
ส่วนท่ี 1 

 การขนส่งทางบก 

ก. การขออนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางบก 

1. การประกอบการขนส่ง 

 1.1 การประกอบการขนส่งสตัวห์รือสิง่ของ 

   แบ่งเป็น การขนส่งไม่ประจาํทาง การประกอบการขนส่งส่วนบุคคล การประกอบการ

ขนส่งระหว่างประเทศ การประกอบการรับจัดการขนส่ง 

  1.1.1 การประกอบการขนส่งไม่ประจําทาง 

  คณุสมบติัของผูข้อรบัใบอนุญาต  

  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ต้องมีสัญชาติไทยในกรณีที่ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจาํกัด หรือบริษัทมหาชนจาํกัด ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจาํกัด หรือ

บริษัทมหาชนจาํกัดน้ันต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีสาํนักงานใหญ่ต้ังอยู่ในราชอาณาจักร

ไทย และ 

(1) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมีสญัชาติ 

ไทย 

(2) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจาํกดั ผู้เป็นหุ้นส่วนจาํพวกไม่จาํกดัความรับผิด 

ทั้งหมดต้องมีสัญชาติไทย และทุนของห้างหุ้นส่วนจาํกัดน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอด็ต้องเป็นของผู้

เป็นหุ้นส่วนซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและมีสญัชาติไทย 

(3) ในกรณีที่เป็นบริษัทจาํกดั กรรมการบริษัทจาํนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงต้องมี 

สญัชาติไทย และทุนของบริษัทจาํกดัน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอด็ต้องเป็นของผู้ถือหุ้น ซ่ึงเป็นบุคคล

ธรรมดาและมีสญัชาติไทย หรือต้องเป็นของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจาํกัด หรือบริษัท

จาํกดั หรือต้องเป็นของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ หรือองค์การของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่า

ด้วยการน้ัน ๆ และบริษัทจาํกดัน้ันต้องไม่มีข้อบังคับ อนุญาตให้มีการออกหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ 

(4) ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจาํกดั กรรมการบริษัทจาํนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงต้อง 

มีสัญชาติไทย และทุนของบริษัทมหาชนจาํกัดน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้

ทั้งหมดต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและมีสญัชาติไทย 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจด

ทะเบียนห้างหุ้นส่วนจาํกัด บริษัทจาํกัด หรือบริษัทมหาชนจาํกัด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีลักษณะตาม 

(1) (2) (3) หรือ (4) แล้วแต่กรณี 
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ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอาํนาจยกเว้นคุณสมบัติตามความ

จาํเป็น หรือมีเหตุพิเศษเป็นการเฉพาะรายได้0

1 

  การไดร้บัอนุญาตจากนายทะเบียน 

 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 

นายทะเบียนการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่กาํหนดใน

กฎกระทรวง1

2 

  ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางให้ย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตตามแบบของ

กรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปน้ี 

                        (1) บุคคลธรรมดา 

                              (ก) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชน 

                              (ข) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 

                              (ค) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

                              (ง) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

                              (จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ 

                              (ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้ว 

ในวันย่ืนคาํขอ 

                        (2) ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

                              (ก) รายช่ือผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ข) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ง) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

                              (จ) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

                              (ฉ) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

                              (ช) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ 

                              (ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้ว 

ในวันย่ืนคาํขอ 

                        (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

                              (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงการจดทะเบียนเป็นห้าง

หุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

1 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522  มาตรา 24 และมาตรา 24 (3) แก้ไขโดยพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2542  
2 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 23 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องคือ  กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2524  
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                              (ข) รายช่ือและสญัชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ค) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวของ

ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (จ) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

                              (ฉ) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

                              (ช) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2รูป 

                              (ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ 

                              (ฌ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธคิรอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันย่ืน

คาํขอ 

                        (4) บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

                              (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงการจดทะเบียนเป็นบริษัท

จาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกัด 

                              (ข) รายช่ือกรรมการของบริษัทหรือบริษัทมหาชนจาํกดัทุกคน 

                              (ค) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวของ

กรรมการของบริษัททุกคน 

                              (ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษัททุกคน 

(จ) รายช่ือและสญัชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจาํนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ 

(ฉ) สาํเนาหรือภาพถ่ายหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ 

                              (ช) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

                              (ซ) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

                              (ฌ) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2รูป 

                              (ญ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธกิารใช้สถานที่เกบ็รถ 

                              (ฎ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองรถ  ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันย่ืน

คาํขอ 

                        (5) สหกรณ์ 

                              (ก) ภาพถ่ายใบสาํคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ 

                              (ข) บัญชีรายช่ือสมาชิกของสหกรณ์ฉบับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับรอง 

                              (ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ์ 

                              (ง) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2ตรา ถ้ามี 

                              (จ) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

                              (ฉ) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

1 - 3 



                              (ช) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ 

                              (ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันย่ืน

คาํขอ 

                        (6) องค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่า

ด้วยการน้ัน ๆ 

                              (ก) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

                              (ข) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

                              (ค) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

                              (ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ 

                              (จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันย่ืน

คาํขอ2

3 

การย่ืนคาํขอตามกฎกระทรวงน้ี 

                        (1) สาํหรับการขนส่งไม่ประจาํทางที่ผู้ขอมีภมิูลาํเนาหรือสาํนักงานในกรุงเทพมหานคร

ให้ย่ืนต่อกรมการขนส่งทางบก 

                        (2) สาํหรับการขนส่งไม่ประจาํทางที่ผู้ขอมีภมิูลาํเนาหรือสาํนักงานในจังหวัดอื่นนอกจาก

กรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนคาํขอต่อสาํนักงานขนส่งจังหวัดน้ัน ๆ 

                     ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ให้ใช้

แบบ ขส.บ. 12 ค. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของ 

ให้ใช้แบบ ขส.บ. 12 ง.4 

                    ลกัษณะของรถทีใ่ชใ้นการขนส่งตามใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

                        (1) รถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของลักษณะ 1 คือ รถกระบะบรรทุก ซ่ึง 

หมายความว่ารถซ่ึงส่วนที่ใช้ในการบรรทุกมีลักษณะเป็นกระบะ โดยจะมีหลังคาหรือไม่กไ็ด้ รถที่มี 

เคร่ืองทุน่แรงสาํหรับยกสิ่งของที่จะบรรทุกในกระบะน้ัน ๆ รถที่มีกระบะบรรทุกสามารถยกเท  

และให้หมายความรวมถึงรถซ่ึงส่วนที่ใช้บรรทุกไม่มีด้านข้างหรือด้านท้าย 

                        (2) รถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของลักษณะ 2 คือ รถตู้บรรทุก ซ่ึงหมาย 

ความว่ารถซ่ึงส่วนที่ใช้ในการบรรทุกมีลักษณะเป็นตู้ทบึ มีหลังคาถาวร ตัวถังบรรทุกกับห้องผู้ขับ 

รถจะเป็นตอนเดียวกนัหรือแยกกนัและจะมีบานประตูปิดเปิดสาํหรับการบรรทุกที่ด้านข้างหรือ 

ด้านท้ายกไ็ด้ 

                        (3) รถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของลักษณะ 3 คือ รถบรรทุกของเหลว ซ่ึง 

หมายความว่ารถซ่ึงส่วนที่ใช้ในการบรรทุกมีลักษณะเป็นถังสาํหรับบรรทุกของเหลวตามความ 

เหมาะสมกบัของเหลวที่บรรทุกน้ัน 

3 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2524 ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ข้อ 1 
4 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2524 ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ข้อ 2 และ ข้อ 3 
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                        (4) รถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของลักษณะ 4 คือ รถบรรทุกวัสดุอันตราย  

ซ่ึงหมายความว่า รถซ่ึงส่วนที่ใช้ในการบรรทุกมีลักษณะเฉพาะ เพ่ือใช้ในการบรรทุกวัสดุอนัตราย 

เช่น นํา้มันเช้ือเพลิง กา๊ซเหลวสารเคมี วัตถุระเบิด วัสดุไวไฟ เป็นต้น 

                        (5) รถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของลักษณะ 5 คือ รถบรรทุกเฉพาะกจิ ซ่ึง 

หมายความว่ารถซ่ึงส่วนที่ใช้ในการบรรทุกมีลักษณะพิเศษ เพ่ือใช้ในกจิการใดกจิการหน่ึงโดย 

เฉพาะ เช่น รถบรรทุกขวดเคร่ืองดื่ม รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถผสมซีเมนต์ รถบรรทุกเคร่ืองราด 

ยาง รถบรรทุกเคร่ืองทุน่แรง เป็นต้น 

                        (6) รถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของลักษณะ 6 คือ รถพ่วง ซ่ึงหมายความว่า 

รถที่ไม่มีแรงขับเคล่ือนในตัวเอง จาํเป็นต้องใช้รถอื่นลากจูง และนํา้หนักรถรวมนํา้หนักบรรทุกทั้ง 

หมดลงบนเพลาล้อสมบูรณ์ในตัวเอง 

                        (7) รถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของลักษณะ 7 คือ รถกึ่งพ่วงซ่ึงหมายความ 

ว่า รถที่ไม่มีแรงขับเคล่ือนในตัวเอง จาํเป็นต้องใช้รถอื่นลากจูง และนํา้หนักรถรวมนํา้หนักบรรทุก 

