
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
การขนสงทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการขนสง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 

๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับ

แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติการขนสง พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๒) พระราชบัญญัติการขนสง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๓) พระราชบัญญัติการขนสง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติ ไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) “การขนสง” หมายความวา การขนคน สัตว หรือส่ิงของ โดยทางบกดวยรถ 
(๒) “การขนสงประจําทาง” หมายความวา การขนสงเพ่ือสินจางตามเสนทางที่

คณะกรรมการกําหนด 
(๓) “การขนสงไมประจําทาง” หมายความวา การขนสงเพ่ือสินจางโดยไมจํากัด

เสนทาง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๓๘/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๑ มีนาคม ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)๒ “การขนสงโดยรถขนาดเล็ก” หมายความวา การขนสงคนหรือส่ิงของหรือ
คนและสิ่งของรวมกันเพื่อสินจางตามเสนทางที่คณะกรรมการกําหนดดวยรถที่มีน้ําหนักรถและ
น้ําหนักบรรทุกรวมกันไมเกินสี่พันกิโลกรัม 

(๕)๓ “การขนสงสวนบุคคล” หมายความวา การขนสงเพ่ือการคาหรือธุรกิจของ
ตนเองดวยรถที่มีน้ําหนักเกินกวาหนึ่งพันหกรอยกิโลกรัม 

(๖) “การขนสงระหวางจังหวัด” หมายความวา การขนสงประจําทาง การขนสง
ไมประจําทาง หรือการขนสงสวนบุคคลซึ่งกระทําระหวางจังหวัดกับจังหวัด 

(๗) “การขนสงระหวางประเทศ” หมายความวา การขนสงประจําทาง การขนสง
ไมประจําทาง หรือการขนสงสวนบุคคลซึ่งกระทําระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ 

(๘) “การรับจัดการขนสง” หมายความวา การรับจางรวบรวมคน สัตวหรือ
ส่ิงของ และจัดใหบุคคลอื่นซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงทําการขนสงจากที่แหงหนึ่ง
ไปยังที่อีกแหงหนึ่งในความรับผิดชอบของผูรับจัดการขนสง 

(๙) “รถ” หมายความวา ยานพาหนะทุกชนิดที่ใชในการขนสงทางบกซึ่งเดินดวย
กําลังเคร่ืองยนต กําลังไฟฟา หรือพลังงานอ่ืน และหมายความรวมตลอดถึงรถพวงของรถนั้นดวย 
ทั้งนี้ เวนแตรถไฟ 

(๑๐) “ผูตรวจการ” หมายความวา ขาราชการสังกัดกรมการขนสงทางบก ซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้งใหมีหนาที่ตรวจการขนสง 

(๑๑) “พนักงานตรวจสภาพ” หมายความวา ขาราชการสังกัดกรมการขนสงทาง
บก ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหมีหนาที่ตรวจความมั่นคงแข็งแรง ความสะอาด ความเรียบรอย และ
ความเหมาะสมของสภาพรถที่นํามาใชในการขนสง 

(๑๒) “นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนประจํา
จังหวัด แลวแตกรณ ี

(๑๓) “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบก
กลาง หรือคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัด แลวแตกรณ ี

(๑๔) “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการขนสงทางบก 
(๑๕) “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๔  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 
(๑) การขนสงโดยรถยนตทหารตามกฎหมายวาดวยรถยนตทหาร 
(๒) การขนสงโดย 

                                                 
๒ มาตรา ๔ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๒๓ 
๓ มาตรา ๔ (๕) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๒๓ 
๔ มาตรา ๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ก) รถยนตรับจางที่บรรทุกผูโดยสารไมเกินเจ็ดคน รถยนตรับจางระหวาง
จังหวัดที่บรรทุกผูโดยสารไมเกินเจ็ดคน รถยนตบริการที่บรรทุกผูโดยสารไมเกินเจ็ดคน และ
รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคนตามกฎหมายวาดวยรถยนต 

(ข) รถยนตนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคนแตไมเกินสิบสองคน และรถยนตสวน
บุคคลที่มีน้ําหนักรถไมเกินหนึ่งพันหกรอยกิโลกรัมตามกฎหมายวาดวยรถยนต ซึ่งมิไดใช
ประกอบการขนสงเพ่ือสินจาง 

(ค) รถยนตสามลอ รถจักรยานยนต และรถแทร็กเตอร ตามกฎหมายวา
ดวยรถยนต 

(๓) การขนสงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖  ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเปนนายทะเบียนกลางมีอํานาจ

หนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ในสวนที่เก่ียวกับการขนสงระหวางจังหวัดและการขนสงระหวาง
ประเทศ 

ใหนายทะเบียนกลางเปนนายทะเบียนประจํากรุงเทพมหานคร มีอํานาจและ
หนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ใหขนสงจังหวัดเปนนายทะเบียนประจําจังหวัด มีอํานาจและหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ภายในเขตจังหวัดของตน 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนกลางมีอํานาจ
มอบหมายกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของตนใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดทําแทนได 

การมอบหมายตามวรรคสี่ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา  ๗   ให รัฐมนตรีว าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งผูตรวจการและ
พนักงานตรวจสภาพกับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ 
ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่
เก่ียวกับอํานาจหนาที่ของแตละกระทรวง 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการนโยบายการขนสงทางบก 

   
 

มาตรา ๘  ใหมีคณะกรรมการนโยบายการขนสงทางบกคณะหนึ่งประกอบดวย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
เปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร* 
อธิบดีกรมทางหลวงเปนกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไมเกินหาคนซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งจากผูมีสัญชาติไทย และมีความรูหรือความจัดเจนในการขนสง การเศรษฐกิจหรือกฎหมาย 

ใหอธิบดีกรมการขนสงทางบก เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
ใหคณะกรรมการนโยบายการขนสงทางบกแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ

ไดตามความจําเปน 
 
มาตรา ๙  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระ

อยูในตําแหนงไมวาจะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งนั้นอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้น 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได 
 
มาตรา ๑๐  ผูมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ หามมิใหเปนกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ 
(๑) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๒) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายให

จําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) เปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
 
มาตรา ๑๑  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

พนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐ 
 
มาตรา ๑๒  ในการประชุมของคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานและรอง
ประธานไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
ในที่ประชุมแทน 

 
มาตรา ๑๓  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

จํานวนของกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๔  คณะกรรมการนโยบายการขนสงทางบกมีอํานาจและหนาที่ 

ดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดนโยบายการขนสงทางบกระยะสั้นและระยะยาวเสนอตอ

คณะรัฐมนตร ี
(๒) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาและดําเนินการสถานีขนสงเสนอตอ

คณะรัฐมนตรี 
(๓) กําหนดมาตรการและแผนพัฒนาการขนสงทางบกเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
(๔) กําหนดมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความสะดวกในการขนสงทาง

บก เพ่ือใหคณะกรรมการปฏิบัติ 
(๕) กําหนดการหามรับจดทะเบียนรถเปนครั้งคราวตามความจําเปนโดยอนุมัติ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือใหคณะกรรมการปฏิบัติ 
(๖) ประสานงานที่เก่ียวของระหวางกันในดานการขนสงทางบก ตลอดจน

ประสานงานดานการขนสงทางบกกับการขนสงทางน้ําและการขนสงทางอากาศ 
(๗) ใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีเก่ียวกับการขนสงทางบก 
 
มาตรา ๑๕  คณะกรรมการนโยบายการขนสงทางบกมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการ

เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดก็ได 
ใหนํามาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบังคับแกการประชุมคณะอนุกรรมการ

โดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบก 

   
 

มาตรา ๑๖  ใหมีคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางคณะหนึ่ง
ประกอบดวยปลัดกระทรวงคมนาคมเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผูแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผูแทน อธิบดีกรมทางหลวงชนบทหรือผูแทน* อธิบดีกรม
ตํารวจหรือผูแทน อธิบดีกรมทางหลวงหรือผูแทน ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูแทนเปน
กรรมการ และผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสามคนเปนกรรมการ ทั้งนี้ โดยใหมีผูมีความรูและมี
ความจัดเจนในการขนสงรวมอยูดวย 

ใหอธิบดีกรมการขนสงทางบก เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
ใหคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางแตงตั้งผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการไดตามความจําเปน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๗  ใหมีคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัดทุก

จังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ อัยการ
จังหวัด ผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดเปนกรรมการ และผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินหาคน โดย
มีนายกเทศมนตรีในจังหวัดนั้นรวมอยูดวยหนึ่งคนเปนกรรมการ 

ใหขนสงจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
ใหคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัดแตงตั้งผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการไดตามความจําเปน 
 
มาตรา ๑๘  ใหนํามาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ 

มาใชบังคับแกคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง และคณะกรรมการควบคุมการขนสง
ทางบกประจําจังหวัดโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๙  ใหคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางมีอํานาจและหนาที่ 

ดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดลักษณะของการขนสงประจําทางและการขนสงไมประจําทาง 
(๒) กําหนดเสนทาง จํานวนผูประกอบการขนสง และจํานวนรถสําหรับการขนสง

ประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระหวางจังหวัดและระหวางประเทศ 
(๓) กําหนดจํานวนผูประกอบการขนสงและจํานวนรถสําหรับการขนสงไมประจํา

ทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระหวางจังหวัดและระหวางประเทศ 
(๔) กําหนดเสนทาง จํานวนผูประกอบการขนสง และจํานวนรถสําหรับการขนสง 

โดยรถขนาดเล็ก 
(๕) กําหนดจํานวนผูประกอบการรับจัดการขนสง 
(๖) กําหนดอัตราคาขนสงและคาบริการอยางอ่ืนในการขนสง 
(๗) กําหนดอัตราคาบริการในการดําเนินการของสถานีขนสง 
(๘) กําหนดสถานที่ จัดใหมีหรือจัดตั้ง และระเบียบเกี่ยวกับสถานีขนสง 
(๙) กําหนดชนิดหรือสภาพรถที่มิใหรับจดทะเบียน 
(๑๐) กําหนดประเภทหรือชนิดของรถที่ตองเขาหยุดหรือจอดเพื่อการรับสง

ผูโดยสารหรือขนถายสินคา ณ สถานีขนสง 
(๑๑) กําหนดที่หยุดหรือจอดรถเพื่อรับสงผูโดยสาร 
(๑๒) วางมาตรการในการกําหนด อนุญาต เพิกถอนการอนุญาตและการควบคมุ

กิจการขนสงทางบก 
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติ ไว ในพระราชบัญญัตินี้  และตามมติ

คณะกรรมการนโยบายการขนสงทางบก 
การกําหนดตาม (๒) (๓) (๔) (๘) (๙) และ (๑๐) ใหประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๐  ใหคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัดมีอํานาจ

และหนาที่ภายในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดเสนทาง จํานวนผูประกอบการขนสงและจํานวนรถสําหรับการขนสง

ประจําทาง 
(๒) กําหนดจํานวนผูประกอบการขนสงและจํานวนรถสําหรับการขนสงไมประจํา

ทาง 
(๓) กําหนดเสนทาง จํานวนผูประกอบการขนสงและจํานวนรถสําหรับการขนสง

โดยรถขนาดเล็ก 
(๔) กําหนดอัตราคาขนสงและคาบริการอยางอ่ืนในการขนสง 
(๕)  ปฏิบัติการอื่ นตามที่ บัญญัติ ไ ว ในพระราชบัญญัตินี้  และตามมติ

คณะกรรมการนโยบายการขนสงทางบกและคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง 
การกําหนดตาม (๑) และ (๔) เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการ

ขนสงทางบกกลางแลวจึงจะใชบังคับได และการกําหนดตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๑  คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางมีอํานาจแตงตั้ง

อนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดก็ได 
ใหนํามาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบังคับแกการประชุมคณะอนุกรรมการ

โดยอนุโลม 
มาตรา ๒๒  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการการขนสงทาง

บก เพ่ือประโยชนในการนี้จะสั่งใหคณะกรรมการชี้แจงขอเท็จจริงแสดงความคิดเห็นหรือทํา
รายงานหรือยับยั้งการกระทําใดๆ ซึ่งขัดตอนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนมีอํานาจสั่งสอบสวนขอเท็จจริงที่เก่ียวกับการดําเนินงานได 

 
หมวด ๓ 

การประกอบการขนสง 
   

 
มาตรา ๒๓  หามมิใหผูใดประกอบการขนสงประจําทาง การขนสงไมประจําทาง 

การขนสงโดยรถขนาดเล็ก หรือการขนสงสวนบุคคล เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๔๕  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง การขนสงไม
ประจําทางและการขนสงโดยรถขนาดเล็ก ตองมีสัญชาติไทย 

ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตเปนหางหุนสวน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน
จํากัด หางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดนั้นตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
และมีสํานักงานใหญตั้งอยูในราชอาณาจักรไทย และ 

(๑) ในกรณีที่เปนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน ผูเปนหุนสวนทั้งหมดตองมี
สัญชาติไทย 

(๒) ในกรณีที่เปนหางหุนสวนจํากัด ผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด
ทั้งหมดตองมีสัญชาติไทย และทุนของหางหุนสวนจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดตองเปน
ของผูเปนหุนสวนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย 

