ (๑) 

ตอ้งระวางโทษปรับตามจาํนวนรถที(ขาดคนัละไม่เกินหา้พนับาทต่อหนึ( งวนัจนกวา่จะปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
  
มาตรา ๑๓๐ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหวา่งประเทศผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามเงื(อนไขที(กาํหนดตามมาตรา ๓๑ 

(๑) ซึ( งไดน้าํมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๕ ตอ้งระวางโทษปรับตามจาํนวนรถที(ขาดคนัละไม่เกินหา้พนับาทต่อหนึ( งวนัจนกวา่
จะปฏิบติัให้ถูกตอ้ง 

  
มาตรา ๑๓๑ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามเงื(อนไขที(กาํหนดตามมาตรา ๓๑ (๒) (๓) (๔) (๕) 

(๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) หรือ (๑๕) หรือในอนุมาตราหนึ(งอนุมาตราใดตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ 
หรือไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงที(ออกตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้หมื(นบาท 

  
มาตรา ๑๓๒ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหวา่งประเทศผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามอนุมาตราหนึ( งอนุมาตราใดตาม

มาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๔ หรือไมป่ฏิบติัตามกฎกระทรวงที(ออกตามมาตรา ๓๖ ซึ( งไดน้าํมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๕ ตอ้ง
ระวางโทษปรับไม่เกินหา้หมื(นบาท 

  
มาตรา ๑๓๓ ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง มาตรา ๓๒ วรรคสอง 

มาตรา ๓๓ วรรคสอง มาตรา ๓๔ วรรคสอง มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๑๑๓ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ( งพนั
บาท 

  
มาตรา ๑๓๔ ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๓๗ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน

หา้หมื(นบาท 
  
มาตรา ๑๓๕ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื(นบาท 
  



มาตรา ๑๓๖ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการรับจดัการขนส่งผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ ซึ(งไดน้าํมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมตาม
มาตรา ๗๐ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื(นบาท 

  
มาตรา ๑๓๗ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ ตอ้งระวางโทษปรับตามจาํนวนรถที(ใชท้าํการ

ขนส่งนอกเสน้ทางหรือนอกทอ้งที(ที(ไดร้ับอนุญาตคนัละไม่เกินหา้พนับาทต่อหนึ(งวนั จนกว่าจะปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
  
มาตรา ๑๓๘ ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ ตอ้งระวางโทษปรับตั3งแต่หา้

หมื(นบาทถึงสองแสนบาท 
  
มาตรา ๑๓๘ ทวิ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ ทวิ วรรคหนึ(ง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน

สองปี หรือปรับไม่เกินสี(หมื(นบาทหรือทั3งจาํทั3งปรับ 
ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๔๐ ทวิ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กิน

สี(หมื(นบาท 
  
มาตรา ๑๓๙ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามคาํสั(งของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๑ ตอ้งระวาง

โทษปรับไม่เกินสองหมื(นบาท 
  
มาตรา ๑๔๐ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการรับจดัการขนส่งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๗ ซึ( งได้

นาํมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๗๖ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ(งพนับาท 
  
มาตรา ๑๔๑ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๔๓ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ( งพนั

บาท 
  
มาตรา ๑๔๒ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการรับจดัการขนส่งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๔๓ ซึ(งไดน้าํมาใชบ้งัคบัโดย

อนุโลมตามมาตรา ๗๐ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ( งพนับาท 
  
มาตรา ๑๔๓ ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๗๙ หรือมาตรา 

๘๐ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ( งหมื(นบาท 
  
มาตรา ๑๔๔ ผูใ้ดขดัขวางหรือไม่อาํนวยความสะดวกแก่อธิบดี นายทะเบียน ผูต้รวจการ หรือพนกังานตรวจสภาพ ซึ( ง

ปฏิบติัหนา้ที(ตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๔๙ ซึ( งไดน้าํมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๗๖ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน
หา้พนับาท 



  
มาตรา ๑๔๕ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามคาํสั(งของนายทะเบียนกลางซึ( งสั(งตามมาตรา ๕๓ 

หรือมาตรา ๖๘ ตอ้งระวางโทษปรับหนึ(งแสนบาท หรือปรับเป็นรายวนัวนัละหา้พนับาท จนกวา่จะปฏิบติัใหถ้กูตอ้ง 
  
มาตรา ๑๔๖ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการรับจดัการขนส่งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามเงื(อนไขที(กาํหนดในใบอนุญาต

ประกอบการรับจดัการขนส่ง ในอนุมาตราหนึ(งอนุมาตราใดตามมาตรา ๖๖ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้หมื(นบาท 
  
มาตรา ๑๔๗ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการรับจดัการขนส่งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษ

ปรับไม่เกินหนึ( งพนับาท 
  
มาตรา ๑๔๘ ผูใ้ดใชร้ถโดยไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๗๑ หรือฝ่าฝืนคาํสั(งของผูต้รวจการหรือนายทะเบียนตามมาตรา ๘๓ 

ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้หมื(นบาท 
  
มาตรา ๑๔๙ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๗๘ มาตรา ๘๑ วรรคหนึ(ง หรือมาตรา ๘๒ ตอ้งระวางโทษปรับไม่

เกินหา้พนับาท 
  
มาตรา ๑๔๙/๑ เจา้ของรถหรือผูค้รอบครองรถผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘๖/๔ วรรคหนึ(ง ตอ้งระวางโทษ

ปรับไม่เกินหา้พนับาท 
  
มาตรา ๑๕๐ เจา้ของรถผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๙๐ หรือมาตรา ๙๑ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท 
  
มาตรา ๑๕๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๙๓ วรรคหนึ(ง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสี(หมื(นบาท แต่ถา้ผูฝ่้าฝืนปฏิบติัหนา้ที(ผูข้บัรถ 

ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี(หมื(นบาท หรือทั3งจาํทั3งปรับ 
ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๙๓ วรรคหนึ(ง และไดก้ระทาํการใด ๆ อนัเป็นความผิดที(กาํหนดไวส้าํหรับการปฏิบติัหนา้ที(ของผู ้

ไดร้ับใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถตามพระราชบญัญติันี3  นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหนึ(งแลว้ ใหถื้อวา่ผูน้ั3นกระทาํ
ความผิดและตอ้งระวางโทษสาํหรับการกระทาํนั3นเช่นเดียวกบัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถดว้ย 

