พระราชบัญญัติการขนสงทางบก
พ.ศ. 2522
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2522
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการขนสง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522"
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติการขนสง พ.ศ. 2497
(2) พระราชบัญญัติการขนสง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2510
(3) พระราชบัญญัติการขนสง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบท
แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
(1) "การขนสง" หมายความวา การขนคน สัตว หรือสิ่งของโดยทางบกดวยรถ
(2) "การขนสงประจําทาง" หมายความวา การขนสงเพื่อสินจางตามเสนทางที่คณะกรรมการกําหนด
(3) "การขนสงไมประจําทาง" หมายความวา การขนสงเพื่อสินจางโดยไมจํากัดเสนทาง
(4)(2)"การขนสงโดยรถขนาดเล็ก" หมายความวา การขนสงคนหรือสิ่งของหรือคนและสิ่งของรวมกันเพื่อสินจางตาม
เสนทางที่คณะกรรมการกําหนดดวยรถที่มีน้ําหนักรถและน้ําหนักบรรทุกรวมกันไมเกินสี่พันกิโลกรัม
(5)(3) "การขนสงสวนบุคคล" หมายความวา การขนสงเพื่อการคาหรือธุรกิจของตนเองดวยรถที่มีน้ําหนักเกินกวาหนึ่ง
พันหกรอยกิโลกรัม
(6) "การขนสงระหวางจังหวัด" หมายความวา การขนสงประจําทาง การขนสงไมประจําทาง หรือการขนสงสวน
บุคคลซึ่งกระทําระหวางจังหวัดกับจังหวัด
(7) "การขนสงระหวางประเทศ" หมายความวา การขนสงประจําทาง การขนสงไมประจําทาง หรือการขนสงสวน
บุคคลซึ่งกระทําระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ
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(8) "การรับจัดการขนสง" หมายความวา การรับจางรวบรวมคนสัตวหรือสิ่งของ และจัดใหบุคคลอื่นซึ่งเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบการขนสงทําการขนสงจากที่แหงหนึ่งไปยังที่อีกแหงหนึ่งในความรับผิดชอบของผูรับจัดการขนสง
(9) "รถ" หมายความวา ยานพาหนะทุกชนิดที่ใชในการขนสงทางบก ซึ่งเดินดวยกําลังเครื่องยนต กําลังไฟฟา หรือ
พลังงานอื่น และหมายความรวมตลอดถึงรถพวงของรถนั้นดวย ทั้งนี้ เวนแตรถไฟ
(10) "ผูตรวจการ" หมายความวา ขาราชการสังกัดกรมการขนสงทางบก ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหมีหนาที่ตรวจการขนสง
(11) "พนักงานตรวจสภาพ" หมายความวา ขาราชการสังกัดกรมการขนสงทางบก ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหมีหนาที่
ตรวจความมั่นคงแข็งแรง ความสะอาด ความเรียบรอย และความเหมาะสมของสภาพรถที่นํามาใชในการขนสง
(12) "นายทะเบียน" หมายความวา นายทะเบียนกลาง หรือ นายทะเบียนประจําจังหวัด แลวแตกรณี
(13) "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง หรือคณะกรรมการควบคุมการ
ขนสงทางบกประจําจังหวัด แลวแตกรณี
(14) "อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมการขนสงทางบก
(15) "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5(1) พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
(1) การขนสงโดยรถยนตทหารตามกฎหมายวาดวยรถยนตทหาร
(2) การขนสงโดย
(ก) รถยนตรับจางที่บรรทุกผูโดยสารไมเกินเจ็ดคน รถยนตรับจางระหวางจังหวัดที่บรรทุกผูโดยสารไมเกินเจ็ดคน
รถยนตบริการที่บรรทุกผูโดยสารไมเกินเจ็ดคน และรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคนตามกฎหมายวาดวยรถยนต
(ข) รถยนตนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคนแตไมเกินสิบสองคน และรถยนตสวนบุคคลที่มนี ้ําหนักรถไมเกินหนึ่งพันหก
รอยกิโลกรัมตามกฎหมายวาดวยรถยนต ซึ่งมิไดใชประกอบการขนสงเพื่อสินจาง
(ค) รถยนตสามลอ รถจักรยานยนต และรถแทร็กเตอร ตามกฎหมายวาดวยรถยนต
(3) การขนสงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 6 ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเปนนายทะเบียนกลางมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ในสวนที่
เกี่ยวกับการขนสงระหวางจังหวัดและการขนสงระหวางประเทศ
ใหนายทะเบียนกลางเปนนายทะเบียนประจํากรุงเทพมหานครมีอํานาจและหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเขต
กรุงเทพมหานคร
ใหขนสงจังหวัดเปนนายทะเบียนประจําจังหวัด มีอํานาจและหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในเขตจังหวัดของตน
ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนกลางมีอํานาจมอบหมายกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่
ของตนใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดทําแทนได
การมอบหมายตามวรรคสี่ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งผูตรวจการและพนักงานตรวจสภาพกับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไม
เกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ใน
สวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของแตละกระทรวง
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
(1)
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หมวด 1
คณะกรรมการนโยบายการขนสงทางบก
มาตรา 8 ใหมีคณะกรรมการนโยบายการขนสงทางบกคณะหนึ่งประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
เปนประธานกรรมการรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมเปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวง อุตสาหกรรม ปลัด
กระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนมหาดไทย อธิบดีกรมทางหลวงเปนกรรมการ และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินหาคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีสัญชาติไทย และมีความรูหรือความจัดเจนในการ
ขนสง การเศรษฐกิจหรือกฎหมาย
ใหอธิบดีกรมการขนสงทางบก เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ใหคณะกรรมการนโยบายการขนสงทางบกแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการไดตามความจําเปน
มาตรา 9 ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนงไมวาจะเปนการ
แตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอมใหผูซึ่งไดรบั แตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้น
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได
มาตรา 10 ผูมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ หามมิใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(1) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(2) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) เปนบุคคลลมละลาย
(4) เปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
มาตรา 11 นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา 9 กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีใหออก
(4) มีลักษณะตองหามตามมาตรา 10
มาตรา 12 ในการประชุมของคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรอง
ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานและรองประธานไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมแทน
มาตรา 13 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวนของกรรมการทั้งหมด จึงจะ
เปนองคประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
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มาตรา 14 คณะกรรมการนโยบายการขนสงทางบกมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) กําหนดนโยบายการขนสงทางบกระยะสั้นและระยะยาวเสนอตอคณะรัฐมนตรี
(2) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาและดําเนินการสถานีขนสงเสนอตอคณะรัฐมนตรี
(3) กําหนดมาตรการและแผนพัฒนาการขนสงทางบกเสนอตอคณะรัฐมนตรี
(4) กําหนดมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความสะดวกในการขนสงทางบก เพื่อใหคณะกรรมการปฏิบัติ
(5) กําหนดการหามรับจดทะเบียนรถเปนครั้งคราวตามความจําเปนโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี เพื่อใหคณะกรรมการ
ปฏิบัติ
(6) ประสานงานที่เกี่ยวของระหวางกันในดานการขนสงทางบกตลอดจนประสานงานดานการขนสงทางบกกับการ
ขนสงทางน้ําและการขนสงทางอากาศ
(7) ใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขนสงทางบก
มาตรา 15 คณะกรรมการนโยบายการขนสงทางบกมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยาง
หนึ่งอยางใดก็ได
ใหนํามาตรา 12 และมาตรา 13 มาใชบังคับแกการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
หมวด 2
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบก
มาตรา 16 ใหมีคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางคณะหนึ่งประกอบดวยปลัดกระทรวงคมนาคมเปน
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผูแทนเลขาธิการเรงรัดพัฒนา
ชนบทหรือผูแทน อธิบดีกรมตํารวจหรือผูแทน อธิบดีกรมทางหลวงหรือผูแทน ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูแทนเปน
กรรมการ และผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสามคนเปนกรรมการ ทั้งนี้ โดยใหมีผูมีความรูและมีความจัดเจนในการขนสง
รวมอยูดวย
ใหอธิบดีกรมการขนสงทางบก เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ใหคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการไดตามความจําเปน
มาตรา 17 ใหมีคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัดทุกจังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร
ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ อัยการจังหวัด ผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดเปนกรรมการ และผู
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินหาคน โดยมีนายกเทศมนตรีในจังหวัดนั้นรวมอยูดวยหนึ่งคนเปนกรรมการ
ใหขนสงจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ใหคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัดแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการไดตามความจําเปน
มาตรา 18 ใหนํามาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 และมาตรา 13 มาใชบังคับแกคณะกรรมการควบคุม
การขนสงทางบกกลาง และคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัดโดยอนุโลม
มาตรา 19 ใหคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) กําหนดลักษณะของการขนสงประจําทางและการขนสงไมประจําทาง
(2) กําหนดเสนทาง จํานวนผูประกอบการขนสง และจํานวนรถสําหรับการขนสงประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร
ระหวางจังหวัดและระหวางประเทศ
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(3)กําหนดจํานวนผูประกอบการขนสงและจํานวนรถสําหรับการขนสงไมประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระหวาง
จังหวัดและระหวางประเทศ
(4) กําหนดเสนทาง จํานวนผูประกอบการขนสง และจํานวนรถสําหรับการขนสง โดยรถขนาดเล็ก
(5) กําหนดจํานวนผูประกอบการรับจัดการขนสง
(6) กําหนดอัตราคาขนสงและคาบริการอยางอื่นในการขนสง
(7) กําหนดอัตราคาบริการในการดําเนินการของสถานีขนสง
(8) กําหนดสถานที่ จัดใหมีหรือจัดตั้ง และระเบียบเกี่ยวกับสถานีขนสง
(9) กําหนดชนิดหรือสภาพรถที่มิใหรับจดทะเบียน
(10) กําหนดประเภทหรือชนิดของรถที่ตองเขาหยุดหรือจอดเพื่อการรับสงผูโดยสารหรือขนถายสินคา ณ สถานีขนสง
(11) กําหนดที่หยุดหรือจอดรถเพื่อรับสงผูโดยสาร
(12) วางมาตรการในการกําหนด อนุญาต เพิกถอนการอนุญาตและการควบคุมกิจการขนสงทางบก
(13) ปฏิบตั ิการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และตามมติคณะกรรมการนโยบายการขนสงทางบก
การกําหนดตาม (2) (3) (4) (8) (9) และ (10) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 20 ใหคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ภายในเขตจังหวัด
ดังตอไปนี้
(1) กําหนดเสนทาง จํานวนผูประกอบการขนสงและจํานวนรถสําหรับการขนสงประจําทาง
(2) กําหนดจํานวนผูประกอบการขนสงและจํานวนรถสําหรับการขนสงไมประจําทาง
(3) กําหนดเสนทาง จํานวนผูประกอบการขนสงและจํานวนรถสําหรับการขนสงโดยรถขนาดเล็ก
(4) กําหนดอัตราคาขนสงและคาบริการอยางอื่นในการขนสง
(5) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และตามมติคณะกรรมการนโยบายการขนสงทางบกและ
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง
การกําหนดตาม (1) และ (4) เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางแลวจึงจะใชบังคับ
ได และการกําหนดตาม (1) (2) และ (3) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 21 คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดก็ได
ใหนํามาตรา 12 และมาตรา 13 มาใชบังคับแกการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 22 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการการขนสงทางบก เพื่อประโยชนในการนี้จะสั่งให
คณะกรรมการชี้แจงขอเท็จจริงแสดงความคิดเห็นหรือทํารายงานหรือยับยั้งการกระทําใด ๆ ซึ่งขัดตอนโยบายของรัฐบาล
หรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอํานาจสั่งสอบสวนขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการดําเนินงานได
หมวด 3
การประกอบการขนสง
มาตรา 23 หามมิใหผูใดประกอบการขนสงประจําทาง การขนสงไมประจําทาง การขนสงโดยรถขนาดเล็ก หรือการ
ขนสงสวนบุคคล เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตาม หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา 24 ผูขอรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง การขนสงไมประจําทางและการขนสงโดยรถขนาดเล็ก
ตองมีสัญชาติไทย
ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตเปนหางหุนสวน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด หางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัดนั้นตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีสํานักงานใหญตั้งอยูในราชอาณาจักรไทยและ
(1) ในกรณีที่เปนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน ผูเปนหุนสวนทั้งหมดตองมีสญ
ั ชาติไทย
(2) ในกรณีที่เปนหางหุนสวนจํากัด ผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดทั้งหมดตองมีสัญชาติไทย และทุนของ
หางหุนสวนจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดตองเปนของผูเปนหุนสวนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย
(1)
(3) ในกรณีที่เปนบริษัทจํากัด กรรมการบริษัทจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีสัญชาติไทย และทุนของบริษัทจํากัด
นั้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดตองเปนของผูถือหุน ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย หรือตองเปนของหางหุนสวน
สามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด หรือบริษัทจํากัด หรือตองเปนของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือองคการของรัฐ ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล
หรือตามกฎหมายวาดวยการนั้น ๆ และบริษัทจํากัดนั้นตองไมมีขอบังคับอนุญาตใหมีการออกหุนชนิดออกใหแกผูถือ
(4) ในกรณีที่เปนบริษัทมหาชนจํากัด กรรมการบริษัทจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีสัญชาติไทย และทุนของ
บริษัทมหาชนจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดท้งั หมดตองเปนของผูถือหุน ซึ่งเปนบุคคล
ธรรมดาและมีสัญชาติไทย
ในกรณีที่ผูถือหุนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดเปนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด บริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ผูถือหุนดังกลาวจะตองมีลักษณะตาม (1) (2) (3) หรือ (4) แลวแตกรณี
ใหคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางมีอํานาจยกเวนคุณสมบัติตามความจําเปน หรือมีเหตุพิเศษเปน
การเฉพาะรายได
มาตรา 25 หามมิใหผูใดประกอบการขนสงระหวางประเทศ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลางโดย
อนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางและผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวตองปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหลาย
แหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดตออนุสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศในสวนที่เกี่ยวกับการขนสง
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหนํามาตรา 28 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 34 และมาตรา 36 มาใชบังคับแกการประกอบการขนสงระหวาง
ประเทศโดยอนุโลม
มาตรา 26 หามมิใหผูใดนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศมาใชประกอบการขนสงในประเทศไทย เวนแตเพื่อการ
ขนสงระหวางประเทศและไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลางแลว
ผูประจํารถตามมาตรา 92 ซึ่งประจําในรถตามวรรคหนึ่งตองปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหลายแหงพระราชบัญญัตินี้
และหรือตามขอตกลงที่มีอยูระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ
มาตรา 27 ใบอนุญาตประกอบการขนสงมีสี่ประเภท คือ
(1) ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง
(2) ใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทาง
(3) ใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก
(4) ใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคล
(1)
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ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง ใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทางหรือใบอนุญาตประกอบการ
ขนสงโดยรถขนาดเล็ก ใหใชเปนใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคลได
หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงใชรถผิดประเภทตามที่ระบุไวขางตน เวนแตจะไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากนายทะเบียนเปนครั้งคราว ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด
มาตรา 28 ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางใหมีอายุเจ็ดปนับแตวันออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทาง ใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก และใบอนุญาต
ประกอบการขนสงสวนบุคคล ใหมีอายุหาปนับแตวันออกใบอนุญาต
ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ แตการขอตออายุ
ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางและใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก จะตองยื่นคําขอกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 29(1) บทบัญญัติมาตรา 23 มิใหใชบังคับแกการขนสงสวนบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น
วัด มูลนิธิ สภากาชาดไทย สถานพยาบาล หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ เปนผูประกอบการ
ขนสง แตผูประกอบการขนสงตองปฏิบัติตามบทบัญญัติอื่นแหงพระราชบัญญัตินี้เสมือนดังเปนผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบการขนสงสวนบุคคลทุกประการ
มาตรา 30 ใหนายทะเบียนกลางเปนผูออกใบอนุญาตประกอบการขนสง ในกรุงเทพมหานคร การขนสงระหวาง
จังหวัด และการขนสงระหวางประเทศ และใหนายทะเบียนประจําจังหวัดเปนผูออกใบอนุญาตประกอบการขนสงใน
จังหวัดของตน
ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
มาตรา 31 ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางใหนายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการ
กําหนดเงื่อนไขไวในใบอนุญาตเกี่ยวกับ
(1) จํานวนรถที่ตองใชในการประกอบการขนสงตามเสนทางที่ใชในการประกอบการขนสง
(2) สิทธิในรถที่ใชประกอบการขนสงของผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง
(3) ลักษณะ ชนิด ขนาดและสีของรถและเครื่องหมายของผูประกอบการขนสงที่ตองใหปรากฏประจํารถทุกคัน
(4) จํานวนที่นั่ง เกณฑน้ําหนักบรรทุกและวิธีการบรรทุก
(5) จํานวนผูประจํารถ
(6) เสนทางที่ใชในการประกอบการขนสง
(7) อัตราคาขนสงและคาบริการอยางอื่นในการขนสง
(8) สถานที่หยุดและจอดเพื่อขนถายคน สัตว หรือสิ่งของ
(9) ที่ที่รถจะตองหยุดในระหวางเสนทาง
(10) มาตรฐานบริการในการประกอบการขน สง
(11) เวลาและจํานวนเที่ยวของการเดินรถ
(12) เวลาทํางานประจําวันในการประกอบการขนสง
(13) สถานที่เก็บ ซอม และบํารุงรักษารถ
(1)
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(14) การประกอบกิจการอื่นนอกจากการประกอบการขนสงประจําทาง
(15) เงื่อนไขอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางตองจัดใหมีประกาศเงื่อนไขตาม (6) (7) (8) (9) และ (11) ณ ที่ซึ่ง
อธิบดีกําหนด
มาตรา 32 ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทางใหนายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการ
กําหนดเงื่อนไขไวในใบอนุญาตเกี่ยวกับ
(1) จํานวนรถที่ตองใชในการประกอบการขนสง
(2) ลักษณะ ชนิดและขนาดของรถและเครื่องหมายของผูประกอบการขนสงที่ตองใหปรากฏประจํารถทุกคัน
(3) จํานวนที่นั่ง เกณฑน้ําหนักบรรทุกและวิธีการบรรทุก
(4) จํานวนผูประจํารถ
(5) ทองที่ที่ทําการขนสง
(6) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนสง
(7) อัตราคาขนสงและคาบริการอยางอื่นในการขนสง
(8) สถานที่หยุดและจอดเพื่อขนถายคน สัตว หรือสิ่งของ
(9) สถานที่เก็บ ซอม และบํารุงรักษารถ
(10) เงื่อนไขอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทางตองจัดใหมีการประกาศเงื่อนไขตาม (7) และ (8) ณ ที่ซึ่งอธิบดี
กําหนด
มาตรา 33 ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก ใหนายทะเบียนโดยอนุมัติของ
คณะกรรมการกําหนดเงื่อนไขไวในใบอนุญาตเกี่ยวกับ
(1) จํานวนรถที่ตองใชในการประกอบการขนสงตามเสนทางที่ใชในการประกอบการขนสง
(2) ลักษณะ ชนิด ขนาดและสีของรถและเครื่องหมายของผูประกอบการขนสงที่ตองใหปรากฏประจํารถทุกคัน
(3) จํานวนที่นั่ง เกณฑน้ําหนักบรรทุก และวิธีการบรรทุก
(4) เวลาและจํานวนเที่ยวของการเดินรถ
(5) เสนทางที่ใชในการประกอบการขนสง
(6) อัตราคาขนสงและคาบริการอยางอื่นในการขนสง
(7) เงื่อนไขอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็กตองจัดใหมีประกาศเงื่อนไขตาม (5) และ (6) ณ ที่ซึ่งอธิบดี
กําหนด
มาตรา 34(1) ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคล ใหนายทะเบียนกําหนดเงื่อนไขตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนดไวในใบอนุญาตเกี่ยวกับ
(1) จํานวนรถที่ตองใชในการประกอบการขนสง
(2) ลักษณะ ชนิด และขนาดของรถและเครื่องหมายของผูประกอบการขนสงที่ตองใหปรากฏประจํารถทุกคัน
(3) สถานที่เก็บ ซอม และบํารุงรักษา
(1)
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(4)(1) จํานวนผูประจํารถ
(5)(2) เงื่อนไขอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 35 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตามประเภทที่กําหนดในกฎกระทรวง ตองจัดใหมีสมุดประจํารถ
ประวัติผูประจํารถ และหรือใบกํากับสินคาที่ทําการขนสงและตองทํารายงานเกี่ยวกับการขนสงและอุบัติเหตุที่เกิดจากการ
ขนสงตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 36(3) ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตองจัดใหมีอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช และตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดวาดวยความปลอดภัยในการขนสง ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 37 ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางจัดใหมีที่พักผูโดยสารตามระยะทางโดยมีลักษณะ
ขนาด จํานวน และจุดที่ตั้งของที่พักผูโดยสารตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 38 หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง เพิ่ม ลดหรือยกเวนคาขนสงหรือคาบริการอยางอื่นในการ
ขนสง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
มาตรา 39 หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจํา
ทาง ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก หรือผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคลใชหรือยอม
ใหบุคคลอื่นใชรถที่ไดรับอนุญาตทําการขนสงนอกเสนทาง หรือนอกทองที่ที่ไดรับอนุญาต แลวแตกรณี เวนแตจะไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียน หรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการควบคุม
การขนสงทางบกกลางกําหนด
มาตรา 40 หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทางกระทําการขนสงอันมีลักษณะเชนเดียวหรือ
คลายกับผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางหรือมีลักษณะเปนการแยงผลประโยชนกับผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบการขนสงประจําทางในเสนทางที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางไดรับอนุญาต
มาตรา 40 ทวิ(4) หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงใช หรือยินยอมใหผูใดปฏิบัติหนาที่ขับรถที่ใชในการ
ขนสงหากปรากฏวาขณะใชหรือขณะยินยอมใหปฏิบัติหนาที่ขับรถ ผูนั้นมีอาการหรือกระทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด ดังตอไปนี้
(1) เมาสุราหรือของมึนเมาอยางอื่น
(2) เสพยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ
(3) เสพวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตองคอยดูแลและปองกันไมใหผูซึ่งมีอาการหรือกระทําการตาม (1) (2) หรือ
(3) ของวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่ขับรถ
มาตรา 41 ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือมีความจําเปนที่จะแกไขสถานการณเพื่อใหการขนสงไดรับความสะดวกหรือ
ใหมีรถเพียงพอแกการขนสงนายทะเบียนมีอํานาจที่จะสั่งเปลี่ยนแปลงเสนทางการเดินรถ เวลา และจํานวนเที่ยวของการ
เดินรถ หรือใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง ผูใดสงรถที่ตนไดรับอนุญาตไปชวยเหลือเปนการชั่วคราวตามควรแก
กรณี แลวใหรายงานคณะกรรมการโดยเร็ว
มาตรา 42 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตองแสดงใบอนุญาตประกอบการขนสง หรือใบแทนใบอนุญาตไว
ในที่เปดเผย ณ ที่ตั้งสํานักงานของผูไดรับใบอนุญาต
(1) - (3)
(4)
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มาตรา 43 ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบการขนสงสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบการขนสงยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญ
หาย ถูกทําลายหรือชํารุดดังกลาว
มาตรา 44 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางซึ่งประสงคจะเลิกประกอบการขนสงตองแจงความ
ประสงคดังกลาวเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวาเกาสิบวันกอนวันเลิกประกอบการขนสง
มาตรา 45 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็กซึ่งประสงคจะเลิกประกอบการขนสง ตองแจง
ความประสงคดังกลาวเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวันกอนวันเลิกประกอบการขนสง
มาตรา 46 เมื่อปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง
(1) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 24
(2) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามเงื่อนไขในมาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 หรือไมปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไมถูกตองตามขอกําหนดวาดวยความปลอดภัยของผูโดยสารตามมาตรา 36 หรือไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทบัญญัติในหมวด 4 วาดวยการชดใชคาเสียหายที่เกิดจากการขนสง
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงนั้นปฏิบัติใหถูกตอง หรือจัดการแกไขใหถูกตอง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไมปฏิบัติหรือไมแกไขใหถูกตอง หรือเปนที่เห็นไดวาผู
ไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไมสามารถจะดําเนินการตามเงื่อนไขหรือขอกําหนดนั้น หรือการดําเนินการนั้นนาจะ
เปนเหตุใหเกิดภยันตรายหรือเสื่อมประโยชนตอประชาชน ใหนายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบการขนสงได แตถาเปนการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางที่จะพิจารณาอนุมัติ
มาตรา 47 ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตองสงคืนใบอนุญาตตอนาย
ทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ถูก สั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 48 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสิบ
หาวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 49 ใหอธิบดีหรือนายทะเบียนมีอํานาจควบคุมดูแลบรรดากิจการที่เกี่ยวกับการขนสงใหเปนไปตามความใน
พระราชบัญญัติน้ี และเพื่อประโยชนดังกลาวใหอธิบดีหรือนายทะเบียนมีอํานาจ
(1) เขาไปในสถานที่ดําเนินการของผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงในระหวางเวลาทํางานตามปกติ เพื่อทราบ
ขอเท็จจริงและเพื่อตรวจสอบบัญชีและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของกับการประกอบการขนสง
(2) เรียกผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง ผูจัดการและพนักงานของผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงซึ่ง
เปนนิติบุคคลมาใหถอยคําหรือสั่งใหยื่นคําชี้แจงแสดงขอเท็จจริงตามที่ตองการ
ในการปฏิบัติตาม (1) ใหอธิ บดีมอี ํานาจมอบหมายใหผูตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพทําการแทนได
ในการปฏิบัติการของอธิบดี นายทะเบียน ผูตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพตามมาตรานี้ ใหบุคคลที่เกี่ยวของซึ่ง
อยูในสถานที่นั้นอํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือตามสมควร
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มาตรา 50 ใหผูตรวจการมีอํานาจเรียกรถใหหยุดเพื่อทําการตรวจสอบ และเมื่อเชื่อวามีการกระทําอันเปนการฝา
ฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้น ใหผูตรวจการมีอํานาจจับกุมผูฝาฝนเพื่อสงใหพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจดําเนินคดีตอไป
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไมลบลางอํานาจจับกุมของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
มาตรา 51 ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 49 และมาตรา 50 ใหผูตรวจการและพนักงานตรวจสภาพแสดงบัตร
ประจําตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวผูตรวจการและพนักงานตรวจสภาพใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด

