
พ.ร.บ.ขนส่ง 

พระราชบญัญติัการขนส่งทางบกพ.ศ. ๒๕๒๒ 
 มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนั นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 มาตรา ๓ ใหย้กเลิก 
(๑) พระราชบญัญติัการขนส่ง พ.ศ. ๒๔๙๗ 
(๒) พระราชบญัญติัการขนส่ง (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ 
(๓) พระราชบญัญติัการขนส่ง (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัอ่ืนในส่วนท่ีมีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ี ใหใ้ช้

พระราชบญัญติัน้ีแทน 
 มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 
(๑) “การขนส่ง” หมายความวา่ การขนคน สัตว ์หรือส่ิงของ โดยทางบกดว้ยรถ 
(๒) “การขนส่งประจ าทาง” หมายความวา่ การขนส่งเพื่อสินจา้งตามเส้นทางท่ีคณะกรรมการก าหนด 
(๓) “การขนส่งไม่ประจ าทาง” หมายความวา่ การขนส่งเพื่อสินจา้งโดยไม่จ ากดัเส้นทาง 



๔)“การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก” หมายความวา่ การขนส่งคนหรือส่ิงของหรือคนและส่ิงของรวมกนัเพื่อสินจา้งตามเส้นทางท่ีคณะกรรมการก าหนดดว้ยรถ
ท่ีมีน ้าหนกัรถและน ้าหนกับรรทุกรวมกนัไม่เกินส่ีพนักิโลกรัม 
(๕)“การขนส่งส่วนบุคคล” หมายความวา่ การขนส่งเพื่อการคา้หรือธุรกิจของตนเองดว้ยรถท่ีมีน ้าหนกัเกินกวา่หน่ึงพนัหกร้อยกิโลกรัม 
(๖) “การขนส่งระหวา่งจงัหวดั” หมายความวา่ การขนส่งประจ าทาง การขนส่งไม่ประจ าทาง หรือการขนส่งส่วนบุคคลซ่ึงกระท าระหวา่งจงัหวดักบั
จงัหวดั 
(๗) “การขนส่งระหวา่งประเทศ” หมายความวา่ การขนส่งประจ าทาง การขนส่งไม่ประจ าทาง หรือการขนส่งส่วนบุคคลซ่ึงกระท าระหวา่งประเทศไทย
กบัต่างประเทศ 
(๘) “การรับจดัการขนส่ง” หมายความวา่ การรับจา้งรวบรวมคน สัตวห์รือส่ิงของ และจดัใหบุ้คคลอ่ืนซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งท าการ
ขนส่งจากท่ีแห่งหน่ึงไปยงัท่ีอีกแห่งหน่ึงในความรับผดิชอบของผูรั้บจดัการขนส่ง 
(๙) “รถ” หมายความวา่ ยานพาหนะทุกชนิดท่ีใชใ้นการขนส่งทางบกซ่ึงเดินดว้ยก าลงัเคร่ืองยนต ์ก าลงัไฟฟ้า หรือพลงังานอ่ืน และหมายความรวมตลอด
ถึงรถพว่งของรถนั้นดว้ย ทั้งน้ี เวน้แต่รถไฟ 
(๑๐) “ผูต้รวจการ” หมายความวา่ ขา้ราชการสังกดักรมการขนส่งทางบก ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งใหมี้หนา้ท่ีตรวจการขนส่ง 
(๑๑) “พนกังานตรวจสภาพ” หมายความวา่ ขา้ราชการสังกดักรมการขนส่งทางบก ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งใหมี้หนา้ท่ีตรวจความมัน่คงแขง็แรง ความสะอาด 
ความเรียบร้อย และความเหมาะสมของสภาพรถท่ีน ามาใชใ้นการขนส่ง 
(๑๒) “นายทะเบียน” หมายความวา่ นายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนประจ าจงัหวดั แลว้แต่กรณี 
(๑๓) “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง หรือคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ าจงัหวดั แลว้แต่
กรณี 
(๑๔) “อธิบดี” หมายความวา่ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
(๑๕) “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
  
 
 



มาตรา ๕ พระราชบญัญติัน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ 
(๑) การขนส่งโดยรถยนตท์หารตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตท์หาร 
(๒) การขนส่งโดย 
(ก) รถยนตรั์บจา้งท่ีบรรทุกผูโ้ดยสารไม่เกินเจด็คน รถยนตรั์บจา้งระหวา่งจงัหวดัท่ีบรรทุกผูโ้ดยสารไม่เกินเจด็คน รถยนตบ์ริการท่ีบรรทุกผูโ้ดยสารไม่เกิน
เจด็คน และรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกินเจด็คนตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์
(ข) รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกินเจด็คนแต่ไม่เกินสิบสองคน และรถยนตส่์วนบุคคลท่ีมีน ้าหนกัรถไม่เกินหน่ึงพนัหกร้อยกิโลกรัมตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์
ซ่ึงมิไดใ้ชป้ระกอบการขนส่งเพื่อสินจา้ง 
(ค) รถยนตส์ามลอ้ รถจกัรยานยนต ์และรถแทร็กเตอร์ ตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์
(๓) การขนส่งตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๖ ใหอ้ธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายเป็นนายทะเบียนกลางมีอ านาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขนส่งระหวา่งจงัหวดัและการ
ขนส่งระหวา่งประเทศ 
ใหน้ายทะเบียนกลางเป็นนายทะเบียนประจ ากรุงเทพมหานคร มีอ านาจและหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
ใหข้นส่งจงัหวดัเป็นนายทะเบียนประจ าจงัหวดั มีอ านาจและหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ภายในเขตจงัหวดัของตน 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ใหน้ายทะเบียนกลางมีอ านาจมอบหมายกิจการอนัอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของตนใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดท าแทนได ้
การมอบหมายตามวรรคส่ีใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  
มาตรา ๗ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และใหมี้อ านาจแต่งตั้งผูต้รวจการ
และพนกังานตรวจสภาพกบัออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอตัราทา้ยพระราชบญัญติัน้ี ยกเวน้ค่าธรรมเนียมและก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อ
ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของแต่ละกระทรวง 
กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 



หมวด ๑ 
คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก 
มาตรา ๘ ใหมี้คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกคณะหน่ึงประกอบดว้ย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงคมนาคมเป็นรองประธานกรรมการ ปลดักระทรวงคมนาคม ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปลดักระทรวงพาณิชย ์ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม ปลดักระทรวงการคลงั เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ ผูอ้  านวยการส านกังานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร* อธิบดีกรมทางหลวงเป็นกรรมการ และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุอ่ืนอีกไม่เกินหา้คนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูมี้
สัญชาติไทย และมีความรู้หรือความจดัเจนในการขนส่ง การเศรษฐกิจหรือกฎหมาย 
ใหอ้ธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
ใหค้ณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกแต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการไดต้ามความจ าเป็น 
  
มาตรา ๙ ใหก้รรมการผูท้รงคุณวฒิุมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปี 
ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการในระหวา่งท่ีกรรมการซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้ยงัมีวาระอยูใ่นต าแหน่งไม่วา่จะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มข้ึนหรือแต่งตั้ง
ซ่อม ใหผู้ซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งนั้นอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้นั้น 
กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกได ้
  
 



มาตรา ๑๐ ผูมี้ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี หา้มมิใหเ้ป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
(๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๒) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดหรือค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
(๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๔) เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 
  
มาตรา ๑๑ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๙ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากต าแหน่ง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหอ้อก 
(๔) มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๐ 
  
มาตรา ๑๒ ในการประชุมของคณะกรรมการ ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม 
ถา้ประธานและรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมแทน 
  
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงจ านวนของกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึน
อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
  
 



มาตรา ๑๔ คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกมอี านาจและหนา้ท ี ่ดงัต่อไปน ี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายการขนส่งทางบกระยะส ัน้และระยะยาวเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี

(๒) ก าหนดนโยบายเก ีย่วกบัการพฒันาและด าเนนิการสถานขีนส่งเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี

(๓) ก าหนดมาตรการและแผนพฒันาการขนส่งทางบกเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี

(๔) ก าหนดมาตรการเก ีย่วกบัความปลอดภยัและความสะดวกในการขนส่งทางบก เพ ือ่ให้คณะกรรมการปฏบิตั ิ

(๕) ก าหนดการห้ามรบัจดทะเบยีนรถเป็นคร ัง้คราวตามความจ าเป็นโดยอนุมตัคิณะรฐัมนตรเีพ ือ่ให้คณะกรรมการปฏบิตั ิ

(๖) ประสานงานทีเ่ก ีย่วขอ้งระหว่างกนัในด้านการขนส่งทางบก ตลอดจนประสานงานด้านการขนส่งทางบกกบัการขนส่งทางน ้าและการขนส่งทางอากาศ 

(๗) ให้ค าปรกึษาต่อรฐัมนตรเีก ีย่วกบัการขนส่งทางบก 

  

มาตรา ๑๕ คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกมอี านาจแต่งต ัง้อนุกรรมการเพ ือ่พจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างหน ึง่อย่างใดกไ็ด้ 

ให้น  ามาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 

 

 

 

 

  

 



หมวด ๒ 
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก 
มาตรา ๑๖ ใหมี้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางคณะหน่ึงประกอบดว้ยปลดักระทรวงคมนาคมเป็นประธานกรรมการ ปลดักระทรวงมหาดไทยหรือ
ผูแ้ทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผูแ้ทน อธิบดีกรมทางหลวงชนบทหรือผูแ้ทน* อธิบดีกรมต ารวจหรือผูแ้ทน อธิบดีกรมทางหลวงหรือผูแ้ทน ผูว้า่
ราชการกรุงเทพมหานครหรือผูแ้ทนเป็นกรรมการ และผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ ทั้งน้ี โดยใหมี้ผูมี้ความรู้และมีความจดัเจนในการ
ขนส่งรวมอยูด่ว้ย 
ใหอ้ธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
ใหค้ณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางแต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการไดต้ามความจ าเป็น 
  
มาตรา ๑๗ ใหมี้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั ยกเวน้กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธานกรรมการ 
อยัการจงัหวดั ผูก้  ากบัการต ารวจภูธรจงัหวดัเป็นกรรมการ และผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินหา้คน โดยมีนายกเทศมนตรีในจงัหวดันั้นรวมอยูด่ว้ยหน่ึงคนเป็น
กรรมการ 
ใหข้นส่งจงัหวดัเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
ใหค้ณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ าจงัหวดัแต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการไดต้ามความจ าเป็น 
  
มาตรา ๑๘ ใหน้ ามาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบ้งัคบัแก่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง และคณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบกประจ าจงัหวดัโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๑๙ ใหค้ณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอ านาจและหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ก าหนดลกัษณะของการขนส่งประจ าทางและการขนส่งไม่ประจ าทาง 
(๒) ก าหนดเส้นทาง จ านวนผูป้ระกอบการขนส่ง และจ านวนรถส าหรับการขนส่งประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระหวา่งจงัหวดัและระหวา่งประเทศ 
(๓) ก าหนดจ านวนผูป้ระกอบการขนส่งและจ านวนรถส าหรับการขนส่งไม่ประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระหวา่งจงัหวดัและระหวา่งประเทศ 
 