บางส่วนเฉล่ียลงบนเพลาล้อของรถคันลากจูง 

                        (8) รถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของลักษณะ 8 คือ รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว  

ซ่ึงหมายความว่า รถกึ่งพ่วงที่มีลักษณะเพ่ือใช้บรรทุกสิ่งของที่มีความยาวโดยมีโครงโลหะที่ 

สามารถปรับความยาวของช่วงล้อระหว่างรถลากจูงกบัรถกึ่งพ่วงได้ 

                        (9) รถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของลักษณะ 9 คือ รถลากจูง ซ่ึงหมายความ 

ว่า รถที่มีลักษณะเป็นรถสาํหรับลากจูงรถพ่วง รถกึ่งพ่วง และรถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาวโดยเฉพาะ4

5 

  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการวางหลกัทรพัยเ์พือ่ประกนัความเสียหายและอตัรา

ค่าใชจ่้ายเบื้ องตน้ที่ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะตอ้งใชแ้ก่ผูเ้สียหาย  

การวางหลกัทรพัยข์องผูข้ออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง 

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางต้องวางหลักทรัพย์เป็นเงินสด  

หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่างรวมกนั หรือเป็นสญัญาประกนัภัยและ

กรมธรรม์ประกนัภัยซ่ึงทาํกับบริษัทประกนัภัยที่นายทะเบียนกลางให้ความเหน็ชอบต่อนายทะเบียน

กลาง ในกรณีเป็นสญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภัยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้อง

เป็นผู้เอาประกนัภัย โดยให้บุคคลภายนอก ผู้ได้รับความเสียหายเน่ืองจากการขนส่งของตนเป็นผู้รับ

ประโยชน์ สาํหรับการชดใช้ค่าเสยีหายที่เป็นค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นเพ่ือประกนัความเสียหายอนัเกดิแก่ชีวิต

หรือร่างกายของบุคคลภายนอก และซ่ึงผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้องรับผิดชอบเน่ืองจาก

การขนส่งของตน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ ์วิธกีารและเง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

  จาํนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ตามวรรคหน่ึง ให้กาํหนดตามขนาดและประเภทของ

การประกอบการขนส่งแต่ต้องไม่น้อยกว่าที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

5 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2524 ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ข้อ 11 
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  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ต้องวางหลักทรัพย์มีจาํนวนหรือ

มูลค่าสามหม่ืนบาทสาํหรับรถคันที่หน่ึง และคันละห้าร้อยบาทสาํหรับรถคันต่อ ๆ ไป แต่เม่ือรวมกัน

แล้วทั้งหมดไม่เกนิสามแสนบาท5

6 

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดไม่ว่าทั้งหมด

หรือบางส่วนให้ดอกผลที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่เป็นเงินสดน้ันตกเป็นของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งที่วางหลักทรัพย์ 

  ให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดบัญชีเงินฝาก และการเบิกจ่ายเงิน

จากบัญชีหลักทรัพย์กบัธนาคารตามระเบียบของกระทรวงการคลัง6

7 

  ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่นาํมาวางประกนัตามมาตรา 52 มีจาํนวนหรือมูลค่าลดน้อยลง 

นายทะเบียนกลางมีอาํนาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งนาํหลักทรัพย์มาเพ่ิมเติมให้ครบ

จาํนวนหรือมูลค่าตามที่กาํหนดได้ภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาํสั่ง7

8 

  พันธบัตรรัฐบาลไทยที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้วางเป็นหลักทรัพย์ต้อง

เป็นชนิดที่ขายคืนได้ก่อนครบกาํหนดชําระต้นเงิน และผู้วางหลักทรัพย์ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่

กรมการขนส่งทางบก ส่วนผลประโยชน์อนัเกดิจากพันธบัตรน้ันกรมการขนส่งทางบกจะมอบให้แก่ผู้วาง

หลักทรัพย์8

9 

  ในกรณีที่ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์

ประกนัภัยวางเป็นหลักทรัพย์ สญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกันภัยน้ันต้องทาํกบับริษัทประกันภัย

ที่นายทะเบียนกลางให้ความเหน็ชอบ และมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นผู้เอาประกัน โดย

ให้บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสยีหายเน่ืองจากการขนส่งของตนเป็นผู้รับประโยชน์9

10 

  สญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภัยตามข้อ 6 จะต้องมีความคุ้มครองไม่น้อยกว่า

สามสิบวันนับแต่วันที่ได้นาํมาใช้วางเป็นหลักทรัพย์ และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องเอา

ประกนัภัยความเสยีหายแก่ชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกเน่ืองจากการขนส่งโดยรถของตนที่ใช้ใน

การขนส่งแต่ละคันดังน้ี 

  (1) ความเสียหายแก่ชีวิตหรือร่างกายในวงเงินไม่ตํ่ากว่าห้าหม่ืนบาทสาํหรับการชดใช้

ค่าเสยีหายต่อหน่ึงคนในแต่ละคร้ัง และ 

  (2) ความเสียหายแก่ชีวิตหรือร่างกายในวงเงินไม่ตํ่ากว่าห้าล้านบาทสาํหรับการชดใช้

ค่าเสยีหายในแต่ละคร้ัง10

11 

6 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 4 (1) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
7 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 52 
8 มาตรา 53 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขนส่งทางบก(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2535 
9 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 5ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
10 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 6ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
11 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 7ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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   ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้จัดให้มีการประกันภัยตามกฎหมาย

ว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาํหรับรถคันใดไว้แล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะ

นาํสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมาใช้วางเป็นหลักทรัพย์กไ็ด้ ถ้าปรากฏว่าบริษัท

ประกันภัยน้ันเป็นบริษัทประกันภัยที่นายทะเบียนกลางให้ความเห็นชอบและการเอาประกันความ

เสยีหายตามสญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภัยน้ันไม่น้อยไปกว่าที่กาํหนดไว้ในข้อ 712 

  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซ่ึงประสงค์จะใช้สัญญาประกันภัยและ

กรมธรรม์ประกันภัยวางเป็นหลักทรัพย์ ใช้สาํเนาสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยเป็น

หลักฐาน โดยจะต้องนาํต้นฉบับของสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมาแสดงต่อนาย

ทะเบียนด้วย12

13 

   ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้วางหลักทรัพย์ไว้แล้ว และต่อมา

ประสงค์จะนาํหลักทรัพย์อย่างอื่นตามข้อ 3 วรรคสอง มาวางแทนหลักทรัพย์เดิม ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งย่ืนคาํขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด พร้อมด้วยหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะ

นาํมาวางแทนหลักทรัพย์เดิมน้ัน13

14 

   ค่าใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ทีผู่ไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะตอ้งจา่ยใหแ้ก่ผูเ้สียหาย

หรือทายาท ให้จ่ายตามอตัราดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีที่ผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตาย ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าใช้จ่าย 

อื่น ๆระหว่างการรักษาพยาบาลตามจาํนวนเงินที่ผู้เสยีหายได้แสดงหลักฐานการใช้จ่ายไปจริง แต่ทั้งน้ี

ไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาท 

(2) ในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตายในทนัท ีให้จ่ายค่าปลงศพแก่ทายาทจาํนวน 

หน่ึงหม่ืนบาท 

(3) ในกรณีที่ผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตายในทนัท ีให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมทั้ง 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระหว่างการรักษาพยาบาลตาม (1) และค่าปลงศพตาม (2)15 

  อํานาจในการจาํหน่ายพนัธบตัรของนายทะเบียนกลางเพือ่ชดใชค่้าเสียหาย 

  ในการวางหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งทาํหนังสอืมอบอาํนาจให้นายทะเบียนกลางมีอาํนาจจัดการจาํหน่ายพันธบัตรน้ัน เพ่ือชดใช้

ค่าเสยีหายแทนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วย15

16 

12 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 8ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
13 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 9ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
14 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 10ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
15 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 11ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
16 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 54 
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   หลกัทรพัยที์น่ํามาวางไม่อยู่ในการบงัคบัคดี 

หลักทรัพย์ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งนาํมาวางประกนัตามมาตรา 52 ไม่ 

อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี เว้นแต่จะเป็นการบังคับคดีเพ่ือการชาํระหน้ี ซ่ึงผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งต้องรับผิดชดใช้ค่าเสยีหายที่เกดิแก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอกอนัเน่ืองจาก

การขนส่งของตน16

17 

   ระยะเวลาตามใบอนุญาต  

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง  ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันออกใบอนุญาต17

18 

 การขอต่ออายใุบอนุญาต 

ผู้ได้รับใบอนุญาตซ่ึงประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคาํขอเสียก่อน 

ใบอนุญาตสิ้นอายุแต่การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางและใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งโดยรถขนาดเลก็ จะต้องย่ืนคาํขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยย่ีสบิวัน18

19 

  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการขอต่ออาย ุ

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ 

กาํหนดในกฎกระทรวง19

20 

  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุ

ใบอนุญาต ให้ย่ืนคาํขอตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

                        (1) บุคคลธรรมดา 

                              (ก) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชน 

                              (ข) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 

                              (ค) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

(ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (จ) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 

                        (2) ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

                              (ก) รายช่ือผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ข) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