หมวด 4
การชดใชคาเสียหายที่เกิดจากการขนสง
มาตรา 52(1) ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทาง
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก และผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคล ตองวาง
หลักทรัพยเปนเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกัน หรือเปนสัญญาประกันภัยและ
กรมธรรมประกันภัยซึ่งทํากับบริษัทประกันภัยที่นายทะเบียนกลางใหความเห็นชอบตอนายทะเบียนกลาง ในกรณีเปน
สัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตองเปนผูเอาประกันภัย โดยให
บุคคลภายนอกผูไดรับความเสียหายเนื่องจากการขนสงของตนเปนผูรับประโยชน สําหรับการชดใชคาเสียหายที่เปน
คาใชจายเบื้องตนเพื่อประกันความเสียหายอันเกิดแกชีวิตหรือรางกายของบุคคลภายนอก และซึ่งผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบการขนสงจะตองรับผิดชอบเนื่องจากการขนสงของตน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 53 ในกรณีที่หลักทรัพยที่นํามา วางประกันตามมาตรา 52 มีจํานวนหรือมูลคาลดนอยลง นายทะเบียน
กลางมีอํานาจสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงนําหลักทรัพยมาเพิ่มเติมใหครบจํานวนหรือมูลคาตามที่กําหนด
ไดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
มาตรา 54 ในการวางหลักทรัพยซึ่งเปนพันธบัตรรัฐบาลไทยใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงทําหนังสือมอบ
อํานาจใหนายทะเบียนกลางมีอํานาจจัดการจําหนายพันธบัตรนั้น เพื่อชดใชคาเสียหายแทนผูไดรับ ใบอนุญาต
ประกอบการขนสงดวย
มาตรา 55 หลักทรัพยที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงนํามาวางประกันตามมาตรา 52 ไมอยูในความรับผิด
แหงการบังคับคดี เวนแตจะเปนการบังคับคดีเพื่อการชําระหนี้ ซึ่งผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตองรับผิดชดใช
คาเสียหายที่เกิดแกชีวิตหรือรางกายของบุคคลภายนอกอันเนื่องจากการขนสงของตน
มาตรา 56 เมื่อรถของผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไดกอใหเกิดความเสียหายแกรางกายหรือชีวิตของ
บุคคลใดนอกจากความรับผิดตามที่กําหนดไวในมาตรา 59 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงซึ่งเปนเจาของรถที่
กอใหเกิดความเสียหายจะตองชดใชคาใชจายเบื้องตนใหแกผูเสียหายหรือทายาท ในกรณีที่ผูเสียหายถึงแกความตาย
(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535