  
มาตรา ๑๕๒ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถผูใ้ดปฏิบติัหนา้ที(ในระหวา่งที(ถกูพกัใชห้รือเพิกถอน

ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๙ หรือปฏิบติัหนา้ที(ในระหวา่งถูกยึดใบอนุญาตขบัรถตามกฎหมายวา่ดว้ยจราจรทางบก ตอ้งระวางโทษจาํคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ(งหมื(นบาท แต่ถา้ผูน้ั3นปฏิบติัหนา้ที(ผูข้บัรถ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสี(
หมื(นบาท 

  



มาตรา ๑๕๓ ผูโ้ดยสารผูใ้ดโดยสารรถโดยมีเจตนาไม่ชาํระค่าขนส่งหรือชาํระค่าขนส่งไม่ครบถว้นตามอตัราที(กาํหนด 
หรือไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงซึ(งออกตามมาตรา ๑๑๓ วรรคหนึ(ง ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กินหา้พนับาท 

  
มาตรา ๑๕๔ ผูใ้ดจดัตั3งและดาํเนินการสถานีขนส่ง โดยไม่ไดรั้บใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑๕ วรรคสาม ตอ้งระวางโทษ

จาํคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับตั3งแต่สองหมื(นบาทถึงหนึ(งแสนบาท หรือทั3งจาํทั3งปรับ 
  
มาตรา ๑๕๕ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจดัตั3งและดาํเนินการสถานีขนส่งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ(ง มาตรา 

๑๒๒ มาตรา ๑๒๓ หรือมาตรา ๑๒๔ ตอ้งระวางโทษปรับตั3งแต่สองหมื(นบาทถึงหนึ(งแสนบาท 
  
มาตรา ๑๕๖ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถผูใ้ดไม่นาํรถเขา้หยดุหรือจอดเพื(อรับส่งผูโ้ดยสารหรือขนถ่ายสินคา้ ณ 

สถานีขนส่งตามที(คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาํหนด ตอ้งระวางโทษปรับตั3งแต่หา้พนับาทถึงสองหมื(นบาท 
  
มาตรา ๑๕๗ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถซึ(งนาํรถเขา้หยุดหรือจอดเพื(อรับส่งผูโ้ดยสารหรือขนถ่ายสินคา้ ณ สถานี

ขนส่งผูใ้ดไม่ชาํระค่าบริการเกี(ยวกบัการดาํเนินการของสถานีขนส่งใหแ้ก่สถานีขนส่งตามมาตรา ๑๒๕ ตอ้งระวางโทษปรับตั3งแต่หา้พนั
บาทถึงสองหมื(นบาท 

  
มาตรา ๑๕๘ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจดัตั3งสถานตรวจสภาพรถผูใ้ดโดยทุจริตหรือจงใจออกใบรับรองตรวจสภาพรถโดยไม่

ตรงตามความเป็นจริง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสี(หมื(นบาท และนายทะเบียนกลางมีอาํนาจสั(งเพิกถอน
ใบอนุญาตจดัตั3งสถานตรวจสภาพรถนั3นเสียได ้

  
มาตรา ๑๕๙ ผูใ้ดเรียกเกบ็ค่าขนส่ง ค่าบริการรับจดัการขนส่ง ค่าบริการเกี(ยวกบัการดาํเนินการของสถานีขนส่ง หรือ

ค่าบริการอยา่งอื(น ผิดไปจากอตัราที(คณะกรรมการกาํหนด ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ(งหมื(นบาท 
  
มาตรา ๑๖๐ ผูใ้ด 
(๑) ใชใ้บอนุญาตหรือเครื(องหมายอย่างหนึ(งอยา่งใดที(ทางราชการออกใหแ้ก่ผูอื้(น 
(๒) ใชเ้ครื(องหมายอย่างหนึ(งอย่างใดที(ทางราชการออกใหส้าํหรับรถคนัหนึ(งกบัรถอีกคนัหนึ(ง 
(๓) ยินยอมใหผู้อื้(นใชใ้บอนุญาตหรือเครื(องหมายอยา่งหนึ(งอย่างใดที(ทางราชการออกใหแ้ก่ตน 
(๔) เปลี(ยนแปลงหรือปิดบงัทั3งหมดหรือแต่บางส่วนไมว่่าโดยวิธีใด ๆ ซึ( งแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ หรือ 
(๕) ใชร้ถที(ไดรั้บยกเวน้ภาษีตามมาตรา ๘๘ ใหผ้ิดไปจากวตัถุประสงคที์(ไดรั้บยกเวน้ 
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ(งหมื(นบาท หรือทั3งจาํทั3งปรับ 
  
มาตรา ๑๖๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามบทบญัญติัทั3งหลายในกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตห์รือกฎหมายวา่ดว้ยจราจรทาง



บกในส่วนที(เกี(ยวกบัหนา้ที(ของผูข้บัรถ ผูเ้กบ็ค่าโดยสาร และนายตรวจตามมาตรา ๑๑๑ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 
  
มาตรา ๑๖๒ ผูใ้ดเปลี(ยนแปลง ยา้ย ทาํลาย หรือกระทาํให้เสียหายดว้ยประการใด ๆ แก่เครื(องหมายหรือสิ(งอื(นใดที(ทาง

ราชการไดท้าํขึ3นเพื(อประโยชนใ์นการขนส่ง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ(งหมื(นบาท 
  
มาตรา ๑๖๓ บรรดาความผิดตามพระราชบญัญติันี3 ที(มีโทษปรับสถานเดียว ใหอ้ธิบดีหรือผูซึ้( งอธิบดีมอบหมายมีอาํนาจ

เปรียบเทียบปรับผูต้อ้งหาได ้เมื(อผูต้อ้งหาไดช้าํระค่าปรับตามจาํนวนที(อธิบดีหรือผูซึ้( งอธิบดีมอบหมายเปรียบเทียบภายในสามสิบวนั
แลว้ ใหถื้อว่าคดีเลิกกนัตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถา้ผูต้อ้งหาไม่ยินยอมตามที(เปรียบเทียบ หรือเมื(อยินยอมแลว้ไม่ชาํระค่าปรับภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวให้ดาํเนินคดี
เพื(อฟ้องร้องต่อไป 