(๔) ก าหนดเส้นทาง จ านวนผูป้ระกอบการขนส่ง และจ านวนรถส าหรับการขนส่ง โดยรถขนาดเลก็ 
(๕) ก าหนดจ านวนผูป้ระกอบการรับจดัการขนส่ง 
(๖) ก าหนดอตัราค่าขนส่งและค่าบริการอยา่งอ่ืนในการขนส่ง 
(๗) ก าหนดอตัราค่าบริการในการด าเนินการของสถานีขนส่ง 
(๘) ก าหนดสถานท่ี จดัใหมี้หรือจดัตั้ง และระเบียบเก่ียวกบัสถานีขนส่ง 
(๙) ก าหนดชนิดหรือสภาพรถท่ีมิใหรั้บจดทะเบียน 
(๑๐) ก าหนดประเภทหรือชนิดของรถท่ีตอ้งเขา้หยดุหรือจอดเพื่อการรับส่งผูโ้ดยสารหรือขนถ่ายสินคา้ ณ สถานีขนส่ง 
(๑๑) ก าหนดท่ีหยดุหรือจอดรถเพื่อรับส่งผูโ้ดยสาร 
(๑๒) วางมาตรการในการก าหนด อนุญาต เพิกถอนการอนุญาตและการควบคุมกิจการขนส่งทางบก 
(๑๓) ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี และตามมติคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก 
การก าหนดตาม (๒) (๓) (๔) (๘) (๙) และ (๑๐) ใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  
มาตรา ๒๐ ใหค้ณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ าจงัหวดัมีอ านาจและหนา้ท่ีภายในเขตจงัหวดั ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ก าหนดเส้นทาง จ านวนผูป้ระกอบการขนส่งและจ านวนรถส าหรับการขนส่งประจ าทาง 
(๒) ก าหนดจ านวนผูป้ระกอบการขนส่งและจ านวนรถส าหรับการขนส่งไม่ประจ าทาง 
(๓) ก าหนดเส้นทาง จ านวนผูป้ระกอบการขนส่งและจ านวนรถส าหรับการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ 
(๔) ก าหนดอตัราค่าขนส่งและค่าบริการอยา่งอ่ืนในการขนส่ง 
(๕) ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี และตามมติคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกและคณะกรรมการควบคุมการ
ขนส่งทางบกกลาง 
 



มาตรา ๒๑ คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอ านาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดกไ็ด ้
ใหน้ ามาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๒ ใหรั้ฐมนตรีมีอ านาจหนา้ท่ีก ากบัโดยทัว่ไปซ่ึงกิจการการขนส่งทางบก เพื่อประโยชนใ์นการน้ีจะส่ังใหค้ณะกรรมการช้ีแจง
ขอ้เทจ็จริงแสดงความคิดเห็นหรือท ารายงานหรือยบัย ั้งการกระท าใด ๆ ซ่ึงขดัต่อนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมี
อ านาจสั่งสอบสวนขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๓ 
การประกอบการขนส่ง 
มาตรา ๒๓ หา้มมิใหผู้ใ้ดประกอบการขนส่งประจ าทาง การขนส่งไม่ประจ าทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก หรือการขนส่งส่วนบุคคล เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาต
จากนายทะเบียน 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๒๔ ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง การขนส่งไม่ประจ าทางและการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ตอ้งมีสัญชาติไทย 
ในกรณีท่ีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้ส่วน บริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดั หา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดันั้นตอ้งจดทะเบียนตาม
กฎหมายไทยและมีส านกังานใหญ่ตั้งอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย และ 
(๑) ในกรณีท่ีเป็นหา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบียน ผูเ้ป็นหุน้ส่วนทั้งหมดตอ้งมีสัญชาติไทย 
(๒) ในกรณีท่ีเป็นหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ผูเ้ป็นหุน้ส่วนจ าพวกไม่จ  ากดัความรับผดิทั้งหมดตอ้งมีสัญชาติไทย และทุนของหา้งหุน้ส่วนจ ากดันั้นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้
สิบเอด็ตอ้งเป็นของผูเ้ป็นหุน้ส่วนซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย 
(๓) ในกรณีท่ีเป็นบริษทัจ ากดั กรรมการบริษทัจ านวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงตอ้งมีสัญชาติไทย และทุนของบริษทัจ ากดันั้นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้สิบเอด็ตอ้งเป็นของ
ผูถื้อหุน้ ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย หรือตอ้งเป็นของหา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบียน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือบริษทัจ ากดั หรือตอ้งเป็นของกระทรวง 
ทบวง กรม ราชการส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ หรือองคก์ารของรัฐ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งองคก์ารของรัฐบาลหรือ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น ๆ และบริษทัจ ากดันั้นตอ้งไม่มีขอ้บงัคบั อนุญาตใหมี้การออกหุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผูถื้อ 
(๔) ในกรณีท่ีเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั กรรมการบริษทัจ านวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงตอ้งมีสัญชาติไทย และทุนของบริษทัมหาชนจ ากดันั้นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้สิบ
ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมดตอ้งเป็นของผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้บริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดัเป็นหา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบียนหา้งหุ้นส่วนจ ากดั บริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดั ผูถื้อหุน้
ดงักล่าวจะตอ้งมีลกัษณะตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แลว้แต่กรณี 
ใหค้ณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอ านาจยกเวน้คุณสมบติัตามความจ าเป็น หรือมีเหตุพิเศษเป็นการเฉพาะรายได ้
 



 
 
 
 
 
มาตรา ๒๕ หา้มมิใหผู้ใ้ดประกอบการขนส่งระหวา่งประเทศเวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลางโดยอนุมติัของคณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบกกลางและผูไ้ดรั้บใบอนุญาตดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัทั้งหลายแห่งพระราชบญัญติัน้ี ทั้งน้ี เท่าท่ีไม่ขดัต่อ
อนุสัญญาหรือขอ้ตกลงระหวา่งประเทศในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขนส่ง 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ใหน้ ามาตรา ๒๘ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๖ มาใชบ้งัคบัแก่การประกอบการขนส่งระหวา่งประเทศโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๒๖ หา้มมิใหผู้ใ้ดน ารถท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศมาใชป้ระกอบการขนส่งในประเทศไทย เวน้แต่เพื่อการขนส่งระหวา่งประเทศและ
ไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลางแลว้ 
ผูป้ระจ ารถตามมาตรา ๙๒ ซ่ึงประจ าในรถตามวรรคหน่ึงตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัทั้งหลายแห่งพระราชบญัญติัน้ี และหรือตามขอ้ตกลงท่ีมีอยู่
ระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลของประเทศ นั้น ๆ 
  
มาตรา ๒๗ ใบอนุญาตประกอบการขนส่งมีส่ีประเภท คือ 
(๑) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง 
(๒) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง 
(๓) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ 
(๔) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางหรือใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ ใหใ้ช้
เป็นใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลได ้
หา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งใชร้ถผดิประเภทตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากนายทะเบียนเป็น
คร้ังคราว ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางก าหนด 
  
 
 



มาตรา ๒๘ ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางใหมี้อายเุจด็ปีนบัแต่วนัออกใบอนุญาต 
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก และใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ใหมี้อายหุา้ปีนบัแต่
วนัออกใบอนุญาต 
ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตซ่ึงประสงคจ์ะขอต่ออายใุบอนุญาตจะตอ้งยืน่ค  าขอเสียก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุแต่การขอต่ออายใุบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางและ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก จะตอ้งยืน่ค  าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายไุม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยยีสิ่บวนั 
การขอต่ออายใุบอนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๒๙ บทบญัญติัมาตรา ๒๓ มิใหใ้ชบ้งัคบัแก่การขนส่งส่วนบุคคลซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนทอ้งถ่ิน วดั มูลนิธิ สภากาชาดไทย สถานพยาบาล 
หรือรัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ เป็นผูป้ระกอบการขนส่ง แต่ผูป้ระกอบการขนส่งตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัอ่ืนแห่งพระราชบญัญติัน้ี
เสมือนดงัเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลทุกประการ 
  
มาตรา ๓๐ ใหน้ายทะเบียนกลางเป็นผูอ้อกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในกรุงเทพมหานคร การขนส่งระหวา่งจงัหวดั และการขนส่งระหวา่งประเทศ และให้
นายทะเบียนประจ าจงัหวดัเป็นผูอ้อกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในจงัหวดัของตน 
ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ 
  
มาตรา ๓๑ ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง ใหน้ายทะเบียนโดยอนุมติัของคณะกรรมการก าหนดเง่ือนไขไวใ้นใบอนุญาตเก่ียวกบั 
(๑) จ  านวนรถท่ีตอ้งใชใ้นการประกอบการขนส่งตามเส้นทางท่ีใชใ้นการประกอบการขนส่ง 
(๒) สิทธิในรถท่ีใชป้ระกอบการขนส่งของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 
(๓) ลกัษณะ ชนิด ขนาดและสีของรถและเคร่ืองหมายของผูป้ระกอบการขนส่งท่ีตอ้งใหป้รากฏประจ ารถทุกคนั 
(๔) จ านวนท่ีนัง่ เกณฑน์ ้าหนกับรรทุกและวธีิการบรรทุก 
(๕) จ านวนผูป้ระจ ารถ 
(๖) เสน้ทางท่ีใชใ้นการประกอบการขนส่ง 
(๗) อตัราค่าขนส่งและค่าบริการอยา่งอ่ืนในการขนส่ง 
 



 
(๘) สถานท่ีหยดุและจอดเพื่อขนถ่ายคน สัตว ์หรือส่ิงของ 
(๙) ท่ีท่ีรถจะตอ้งหยดุในระหวา่งเส้นทาง 
(๑๐) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่ง 
(๑๑) เวลาและจ านวนเท่ียวของการเดินรถ 
(๑๒) เวลาท างานประจ าวนัในการประกอบการขนส่ง 
(๑๓) สถานท่ีเกบ็ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 
(๑๔) การประกอบกิจการอ่ืนนอกจากการประกอบการขนส่งประจ าทาง 
(๑๕) เง่ือนไขอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางตอ้งจดัใหมี้ประกาศเง่ือนไขตาม (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๑) ณ ท่ีซ่ึงอธิบดีก าหนด 
  