17 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 55 
18 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 28 วรรคสอง 
19 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 28วรรคสาม 
20 มาตรา 28วรรคสี่ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขนส่งทางบก ฉบับที่ 9 พ.ศ.2522  
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                              (ง) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

(ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ช) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 

                        (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

                              (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นห้าง

หุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

                              (ข) รายช่ือและสญัชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ค) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวของ

ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (จ) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป (ถ้ามี

การเปล่ียนแปลง) 

                              (ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ช) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 

                        (4) บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

                              (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็น 

บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

                              (ข) รายช่ือกรรมการของบริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดัทุกคน 

                              (ค) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวของ

กรรมการของบริษัททุกคน 

                              (ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษัททุกคน 

                              (จ) รายช่ือและสญัชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจาํนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ 

                              (ฉ) สาํเนาหรือภาพถ่ายหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ 

                              (ช) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

(ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ  (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ฌ) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 

                        (5) สหกรณ์ 

                              (ก) บัญชีรายช่ือสมาชิกของสหกรณ์ ฉบับที่นายทะเบียนสหกรณรั์บรอง 

                              (ข) สาํเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ ์(ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 
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                              (ค) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2รูป 

(ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (จ) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 

                        (6) องค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาล หรือตามกฎหมาย

ว่าด้วยการน้ัน ๆ 

                              (ก) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

(ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ข) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ค) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 

การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามกฎกระทรวงน้ี ให้ผู้อนุญาต

ออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่ 21 

   1.1.2 ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 

การไดร้บัอนุญาตจากนายทะเบียน  

ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการขนส่งส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน

การขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่กาํหนดในกฎกระทรวง21

22   

  นายทะเบียน 

ให้นายทะเบียนกลางเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในกรุงเทพมหานคร  การ

ขนส่งระหว่างจังหวัด และการขนส่งระหว่างประเทศ และให้นายทะเบียนประจาํจังหวัดเป็นผู้ออก

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งในจังหวัดของตน22

23 

  ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ให้ย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตตามแบบของ

กรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปน้ี 

  (1) บุคคลธรรมดา 

   (ก) สาํเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ และใบทะเบียนการค้า ถ้ามี 

   (ข) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคนต่าง

ด้าว 

   (ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 

   (ง) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถที่ประสงค์จะใช้ ถ้ามี 

   (จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วใน

วันย่ืนคาํขอ 

21 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2524 ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ข้อ 5 - 7 
22 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 23 
23 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ,ศ,2522 มาตรา 30 วรรคหน่ึง 
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  (2) ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

   (ก) สาํเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนการค้า ถ้ามี 

   (ข) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคนต่าง

ด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

   (ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

   (ง) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

   (จ) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถที่ประสงค์จะใช้ ถ้ามี 

   (ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วใน

วันย่ืนคาํขอ 

  (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

   (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็น

ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

   (ข) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

   (ค) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถที่ประสงค์จะใช้ ถ้ามี(ง) หลักฐานแสดง

กรรมสทิธิ์หรือสทิธคิรอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันย่ืนคาํขอ 

  (4) บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

   (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็น

บริษัทจาํกดัหรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

   (ข) สาํเนาหรือภาพถ่ายหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับ 

   (ค) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

   (ง) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถที่ประสงค์จะใช้ ถ้ามี 

   (จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วใน

วันย่ืนคาํขอ 

  (5) สหกรณ์ 

   (ก) ภาพถ่ายใบสาํคัญรับจดทะเบียนสหกรณ ์

   (ข) บัญชีรายช่ือสมาชิกของสหกรณ์ฉบับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับรอง 

   (ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ ์

   (ง) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

   (จ) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถที่ประสงค์จะใช้ ถ้ามี 

   (ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วใน

วันย่ืนคาํขอ23

24 

24 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2524 ข้อ 2ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 

1 - 11 

                                                           



  การย่ืนคาํขอตามกฎกระทรวงน้ี 

   (1) สําหรับการขนส่งส่วนบุคคลที่ ผู้ขอมีภูมิลําเนาหรือสํานักงานใน

กรุงเทพมหานครให้ย่ืนต่อกรมการขนส่งทางบก 

   (2) สาํหรับการขนส่งส่วนบุคคลที่ผู้ขอมีภมิูลาํเนาหรือสาํนักงานในจังหวัดอื่น

นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนคาํขอต่อสาํนักงานขนส่งจังหวัดน้ัน 2ๆ4

25 

  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ให้ใช้

แบบ ขส.บ. 12 ช.26 

  เพ่ือประโยชน์แก่นายทะเบียนในการกําหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับลักษณะของรถใน

ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ให้กาํหนดลักษณะของรถที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ในการประกอบการ

ขนส่งโดยมีสามลักษณะคือ 

  (1) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร 

  (2) รถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของ 

  (3) รถขนาดเลก็26

27 

  รถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของ มี 9 ลักษณะ ได้แก่ 

                        (1) รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 1 คือ รถกระบะบรรทุก ซ่ึงหมายความว่า

รถซ่ึงส่วนที่ใช้ในการบรรทุกมีลักษณะเป็นกระบะ โดยจะมีหลังคาหรือไม่กไ็ด้ รถที่มีเคร่ืองทุ่นแรง

สาํหรับยกสิ่งของที่จะบรรทุกในกระบะน้ัน ๆ รถที่มีกระบะบรรทุกสามารถยกเท และให้หมายความ

รวมถึงรถซ่ึงส่วนที่ใช้บรรทุกไม่มีด้านข้างหรือด้านท้าย 

                        (2) รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 2 คือ รถตู้บรรทุก ซ่ึงหมายความว่ารถซ่ึง

ส่วนที่ใช้ในการบรรทุกมีลักษณะเป็นตู้ทึบ มีหลังคาถาวร ตัวถังบรรทุกกับห้องผู้ขับรถจะเป็นตอน

เดียวกนัหรือแยกกนัและจะมีบานประตูปิดเปิดสาํหรับการบรรทุกที่ด้านข้างหรือด้านท้ายกไ็ด้ 

                        (3) รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 3 คือ รถบรรทุกของเหลว ซ่ึงหมายความ

ว่ารถซ่ึงส่วนที่ใช้ในการบรรทุกมีลักษณะเป็นถังสําหรับบรรทุกของเหลวตามความเหมาะสมกับ

ของเหลวที่บรรทุกน้ัน 

                        (4) รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 4 คือ รถบรรทุกวัสดุอันตราย ซ่ึง

หมายความว่า รถซ่ึงส่วนที่ใช้ในการบรรทุกมีลักษณะเฉพาะ เพ่ือใช้ในการบรรทุกวัสดุอันตราย เช่น 

นํา้มันเช้ือเพลิง กา๊ซเหลวสารเคมี วัตถุระเบิด วัสดุไวไฟ เป็นต้น 

                        (5) รถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของลักษณะ 5 คือ รถบรรทุกเฉพาะกิจ ซ่ึงหมายความ

ว่ารถซ่ึงส่วนที่ใช้ในการบรรทุกมีลักษณะพิเศษ เพ่ือใช้ในกจิการใดกจิการหน่ึงโดยเฉพาะ เช่น รถบรรทุก

25 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2524 ข้อ 3ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
26 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2524 ข้อ 4(4)(ข) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
27 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2524 ข้อ 9ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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ขวดเคร่ืองด่ืม รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถผสมซีเมนต์ รถบรรทุกเคร่ืองราดยาง รถบรรทุกเคร่ืองทุ่นแรง 

เป็นต้น 

                        (6) รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 6 คือ รถพ่วง ซ่ึงหมายความว่ารถที่ไม่มี

แรงขับเคล่ือนในตัวเอง จาํเป็นต้องใช้รถอื่นลากจูง และนํา้หนักรถรวมนํา้หนักบรรทุกทั้งหมดลงบน

เพลาล้อสมบูรณ์ในตัวเอง 

                        (7) รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 7 คือ รถกึ่งพ่วงซ่ึงหมายความว่า รถที่ไม่

มีแรงขับเคล่ือนในตัวเอง จาํเป็นต้องใช้รถอื่นลากจูง และนํา้หนักรถรวมนํา้หนักบรรทุกบางส่วนเฉล่ียลง

บนเพลาล้อของรถคันลากจูง 

                        (8) รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 8 คือ รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว ซ่ึง

หมายความว่า รถกึ่งพ่วงที่มีลักษณะเพ่ือใช้บรรทุกสิ่งของที่มีความยาวโดยมีโครงโลหะที่สามารถปรับ

ความยาวของช่วงล้อระหว่างรถลากจูงกบัรถกึ่งพ่วงได้ 

                        (9) รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 9 คือ รถลากจูง ซ่ึงหมายความว่า รถที่มี

ลักษณะเป็นรถสาํหรับลากจูงรถพ่วง รถกึ่งพ่วง และรถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาวโดยเฉพาะ27

28 

  ระยะเวลาตามใบอนุญาต  

  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันออกใบอนุญาต28

29 

การขอต่ออายใุบอนุญาต 

ผู้ได้รับใบอนุญาตซ่ึงประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคาํขอเสยีก่อน 

ใบอนุญาตสิ้นอายุแต่การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางและใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งโดยรถขนาดเลก็ จะต้องย่ืนคาํขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยย่ีสบิวัน29