  
 
 

บทเฉพาะกาล 
                   

  
มาตรา ๑๖๔ ในระหว่างที(ยงัมิไดมี้กฎกระทรวง ขอ้กาํหนด หรือระเบียบตามพระราชบญัญติันี3  ใหก้ฎกระทรวง 

ขอ้กาํหนด ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศใด ๆ ที(ออกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัการขนส่ง พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ( งแกไ้ขเพิ(มเติม
โดยพระราชบญัญติัการขนส่ง (ฉบบัที( ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบญัญติัการขนส่ง (ฉบบัที( ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ ก่อนวนัที(
พระราชบญัญติันี3 ใชบ้งัคบั ซึ( งไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติันี3คงใชบ้งัคบัต่อไป 

  
มาตรา ๑๖๕ บรรดาใบอนุญาตที(ไดอ้อกใหต้ามพระราชบญัญติัการขนส่ง พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ( งแกไ้ขเพิ(มเติมโดย

พระราชบญัญติัการขนส่ง (ฉบบัที( ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหใ้ชไ้ดต่้อไปจนกวา่จะสิ3นอายุ
และถา้จะต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบญัญติันี3  ใหยื้(นคาํขอก่อนใบอนุญาตสิ3นอายุ 

บรรดารถที(ไดจ้ดทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตไ์วแ้ลว้ก่อนวนัที(พระราชบญัญติันี3 ใชบ้งัคบั ถา้มีการแกไ้ข
ดดัแปลงโครงรถหรือขนาดสัดส่วนของตวัถงักวา้งหรือยาวกวา่ที(กาํหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๗๑ แห่ง
พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อยูแ่ลว้ ก่อนวนัที(พระราชบญัญติันี3 ใชบ้งัคบั และการแกไ้ขดดัแปลงนั3นกระทาํไดโ้ดย
ชอบตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตที์(ใชบ้งัคบัในขณะนั3น ใหถื้อวา่เป็นรถที(ถูกตอ้งตามกฎกระทรวงที(ออกตามมาตรา ๗๑ 

  
มาตรา ๑๖๖ ใหผู้ไ้ดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการรับจดัการขนส่ง และเจา้ของรถที(

ไดร้ับอนุญาตตามพระราชบญัญติัการขนส่ง พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ( งแกไ้ขเพิ(มเติมโดยพระราชบญัญติัการขนส่ง (ฉบบัที( ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ปฏิบติัการใหถู้กตอ้งตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติันี3ภายในหนึ( งร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัที(พระราชบญัญติันี3 ใชบ้งัคบั 



  
มาตรา ๑๖๗ รถที(ไดเ้สียภาษีตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตไ์วแ้ลว้ก่อนที(พระราชบญัญติันี3 ใชบ้งัคบัและยงัไม่ถึงกาํหนด

เสียภาษีครั3 งถดัไป ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีตามพระราชบญัญติันี3จนกว่าจะครบกาํหนดเวลาที(ไดเ้สียภาษีไว ้
ใหอ้ธิบดีมีอาํนาจกาํหนดใหร้ถตามวรรคหนึ(ง ซึ( งจะชาํระภาษีครั3 งแรกตามพระราชบญัญติันี3  ตอ้งชาํระภาษีคราวละกี(

งวดกไ็ด ้
  
มาตรา ๑๖๘ คาํขออนุญาตใด ๆ ที(ไดย้ื(นไวต้ามพระราชบญัญติัการขนส่ง พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ( งแกไ้ขเพิ(มเติมโดย

พระราชบญัญติัการขนส่ง (ฉบบัที( ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ และยงัอยูใ่นระหว่างการพิจารณา ใหถื้อวา่เป็นคาํขออนุญาตตามพระราชบญัญติันี3
โดยอนุโลม และถา้คาํขออนุญาตดงักล่าวมีขอ้ความแตกต่างไปจากคาํขออนุญาตตามพระราชบญัญติันี3  นายทะเบียนมีอาํนาจสั(งใหแ้กไ้ข
เพิ(มเติมคาํขออนุญาตเพื(อใหก้ารเป็นไปตามพระราชบญัญติันี3 ได ้

  
มาตรา ๑๖๙ ในเขตทอ้งที(จงัหวดัใดในระหว่างที(ยงัไม่มีขนส่งจงัหวดัใหอ้าํนาจและหนา้ที(ของขนส่งจงัหวดั เป็นอาํนาจ

และหนา้ที(ของนายทะเบียนกลาง 
  
  

ผูร้ับสนองพระบรมราชโองการ 
ส. โหตระกิตย ์

รองนายกรัฐมนตรี 

 
 

บญัชีอตัราภาษีรถตามมาตรา ๘๕ 
  

(๑) รถที(ใชใ้นการขนส่งประจาํทาง การขนส่งไม่ประจาํทาง การขนส่งโดยรถขนาดเลก็ และการขนส่งส่วนบุคคล ให้
จดัเกบ็ภาษีประจาํปี ดงันี3  

  

นํ3าหนักรถเป็นกิโลกรัม 

รถที(ใชใ้นการ 

ขนส่ง 

ประจาํทาง 

รถที(ใชใ้นการ 

ขนส่ง 

ไม่ประจาํทาง 

รถที(ใชใ้นการ 

ขนส่งโดยรถ 

ขนาดเลก็ 

รถที(ใชใ้นการ 

ขนส่งส่วนบุคคล 

ไม่มากกวา่ ๕๐๐ กิโลกรัม ๓๐๐ บาท ๔๕๐ บาท ๓๐๐ บาท ๑๕๐ บาท 



ตั3งแต่ ๕๐๑ ถึง ๗๕๐ กิโลกรัม ๔๐๐ บาท ๖๐๐ บาท ๔๐๐ บาท ๓๐๐ บาท 
ตั3งแต่ ๗๕๑ ถึง ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐ บาท ๗๕๐ บาท ๕๐๐ บาท ๔๕๐ บาท 
ตั3งแต่ ๑,๐๐๑ ถึง ๑,๒๕๐ กิโลกรัม ๖๐๐ บาท ๙๐๐ บาท ๖๐๐ บาท ๘๐๐ บาท 
ตั3งแต่ ๑,๒๕๑ ถึง ๑,๕๐๐ 
กิโลกรัม 