มาตรา ๓๒ ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางใหน้ายทะเบียนโดยอนุมติัของคณะกรรมการก าหนดเง่ือนไขไวใ้น
ใบอนุญาตเก่ียวกบั 
(๑) จ  านวนรถท่ีตอ้งใชใ้นการประกอบการขนส่ง 
(๒) ลกัษณะ ชนิดและขนาดของรถและเคร่ืองหมายของผูป้ระกอบการขนส่งท่ีตอ้งใหป้รากฏประจ ารถทุกคนั 
(๓) จ  านวนท่ีนัง่ เกณฑน์ ้าหนกับรรทุกและวธีิการบรรทุก 
(๔) จ  านวนผูป้ระจ ารถ 
(๕) ทอ้งท่ีท่ีท าการขนส่ง 
(๖) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่ง 
(๗) อตัราค่าขนส่งและค่าบริการอยา่งอ่ืนในการขนส่ง 
(๘) สถานท่ีหยดุและจอดเพื่อขนถ่ายคน สัตว ์หรือส่ิงของ 
(๙) สถานท่ีเกบ็ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 
(๑๐) เง่ือนไขอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางตอ้งจดัใหมี้การประกาศเง่ือนไขตาม (๗) และ (๘) ณ ท่ีซ่ึงอธิบดีก าหนด 
 



มาตรา ๓๔ ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ใหน้ายทะเบียนก าหนดเง่ือนไขตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบกกลางก าหนดไวใ้นใบอนุญาตเก่ียวกบั 
(๑) จ านวนรถท่ีตอ้งใชใ้นการประกอบการขนส่ง 
(๒) ลกัษณะ ชนิด และขนาดของรถและเคร่ืองหมายของผูป้ระกอบการขนส่งท่ีตอ้งใหป้รากฏประจ ารถทุกคนั 
(๓) สถานท่ีเกบ็ ซ่อม และบ ารุงรักษา 
(๔) จ านวนผูป้ระจ ารถ 
(๕) เง่ือนไขอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๓๕ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามประเภทท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ตอ้งจดัใหมี้สมุดประจ ารถ ประวติัผู ้
ประจ ารถ และหรือใบก ากบัสินคา้ท่ีท าการขนส่งและตอ้งท ารายงานเก่ียวกบัการขนส่งและอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการขนส่งตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๓๖ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งจดัใหมี้อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดวา่
ดว้ยความปลอดภยัในการขนส่ง ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๓๗ ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางจดัใหมี้ท่ีพกัผูโ้ดยสารตามระยะทางโดยมีลกัษณะ ขนาด จ านวน 
และจุดท่ีตั้งของท่ีพกัผูโ้ดยสารตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
  
มาตรา ๓๘ หา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เพ่ิม ลดหรือยกเวน้ค่าขนส่งหรือค่าบริการอยา่งอ่ืนในการขนส่ง เวน้
แต่จะไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ 
 



มาตรา ๓๙ หา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง ผู ้
ไดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ หรือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลใชห้รือยอมใหบุ้คคล
อ่ืนใชร้ถท่ีไดรั้บอนุญาตท าการขนส่งนอกเสน้ทาง หรือนอกทอ้งท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้แต่กรณี เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็น
หนงัสือจากนายทะเบียน หรือผูซ่ึ้งนายทะเบียนมอบหมาย ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
กลางก าหนด 
 มาตรา ๔๐ หา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางกระท าการขนส่งอนัมีลกัษณะเช่นเดียวหรือคลา้ยกบัผู ้
ไดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางหรือมีลกัษณะเป็นการแยง่ผลประโยชน์กบัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ประจ าทางในเสน้ทางท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางไดรั้บอนุญาต 
 มาตรา ๔๐ ทวิ หา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งใชห้รือยนิยอมใหผู้ใ้ดปฏิบติัหนา้ท่ีขบัรถท่ีใชใ้นการขนส่งหาก
ปรากฏวา่ขณะใชห้รือขณะยนิยอมใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีขบัรถ ผูน้ั้นมีอาการ หรือกระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
(๑) เมาสุราหรือของมึนเมาอยา่งอ่ืน 
(๒) เสพยาเสพติดใหโ้ทษตามกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษ 
(๓) เสพวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทตามกฎหมายวา่ดว้ยวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 
ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งคอยดูแลและป้องกนัไม่ใหผู้ซ่ึ้งมีอาการ หรือกระท าการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ของ
วรรคหน่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีขบัรถ 
 มาตรา ๔๑ ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีความจ าเป็นท่ีจะแกไ้ขสถานการณ์เพ่ือใหก้ารขนส่งไดรั้บความสะดวกหรือใหมี้รถ
เพียงพอแก่การขนส่ง นายทะเบียนมีอ านาจท่ีจะสัง่เปล่ียนแปลงเสน้ทางการเดินรถ เวลา และจ านวนเท่ียวของการเดินรถหรือให้
ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผูใ้ดส่งรถท่ีตนไดรั้บอนุญาตไปช่วยเหลือเป็นการชัว่คราวตามควรแก่กรณีแลว้ใหร้ายงาน
คณะกรรมการโดยเร็ว 
 



มาตรา ๔๒ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งแสดงใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หรือใบแทนใบอนุญาตไวใ้นท่ีเปิดเผย 
ณ ท่ีตั้งส านกังานของผูไ้ดรั้บใบอนุญาต 
  
มาตรา ๔๓ ในกรณีท่ีใบอนุญาตประกอบการขนส่งสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคญั ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งยืน่ค  าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดท้ราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย
หรือช ารุดดงักล่าว  
มาตรา ๔๔ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง ซ่ึงประสงคจ์ะเลิกประกอบการขนส่งตอ้งแจง้ความประสงค์
ดงักล่าวเป็นหนงัสือใหน้ายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนัก่อนวนัเลิกประกอบการขนส่ง 
  
มาตรา ๔๕ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ซ่ึงประสงคจ์ะเลิกประกอบการขนส่งตอ้งแจง้ความประสงค์
ดงักล่าวเป็นหนงัสือใหน้ายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่หกสิบวนัก่อนวนัเลิกประกอบการขนส่ง 
  
มาตรา ๔๖ เม่ือปรากฏวา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 
(๑) ขาดคุณสมบติัตามมาตรา ๒๔ 
(๒) ไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามเง่ือนไขในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรือไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติั
ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยความปลอดภยัของผูโ้ดยสารตามมาตรา ๓๖ หรือไม่ปฏิบติัหรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามบทบญัญติั
ในหมวด ๔ วา่ดว้ยการชดใชค่้าเสียหายท่ีเกิดจากการขนส่ง 
 



 
มาตรา ๔๗ ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งซ่ึงถูกสัง่เพิกถอนใบอนุญาตตอ้งส่งคืนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในสิบ
หา้วนันบัแต่วนัท่ีถูกสัง่เพิกถอนใบอนุญาต 
 มาตรา ๔๘ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งซ่ึงถูกสัง่เพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสิบหา้วนันบัแต่
วนัท่ีทราบค าสัง่ 
ค าวินิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุด 
การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงไม่เป็นการทุเลาการบงัคบัตามค าสัง่เพิกถอนใบอนุญาต 
 มาตรา ๔๙ ใหอ้ธิบดีหรือนายทะเบียนมีอ านาจควบคุมดูแลบรรดากิจการท่ีเก่ียวกบัการขนส่งใหเ้ป็นไปตามความใน
พระราชบญัญติัน้ี และเพ่ือประโยชน์ดงักล่าวใหอ้ธิบดีหรือนายทะเบียนมีอ านาจ 
(๑) เขา้ไปในสถานท่ีด าเนินการของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งในระหวา่งเวลาท างานตามปกติ เพ่ือทราบขอ้เทจ็จริง
และเพ่ือตรวจสอบบญัชีและเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบการขนส่ง 
(๒) เรียกผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผูจ้ดัการและพนกังานของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งซ่ึงเป็นนิติบุคคล
มาใหถ้อ้ยค าหรือสัง่ใหย้ืน่ค  าช้ีแจงแสดงขอ้เทจ็จริงตามท่ีตอ้งการ 
ในการปฏิบติัตาม (๑) ใหอ้ธิบดีมีอ านาจมอบหมายใหผู้ต้รวจการหรือพนกังานตรวจสภาพท าการแทนได ้
ในการปฏิบติัการของอธิบดี นายทะเบียน ผูต้รวจการหรือพนกังานตรวจสภาพตามมาตราน้ี ใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอยูใ่นสถานท่ี
นั้นอ านวยความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร 
 มาตรา ๕๐ ใหผู้ต้รวจการมีอ านาจเรียกรถใหห้ยดุเพื่อท าการตรวจสอบ และเม่ือเช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญติั
แห่งพระราชบญัญติัน้ีเกิดข้ึน ใหผู้ต้รวจการมีอ านาจจบักมุผูฝ่้าฝืนเพ่ือส่งใหพ้นกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจด าเนินคดีต่อไป 
บทบญัญติัในวรรคหน่ึงไม่ลบลา้งอ านาจจบักมุของพนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 
 มาตรา ๕๑ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ใหผู้ต้รวจการและพนกังานตรวจสภาพแสดงบตัรประจ าตวัต่อผู ้
ซ่ึงเก่ียวขอ้ง 
 



มาตรา ๕๒ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ และผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ตอ้งวางหลกัทรัพยเ์ป็นเงินสด หรือพนัธบตัรรัฐบาล
ไทยอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งสองอยา่งรวมกนั หรือเป็นสัญญาประกนัภยัและกรมธรรมป์ระกนัภยัซ่ึงท ากบับริษทัประกนัภยัท่ีนายทะเบียน
กลางใหค้วามเห็นชอบ ต่อนายทะเบียนกลาง ในกรณีเป็นสัญญาประกนัภยัและกรมธรรมป์ระกนัภยัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้ง
เป็นผูเ้อาประกนัภยั โดยใหบุ้คคลภายนอกผูไ้ดรั้บความเสียหายเน่ืองจากการขนส่งของตนเป็นผูรั้บประโยชนส์ าหรับการชดใชค่้าเสียหายท่ีเป็น
ค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้เพื่อประกนัความเสียหายอนัเกิดแก่ชีวติหรือร่างกายของบุคคลภายนอกและซ่ึงผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะตอ้ง
รับผดิชอบเน่ืองจากการขนส่งของตน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
จ านวนหรือมูลค่าของหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง ใหก้  าหนดตามขนาดและประเภทของการประกอบการขนส่งแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งวางหลกัทรัพยเ์ป็นเงินสดไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนใหด้อกผลท่ีเกิดจากหลกัทรัพยท่ี์เป็นเงินสด
นั้นตกเป็นของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งท่ีวางหลกัทรัพย ์
ใหก้รมการขนส่งทางบกเป็นผูรั้บผดิชอบในการเปิดบญัชีเงินฝาก และการเบิกจ่ายเงินจากบญัชีหลกัทรัพยก์บัธนาคารตามระเบียบของ
กระทรวงการคลงั 
  
มาตรา ๕๓ ในกรณีท่ีหลกัทรัพยท่ี์น ามาวางประกนัตามมาตรา ๕๒ มีจ านวนหรือมูลค่าลดนอ้ยลง นายทะเบียนกลางมีอ านาจสั่งใหผู้ไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งน าหลกัทรัพยม์าเพิ่มเติมใหค้รบจ านวนหรือมูลค่าตามท่ีก าหนดไดภ้ายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสั่ง 
  