12
คาใชจายเบื้องตนซึ่งจะตองจายใหแกผูเสียหาย ใหจายตามความรายแรงของความเสียหาย ทั้งนี้ ตามอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง
เพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ คาใชจายเบื้องตนหมายถึงคาใชจายที่ตองใชในการรักษาพยาบาล รวมทั้ง
คาใชจายอื่น ๆ ระหวางการรักษาพยาบาล และหรือคาปลงศพ
มาตรา 57 เมื่อผูเสียหายหรือทายาทในกรณีที่ผูเสียหายถึงแกความตาย ประสงคจะไดรับชดใชคาใชจายเบื้องตน
ใหยื่นคําขอตามแบบที่กรมตํารวจกําหนดตอพนักงานสอบสวน โดยแสดงพยานหลักฐานวาผูเสียหายไดรับความเสียหาย
จากรถของผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง ใหพนักงานสอบสวนพิจารณาจากสํานวนการสอบสวน และเมื่อเห็นวา
ความเสียหายไดเกิดขึ้นจากรถของผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงคันใด ใหมีหนังสือสั่งใหผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบการขนสงซึ่งเปนเจาของรถคันนั้นชดใชคาใชจายเบื้องตนตามจํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา
56 วรรคสอง ในการนี้ใหแจงใหนายทะเบียนกลางทราบโดยเร็วดวย
ในการสั่งของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง พนักงานสอบสวนตองพิจารณาสั่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคํา
ขอ
ในการชดใชคาใชจายเบื้องตนตามวรรคหนึ่ง ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง ตองชําระภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่ไดรับคําสั่งจากพนักงานสอบสวน
มาตรา 58 ผูเสียหายหรือทายาทของผูเสียหายตองใชสิทธิในการขอรับชดใชคาใชจายเบื้องตนตามมาตรา 57
ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ความเสียหายเกิดขึ้น
มาตรา 59 การชดใชคาใชจายเบื้องตนตามหมวดนี้ไมตัดสิทธิผูเสียหายในอันที่จะเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อ
ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 60 บุคคลซึ่งมีสิทธิไดรับชดใชคาใชจายเบื้องตนตามหมวดนี้ ไดแกผูเสียหายดังตอไปนี้
(1) ผูเสียหายซึ่งมิไดอยูในรถคันที่กอใหเกิดความเสียหาย แตไดรับความเสียหายจากรถที่กอใหเกิดความเสียหาย
ขึ้น
(2) ผูเสียหายซึ่งอยูในรถคันที่กอใหเกิดความเสียหาย แตไมรวมถึงผูขับรถ คนงานหรือลูกจางประจํารถซึ่งอยูใน
ระหวางปฏิบัติหนาที่
(3) ผูเสียหายซึ่งอยูในรถคันที่ไมไดกอใหเกิดความเสียหาย
มาตรา 61 ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไมเห็นดวยกับคําสั่งของพนักงานสอบสวนตามมาตรา 57
ใหอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําสั่งของ
พนักงานสอบสวนตามมาตรา 57 และใหพนักงานสอบสวนบันทึกความเห็นของผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงซึ่งไม
เห็นดวยไวในสํานวนการสอบสวน
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการขนสงกลางใหเปนที่สุด
มาตรา 62 ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงอุทธรณคําสั่งของพนักงานสอบสวน ถาคณะกรรมการ
ควบคุมการขนสงทางบกกลางมีความเห็นตามความเห็นของพนักงานสอบสวน ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตอง
ชดใชคาใชจายเบื้องตนใหแกผูเสียหายหรือทายาทของผูเสียหายเพิ่มขึ้นจากคาใชจายเบื้องตนที่พนักงานสอบสวนกําหนด
ไวอีกรอยละสิบ
มาตรา 63 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมยอมชดใชคาใชจายเบื้องตนตามคําสั่งของพนักงาน
สอบสวนตามมาตรา 57 หรือตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางตามมาตรา 61 ในกรณีที่
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เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตามมาตรา 52 ใหนายทะเบียนกลางมีอํานาจนําหลักทรัพยของผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบการขนสงนั้นซึ่งไดนํามาวางไวเปนประกันชดใชคาใชจายเบื้องตนแทนได
มาตรา 64 ในกรณีที่ผูเสียหายไมไดรับชดใชคาใชจายเบื้องตนหรือไดรับชดใชไมครบตามจํานวนที่พนักงาน
สอบสวนหรือคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางสั่งไมวาเพราะเหตุหลักทรัพยที่วางประกันไวไมพอจาย
คาใชจายเบื้องตนหรือเพราะเหตุอื่นใด เมื่อผูเสียหายไดรองเรียนตอนายทะเบียนกลาง ใหนายทะเบียนกลางสั่งใหผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบการขนสงชําระใหเสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง ถาผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง
ไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนกลางดังกลาว ใหนายทะเบียนกลางเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนสง และใหนํา
มาตรา 47 และมาตรา 48 มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด 5
การรับจัดการขนสง
มาตรา 65 หามมิใหผูใดประกอบการรับจัดการขนสง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา 66 ในการออกใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสงใหนายทะเบียนกลาง โดยอนุมัติของคณะกรรมการ
ควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนดเงื่อนไขไวในใบอนุญาตเกี่ยวกับ
(1) ทองที่ที่ประกอบการรับจัดการขนสง
(2) สถานที่ตั้งสํานักงานของผูประกอบการรับจัดการขนสง
(3) สถานที่พักคน สัตว หรือเก็บสิ่งของ
(4) วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิภาพ ความสะดวกและความปลอดภัยในการรับจัดการขนสง
(5) อัตราคาบริการรับจัดการขนสง
(6) เงื่อนไขอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสงตองจัดใหมีการประกาศเงื่อนไขตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ณ ที่ซึ่ง
อธิบดีกําหนด
มาตรา 67 ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 65 ตองวางหลักทรัพยตอนายทะเบียน เพื่อเปนประกันการปฏิบัติตาม
สัญญารับจัดการขนสง ทั้งนี้ ตามจํานวนหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 68 ในกรณีที่หลักทรัพยที่นํามาวางประกันตามมาตรา 67 มีจํานวนหรือมูลคาลดนอยลง นายทะเบียนมี
อํานาจสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตนําหลักทรัพยมาเพิ่มเติมใหครบจํานวนหรือมูลคาตามที่กําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับคําสั่ง
มาตรา 69 ใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสงใหมีอายุสองปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 70 ใหนํามาตรา 24 มาตรา 38 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48 และมาตร า 49 มา
ใชบังคับแกการประกอบการรับจัดการขนสงโดยอนุโลม
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หมวด 6
รถ
มาตรา 71 รถที่ใชในการขนสงตองมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีเครื่องอุปกรณและสวนควบถูกตองตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงกับไดจดทะเบียนตามมาตรา 73 และเสียภาษีตามมาตรา 85 แลว
รถที่ใชในการขนสงที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีรถยนตตามกฎหมายวาดวย
รถยนต
มาตรา 72(1)รถที่จะนํามาจดทะเบียนและเสียภาษีตองผานการตรวจสภาพรถจากพนักงานตรวจสภาพ หรือจาก
สถานตรวจสภาพรถที่ไดรับอนุญาตตามมาตรา 74 เวนแตรถประเภท หรือชนิดใดที่สมควรไดรับการยกเวนการตรวจสภาพ
เปนครั้งคราวใหกําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ปรากฏวารถที่นํามารับการตรวจสภาพนั้นมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีเครื่องอุปกรณ และสวนควบถูกตอง
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลว ใหพนักงานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถที่ไดรับการอนุญาตออกใบรับรองให
ใบรับรองการตรวจสภาพรถใหทําตามแบบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา 73(2) เมื่อนายทะเบียนเห็นวาพนักงานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถที่ไดรับอนุญาตไดตรวจสภาพรถ
ถูกตองตามที่บัญญัติไวในมาตรา 71 และมาตรา 72 แลวใหรับจดทะเบียนและออกหนังสือแสดงการจดทะเบียนพรอมกับ
แผนปายเลขทะเบียนรถคันนั้นใหโดยไมชักชา
มาตรา 74 ผูใดประสงคจะจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเพื่อรับรองสภาพรถตามพระราชบัญญัตินี้ ตองไดรับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 75 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถใหมีอายุสามปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 76 ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงตาม
มาตรา 74 ใหนายทะเบียนกลางมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถนั้นได
ใหนํามาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49 มาใชบังคับแกการจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถที่ไดรับอนุญาตโดยอนุโลม
มาตรา 77 หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถใหใชไดสี่งวดนับแตงวดที่ออกหนังสือนี้
ใหเดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคมเปนเดือนแรกของแตละงวด
การขอตออายุทะเบียน ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนภายในเวลาที่นายทะเบียนจะไดประกาศกําหนด
ใหนํามาตรา 71 มาตรา 72 และมาตรา 73 มาใชบังคับแกการขอตออายุทะเบียนโดยอนุโลม
มาตรา 78 หามมิใหมีการแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณหรือสวนควบของรถใหผิดแผก
แตกตางในสาระสําคัญตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียน
มาตรา 79 ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงที่ประสงคจะเลิกใชรถที่จดทะเบียนแลว แจงเปนหนังสือใหนาย
ทะเบียนทราบและนําแผนปายเลขทะเบียนรถคืนแกนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่เลิกใชรถนั้น
มาตรา 80 ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงซึ่งมีความจําเปนจะตองระงับใชรถนั้นชั่วคราวเปนเวลาเกินสิบ
หาวัน แจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบกอนวันที่จะระงับใชรถนั้น
(1) (2)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523