(๓) ในกรณีที่เปนบริษัทจํากัด กรรมการบริษัทจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งตองมี
สัญชาติไทย และทุนของบริษัทจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดตองเปนของผูถือหุน ซึ่งเปน
บุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย หรือตองเปนของหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวน
จํากัด หรือบริษัทจํากัด หรือตองเปนของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือองคการของรัฐ ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
องคการของรัฐบาลหรือตามกฎหมายวาดวยการนั้นๆ และบริษัทจํากัดนั้นตองไมมีขอบังคับ 
อนุญาตใหมีการออกหุนชนิดออกใหแกผูถือ 

(๔) ในกรณีที่เปนบริษัทมหาชนจํากัด กรรมการบริษัทจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง
ตองมีสัญชาติไทย และทุนของบริษัทมหาชนจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดตองเปนของผูถือหุนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย 

ในกรณีที่ผูถือหุนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดเปนหางหุนสวนสามัญจด
ทะเบียนหางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ผูถือหุนดังกลาวจะตองมีลักษณะ
ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แลวแตกรณี 

ใหคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางมีอํานาจยกเวนคุณสมบัติตาม
ความจําเปน หรือมีเหตุพิเศษเปนการเฉพาะรายได 

 
มาตรา ๒๕  หามมิใหผูใดประกอบการขนสงระหวางประเทศเวนแตจะไดรับ

ใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลางโดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางและ
ผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวตองปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหลายแหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เทาที่ไม
ขัดตออนุสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศในสวนที่เก่ียวกับการขนสง 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

                                                 
๕ มาตรา ๒๔ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหนํามาตรา ๒๘ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๖ มาใช
บังคับแกการประกอบการขนสงระหวางประเทศโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๖  หามมิใหผูใดนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศมาใชประกอบการ

ขนสงในประเทศไทย เวนแตเพ่ือการขนสงระหวางประเทศและไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
กลางแลว 

ผูประจํารถตามมาตรา ๙๒ ซึ่งประจําในรถตามวรรคหนึ่งตองปฏิบัติตาม
บทบัญญัติทั้งหลายแหงพระราชบัญญัตินี้ และหรือตามขอตกลงที่มีอยูระหวางรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลของประเทศ นั้นๆ 

 
มาตรา ๒๗  ใบอนุญาตประกอบการขนสงมีส่ีประเภท คือ 
(๑) ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง 
(๒) ใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทาง 
(๓) ใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก 
(๔) ใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคล 
ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง ใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจํา

ทางหรือใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก ใหใชเปนใบอนุญาตประกอบการขนสง
สวนบุคคลได 

หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงใชรถผิดประเภทตามที่ระบุไว
ขางตน เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียนเปนครั้งคราว ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด 

 
มาตรา ๒๘  ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางใหมีอายุเจ็ดปนับแตวัน

ออกใบอนุญาต 
ใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทาง ใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถ

ขนาดเล็ก และใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคล ใหมีอายุหาปนับแตวันออกใบอนุญาต 
ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอเสียกอน

ใบอนุญาตสิ้นอายุ แตการขอตออายุใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางและใบอนุญาต
ประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก จะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวาหนึ่งรอย
ย่ีสิบวัน 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๙๖  บทบัญญัติมาตรา ๒๓ มิใหใชบังคับแกการขนสงสวนบุคคลซึ่ง

กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน วัด มูลนิธิ สภากาชาดไทย สถานพยาบาล หรือ
                                                 

๖ มาตรา ๒๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ เปนผูประกอบการขนสง แตผูประกอบการ
ขนสงตองปฏิบัติตามบทบัญญัติอ่ืนแหงพระราชบัญญัตินี้เสมือนดังเปนผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบการขนสงสวนบุคคลทุกประการ 

 
มาตรา ๓๐  ใหนายทะเบียนกลางเปนผูออกใบอนุญาตประกอบการขนสงใน

กรุงเทพมหานคร การขนสงระหวางจังหวัด และการขนสงระหวางประเทศ และใหนายทะเบียน
ประจําจังหวัดเปนผูออกใบอนุญาตประกอบการขนสงในจังหวัดของตน 

ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางจะตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๓๑  ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง ใหนายทะเบียน

โดยอนุมัติของคณะกรรมการกําหนดเงื่อนไขไวในใบอนุญาตเกี่ยวกับ 
(๑) จํานวนรถที่ตองใชในการประกอบการขนสงตามเสนทางที่ใชในการ

ประกอบการขนสง 
(๒) สิทธิในรถที่ใชประกอบการขนสงของผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง 
(๓) ลักษณะ ชนิด ขนาดและสีของรถและเครื่องหมายของผูประกอบการขนสงที่

ตองใหปรากฏประจํารถทุกคัน 
(๔) จํานวนที่นั่ง เกณฑน้ําหนักบรรทุกและวิธีการบรรทุก 
(๕) จํานวนผูประจํารถ 
(๖) เสนทางที่ใชในการประกอบการขนสง 
(๗) อัตราคาขนสงและคาบริการอยางอ่ืนในการขนสง 
(๘) สถานที่หยุดและจอดเพื่อขนถายคน สัตว หรือส่ิงของ 
(๙) ที่ที่รถจะตองหยุดในระหวางเสนทาง 
(๑๐) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนสง 
(๑๑) เวลาและจํานวนเที่ยวของการเดินรถ 
(๑๒) เวลาทํางานประจําวันในการประกอบการขนสง 
(๑๓) สถานที่เก็บ ซอม และบํารุงรักษารถ 
(๑๔) การประกอบกิจการอื่นนอกจากการประกอบการขนสงประจําทาง 
(๑๕) เง่ือนไขอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางตองจัดใหมีประกาศเงื่อนไขตาม 

(๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๑) ณ ที่ซึ่งอธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๓๒  ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทางใหนาย

ทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการกําหนดเงื่อนไขไวในใบอนุญาตเกี่ยวกับ 
(๑) จํานวนรถที่ตองใชในการประกอบการขนสง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ลักษณะ ชนิดและขนาดของรถและเครื่องหมายของผูประกอบการขนสงที่
ตองใหปรากฏประจํารถทุกคัน 

(๓) จํานวนที่นั่ง เกณฑน้ําหนักบรรทุกและวิธีการบรรทุก 
(๔) จํานวนผูประจํารถ 
(๕) ทองที่ที่ทําการขนสง 
(๖) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนสง 
(๗) อัตราคาขนสงและคาบริการอยางอ่ืนในการขนสง 
(๘) สถานที่หยุดและจอดเพื่อขนถายคน สัตว หรือส่ิงของ 
(๙) สถานที่เก็บ ซอม และบํารุงรักษารถ 
(๑๐) เง่ือนไขอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทางตองจัดใหมีการประกาศ

เง่ือนไขตาม (๗) และ (๘) ณ ที่ซึ่งอธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๓๓  ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก ใหนาย

ทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการกําหนดเงื่อนไขไวในใบอนุญาตเกี่ยวกับ 
(๑) จํานวนรถที่ตองใชในการประกอบการขนสงตามเสนทางที่ใชในการ

ประกอบการขนสง 
(๒) ลักษณะ ชนิด ขนาดและสีของรถและเครื่องหมายของผูประกอบการขนสงที่

ตองใหปรากฏประจํารถทุกคัน 
(๓) จํานวนที่นั่ง เกณฑน้ําหนักบรรทุก และวิธีการบรรทุก 
(๔) เวลาและจํานวนเที่ยวของการเดินรถ 
(๕) เสนทางที่ใชในการประกอบการขนสง 
(๖) อัตราคาขนสงและคาบริการอยางอ่ืนในการขนสง 
(๗) เง่ือนไขอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็กตองจัดใหมีประกาศ

เง่ือนไขตาม (๕) และ (๖) ณ ที่ซึ่งอธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๓๔๗  ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคล ใหนาย

ทะเบียนกําหนดเงื่อนไขตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนดไว
ในใบอนุญาตเกี่ยวกับ 

(๑) จํานวนรถที่ตองใชในการประกอบการขนสง 
(๒) ลักษณะ ชนิด และขนาดของรถและเครื่องหมายของผูประกอบการขนสงที่

ตองใหปรากฏประจํารถทุกคัน 
(๓) สถานที่เก็บ ซอม และบํารุงรักษา 

                                                 
๗ มาตรา ๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)๘ จํานวนผูประจํารถ 
(๕)๙ เง่ือนไขอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๕  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตามประเภทที่กําหนดใน

กฎกระทรวง ตองจัดใหมีสมุดประจํารถ ประวัติผูประจํารถ และหรือใบกํากับสินคาที่ทําการขนสง
และตองทํารายงานเกี่ยวกับการขนสงและอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนสงตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๖๑๐  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตองจัดใหมีอุปกรณและ

เครื่องมือเคร่ืองใช และตองปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยความปลอดภัยในการขนสง  ทั้งนี้ ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๗  ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางจัดใหมีที่พัก

ผูโดยสารตามระยะทางโดยมีลักษณะ ขนาด จํานวน และจุดที่ตั้งของที่พักผูโดยสารตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๘  หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง เพ่ิม ลดหรือยกเวน

คาขนสงหรือคาบริการอยางอ่ืนในการขนสง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๓๙  หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง ผูไดรับ

ใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทาง ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก 
หรือผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคลใชหรือยอมใหบุคคลอื่นใชรถที่ไดรับอนุญาต
ทําการขนสงนอกเสนทาง หรือนอกทองที่ที่ไดรับอนุญาตแลวแตกรณี เวนแตจะไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากนายทะเบียน หรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด 

 
มาตรา ๔๐  หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทางกระทํา

การขนสงอันมีลักษณะเชนเดียวหรือคลายกับผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางหรือ
มีลักษณะเปนการแยงผลประโยชนกับผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางในเสนทางที่
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางไดรับอนุญาต 

 

                                                 
๘ มาตรา ๓๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙ มาตรา ๓๔ (๕) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๐ มาตรา ๓๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๐ ทวิ๑๑  หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงใชหรือยินยอม
ใหผูใดปฏิบัติหนาที่ขับรถที่ใชในการขนสงหากปรากฏวาขณะใชหรือขณะยินยอมใหปฏิบัติหนาที่
ขับรถ ผูนั้นมีอาการ หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(๑) เมาสุราหรือของมึนเมาอยางอ่ืน 
(๒) เสพยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
(๓) เสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์

ตอจิตและประสาท 
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตองคอยดูแลและปองกันไมใหผูซึ่งมีอาการ 

หรือกระทําการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ของวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่ขับรถ 
 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือมีความจําเปนที่จะแกไขสถานการณ

เพ่ือใหการขนสงไดรับความสะดวกหรือใหมีรถเพียงพอแกการขนสง นายทะเบียนมีอํานาจที่จะสั่ง
เปลี่ยนแปลงเสนทางการเดินรถ เวลา และจํานวนเที่ยวของการเดินรถหรือใหผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบการขนสง ผูใดสงรถที่ตนไดรับอนุญาตไปชวยเหลือเปนการชั่วคราวตามควรแกกรณีแลว
ใหรายงานคณะกรรมการโดยเร็ว 

 
มาตรา ๔๒  ผู ได รับใบอนุญาตประกอบการขนสงตองแสดงใบอนุญาต

ประกอบการขนสง หรือใบแทนใบอนุญาตไวในที่เปดเผย ณ ที่ตั้งสํานักงานของผูไดรับใบอนุญาต 
 
มาตรา ๔๓  ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบการขนสงสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด

ในสาระสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอนาย
ทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดดังกลาว 

มาตรา ๔๔  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง ซึ่งประสงคจะเลิก
ประกอบการขนสงตองแจงความประสงคดังกลาวเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบลวงหนาไม
นอยกวาเกาสิบวันกอนวันเลิกประกอบการขนสง 

 
มาตรา ๔๕  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็กซึ่งประสงคจะ

เลิกประกอบการขนสงตองแจงความประสงคดังกลาวเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบลวงหนาไม
นอยกวาหกสิบวันกอนวันเลิกประกอบการขนสง 

 
มาตรา ๔๖  เมื่อปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง 
(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๔ 
(๒) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามเงื่อนไขในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ 

มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรือไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอกําหนดวาดวยความ

                                                 
๑๑ มาตรา ๔๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปลอดภัยของผูโดยสารตามมาตรา ๓๖ หรือไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติใน
หมวด ๔ วาดวยการชดใชคาเสียหายที่เกิดจากการขนสง 

ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงนั้นปฏิบัติให
ถูกตอง หรือจัดการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาผูไดรับใบอนุญาตประกอบการ
ขนสงไมปฏิบัติหรือไมแกไขใหถูกตอง หรือเปนที่เห็นไดวาผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไม
สามารถจะดําเนินการตามเงื่อนไขหรือขอกําหนดนั้น หรือการดําเนินการนั้นนาจะเปนเหตุใหเกิด
ภยันตรายหรือเส่ือมประโยชนตอประชาชน ใหนายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบการขนสงได แตถาเปนการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนสงประจํา
ทางใหเปนอํานาจของคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางที่จะพิจารณาอนุมัติ 

 
มาตรา ๔๗  ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงซึ่งถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต

ตองสงคืนใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
 
มาตรา ๔๘  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงซึ่งถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตมี

สิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง 
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังเพิกถอน

ใบอนุญาต 
 
มาตรา ๔๙  ใหอธิบดีหรือนายทะเบียนมีอํานาจควบคุมดูแลบรรดากิจการที่

เก่ียวกับการขนสงใหเปนไปตามความในพระราชบัญญัตินี้ และเพ่ือประโยชนดังกลาวใหอธิบดี
หรือนายทะเบียนมีอํานาจ 

(๑) เขาไปในสถานที่ดําเนินการของผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงใน
ระหวางเวลาทํางานตามปกติ เพ่ือทราบขอเท็จจริงและเพื่อตรวจสอบบัญชีและเอกสารอื่นที่
เก่ียวของกับการประกอบการขนสง 

(๒) เรียกผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง ผูจัดการและพนักงานของผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบการขนสงซึ่งเปนนิติบุคคลมาใหถอยคําหรือส่ังใหย่ืนคําช้ีแจงแสดงขอเท็จจริง
ตามที่ตองการ 

ในการปฏิบัติตาม (๑) ใหอธิบดีมีอํานาจมอบหมายใหผูตรวจการหรือพนักงาน
ตรวจสภาพทําการแทนได 

ในการปฏิบัติการของอธิบดี นายทะเบียน ผูตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพ
ตามมาตรานี้ ใหบุคคลที่เก่ียวของซึ่งอยูในสถานที่นั้นอํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือตาม
สมควร 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๐  ใหผูตรวจการมีอํานาจเรียกรถใหหยุดเพื่อทําการตรวจสอบ และเมื่อ
เช่ือวามีการกระทําอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้น ใหผูตรวจการมี
อํานาจจับกุมผูฝาฝนเพื่อสงใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจดําเนินคดีตอไป 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไมลบลางอํานาจจับกุมของพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจ 

 
มาตรา ๕๑  ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ใหผูตรวจการ

และพนักงานตรวจสภาพแสดงบัตรประจําตัวตอผูซึ่งเก่ียวของ 
บัตรประจําตัวผูตรวจการและพนักงานตรวจสภาพใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรี

กําหนด 
 

หมวด ๔ 
การชดใชคาเสียหายที่เกิดจากการขนสง 

   
 

มาตรา ๕๒๑๒  ผูได รับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง ผู ได รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทาง ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก 
และผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคล ตองวางหลักทรัพยเปนเงินสด หรือพันธบัตร
รัฐบาลไทยอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกัน หรือเปนสัญญาประกันภัยและกรมธรรม
ประกันภัยซึ่งทํากับบริษัทประกันภัยที่นายทะเบียนกลางใหความเห็นชอบตอนายทะเบียนกลาง ใน
กรณีเปนสัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตองเปนผู
เอาประกันภัย โดยใหบุคคลภายนอก ผูไดรับความเสียหายเนื่องจากการขนสงของตนเปนผูรับ
ประโยชน สําหรับการชดใชคาเสียหายที่เปนคาใชจายเบื้องตนเพื่อประกันความเสียหายอันเกิดแก
ชีวิตหรือรางกายของบุคคลภายนอก และซึ่งผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงจะตอง
รับผิดชอบเนื่องจากการขนสงของตน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

จํานวนหรือมูลคาของหลักทรัพยตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดตามขนาดและ
ประเภทของการประกอบการขนสงแตตองไมนอยกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงวางหลักทรัพยเปนเงินสดไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวนใหดอกผลที่เกิดจากหลักทรัพยที่เปนเงินสดนั้นตกเปนของผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบการขนสงที่วางหลักทรัพย 

ใหกรมการขนสงทางบกเปนผูรับผิดชอบในการเปดบัญชีเงินฝาก และการเบิก
จายเงินจากบัญชีหลักทรัพยกับธนาคารตามระเบียบของกระทรวงการคลัง 

 

                                                 
๑๒ มาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๓  ในกรณีที่หลักทรัพยที่นํามาวางประกันตามมาตรา ๕๒ มีจํานวนหรอื
มูลคาลดนอยลง นายทะเบียนกลางมีอํานาจสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงนํา
หลักทรัพยมาเพิ่มเติมใหครบจํานวนหรือมูลคาตามที่กําหนดไดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
คําส่ัง 

 
มาตรา ๕๔  ในการวางหลักทรัพยซึ่งเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตประกอบการขนสงทําหนังสือมอบอํานาจใหนายทะเบียนกลางมีอํานาจจัดการจําหนาย
พันธบัตรนั้น เพ่ือชดใชคาเสียหายแทนผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงดวย 

 
มาตรา ๕๕  หลักทรัพยที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงนํามาวางประกัน

ตามมาตรา ๕๒ ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี เวนแตจะเปนการบังคับคดีเพ่ือการชําระ
หนี้ ซึ่งผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตองรับผิดชดใชคาเสียหายที่เกิดแกชีวิตหรือรางกาย
ของบุคคลภายนอกอันเนื่องจากการขนสงของตน 

 
มาตรา ๕๖  เมื่อรถของผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไดกอใหเกิดความ

เสียหายแกรางกายหรือชีวิตของบุคคลใดนอกจากความรับผิดตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕๙ ผู
ไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงซึ่งเปนเจาของรถที่กอใหเกิดความเสียหายจะตองชดใช
คาใชจายเบื้องตนใหแกผูเสียหายหรือทายาท ในกรณีที่ผูเสียหายถึงแกความตาย 

คาใชจายเบื้องตนซึ่งจะตองจายใหแกผูเสียหาย ใหจายตามความรายแรงของ
ความเสียหาย ทั้งนี้ ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เพ่ือประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ คาใชจายเบื้องตนหมายถึง คาใชจายที่ตอง
ใชในการรักษาพยาบาล รวมทั้งคาใชจายอื่นๆ ระหวางการรักษาพยาบาลและหรือคาปลงศพ 

 
มาตรา ๕๗  เมื่อผูเสียหายหรือทายาทในกรณีที่ผูเสียหายถึงแกความตาย 

ประสงคจะไดรับชดใชคาใชจายเบื้องตนใหย่ืนคําขอตามแบบที่กรมตํารวจกําหนดตอพนักงาน
สอบสวน โดยแสดงพยานหลักฐานวาผูเสียหายไดรับความเสียหายจากรถของผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบการขนสง ใหพนักงานสอบสวนพิจารณาจากสํานวนการสอบสวน และเมื่อเห็นวาความ
เสียหายไดเกิดขึ้นจากรถของผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงคันใด ใหมีหนังสือส่ังใหผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบการขนสงซึ่งเปนเจาของรถคันนั้นชดใชคาใชจายเบื้องตนตามจํานวนที่กําหนด
ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง ในการนี้ใหแจงใหนายทะเบียนกลางทราบ
โดยเร็วดวย 

ในการสั่งของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง พนักงานสอบสวนตองพิจารณาสั่ง
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ในการชดใชคาใชจายเบื้องตนตามวรรคหนึ่ง ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการ
ขนสง ตองชําระภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังจากพนักงานสอบสวน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๘  ผูเสียหายหรือทายาทของผูเสียหายตองใชสิทธิในการขอรับชดใช
คาใชจายเบื้องตนตามมาตรา ๕๗ ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ความเสียหายเกิดขึ้น 

 
มาตรา ๕๙  การชดใชคาใชจายเบื้องตนตามหมวดนี้ไมตัดสิทธิผูเสียหายในอันที่

จะเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย 

 
มาตรา ๖๐  บุคคลซึ่งมีสิทธิไดรับชดใชคาใชจายเบื้องตนตามหมวดนี้ไดแก

ผูเสียหายดังตอไปนี ้
(๑) ผูเสียหายซึ่งมิไดอยูในรถคันที่กอใหเกิดความเสียหาย แตไดรับความ

เสียหายจากรถที่กอใหเกิดความเสียหายขึ้น 
(๒) ผูเสียหายซึ่งอยูในรถคันที่กอใหเกิดความเสียหาย แตไมรวมถึงผูขับรถ 

คนงานหรือลูกจางประจํารถซึ่งอยูในระหวางปฏิบัติหนาที่ 
(๓) ผูเสียหายซึ่งอยูในรถคันที่ไมไดกอใหเกิดความเสียหาย 
 
มาตรา ๖๑  ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไมเห็นดวยกับคําส่ัง

ของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๕๗ ใหอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอคณะกรรมการควบคุมการ
ขนสงทางบกกลางภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําส่ังของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๕๗ และ
ใหพนักงานสอบสวนบันทึกความเห็นของผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงซึ่งไมเห็นดวยไวใน
สํานวนการสอบสวน 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการขนสงกลางใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๖๒  ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงอุทธรณคําส่ังของ

พนักงานสอบสวน ถาคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางมีความเห็นตามความเห็นของ
พนักงานสอบสวน ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตองชดใชคาใชจายเบื้องตนใหแก
ผูเสียหายหรือทายาทของผูเสียหายเพิ่มขึ้นจากคาใชจายเบื้องตนที่พนักงานสอบสวนกําหนดไวอีก
รอยละสิบ 

 
มาตรา ๖๓  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมยอมชดใชคาใชจาย

เบื้องตนตามคําส่ังของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๕๗ หรือตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ควบคุมการขนสงทางบกกลางตามมาตรา ๖๑ ในกรณีที่เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง
ตามมาตรา ๕๒ ใหนายทะเบียนกลางมีอํานาจนําหลักทรัพยของผูไดรับใบอนุญาตประกอบการ
ขนสงนั้นซึ่งไดนํามาวางไวเปนประกันชดใชคาใชจายเบื้องตนแทนได 

 
มาตรา ๖๔  ในกรณีที่ผูเสียหายไมไดรับชดใชคาใชจายเบื้องตนหรือไดรับชดใช

ไมครบตามจํานวนที่พนักงานสอบสวนหรือคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางสั่งไมวา
เพราะเหตุหลักทรัพยที่วางประกันไวไมพอจายคาใชจายเบื้องตนหรือเพราะเหตุอ่ืนใด เมื่อ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูเสียหายไดรองเรียนตอนายทะเบียนกลาง ใหนายทะเบียนกลางสั่งใหผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบการขนสงชําระใหเสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง ถาผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบการขนสงไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนกลางดังกลาว ใหนายทะเบียนกลางเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบการขนสง และใหนํามาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๕ 

การรับจัดการขนสง 
   

 
มาตรา ๖๕  หามมิใหผู ใดประกอบการรับจัดการขนสง เวนแตจะได รับ

ใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖๖  ในการออกใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสงใหนายทะเบียน

กลาง โดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนดเงื่อนไขไวในใบอนุญาต
เก่ียวกับ 

(๑) ทองที่ที่ประกอบการรับจัดการขนสง 
(๒) สถานที่ตั้งสํานักงานของผูประกอบการรับจัดการขนสง 
(๓) สถานที่พักคน สัตว หรือเก็บสิ่งของ 
(๔) วิธีการปฏิบัติเก่ียวกับสวัสดิภาพ ความสะดวกและความปลอดภัยในการรับ

จัดการขนสง 
(๕) อัตราคาบริการรับจัดการขนสง 
(๖) เง่ือนไขอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสงตองจัดใหมีการประกาศเงื่อนไข

ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ณ ที่ซึ่งอธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๖๗  ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๖๕ ตองวางหลักทรัพยตอนาย

ทะเบียน เพ่ือเปนประกันการปฏิบัติตามสัญญารับจัดการขนสง ทั้งนี้ ตามจํานวนหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๘  ในกรณีที่หลักทรัพยที่นํามาวางประกันตามมาตรา ๖๗ มีจํานวน

หรือมูลคาลดนอยลง นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตนําหลักทรัพยมาเพิ่มเติมให
ครบจํานวนหรือมูลคาตามที่กําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง 

 
มาตรา ๖๙  ใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสงใหมีอายุสองปนับแตวันที่

ออกใบอนุญาต 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๐  ใหนํามาตรา ๒๔ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ 

มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใชบังคับแกการประกอบการรับจัดการขนสงโดย
อนุโลม 

 
หมวด ๖ 
รถ 

   
 

มาตรา ๗๑  รถที่ใชในการขนสงตองมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีเครื่องอุปกรณและ
สวนควบถูกตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกับไดจดทะเบียนตามมาตรา ๗๓ และเสียภาษีตาม
มาตรา ๘๕ แลว 

รถที่ใชในการขนสงที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหไดรับยกเวนไมตอง
เสียภาษีรถยนตตามกฎหมายวาดวยรถยนต 

 
มาตรา ๗๒๑๓  รถที่จะนํามาจดทะเบียนและเสียภาษีตองผานการตรวจสภาพรถ

จากพนักงานตรวจสภาพ หรือจากสถานตรวจสภาพรถที่ไดรับอนุญาตตามมาตรา ๗๔ เวนแตรถ
ประเภท หรือชนิดใดที่สมควรไดรับการยกเวนการตรวจสภาพเปนครั้งคราวใหกําหนดใน
กฎกระทรวง 

ในกรณีที่ปรากฏวารถที่นํามารับการตรวจสภาพนั้นมีสภาพมั่นคงแข็งแรงมีเครือ่ง
อุปกรณ และสวนควบถูกตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลว ใหพนักงานตรวจสภาพหรือสถาน
ตรวจสภาพรถที่ไดรับการอนุญาตออกใบรับรองให 