มาตรา ๕๔ ในการวางหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นพนัธบตัรรัฐบาลไทย ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งท าหนงัสือมอบอ านาจใหน้ายทะเบียนกลางมีอ านาจ
จดัการจ าหน่ายพนัธบตัรนั้น เพื่อชดใชค้่าเสียหายแทนผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งดว้ย 
 
 



 
มาตรา ๕๕ หลกัทรัพยท่ี์ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งน ามาวางประกนัตามมาตรา ๕๒ ไม่อยูใ่นความรับผดิแห่งการ
บงัคบัคดี เวน้แต่จะเป็นการบงัคบัคดีเพ่ือการช าระหน้ี ซ่ึงผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งรับผดิชดใชค่้าเสียหายท่ีเกิด
แก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอกอนัเน่ืองจากการขนส่งของตน 
 มาตรา ๕๖ เม่ือรถของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งไดก่้อใหเ้กิดความเสียหายแก่ร่างกายหรือชีวิตของบุคคลใดนอกจาก
ความรับผดิตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา ๕๙ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งซ่ึงเป็นเจา้ของรถท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย
จะตอ้งชดใชค่้าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ผูเ้สียหายหรือทายาทในกรณีท่ีผูเ้สียหายถึงแก่ความตาย 
มาตรา ๕๗ เม่ือผูเ้สียหายหรือทายาทในกรณีท่ีผูเ้สียหายถึงแก่ความตาย ประสงคจ์ะไดรั้บชดใชค่้าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ ใหย้ืน่ค  าขอ
ตามแบบท่ีกรมต ารวจก าหนดต่อพนกังานสอบสวน โดยแสดงพยานหลกัฐานวา่ผูเ้สียหายไดรั้บความเสียหายจากรถของผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ใหพ้นกังานสอบสวนพิจารณาจากส านวนการสอบสวน และเม่ือเห็นวา่ความเสียหายไดเ้กิดข้ึน
จากรถของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งคนัใด ใหมี้หนงัสือสัง่ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งซ่ึงเป็นเจา้ของรถ
คนันั้นชดใชค่้าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ตามจ านวนท่ีก าหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา ๕๖ วรรคสอง ในการน้ีใหแ้จง้ใหน้าย
ทะเบียนกลางทราบโดยเร็วดว้ยมาตรา ๕๘ ผูเ้สียหายหรือทายาทของผูเ้สียหายตอ้งใชสิ้ทธิในการขอรับชดใชค่้าใชจ่้ายเบ้ืองตน้
ตามมาตรา ๕๗ ภายในก าหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีความเสียหายเกิดข้ึน 
 มาตรา ๕๙ การชดใชค่้าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ตามหมวดน้ีไม่ตดัสิทธิผูเ้สียหายในอนัท่ีจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหาย
อนัเกิดจากการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
 มาตรา ๖๐ บุคคลซ่ึงมีสิทธิไดรั้บชดใชค่้าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ตามหมวดน้ีไดแ้ก่ผูเ้สียหายดงัต่อไปน้ี 
(๑) ผูเ้สียหายซ่ึงมิไดอ้ยูใ่นรถคนัท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย แต่ไดรั้บความเสียหายจากรถท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายข้ึน 
(๒) ผูเ้สียหายซ่ึงอยูใ่นรถคนัท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย แต่ไม่รวมถึงผูข้บัรถ คนงานหรือลูกจา้งประจ ารถซ่ึงอยูใ่นระหวา่งปฏิบติั
หนา้ท่ี 
(๓) ผูเ้สียหายซ่ึงอยูใ่นรถคนัท่ีไม่ไดก่้อใหเ้กิดความเสียหาย 
 



มาตรา ๖๑ ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่เห็นดว้ยกบัค าสั่งของพนกังานสอบสวนตามมาตรา ๕๗ ใหอุ้ทธรณ์ค าสั่งดงักล่าว
ต่อคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัไดรั้บค าสั่งของพนกังานสอบสวนตามมาตรา ๕๗ และใหพ้นกังาน
สอบสวนบนัทึกความเห็นของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งซ่ึงไม่เห็นดว้ยไวใ้นส านวนการสอบสวน 
ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งกลางใหเ้ป็นท่ีสุด 
  
มาตรา ๖๒ ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งอุทธรณ์ค าสั่งของพนกังานสอบสวน ถา้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
กลางมีความเห็นตามความเห็นของพนกังานสอบสวน ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งชดใชค่้าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ใหแ้ก่ผูเ้สียหายหรือ
ทายาทของผูเ้สียหายเพิ่มข้ึนจากค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ท่ีพนกังานสอบสวนก าหนดไวอี้กร้อยละสิบ 
  
มาตรา ๖๓ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดไม่ยอมชดใชค่้าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ตามค าสั่งของพนกังานสอบสวนตามมาตรา ๕๗ หรือตาม
ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางตามมาตรา ๖๑ ในกรณีท่ีเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามมาตรา ๕๒ 
ใหน้ายทะเบียนกลางมีอ านาจน าหลกัทรัพยข์องผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งนั้นซ่ึงไดน้ ามาวางไวเ้ป็นประกนัชดใชค่้าใชจ่้ายเบ้ืองตน้
แทนได ้
  
มาตรา ๖๔ ในกรณีท่ีผูเ้สียหายไม่ไดรั้บชดใชค่้าใชจ่้ายเบ้ืองตน้หรือไดรั้บชดใชไ้ม่ครบตามจ านวนท่ีพนกังานสอบสวนหรือคณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบกกลางสั่ง ไม่วา่เพราะเหตุหลกัทรัพยท่ี์วางประกนัไวไ้ม่พอจ่ายค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ หรือเพราะเหตุอ่ืนใด เม่ือผูเ้สียหายได้
ร้องเรียนต่อนายทะเบียนกลาง ใหน้ายทะเบียนกลางสั่งใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งช าระใหเ้สร็จส้ินภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
ค าสั่ง ถา้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของนายทะเบียนกลางดงักล่าว ใหน้ายทะเบียนกลางเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง และใหน้ ามาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 



 
มาตรา ๖๕ หา้มมิใหผู้ใ้ดประกอบการรับจดัการขนส่ง เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๖๖ ในการออกใบอนุญาตประกอบการรับจดัการขนส่ง ใหน้ายทะเบียนกลางโดยอนุมติัของคณะกรรมการควบคุมการ
ขนส่งทางบกกลางก าหนดเง่ือนไขไวใ้นใบอนุญาตเก่ียวกบั 
(๑) ทอ้งท่ีท่ีประกอบการรับจดัการขนส่ง 
(๒) สถานท่ีตั้งส านกังานของผูป้ระกอบการรับจดัการขนส่ง 
(๓) สถานท่ีพกัคน สตัว ์หรือเกบ็ส่ิงของ 
(๔) วิธีการปฏิบติัเก่ียวกบัสวสัดิการ ความสะดวกและความปลอดภยัในการรับจดัการขนส่ง 
(๕) อตัราค่าบริการรับจดัการขนส่ง 
(๖) เง่ือนไขอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการรับจดัการขนส่งตอ้งจดัใหมี้การประกาศเง่ือนไขตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ณ ท่ีซ่ึงอธิบดี
ก าหนด 
 มาตรา ๖๗ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตามมาตรา ๖๕ ตอ้งวางหลกัทรัพยต่์อนายทะเบียน เพ่ือเป็นประกนัการปฏิบติัตามสญัญารับ
จดัการขนส่ง ทั้งน้ี ตามจ านวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๖๘ ในกรณีท่ีหลกัทรัพยท่ี์น ามาวางประกนัตามมาตรา ๖๗ มีจ านวนหรือมูลค่าลดนอ้ยลง นายทะเบียนมีอ านาจสัง่ใหผู้ ้
ไดรั้บใบอนุญาตน าหลกัทรัพยม์าเพ่ิมเติมใหค้รบจ านวนหรือมูลค่าตามท่ีก าหนดภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสัง่ 
 มาตรา ๖๙ ใบอนุญาตประกอบการรับจดัการขนส่งใหมี้อายสุองปีนบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต 
การขอต่ออายใุบอนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๗๐ ใหน้ ามาตรา ๒๔ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใชบ้งัคบั
แก่การประกอบการรับจดัการขนส่งโดยอนุโลม 
 



 
 
มาตรา ๗๑ รถท่ีใชใ้นการขนส่งตอ้งมีสภาพมัน่คงแขง็แรง มีเคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบถูกตอ้งตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงกบั
ไดจ้ดทะเบียนตามมาตรา ๗๓ และเสียภาษีตามมาตรา ๘๕ แลว้ 
รถท่ีใชใ้นการขนส่งท่ีเสียภาษีตามพระราชบญัญติัน้ีแลว้ ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีรถยนตต์ามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์
  
มาตรา ๗๒ รถท่ีจะน ามาจดทะเบียนและเสียภาษีตอ้งผา่นการตรวจสภาพรถจากพนกังานตรวจสภาพ หรือจากสถานตรวจสภาพ
รถท่ีไดรั้บอนุญาตตามมาตรา ๗๔ เวน้แต่รถประเภท หรือชนิดใดท่ีสมควรไดรั้บการยกเวน้การตรวจสภาพเป็นคร้ังคราวให้
ก าหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีท่ีปรากฏวา่รถท่ีน ามารับการตรวจสภาพนั้นมีสภาพมัน่คงแขง็แรง มีเคร่ือง อุปกรณ์ และส่วนควบถูกตอ้งตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงแลว้ ใหพ้นกังานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถท่ีไดรั้บการอนุญาตออกใบรับรองให ้
ใบรับรองการตรวจสภาพรถใหท้ าตามแบบท่ีอธิบดีก าหนด 
  
มาตรา ๗๓ เม่ือนายทะเบียนเห็นวา่พนกังานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถท่ีไดรั้บอนุญาตไดต้รวจสภาพรถถกูตอ้งตามท่ี
บญัญติัไวใ้นมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ แลว้ ใหรั้บจดทะเบียนและออกหนงัสือแสดงการจดทะเบียนพร้อมกบัแผน่ป้ายเลข
ทะเบียนรถคนันั้นใหโ้ดยไม่ชกัชา้ 
  
มาตรา ๗๔ ผูใ้ดประสงคจ์ะจดัตั้งสถานตรวจสภาพรถเพ่ือรับรองสภาพรถตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากนาย
ทะเบียนกลาง 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๗๕ ใบอนุญาตจดัตั้งสถานตรวจสภาพรถใหมี้อายสุามปีนบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต 
การขอต่ออายใุบอนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  
 