15
มาตรา 81 รถที่ยังมิไดจดทะเบียนตามความในพระราชบัญญัตินี้หรือรถที่เลิกใชตามมาตรา 79 ถาจะนํามาใชเพื่อ
ขายหรือเพื่อซอม ตองมีใบอนุญาตและเครื่องหมายโดยเฉพาะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใบอนุญาตและเครื่องหมายดังกลาวใชไดเฉพาะรถที่อยูในความครอบครองของผูไดรับใบอนุญาตโดยสับเปลี่ยนกัน
ได ไมเฉพาะคัน
มาตรา 82 การโอนรถซึ่งไดจดทะเบียนตามมาตรา 73 แลวผูโอนและผูรับโอนจะตองแจงตอนายทะเบียนภายในสิบ
หาวันนับแตวันโอนและใหนายทะเบียนจดแจงการโอนไวในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถนั้น
มาตรา 83 เมื่อผูตรวจการตรวจพบวารถคันใดมีสภาพไมมั่นคงแข็งแรง หรือมีเครื่องอุปกรณหรือสวนควบไม
ครบถวน หรือไมถูกตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหผูตรวจการรายงานใหนายทะเบียนทราบ แตถาปรากฏโดยชัดแจง
วาการใชรถคันนั้นตอไปนาจะเปนเหตุใหเกิดภยันตรายแกการขนสง ใหผูตรวจการมีอํานาจสั่งระงับใชไวเปนการชั่วคราว
ได และใหรีบรายงานใหนายทะเบียนทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูเปนเจาของรถตามวรรคหนึ่ง จัดการสงรถคัน
นั้นไปใหพนักงานตรวจสภาพ หรือสถานตรวจสภาพรถที่ไดรับอนุญาตตรวจสอบความบกพรองตามรายงานของ
ผูตรวจการภายในเวลาที่กําหนด
เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งตามวรรคสองแลว ใหผูไดรับใบอนุญาตงดการใชรถดังกลาวไวจนกวานายทะเบียนจะมี
คําสั่งอนุญาตใหใชไดตอไป
มาตรา 84 เมื่อพนักงานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถที่ไดรับอนุญาตเห็นวารถที่นํามาใหตรวจตามมาตรา
83 สมควรจะตองซอมแซม ปรับปรุง เพื่อใหรถกลับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงหรือจะตองแกไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณหรือสวน
ควบใหถูกตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหแจงใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงดําเนินการซอมแซม ปรับปรุง
หรือแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง แลวใหพนักงานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถที่ไดรับอนุญาตตรวจสอบความ
ถูกตอง และรายงานใหนายทะเบียนทราบ
เมื่อไดพิจารณาเห็นสมควรตามรายงานของพนักงานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถที่ไดรับอนุญาตตามวรรค
หนึ่ง ใหนายทะเบียนอนุญาตใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงใชรถคันนั้นตอไปได
มาตรา 85 เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีรถตามพระราชบัญญัตินี้ กรมการขนสงทางบกจะกําหนดเวลา
การชําระภาษีรถประจําปสําหรับผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงแตละรายก็ได และใหคํานวณภาษีตามน้ําหนักรถ
ตามอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้
ในการคํานวณน้ําหนักรถ ใหรวมน้ําหนักของรถและเครื่องอุปกรณที่ติดอยูกับตัวรถ ตามปกติแตไมรวม
น้ําหนักของน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ําและเครื่องมือประจํารถ เศษของหนึ่งกิโลกรัมใหปดทิ้ง
(1)
เงินภาษีรถตามพระราชบัญญัตินี้ที่จัดเก็บไดในกรุงเทพมหานครใหตกเปนรายไดของกรุงเทพมหานคร
สวนในจังหวัดอื่นใหตกเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดนั้นโดยใหจังหวัดจัดสรรตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 86 ภาษีรถใหชําระลวงหนาเปนรายปตอนายทะเบียน และจะขอชําระเปนงวดก็ได แตตองเสีย
คาธรรมเนียมเพิ่มตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
รถที่จดทะเบียนใหมในงวดใด ใหชําระภาษีตั้งแตงวดนั้นเปนตนไป
(1)
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ถาเจาของรถไมชําระภาษีภายในกําหนดเวลาที่จะตองชําระ ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละหนึ่งตอเดือน หรือเศษของ
เดือนของภาษีที่ตองชําระ
เงินเพิ่มตามมาตรานี้ใหถือเปนเงินภาษี
มาตรา 87 รถที่ไดจดทะเบียนและเสียภาษีแลว ถาตอมามีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเพิ่มเติม เปนเหตุให
รถมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นจากเดิมเจาของรถจะตองเสียภาษีเพิ่มตามน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นดวย และใหนํามาตรา 86 วรรคสอง วรรค
สาม และวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 88(1) รถที่ใชในการขนสงสวนบุคคลของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น วัด มูลนิธิ และ
สภากาชาดไทย ใหไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี
มาตรา 88 ทวิ(2) ในกรณีที่เห็นเปนการสมควร จะตราพระราชบัญญัติลดภาษีลดประจําป สําหรับรถในเขตทองที่ใด
หรือในกรณีใดลงจากอัตราที่กําหนดไวในมาตรา 85 ก็ได
มาตรา 89 รถที่ไดจดทะเบียนแลว ถาไมไดเสียภาษีตามกําหนดตามมาตรา 86 เจาของรถตองแจงใหนายทะเบียน
ทราบพรอมกับนําแผนปายเลขทะเบียนรถนั้นคืนตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันถึงกําหนดเสียภาษีครั้งถัดไป
เจาของรถผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่งจะตองเสียภาษีครั้งถัดไปตามมาตรา 86
มาตรา 90 เจาของรถตองติดแผนปายเลขทะเบียนและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่นายทะเบียนออกใหไว
กับตัวรถตามที่อธิบดีกําหนด
มาตรา 91 ในกรณีที่แผนปายเลขทะเบียนหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสูญหาย ถูกทําลาย ชํารุดหรือลบ
เลือนในสาระสําคัญ ใหเจาของรถยื่นคําขอ ขอรับแผนปายเลขทะเบียนหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีตอนายทะเบียน
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย ชํารุด หรือลบเลือนดังกลาว
หมวด 7
ผูประจํารถ
มาตรา 92 ผูประจํารถ ไดแก
(1) ผูขับรถ
(2) ผูเก็บคาโดยสาร
(3) นายตรวจ
(4) ผูบริการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 93 หามมิใหผูใดปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 94 ใบอนุญาตสําหรับผูประจํารถ มี 4 ประเภท คือ
(1) ใบอนุญาตเปนผูขับรถ
(2) ใบอนุญาตเปนผูเก็บคาโดยสาร
(3) ใบอนุญาตเปนนายตรวจ
(1)
(2)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2542
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2529
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(4) ใบอนุญาตเปนผูบริการ
ใบอนุญาตแตละประเภทจะใชสับเปลี่ยนกันไมได เวนแตใบอนุญาตประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่สาม และประเภทที่สี่
ใชเปนใบอนุญาตประเภทที่สองได
มาตรา 95(1) ใบอนุญาตเปนผูขับรถมีดังนี้
(1) ชนิดที่หนึ่ง ใบอนุญาตเปนผูขับรถสําหรับรถที่มีน้ําหนักรถและน้ําหนักบรรทุกรวมกันไมเกินสามพันหารอย
กิโลกรัมที่มิไดใชขนสงผูโดยสารหรือสําหรับรถขนสงผูโดยสารไมเกินยี่สิบคน
(2) ชนิดที่สอง ใบอนุญาตเปนผูขับรถสําหรับรถที่มีน้ําหนักรถและน้ําหนักบรรทุกรวมกันเกินกวาสามพันหารอย
กิโลกรัมที่มิไดใชขนสงผูโดยสาร หรือสําหรับรถขนสงผูโดยสารเกินยี่สิบคน
(3) ชนิดที่สาม ใบอนุญาตเปนผูขับรถซึ่งโดยสภาพใชสําหรับลากจูงรถอื่นหรือลอเลื่อนที่บรรทุกสิ่งใด ๆ บนลอเลื่อน
นั้น
(4) ชนิดที่สี่ ใบอนุญาตเปนผูขับรถสําหรับรถที่ใชขนสงวัตถุอันตรายตามประเภท หรือชนิดและลักษณะการบรรทุก
ตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใบอนุญาตแตละชนิดใชสับเปลี่ยนกันไมได เวนแตใบอนุญาตชนิดที่สองชนิดที่สาม และชนิดที่สี่ใชเปนใบอนุญาต
ชนิดที่หนึ่งได ใบอนุญาตชนิดที่สามและชนิดที่สี่ใชเปนใบอนุญาตชนิดที่สองได และใบอนุญาตชนิดที่สี่ใชเปนใบอนุญาต
ชนิดที่สามได
ประกาศของอธิบดีตามความใน (4) ของวรรคหนึ่ง ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 96 ผูขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถตามมาตรา 93 ในประเภทการขนสงประจําทาง การ
ขนสงไมประจําทาง หรือการขนสงโดยรถขนาดเล็กตองมีคุณสมบัติและลักษณะดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีความรูและความสามารถตาม ที่กําหนดในกฎกระทรวง
(3) ไมเปนผูมีรางกายพิการจนเปนที่เห็นไดวาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยความเหมาะสม
(4) ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(5) ไมเปนผูมีโรคติดตออันเปนที่รังเกียจ
(6) ไมเปนผูติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดใหโทษ
(7) ไมเปนผูมีใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถประเภทหรือชนิดเดียวกับที่ไดรับอนุญาตอยูแลว
(8) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถ เวนแตการเพิกถอน
ใบอนุญาตนั้นพนกําหนดสามปแลวนับแตวันที่มีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
(9) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดอันไดกระทําโดยประมาทที่มิใชเกี่ยวกับการใชรถในการกระทําผิดหรือความผิดลหุโทษ หรือไดพนโทษ
มาแลวเกินสามป
(10) ไมเปนผูเคยถูกควบคุมตัวเพราะมีพฤติการณเปนภัยตอสังคม หรือเปนอันธพาล เวนแตไดพนจากการควบคุม
ตัวมาแลวเกินหนึ่งป