๗๐๐ บาท ๑,๐๕๐ บาท ๗๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท 

ตั3งแต่ ๑,๕๐๑ ถึง ๑,๗๕๐ 
กิโลกรัม 

๙๐๐ บาท ๑,๓๕๐ บาท ๙๐๐ บาท ๑,๓๐๐ บาท 

ตั3งแต่ ๑,๗๕๑ ถึง ๒,๐๐๐ 
กิโลกรัม 

๑,๑๐๐ บาท ๑,๖๕๐ บาท ๑,๑๐๐ บาท ๑,๖๐๐ บาท 

ตั3งแต่ ๒,๐๐๑ ถึง ๒,๕๐๐ 
กิโลกรัม 

๑,๓๐๐ บาท ๑,๙๕๐ บาท ๑,๓๐๐ บาท ๑,๙๐๐ บาท 

ตั3งแต่ ๒,๕๐๑ ถึง ๓,๐๐๐ 
กิโลกรัม 

๑,๕๐๐ บาท ๒,๒๕๐ บาท ๑,๕๐๐ บาท ๒,๒๐๐ บาท 

ตั3งแต่ ๓,๐๐๑ ถึง ๓,๕๐๐ กิโลกรัม ๑,๗๐๐ บาท ๒,๕๕๐ บาท   ๒,๔๐๐ บาท 
ตั3งแต่ ๓,๕๐๑ ถึง ๔,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๙๐๐ บาท ๒,๘๕๐ บาท   ๒,๖๐๐ บาท 
ตั3งแต่ ๔,๐๐๑ ถึง ๔,๕๐๐ กิโลกรัม ๒,๑๐๐ บาท ๓,๑๕๐ บาท   ๒,๘๐๐ บาท 
ตั3งแต่ ๔,๕๐๑ ถึง ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๒,๓๐๐ บาท ๓,๔๕๐ บาท   ๓,๐๐๐ บาท 
ตั3งแต่ ๕,๐๐๑ ถึง ๖,๐๐๐ กิโลกรัม ๒,๕๐๐ บาท ๓,๗๕๐ บาท   ๓,๒๐๐ บาท 
ตั3งแต่ ๖,๐๐๑ ถึง ๗,๐๐๐ กิโลกรัม ๒,๗๐๐ บาท ๔,๐๕๐ บาท   ๓,๔๐๐ บาท 
ตั3งแต่ ๗,๐๐๑ กิโลกรัม ขึ3นไป ๒,๙๐๐ บาท ๔,๓๕๐ บาท   ๓,๖๐๐ บาท 

  
(๒) รถตาม (๑) ที(ใชพ้ลงังานไฟฟ้า หรือใชพ้ลงังานทดแทน พลงังานอนุรักษสิ์(งแวดลอ้ม หรือพลงังานอยา่งประหยดั 

ตามที(กาํหนดในกฎกระทรวง ใหจ้ดัเกบ็ภาษีประจาํปีในอตัรากึ(งหนึ(งของอตัราที(กาํหนดไวต้าม (๑) 
(๓) รถตาม (๑) ที(ใชก๊้าซธรรมชาติซึ( งเป็นก๊าซไฮโดรคาร์บอนที(ประกอบดว้ยก๊าซมีเทนเป็นส่วนใหญ่เป็นเชื3อเพลิง ให้

จดัเกบ็ภาษีประจาํปี ดงันี3  
(ก) ระบบเชื3อเพลิงที(ใชก๊้าซธรรมชาติดงักล่าวเพียงอยา่งเดียว ใหจ้ดัเกบ็ในอตัรากึ(งหนึ(งของอตัราที(กาํหนดไวต้าม 

(๑) 
(ข) ระบบเชื3อเพลิงที(ใชก๊้าซธรรมชาติดงักล่าวร่วมหรือสลบักบันํ3ามนัเชื3อเพลิงใหจ้ดัเก็บในอตัราสามในสี(ของ

อตัราที(กาํหนดไวต้าม (๑) 

 



 

 

 

 

 

 
 

อตัราค่าธรรมเนียม 
                   

  
(๑) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง 

ต่อเส้นทางหนึ(ง                                          ฉบบัละ         ๑๕,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

ไม่ประจาํทาง                                             ฉบบัละ           ๔,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดย 

รถขนาดเลก็                                              ฉบบัละ           ๑,๕๐๐ บาท 
(๔)   ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 
(๕)   ใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหวา่งประเทศ 

(ก) ตลอดปี                                              ฉบบัละ           ๕,๐๐๐ บาท 
(ข) เฉพาะคราว                                         ฉบบัละ           ๕๐๐    บาท 

(๖)   ใบอนุญาตประกอบการรับจดัการขนส่ง                ฉบบัละ           ๕,๐๐๐ บาท 
(๗) ใบอนุญาตจดัตั3งและดาํเนินการ 

สถานีขนส่ง                                               ฉบบัละ      ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๘)   ใบอนุญาตผูข้บัรถและใบอนุญาต 

นายตรวจ                                                 ฉบบัละ           ๒๐๐    บาท 
(๙) ใบอนุญาตผูเ้กบ็ค่าโดยสารและ 

ใบอนุญาตผูบ้ริการ                                       ฉบบัละ           ๑๐๐    บาท 
(๑๐) ใบอนุญาตจดัตั3งสถานตรวจสภาพรถ                   ฉบบัละ       ๒๐,๐๐๐   บาท 



(๑๑) ใบแทนใบอนุญาต                                        ฉบบัละ           ๕๐๐    บาท 
(๑๒) การโอนทะเบียนรถ                                      ครั3 งละ            ๒๐๐    บาท 
(๑๓)   แผน่ป้ายเลขทะเบียนรถและ 

เครื(องหมาย                                              แผน่ละ           ๑๐๐    บาท 
(๑๔) คาํขออนุญาตประกอบการขนส่ง 