มาตรา ๗๖ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจดัตั้งสถานตรวจสภาพรถผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๗๔ ให้
นายทะเบียนกลางมีอ านาจสัง่เพิกถอนใบอนุญาตจดัตั้งสถานตรวจสภาพรถนั้นได ้
ใหน้ ามาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใชบ้งัคบัแก่การจดัตั้งสถานตรวจสภาพรถท่ีไดรั้บอนุญาตโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๗๗ หนงัสือแสดงการจดทะเบียนรถใหใ้ชไ้ดส่ี้งวดนบัแต่งวดท่ีออกหนงัสือน้ี 
ใหเ้ดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคมเป็นเดือนแรกของแต่ละงวด 
การขอต่ออายทุะเบียน ใหย้ืน่ค  าขอต่อนายทะเบียนภายในเวลาท่ีนายทะเบียนจะไดป้ระกาศก าหนด 
ใหน้ ามาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓ มาใชบ้งัคบัแก่การขอต่ออายทุะเบียนโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๗๘ หา้มมิใหมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงสภาพเคร่ืองอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถใหผ้ดิแผกแตกต่างใน
สาระส าคญัตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากนายทะเบียน 
  
มาตรา ๗๙ ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งท่ีประสงคจ์ะเลิกใชร้ถท่ีจดทะเบียนแลว้ แจง้เป็นหนงัสือใหน้ายทะเบียน
ทราบและน าแผน่ป้ายเลขทะเบียนรถคืนแก่นายทะเบียนภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีเลิกใชร้ถนั้น 
  
มาตรา ๘๐ ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งซ่ึงมีความจ าเป็นจะตอ้งระงบัใชร้ถนั้นชัว่คราวเป็นเวลาเกินสิบหา้วนัแจง้
เป็นหนงัสือใหน้ายทะเบียนทราบก่อนวนัท่ีจะระงบัใชร้ถนั้น 
  
มาตรา ๘๑ รถท่ียงัมิไดจ้ดทะเบียนตามความในพระราชบญัญติัน้ีหรือรถท่ีเลิกใชต้ามมาตรา ๗๙ ถา้จะน ามาใชเ้พ่ือขายหรือเพื่อ
ซ่อม ตอ้งมีใบอนุญาตและเคร่ืองหมายโดยเฉพาะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 



มาตรา ๘๒ การโอนรถซ่ึงไดจ้ดทะเบียนตามมาตรา ๗๓ แลว้ผูโ้อนและผูรั้บโอนจะตอ้งแจง้ต่อนายทะเบียนภายในสิบหา้วนันบั
แต่วนัโอนและใหน้ายทะเบียนจดแจง้การโอนไวใ้นหนงัสือแสดงการจดทะเบียนรถนั้น 
  
มาตรา ๘๓ เม่ือผูต้รวจการตรวจพบวา่รถคนัใดมีสภาพไม่มัน่คงแขง็แรงหรือมีเคร่ืองอุปกรณ์หรือส่วนควบไม่ครบถว้น หรือไม่
ถูกตอ้งตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ใหผู้ต้รวจการรายงานใหน้ายทะเบียนทราบ แต่ถา้ปรากฏโดยชดัแจง้วา่การใชร้ถคนันั้น
ต่อไปน่าจะเป็นเหตุใหเ้กิดภยนัตรายแก่การขนส่ง ใหผู้ต้รวจการมีอ านาจสัง่ระงบัใชไ้วเ้ป็นการชัว่คราวได ้และใหรี้บรายงานให้
นายทะเบียนทราบภายในยีสิ่บส่ีชัว่โมง 
ใหน้ายทะเบียนมีอ านาจสัง่ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูเ้ป็นเจา้ของรถตามวรรคหน่ึง จดัการส่งรถคนันั้นไปให้
พนกังานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถท่ีไดรั้บอนุญาตตรวจสอบความบกพร่องตามรายงานของผูต้รวจการภายในเวลาท่ี
ก าหนด 
เม่ือนายทะเบียนมีค าสัง่ตามวรรคสองแลว้ ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตงดการใชร้ถดงักล่าวไวจ้นกวา่นายทะเบียนจะมีค าสัง่อนุญาตให้
ใชไ้ดต่้อไป 
  
มาตรา ๘๔ เม่ือพนกังานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถท่ีไดรั้บอนุญาตเห็นวา่รถท่ีน ามาใหต้รวจตามมาตรา ๘๓ สมควร
จะตอ้งซ่อมแซม ปรับปรุงเพ่ือใหร้ถกลบัมีสภาพมัน่คงแขง็แรง หรือจะตอ้งแกไ้ขเปล่ียนแปลงอุปกรณ์หรือส่วนควบใหถู้กตอ้ง
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ใหแ้จง้ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งด าเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือแกไ้ข
เปล่ียนแปลงใหถู้กตอ้ง แลว้ใหพ้นกังานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถท่ีไดรั้บอนุญาตตรวจสอบความถูกตอ้งและรายงาน
ใหน้ายทะเบียนทราบ 
 



มาตรา ๘๖ ภาษีรถใหช้ าระล่วงหนา้เป็นรายปีต่อนายทะเบียน และจะขอช าระเป็นงวดกไ็ด ้แต่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
รถท่ีจดทะเบียนใหม่ในงวดใด ใหช้ าระภาษีตั้งแต่งวดนั้นเป็นตน้ไป 
ถา้เจา้ของรถไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลาท่ีจะตอ้งช าระใหเ้สียเงินเพิ่มอีกร้อยละหน่ึงต่อเดือน หรือเศษของเดือนของภาษีท่ีตอ้งช าระ 
เงินเพิ่มตามมาตราน้ีใหถื้อเป็นเงินภาษี 
  
มาตรา ๘๖/๑ รถท่ีไดเ้สียภาษีรถประจ าปีส าหรับปีใด ถา้เปล่ียนเจา้ของรถ เจา้ของใหม่ไม่ตอ้งเสียภาษีรถประจ าปีในปีนั้นอีก 
  
มาตรา ๘๖/๒ ในระหวา่งท่ีเจา้ของรถคา้งช าระภาษีรถประจ าปี ใหน้ายทะเบียนมีอ านาจท่ีจะไม่รับด าเนินการทางทะเบียนจนกวา่เจา้ของรถจะ
เสียภาษีท่ีคา้งช าระใหค้รบถว้นก่อนหรือไดมี้การด าเนินการตามมาตรา ๘๖/๓ วรรคสองแลว้ 
  
มาตรา ๘๖/๓ รถท่ีคา้งช าระภาษีรถประจ าปีไม่ถึงสามปี หากเจา้ของรถประสงคจ์ะขอเสียภาษีรถประจ าปีเพื่อใชร้ถในปีนั้น ใหน้ายทะเบียนรับ
ช าระภาษีนั้นได ้
ส าหรับภาษีรถท่ีคา้งช าระใหน้ายทะเบียนก าหนดจ านวนเงิน และระยะเวลาในการช าระตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศ
ก าหนด 
ในกรณีท่ีเจา้ของรถผดินดัไม่เสียภาษีรถท่ีคา้งช าระตามวรรคสองใหค้รบถว้นนายทะเบียนมีอ านาจท่ีจะไม่รับด าเนินการทางทะเบียน จนกวา่
เจา้ของรถจะเสียภาษีรถท่ีคา้งช าระใหค้รบถว้น 
  
มาตรา ๘๖/๔ รถท่ีคา้งช าระภาษีรถประจ าปีติดต่อกนัครบสามปี ใหก้ารจดทะเบียนรถเป็นอนัระงบัไป ในการน้ีใหน้ายทะเบียนประกาศ
หมายเลขทะเบียนพร้อมทั้งจ  านวนภาษีท่ีคา้งช าระไว ้ณ ท่ีท าการนายทะเบียนและในสถานท่ีท่ีอธิบดีประกาศก าหนด และแจง้ใหเ้จา้ของรถหรือ
ผูค้รอบครองรถทราบ 
 



มาตรา ๘๗ รถท่ีไดจ้ดทะเบียนและเสียภาษีแลว้ ถา้ต่อมามีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงเพิ่มเติม เป็นเหตุใหร้ถมีน ้าหนกัเพิ่มข้ึนจากเดิม 
เจา้ของรถจะตอ้งเสียภาษีเพิ่มตามน ้าหนกัท่ีเพิ่มข้ึนดว้ย และใหน้ ามาตรา ๘๖ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ีมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๘๘ รถท่ีใชใ้นการขนส่งส่วนบุคคลของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนทอ้งถ่ิน วดั มูลนิธิ และสภากาชาดไทย ใหไ้ดรั้บการยกเวน้
ไม่ตอ้งเสียภาษี 
  
มาตรา ๘๘ ทว ิ(ยกเลิก) 
  
มาตรา ๘๙ รถท่ีไดจ้ดทะเบียนแลว้ ถา้ไม่ไดเ้สียภาษีตามก าหนดตามมาตรา ๘๖ เจา้ของรถตอ้งแจง้ใหน้ายทะเบียนทราบพร้อมกบัน าแผน่ป้าย
เลขทะเบียนรถนั้นคืนต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัถึงก าหนดเสียภาษีคร้ังถดัไป 
เจา้ของรถผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามวรรคหน่ึงจะตอ้งเสียภาษีคร้ังถดัไปตามมาตรา ๘๖ 
  
มาตรา ๙๐ เจา้ของรถตอ้งติดแผน่ป้ายเลขทะเบียนและเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีท่ีนายทะเบียนออกใหไ้วก้บัตวัรถตามท่ีอธิบดีก าหนด 
  
มาตรา ๙๑ ในกรณีท่ีแผน่ป้ายเลขทะเบียนหรือเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีสูญหาย ถูกท าลาย ช ารุดหรือลบเลือนในสาระส าคญั ใหเ้จา้ของรถ
ยืน่ค  าขอ ขอรับแผน่ป้ายเลขทะเบียนหรือเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีต่อนายทะเบียน ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดท้ราบถึงการสูญหาย ถูก
ท าลาย ช ารุด หรือลบเลือนดงักล่าว 
  
 



 
 
มาตรา ๙๒ ผูป้ระจ ารถ ไดแ้ก่ 
(๑) ผูข้บัรถ 
(๒) ผูเ้กบ็ค่าโดยสาร 
(๓) นายตรวจ 
(๔) ผูบ้ริการตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๙๓ หา้มมิใหผู้ใ้ดปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระจ ารถ เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๙๔ ใบอนุญาตส าหรับผูป้ระจ ารถ มี ๔ ประเภท คือ 
(๑) ใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถ 
(๒) ใบอนุญาตเป็นผูเ้กบ็ค่าโดยสาร 
(๓) ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ 
(๔) ใบอนุญาตเป็นผูบ้ริการ 
ใบอนุญาตแต่ละประเภทจะใชส้บัเปล่ียนกนัไม่ได ้เวน้แต่ใบอนุญาตประเภทท่ีหน่ึง ประเภทท่ีสาม และประเภทท่ีส่ีใชเ้ป็น
ใบอนุญาตประเภทท่ีสองได ้
 มาตรา ๙๕ ใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถมีดงัน้ี 
(๑) ชนิดท่ีหน่ึง ใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถส าหรับรถท่ีมีน ้ าหนกัรถและน ้ าหนกับรรทุกรวมกนัไม่เกินสามพนัหา้ร้อยกิโลกรัมท่ีมิได้
ใชข้นส่งผูโ้ดยสาร หรือส าหรับรถขนส่งผูโ้ดยสารไม่เกินยีสิ่บคน 
(๒) ชนิดท่ีสอง ใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถส าหรับรถท่ีมีน ้ าหนกัรถและน ้ าหนกับรรทุกรวมกนัเกินกวา่สามพนัหา้ร้อยกิโลกรัมท่ีมิได้
ใชข้นส่งผูโ้ดยสาร หรือส าหรับรถขนส่งผูโ้ดยสารเกินยีสิ่บคน 
(๓) ชนิดท่ีสาม ใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถซ่ึงโดยสภาพใชส้ าหรับลากจูงรถอ่ืนหรือลอ้เล่ือนท่ีบรรทุกส่ิงใด ๆ บนลอ้เล่ือนนั้น 
(๔) ชนิดท่ีส่ี ใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถส าหรับรถท่ีใชข้นส่งวตัถุอนัตรายตามประเภท หรือชนิดและลกัษณะการบรรทุกตามท่ีอธิบดี
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
 