30 

  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการขอต่ออาย ุ

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ 

กาํหนดในกฎกระทรวง30

31 

  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต

ให้ย่ืนคาํขอตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน31

32 

  การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามกฎกระทรวงน้ี ให้ผู้อนุญาต

ออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่32

33 

28 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2524 ข้อ 11ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
29 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 28 วรรคสอง 
30 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 28วรรคสาม 
31 มาตรา 28วรรคสี่ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขนส่งทางบก ฉบับที่ 9 พ.ศ.2522  
32 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2524 ข้อ 6ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
33 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2524 ข้อ 7ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้ย่ืนคาํ

ขอตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหลักฐานการรับแจ้งความของสถานีตาํรวจ หรือ

ใบอนุญาตที่ชาํรุดน้ัน 

  การอนุญาตคาํขอใบแทนใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาต

เดิม แต่ให้ระบุคาํว่า "ใบแทน" ไว้ที่ด้านหน้าด้วย33

34 

    

1.1.3 การประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ  

 การไดร้บัอนุญาตจากนายทะเบียน 

ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 

นายทะเบียนกลางโดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางและผู้ได้รับใบอนุญาต

ดังกล่าวต้องปฏบัิติตามบทบัญญัติทั้งหลายแห่งพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ี เทา่ที่ไม่ขัดต่ออนุสญัญาหรือ

ข้อตกลงระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกบัการขนส่ง 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่กาํหนดใน 

กฎกระทรวง34

35 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 การประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประเภทการขนส่งประจาํทาง หรือ 

ประเภทการขนส่งไม่ประจาํทาง ให้กระทาํได้เฉพาะบุคคลดังต่อไปน้ี 

(1) บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

(2) องค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาล หรือตาม 

กฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

ข้อ 2 การประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประเภทการขนส่งส่วนบุคคลให้กระทาํ 

ได้เฉพาะบุคคลดังต่อไปน้ี 

(1) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

(2) บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

ข้อ 3 ในกรณีที่บุคคลตามข้อ 1 และข้อ 2 มีสาํนักงานใหญ่ต้ังอยู่ในต่างประเทศ  

บุคคลดังกล่าวต้องมีสาํนักงานสาขาหรือสาํนักงานตัวแทนจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและต้ังอยู่ใน

ประเทศไทย 

ข้อ4 ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประเภทการขนส่งประจาํทาง  

หรือประเภทการขนส่งไม่ประจาํทาง ให้ย่ืนคาํขอต่อนายทะเบียนกลางตามแบบของกรมการขนส่งทาง

บก โดยกรอกข้อความเป็นภาษาไทย พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปน้ี 

(1) บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

34 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2524 ข้อ 8ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
35 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องคือ กฎกระทรวงฉบับที่ 29 พ.ศ.2530 
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(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และกรรมการของบริษัท

ทุกคน ซ่ึงรับรองไว้ไม่เกนิหกเดือน 

(ข) รายช่ือกรรมการของบริษัททุกคน 

(ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรประจาํตัวของ

บุคคลซ่ึงได้รับยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจาํตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจาํตัวประชาชนหรือ

ใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวของกรรมการของบริษัททุกคน 

(ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษัททุกคน 

(จ) รายช่ือและสญัชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจาํนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ 

(ฉ) สาํเนาหรือภาพถ่ายหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับของบริษัท 

(ช) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา (ถ้ามี) 

(ซ) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

  (ฌ) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด7 .60 x 12.70 เซนติเมตร ซ่ึง

ถ่ายไว้ไม่เกนิหกเดือน อย่างละ 2รูป 

(ญ) หลักฐานแสดงกรรมสทิธิ์หรือสิทธกิารใช้สถานที่เกบ็รถ 

(ฎ) หลักฐานแสดงกรรมสทิธิ์หรือสทิธคิรอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วใน

วันย่ืนคาํขอ 

(2) องค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาล หรือตาม 

กฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

(ก) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 1 ตรา (ถ้ามี) 

(ข) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

(ค) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร ซ่ึง

ถ่ายไว้ไม่เกนิหกเดือน อย่างละ 2 รูป 

(ง) หลักฐานแสดงกรรมสทิธิ์หรือสทิธกิารใช้สถานที่เกบ็รถ 

(จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธคิรอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วใน

วันย่ืนคาํขอ 

ข้อ 5 ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทการขนส่งส่วน 

บุคคล ให้ย่ืนคาํขอต่อนายทะเบียนกลางตามแบบของกรมการขนส่งทางบก โดยกรอกข้อความเป็น

ภาษาไทยพร้อมด้วยสาํเนาหลักฐานดังต่อไปน้ี 

(1) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

(ก) หนังสอืรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนซ่ึง

รับรองไว้ไม่เกนิหกเดือน 

(ข) รายช่ือและสญัชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
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(ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรประจาํตัวของบุคคล 

ซ่ึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจาํตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจาํตัวประชาชนหรือ

ใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

(ง) สาํเนาหรือภาพทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

(จ) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา (ถ้ามี) 

(ฉ) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

(ช) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร ซ่ึงถ่าย 

ไว้ไม่เกนิหกเดือน อย่างละ 2 รูป 

(ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธกิารใช้สถานที่เกบ็รถ 

(2) บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และกรรมการของบริษัท

ทุกคนซ่ึงรับรองไว้ไม่เกนิหกเดือน 

(ข) รายช่ือกรรมการของบริษัททุกคน 

(ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวของบุคคล

ซ่ึงได้รับยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจาํตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจาํตัวประชาชน หรือ

ใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวของกรรมการของบริษัททุกคน 

(ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษัททุกคน 

(จ) รายช่ือและสญัชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจาํนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ 

(ฉ) สาํเนาหรือภาพถ่ายหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับของบริษัท 

(ช) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา (ถ้ามี) 

(ซ) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

(ฌ) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร ซ่ึง

ถ่ายไว้ไม่เกนิหกเดือน อย่างละ 2 รูป 

(ญ) หลักฐานแสดงกรรมสทิธิ์หรือสิทธกิารใช้สถานที่เกบ็รถ 

ข้อ 6 ในกรณีที่หลักฐานตามข้อ 4 และข้อ 5 เป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องส่งคาํ 

แปลเป็นภาษาไทย ซ่ึงมีการรับรองความถูกต้องโดยหน่วยงานซ่ึงได้รับความเหน็ชอบจากนายทะเบียน

กลางเป็นเวลาไม่เกนิกว่าหกเดือนก่อนวันย่ืนคาํขอมาด้วย 

ข้อ 7 ใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประเภทการขนส่งประจาํทาง  

ประเภทการขนส่งไม่ประจาํทาง หรือประเภทการขนส่งส่วนบุคคลตามกฎกระทรวงน้ี ให้เป็นไปตาม 

แบบที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด 

ข้อ 13 เพ่ือประโยชน์แก่นายทะเบียนกลางในการกาํหนดเง่ือนไขเกี่ยวกบัลักษณะ 

ของรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศตามกฎกระทรวงน้ี ให้นาํลักษณะของรถ 

ที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ในการประกอบการขนส่งตามข้อ 9(1) และ (2) แห่งกฎกระทรวง  
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ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 14 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศตามกฎกระทรวงน้ี หาก 

จะนาํรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศมาใช้ประกอบการขนส่ง รถน้ันต้องมีสภาพม่ันคงแขง็แรง มีเคร่ือง

อุปกรณ์และส่วนควบถูกต้องครบถ้วนตามที่กาํหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในกฎหมายว่าด้วย

การขนส่งทางบกเว้นแต่จะมีอนุสญัญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกบัการขนส่งกาํหนด

ไว้เป็นอย่างอื่น 

ข้อ 15 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศตามกฎกระทรวน้ีต้อง

ปฏบัิติตามบทบัญญัติทั้งหลายแห่งกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ทั้งน้ี เทา่ที่ไม่ขัดต่อ 

อนุสญัญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกบัการขนส่ง และอนุสญัญาหรือข้อตกลง 

ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศที่จะทาํการขนส่งน้ัน35

36 

ระยะเวลาตามใบอนุญาต 

ให้นาํมาตรา 28 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 34 และมาตรา 36 มาใช้บังคับแก่ 

การประกอบการขนส่งระหว่างประเทศโดยอนุโลม36

37 

ระยะเวลาตามมาตรา 28 นาํมาใช้กบัการขนส่งระหว่างประเทศโดยอนุโลม (ใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งประจาํทาง ให้มีอายุเจด็ปีนับแต่วันออกใบอนุญาต  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่

ประจาํทาง ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ และใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 

ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันออกใบอนุญาต) 

ผู้ได้รับใบอนุญาตซ่ึงประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคาํขอเสียก่อน

ใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางและใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ จะต้องย่ืนคาํขอกอ่นใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยย่ีสบิวัน 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ 

กาํหนดในกฎกระทรวง37

38 

ข้อ 8 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประเภทการขนส่ง 

ประจาํทางหรือประเภทการขนส่งไม่ประจาํทาง ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ย่ืนคาํต่อนาย

ทะเบียนกลางตามแบบของกรมการขนส่งทางบก โดยกรอกข้อความเป็นภาษาไทย พร้อมด้วยหลักฐาน

ดังต่อไปน้ี 

(1) บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

(ก)หนังสอืรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และกรรมการของบริษัททุก