ประจาํทาง                                                ฉบบัละ           ๑๐๐    บาท 
(๑๕) คาํขออื(น ๆ                                               ฉบบัละ           ๒๐      บาท 

ครั3 งละเท่ากบัค่าธรรมเนียมสาํหรับใบอนุญาตแต่ละฉบบั 

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี3  คือ เนื(องจากกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งไดใ้ชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานแลว้ 
และสภาพการณ์ในปัจจุบนัไดเ้ปลี(ยนแปลงไปเป็นอนัมาก บทบญัญติัทั3งหลายที(ใชบ้งัคบัอยู่ไม่เหมาะสมกบักาลสมยั สมควรปรับปรุง
บทบญัญติักฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งเสียใหมใ่หเ้หมาะสมยิ(งขึ3น จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี3  
  
พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก (ฉบบัที( ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี3  คือ เนื(องจากผลแห่งการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒ ไดส่้งผลกระทบถึงบรรดารถบรรทุกขนส่งสินคา้ ของผูป้ระกอบการขนส่งส่วนบุคคล คือ 

ก. รถบรรทุกที(ใชร้ถมีนํ3าหนกัรถตํ(ากวา่หนึ( งพนัหกร้อยกิโลกรัมทั(วพระราชอาณาจกัรสาํหรับประกอบการภายใน
ครอบครัว ต่างไดรั้บความเดือดร้อนอยา่งยิ(ง เพราะตอ้งไปยื(นขอจดทะเบียนขนส่งส่วนบุคคล และตอ้งใชใ้บอนุญาตขบัขี(ของกรมการ
ขนส่งทางบก นอกเหนือไปจากใบอนุญาตของกรมตาํรวจที(มีอยู่แลว้ ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อน เพราะรถบรรทุกขนาดเลก็เหล่านี3หา
จาํตอ้งใชค้วามชาํนาญเชี(ยวชาญเป็นพิเศษไม่ เนื(องจากเป็นรถที(ส่วนมากใชใ้นธุรกิจส่วนตวั ภายในครัวเรือนและใชใ้นการขนส่งพืชผล
ของเกษตรกร จึงสมควรไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งไปจดทะเบียนกบักรมการขนส่งทางบก และการใชใ้บขบัขี(ของกรมการขนส่งทางบก 

ข. สาํหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ซึ( งไดป้ระกอบการขนส่งส่วนบุคคลตามใบอนุญาตนั3น การจาํกดัทอ้งที(ทาํการขนส่ง
นั3น ย่อมก่อใหเ้กิดความไม่สะดวกและเป็นธรรม เพราะผูป้ระกอบการขนส่งส่วนบุคคลกย็่อมหมายถึงประกอบธุรกิจส่วนตวันั(นเอง 
ทอ้งที(ที(กาํหนดให้แน่นอนย่อมเป็นเครื(องกีดขวางการปฏิบติังาน เพราะการที(จะบรรทุกสินคา้ของตนไปส่งยงัที(ต่าง ๆ การที(จะตอ้งไป
ขออนุญาตเป็นครั3 งคราวนั3นย่อมก่อใหเ้กิดภาวะสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ เป็นการเพิ(มราคาทุนโดยไม่จาํเป็น 

ค. โดยทั(วไปการตรวจสภาพรถมกัล่าชา้ เมื(อนาํรถไปขอรับการตรวจแลว้แต่ปรากฏวา่รถมีจาํนวนมาก ตรวจสภาพไม่
ทนัหากนาํไปวิ(งขนส่งกจ็ะตอ้งถูกจบักุม และมีโทษสูง และการที(จอดรอการตรวจสภาพเป็นระยะนาน ๆ นั3น ย่อมทาํใหเ้ศรษฐกิจ
กระทบกระเทือน จึงสมควรกาํหนดเวลาตรวจไว ้และหากความล่าชา้เป็นเพราะความผิดของพนกังานหรือผูมี้อาํนาจตรวจสภาพ กไ็ม่



สมควรเอาโทษแก่ผูป้ระกอบการขนส่งที(ขอตรวจสภาพไวแ้ลว้ เพราะโทษมีกาํหนดสูง 
ง. การต่อใบอนุญาตตามบทเฉพาะกาลของใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ( งไดรั้บอนุญาตไวแ้ลว้ ก่อนใช้

พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ขนาดและส่วนซึ( งพนกังานตรวจสภาพตามกฎหมายเก่า ทั3งของกรมตาํรวจและกรมการ
ขนส่งทางบก ไม่เป็นระเบียบเดียวกนั และมีมาตรฐานต่างกนั ฉะนั3น การขอต่อใบอนุญาตใหม่จึงไม่สมควรนาํเหตุผลของการผดิขนาด
และส่วนมาเป็นขอ้ปฏิเสธ การขอต่อใบอนุญาตเก่านั3นอาศยัเหตุผลดงักล่าว จึงจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ(มเติมพระราชบญัญติัฉบบันี3  

 
พระราชกาํหนดแกไ้ขเพิ(มเติมพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
  

มาตรา ๕ อตัราภาษีรถตามพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ(งแกไ้ขเพิ(มเติมโดยพระราชกาํหนดนี3  ไม่
ใชบ้งัคบัแก่รถที(ไดจ้ดทะเบียนและเสียภาษีรถประจาํปีไวแ้ลว้ หรือที(คา้งชาํระภาษีรถประจาํปีก่อนวนัที(พระราชกาํหนดนี3 ใชบ้งัคบั ทั3งนี3  
สาํหรับภาษีรถประจาํปีที(เสียไวแ้ลว้ หรือที(คา้งชาํระนั3น 
  

มาตรา ๖ รถที(ไดจ้ดทะเบียนและเสียภาษีรถประจาํปีไวแ้ลว้ก่อนวนัที(พระราชกาํหนดนี3 ใชบ้งัคบั หากเป็นรถที(ไมไ่ดรั้บ
การลดภาษีรถประจาํปีตามพระราชกฤษฎีกาที(ออกตามความในมาตรา ๘๘ ทวิ แห่งพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ( ง
แกไ้ขเพิ(มเติมโดยพระราชกาํหนดนี3  ใหเ้สียภาษีรถประจาํปีสาํหรับปีต่อไป ดงัต่อไปนี3  