ใบรับรองการตรวจสภาพรถใหทําตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๗๓๑๔  เมื่อนายทะเบียนเห็นวาพนักงานตรวจสภาพหรือสถานตรวจ

สภาพรถที่ไดรับอนุญาตไดตรวจสภาพรถถูกตองตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ 
แลวใหรับจดทะเบียนและออกหนังสือแสดงการจดทะเบียนพรอมกับแผนปายเลขทะเบียนรถคัน
นั้นใหโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๗๔  ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเพื่อรับรองสภาพรถตาม

พระราชบัญญัตินี้ ตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง 

                                                 
๑๓ มาตรา ๗๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
๑๔ มาตรา ๗๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๒๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗๕  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถใหมีอายุสามปนับแตวันที่ออก

ใบอนุญาต 
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๗๖  ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถผูใดไมปฏิบัติตาม

เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๗๔ ใหนายทะเบียนกลางมีอํานาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถนั้นได 

ใหนํามาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใชบังคับแกการจัดตั้งสถาน
ตรวจสภาพรถที่ไดรับอนุญาตโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๗  หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถใหใชไดส่ีงวดนับแตงวดที่ออก

หนังสือนี้ 
ใหเดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคมเปนเดือน

แรกของแตละงวด 
การขอตออายุทะเบียน ใหย่ืนคําขอตอนายทะเบียนภายในเวลาที่นายทะเบียนจะ

ไดประกาศกําหนด 
ใหนํามาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓ มาใชบังคับแกการขอตออายุ

ทะเบียนโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๗๘  หามมิใหมีการแกไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ

หรือสวนควบของรถใหผิดแผกแตกตางในสาระสําคัญตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียน 

 
มาตรา ๗๙  ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงที่ประสงคจะเลิกใชรถที่จด

ทะเบียนแลว แจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบและนําแผนปายเลขทะเบียนรถคืนแกนาย
ทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่เลิกใชรถนั้น 

 
มาตรา ๘๐  ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงซึ่งมีความจําเปนจะตอง

ระงับใชรถนั้นชั่วคราวเปนเวลาเกินสิบหาวันแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบกอนวันที่จะ
ระงับใชรถนั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๑  รถที่ยังมิไดจดทะเบียนตามความในพระราชบัญญัตินี้หรือรถที่เลิก
ใชตามมาตรา ๗๙ ถาจะนํามาใชเพ่ือขายหรือเพ่ือซอม ตองมีใบอนุญาตและเครื่องหมาย
โดยเฉพาะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใบอนุญาตและเครื่องหมายดังกลาวใชไดเฉพาะรถที่อยูในความครอบครองของผู
ไดรับใบอนุญาตโดยสับเปลี่ยนกันได ไมเฉพาะคัน 

 
มาตรา ๘๒  การโอนรถซึ่งไดจดทะเบียนตามมาตรา ๗๓ แลวผูโอนและผูรับโอน

จะตองแจงตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันโอนและใหนายทะเบียนจดแจงการโอนไวใน
หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถนั้น 

 
มาตรา ๘๓  เมื่อผูตรวจการตรวจพบวารถคันใดมีสภาพไมมั่นคงแข็งแรงหรือมี

เครื่องอุปกรณหรือสวนควบไมครบถวน หรือไมถูกตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ให
ผูตรวจการรายงานใหนายทะเบียนทราบ แตถาปรากฏโดยชัดแจงวาการใชรถคันนั้นตอไปนาจะ
เปนเหตุใหเกิดภยันตรายแกการขนสง ใหผูตรวจการมีอํานาจสั่งระงับใชไวเปนการชั่วคราวได 
และใหรีบรายงานใหนายทะเบียนทราบภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมง 

ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูเปนเจาของ
รถตามวรรคหนึ่ง จัดการสงรถคันนั้นไปใหพนักงานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถที่ไดรับ
อนุญาตตรวจสอบความบกพรองตามรายงานของผูตรวจการภายในเวลาที่กําหนด 

เมื่อนายทะเบียนมีคําส่ังตามวรรคสองแลว ใหผูไดรับใบอนุญาตงดการใชรถ
ดังกลาวไวจนกวานายทะเบียนจะมีคําส่ังอนุญาตใหใชไดตอไป 

 
มาตรา ๘๔  เมื่อพนักงานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถที่ไดรับอนุญาต

เห็นวารถที่นํามาใหตรวจตามมาตรา ๘๓ สมควรจะตองซอมแซม ปรับปรุงเพ่ือใหรถกลับมีสภาพ
มั่นคงแข็งแรงหรือจะตองแกไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณหรือสวนควบใหถูกตองตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ใหแจงใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงดําเนินการซอมแซม ปรับปรุงหรือ
แกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง แลวใหพนักงานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถที่ไดรับอนุญาต
ตรวจสอบความถูกตองและรายงานใหนายทะเบียนทราบ 

เมื่อไดพิจารณาเห็นสมควรตามรายงานของพนักงานตรวจสภาพหรือสถานตรวจ
สภาพรถที่ไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนอนุญาตใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการ
ขนสงใชรถคันนั้นตอไปได 

 
มาตรา ๘๕  เพ่ือประโยชนในการจัดเก็บภาษีรถตามพระราชบัญญัตินี้กรมการ

ขนสงทางบกจะกําหนดเวลาการชําระภาษีรถประจําปสําหรับผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง
แตละรายก็ได และใหคํานวณภาษีตามน้ําหนักรถตามอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการคํานวณน้ําหนักรถ ใหรวมน้ําหนักของรถและเครื่องอุปกรณที่ติดอยูกับตัว
รถ ตามปกติแตไมรวมน้ําหนักของน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ําและเครื่องมือประจํารถ เศษ
ของหนึ่งกิโลกรัมใหปดทิ้ง 

เงินภาษีรถตามพระราชบัญญัตินี้ที่จัดเก็บไดในกรุงเทพมหานครใหตกเปนรายได
ของกรุงเทพมหานคร สวนในจังหวัดอื่นใหตกเปนรายไดของราชการสวนทองถ่ินในจังหวัดนั้น 
โดยใหจังหวัดจัดสรรตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง๑๕ 

 
มาตรา ๘๖  ภาษีรถใหชําระลวงหนาเปนรายปตอนายทะเบียน และจะขอชําระ

เปนงวดก็ได แตตองเสียคาธรรมเนียมเพิ่มตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
รถที่จดทะเบียนใหมในงวดใด ใหชําระภาษีตั้งแตงวดนั้นเปนตนไป 
ถาเจาของรถไมชําระภาษีภายในกําหนดเวลาที่จะตองชําระใหเสียเงินเพิ่มอีกรอย

ละหนึ่งตอเดือน หรือเศษของเดือนของภาษีที่ตองชําระ 
เงินเพิ่มตามมาตรานี้ใหถือเปนเงินภาษ ี
 
มาตรา ๘๖/๑๑๖  รถที่ไดเสียภาษีรถประจําปสําหรับปใด ถาเปล่ียนเจาของรถ 

เจาของใหมไมตองเสียภาษีรถประจําปในปนั้นอีก 
 
มาตรา ๘๖/๒๑๗  ในระหวางที่เจาของรถคางชําระภาษีรถประจําป ใหนาย

ทะเบียนมีอํานาจที่จะไมรับดําเนินการทางทะเบียนจนกวาเจาของรถจะเสียภาษีที่คางชําระให
ครบถวนกอนหรือไดมีการดําเนินการตามมาตรา ๘๖/๓ วรรคสองแลว 

 
มาตรา ๘๖/๓๑๘  รถที่คางชําระภาษีรถประจําปไมถึงสามป หากเจาของรถ

ประสงคจะขอเสียภาษีรถประจําปเพ่ือใชรถในปนั้น ใหนายทะเบียนรับชําระภาษีนั้นได 
สําหรับภาษีรถที่คางชําระใหนายทะเบียนกําหนดจํานวนเงิน และระยะเวลาในการ

ชําระตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ในกรณีที่เจาของรถผิดนัดไมเสียภาษีรถที่คางชําระตามวรรคสองใหครบถวนนาย

ทะเบียนมีอํานาจที่จะไมรับดําเนินการทางทะเบียน จนกวาเจาของรถจะเสียภาษีรถที่คางชําระให
ครบถวน 

 
มาตรา ๘๖/๔๑๙  รถที่คางชําระภาษีรถประจําปติดตอกันครบสามป ใหการจด

ทะเบียนรถเปนอันระงับไป ในการนี้ใหนายทะเบียนประกาศหมายเลขทะเบียนพรอมทั้งจํานวน
                                                 

๑๕ มาตรา ๘๕ วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๖ มาตรา ๘๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๗ มาตรา ๘๖/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๘ มาตรา ๘๖/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาษีที่คางชําระไว ณ ที่ทําการนายทะเบียนและในสถานที่ที่อธิบดีประกาศกําหนด และแจงให
เจาของรถหรือผูครอบครองรถทราบ และใหบุคคลดังกลาวสงคืนแผนปายเลขทะเบียนรถตอนาย
ทะเบียนและนําหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถมาแสดงตอนายทะเบียนเพื่อบันทึกหลักฐานการ
ระงับทะเบียนรถภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดแจงและปดประกาศดังกลาว 

ในกรณีที่เจาของรถหรือผูครองครอบรถมิไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหนาย
ทะเบียนหรือผูตรวจการหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจยึดแผนปายเลขทะเบียนรถได 

ใหภาระภาษีรถประจําปหลังจากปที่สามเปนอันระงับไป แตเจาของรถหรือผู
ครอบครอบรถยังคงตองเสียภาษีที่คางชําระใหครบถวน และใหนํามาตรา ๘๖/๒ และมาตรา ๘๖/
๓ วรรคสอง และวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา  ๘๗  รถที่ ไดจดทะเบียนและเสียภาษีแลว ถาตอมามีการแกไข

เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเพ่ิมเติม เปนเหตุใหรถมีน้ําหนักเพ่ิมขึ้นจากเดิม เจาของรถจะตองเสีย
ภาษีเพ่ิมตามน้ําหนักที่เพ่ิมขึ้นดวย และใหนํามาตรา ๘๖ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๘๘๒๐  รถที่ใชในการขนสงสวนบุคคลของกระทรวง ทบวง กรม ราชการ
สวนทองถ่ิน วัด มูลนิธิ และสภากาชาดไทย ใหไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษ ี

 
มาตรา ๘๙  รถที่ไดจดทะเบียนแลว ถาไมไดเสียภาษีตามกําหนดตามมาตรา ๘๖ 

เจาของรถตองแจงใหนายทะเบียนทราบพรอมกับนําแผนปายเลขทะเบียนรถนั้นคืนตอนาย
ทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันถึงกําหนดเสียภาษีครั้งถัดไป 

เจาของรถผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่งจะตองเสียภาษีครั้งถัดไปตามมาตรา ๘๖ 
 
มาตรา ๙๐  เจาของรถตองติดแผนปายเลขทะเบียนและเครื่องหมายแสดงการ

เสียภาษีที่นายทะเบียนออกใหไวกับตัวรถตามที่อธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๙๑  ในกรณีที่แผนปายเลขทะเบียนหรือเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี

สูญหาย ถูกทําลาย ชํารุดหรือลบเลือนในสาระสําคัญ ใหเจาของรถยื่นคําขอ ขอรับแผนปายเลข
ทะเบียนหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีตอนายทะเบียน ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบ
ถึงการสูญหาย ถูกทําลาย ชํารุด หรือลบเลือนดังกลาว 

 
หมวด ๗ 
ผูประจํารถ 

   
 

                                                                                                                                            
๑๙ มาตรา ๘๖/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๐ มาตรา ๘๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๒  ผูประจํารถ ไดแก 
(๑) ผูขับรถ 
(๒) ผูเก็บคาโดยสาร 
(๓) นายตรวจ 
(๔) ผูบริการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๙๓  หามมิใหผูใดปฏิบัติหนาที่ เปนผูประจํารถ เวนแตจะได รับ

ใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๙๔  ใบอนุญาตสําหรับผูประจํารถ มี ๔ ประเภท คือ 
(๑) ใบอนุญาตเปนผูขับรถ 
(๒) ใบอนุญาตเปนผูเก็บคาโดยสาร 
(๓) ใบอนุญาตเปนนายตรวจ 
(๔) ใบอนุญาตเปนผูบริการ 
ใบอนุญาตแตละประเภทจะใชสับเปลี่ยนกันไมได เวนแตใบอนุญาตประเภทที่

หนึ่ง ประเภทที่สาม และประเภทที่ส่ีใชเปนใบอนุญาตประเภทที่สองได 
 
มาตรา ๙๕๒๑  ใบอนุญาตเปนผูขับรถมีดังนี้ 
(๑) ชนิดที่หนึ่ง ใบอนุญาตเปนผูขับรถสําหรับรถที่มีน้ําหนักรถและน้ําหนัก

บรรทุกรวมกันไมเกินสามพันหารอยกิโลกรัมที่มิไดใชขนสงผูโดยสาร หรือสําหรับรถขนสง
ผูโดยสารไมเกินยี่สิบคน 