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535
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มาตรา 97 ภายใตบังคับมาตรา 96 ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูขับรถตองมีอายุไมต่ํากวาที่กําหนดในกฎกระทรวง
และไดผานการศึกษาและจบหลักสูตรจากโรงเรียนการขนสงของกรมการขนสงทางบก หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการ
ขนสงทางบกรับรอง
การรับรองโรงเรียนสอนขับรถตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 98 ภายใตบังคับมาตรา 96 ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูเก็บคาโดยสาร นายตรวจ และผูบริการตองมีอายุไมต่ํา
กวาที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 99 ผูขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถในการขนสงสวนบุคคลตองมีคุณสมบัติและมีลักษณะ
ตามมาตรา 96 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ (10) และตองมีอายุไมต่ํากวาที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 100(1) ใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถใหมีอายุสามปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถ ใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถยื่นคําขอตอ
นายทะเบียนกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
มาตรา 101 ในขณะปฏิบัติหนาที่ ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถตองมีใบอนุญาตอยูกับตัวและตอง
แสดงตอนายทะเบียนหรือผูตรวจการเมื่อขอตรวจ
มาตรา 102 ในขณะปฏิบัติหนาที่ ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถตอง
(1) แตงกายสะอาดเรียบรอยตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
(2) ไมแสดงกิริยาหรือใชถอยคําเปนการเสียดสี ดูหมิ่น กาวราวรังแก รบกวน หรือหยาบหยามผูหนึ่งผูใด หรือแสดง
กิริยาวาจา หรือสงเสียงดวยประการหนึ่งประการใดในลักษณะไมสมควรหรือไมสุภาพ
(3) ไมเสพหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอยางอื่น
(3 ทวิ)(2) ไมเสพยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ
(3 ตรี)(3) ไมเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
(4) ตองปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยความปลอดภัยในการขนสงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 102 ทวิ(4) ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใด ในขณะปฏิบัติ
หนาที่นั้นมีสารอยูในรางกายอันเกิดจากการเสพสุราหรือของมึนเมาอยางอื่น หรือยาเสพติดใหโทษ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอ
จิตและประสาท ใหผูตรวจการหรือพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจมีอํานาจตรวจหรือทดสอบหรือสั่งใหรับการตรวจหรือ
ทดสอบวาผูนั้นมีสารนั้น ๆ อยูในรางกายหรือไม
เจาพนักงานผูมีอํานาจ วิธีการตรวจหรือทดสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 103 ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถนอกจากจะตองปฏิบัติตามที่บัญญัติไวในมาตรา 102 แลว จะตอง
(1) ไมขับรถในเวลาที่รางกายหรือจิตใจหยอนความสามารถ
(2) ไมรับบรรทุกบุคคลที่เปนโรคเรื้อนหรือโรคติดตอที่นารังเกียจไปกับผูโดยสารอื่น
(3) ไมรับบรรทุกศพ สัตว หรือสิ่งของที่อาจเกิดอันตรายหรือเปนที่พงึ รังเกียจไปกับผูโดยสาร

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2537
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(4)(1)ไมรับบรรทุกน้ํามันเชื้อเพลิง ระเบิด หรือวัตถุอันตรายโดยฝาฝนขอหามตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
(5) ตองหยุดหรือจอดรถ ณ สถานีขนสงและปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับสถานีขนสงตามมาตรา 19 (8) และ (10)
มาตรา 103 ทวิ(2) ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานในการปฏิบัติหนาที่ขับรถในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมง
หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถปฏิบัติหนาที่ขับรถติดตอกันเกินสี่ชั่วโมงนับแตขณะเริ่มปฏิบัติหนาที่ขับรถ แตถา
ในระหวางนั้น ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถไดพักติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาครึ่งชั่วโมง ก็ใหปฏิบัติหนาที่ขับรถตอไป
ไดอีกไมเกินสี่ชั่วโมงติดตอกัน
มาตรา 104 หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถกระทําการใด ๆ ใหผูโดยสารจําตองลงจากรถ
กอนที่จะไดโดยสารถึงจุดหมายปลายทาง โดยที่ไดชําระคาโดยสารถูกตองตามอัตราที่กําหนดแลว
มาตรา 105 หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถละเวนการหยุดรถเพื่อรับหรือสงผูโดยสาร ณ ที่ที่มีเครื่องหมาย
ใหรถนั้นหยุด ในเมื่อปรากฏวามีผูโดยสารตองการใหหยุดรถเพื่อรับหรือสง
มาตรา 106 ในขณะปฏิบัติหนาที่หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถกระทําการใด ๆ อันเปนการละทิ้งหนาที่
โดยไมมีเหตุอันสมควร
มาตรา 106 ทวิ(3) ในกรณีที่มีความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ วาดวยการยอมรับใบอนุญาต
ขับรถภายในประเทศซึ่งกันและกัน คนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวา
ดวยคนเขาเมือง และมีใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยพนักงานเจาหนาที่หรือสมาคมยานยนตที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลของ
ประเทศที่มีความตกลงดังกลาวกับรัฐบาลไทย อาจใชใบอนุญาตขับรถของประเทศนั้นขับรถในราชอาณาจักรไดตาม
ประเภทและชนิดของรถที่ระบุไวในใบอนุญาตขับรถนั้น แตตองปฏิบัติตามอนุสัญญาและหรือความตกลงที่มีอยูระหวาง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ และตามบทบัญญัติทั้งหลายในสวนที่เกี่ยวกับหนาที่ของผูขับรถตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 107 ในการขนสงประจําทางหรือการขนสง ไมประจําทางระหวางจังหวัดหรือระหวางประเทศไทยกับ
ตางประเทศ หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถรับบรรทุกผูโดยสารเกินจํานวนที่นั่งผูโดยสารที่กําหนดไวในใบอนุญาต
มาตรา 108 เมื่อปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตามที่
บัญญัติไวในมาตรา 96 มาตรา 97 มาตรา 98 หรือมาตรา 99 หรือบกพรองไปในภายหลังเมื่อไดรับใบอนุญาตแลว ใหนาย
ทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้นเสีย
มาตรา 109 ถาผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหลายใน
หมวดนี้ ใหผูตรวจการมีอํานาจยึดใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถของผูนั้น และสั่งเปนหนังสือใหผูน้นั ไปรายงาน
ตนตอนายทะเบียนภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง คําสั่งนั้นใหถือวาเปนใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถชั่วคราวภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวนั้น
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตนั้นไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสีย
ก็ได