(๑) ปีที(หนึ(ง ให้เสียในอตัรากึ(งหนึ( งของอตัราตามที(กาํหนดในบญัชีอตัราภาษีรถตามมาตรา ๘๕ 
(๒) ปีที(สอง ใหเ้สียในอตัราสามในสี(ของอตัราตามที(กาํหนดในบญัชีอตัราภาษีรถตามมาตรา ๘๕ 
(๓) ปีต่อไป ใหเ้สียในอตัราตามที(กาํหนดในบญัชีอตัราภาษีรถตามมาตรา ๘๕ 
  
มาตรา ๗ ใหร้ัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกาํหนดนี3  

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกาํหนดฉบบันี3  คือ โดยที(ในปัจจุบนัมีรถจาํนวนมากใชน้ํ3 ามนัดีเซลหรือกา๊ซเป็นเชื3อเพลิง 
ทาํใหเ้กิดความจาํเป็นในการสั(งนํ3ามนัดีเซลหรือก๊าซเขา้มาในราชอาณาจกัร ดงันั3น เพื(อป้องกนัมิใหมี้การเพิ(มจาํนวนรถที(ใชน้ํ3ามนัดีเซล
หรือก๊าซเป็นเชื3อเพลิง และเพื(อเป็นการประหยดัเงินตราต่างประเทศในการนาํเขา้นํ3ามนัเชื3อเพลิงดงักล่าว สมควรแกไ้ขพระราชบญัญติั
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และโดยที(เป็นกรณีฉุกเฉินที(มีความจาํเป็นเร่งด่วนในอนัที(จะรักษาความมั(นคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชกาํหนดนี3  

 
ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี เรื(อง การไม่อนุมติัพระราชกาํหนดแกไ้ขเพิ(มเติมพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. 
๒๕๒๙ 
  

ตามที(คณะรัฐมนตรีไดเ้สนอขอใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาอนุมติัพระราชกาํหนดแกไ้ขเพิ(มเติม
พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ นั3น 



ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ครั3 งที( ๑/๒๕๒๙ (สมยัสามญั) วนัพฤหสับดีที( ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ที(ประชุมไดล้ง
มติไม่อนุมติั 

จึงประกาศมาตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
  
พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก (ฉบบัที( ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี3  คือ โดยที(ประเทศไทยไดท้าํความตกลงกบัประเทศในสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตว้่าดว้ยการยอมรับใบอนุญาตขบัรถภายในประเทศซึ( งกนัและกนั และโดยที(ประเทศไทยอาจทาํความตกลง
ในทาํนองเดียวกนักบัประเทศอื(น ๆ ดว้ย ซึ( งความตกลงดงักล่าวจะมีผลใหผู้มี้ใบอนุญาตขบัรถที(ออกโดยพนกังานเจา้หนา้ที(หรือสมาคม
ยานยนต ์ที(ไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือจากรัฐบาลของประเทศที(
ประเทศไทยมีความตกลงดว้ย สามารถใชใ้บอนุญาตขบัรถนั3นขบัรถในประเทศไทยได ้ฉะนั3น เพื(อดาํเนินการให้เป็นไปตามพนัธกรณีที(
ประเทศไทยมีอยูก่บัต่างประเทศตามความตกลงดงักล่าว จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี3  

 
พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก (ฉบบัที( ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี3  คือ เนื(องจากผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถ โดยเฉพาะผู ้
ไดร้ับใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถส่วนมากมกันิยมเสพยาเสพติดใหโ้ทษหรือวตัถุที(ออกฤทธิO ต่อจิตและประสาทในขณะปฏิบติัหนา้ที( ทาํให้
เกิดอุบติัเหตุสร้างความสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นของประชาชนบนทอ้งถนนเป็นอนัมาก สมควรมีบทบญัญติักาํหนด
ความผิดและกาํหนดโทษเกี(ยวกบัการเสพยาเสพติดให้โทษ หรือวตัถุที(ออกฤทธิO ต่อจิตและประสาทในขณะปฏิบติัหนา้ที(ดงักล่าว และให้
อาํนาจผูต้รวจการ พนกังานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ สั(งใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถที(มีเหตุอนัควรเชื(อว่าเมาสุรา
หรือของมึนเมาอยา่งอื(นหรือเสพยาเสพติดใหโ้ทษ หรือเสพวตัถุที(ออกฤทธิO ต่อจิตและประสาท ในขณะปฏิบติัหนา้ที(รับการตรวจหรือ
ทดสอบถึงเหตุดงักล่าวได ้จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี3  

 
พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก (ฉบบัที( ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี3  คือ โดยที(ปรากฏว่าอุบติัเหตุที(เกิดจากรถที(ใชใ้นการขนส่งวตัถุอนัตราย ได้
ก่อให้เกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงแก่ร่างกาย ชีวิต และทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก แต่โดยที(พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒ ยงัไม่มีบทบญัญติัควบคุมการขนส่งวตัถุอนัตรายไวอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม สมควรแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่วนที(เกี(ยวกบัการขนส่งวตัถุอนัตรายเสียใหม่เพื(อความปลอดภยัในการขนส่ง จึงจาํเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญติันี3  

 
พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก (ฉบบัที( ๖) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



  
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี3  คือ โดยที(ปัจจุบนัมีผูน้าํรถยนตน์ั(งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไมเ่กินสิบสอง
คน หรือรถยนตส่์วนบุคคลที(มีนํ3าหนกัรถไม่เกินหนึ(งพนัหกร้อยกิโลกรัม ซึ( งจดทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์ไปใชป้ระกอบการ
ขนส่งเพื(อสินจา้งในลกัษณะที(เป็นการแก่งแย่งแข่งขนักบัผูไ้ดร้ับอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง โดยมิไดร้ับอนุญาตให้
ประกอบการขนส่งจากนายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก และโดยที(บทบญัญติัของกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบกได้
บญัญติัยกเวน้ไวมิ้ใหใ้ชบ้งัคบัแก่การขนส่งโดยรถยนตด์งักล่าว เป็นเหตุใหท้างราชการไม่สามารถเขา้ควบคุมและจดัระเบียบการขนส่ง
ได ้จึงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย สมควรปรับปรุงบทบญัญติัดงักลา่วใหเ้หมาะสม จึงจาํเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญติันี3  