คนซ่ึงรับรองไว้ไม่เกนิหกเดือน(ข) รายช่ือกรรมการของบริษัททุกคน 

36 กฎกระทรวงฉบับที่ 29 พ.ศ.2530ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
37 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 25 วรรคสาม 
38 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 28 
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(ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรประจาํตัวของบุคคล

ซ่ึงได้รับยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจาํตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจาํตัวประชาชนหรือ

ใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวของกรรมการของบริษัททุกคน 

(ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษัททุกคน 

(จ) รายช่ือและสญัชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจาํนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ 

(ฉ) สาํเนาหรือภาพถ่ายหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับของบริษัท 

(ช) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร ซ่ึงถ่าย 

ไว้ไม่เกนิหกเดือน อย่างละ 2 รูป (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

(ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธกิารใช้สถานที่เกบ็รถ(ถ้ามีการ

เปล่ียนแปลง) 

(ฌ) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 

(2) องค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาล หรือตาม 

กฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

(ก) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร ซ่ึงถ่าย

ไว้ไม่เกนิหกเดือน อย่างละ 2รูป (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

(ข) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธกิารใช้สถานที่เกบ็รถ (ถ้ามีการ

เปล่ียนแปลง)  

(ค) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 

ข้อ 9 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประเภทการขนส่ง 

ส่วนบุคคลผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ย่ืนคาํขอต่อนายทะเบียนกลางตามแบบของ 

กรมการขนส่งทางบกโดยกรอกข้อความเป็นภาษาไทย พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปน้ี 

(1) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

(ก) หนังสอืรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ซ่ึง

รับรองไว้ไม่เกนิหกเดือน 

            (ข) รายช่ือและสญัชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

(ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรประจาํตัวของบุคคล

ซ่ึงได้รับยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจาํตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจาํตัวประชาชนหรือ

ใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

(ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

(จ) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร ซ่ึงถ่าย 

ไว้ไม่เกนิหกเดือน อย่างละ 2 รูป (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

(ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสทิธิ์หรือสทิธกิารใช้สถานที่เกบ็รถ (ถ้ามีการ

เปล่ียนแปลง) 
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(ช) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 

(2) บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

(ก) หนังสอืรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และกรรมการของบริษัททุก

คน ซ่ึงรับรองไว้ไม่เกนิหกเดือน 

(ข) รายช่ือกรรมการของบริษัททุกคน 

(ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรประจาํตัวของบุคคล

ซ่ึง ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจาํตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจาํตัวประชาชนหรือ 

ใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวของกรรมการของบริษัททุกคน 

(ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษัททุกคน 

(จ) รายช่ือและสญัชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจาํนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคน

ถือ 

(ฉ) สาํเนาหรือภาพถ่ายหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับของบริษัท 

(ช) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร ซ่ึงถ่าย 

ไว้ไม่เกนิหกเดือน อย่างละ 2 รูป (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

(ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธกิารใช้สถานที่เกบ็รถ (ถ้ามีการ

เปล่ียนแปลง) 

(ฌ) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 

ข้อ 10 ให้นาํความข้อ 6 มาใช้มาบังคับแก่การย่ืนหลักฐานประกอบคาํขอต่ออายุ 

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ตามข้อ 8 และข้อ 9 โดยอนุโลม 

ข้อ 11 การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ  

ตามกฎกระทรวงน้ี ให้นายทะเบียนกลางออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่ 

ข้อ 12 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาํลายหรือชาํรุดในสาระสาํคัญ ให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศย่ืนคาํขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อ 

นายทะเบียนกลางตามแบบของกรมการขนส่งทางบก โดยกรอกข้อความเป็นภาษาไทย พร้อมด้วย

หลักฐานการรับแจ้งความของสถานีตาํรวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตน้ันสญูหาย 

สาํหรับกรณีใบอนุญาตดังกล่าวสญูหายภายในประเทศ หรือหลักฐานการรับแจ้ง 

ความของหน่วยงานที่มีอาํนาจในการรับแจ้งความสาํหรับกรณีใบอนุญาตดังกล่าวสญูหายในต่างประเทศ

พร้อมด้วยใบอนุญาตที่ถูกทาํลายหรือชาํรุด แล้วแต่กรณี 

หลักฐานการรับแจ้งความของหน่วยงานที่มีอาํนาจในการรับแจ้งความ สาํหรับ 

กรณีใบอนุญาตดังกล่าวสญูหายในต่างประเทศตามวรรคหน่ึง ต้องมีการรับรองความถูกต้อง 

โดยหน่วยงานซ่ึงได้รับความเหน็ชอบจากนายทะเบียนกลาง 

การอนุญาตคาํขอใบแทนใบอนุญาต ให้นายทะเบียนกลางออกใบอนุญาตตาม 

แบบใบอนุญาตเดิม แต่ให้ระบุคาํว่า "ใบแทน" ไว้ที่ด้านหน้าด้วย 
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  เง่ือนไขในใบอนุญาตขนส่งประจาํทางตามมาตรา 31 เง่ือนไขในใบอนุญาตขนส่งไม่

ประจาํทางตามมาตรา 32 เง่ือนไขในใบอนุญาตขนส่งส่วนบุคคลตามมาตรา 34 ใช้บังคับกบัการขนส่ง

ระหว่างประเทศโดยอนุโลม38

39 

   เงือ่นไขในใบอนุญาตขนส่งประจาํทาง 

ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง ให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของ 

คณะกรรมการกาํหนดเง่ือนไขไว้ในใบอนุญาตเกี่ยวกบั 

(1) จาํนวนรถที่ต้องใช้ในการประกอบการขนส่งตามเส้นทางที่ใช้ในการประกอบ 

การขนส่ง 

(2) สทิธใินรถที่ใช้ประกอบการขนส่งของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

(3) ลักษณะ ชนิด ขนาดและสขีองรถและเคร่ืองหมายของผู้ประกอบการขนส่งที่ต้อง 

ให้ปรากฏประจาํรถทุกคัน 

(4) จาํนวนที่น่ัง เกณฑน์ํา้หนักบรรทุกและวิธกีารบรรทุก 

(5) จาํนวนผู้ประจาํรถ 

(6) เส้นทางที่ใช้ในการประกอบการขนส่ง 

(7) อตัราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง 

(8) สถานที่หยุดและจอดเพ่ือขนถ่ายคน สตัว์ หรือสิ่งของ 

(9) ที่ที่รถจะต้องหยุดในระหว่างเส้นทาง 

(10) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่ง 

(11) เวลาและจาํนวนเที่ยวของการเดินรถ 

(12) เวลาทาํงานประจาํวันในการประกอบการขนส่ง 

(13) สถานที่เกบ็ ซ่อม และบาํรุงรักษารถ 

(14) การประกอบกจิการอื่นนอกจากการประกอบการขนส่งประจาํทาง 

(15) เง่ือนไขอื่นที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางต้องจัดให้มีประกาศเง่ือนไขตาม (6)  

(7) (8) (9) และ (11) ณ ที่ซ่ึงอธบิดีกาํหนด39

40 

เงือ่นไขในใบอนุญาตขนส่งไม่ประจาํทาง 

ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของ 

คณะกรรมการกาํหนดเง่ือนไขไว้ในใบอนุญาตเกี่ยวกบั 

(1) จาํนวนรถที่ต้องใช้ในการประกอบการขนส่ง 

39 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 25 วรรคสาม 
40 พระราชบัญญ่ัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 31 
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(2) ลักษณะ ชนิดและขนาดของรถและเคร่ืองหมายของผู้ประกอบการขนส่งที่ต้อง 

ให้ปรากฏประจาํรถทุกคัน 

(3) จาํนวนที่น่ัง เกณฑน์ํา้หนักบรรทุกและวิธกีารบรรทุก 

(4) จาํนวนผู้ประจาํรถ 

(5) ท้องที่ที่ทาํการขนส่ง 

(6) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่ง 

(7) อตัราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง 

(8) สถานที่หยุดและจอดเพ่ือขนถ่ายคน สตัว์ หรือสิ่งของ 

(9) สถานที่เกบ็ ซ่อม และบาํรุงรักษารถ 

(10) เง่ือนไขอื่นที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางต้องจัดให้มีการประกาศเง่ือนไข 

ตาม (7) และ (8) ณ ที่ซ่ึงอธบิดีกาํหนด40

41 

เงือ่นไขในใบอนุญาตขนส่งส่วนบุคคล 

ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ให้นายทะเบียนกาํหนดเง่ือนไข 

ตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาํหนดไว้ในใบอนุญาตเกี่ยวกบั 

(1) จาํนวนรถที่ต้องใช้ในการประกอบการขนส่ง 

(2) ลักษณะ ชนิด และขนาดของรถและเคร่ืองหมายของผู้ประกอบการขนส่งที่ต้อง 

ให้ปรากฏประจาํรถทุกคัน 

(3) สถานที่เกบ็ ซ่อม และบาํรุงรักษา 

(4) จาํนวนผู้ประจาํรถ 

(5) เง่ือนไขอื่นที่กาํหนดในกฎกระทรวง41

42 

ขอ้ปฏิบติัในการไดร้บัใบอนุญาต 

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศต้องจัดให้มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ในการขนส่งคนโดยสารตามมาตรา 36 ใช้บังคับกบัการขนส่งระหว่างประเทศโดยอนุโลม    