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535
แกไขเพิ่มเติมความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542
(3)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2530
(2)
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มาตรา 110 ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถซึ่งถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอ
รัฐมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 111 ใหนําบทบัญญัติทั้งหลายในกฎหมายวาดวยรถยนตและกฎหมายวาดวยจราจรทางบก ในสวนที่
เกี่ยวกับหนาที่ของผูขับรถ ผูเก็บคาโดยสารและนายตรวจมาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด 8
ผูโดยสาร
มาตรา 112 ผูโดยสารตองชําระคาขนสงและคาบริการอยางอื่นตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 113 ผูโดยสารตองปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ตลอดเวลาที่อยูในระหวางการโดยสาร
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตองจัดใหมีการประกาศขอกําหนดตามวรรคหนึ่งปดไว ณ ที่เปดเผยในรถ
หมวด 9
สถานีขนสง
มาตรา 114 สถานีขนสงมี 2 ประเภท คือ
(1) สถานีขนสงผูโดยสาร
(2) สถานีขนสงสัตวและหรือสิ่งของ
ลักษณะของสถานีขนสงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 115 ใหกรมการขนสงทางบกโดยอนุมัติคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง จัดใหมีสถานีขนสง
ขึ้นในเขตทองที่กรุงเทพมหานครและในเขตทองที่จังหวัดอื่น โดยจะดําเนินการเอง หรือจะมอบหมายใหรัฐวิสาหกิจหรือ
องคการของรัฐเปนผูดําเนินการก็ได
ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดคาบริการในการดําเนินการของสถานีขนสงไมเกินอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนสง
ทางบกกลางกําหนด
บุคคลอื่นใดประสงคจะจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสง ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนกลางโดยอนุมัติของ
คณะ กรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกอน
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
การจัดใหมีหรือจัดตั้งสถานีขนสงขึ้นที่ใด เมื่อใด ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 116 ใหอธิบดีมอี ํานาจกํากับและควบคุมการดําเนินการที่เกี่ยวกับสถานีขนสงใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ และเพื่อประโยชนแหงการนี้จะแตงตั้งขาราชการและหรือลูกจางสังกัดกรมการขนสงทางบก ทําหนาที่
เปนนายสถานีและเจาหนาที่สถานีตามจํานวนที่เห็นสมควร มีอํานาจกํากับและควบคุมดังกลาวดวยก็ได
มาตรา 117 ในการบริหารงานที่เกี่ยวกับสถานีขนสงของกรมการขนสงทางบกตามมาตรา 115 วรรคหนึ่ง อธิบดีจะ
แตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมเกินแปดคนเพื่อดูแล
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ควบคุมและดําเนินการที่เกี่ยวกับสถานีขนสงก็ได กรรมการที่อธิบดีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสามป กรรมการที่พน
จากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการของคณะกรรมการ
ใหนํามาตรา 12 และมาตรา 13 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการนี้โดยอนุโลม
มาตรา 118 ผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงตามมาตรา 115 วรรคสาม ตองมีคุณสมบัติและ
ลักษณะตามมาตรา 24
มาตรา 119 ใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงใหมีอายุตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบก
กลางกําหนดแตไมเกินยี่สิบปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงซึ่งประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวาหนึ่งป
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 120 ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบกิจการสถานีขนสง รวมทั้ง
การรักษาความเรียบรอย ความปลอดภัยในบริเวณสถานีขนสงนั้น
มาตรา 121 ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงตองจัดใหมีเจาหนาที่ฝายชางประจําสถานีขนสง
ตลอดเวลา โดยใหมีหนาที่ตรวจสอบสภาพรถขนสงประจําทาง ซึ่งตองหยุดหรือจอดเพื่อการขนสง ณ สถานีขนสงแหงนั้น
เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
คุณสมบัติและจํานวนเจาหนาที่ฝายชางใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด
มาตรา 122 ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงตองจัดใหมีอูซอมรถและบริการซอมรถเพื่อ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกรถที่ใชสถานีขนสงนั้น
มาตรา 123 ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงตองจัดใหมีบริเวณที่จอดพักรถตามที่อธิบดีกําหนด
มาตรา 124 ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงตองจัดใหมีสมุดทะเบียนการเดินรถที่ผานเขาออก
สถานีขนสงตามแบบที่อธิบดีกําหนด
สมุดทะเบียนการเดินรถตองเก็บรักษาไวในที่ทําการของสถานีขนสงแหงนั้น พรอมที่จะใหนายทะเบียน พนักงาน
ตรวจสภาพหรือผูตรวจการตรวจดูไดทุกเวลา
มาตรา 125 ใหผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงเรียกเก็บคาบริการเกี่ยวกับการดําเนินการของ
สถานีขนสงไดไมเกินอัตราตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด
หมวด 10
บทกําหนดโทษ
มาตรา 126 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง มาตรา 25 วรรคหนึ่ง มาตรา 26 วรรคหนึ่ง มาตรา
65 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 74 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา 127(1) ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 26 วรรคสอง
มาตรา 101 มาตรา 102 (1) (2) หรือ (4) มาตรา 103 มาตรา 103 ทวิ มาตรา 104 มาตรา 105 มาตรา 106 หรือมาตรา
107 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 127 ทวิ(2) ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใดฝาฝนมาตรา 102 (3) ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาพันบาท แตถาผูนั้นเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับตั้งแต
สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใดฝาฝนมาตรา 102 (3 ทวิ) หรือ (3 ตรี) ตองระวางโทษ
ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษหรือกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท แลวแตกรณี
แตถาผูนั้นเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถ ตองระวางโทษสูงกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ หรือ
กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท แลวแตกรณี อีกหนึ่งในสาม
มาตรา 127 ตรี(3) ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูตรวจการ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามมาตรา 102 ทวิ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 127 จัตวา(4) ในกรณีที่ผูขับรถขับรถที่ใชในการขนสงซึ่งกอใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายแกชีวิตและ
ทรัพยสินของบุคคลอื่น ถาปรากฏวาในขณะขับรถ ผูขับรถนั้นกระทําการฝาฝนมาตรา 102 (3) (3 ทวิ) หรือ (3 ตรี) ใหถือวา
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 40 ทวิ วรรคสอง เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรู
เห็น และไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลวที่จะปองกันไมใหผูขับรถกระทําการดังกลาว
มาตรา 128 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดฝาฝนมาตรา 27 วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
ป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 129 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา 31 (1)
ตองระวางโทษปรับตามจํานวนรถที่ขาดคันละไมเกินหาพันบาทตอหนึ่งวัน จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 130 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงระหวางประเทศผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา
31 (1) ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 25 ตองระวางโทษปรับตามจํานวนรถที่ขาดคันละไมเกินหาพันบาทตอ
หนึ่งวัน จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 131 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา 31 (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) หรือ (15) หรือในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือ
มาตรา 34 หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 35 หรือมาตรา 36 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา 132 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงระหวางประเทศผูใดไมปฏิบัติตามอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใด
ตามมาตรา 32 หรือมาตรา 34 หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 36 ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตาม
มาตรา 25 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
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มาตรา 133 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 31 วรรคสอง มาตรา 32 วรรคสอง
มาตรา 33 วรรคสอง มาตรา 34 วรรคสอง มาตรา 42 มาตรา 47 หรือมาตรา 113 วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท
มาตรา 134 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 37 ตองระวางโทษปรับไม
เกินหาหมื่นบาท
มาตรา 135 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดฝาฝนมาตรา 38 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 136 ผูไดรบั ใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสงผูใดฝาฝนมาตรา 38 ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลม
ตามมาตรา 70 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 137 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดฝาฝนมาตรา 39 ตองระวางโทษปรับตามจํานวนรถที่ใชทํา
การขนสงนอกเสนทางหรือนอกทองที่ที่ไดรับอนุญาตคันละไมเกินหาพันบาทตอหนึ่งวัน จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 138 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทางผูใดฝาฝนมาตรา 40 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหา
หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา 138 ทวิ(1) ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดฝาฝนมาตรา 40 ทวิ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 40 ทวิ วรรคสอง ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสี่หมื่นบาท
มาตรา 139 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 41 ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 140 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 42 หรือมาตรา 47 ซึ่งได
นํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 70 หรือมาตรา 76 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 141 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 43 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท
มาตรา 142 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 43 ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดย
อนุโลมตามมาตรา 70 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 143 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 79 หรือมาตรา
80 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 144 ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกอธิบดี นายทะเบียน ผูตรวจการ หรือพนักงานตรวจสภาพ
ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 49 หรือมาตรา 49 ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 70 หรือมาตรา 76 ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 145 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนกลางซึ่งสั่งตามมาตรา
53 หรือมาตรา 68 ตองระวางโทษปรับหนึ่งแสนบาท หรือปรับเปนรายวันวันละหาพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 146 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาต
ประกอบการรับจัดการขนสงในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดตามมาตรา 66 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
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มาตรา 147 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 66 วรรคสอง ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 148 ผูใดใชรถโดยไมปฏิบัติตามมาตรา 71 หรือฝาฝนคําสั่งของผูตรวจการหรือนายทะเบียนตามมาตรา 83
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา 149 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 78 มาตรา 81 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 82 ตองระวางโทษปรับไม
เกินหาพันบาท
มาตรา 150 เจาของรถผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 90 หรือมาตรา 91 ตองระวาง โทษปรับไมเกินสองพันบาท
มาตรา 151 ผูใดฝาฝนมาตรา 93 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาท แตถาผูฝาฝนปฏิบัติ
หนาที่ผูขับรถ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(1)
ผูใดฝาฝนมาตรา 93 วรรคหนึ่ง และไดกระทําการใด ๆ อันเปนความผิดที่กําหนดไวสําหรับการปฏิบัติหนาที่
ี่ของผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ใหถือ
วาผูนั้นกระทําความผิดและตองระวางโทษสําหรับการกระทํานั้นเชนเดียวกับผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํา
รถดวย
มาตรา 152 ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใดปฏิบัติหนาที่ในระหวางที่ถูกพักใชหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตตามมาตรา 109 หรือปฏิบัติหนาที่ในระหวางถูกยึดใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายวาดวยจราจรทางบก ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท แตถาผูนั้นปฏิบัติหนาที่ผูขับรถ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสองป และปรับไมเกินสี่หมื่นบาท
มาตรา 153 ผูโดยสารผูใดโดยสารรถโดยมีเจตนาไมชําระคาขนสงหรือชําระคาขนสงไมครบถวนตามอัตราที่
กําหนด หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 113 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 154 ผูใดจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสง โดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 115 วรรคสาม ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 155 ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 121 วรรคหนึ่ง มาตรา
122 มาตรา 123 หรือมาตรา 124 ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา 156 ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถผูใดไมนํารถเขาหยุดหรือจอดเพื่อรับสงผูโดยสารหรือขนถายสินคา ณ
สถานีขนสงตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่น
บาท
มาตรา 157 ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถซึ่งนํารถเขาหยุดหรือจอดเพื่อรับสงผูโดยสารหรือขนถายสินคา ณ สถานี
ขนสงผูใดไมชําระคาบริการเกี่ยวกับการดําเนินการของสถานีขนสงใหแกสถานีขนสงตามมาตรา 125 ตองระวางโทษ
ปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา 158 ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถผูใดโดยทุจริตหรือจงใจออกใบรับรองตรวจสภาพรถโดย
ไมตรงตามความเปนจริง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปและปรับไมเกินสี่หมื่นบาท และนายทะเบียนกลางมีอํานาจสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถนั้นเสียได
มาตรา 159 ผูใดเรียกเก็บคาขนสง คาบริการรับจัดการขนสง คาบริการเกี่ยวกับการดําเนินการของสถานีขนสง
หรือคาบริการอยางอื่น ผิดไปจากอัตราที่คณะกรรมการกําหนด ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
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มาตรา 160 ผูใด
(1) ใชใบอนุญาตหรือเครื่องหมายอยางหนึ่งอยางใดที่ทางราชการออกใหแกผูอื่น
(2) ใชเครื่องหมายอยางหนึ่งอยางใดที่ทางราชการออกใหสําหรับรถคันหนึ่งกับรถอีกคันหนึ่ง
(3) ยินยอมใหผูอื่นใชใบอนุญาตหรือเครื่องหมายอยางหนึ่งอยางใดที่ทางราชการออกใหแกตน
(4) เปลี่ยนแปลงหรือปดบังทั้งหมดหรือแตบางสวนไมวาโดยวิธีใด ๆ ซึ่งแผนปายเลขทะเบียนรถ หรือ
(5) ใชรถที่ไดรับยกเวนภาษีตามมาตรา 88 ใหผิดไปจากวัตถุประสงคที่ไดรับยกเวน
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้ง ปรับ
มาตรา 161 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหลายในกฎหมายวาดวยรถยนตหรือกฎหมายวาดวยจราจร
ทางบก ในสวนที่เกี่ยวกับหนาที่ของผูขับรถ ผูเก็บคาโดยสารและนายตรวจตามมาตรา 111 ตองระวางโทษปรับไมเกินหา
พันบาท
มาตรา 162 ผูใดเปลี่ยนแปลง ยาย ทําลาย หรือกระทําใหเสียหายดวยประการใด ๆ แกเครื่องหมายหรือสิ่งอื่นใดที่
ทางราชการไดทําขึ้นเพื่อประโยชนในการขนสง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 163 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวใหอธิบดี หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมี
อํานาจเปรียบเทียบปรับผูตองหาได เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเปรียบเทียบ
ภายในสามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระคาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาวให
ดําเนินคดีเพื่อฟองรองตอไป
บทเฉพาะกาล
มาตรา 164 ในระหวางที่ยังมิไดมีกฎกระทรวง ขอกําหนด หรือระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกฎกระทรวง
ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศใด ๆ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการขนสง พ.ศ. 2497 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติการขนสง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518 กอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ซึ่งไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ คงใชบังคับตอไป
มาตรา 165(1) บรรดาใบอนุญาตที่ไดออกใหตามพระราชบัญญัติการขนสง พ.ศ. 2497 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการขนสง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ใหใชไดตอไปจนกวา
จะสิ้นอายุ และถาจะตออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
บรรดารถที่ไดจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนตไวแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถามีการแกไข
ดัดแปลงโครงรถหรือขนาดสัดสวนของตัวถังกวางหรือยาวกวาที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 71 แหง
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 อยูแลว กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และการแกไขดัดแปลงนั้น
กระทําไดโดยชอบตามกฎหมายวาดวยรถยนตที่ใชบังคับในขณะนั้น ใหถือวาเปนรถที่ถูกตองตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา 71
มาตรา 166 ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสง และเจาของรถ
ที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตกิ ารขนสง พ.ศ. 2497 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสง (ฉบับที่ 3)
(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523
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พ.ศ. 2518 ปฏิบัติการใหถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 167 รถที่ไดเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยรถยนตไวแลวกอนที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังไมถึง
กําหนดเสียภาษีครั้งถัดไป ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะครบกําหนดเวลาที่ไดเสียภาษี ไว
ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดใหรถตามวรรคหนึ่ง ซึ่งจะชําระภาษีครั้งแรกตามพระราชบัญญัตินี้ ตองชําระภาษีคราวละ
กี่งวดก็ได
มาตรา 168 คําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไวตามพระราชบัญญัติการขนสง พ.ศ. 2497 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการขนสง (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2518 และยังอยูในระหวางการพิจารณา ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม และถาคําขออนุญาตดังกลาวมีขอความแตกตางไปจากคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหแกไขเพิ่มเติมคําขออนุญาตเพื่อใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ได
มาตรา 169 ในเขตทองที่จังหวัดใดในระหวางที่ยังไมมีขนสงจังหวัด ใหอํานาจและหนาที่ของขนสงจังหวัด เปน
อํานาจและหนาที่ของนายทะเบียนกลาง
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการขนสงไดใชบังคับมา
เปนเวลานานแลว และสภาพการณในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปเปนอันมาก บทบัญญัติทั้งหลายที่ใชบังคับอยูไม
เหมาะสมกับกาลสมัย สมควรปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายวาดวยการขนสงเสียใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้
บัญชีอัตราภาษีรถตามมาตรา 85(1)