(๒) ชนิดที่สอง ใบอนุญาตเปนผูขับรถสําหรับรถที่มีน้ําหนักรถและน้ําหนัก
บรรทุกรวมกันเกินกวาสามพันหารอยกิโลกรัมที่มิไดใชขนสงผูโดยสาร หรือสําหรับรถขนสง
ผูโดยสารเกินยี่สิบคน 

(๓) ชนิดที่สาม ใบอนุญาตเปนผูขับรถซึ่งโดยสภาพใชสําหรับลากจูงรถอื่นหรือ
ลอเล่ือนที่บรรทุกส่ิงใดๆ บนลอเล่ือนนั้น 

(๔) ชนิดที่ ส่ี ใบอนุญาตเปนผูขับรถสําหรับรถที่ใชขนสงวัตถุอันตรายตาม
ประเภท หรือชนิดและลักษณะการบรรทุกตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใบอนุญาตแตละชนิดใชสับเปล่ียนกันไมได เวนแตใบอนุญาตชนิดที่สอง ชนิดที่
สาม และชนิดที่ ส่ีใชเปนใบอนุญาตชนิดที่หนึ่งได ใบอนุญาตชนิดที่สามและชนิดที่ ส่ีใชเปน
ใบอนุญาตชนิดที่สองได และใบอนุญาตชนิดที่ส่ีใชเปนใบอนุญาตชนิดที่สามได 

                                                 
๒๑ มาตรา ๙๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศของอธิบดีตามความใน (๔) ของวรรคหนึ่ง ใหมีผลใชบังคับเมื่อพน
กําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๙๖  ผูขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถตามมาตรา ๙๓ ใน

ประเภทการขนสงประจําทาง การขนสงไมประจําทาง หรือการขนสงโดยรถขนาดเล็กตองมี
คุณสมบัติและลักษณะดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีความรูและความสามารถตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) ไมเปนผูมีรางกายพิการจนเปนที่เห็นไดวาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวย

ความเหมาะสม 
(๔) ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๕) ไมเปนผูมีโรคติดตออันเปนที่รังเกียจ 
(๖) ไมเปนผูติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดใหโทษ 
(๗) ไมเปนผูมีใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถประเภทหรือชนิดเดียวกับ

ที่ไดรับอนุญาตอยูแลว 
(๘) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผู

ประจํารถ เวนแตการเพิกถอนใบอนุญาตนั้นพนกําหนดสามปแลวนับแตวันที่มีคําส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาต 

(๙) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําส่ังที่ชอบดวย
กฎหมายใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดอันไดกระทําโดยประมาทที่มิใชเก่ียวกับการใช
รถในการกระทําผิดหรือความผิดลหุโทษ หรือไดพนโทษมาแลวเกินสามป 

(๑๐) ไมเปนผูเคยถูกควบคุมตัวเพราะมีพฤติการณเปนภัยตอสังคม หรือเปน
อันธพาล เวนแตไดพนจากการควบคุมตัวมาแลวเกินหนึ่งป 

 
มาตรา ๙๗  ภายใตบังคับมาตรา ๙๖ ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูขับรถตองมีอายุ

ไมต่ํากวาที่กําหนดในกฎกระทรวง และไดผานการศึกษาและจบหลักสูตรจากโรงเรียนการขนสง
ของกรมการขนสงทางบกหรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนสงทางบกรับรอง 

การรับรองโรงเรียนสอนขับรถตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๙๘  ภายใตบังคับมาตรา ๙๖ ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูเก็บคาโดยสาร 

นายตรวจ และผูบริการตองมีอายุไมต่ํากวาที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๙๙  ผูขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถในการขนสงสวน

บุคคลตองมีคุณสมบัติและมีลักษณะตามมาตรา ๙๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ 
(๑๐) และตองมีอายุไมต่ํากวาที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐๐๒๒  ใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถใหมีอายุสามปนับแต
วันที่ออกใบอนุญาต 

การตออายุใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถ ใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติ
หนาที่เปนผูประจํารถยื่นคําขอตอนายทะเบียนกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุตามแบบที่นายทะเบียน
กําหนด 

 
มาตรา ๑๐๑  ในขณะปฏิบัติหนาที่ ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํา

รถตองมีใบอนุญาตอยูกับตัวและตองแสดงตอนายทะเบียนหรือผูตรวจการเมื่อขอตรวจ 
 
มาตรา ๑๐๒  ในขณะปฏิบัติหนาที่ ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํา

รถตอง 
(๑) แตงกายสะอาดเรียบรอยตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) ไมแสดงกิริยาหรือใชถอยคําเปนการเสียดสี ดูหมิ่น กาวราว รังแก รบกวน 

หรือหยาบหยามผูหนึ่งผูใด หรือแสดงกิริยาวาจาหรือสงเสียงดวยประการหนึ่งประการใดใน
ลักษณะไมสมควรหรือไมสุภาพ 

(๓) ไมเสพหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอยางอ่ืน 
(๓ ทวิ)๒๓ ไมเสพยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
(๓ ตรี)๒๔ ไมเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่

ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
(๔) ตองปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยความปลอดภัยในการขนสงตามที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๐๒ ทวิ๒๕  ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่

เปนผูประจํารถผูใด ในขณะปฏิบัติหนาที่นั้นมีสารอยูในรางกายอันเกิดจากการเสพสุราหรือของ
มึนเมาอยางอ่ืน หรือยาเสพติดใหโทษ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ใหผูตรวจการหรือ
พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจมีอํานาจตรวจหรือทดสอบหรือส่ังใหรับการตรวจหรือทดสอบวา
ผูนั้นมีสารนั้นๆ อยูในรางกายหรือไม 

                                                 
๒๒ มาตรา ๑๐๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 

๒๕๓๗ 
๒๓ มาตรา ๑๐๒ (๓ ทวิ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
๒๔ มาตรา ๑๐๒ (๓ ตรี) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
๒๕ มาตรา ๑๐๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เจาพนักงานผูมีอํานาจ วิธีการตรวจหรือทดสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๐๓  ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถนอกจากจะตองปฏิบัติตามที่บัญญัติ

ไวในมาตรา ๑๐๒ แลว จะตอง 
(๑) ไมขับรถในเวลาที่รางกายหรือจิตใจหยอนความสามารถ 
(๒) ไมรับบรรทุกบุคคลที่เปนโรคเรื้อนหรือโรคติดตอที่นารังเกียจไปกับ

ผูโดยสารอื่น 
(๓) ไมรับบรรทุกศพ สัตว หรือส่ิงของที่อาจเกิดอันตรายหรือเปนที่พึงรังเกียจ

ไปกับผูโดยสาร 
(๔)๒๖ ไมรับบรรทุกน้ํามันเชื้อเพลิง ระเบิด หรือวัตถุอันตรายโดยฝาฝนขอหาม 

ตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) ตองหยุดหรือจอดรถ ณ สถานีขนสงและปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับสถานี

ขนสงตามมาตรา ๑๙ (๘) และ (๑๐) 
 
มาตรา ๑๐๓ ทวิ๒๗  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานในการ

ปฏิบัติหนาที่ขับรถในรอบยี่สิบสี่ช่ัวโมง หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถปฏิบัติหนาที่ขับรถ
ติดตอกันเกินสี่ช่ัวโมงนับแตขณะเริ่มปฏิบัติหนาที่ขับรถ แตถาในระหวางนั้น ผูไดรับใบอนุญาต
เปนผูขับรถไดพักติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาครึ่งช่ัวโมง ก็ใหปฏิบัติหนาที่ขับรถตอไปไดอีกไม
เกินสี่ช่ัวโมงติดตอกัน 

 
มาตรา ๑๐๔  หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถกระทําการ

ใดๆ ใหผูโดยสารจําตองลงจากรถกอนที่จะไดโดยสารถึงจุดหมายปลายทาง โดยที่ไดชําระคา
โดยสารถูกตองตามอัตราที่กําหนดแลว 

 
มาตรา ๑๐๕  หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถละเวนการหยุดรถเพื่อรับ

หรือสงผูโดยสาร ณ ที่ที่มีเครื่องหมายใหรถนั้นหยุด ในเมื่อปรากฏวามีผูโดยสารตองการใหหยุด
รถเพื่อรับหรือสง 

 
มาตรา ๑๐๖  ในขณะปฏิบัติหนาที่หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถกระทํา

การใดๆ อันเปนการละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุอันสมควร 
 

                                                 
๒๖ มาตรา ๑๐๓ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
๒๗ มาตรา ๑๐๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐๖ ทวิ๒๘  ในกรณีที่มีความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
ตางประเทศ วาดวยการยอมรับใบอนุญาตขับรถภายในประเทศซึ่งกันและกัน คนตางดาวซึ่งไดรับ
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และมีใบอนุญาต
ขับรถที่ออกโดยพนักงานเจาหนาที่หรือสมาคมยานยนตที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศที่มี
ความตกลงดังกลาวกับรัฐบาลไทย อาจใชใบอนุญาตขับรถของประเทศนั้นขับรถในราชอาณาจักร
ไดตามประเภทและชนิดของรถที่ระบุไวในใบอนุญาตขับรถนั้น แตตองปฏิบัติตามอนุสัญญาและ
หรือความตกลงที่มีอยูระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศนั้นๆ และตามบทบัญญัติทัง้หลาย
ในสวนที่เก่ียวกับหนาที่ของผูขับรถตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐๗  ในการขนสงประจําทางหรือการขนสงไมประจําทางระหวางจังหวัด

หรือระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถรับบรรทุก
ผูโดยสารเกินจํานวนที่นั่งผูโดยสารที่กําหนดไวในใบอนุญาต 

 
มาตรา ๑๐๘  เมื่อปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใด

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ หรือมาตรา 
๙๙ หรือบกพรองไปในภายหลังเมื่อไดรับใบอนุญาตแลว ใหนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ของผูนั้นเสีย 

 
มาตรา ๑๐๙  ถาผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใดฝาฝน 

หรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหลายในหมวดนี้ ใหผูตรวจการมีอํานาจยึดใบอนุญาตปฏิบัติ
หนาที่เปนผูประจํารถของผูนั้น และส่ังเปนหนังสือใหผูนั้นไปรายงานตนตอนายทะเบียนภายใน
เจ็ดสิบสองชั่วโมง คําส่ังนั้นใหถือวาเปนใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถชั่วคราวภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวนั้น 

ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตนั้นไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
หรือจะส่ังเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสียก็ได 

 
มาตรา ๑๑๐  ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถซึ่งถูกส่ังพักใชหรือ

เพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง 
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังพักใชหรือเพิก

ถอนใบอนุญาต 
 
มาตรา ๑๑๑  ใหนําบทบัญญัติทั้งหลายในกฎหมายวาดวยรถยนตและกฎหมาย

วาดวยจราจรทางบก ในสวนที่เก่ียวกับหนาที่ของผูขับรถ ผูเก็บคาโดยสารและนายตรวจมาใช
บังคับโดยอนุโลม 

                                                 
๒๘ มาตรา ๑๐๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมวด ๘ 
ผูโดยสาร 

   
 

มาตรา ๑๑๒  ผูโดยสารตองชําระคาขนสงและคาบริการอยางอ่ืนตามอัตราที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๑๓  ผูโดยสารตองปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยความปลอดภัยและ

ความสงบเรียบรอยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ตลอดเวลาที่อยูในระหวางการโดยสาร 
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตองจัดใหมีการประกาศขอกําหนดตาม

วรรคหนึ่งปดไว ณ ที่เปดเผยในรถ 
 

หมวด ๙ 
สถานีขนสง 

   
 

มาตรา ๑๑๔  สถานีขนสงมี ๒ ประเภท คือ 
(๑)  สถานีขนสงผูโดยสาร 
(๒)  สถานีขนสงสัตวและหรือส่ิงของ 
ลักษณะของสถานีขนสงตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๑๕  ใหกรมการขนสงทางบกโดยอนุมัติคณะกรรมการควบคุมการ

ขนสงทางบกกลาง จัดใหมีสถานีขนสงข้ึนในเขตทองที่กรุงเทพมหานครและในเขตทองที่จังหวัด
อ่ืน โดยจะดําเนินการเอง หรือจะมอบหมายใหรัฐวิสาหกิจหรือองคการของรัฐเปนผูดําเนินการก็
ได 

ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดคาบริการในการดําเนินการของสถานีขนสงไมเกินอัตรา
ที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด 

บุคคลอื่นใดประสงคจะจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสง ตองไดรับอนุญาตจาก
นายทะเบียนกลางโดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกอน 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

การจัดใหมีหรือจัดตั้งสถานีขนสงข้ึนที่ใด เมื่อใด ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๑๖  ใหอธิบดีมีอํานาจกํากับและควบคุมการดําเนินการที่เก่ียวกับสถานี

ขนสงใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และเพ่ือประโยชนแหงการนี้จะแตงตั้งขาราชการและหรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลูกจางสังกัดกรมการขนสงทางบก ทําหนาที่เปนนายสถานีและเจาหนาที่สถานีตามจํานวนที่
เห็นสมควร มีอํานาจกํากับและควบคุมดังกลาวดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๑๗  ในการบริหารงานที่เก่ียวกับสถานีขนสงของกรมการขนสงทางบก