มาตรา ๙๖ ผูข้อรับใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระจ ารถตามมาตรา ๙๓ ในประเภทการขนส่งประจ าทาง การขนส่งไม่ประจ า
ทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ตอ้งมีคุณสมบติัและลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
(๑) มีสญัชาติไทย 
(๒) มีความรู้และความสามารถตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(๓) ไม่เป็นผูมี้ร่างกายพิการจนเป็นท่ีเห็นไดว้า่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดด้ว้ยความเหมาะสม 
(๔) ไม่เป็นผูวิ้กลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๕) ไม่เป็นผูมี้โรคติดต่ออนัเป็นท่ีรังเกียจ 
(๖) ไม่เป็นผูติ้ดสุรายาเมาหรือยาเสพติดใหโ้ทษ 
(๗) ไม่เป็นผูมี้ใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระจ ารถประเภทหรือชนิดเดียวกบัท่ีไดรั้บอนุญาตอยูแ่ลว้ 
(๘) ไม่เป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถูกพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระจ ารถ เวน้แต่การเพิกถอนใบอนุญาตนั้นพน้
ก าหนดสามปีแลว้นบัแต่วนัท่ีมีค าสัง่เพิกถอนใบอนุญาต 
(๙) ไม่เป็นผูเ้คยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดหรือค าสัง่ท่ีชอบดว้ยกฎหมายใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิ
อนัไดก้ระท าโดยประมาทท่ีมิใช่เก่ียวกบัการใชร้ถในการกระท าผดิหรือความผดิลหุโทษ หรือไดพ้น้โทษมาแลว้เกินสามปี 
(๑๐) ไม่เป็นผูเ้คยถูกควบคุมตวัเพราะมีพฤติการณ์เป็นภยัต่อสงัคม หรือเป็นอนัธพาล เวน้แต่ไดพ้น้จากการควบคุมตวัมาแลว้เกิน
หน่ึงปี 
 
 
 



 
มาตรา ๙๗ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๙๖ ผูข้อรับใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถตอ้งมีอายไุม่ต ่ากวา่ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และไดผ้า่น
การศึกษาและจบหลกัสูตรจากโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบกหรือโรงเรียนสอนขบัรถท่ีกรมการขนส่งทางบก
รับรอง 
การรับรองโรงเรียนสอนขบัรถตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๙๘ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๙๖ ผูข้อรับใบอนุญาตเป็นผูเ้กบ็ค่าโดยสาร นายตรวจ และผูบ้ริการตอ้งมีอายไุม่ต ่ากวา่ท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๙๙ ผูข้อรับใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระจ ารถในการขนส่งส่วนบุคคลตอ้งมีคุณสมบติัและมีลกัษณะตามมาตรา ๙๖ 
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) และตอ้งมีอายไุม่ต ่ากวา่ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๐๐ ใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระจ ารถใหมี้อายสุามปีนบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต 
การต่ออายใุบอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระจ ารถ ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระจ ารถยืน่ค  าขอต่อนายทะเบียน
ก่อนวนัท่ีใบอนุญาตส้ินอายตุามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
 มาตรา ๑๐๑ ในขณะปฏิบติัหนา้ท่ี ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระจ ารถตอ้งมีใบอนุญาตอยูก่บัตวัและตอ้งแสดงต่อนาย
ทะเบียนหรือผูต้รวจการเม่ือขอตรวจ 
 มาตรา ๑๐๒ ในขณะปฏิบติัหนา้ท่ี ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระจ ารถตอ้ง 
(๑) แต่งกายสะอาดเรียบร้อยตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(๒) ไม่แสดงกิริยาหรือใชถ้อ้ยค าเป็นการเสียดสี ดูหม่ิน กา้วร้าว รังแก รบกวน หรือหยาบหยามผูห้น่ึงผูใ้ด หรือแสดงกิริยาวาจา
หรือส่งเสียงดว้ยประการหน่ึงประการใดในลกัษณะไม่สมควรหรือไม่สุภาพ 
(๓) ไม่เสพหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอยา่งอ่ืน 
(๓ ทวิ) ไม่เสพยาเสพติดใหโ้ทษตามกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษ 
(๓ ตรี) ไม่เสพวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทตามกฎหมายวา่ดว้ยวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 
(๔) ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยความปลอดภยัในการขนส่งตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  
 



มาตรา ๑๐๒ ทว ิในกรณีมีเหตุอนัควรเช่ือวา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระจ ารถผูใ้ด ในขณะปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นมีสารอยูใ่นร่างกายอนั
เกิดจากการเสพสุราหรือของมึนเมาอยา่งอ่ืน หรือยาเสพติดใหโ้ทษ หรือวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ใหผู้ต้รวจการหรือพนกังานฝ่าย
ปกครอง หรือต ารวจมีอ านาจตรวจหรือทดสอบหรือสั่งใหรั้บการตรวจหรือทดสอบวา่ผูน้ั้นมีสารนั้น ๆ อยูใ่นร่างกายหรือไม่ 
เจา้พนกังานผูมี้อ  านาจ วธีิการตรวจหรือทดสอบตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีอธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
  
มาตรา ๑๐๓ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถนอกจากจะตอ้งปฏิบติัตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๑๐๒ แลว้ จะตอ้ง 
(๑) ไม่ขบัรถในเวลาท่ีร่างกายหรือจิตใจหยอ่นความสามารถ 
(๒) ไม่รับบรรทุกบุคคลท่ีเป็นโรคเร้ือนหรือโรคติดต่อท่ีน่ารังเกียจไปกบัผูโ้ดยสารอ่ืน 
(๓) ไม่รับบรรทุกศพ สัตว ์หรือส่ิงของท่ีอาจเกิดอนัตรายหรือเป็นท่ีพึงรังเกียจไปกบัผูโ้ดยสาร 
(๔) ไม่รับบรรทุกน ้ามนัเช้ือเพลิง ระเบิด หรือวตัถุอนัตรายโดยฝ่าฝืนขอ้หา้ม ตามท่ีอธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๕) ตอ้งหยดุหรือจอดรถ ณ สถานีขนส่งและปฏิบติัตามระเบียบเก่ียวกบัสถานีขนส่งตามมาตรา ๑๙ (๘) และ (๑๐) 
  
มาตรา ๑๐๓ ทว ิภายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานในการปฏิบติัหนา้ท่ีขบัรถในรอบยีสิ่บส่ีชัว่โมง หา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาต
เป็นผูข้บัรถปฏิบติัหนา้ท่ีขบัรถติดต่อกนัเกินส่ีชัว่โมงนบัแต่ขณะเร่ิมปฏิบติัหนา้ท่ีขบัรถ แต่ถา้ในระหวา่งนั้น ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถได้
พกัติดต่อกนัเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่คร่ึงชัว่โมง กใ็หป้ฏิบติัหนา้ท่ีขบัรถต่อไปไดอี้กไม่เกินส่ีชัว่โมงติดต่อกนั 
  
มาตรา ๑๐๔ หา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระจ ารถกระท าการใด ๆ ใหผู้โ้ดยสารจ าตอ้งลงจากรถก่อนท่ีจะไดโ้ดยสารถึง
จุดหมายปลายทาง โดยท่ีไดช้ าระค่าโดยสารถูกตอ้งตามอตัราท่ีก าหนดแลว้ 
 



 
มาตรา ๑๐๕ หา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถละเวน้การหยดุรถเพ่ือรับหรือส่งผูโ้ดยสาร ณ ท่ีท่ีมีเคร่ืองหมายใหร้ถนั้น
หยดุ ในเม่ือปรากฏวา่มีผูโ้ดยสารตอ้งการใหห้ยดุรถเพ่ือรับหรือส่ง 
 มาตรา ๑๐๖ ในขณะปฏิบติัหนา้ท่ีหา้มมิใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถกระท าการใด ๆ อนัเป็นการละท้ิงหนา้ท่ีโดยไม่มีเหตุ
อนัสมควร 
 มาตรา ๑๐๖ ทวิ ในกรณีท่ีมีความตกลงระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลต่างประเทศ วา่ดว้ยการยอมรับใบอนุญาตขบัรถ
ภายในประเทศซ่ึงกนัและกนั คนต่างดา้วซ่ึงไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวตามกฎหมายวา่ดว้ยคนเขา้เมือง 
และมีใบอนุญาตขบัรถท่ีออกโดยพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือสมาคมยานยนตท่ี์ไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศท่ีมีความตกลง
ดงักล่าวกบัรัฐบาลไทย อาจใชใ้บอนุญาตขบัรถของประเทศนั้นขบัรถในราชอาณาจกัรไดต้ามประเภทและชนิดของรถท่ีระบุไว้
ในใบอนุญาตขบัรถนั้น แต่ตอ้งปฏิบติัตามอนุสญัญาและหรือความตกลงท่ีมีอยูร่ะหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ 
และตามบทบญัญติัทั้งหลายในส่วนท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีของผูข้บัรถตามพระราชบญัญติัน้ี 
 มาตรา ๑๐๗ ในการขนส่งประจ าทางหรือการขนส่งไม่ประจ าทางระหวา่งจงัหวดัหรือระหวา่งประเทศไทยกบัต่างประเทศ หา้ม
มิใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถรับบรรทุกผูโ้ดยสารเกินจ านวนท่ีนัง่ผูโ้ดยสารท่ีก าหนดไวใ้นใบอนุญาต 
 มาตรา ๑๐๘ เม่ือปรากฏวา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระจ ารถผูใ้ดขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตามท่ีบญัญติัไวใ้น
มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๙๙ หรือบกพร่องไปในภายหลงัเม่ือไดรั้บใบอนุญาตแลว้ ใหน้ายทะเบียนสัง่เพิก
ถอนใบอนุญาตของผูน้ั้นเสีย 
 มาตรา ๑๐๙ ถา้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระจ ารถผูใ้ด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัทั้งหลายในหมวดน้ี ให้
ผูต้รวจการมีอ านาจยดึใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระจ ารถของผูน้ั้น และสัง่เป็นหนงัสือใหผู้น้ั้นไปรายงานตนต่อนาย
ทะเบียนภายในเจด็สิบสองชัว่โมง ค าสัง่นั้นใหถื้อวา่เป็นใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระจ ารถชัว่คราวภายในก าหนดเวลา
ดงักล่าวนั้น 
ใหน้ายทะเบียนมีอ านาจสัง่พกัใชใ้บอนุญาตนั้นไดไ้ม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนั หรือจะสัง่เพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสียกไ็ด ้
 