ให้นาํมาตรา 28 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 34 และมาตรา 36 มาใช้บังคับ 

แก่การประกอบการขนส่งระหว่างประเทศโดยอนุโลม42

43        

  ขอ้หา้มในการไดร้บัใบอนุญาต 

  ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เพ่ิม ลดหรือยกเว้นค่าขนส่งหรือ

ค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ43

44 

41 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 32 
42 มาตรา 34 (1) ถึง (3)แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ฉบบัที่ 2 พ.ศ.2523 และมาตรา 34(4) และ (5) แก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก ฉบับที่ 5 พ.ศ.2535 
43 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 25 วรรคสาม 
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  1.1.4 การประกอบการรบัจัดการขนส่ง 

  คณุสมบติัของผูข้อรบัใบอนุญาต 

ให้นาํเร่ืองคุณสมบัติของผู้ประกอบการขนส่งประจาํทางการขนส่งไม่ประจาํทาง 

การขนส่งโดยรถขนาดเลก็มาใช้กบัผู้ประกอบการรับจัดการขนส่งโดยอนุโลม  

  ให้นาํมาตรา 70 ให้นาํมาตรา 24 มาตรา 38 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 46 มาตรา 47 

มาตรา 48 และมาตรา 49 มาใช้บังคับแก่การประกอบการรับจัดการขนส่งโดยอนุโลม44

45 

ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง การขนส่งไม่ประจาํทางและการ 

ขนส่งโดยรถขนาดเลก็ ต้องมีสญัชาติไทยในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจาํกดั หรือ

บริษัทมหาชนจาํกดั ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดัน้ันต้องจดทะเบียนตาม

กฎหมายไทยและมีสาํนักงานใหญ่ต้ังอยู่ในราชอาณาจักรไทย และ 

(1) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมีสญัชาติไทย 

(2) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจาํกดั ผู้เป็นหุ้นส่วนจาํพวกไม่จาํกดัความรับผิดทั้งหมดต้องมี

สญัชาติไทย และทุนของห้างหุ้นส่วนจาํกดัน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสบิเอด็ต้องเป็นของผู้เป็นหุ้นส่วนซ่ึง

เป็นบุคคลธรรมดาและมีสญัชาติไทย 

(3) ในกรณีที่เป็นบริษัทจาํกดั กรรมการบริษัทจาํนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงต้องมีสญัชาติไทย และ

ทุนของบริษัทจาํกดัน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสบิเอด็ต้องเป็นของผู้ถือหุ้น ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและมี

สญัชาติไทย หรือต้องเป็นของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจาํกดั หรือบริษัทจาํกดั หรือ

ต้องเป็นของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีาร

งบประมาณ หรือองค์การของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่า

ด้วยการน้ัน ๆ และบริษัทจาํกดัน้ันต้องไม่มีข้อบังคับ อนุญาตให้มีการออกหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ 

(4) ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจาํกดั กรรมการบริษัทจาํนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงต้องมีสญัชาติ

ไทย และทุนของบริษัทมหาชนจาํกดัน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสบิของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้ทั้งหมด

ต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและมีสญัชาติไทย 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบริษัทจาํกัด หรือบริษัทมหาชนจาํกดัเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนห้าง

หุ้นส่วนจาํกดั บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีลักษณะตาม (1) (2) (3) 

หรือ (4) แล้วแต่กรณ ี

ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอาํนาจยกเว้นคุณสมบัติตามความจาํเป็น หรือ

มีเหตุพิเศษเป็นการเฉพาะรายได้45

46 

 

 

44 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 38 
45 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 70 
46 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522  มาตรา 24 และมาตรา 24 (3) แก้ไขโดยพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2542  
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การไดร้บัอนุญาตจากนายทะเบียน 

ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการรับจัดการขนส่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน

กลางการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่กาํหนดในกฎกระทรวง46

47 

เงือ่นไขในใบอนุญาตรบัจดัการขนส่ง 

ในการออกใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่งให้นายทะเบียนกลาง โดยอนุมัติ 

ของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กาํหนดเง่ือนไขไว้ในใบอนุญาตเกี่ยวกบั 

(1) ท้องที่ที่ประกอบการรับจัดการขนส่ง 

(2) สถานที่ต้ังสาํนักงานของผู้ประกอบการรับจัดการขนส่ง 

(3) สถานที่พักคน สตัว์ หรือเกบ็สิ่งของ 

(4) วิธกีารปฏบัิติเกี่ยวกบัสวัสดิภาพ ความสะดวกและความปลอดภัยในการ 

รับจัดการขนส่ง 

(5) อตัราค่าบริการรับจัดการขนส่ง 

(6) เง่ือนไขอื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่งต้องจัดให้มีการประกาศเง่ือนไขตาม  

(1) (2) (3) (4) และ (5) ณ ที่ซ่ึงอธบิดีกาํหนด47

48 

  หลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการวางหลักทรัพย์เพ่ือประกนัความเสียหายและอตัรา

ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้องใช้แก่ผู้เสียหาย 

การวางหลักทรัพย์ของผู้ขออนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่งนาํเร่ืองการวาง 

หลักทรัพย์ของผู้ขออนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง ผู้ขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

ไม่ประจาํทาง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งส่วนบุคคล ต้องวางหลักทรัพย์เป็นเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสอง

อย่างรวมกนั หรือเป็นสญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภัยซ่ึงทาํกบับริษัทประกนัภัยที่นาย

ทะเบียนกลางให้ความเหน็ชอบต่อนายทะเบียนกลาง ในกรณีเป็นสญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์

ประกนัภัยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องเป็นผู้เอาประกนัภัย โดยให้บุคคลภายนอก ผู้ได้รับ

ความเสียหายเน่ืองจากการขนส่งของตนเป็นผู้รับประโยชน์ สาํหรับการชดใช้ค่าเสยีหายที่เป็นค่าใช้จ่าย

เบ้ืองต้นเพ่ือประกนัความเสียหายอนัเกดิแก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอก และซ่ึงผู้ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้องรับผิดชอบเน่ืองจากการขนส่งของตน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร

และเง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

47 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522  มาตรา 65 
48 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 66 
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  จาํนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ตามวรรคหน่ึง ให้กาํหนดตามขนาดและประเภทของ

การประกอบการขนส่งแต่ต้องไม่น้อยกว่าที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

  ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดไม่ว่าทั้งหมด

หรือบางส่วนให้ดอกผลที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่เป็นเงินสดน้ันตกเป็นของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งที่วางหลักทรัพย์ 

  ให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดบัญชีเงินฝาก และการเบิกจ่ายเงิน

จากบัญชีหลักทรัพย์กบัธนาคารตามระเบียบของกระทรวงการคลัง48

49 

  การวางหลักทรัพย์ของผู้ขออนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่งนาํเร่ืองการวาง

หลักทรัพย์ของผู้ขออนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง ผู้ขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง

มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่นาํมาวางประกนัตามมาตรา 52 มีจาํนวนหรือมูลค่าลดน้อยลง  

นายทะเบียนกลางมีอาํนาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งนาํหลักทรัพย์มาเพ่ิมเติมให้ครบ

จาํนวนหรือมูลค่าตามที่กาํหนดได้ภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาํสั่ง49

50  

ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 65 ต้องวางหลักทรัพย์ต่อนายทะเบียน เพ่ือเป็น 

ประกนัการปฏบัิติตามสญัญารับจัดการขนส่ง ทั้งน้ี ตามจาํนวนหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่กาํหนดใน

กฎกระทรวง50

51 

ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่นาํมาวางประกนัตามมาตรา 67 มีจาํนวนหรือมูลค่าลดน้อยลง  

นายทะเบียนมีอาํนาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตนาํหลักทรัพย์มาเพ่ิมเติมให้ครบจาํนวนหรือมูลค่าตามที่

กาํหนดภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาํสั่ง51

52 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

-ในกฎกระทรวงน้ี 

"ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง" หมายความว่า ผู้ซ่ึงได้รับใบอนุญาตประกอบ 

การขนส่ง ดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง 

(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง 

(3) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ และ 

(4) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล52

53 

การวางหลักทรัพย์สาํหรับการชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นเพ่ือประกนั

ความเสียหายอนัเกดิแก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอกตามมาตรา 52 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

49 มาตรา 52 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก ฉบับที่ 5 พ.ศ.2535 
50 มาตรา 53 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขนส่งทางบก ฉบับที่ 5 พ.ศ.2535 
51 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 67 กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องคือกฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 
52 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 68 
53 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 2ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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ประกอบการขนส่งย่ืนคาํขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด พร้อมด้วยหลักทรัพย์ต่อนาย

ทะเบียนกลางภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหลักทรัพย์ตามวรรคหน่ึง

จะเป็นเงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือสญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภัย กไ็ด้53

54 

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้เงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาล 

ไทยอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่างรวมกนั วางเป็นหลักทรัพย์จาํนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์

ดังกล่าว ให้กาํหนดไว้ดังน้ี 

  (1) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งไม่ประจาํทาง และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลต้องวางหลักทรัพย์มีจาํนวน