ตามมาตรา ๑๑๕ วรรคหนึ่ง อธิบดีจะแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวย ประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมเกินแปดคนเพื่อดูแลควบคุมและดําเนินการที่เก่ียวกับ
สถานีขนสงก็ได 

กรรมการที่อธิบดีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสามป กรรมการที่พนจาก
ตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได 

ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการของคณะกรรมการ 
ใหนํามาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการนี้

โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๑๘  ผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงตามมาตรา 

๑๑๕ วรรคสาม ตองมีคุณสมบัติและลักษณะตามมาตรา ๒๔ 
 
มาตรา ๑๑๙  ใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงใหมีอายุตามที่

คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนดแตไมเกินยี่สิบปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงซึ่งประสงคจะขอตออายุ

ใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวาหนึ่งป 
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๒๐  ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงมีหนาที่ดูแล

รับผิดชอบกิจการสถานีขนสงรวมทั้งการรักษาความเรียบรอย ความปลอดภัยในบริเวณสถานี
ขนสงนั้น 

 
มาตรา ๑๒๑  ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงตองจัดใหมี

เจาหนาที่ฝายชางประจําสถานีขนสงตลอดเวลา โดยใหมีหนาที่ตรวจสอบสภาพรถขนสงประจําทาง 
ซึ่งตองหยุดหรือจอดเพื่อการขนสง ณ สถานีขนสงแหงนั้น เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 

คุณสมบัติและจํานวนเจาหนาที่ฝายชางใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๑๒๒  ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงตองจัดใหมีอู

ซอมรถและบริการซอมรถเพื่อชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกรถที่ใชสถานีขนสงนั้น 
 
มาตรา ๑๒๓  ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงตองจัดใหมี

บริเวณที่จอดพักรถตามที่อธิบดีกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงตองจัดใหมี

สมุดทะเบียนการเดินรถที่ผานเขาออกสถานีขนสงตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
สมุดทะเบียนการเดินรถตองเก็บรักษาไวในที่ทําการของสถานีขนสงแหงนั้น 

พรอมที่จะใหนายทะเบียน พนักงานตรวจสภาพหรือผูตรวจการตรวจดูไดทุกเวลา 
 
มาตรา ๑๒๕  ใหผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงเรียกเก็บ

คาบริการเก่ียวกับการดําเนินการของสถานีขนสงไดไมเกินอัตราตามที่คณะกรรมการควบคุมการ
ขนสงทางบกกลางกําหนด 

 
หมวด ๑๐ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๒๖  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๕ 

วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๒๗๒๙  ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใดฝาฝนหรอืไม

ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) หรือ (๔) มาตรา ๑๐๓ 
มาตรา ๑๐๓ ทวิ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๗ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๑๒๗ ทวิ๓๐  ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใดฝาฝน

มาตรา ๑๐๒ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท แตถาผูนั้นเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผู
ขับรถ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐๒ (๓ ทวิ) 
หรือ (๓ ตรี) ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษหรือกฎหมายวา
ดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท แลวแตกรณี แตถาผูนั้นเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถ 
ตองระวางโทษสูงกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ หรือกฎหมายวาดวยวัตถุที่
ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท แลวแตกรณี อีกหนึ่งในสาม 

 

                                                 
๒๙ มาตรา ๑๒๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๓๐ มาตรา ๑๒๗ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒๗ ตรี๓๑  ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใดฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูตรวจการ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ตามมาตรา ๑๐๒ ทวิ 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๑๒๗ จัตวา๓๒  ในกรณีที่ผูขับรถขับรถที่ใชในการขนสงซึ่งกอใหเกิด

อันตรายหรือความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของบุคคลอื่น ถาปรากฏวาในขณะขับรถ ผูขับรถ
นั้นกระทําการฝาฝนมาตรา ๑๐๒ (๓) (๓ ทวิ) หรือ (๓ ตรี) ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบการขนสงฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ ทวิ วรรคสอง เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิได
มีสวนรูเห็นและไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลวที่จะปองกันไมใหผูขับรถกระทําการดังกลาว 

 
มาตรา ๑๒๘  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ วรรค

สาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๒๙  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางผูใดไมปฏิบัติตาม

เง่ือนไขที่กําหนดตามมาตรา ๓๑ (๑)  ตองระวางโทษปรับตามจํานวนรถที่ขาดคันละไมเกินหาพัน
บาทตอหนึ่งวันจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๑๓๐  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงระหวางประเทศผูใดไมปฏิบตัิ

ตามเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา ๓๑ (๑) ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๕ ตอง
ระวางโทษปรับตามจํานวนรถที่ขาดคันละไมเกินหาพันบาทตอหนึ่งวันจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๑๓๑  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

กําหนดตามมาตรา ๓๑ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) 
หรือ (๑๕) หรือในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ 
หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๓๒  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงระหวางประเทศผูใดไม

ปฏิบัติตามอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๔ หรือไมปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๓๖ ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 

                                                 
๓๑ มาตรา ๑๒๗ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๒ มาตรา ๑๒๗ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

RSPF5
Highlight

RSPF5
Highlight



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓๓  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ 
วรรคสอง มาตรา ๓๒ วรรคสอง มาตรา ๓๓ วรรคสอง มาตรา ๓๔ วรรคสอง มาตรา ๔๒ มาตรา 
๔๗ หรือมาตรา ๑๑๓ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๑๓๔  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางผูใดไมปฏิบัติตาม

มาตรา ๓๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๓๕  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดฝาฝนมาตรา ๓๘ ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๓๖  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสงผูใดฝาฝนมาตรา 

๓๘ ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๓๗  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดฝาฝนมาตรา ๓๙ ตอง

ระวางโทษปรับตามจํานวนรถที่ใชทําการขนสงนอกเสนทางหรือนอกทองที่ที่ไดรับอนุญาตคันละไม
เกินหาพันบาทตอหนึ่งวัน จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๑๓๘  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทางผูใดฝาฝน

มาตรา ๔๐ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
 
มาตรา ๑๓๘ ทวิ๓๓  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดฝาฝนมาตรา ๔๐ 

ทวิ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ ทวิ 

วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๓๙  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของ

นายทะเบียนตามมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๔๐  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสงผูใดไมปฏิบัติตาม

มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๗ ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๗๖ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๑๔๑  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 

                                                 
๓๓ มาตรา ๑๓๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔๒  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสงผูใดไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๔๓ ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท 

มาตรา ๑๔๓  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ 
มาตรา ๔๕ มาตรา ๗๙ หรือมาตรา ๘๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๔๔  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกอธิบดี นายทะเบียน 

ผูตรวจการ หรือพนักงานตรวจสภาพ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๔๙ ซึ่งได
นํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๗๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๑๔๕  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของ

นายทะเบียนกลางซึ่งส่ังตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๖๘ ตองระวางโทษปรับหนึ่งแสนบาท หรือ
ปรับเปนรายวันวันละหาพันบาท จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๑๔๖  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสงผูใดไมปฏิบัติตาม

เง่ือนไขที่กําหนดในใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสง ในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดตาม
มาตรา ๖๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๔๗  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสงผูใดไมปฏิบัติตาม

มาตรา ๖๖ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๑๔๘  ผูใดใชรถโดยไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ หรือฝาฝนคําส่ังของ

ผูตรวจการหรือนายทะเบียนตามมาตรา ๘๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๔๙  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง 

หรือมาตรา ๘๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๑๔๙/๑๓๔  เจาของรถหรือผูครอบครองรถผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

มาตรา ๘๖/๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๑๕๐  เจาของรถผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๐ หรือมาตรา ๙๑ ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๑๕๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่น

บาท แตถาผูฝาฝนปฏิบัติหนาที่ผูขับรถ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                                 
๓๔ มาตรา ๑๔๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูใดฝาฝนมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง และไดกระทําการใดๆ อันเปนความผิดที่
กําหนดไวสําหรับการปฏิบัติหนาที่ของผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถตาม
พระราชบัญญัตินี้ นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ใหถือวาผูนั้นกระทําความผิดและ
ตองระวางโทษสําหรับการกระทํานั้นเชนเดียวกับผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถ
ดวย๓๕ 

 
มาตรา ๑๕๒  ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใดปฏิบัติหนาที่ใน

ระหวางที่ถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๙ หรือปฏิบัติหนาที่ในระหวางถูกยึด
ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายวาดวยจราจรทางบก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท แตถาผูนั้นปฏิบัติหนาที่ผูขับรถ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป และปรับ
ไมเกินสี่หมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๕๓  ผูโดยสารผูใดโดยสารรถโดยมีเจตนาไมชําระคาขนสงหรือชําระคา

ขนสงไมครบถวนตามอัตราที่กําหนด หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๑๓ 
วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๑๕๔  ผูใดจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสง โดยไมไดรับใบอนุญาตตาม

มาตรา ๑๑๕ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๕๕  ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงผูใดไมปฏิบัติ

ตามมาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๓ หรือมาตรา ๑๒๔ ตองระวางโทษปรับตั้ง
แตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

 
มาตรา ๑๕๖  ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถผูใดไมนํารถเขาหยุดหรือจอดเพื่อ

รับสงผูโดยสารหรือขนถายสินคา ณ สถานีขนสงตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบก
กลางกําหนด ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๕๗  ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถซึ่งนํารถเขาหยุดหรือจอดเพื่อรับสง

ผูโดยสารหรือขนถายสินคา ณ สถานีขนสงผูใดไมชําระคาบริการเกี่ยวกับการดําเนินการของสถานี
ขนสงใหแกสถานีขนสงตามมาตรา ๑๒๕ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๕๘  ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถผูใดโดยทุจริตหรือจง

ใจออกใบรับรองตรวจสภาพรถโดยไมตรงตามความเปนจริง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป

                                                 
๓๕ มาตรา ๑๕๑ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และปรับไมเกินสี่หมื่นบาท และนายทะเบียนกลางมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจ
สภาพรถนั้นเสียได 

 
มาตรา ๑๕๙  ผูใดเรียกเก็บคาขนสง คาบริการรับจัดการขนสง คาบริการ

เก่ียวกับการดําเนินการของสถานีขนสง หรือคาบริการอยางอ่ืน ผิดไปจากอัตราที่คณะกรรมการ
กําหนด ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๖๐  ผูใด 
(๑) ใชใบอนุญาตหรือเคร่ืองหมายอยางหนึ่งอยางใดที่ทางราชการออกใหแก

ผูอ่ืน 
(๒) ใชเครื่องหมายอยางหนึ่งอยางใดที่ทางราชการออกใหสําหรับรถคันหนึ่งกับ

รถอีกคันหนึ่ง 
(๓) ยินยอมใหผู อ่ืนใชใบอนุญาตหรือเครื่องหมายอยางหนึ่งอยางใดที่ทาง

ราชการออกใหแกตน 
(๔) เปลี่ยนแปลงหรือปดบังทั้งหมดหรือแตบางสวนไมวาโดยวิธีใดๆ ซึ่งแผน

ปายเลขทะเบียนรถ หรือ 
(๕) ใชรถที่ไดรับยกเวนภาษีตามมาตรา ๘๘ ใหผิดไปจากวัตถุประสงคที่ไดรับ

ยกเวน 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง

ปรับ 
 
มาตรา ๑๖๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหลายในกฎหมายวา

ดวยรถยนตหรือกฎหมายวาดวยจราจรทางบกในสวนที่เก่ียวกับหนาที่ของผูขับรถ ผูเก็บคา
โดยสารและนายตรวจตามมาตรา ๑๑๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 
มาตรา ๑๖๒  ผูใดเปลี่ยนแปลง ยาย ทําลาย หรือกระทําใหเสียหายดวยประการ

ใดๆ แกเครื่องหมายหรือส่ิงอ่ืนใดที่ทางราชการไดทําข้ึนเพื่อประโยชนในการขนสง ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๖๓  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวให

อธิบดี หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับผูตองหาได เมื่อผูตองหาไดชําระ
คาปรับตามจํานวนที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวา
คดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระคาปรับ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหดําเนินคดีเพ่ือฟองรองตอไป 

 
บทเฉพาะกาล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

มาตรา ๑๖๔  ในระหวางที่ยังมิไดมีกฎกระทรวง ขอกําหนด หรือระเบียบตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหกฎกระทรวง ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศใดๆ ที่ออกโดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการขนสง พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ
ขนสง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติการขนสง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ กอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ซึ่งไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้คงใชบังคับ
ตอไป 

 
มาตรา ๑๖๕  ๓๖บรรดาใบอนุญาตที่ไดออกใหตามพระราชบัญญัติการขนสง 

พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุและถาจะตออายุ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ

บรรดารถที่ ไดจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนตไวแลวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถามีการแกไขดัดแปลงโครงรถหรือขนาดสัดสวนของตัวถังกวางหรือ
ยาวกวาที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติการขนสงทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒ อยูแลว กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และการแกไขดัดแปลงนั้นกระทําได
โดยชอบตามกฎหมายวาดวยรถยนตที่ใชบังคับในขณะนั้น ใหถือวาเปนรถที่ ถูกตองตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗๑ 

 
มาตรา ๑๖๖  ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง ผูไดรับใบอนุญาต

ประกอบการรับจัดการขนสง และเจาของรถที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการขนสง พ.ศ. 
๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ ปฏิบัติการให
ถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๖๗  รถที่ไดเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยรถยนตไวแลวกอนที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังไมถึงกําหนดเสียภาษีครั้งถัดไป ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี
ตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะครบกําหนดเวลาที่ไดเสียภาษีไว 

ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดใหรถตามวรรคหนึ่ง ซึ่งจะชําระภาษีครั้งแรกตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตองชําระภาษีคราวละกี่งวดก็ได 

 
มาตรา ๑๖๘  คําขออนุญาตใดๆ ที่ไดย่ืนไวตามพระราชบัญญัติการขนสง พ.ศ. 

๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ และยังอยูใน

                                                 
๓๖ มาตรา ๑๖๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๒๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระหวางการพิจารณา ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม และถาคําขอ
อนุญาตดังกลาวมีขอความแตกตางไปจากคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนมี
อํานาจสั่งใหแกไขเพิ่มเติมคําขออนุญาตเพื่อใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ได 

 
มาตรา ๑๖๙  ในเขตทองที่จังหวัดใดในระหวางที่ยังไมมีขนสงจังหวัดใหอํานาจ

และหนาที่ของขนสงจังหวัด เปนอํานาจและหนาที่ของนายทะเบียนกลาง 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ส. โหตระกติย 

รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีอัตราภาษีรถตามมาตรา ๘๕๓๗ 
 

(๑) รถที่ใชในการขนสงประจําทาง การขนสงไมประจําทาง การขนสงโดยรถ
ขนาดเล็ก และการขนสงสวนบุคคล ใหจัดเก็บภาษีประจําป ดังนี ้

 

น้ําหนักรถเปนกิโลกรัม 
รถที่ใชในการ 

ขนสง 
ประจําทาง 

รถที่ใชในการ 
ขนสง 

ไมประจําทาง 

รถที่ใชในการ 
ขนสงโดยรถ 
ขนาดเล็ก 

รถที่ใชในการ 
ขนสงสวนบุคคล 

ไมมากกวา ๕๐๐ กิโลกรัม ๓๐๐ บาท ๔๕๐ บาท ๓๐๐ บาท ๑๕๐ บาท 
ตั้งแต ๕๐๑ ถึง ๗๕๐ กิโลกรัม ๔๐๐ บาท ๖๐๐ บาท ๔๐๐ บาท ๓๐๐ บาท 
ตั้งแต ๗๕๑ ถึง ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐ บาท ๗๕๐ บาท ๕๐๐ บาท ๔๕๐ บาท 
ตั้งแต ๑,๐๐๑ ถึง ๑,๒๕๐ กิโลกรัม ๖๐๐ บาท ๙๐๐ บาท ๖๐๐ บาท ๘๐๐ บาท 
ตั้งแต ๑,๒๕๑ ถึง ๑,๕๐๐ กิโลกรัม ๗๐๐ บาท ๑,๐๕๐ บาท ๗๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท 
ตั้งแต ๑,๕๐๑ ถึง ๑,๗๕๐ กิโลกรัม ๙๐๐ บาท ๑,๓๕๐ บาท ๙๐๐ บาท ๑,๓๐๐ บาท 
ตั้งแต ๑,๗๕๑ ถึง ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๑๐๐ บาท ๑,๖๕๐ บาท ๑,๑๐๐ บาท ๑,๖๐๐ บาท 
ตั้งแต ๒,๐๐๑ ถึง ๒,๕๐๐ กิโลกรัม ๑,๓๐๐ บาท ๑,๙๕๐ บาท ๑,๓๐๐ บาท ๑,๙๐๐ บาท 
ตั้งแต ๒,๕๐๑ ถึง ๓,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๕๐๐ บาท ๒,๒๕๐ บาท ๑,๕๐๐ บาท ๒,๒๐๐ บาท 
ตั้งแต ๓,๐๐๑ ถึง ๓,๕๐๐ กิโลกรัม ๑,๗๐๐ บาท ๒,๕๕๐ บาท  ๒,๔๐๐ บาท 
ตั้งแต ๓,๕๐๑ ถึง ๔,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๙๐๐ บาท ๒,๘๕๐ บาท  ๒,๖๐๐ บาท 
ตั้งแต ๔,๐๐๑ ถึง ๔,๕๐๐ กิโลกรัม ๒,๑๐๐ บาท ๓,๑๕๐ บาท  ๒,๘๐๐ บาท 
ตั้งแต ๔,๕๐๑ ถึง ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๒,๓๐๐ บาท ๓,๔๕๐ บาท  ๓,๐๐๐ บาท 
ตั้งแต ๕,๐๐๑ ถึง ๖,๐๐๐ กิโลกรัม ๒,๕๐๐ บาท ๓,๗๕๐ บาท  ๓,๒๐๐ บาท 
ตั้งแต ๖,๐๐๑ ถึง ๗,๐๐๐ กิโลกรัม ๒,๗๐๐ บาท ๔,๐๕๐ บาท  ๓,๔๐๐ บาท 
ตั้งแต ๗,๐๐๑ กิโลกรัม ขึ้นไป ๒,๙๐๐ บาท ๔,๓๕๐ บาท  ๓,๖๐๐ บาท 

 
(๒) รถตาม (๑) ที่ใชพลังงานไฟฟา หรือใชพลังงานทดแทน พลังงานอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม หรือพลังงานอยางประหยัด ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหจัดเก็บภาษีประจําปใน
อัตรากึ่งหนึ่งของอัตราที่กําหนดไวตาม (๑) 

(๓) รถตาม (๑) ที่ใชกาซธรรมชาติซึ่งเปนกาซไฮโดรคารบอนที่ประกอบดวย
กาซมีเทนเปนสวนใหญเปนเชื้อเพลิง ใหจัดเก็บภาษีประจําป ดังนี ้

(ก) ระบบเชื้อเพลิงที่ใชกาซธรรมชาติดังกลาวเพียงอยางเดียว ใหจัดเก็บ
ในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราที่กําหนดไวตาม (๑) 

(ข) ระบบเชื้อเพลิงที่ใชกาซธรรมชาติดังกลาวรวมหรือสลับกับน้ํามัน
เช้ือเพลิงใหจัดเก็บในอัตราสามในสี่ของอัตราที่กําหนดไวตาม (๑) 

                                                 
๓๗ บัญชีอัตราภาษีรถตามมาตรา ๘๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก 

(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
 

(๑) ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง 
      ตอเสนทางหนึ่ง ฉบบัละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตประกอบการขนสง 
      ไมประจําทาง ฉบบัละ ๔,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตประกอบการขนสงโดย 
      รถขนาดเล็ก ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท 
(๔) ใบอนญุาตประกอบการขนสงสวนบุคคล ฉบบัละ ๑,๕๐๐ บาท 
(๕) ใบอนุญาตประกอบการขนสงระหวางประเทศ 
      (ก) ตลอดป ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
      (ข) เฉพาะคราว ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 
(๖) ใบอนญุาตประกอบการรับจัดการขนสง ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท 
(๗) ใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการ 
       สถานีขนสง ฉบบัละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๘) ใบอนุญาตผูขับรถและใบอนุญาต 
      นายตรวจ ฉบบัละ ๒๐๐ บาท 
(๙) ใบอนุญาตผูเก็บคาโดยสารและ 
      ใบอนญุาตผูบริการ ฉบบัละ ๑๐๐ บาท 
(๑๐) ใบอนญุาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๑๑) ใบแทนใบอนญุาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๑๒) การโอนทะเบียนรถ ครั้งละ ๒๐๐ บาท 
(๑๓) แผนปายเลขทะเบียนรถและ 
        เครื่องหมาย แผนละ ๑๐๐ บาท 
(๑๔) คําขออนุญาตประกอบการขนสง 
        ประจาํทาง ฉบบัละ ๑๐๐ บาท 
(๑๕) คําขออื่นๆ ฉบบัละ ๒๐ บาท 
(๑๖) การตออายุใบอนุญาต ครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตแตละฉบับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการ
ขนสงไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว และสภาพการณในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปเปนอันมาก 
บทบัญญัติทั้งหลายที่ใชบังคับอยูไมเหมาะสมกับกาลสมัย สมควรปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายวา
ดวยการขนสงเสียใหมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓๓๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากผลแหงการประกาศใช
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดสงผลกระทบถึงบรรดารถบรรทุกขนสงสินคา 
ของผูประกอบการขนสงสวนบุคคล คือ 

ก. รถบรรทุกที่ใชรถมีน้ํ าหนักรถต่ํ ากวาหนึ่งพันหกรอยกิโลกรัมทั่วพระ
ราชอาณาจักรสําหรับประกอบการภายในครอบครัว ตางไดรับความเดือดรอนอยางย่ิง เพราะตอง
ไปยื่นขอจดทะเบียนขนสงสวนบุคคล และตองใชใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนสงทางบก 
นอกเหนือไปจากใบอนุญาตของกรมตํารวจที่มีอยูแลว กอใหเกิดความเดือดรอน เพราะรถบรรทุก
ขนาดเล็กเหลานี้หาจําตองใชความชํานาญเชี่ยวชาญเปนพิเศษไม เนื่องจากเปนรถที่สวนมากใชใน
ธุรกิจสวนตัว ภายในครัวเรือนและใชในการขนสงพืชผลของเกษตรกร จึงสมควรไดรับการยกเวน
ไมตองไปจดทะเบียนกับกรมการขนสงทางบก และการใชใบขับขี่ของกรมการขนสงทางบก 

ข. สําหรับรถบรรทุกขนาดใหญ ซึ่งไดประกอบการขนสงสวนบุคคลตาม
ใบอนุญาตนั้น การจํากัดทองที่ทําการขนสงนั้น ยอมกอใหเกิดความไมสะดวกและเปนธรรม 
เพราะผูประกอบการขนสงสวนบุคคลก็ยอมหมายถึงประกอบธุรกิจสวนตัวนั่นเอง ทองที่ที่
กําหนดใหแนนอนยอมเปนเครื่องกีดขวางการปฏิบัติงาน เพราะการที่จะบรรทุกสินคาของตนไปสง
ยังที่ตางๆ การที่จะตองไปขออนุญาตเปนครั้งคราวนั้นยอมกอใหเกิดภาวะสูญเปลาทางเศรษฐกิจ 
เปนการเพิ่มราคาทุนโดยไมจําเปน 

ค. โดยทั่วไปการตรวจสภาพรถมักลาชา เมื่อนํารถไปขอรับการตรวจแลวแต
ปรากฏวารถมีจํานวนมาก ตรวจสภาพไมทันหากนําไปวิ่งขนสงก็จะตองถูกจับกุม และมีโทษสูง 
และการที่จอดรอการตรวจสภาพเปนระยะนานๆ นั้น ยอมทําใหเศรษฐกิจกระทบกระเทือน จึง
สมควรกําหนดเวลาตรวจไว และหากความลาชาเปนเพราะความผิดของพนักงานหรือผูมีอํานาจ
ตรวจสภาพ ก็ไมสมควรเอาโทษแกผูประกอบการขนสงที่ขอตรวจสภาพไวแลว เพราะโทษมี
กําหนดสูง 

ง. การตอใบอนุญาตตามบทเฉพาะกาลของใบอนุญาตประกอบการขนสงซึ่งไดรับ
อนุญาตไวแลว กอนใชพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ขนาดและสวนซึ่งพนักงาน
ตรวจสภาพตามกฎหมายเกา ทั้งของกรมตํารวจและกรมการขนสงทางบก ไมเปนระเบียบเดียวกัน 
และมีมาตรฐานตางกัน ฉะนั้น การขอตอใบอนุญาตใหมจึงไมสมควรนําเหตุผลของการผิดขนาด

                                                 
๓๘ ราชกิจจานุเบกษา/เลม ๙๗/ตอนที่ ๑๖๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๕ ตุลาคม ๒๕๒๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และสวนมาเปนขอปฏิเสธ การขอตอใบอนุญาตเกานั้นอาศัยเหตุผลดังกลาว จึงจําเปนตองแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙๓๙ 
 

มาตรา ๕  อัตราภาษีรถตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ ไมใชบังคับแกรถที่ไดจดทะเบียนและเสียภาษีรถประจําปไว
แลว หรือที่คางชําระภาษีรถประจําปกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ สําหรับภาษีรถ
ประจําปที่เสียไวแลว หรือที่คางชําระนั้น 
 

มาตรา ๖  รถที่ไดจดทะเบียนและเสียภาษีรถประจําปไวแลวกอนวันที่พระราช
กําหนดนี้ใชบังคับ หากเปนรถที่ไมไดรับการลดภาษีรถประจําปตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม
ความในมาตรา ๘๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกําหนดนี้ ใหเสียภาษีรถประจําปสําหรับปตอไป ดังตอไปนี้ 

(๑) ปที่หนึ่ง ใหเสียในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราตามที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษีรถ
ตามมาตรา ๘๕ 

(๒) ปที่สอง ใหเสียในอัตราสามในสี่ของอัตราตามที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษรีถ
ตามมาตรา ๘๕ 

(๓) ปตอไป ใหเสียในอัตราตามที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษีรถตามมาตรา ๘๕ 
 