 
 
 
 
มาตรา ๑๑๐ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระจ ารถซ่ึงถูกสัง่พกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีทราบค าสัง่ 
ค าวินิจฉยัของรัฐมนตรีใหเ้ป็นท่ีสุด 
การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงไม่เป็นการทุเลาการบงัคบัตามค าสัง่พกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาต 
  
มาตรา ๑๑๑ ใหน้ าบทบญัญติัทั้งหลายในกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตแ์ละกฎหมายวา่ดว้ยจราจรทางบก ในส่วนท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีของ
ผูข้บัรถ ผูเ้กบ็ค่าโดยสารและนายตรวจมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๑๒ ผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่าขนส่งและค่าบริการอยา่งอ่ืนตามอตัราท่ีคณะกรรมการก าหนด 
  
มาตรา ๑๑๓ ผูโ้ดยสารตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยความปลอดภยัและความสงบเรียบร้อยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ตลอดเวลาท่ีอยูใ่นระหวา่งการโดยสาร 
ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งจดัใหมี้การประกาศขอ้ก าหนดตามวรรคหน่ึงปิดไว ้ณ ท่ีเปิดเผยในรถ 
มาตรา ๑๑๔ สถานีขนส่งมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร 
(๒) สถานีขนส่งสตัวแ์ละหรือส่ิงของ 
ลกัษณะของสถานีขนส่งตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๑๑๕ ใหก้รมการขนส่งทางบกโดยอนุมติัคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง จดัใหมี้สถานีขนส่งข้ึนในเขต
ทอ้งท่ีกรุงเทพมหานครและในเขตทอ้งท่ีจงัหวดัอ่ืน โดยจะด าเนินการเอง หรือจะมอบหมายใหรั้ฐวิสาหกิจหรือองคก์ารของรัฐ
เป็นผูด้  าเนินการกไ็ด ้
 
  
 
 



มาตรา ๑๑๖ ใหอ้ธิบดีมีอ านาจก ากบัและควบคุมการด าเนินการท่ีเก่ียวกบัสถานีขนส่งใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี และเพื่อประโยชนแ์ห่ง
การน้ีจะแต่งตั้งขา้ราชการและหรือลูกจา้งสังกดักรมการขนส่งทางบก ท าหนา้ท่ีเป็นนายสถานีและเจา้หนา้ท่ีสถานีตามจ านวนท่ีเห็นสมควร มี
อ านาจก ากบัและควบคุมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้
  
มาตรา ๑๑๗ ในการบริหารงานท่ีเก่ียวกบัสถานีขนส่งของกรมการขนส่งทางบกตามมาตรา ๑๑๕ วรรคหน่ึง อธิบดีจะแต่งตั้งคณะกรรมการคณะ
หน่ึงประกอบดว้ย ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินแปดคนเพื่อดูแลควบคุมและด าเนินการท่ีเก่ียวกบัสถานีขนส่งกไ็ด ้
กรรมการท่ีอธิบดีแต่งตั้งอยูใ่นต าแหน่งคราวละสามปี กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกได ้
ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 
ใหน้ ามาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะกรรมการน้ีโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๑๑๘ ผูข้อรับใบอนุญาตจดัตั้งและด าเนินการสถานีขนส่งตามมาตรา ๑๑๕ วรรคสาม ตอ้งมีคุณสมบติัและลกัษณะตามมาตรา ๒๔ 
  
มาตรา ๑๑๙ ใบอนุญาตจดัตั้งและด าเนินการสถานีขนส่งใหมี้อายตุามท่ีคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางก าหนดแต่ไม่เกินยีสิ่บปี
นบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต 
 
 
 
 



 
 
มาตรา ๑๒๐ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจดัตั้งและด าเนินการสถานีขนส่งมีหนา้ท่ีดูแลรับผดิชอบกิจการสถานีขนส่งรวมทั้งการรักษา
ความเรียบร้อย ความปลอดภยัในบริเวณสถานีขนส่งนั้น 
  
มาตรา ๑๒๑ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจดัตั้งและด าเนินการสถานีขนส่งตอ้งจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างประจ าสถานีขนส่งตลอดเวลา โดย
ใหมี้หนา้ท่ีตรวจสอบสภาพรถขนส่งประจ าทาง ซ่ึงตอ้งหยดุหรือจอดเพ่ือการขนส่ง ณ สถานีขนส่งแห่งนั้น เพ่ือใหเ้กิดความ
ปลอดภยั 
คุณสมบติัและจ านวนเจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างใหเ้ป็นไปตามท่ีอธิบดีก าหนด 
  
มาตรา ๑๒๒ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจดัตั้งและด าเนินการสถานีขนส่งตอ้งจดัใหมี้อู่ซ่อมรถและบริการซ่อมรถเพ่ือช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกแก่รถท่ีใชส้ถานีขนส่งนั้น 
  
มาตรา ๑๒๓ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจดัตั้งและด าเนินการสถานีขนส่งตอ้งจดัใหมี้บริเวณท่ีจอดพกัรถตามท่ีอธิบดีก าหนด 
  
มาตรา ๑๒๔ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจดัตั้งและด าเนินการสถานีขนส่งตอ้งจดัใหมี้สมุดทะเบียนการเดินรถท่ีผา่นเขา้ออกสถานีขนส่ง
ตามแบบท่ีอธิบดีก าหนด 
สมุดทะเบียนการเดินรถตอ้งเกบ็รักษาไวใ้นท่ีท าการของสถานีขนส่งแห่งนั้น พร้อมท่ีจะใหน้ายทะเบียน พนกังานตรวจสภาพ
หรือผูต้รวจการตรวจดูไดทุ้กเวลา 
  
มาตรา ๑๒๕ ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตจดัตั้งและด าเนินการสถานีขนส่งเรียกเกบ็ค่าบริการเก่ียวกบัการด าเนินการของสถานีขนส่งได้
ไม่เกินอตัราตามท่ีคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางก าหนด 
  
 



 
 
มาตรา ๑๒๖ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๓ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง มาตรา ๖๕ วรรค
หน่ึง หรือมาตรา ๗๔ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 
 มาตรา ๑๒๗ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระจ ารถผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง มาตรา ๑๐๑ 
มาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) หรือ (๔) มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓ ทวิ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๗ ตอ้งระวาง
โทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 
 มาตรา ๑๒๗ ทวิ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระจ ารถผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๒ (๓) ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนั
บาท แต่ถา้ผูน้ั้นเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงหน่ึงหม่ืน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระจ ารถผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๒ (๓ ทวิ) หรือ (๓ ตรี) ตอ้งระวางโทษตามท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษหรือกฎหมายวา่ดว้ยวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท แลว้แต่กรณี แต่ถา้ผูน้ั้นเป็นผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถ ตอ้งระวางโทษสูงกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษ หรือกฎหมายวา่ดว้ยวตัถุท่ีออกฤทธ์ิ
ต่อจิตและประสาท แลว้แต่กรณี อีกหน่ึงในสาม 
 มาตรา ๑๒๗ ตรี ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระจ ารถผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของผูต้รวจการ พนกังานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจ ตามมาตรา ๑๐๒ ทวิ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 
 มาตรา ๑๒๗ จตัวา ในกรณีท่ีผูข้บัรถขบัรถท่ีใชใ้นการขนส่งซ่ึงก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของ
บุคคลอ่ืน ถา้ปรากฏวา่ในขณะขบัรถ ผูข้บัรถนั้นกระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๒ (๓) (๓ ทวิ) หรือ (๓ ตรี) ใหถื้อวา่ผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๔๐ ทวิ วรรคสอง เวน้แต่จะพิสูจน์ไดว้า่ตนมิไดมี้ส่วนรู้เห็นและได้
ใชค้วามระมดัระวงัตามสมควรแลว้ท่ีจะป้องกนัไม่ใหผู้ข้บัรถกระท าการดงักล่าว 
 มาตรา ๑๒๘ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ วรรคสาม ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับ
ไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  
 



มาตรา ๑๒๙ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดตามมาตรา ๓๑ (๑) ตอ้งระวาง
โทษปรับตามจ านวนรถท่ีขาดคนัละไม่เกินหา้พนับาทต่อหน่ึงวนัจนกวา่จะปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
 มาตรา ๑๓๐ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหวา่งประเทศผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดตามมาตรา ๓๑ (๑) ซ่ึงได้
น ามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๕ ตอ้งระวางโทษปรับตามจ านวนรถท่ีขาดคนัละไม่เกินหา้พนับาทต่อหน่ึงวนัจนกวา่จะ
ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
 มาตรา ๑๓๑ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดตามมาตรา ๓๑ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
(๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) หรือ (๑๕) หรือในอนุมาตราหน่ึงอนุมาตราใดตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ 
หรือไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท 
 มาตรา ๑๓๒ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหวา่งประเทศผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามอนุมาตราหน่ึงอนุมาตราใดตามมาตรา 
๓๒ หรือมาตรา ๓๔ หรือไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๓๖ ซ่ึงไดน้ ามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๕ ตอ้ง
ระวางโทษปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท 
 มาตรา ๑๓๓ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง มาตรา ๓๒ วรรคสอง มาตรา ๓๓ 
วรรคสอง มาตรา ๓๔ วรรคสอง มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๑๑๓ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 
 มาตรา ๑๓๔ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๓๗ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้หม่ืน
บาท 
 มาตรา ๑๓๕ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 
 มาตรา ๑๓๖ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการรับจดัการขนส่งผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ ซ่ึงไดน้ ามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมตามมาตรา 
๗๐ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 
 



มาตรา ๑๓๗ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ ตอ้งระวางโทษปรับตามจ านวนรถท่ีใชท้ าการขนส่ง
นอกเสน้ทางหรือนอกทอ้งท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตคนัละไม่เกินหา้พนับาทต่อหน่ึงวนั จนกวา่จะปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
 มาตรา ๑๓๘ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่หา้หม่ืนบาทถึง
สองแสนบาท 
 มาตรา ๑๓๘ ทวิ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ ทวิ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๔๐ ทวิ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินส่ีหม่ืน
บาท 
 มาตรา ๑๓๙ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของนายทะเบียนตามมาตรา ๔๑ ตอ้งระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองหม่ืนบาท 
 มาตรา ๑๔๐ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการรับจดัการขนส่งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๗ ซ่ึงไดน้ ามาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลมตามมาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๗๖ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 
 มาตรา ๑๔๑ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๔๓ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 
 มาตรา ๑๔๒ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการรับจดัการขนส่งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๔๓ ซ่ึงไดน้ ามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมตาม
มาตรา ๗๐ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 
 มาตรา ๑๔๓ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๗๙ หรือมาตรา ๘๐ ตอ้ง
ระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 