หรือมูลค่าสามหม่ืนบาทสาํหรับรถคันที่หน่ึง และคันละห้าร้อยบาทสาํหรับรถคันต่อ ๆ ไป แต่เม่ือ 

รวมกนัแล้วทั้งหมดไม่เกนิสามแสนบาท 

  (2) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ ต้องวางหลักทรัพย์มีจาํนวน

หรือมูลค่าสามหม่ืนบาทสาํหรับรถคันที่หน่ึง และคันละสองร้อยบาทสาํหรับรถคันต่อ ๆ ไป แต่เม่ือ

รวมกนัแล้วทั้งหมดไม่เกนิสองแสนบาท54

55 

   พันธบัตรรัฐบาลไทยที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้วางเป็นหลักทรัพย์ต้อง

เป็นชนิดที่ขายคืนได้ก่อนครบกาํหนดชําระต้นเงิน และผู้วางหลักทรัพย์ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่

กรมการขนส่งทางบก ส่วนผลประโยชน์อนัเกดิจากพันธบัตรน้ันกรมการขนส่งทางบกจะมอบให้แก่ผู้วาง

หลักทรัพย์55

56 

   ในกรณีที่ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์

ประกนัภัยวางเป็นหลักทรัพย์ สญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกันภัยน้ันต้องทาํกับบริษัทประกันภัย

ที่นายทะเบียนกลางให้ความเหน็ชอบ และมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นผู้เอาประกัน โดย

ให้บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสยีหายเน่ืองจากการขนส่งของตนเป็นผู้รับประโยชน์56

57 

   สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยตามข้อ 6 จะต้องมีความคุ้มครองไม่น้อย

กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้นาํมาใช้วางเป็นหลักทรัพย์ และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้อง

เอาประกันภัยความเสียหายแก่ชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกเน่ืองจากการขนส่งโดยรถของตนที่

ใช้ในการขนส่งแต่ละคันดังน้ี 

   (1) ความเสียหายแก่ชีวิตหรือร่างกายในวงเงินไม่ตํ่ากว่าห้าหม่ืนบาทสาํหรับ

การชดใช้ค่าเสยีหายต่อหน่ึงคนในแต่ละคร้ัง และ 

   (2) ความเสยีหายแก่ชีวิตหรือร่างกายในวงเงินไม่ตํ่ากว่าห้าล้านบาทสาํหรับการ

ชดใช้ค่าเสยีหายในแต่ละคร้ัง57

58 

54 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 3ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
55 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 4ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
56 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 5ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
57 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 6ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
58 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 7ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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  -ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้จัดให้มีการประกันภัยตามกฎหมาย

ว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาํหรับรถคันใดไว้แล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะ

นาํสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมาใช้วางเป็นหลักทรัพย์กไ็ด้ ถ้าปรากฏว่าบริษัท

ประกันภัยน้ันเป็นบริษัทประกันภัยที่นายทะเบียนกลางให้ความเห็นชอบ และการเอาประกันความ

เสยีหายตามสญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภัยน้ันไม่น้อยไปกว่าที่กาํหนดไว้ในข้อ 759 

   ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซ่ึงประสงค์จะใช้สัญญาประกันภัยและ

กรมธรรม์ประกันภัยวางเป็นหลักทรัพย์ ใช้สําเนาสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยเป็น

หลักฐาน โดยจะต้องนาํต้นฉบับของสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมาแสดงต่อนาย

ทะเบียนด้วย59

60 

   ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้วางหลักทรัพย์ไว้แล้ว และต่อมา

ประสงค์จะนาํหลักทรัพย์อย่างอื่นตามข้อ 3 วรรคสอง มาวางแทนหลักทรัพย์เดิม ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งย่ืนคาํขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด พร้อมด้วยหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะ

นาํมาวางแทนหลักทรัพย์เดิมน้ัน60

61 

   ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง จะต้องจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย

หรือทายาท ให้จ่ายตามอตัราดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีที่ผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตาย ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าใช้จ่าย 

อื่น ๆระหว่างการรักษาพยาบาลตามจาํนวนเงินที่ผู้เสยีหายได้แสดงหลักฐานการใช้จ่ายไปจริง แต่ทั้งน้ี

ไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาท 

(2) ในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตายในทนัท ีให้จ่ายค่าปลงศพแก่ทายาทจาํนวน 

หน่ึงหม่ืนบาท 

(3) ในกรณีที่ผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตายในทนัท ีให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมทั้ง 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระหว่างการรักษาพยาบาลตาม (1) และค่าปลงศพตาม (2)62 

 อํานาจในการจาํหน่ายพนัธบตัรของนายทะเบียนกลางเพือ่ชดใชค่้าเสียหาย 

ในการวางหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ 

ขนส่งทาํหนังสอืมอบอาํนาจให้นายทะเบียนกลางมีอาํนาจจัดการจาํหน่ายพันธบัตรน้ัน เพ่ือชดใช้

ค่าเสยีหายแทนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วย62

63 

 

 

 

59 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 8ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
60 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 9ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
61 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 10ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
62 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 11ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
63 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา54ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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 หลกัทรพัยที์น่ํามาวางไม่อยู่ในการบงัคบัคดี 

หลักทรัพย์ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งนาํมาวางประกนัตามมาตรา 52  

ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี เว้นแต่จะเป็นการบังคับคดีเพ่ือการชาํระหน้ี ซ่ึงผู้ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องรับผิดชดใช้ค่าเสยีหายที่เกดิแก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอก

อนัเน่ืองจากการขนส่งของตน63

64 

 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ 

ขนส่งไม่ประจาํทาง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ และผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ต้องวางหลักทรัพย์เป็นเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยอย่างใดอย่าง

หน่ึงหรือทั้งสองอย่างรวมกนั หรือเป็นสญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภัยซ่ึงทาํกบับริษัท

ประกนัภัยที่นายทะเบียนกลางให้ความเหน็ชอบต่อนายทะเบียนกลาง ในกรณีเป็นสญัญาประกนัภัยและ

กรมธรรม์ประกนัภัยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องเป็นผู้เอาประกนัภัย โดยให้

บุคคลภายนอก ผู้ได้รับความเสยีหายเน่ืองจากการขนส่งของตนเป็นผู้รับประโยชน์ สาํหรับการชดใช้

ค่าเสยีหายที่เป็นค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นเพ่ือประกนัความเสียหายอนัเกดิแก่ชีวิตหรือร่างกายของ

บุคคลภายนอก และซ่ึงผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้องรับผิดชอบเน่ืองจากการขนส่งของ

ตน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ ์วิธกีารและเง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

จาํนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ตามวรรคหน่ึง ให้กาํหนดตามขนาดและประเภท 

ของการประกอบการขนส่งแต่ต้องไม่น้อยกว่าที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดไม่ว่าทั้งหมด 

หรือบางส่วนให้ดอกผลที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่เป็นเงินสดน้ันตกเป็นของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งที่วางหลักทรัพย์ 

ให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดบัญชีเงินฝาก และการเบิกจ่าย 

เงินจากบัญชีหลักทรัพย์กบัธนาคารตามระเบียบของกระทรวงการคลัง64

65 

 ระยะเวลาตามใบอนุญาต  

ใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่งให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต65

66 

การขอต่ออายใุบอนุญาต 

  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่กาํหนด

ในกฎกระทรวง66

67 

  ขอ้หา้มในการไดร้บัใบอนุญาต 

ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เพ่ิม ลดหรือยกเว้นค่าขนส่งหรือ

ค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ67

68 

64 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 55ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
65 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 52 
66 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 69 วรรคหน่ึง 
67 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 69 วรรคสอง 
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  ให้นาํมาตรา 38 มาใช้บังคับกบัการประกอบการรับจัดการขนส่งโดยอนุโลม 

ให้นาํมาตรา 24 มาตรา 38 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 46 มาตรา  

47 มาตรา 48 และมาตรา 49 มาใช้บังคับแก่การประกอบการรับจัดการขนส่งโดยอนุโลม68

69 

ใบแทนใบอนุญาต 

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องแสดงใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  

หรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ต้ังสาํนักงานของผู้ได้รับใบอนุญาต69

70 

       ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบการขนส่งสญูหาย ถูกทาํลายหรือชาํรุดใน 

สาระสาํคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งย่ืนคาํขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียน

ภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสญูหาย ถูกทาํลายหรือชาํรุดดังกล่าว70

71 

ให้นาํมาตรา 24 มาตรา 38 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 46 มาตรา  

47 มาตรา 48 และมาตรา 49 มาใช้บังคับแก่การประกอบการรับจัดการขนส่งโดยอนุโลม71

72 

   

 1.2 การประกอบการขนส่งคนโดยสาร 

แบ่งเป็น การประกอบการขนส่งประจาํทาง การประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง การ

ประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ การประกอบการการขนส่งส่วนบุคคล การประกอบารขนส่งระหว่าง

ประเทศ การประกอบการรับจัดการขนส่ง 

  1.2.1 การประกอบการขนส่งประจําทาง 

  คณุสมบติัของผูข้อรบัใบอนุญาต 

ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง การขนส่งไม่ประจาํทาง และการขนส่ง

โดยรถขนาดเลก็ ต้องมีสญัชาติไทยในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจาํกดั หรือบริษัท

มหาชนจาํกดั ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดัน้ันต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