น้ําหนักรถเปนกิโลกรัม

ไมมากกวา 500 กิโลกรัม
ตั้งแต 501 ถึง 750 กิโลกรัม
ตั้งแต 751 ถึง 1,000 กิโลกรัม
ตั้งแต 1,001ถึง1,250 กิโลกรัม
ตั้งแต 1,251ถึง1,500 กิโลกรัม
ตั้งแต1,501ถึง 1,750 กิโลกรัม
ตั้งแต 1,751ถึง2,000 กิโลกรัม
ตั้งแต2,001ถึง 2,500 กิโลกรัม
ตั้งแต2,501ถึง 3,000 กิโลกรัม
ตั้งแต 3,001ถึง3,500 กิโลกรัม
ตั้งแต3,501ถึง 4,000 กิโลกรัม
ตั้งแต4,001ถึง 4,500 กิโลกรัม
ตั้งแต4,501ถึง 5,000 กิโลกรัม
ตั้งแต5,001ถึง 6,000 กิโลกรัม
ตั้งแต6,001ถึง 7,000 กิโลกรัม
ตั้งแต 7,001 กิโลกรัมขึ้นไป

(1)

รถที่ใชในการ
ขนสง
ประจําทาง
1,200
1,600
2,000
2,400
2,800
3,600
4,400
5,200
6,000
6,800
7,600
8,400
9,200
10,000
10,800
11,600

รถที่ใชในการขนสงไมประจําทาง รถที่ใชในการขนสงโดยรถขนาดเล็ก

1,800
2,400
3,000
3,600
4,200
5,400
6,600
7,800
9,000
10,200
11,400
12,600
13,800
15,000
16,200
17,400