 
พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก (ฉบบัที( ๗) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  

มาตรา ๔ บรรดาใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถที(ไดอ้อกใหต้ามพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒ ใหใ้ชไ้ดต่้อไปจนกวา่จะสิ3นอาย ุและถา้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะต่ออายใุบอนุญาต ใหน้าํความในมาตรา ๑๐๐ แห่ง
พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ(งแกไ้ขเพิ(มเติมโดยพระราชบญัญติันี3มาใชบ้งัคบั 

  
มาตรา ๕ ใหร้ัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบญัญติันี3  

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี3  คือ เนื(องจากกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบกที(ใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั ได้
กาํหนดใหใ้บอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถมีอายเุพียงหนึ( งปี ทาํใหผู้ป้ระกอบอาชีพเป็นผูป้ระจาํรถจะตอ้งมาต่อใบอนุญาตทุก ๆ 
หนึ( งปี ซึ( งเป็นระยะเวลาที(สั3นมากทาํใหเ้กิดความไม่สะดวกเสียเวลาและค่าใชจ่้ายแก่ผูป้ระกอบอาชีพดงักล่าวเป็นอย่างยิ(งในการที(จะตอ้ง
เดินทางมาต่อใบอนุญาตทุก ๆ ปี โดยเฉพาะผูที้(เดินทางไปทาํงานในจงัหวดัอื(น การกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวจึงเป็นการเพิ(มภาระใหแ้ก่
ผูป้ระกอบอาชีพดงักล่าวโดยไม่จาํเป็น จึงสมควรให้มีการขยายอายขุองใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถเพิ(มขึ3นจากหนึ(งปีเป็น
สามปี จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี3  

 
พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก (ฉบบัที( ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี3  คือ โดยที(ในปัจจุบนัอุบติัเหตุร้ายแรงที(เกิดบนทอ้งถนน อนัเป็นเหตุให้เกิด
อนัตรายแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคคลต่าง ๆ นั3น มีสาเหตุมาจากการที(ผูข้บัรถเมาสุราหรือของมึนเมาอยา่งอื(น เสพยาเสพติดให้โทษ 
หรือเสพวตัถุที(ออกฤทธิO ต่อจิตและประสาท รวมทั3งการปฏิบติัหนา้ที(ขบัรถติดต่อกนันานเกินไปจนทาํใหผู้ข้บัรถเกิดความตึงเครียด 
ดงันั3น เพื(อเป็นการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุร้ายแรงอนัเนื(องมาจากกรณีดงักล่าว สมควรกาํหนดหา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งใชห้รือยินยอมใหผู้ข้บัรถซึ( งมีอาการ หรือกระทาํการอยา่งใดอย่างหนึ( งดงักล่าวปฏิบติัหนา้ที(ขบัรถที(ใชใ้นการขนส่ง และ
กาํหนดใหมี้หนา้ที(ควบคุมดูแล และป้องกนัมิใหผู้ข้บัรถที(มีอาการหรือกระทาํการเช่นว่านั3นขบัรถที(ใชใ้นการขนส่งดว้ย รวมทั3งสมควร



กาํหนดใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถปฏิบติัหนา้ที(ขบัรถไดไ้ม่เกินสี(ชั(วโมงติดต่อกนั เพื(อไม่ใหเ้กิดความตึงเครียดจนเกินไป 
นอกจากนั3นสมควรกาํหนดใหผู้ป้ฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถโดยไม่ไดรั้บใบอนุญาต และไดก้ระทาํการใด ๆ อนัเป็นความผิดที(กาํหนด
ไวส้าํหรับผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถ ตอ้งระวางโทษเช่นเดียวกบัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ที(เป็นผูป้ระจาํรถที(
กระทาํความผิดดงักล่าวดว้ย จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี3  

 
พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก (ฉบบัที( ๙) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี3  คือ เนื(องจากพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ยงัมิไดบ้ญัญติั
ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื(อที(จะใหมี้การจดัสรรภาษีรถที(จดัเกบ็ไดใ้ห้
เป็นรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลได ้นอกจากนี3โดยที(ถอ้ยคาํเกี(ยวกบัราชการส่วนทอ้งถิ(นในกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบกมี
ใชอ้ยูห่ลายคาํตามรูปแบบของราชการส่วนทอ้งถิ(นซึ( งมีอยู่หลากหลาย โดยเมื(อจดัตั3งราชการส่วนทอ้งถิ(นขึ3นใหม่ ก็จะตอ้งแกไ้ขเพิ(มเติม
กฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบกทุกครั3 ง เพื(อใหร้าชการส่วนทอ้งถิ(นนั3นไดรั้บการจดัสรรภาษีรถ ดงัเช่นในกรณีขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลนี3 เป็นตน้ ฉะนั3น เพื(อใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดรั้บจดัสรรภาษีรถ และเพื(อปรับปรุงถอ้ยคาํเกี(ยวกบัราชการส่วนทอ้งถิ(นให้
ครอบคลุมถึงราชการส่วนทอ้งถิ(นทุกประเภท จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี3  
  
*พระราชกฤษฎีกาแกไ้ขบทบญัญติัใหส้อดคลอ้งกบัการโอนอาํนาจหนา้ที(ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  