มาตรา  ๗   ให รัฐมนตรีว าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกําหนดนี ้
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันมีรถจํานวน
มากใชน้ํามันดีเซลหรือกาซเปนเชื้อเพลิง ทําใหเกิดความจําเปนในการสั่งน้ํามันดีเซลหรือกาซเขา
มาในราชอาณาจักร ดังนั้น เพ่ือปองกันมิใหมีการเพิ่มจํานวนรถที่ใชน้ํามันดีเซลหรือกาซเปน
เช้ือเพลิง และเพ่ือเปนการประหยัดเงินตราตางประเทศในการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาว 
สมควรแกไขพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความ
จําเปนเรงดวนในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราช
กําหนดนี้ 

 
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง การไมอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ
ขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙๔๐ 
 

                                                 
๓๙ ราชกิจจานุเบกษา/เลม ๑๐๓/ตอนที่ ๑๕/ฉบับพิเศษ หนา ๓๑/๓๑ มกราคม ๒๕๒๙ 
๔๐ ราชกิจจานุเบกษา/เลม ๑๐๓/ตอนที่ ๗๕/หนา ๑๑/๖ พฤษภาคม ๒๕๒๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามที่คณะรัฐมนตรีไดเสนอขอใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาอนุมัติ
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ นั้น 

ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ ๑/๒๕๒๙ (สมัยสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 
๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ที่ประชุมไดลงมติไมอนุมัติ 

จึงประกาศมาตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 
พระราชบัญญตัิการขนสงทางบก (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐๔๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยไดทําความ
ตกลงกับประเทศในสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตวาดวยการยอมรับใบอนุญาต
ขับรถภายในประเทศซึ่งกันและกัน และโดยที่ประเทศไทยอาจทําความตกลงในทํานองเดียวกันกับ
ประเทศอื่นๆ ดวย ซึ่งความตกลงดังกลาวจะมีผลใหผูมีใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยพนักงาน
เจาหนาที่หรือสมาคมยานยนต ที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศในสมาคมประชาชาติแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือจากรัฐบาลของประเทศที่ประเทศไทยมีความตกลงดวย สามารถใช
ใบอนุญาตขับรถนั้นขับรถในประเทศไทยได ฉะนั้น เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามพันธกรณีที่
ประเทศไทยมีอยูกับตางประเทศตามความตกลงดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญตัิการขนสงทางบก (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕๔๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากผูไดรับใบอนุญาต
ปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถ โดยเฉพาะผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถสวนมากมักนิยมเสพยาเสพ
ติดใหโทษหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทในขณะปฏิบัติหนาที่ ทําใหเกิดอุบัติเหตุสราง
ความสูญเสียแกชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชนบนทองถนนเปนอันมาก สมควรมี
บทบัญญัติกําหนดความผิดและกําหนดโทษเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดใหโทษ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาทในขณะปฏิบัติหนาที่ดังกลาว และใหอํานาจผูตรวจการ พนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจ ส่ังใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถที่มีเหตุอันควรเชื่อวาเมาสุราหรือ
ของมึนเมาอยางอ่ืนหรือเสพยาเสพติดใหโทษ หรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ในขณะ
ปฏิบัติหนาที่รับการตรวจหรือทดสอบถึงเหตุดังกลาวได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญตัิการขนสงทางบก (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕๔๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฏวาอุบัติเหตุที่เกิด
จากรถที่ใชในการขนสงวัตถุอันตราย ไดกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกรางกาย ชีวิต และ
                                                 

๔๑ ราชกิจจานุเบกษา/เลม ๑๐๔/ตอนที่ ๒๗๐/ฉบับพิเศษ หนา ๕๓/๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๐ 
๔๒ ราชกิจจานุเบกษา/เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๔/หนา ๑๔/๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ 
๔๓ ราชกิจจานุเบกษา/เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๘/หนา ๙/๕ เมษายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทรัพยสินของบุคคลภายนอก แตโดยที่พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังไมมี
บทบัญญัติควบคุมการขนสงวัตถุอันตรายไวอยางเพียงพอและเหมาะสม สมควรแกไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในสวนที่เก่ียวกับการขนสงวัตถุอันตรายเสียใหม
เพ่ือความปลอดภัยในการขนสง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
พระราชบัญญตัิการขนสงทางบก (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๗๔๔ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันมีผูนํารถยนตนั่ง
สวนบุคคลเกินเจ็ดคนแตไมเกินสิบสองคน หรือรถยนตสวนบุคคลที่มีน้ําหนักรถไมเกินหนึ่งพัน
หกรอยกิโลกรัม ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนต ไปใชประกอบการขนสงเพ่ือสินจางใน
ลักษณะที่เปนการแกงแยงแขงขันกับผูไดรับอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง โดยมิไดรับ
อนุญาตใหประกอบการขนสงจากนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และโดยที่
บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกไดบัญญัติยกเวนไวมิใหใชบังคับแกการขนสงโดย
รถยนตดังกลาว เปนเหตุใหทางราชการไมสามารถเขาควบคุมและจัดระเบียบการขนสงได จึงเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย สมควรปรับปรุงบทบัญญัติดังกลาวให
เหมาะสม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญตัิการขนสงทางบก (ฉบบัที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๗๔๕ 
 

มาตรา ๔  บรรดาใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถที่ไดออกใหตาม
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ และถาผูไดรับ
ใบอนุญาตประสงคจะตออายุใบอนุญาต ใหนําความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญตักิารขนสง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการ
ขนสงทางบกที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ไดกําหนดใหใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถมีอายุ
เพียงหนึ่งป ทําใหผูประกอบอาชีพเปนผูประจํารถจะตองมาตอใบอนุญาตทุกๆ หนึ่งป ซึ่งเปน
ระยะเวลาที่ส้ันมากทําใหเกิดความไมสะดวกเสียเวลาและคาใชจายแกผูประกอบอาชีพดังกลาว
เปนอยางย่ิงในการที่จะตองเดินทางมาตอใบอนุญาตทุกๆ ป โดยเฉพาะผูที่เดินทางไปทํางานใน
จังหวัดอื่น การกําหนดระยะเวลาดังกลาวจึงเปนการเพิ่มภาระใหแกผูประกอบอาชีพดังกลาวโดย
ไมจําเปน จึงสมควรใหมีการขยายอายุของใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถเพิ่มขึ้นจากหนึ่ง
ปเปนสามป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๔๔ ราชกิจจานุเบกษา/เลม ๑๑๑/ตอนที่ ๒๖ ก/หนา ๑/๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๗ 
๔๕ ราชกิจจานุเบกษา/เลม ๑๑๑/ตอนที่ ๒๘ ก/หนา ๑/๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
พระราชบัญญตัิการขนสงทางบก (ฉบบัที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒๔๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันอุบัติเหตุ
รายแรงที่เกิดบนทองถนน อันเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกชีวิตและทรัพยสินของบุคคลตางๆ นั้น มี
สาเหตุมาจากการที่ผูขับรถเมาสุราหรือของมึนเมาอยางอ่ืน เสพยาเสพติดใหโทษ หรือเสพวัตถุที่
ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ขับรถติดตอกันนานเกินไปจนทําใหผูขับรถ
เกิดความตึงเครียด ดังนั้น เพ่ือเปนการปองกันการเกิดอุบัติเหตุรายแรงอันเนื่องมาจากกรณี
ดังกลาว สมควรกําหนดหามมิใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงใชหรือยินยอมใหผูขับรถซึ่ง
มีอาการ หรือกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวปฏิบัติหนาที่ขับรถที่ใชในการขนสง และ
กําหนดใหมีหนาที่ควบคุมดูแล และปองกันมิใหผูขับรถที่มีอาการหรือกระทําการเชนวานั้นขับรถที่
ใชในการขนสงดวย รวมทั้งสมควรกําหนดใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถปฏิบัติหนาที่ขับรถได
ไมเกินสี่ช่ัวโมงติดตอกัน เพ่ือไมใหเกิดความตึงเครียดจนเกินไป นอกจากนั้นสมควรกําหนดใหผู
ปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถโดยไมไดรับใบอนุญาต และไดกระทําการใดๆ อันเปนความผิดที่
กําหนดไวสําหรับผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถ ตองระวางโทษเชนเดียวกับผู
ไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถท่ีกระทําความผิดดังกลาวดวย จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญตัิการขนสงทางบก (ฉบบัที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๒๔๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติการ
ขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังมิไดบัญญัติใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เพ่ือที่จะใหมีการจัดสรรภาษีรถที่จัดเก็บไดใหเปนรายไดของ
องคการบริหารสวนตําบลได นอกจากนี้โดยที่ถอยคําเก่ียวกับราชการสวนทองถ่ินในกฎหมายวา
ดวยการขนสงทางบกมีใชอยูหลายคําตามรูปแบบของราชการสวนทองถ่ินซึ่งมีอยูหลากหลาย โดย
เมื่อจัดตั้งราชการสวนทองถ่ินขึ้นใหม ก็จะตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกทุก
ครั้ง เพ่ือใหราชการสวนทองถ่ินนั้นไดรับการจัดสรรภาษีรถ ดังเชนในกรณีขององคการบริหารสวน
ตําบลนี้เปนตน ฉะนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลไดรับจัดสรรภาษีรถ และเพ่ือปรับปรุง
ถอยคําเก่ียวกับราชการสวนทองถ่ินใหครอบคลุมถึงราชการสวนทองถ่ินทุกประเภท จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔๘ 

                                                 
๔๖ ราชกิจจานุเบกษา/เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๐ ก/หนา ๒๓/๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒ 
๔๗ ราชกิจจานุเบกษา/เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๐ ก/หนา ๒๗/๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๘  ในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหแกไขคําวา 

“เลขาธิการเรงรัดพัฒนาชนบทหรือผูแทน” เปน “อธิบดีกรมทางหลวงชนบทหรือผูแทน” และคํา
วา “ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนมหาดไทย” เปน “ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญตัิการขนสงทางบก (ฉบบัที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖๔๙ 
 

มาตรา ๕  รถที่คางชําระภาษีรถประจําปอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับให
ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ใหนายทะเบียนประกาศหมายเลขทะเบียนพรอมทั้งจํานวนภาษีคางชําระไว 
ณ ที่ทําการนายทะเบียนและในสถานที่ที่อธิบดีประกาศกําหนดภายในหกสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

(๒) ใหเจาของรถหรือผูครอบครองรถทําความตกลงกับนายทะเบียนในการชําระ
ภาษีคางชําระภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนไดมีประกาศตาม (๑) โดยให

                                                                                                                                            
๔๘ ราชกิจจานุเบกษา/เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๔๙ ราชกิจจานุเบกษา/เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๔๘ ก/หนา ๙/๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไดรับยกเวนเงินเพิ่ม หากมีภาษีคางชําระเกินกวาสามป ใหคิดภาษีคางชําระเพียงสามป และให
ผอนชําระเปนงวดได ตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๓) เจาของรถหรือผูครอบครองรถที่มิไดดําเนินการตาม (๒) ตองเสียภาษีคาง
ชําระทั้งหมด พรอมทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละหนึ่งตอเดือนของจํานวนภาษีที่คางชําระ 

(๔) เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตาม (๒) รถที่คางชําระภาษีรถประจําปตั้งแตสาม
ปข้ึนไป หรือรถที่คางชําระภาษีรถประจําปไมถึงสามป แตตอมาภายหลังคางชําระภาษีติดตอกัน
ครบสามปใหถือวาทะเบียนรถเปนอันระงับไป และใหเจาของรถหรือผูครอบครองรถมีหนาที่
สงคืนแผนปานเลขทะเบียนรถตอนายทะเบียน และนําหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถมาแสดงตอ
นายทะเบียน เพ่ือบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียนรถภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนด
ระยะเวลาตาม (๒) หรือนับแตวันคางชําระภาษีติดตอกันครบสามปแลวแตกรณี 

ใหนํามาตรา ๘๖/๒ มาตรา ๘๖/๓ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๘๖/๔ 
วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก  พ .ศ .  ๒๕๒๒  ซึ่ งแก ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เจาของรถหรือผูครอบครองรถผูใดไมสงคืนแผนปายเลขทะเบียนรถและนํา
หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถมาแสดงตอนายทะเบียนตามความใน (๔) ใหนําโทษตามมาตรา 
๑๔๙/๑ แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
นี้มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๐๕๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันสถานการณ
ราคาน้ํามันไดปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง รวมทั้งปญหาทางดานมลภาวะทางอากาศที่เพ่ิมมากขึ้น 
และเพ่ือเปนการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอื่นทดแทนการใชน้ํามันเชื้อเพลิง สนับสนุนการใช
พลังงานอยางประหยัด และการใชพลังงานสะอาดเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม อันจะเปนการชวยใหมี
การใชพลังงานอยางเหมาะสมและคุมคาและกอใหเกิดผลดีตอระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศ สมควรสงเสริมการใชรถที่ใชพลังงานดังกลาวโดยกําหนดใหมีอัตราภาษีประจําปสําหรับ
รถเหลานี้เปนการเฉพาะ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
สัญชัย/ปรับปรุง 

๙ มกราคม ๒๕๕๑ 

                                                 
๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