มาตรา ๑๔๔ ผูใ้ดขดัขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่อธิบดี นายทะเบียน ผูต้รวจการ หรือพนกังานตรวจสภาพ ซ่ึงปฏิบติั
หนา้ท่ีตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๔๙ ซ่ึงไดน้ ามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๗๖ ตอ้งระวางโทษปรับไม่
เกินหา้พนับาท 
 มาตรา ๑๔๕ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของนายทะเบียนกลางซ่ึงสัง่ตามมาตรา ๕๓ หรือ
มาตรา ๖๘ ตอ้งระวางโทษปรับหน่ึงแสนบาท หรือปรับเป็นรายวนัวนัละหา้พนับาท จนกวา่จะปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
 มาตรา ๑๔๖ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการรับจดัการขนส่งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในใบอนุญาตประกอบการรับ
จดัการขนส่ง ในอนุมาตราหน่ึงอนุมาตราใดตามมาตรา ๖๖ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท 
 มาตรา ๑๔๗ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการรับจดัการขนส่งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน
หน่ึงพนับาท 
 มาตรา ๑๔๘ ผูใ้ดใชร้ถโดยไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๗๑ หรือฝ่าฝืนค าสัง่ของผูต้รวจการหรือนายทะเบียนตามมาตรา ๘๓ ตอ้งระวาง
โทษปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท 
 มาตรา ๑๔๙ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๗๘ มาตรา ๘๑ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๘๒ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนั
บาท 
 มาตรา ๑๔๙/๑ เจา้ของรถหรือผูค้รอบครองรถผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘๖/๔ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน
หา้พนับาท 
 มาตรา ๑๕๐ เจา้ของรถผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๙๐ หรือมาตรา ๙๑ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองพนับาท 
  
 



มาตรา ๑๕๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๙๓ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท แต่ถา้ผูฝ่้าฝืนปฏิบติัหนา้ท่ีผูข้บัรถ ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๙๓ วรรคหน่ึง และไดก้ระท าการใด ๆ อนัเป็นความผดิท่ีก าหนดไวส้ าหรับการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระจ ารถตามพระราชบญัญติัน้ี นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหถื้อวา่ผูน้ั้นกระท า
ความผดิและตอ้งระวางโทษส าหรับการกระท านั้นเช่นเดียวกบัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระจ ารถดว้ย 
 มาตรา ๑๕๒ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูป้ระจ ารถผูใ้ดปฏิบติัหนา้ท่ีในระหวา่งท่ีถูกพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตตาม
มาตรา ๑๐๙ หรือปฏิบติัหนา้ท่ีในระหวา่งถูกยดึใบอนุญาตขบัรถตามกฎหมายวา่ดว้ยจราจรทางบก ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท แต่ถา้ผูน้ั้นปฏิบติัหนา้ท่ีผูข้บัรถ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินส่ี
หม่ืนบาท 
 มาตรา ๑๕๓ ผูโ้ดยสารผูใ้ดโดยสารรถโดยมีเจตนาไม่ช าระค่าขนส่งหรือช าระค่าขนส่งไม่ครบถว้นตามอตัราท่ีก าหนด หรือไม่
ปฏิบติัตามกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา ๑๑๓ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 
 มาตรา ๑๕๔ ผูใ้ดจดัตั้งและด าเนินการสถานีขนส่ง โดยไม่ไดรั้บใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑๕ วรรคสาม ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหา้ปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 มาตรา ๑๕๕ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจดัตั้งและด าเนินการสถานีขนส่งผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๒๑ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๒๒ มาตรา 
๑๒๓ หรือมาตรา ๑๒๔ ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท 
 มาตรา ๑๕๖ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถผูใ้ดไม่น ารถเขา้หยดุหรือจอดเพ่ือรับส่งผูโ้ดยสารหรือขนถ่ายสินคา้ ณ สถานีขนส่ง
ตามท่ีคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางก าหนด ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่หา้พนับาทถึงสองหม่ืนบาท 
 



 
มาตรา ๑๕๗ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถซ่ึงน ารถเขา้หยดุหรือจอดเพ่ือรับส่งผูโ้ดยสารหรือขนถ่ายสินคา้ ณ สถานีขนส่งผูใ้ด
ไม่ช าระค่าบริการเก่ียวกบัการด าเนินการของสถานีขนส่งใหแ้ก่สถานีขนส่งตามมาตรา ๑๒๕ ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่หา้พนั
บาทถึงสองหม่ืนบาท 
 มาตรา ๑๕๘ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจดัตั้งสถานตรวจสภาพรถผูใ้ดโดยทุจริตหรือจงใจออกใบรับรองตรวจสภาพรถโดยไม่ตรงตาม
ความเป็นจริง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท และนายทะเบียนกลางมีอ านาจสัง่เพิกถอน
ใบอนุญาตจดัตั้งสถานตรวจสภาพรถนั้นเสียได ้
 มาตรา ๑๕๙ ผูใ้ดเรียกเกบ็ค่าขนส่ง ค่าบริการรับจดัการขนส่ง ค่าบริการเก่ียวกบัการด าเนินการของสถานีขนส่ง หรือค่าบริการ
อยา่งอ่ืน ผดิไปจากอตัราท่ีคณะกรรมการก าหนด ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 มาตรา ๑๖๐ ผูใ้ด 
(๑) ใชใ้บอนุญาตหรือเคร่ืองหมายอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีทางราชการออกใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
(๒) ใชเ้คร่ืองหมายอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีทางราชการออกใหส้ าหรับรถคนัหน่ึงกบัรถอีกคนัหน่ึง 
(๓) ยนิยอมใหผู้อ่ื้นใชใ้บอนุญาตหรือเคร่ืองหมายอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีทางราชการออกใหแ้ก่ตน 
(๔) เปล่ียนแปลงหรือปิดบงัทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไม่วา่โดยวิธีใด ๆ ซ่ึงแผน่ป้ายเลขทะเบียนรถ หรือ 
(๕) ใชร้ถท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีตามมาตรา ๘๘ ใหผ้ดิไปจากวตัถุประสงคท่ี์ไดรั้บยกเวน้ 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 มาตรา ๑๖๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัทั้งหลายในกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตห์รือกฎหมายวา่ดว้ยจราจรทางบกใน
ส่วนท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีของผูข้บัรถ ผูเ้กบ็ค่าโดยสาร และนายตรวจตามมาตรา ๑๑๑ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 
 
 
 



มาตรา ๑๖๒ ผูใ้ดเปล่ียนแปลง ยา้ย ท าลาย หรือกระท าใหเ้สียหายดว้ยประการใด ๆ แก่เคร่ืองหมายหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีทางราชการได้
ท าข้ึนเพ่ือประโยชน์ในการขนส่ง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 มาตรา ๑๖๓ บรรดาความผดิตามพระราชบญัญติัน้ีท่ีมีโทษปรับสถานเดียว ใหอ้ธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจ
เปรียบเทียบปรับผูต้อ้งหาได ้เม่ือผูต้อ้งหาไดช้ าระค่าปรับตามจ านวนท่ีอธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายเปรียบเทียบภายใน
สามสิบวนัแลว้ ใหถื้อวา่คดีเลิกกนัตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๖๔ ในระหวา่งท่ียงัมิไดมี้กฎกระทรวง ขอ้ก าหนด หรือระเบียบตามพระราชบญัญติัน้ี ใหก้ฎกระทรวง ขอ้ก าหนด 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศใด ๆ ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัการขนส่ง พ.ศ. ๒๔๙๗ ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบญัญติัการขนส่ง (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบญัญติัการขนส่ง (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ ก่อนวนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ซ่ึงไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีคงใชบ้งัคบัต่อไป 
 มาตรา ๑๖๕ บรรดาใบอนุญาตท่ีไดอ้อกใหต้ามพระราชบญัญติัการขนส่ง พ.ศ. ๒๔๙๗ ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการ
ขนส่ง (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหใ้ชไ้ดต่้อไปจนกวา่จะส้ินอายแุละถา้จะ
ต่ออายใุบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี ใหย้ืน่ค  าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุ
บรรดารถท่ีไดจ้ดทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตไ์วแ้ลว้ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ถา้มีการแกไ้ขดดัแปลงโครงรถ
หรือขนาดสดัส่วนของตวัถงักวา้งหรือยาวกวา่ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบญัญติัการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อยูแ่ลว้ ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั และการแกไ้ขดดัแปลงนั้นกระท าไดโ้ดยชอบตาม
กฎหมายวา่ดว้ยรถยนตท่ี์ใชบ้งัคบัในขณะนั้น ใหถื้อวา่เป็นรถท่ีถูกตอ้งตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๗๑ 
 มาตรา ๑๖๖ ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการรับจดัการขนส่ง และเจา้ของรถท่ีไดรั้บ
อนุญาตตามพระราชบญัญติัการขนส่ง พ.ศ. ๒๔๙๗ ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการขนส่ง (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ปฏิบติัการใหถู้กตอ้งตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
  
 



มาตรา ๑๖๗ รถท่ีไดเ้สียภาษีตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตไ์วแ้ลว้ก่อนท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัและยงัไม่ถึงก าหนดเสียภาษีคร้ัง
ถดัไป ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีตามพระราชบญัญติัน้ีจนกวา่จะครบก าหนดเวลาท่ีไดเ้สียภาษีไว ้
ใหอ้ธิบดีมีอ านาจก าหนดใหร้ถตามวรรคหน่ึง ซ่ึงจะช าระภาษีคร้ังแรกตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งช าระภาษีคราวละก่ีงวดกไ็ด ้
  
มาตรา ๑๖๘ ค าขออนุญาตใด ๆ ท่ีไดย้ืน่ไวต้ามพระราชบญัญติัการขนส่ง พ.ศ. ๒๔๙๗ ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัการ
ขนส่ง (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ และยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา ใหถื้อวา่เป็นค าขออนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ีโดยอนุโลม 
และถา้ค าขออนุญาตดงักล่าวมีขอ้ความแตกต่างไปจากค าขออนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี นายทะเบียนมีอ านาจสัง่ใหแ้กไ้ข
เพ่ิมเติมค าขออนุญาตเพ่ือใหก้ารเป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ีได ้
  
มาตรา ๑๖๙ ในเขตทอ้งท่ีจงัหวดัใดในระหวา่งท่ียงัไม่มีขนส่งจงัหวดัใหอ้ านาจและหนา้ท่ีของขนส่งจงัหวดั เป็นอ านาจและ
หนา้ท่ีของนายทะเบียนกลาง 
 
 
 
 
 
  
 