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2529

1,200
1,600
2,000
2,400
2,800
3,600
4,400
5,200
6,000
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อัตราคาธรรมเนียม
(1) ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางตอเสนทางหนึ่ง ฉบับละ 15,000 บาท
(2) ใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทาง
ฉบับละ 4,000 บาท
(3) ใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก
ฉบับละ 1,500 บาท
(4) ใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคล
ฉบับละ 1,500 บาท
(5) ใบอนุญาตประกอบการขนสงระหวางประเทศ
(ก) ตลอดป
ฉบับละ 5,000 บาท
(ข) เฉพาะคราว
ฉบับละ 500 บาท
(6) ใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสง
ฉบับละ 5,000 บาท
ฉบับละ 100,000 บาท
(7) ใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสง
(8) ใบอนุญาตผูขับรถและใบอนุญาตนายตรวจ
ฉบับละ 200 บาท
(9) ใบอนุญาตผูเก็บคาโดยสารและใบอนุญาตผูบริการ
ฉบับละ 100 บาท
(10) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ
ฉบับละ 20,000 บาท
(11) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ 500 บาท
(12) การโอนทะเบียนรถ
ครั้งละ 200 บาท
(13) แผนปายเลขทะเบียนรถและเครื่องหมาย
แผนละ 100 บาท
(14) คําขออนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง
ฉบับละ 100 บาท
ฉบับละ 20 บาท
(15) คําขออื่น ๆ
(16) การตออายุใบอนุญาต ครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาต แตละฉบับ
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ คือ เนื่องจากผลแหงการประกาศใชพระราชบัญญัติการขนสงทาง
บก พ.ศ. 2522 ไดสงผลกระทบถึงบรรดารถบรรทุกขนสงสินคา ของผูประกอบการขนสงสวนบุคคล คือ
ก. รถบรรทุกที่ใชรถมีน้ําหนักรถต่ํากวาหนึ่งพันหกรอยกิโลกรัมทั่วพระราชอาณาจักรสําหรับประกอบการภายใน
ครอบครัว ตางไดรับความเดือดรอนอยางยิ่ง เพราะตองไปยื่นขอจดทะเบียนขนสงสวนบุคคล และตองใชใบอนุญาตขับขี่
ของกรมการขนสงทางบก นอกเหนือไปจากใบอนุญาตของกรมตํารวจที่มีอยูแลว กอใหเกิดความเดือดรอน เพราะ
รถบรรทุกขนาดเล็กเหลานี้หาจําตองใชความชํานาญเชี่ยวชาญเปนพิเศษไม เนื่องจากเปนรถที่สวนมากใชในธุรกิจสวนตัว
ภายในครัวเรือนและใชในการขนสงพืชผลของเกษตร จึงสมควรไดรับการยกเวนไมตองไปจดทะเบียนกับกรมการขนสงทาง
บก และการใชใบขับขี่ของกรมการขนสงทางบก
ข. สําหรับรถบรรทุกใหญ ซึ่งไดประกอบการขนสงสวนบุคคลตามใบอนุญาตนั้น การจํากัดทองที่ทําการขนสงนั้น
ยอมกอใหเกิดความไมสะดวกและเปนธรรม เพราะผูประกอบการขนสงสวนบุคคลก็ยอมหมายถึงประกอบธุรกิจสวนตัว
นั่นเอง ทองที่ที่กําหนดใหแนนอนยอมเปนเครื่องกีดขวางการปฏิบัติงาน เพราะการที่จะบรรทุกสินคาของตนไปสงยังที่ตาง
ๆ การที่จะตองไปขออนุญาตเปนครั้งคราวนั้น ยอมกอใหเกิดภาวะสูญเปลาทางเศรษฐกิจ เปนการเพิ่มราคาทุนโดยไม
จําเปน
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ค. โดยทั่วไปการตรวจสภาพรถมักลาชา เมื่อนํารถไปขอรับการตรวจแลวแตปรากฏวารถมีจํานวนมาก ตรวจสภาพ
ไมทันหากนําไปวิ่งขนสงก็จะตองถูกจับกุม และมีโทษสูง และการที่จอดรอการตรวจสอบสภาพเปนระยะนาน ๆ นั้น ยอม
ทําใหเศรษฐกิจกระทบกระเทือน จึงสมควรกําหนดเวลาตรวจไว และหากความลาชาเปนเพราะความผิดของพนักงานหรือ
ผูมีอํานาจตรวจสภาพ ก็ไมสมควรเอาโทษแกผูประกอบการขนสงที่ขอตรวจสภาพไวแลว เพราะโทษมีกําหนดสูง
ง. การตอใบอนุญาตตามบทเฉพาะกาลของใบอนุญาตประกอบการขนสง ซึ่งไดรับอนุญาตไวแลว กอนใช
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ขนาดและสวนซึ่งพนักงานตรวจสภาพตามกฎหมายเกา ทั้งของกรมตํารวจ
และกรมการขนสงทางบก ไมเปนระเบียบเดียวกัน และมีมาตรฐานตางกัน ฉะนั้น การขอตอใบอนุญาตใหมจึงไมสมควรนํา
เหตุผลของการผิดขนาดและสวนมาเปนขอปฏิเสธ การขอตอใบอนุญาตเกานั้นอาศัยเหตุผลดังกลาว จึงจําเปนตองแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติฉบับนี้
[รก.2523/160/1พ/15 ตุลาคม 2523]

พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2529
มาตรา 5 อัตราภาษีรถตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ ไม
ใชบังคับแกรถที่ไดจดทะเบียนและเสียภาษีรถประจําปไวแลว หรือที่คางชําระภาษีรถประจําปกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช
บังคับ ทั้งนี้ สําหรับภาษีรถประจําปที่เสียไวแลว หรือที่คางชําระนั้น
มาตรา 6 รถที่ไดจดทะเบียนและเสียภาษีรถประจําปไวแลวกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ หากเปนรถที่ไมได
รับการลดภาษีรถประจําปตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา 88 ทวิ แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก
พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ ใหเสียภาษีรถประจําปสําหรับปตอไป ดังตอไปนี้
(1) ปที่หนึ่ง ใหเสียในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราตามที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษีตามมาตรา 85
(2) ปที่สอง ใหเสียในอัตราสามในสี่ของอัตราตามที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษีรถตามมาตรา 85
(3) ปตอไป ใหเสียในอัตราตามที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษีรถตามมาตรา 85
หมายเหตุ :เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันมีรถจํานวนมากใชน้ํามันดีเซลหรือ
กาซเปนเชื้อเพลิง ทําใหเกิดความจําเปนในการสั่งน้ํามันดีเซลหรือกาซเขามาในราชอาณาจักร ดังนั้น เพื่อปองกันมิใหมีการ
เพิ่มจํานวนรถที่ใชน้ํามันดีเซลหรือกาซเปนเชื้อเพลิง และเพื่อเปนการประหยัดเงินตราตางประเทศในการนําเขาน้ํามัน
เชื้อเพลิงดังกลาว สมควรแกไขพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปน
เรงดวนในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชกําหนดนี้
[รก.2529/15/31พ/31 มกราคม 2529]
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พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2530
หมายเหตุ :เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยไดทําความตกลงกับประเทศใน
สมาคมประชาชาติแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใตวาดวยการยอมรับใบอนุญาตขับรถภายในประเทศซึ่งกันและกัน และโดยที่
ประเทศไทยอาจทําความตกลงในทํานองเดียวกันกับประเทศอื่น ๆ ดวย ซึ่งความตกลงดังกลาวจะมีผลใหผูมีใบอนุญาตขับ
รถที่ออกโดยพนักงานเจาหนาที่หรือสมาคมยานยนต ที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศในสมาคมประชาชาติแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือจากรัฐบาลของประเทศที่ประเทศไทยมีความตกลงดวย สามารถใชใบอนุญาตขับรถนั้นขับรถ
ในประเทศไทยได ฉะนั้น เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีอยูกับตางประเทศตามความตกลง
ดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
[รก.2530/270/53พ/28 ธันวาคม 2530]

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
หมายเหตุ :เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผู
ประจํารถ โดยเฉพาะผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถสวนมากมักนิยมเสพยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาทในขณะปฏิบัติหนาที่ ทําใหเกิดอุบัติเหตุสรางความสูญเสียแกชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชนบนทอง
ถนนเ ปนอันมาก สมควรมีบทบัญญัติกําหนดความผิดและกําหนดโทษเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ตอจิตและประสาทในขณะปฏิบัติหนาที่ดังกลาว และใหอํานาจผูตรวจการ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ สั่งใหผู
ไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถที่มีเหตุอันควรเชื่อวาเมาสุราหรือของมึนเมาอยางอื่นหรือเสพยาเสพติดให
โทษ หรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ในขณะปฏิบัติหนาที่รับการตรวจหรือทดสอบถึงเหตุดังกลาวได จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
[รก.2535/14/14/27 กุมภาพันธ 2535]
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535
หมายเหตุ :เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฏวาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถที่ใชในการ
ขนสงวัตถุอันตราย ไดกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกรางกาย ชีวิต และทรัพยสินของบุคคลภายนอก แตโดยที่
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ยังไมมีบทบัญญัติควบคุมการขนสงวัตถุอันตรายไวอยางเพียงพอและ
เหมาะสม สมควรแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ในสวนที่เกี่ยวกับการขนสงวัตถุอันตรายเสีย
ใหมเพื่อความปลอดภัยในการขนสง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
[รก.2535/38/9/5 เมษายน 2535]
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พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2537
หมายเหตุ :เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันมีผูนํารถยนตรนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ด
คนแตไมเกินสิบสองคน หรือรถยนตรสวนบุคคลที่มีน้ําหนักไมเกินหนึ่งพันหกรอยกิโลกรัม ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายวา
ดวยรถยนตร ไปใชประกอบการขนสงเพื่อสินจางในลักษณะที่เปนการแกงแยงแขงกับผูไดรับอนุญาตประกอบการขนสง
ประจําทาง โดยมิไดใหประกอบการขนสงจากนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และโดยที่บทบัญญัติ
ของกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกไดบัญญัติยกเวนไวมิใหใชบังคับแกการขนสงโดยรถยนตรดังกลาว เปนเหตุใหทาง
ราชการไมสามารถเขาควบคุมและจัดระเบียบการขนสงได จึงเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย
สมควรปรับปรุงบทบัญ ญัติดังกลาวใหเหมาะสม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
[รก.2537/26ก/1/21 มิถุนายน 2537]

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2537 บทเฉพาะกาล
มาตรา 4 บรรดาใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถที่ไดออกใหตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก
พ.ศ. 2522 ใหใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ และถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะตออายุใบอนุญาต ใหนําความใน
มาตรา 100 แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ
หมายเหตุ :เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกที่ใช
บังคับอยูในปจจุบัน ไดกําหนดใหใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถมีอายุเพียงหนึ่งป ทําใหผูประกอบอาชีพเปนผู
ประจํารถจะตองมาตอใบอนุญาตทุก ๆ หนึ่งป ซึ่งเปนระยะเวลาที่สั้นมากทําใหเกิดความไมสะดวกเสียเวลาและคาใชจาย
แกผูประกอบอาชีพดังกลาวเปนอยางยิ่ง ในการที่จะตองเดินทางมาตอใบอนุญาตทุก ๆ ป โดยเฉพาะผูที่เดินทางไปทํางาน
ในจังหวัดอื่น การกําหนดระยะเวลาดังกลาวจึงเปนการเพิ่มภาระใหแกผูประกอบอาชีพดังกลาวโดยไมจําเปน จึงสมควรให
มีการขยายอายุของใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถเพิ่มขึ้นหนึ่งปเปนสามป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
[รก.2537/28ก/1/30 มิถุนายน 2537]

-------------------------------พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2542
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522
ยังมิไดบัญญัติใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 เพื่อที่จะใหมีการ
จัดสรรภาษีรถที่จัดเก็บไดใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลได นอกจากนี้โดยที่ถอยคําเกี่ยวกับราชการสวน
ทองถิ่น
ในกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกมีใชอยูหลายคําตามรูปแบบของราชการสวนทองถิ่นซึ่งมีอยูหลายหลาก โดยเมื่อจัดตั้ง
ราชการสวนทองถิ่นขึ้นใหม ก็จะตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกทุกครั้ง เพื่อใหราชการสวนทองถิ่นนั้น
ไดรับการจัดสรรภาษีรถ ดังเชนในกรณีขององคการบริหารสวนตําบลนี้เปนตน ฉะนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบล
ไดรับจัดสรรภาษีรถ และเพื่อปรับปรุงถอยคําเกี่ยวกับราชการสวนทองถิ่นใหครอบคลุมถึงราชการสวนทองถิ่นทุก
ประเภท จึง
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จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
[รก.2542/20ก/27/25 มีนาคม 2542]