มาตรา ๘ ในพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหแ้กไ้ขคาํว่า “เลขาธิการเร่งรัดพฒันาชนบทหรือผูแ้ทน” 
เป็น “อธิบดีกรมทางหลวงชนบทหรือผูแ้ทน” และคาํวา่ “ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและแผนมหาดไทย” เป็น “ผูอ้าํนวยการสาํนกังาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร” 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบันี3  คือ โดยที(พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้
บญัญติัใหจ้ดัตั3งส่วนราชการขึ3นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ( งไดมี้การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอาํนาจหนา้ที(ของส่วน
ราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั3นแลว้ และเนื(องจากพระราชบญัญติัดงักล่าวไดบ้ญัญติัใหโ้อน
อาํนาจหนา้ที(ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผูด้าํรงตาํแหน่งหรือผูซึ้( งปฏิบติัหนา้ที(ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยใหมี้
การแกไ้ขบทบญัญติัต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัอาํนาจหนา้ที(ที(โอนไปดว้ย ฉะนั3น เพื(ออนุวติัใหเ้ป็นไปตามหลกัการที(ปรากฏใน
พระราชบญัญติัและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว จึงสมควรแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัการโอนส่วนราชการ เพื(อให้
ผูเ้กี(ยวขอ้งมีความชดัเจนในการใชก้ฎหมายโดยไม่ตอ้งไปคน้หาในกฎหมายโอนอาํนาจหนา้ที(ว่าตามกฎหมายใดไดมี้การโอนภารกิจของ
ส่วนราชการหรือผูรั้บผิดชอบตามกฎหมายนั3นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายใหมี้การเปลี(ยน
ชื(อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผูด้าํรงตาํแหน่งหรือผูซึ้( งปฏิบติัหนา้ที(ของส่วนราชการให้ตรงกบัการโอนอาํนาจหนา้ที( และเพิ(มผูแ้ทนส่วน
ราชการในคณะกรรมการใหต้รงตามภารกิจที(มีการตดัโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั3งตดัส่วนราชการเดิมที(



มีการยบุเลิกแลว้ ซึ( งเป็นการแกไ้ขใหต้รงตามพระราชบญัญติัและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกานี3  
  
พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก (ฉบบัที( ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  

มาตรา ๕ รถที(คา้งชาํระภาษีรถประจาํปีอยู่ในวนัที(พระราชบญัญติันี3 ใชบ้งัคบัใหด้าํเนินการดงันี3  
(๑) ใหน้ายทะเบียนประกาศหมายเลขทะเบียนพร้อมทั3งจาํนวนภาษีคา้งชาํระไว ้ณ ที(ทาํการนายทะเบียนและในสถานที(

ที(อธิบดีประกาศกาํหนดภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที(พระราชบญัญติันี3 ใชบ้งัคบั 
(๒) ใหเ้จา้ของรถหรือผูค้รอบครองรถทาํความตกลงกบันายทะเบียนในการชาํระภาษีคา้งชาํระภายในหนึ(งร้อยแปดสิบ

วนันบัแต่วนัที(นายทะเบียนไดมี้ประกาศตาม (๑) โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้เงินเพิ(ม หากมีภาษีคา้งชาํระเกินกวา่สามปี ให้คิดภาษีคา้งชาํระเพียง
สามปี และใหผ้อ่นชาํระเป็นงวดได ้ตามระเบียบที(อธิบดีประกาศกาํหนด 

(๓) เจา้ของรถหรือผูค้รอบครองรถที(มิไดด้าํเนินการตาม (๒) ตอ้งเสียภาษีคา้งชาํระทั3งหมด พร้อมทั3งเงินเพิ(มในอตัรา
ร้อยละหนึ(งต่อเดือนของจาํนวนภาษีที(คา้งชาํระ 

(๔) เมื(อครบกาํหนดระยะเวลาตาม (๒) รถที(คา้งชาํระภาษีรถประจาํปีตั3งแต่สามปีขึ3นไป หรือรถที(คา้งชาํระภาษีรถ
ประจาํปีไม่ถึงสามปี แต่ต่อมาภายหลงัคา้งชาํระภาษีติดต่อกนัครบสามปีใหถื้อว่าทะเบียนรถเป็นอนัระงบัไป และให้เจา้ของรถหรือผู ้
ครอบครองรถมีหนา้ที(ส่งคืนแผน่ป้านเลขทะเบียนรถต่อนายทะเบียน และนาํหนงัสือแสดงการจดทะเบียนรถมาแสดงต่อนายทะเบียน 
เพื(อบนัทึกหลกัฐานการระงบัทะเบียนรถภายในสามสิบวนันบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตาม (๒) หรือนบัแต่วนัคา้งชาํระภาษี
ติดต่อกนัครบสามปีแลว้แต่กรณี 

ใหน้าํมาตรา ๘๖/๒ มาตรา ๘๖/๓ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๘๖/๔ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ(งแกไ้ขเพิ(มเติมโดยพระราชบญัญติันี3มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

เจา้ของรถหรือผูค้รอบครองรถผูใ้ดไม่ส่งคืนแผน่ป้ายเลขทะเบียนรถและนาํหนงัสือแสดงการจดทะเบียนรถมาแสดงต่อ
นายทะเบียนตามความใน (๔) ใหน้าํโทษตามมาตรา ๑๔๙/๑ แห่งพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ(งแกไ้ขเพิ(มเติมโดย
พระราชบญัญติันี3 มาใชบ้งัคบั 

  
มาตรา ๖ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบญัญติันี3  
  

พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก (ฉบบัที( ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  

มาตรา ๒ พระราชบญัญติันี3 ให้ใชบ้งัคบัเมื(อพน้กาํหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี3  คือ เนื(องจากปัจจุบนัสถานการณ์ราคานํ3ามนัไดป้รับตวัสูงขึ3นอยา่งต่อเนื(อง 
รวมทั3งปัญหาทางดา้นมลภาวะทางอากาศที(เพิ(มมากขึ3น และเพื(อเป็นการส่งเสริมใหมี้การใชพ้ลงังานอื(นทดแทนการใชน้ํ3ามนัเชื3อเพลิง 
สนบัสนุนการใชพ้ลงังานอย่างประหยดั และการใชพ้ลงังานสะอาดเพื(ออนุรักษสิ์(งแวดลอ้ม อนัจะเป็นการช่วยใหมี้การใชพ้ลงังานอยา่ง



 

                                                                                                                             

 

เหมาะสมและคุม้ค่าและก่อใหเ้กิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและสิ(งแวดลอ้มของประเทศ สมควรส่งเสริมการใชร้ถที(ใชพ้ลงังานดงักล่าว
โดยกาํหนดใหมี้อตัราภาษีประจาํปีสาํหรับรถเหล่านี3 เป็นการเฉพาะ จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี3  
 