ไทยและมีสาํนักงานใหญ่ต้ังอยู่ในราชอาณาจักรไทย และ 

   (1) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมี

สญัชาติไทย 

(2) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจาํกดั ผู้เป็นหุ้นส่วนจาํพวกไม่จาํกดัความ 

รับผิดทั้งหมดต้องมีสญัชาติไทย และทุนของห้างหุ้นส่วนจาํกดัน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสบิเอด็ต้องเป็น

ของผู้เป็นหุ้นส่วนซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและมีสญัชาติไทย 

   (3 ในกรณีที่เป็นบริษัทจาํกดั กรรมการบริษัทจาํนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงต้องมี

สญัชาติไทย และทุนของบริษัทจาํกดัน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสบิเอด็ต้องเป็นของผู้ถือหุ้น ซ่ึงเป็นบุคคล

68 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 52 
69 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 70 
70 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 42 
71 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 
72 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 70 
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ธรรมดาและมีสญัชาติไทย หรือต้องเป็นของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจาํกดั หรือบริษัท

จาํกดั หรือต้องเป็นของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีาร

งบประมาณ หรือองค์การของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่า

ด้วยการน้ัน ๆ และบริษัทจาํกดัน้ันต้องไม่มีข้อบังคับ อนุญาตให้มีการออกหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ 

   (4) ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจาํกดั กรรมการบริษัทจาํนวนไม่น้อยกว่ากึ่ง

หน่ึงต้องมีสญัชาติไทย และทุนของบริษัทมหาชนจาํกดัน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสบิของจาํนวนหุ้นที่

จาํหน่ายได้ทั้งหมดต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและมีสญัชาติไทย 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบริษัทจาํกัด หรือบริษัทมหาชนจาํกดัเป็นห้างหุ้นส่วน 

สามัญจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจาํกดั บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมี

ลักษณะตาม (1) (2) (3) หรือ (4) แล้วแต่กรณ ีให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอาํนาจ

ยกเว้นคุณสมบัติตามความจาํเป็น หรือมีเหตุพิเศษเป็นการเฉพาะรายได้72

73 

 การไดร้บัอนุญาตจากนายทะเบียน 

ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการขนส่งประจาํทาง  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนาย

ทะเบียนการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่กาํหนดในกฎกระทรวง73

74 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี      

                     ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งประจาํทาง ให้ย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตตามแบบของ

กรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปน้ี 

                        (1) บุคคลธรรมดา 

                              (ก) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชน 

                              (ข) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 

                              (ค) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

                              (ง) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70  

เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

                              (จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ 

                              (ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้ว 

ในวันย่ืนคาํขอ 

                        (2) ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

                              (ก) รายช่ือผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ข) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ง) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

73เฉพาะมาตรา 24 (3) แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบญัญัตกิารขนส่งทางบก ฉบบัที่ 9พ.ศ.2542 
74 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 23  
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                              (จ) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

                              (ฉ) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 

เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

                              (ช) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ 

                              (ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้ว 

ในวันย่ืนคาํขอ 

                        (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

                              (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงการจดทะเบียน 

เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

                              (ข) รายช่ือและสญัชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ค) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคน 

ต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (จ) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

                              (ฉ) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

                              (ช) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70  

เซนติเมตร อย่างละ 2รูป 

                              (ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ 

                              (ฌ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธคิรอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้ว 

ในวันย่ืนคาํขอ 

                        (4) บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

                              (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงการจดทะเบียน 

เป็นบริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

                              (ข) รายช่ือกรรมการของบริษัทหรือบริษัทมหาชนจาํกดัทุกคน 

                              (ค) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคน 

ต่างด้าวของกรรมการของบริษัททุกคน 

                              (ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษัททุกคน 

(จ) รายช่ือและสญัชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจาํนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ 

คนถือ 

(ฉ) สาํเนาหรือภาพถ่ายหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ 

                              (ช) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

                              (ซ) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 
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                              (ฌ) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70  

เซนติเมตร อย่างละ 2รูป 

                              (ญ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธกิารใช้สถานที่เกบ็รถ 

                              (ฎ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองรถ  ในกรณีที่มีรถอยู่ 

แล้วในวันย่ืนคาํขอ 

                        (5) สหกรณ์ 

                              (ก) ภาพถ่ายใบสาํคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ 

                              (ข) บัญชีรายช่ือสมาชิกของสหกรณ์ฉบับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับรอง 

                              (ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ์ 

                              (ง) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2ตรา ถ้ามี 

                              (จ) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

                              (ฉ) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70  

เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

                              (ช) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ 

                              (ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้ว 

ในวันย่ืนคาํขอ 

                        (6) องค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาลหรือตาม 

กฎหมายว่าด้วยการน้ัน ๆ 

                              (ก) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

                              (ข) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

                              (ค) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 

เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

                              (ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ 

                              (จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้ว 

ในวันย่ืนคาํขอ 

  ข้อ 3 การย่ืนคาํขอตามกฎกระทรวงน้ี 

                        (1) สาํหรับการขนส่งประจาํทางในเขตกรุงเทพมหานครที่ผู้ขอมีภมิูลาํเนาหรือสาํนักงาน

ในกรุงเทพมหานครให้ย่ืนต่อกรมการขนส่งทางบก 

(2)สาํหรับการขนส่งประจาํทางในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ที่ผู้ขอมี

ภมิูลาํเนาหรือสาํนักงานในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนคาํขอต่อสาํนักงานขนส่งจังหวัด

น้ัน ๆ 

                        (3) สาํหรับการขนส่งประจาํทางระหว่างจังหวัด ให้ย่ืนคาํขอต่อกรมการขนส่งทางบกหรือ

สาํนักงานขนส่งจังหวัดที่เป็นต้นทางหรือปลายทางของการขนส่งน้ัน ๆ 
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                        ข้อ 4 ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ให้ใช้แบบใบอนุญาตท้ายกฎกระทรวงดังต่อไปน้ี 

                        (1) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง 

                              (ก) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ให้ใช้

แบบ ขส.บ. 12 ก. 

                              (ข) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของ 

ให้ใช้แบบ ขส.บ. 12 ข. 

ข้อ 5 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง การขนส่งไม่ประจาํทางหรือการ

ขนส่งโดยรถขนาดเลก็ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ย่ืนคาํขอตามแบบของกรมการขนส่งทาง

บก พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

                        (1) บุคคลธรรมดา 

                              (ก) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชน 

                              (ข) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 

                              (ค) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

(ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (จ) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 

                        (2) ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

                              (ก) รายช่ือผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ข) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ง) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

(ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ช) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 

                        (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

                              (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นห้าง

หุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

                              (ข) รายช่ือและสญัชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ค) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวของ

ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
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                              (จ) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป (ถ้ามี

การเปล่ียนแปลง) 

                              (ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ช) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 

                        (4) บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

                              (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็น 

บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

                              (ข) รายช่ือกรรมการของบริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดัทุกคน 

                              (ค) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวของ

กรรมการของบริษัททุกคน 

                              (ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษัททุกคน 

                              (จ) รายช่ือและสญัชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจาํนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ 

                              (ฉ) สาํเนาหรือภาพถ่ายหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ 

                              (ช) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

(ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ  (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ฌ) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 

                        (5) สหกรณ์ 

                              (ก) บัญชีรายช่ือสมาชิกของสหกรณ์ ฉบับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับรอง 

                              (ข) สาํเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ ์(ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ค) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2รูป 

(ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (จ) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 

                        (6) องค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาล หรือตาม 

กฎหมายว่าด้วยการน้ัน ๆ 

                              (ก) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

(ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ข) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ค) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 
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                       ข้อ 9 เพ่ือประโยชน์แก่นายทะเบียนในการกาํหนดเง่ือนไขเกี่ยวกบัลักษณะของรถใน

ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ให้กาํหนดลักษณะของรถที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ในการประกอบการ

ขนส่งโดยมีสามลักษณะคือ 

                        (1) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร 

                        (2) รถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของ 

                        (3) รถขนาดเลก็ 

                        ข้อ 10 รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารตามข้อ 9 (1) มี 7 มาตรฐาน ได้แก่ 

                        (1) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 คือ รถปรับอากาศพิเศษ ซ่ึงหมายความว่า

รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารซ่ึงมีคัสซี เป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ 

โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่เกบ็สัมภาระไว้โดยเฉพาะมีที่สาํหรับเตรียม

อาหารและเคร่ืองด่ืม มีอุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธ ์และมีห้องสขุภัณฑ์ 

(2) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 2 คือ รถปรับอากาศ ซ่ึงหมายความว่า 

   (ก) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังเกนิ 30 ที่น่ัง โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับ

ผู้โดยสารยืน ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสารมีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถสาํหรับที่เกบ็

สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองดื่มอุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธน้ั์น จะมีหรือไม่กไ็ด้ 

แต่ไม่มีห้องสขุภัณฑ์ 

                              (ข) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังเกนิ 30 ที่น่ังและมีที่สาํหรับผู้โดยสาร

ยืนซ่ึงคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ    สาํหรับที่เกบ็สมัภาระ 

อุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธน้ั์น จะมีหรือไม่กไ็ด้ แต่ไม่มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

และห้องสขุภัณฑ์ 

                              (ค) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังต้ังแต่ 21 ถึง 30 ที่น่ัง โดยไม่กาํหนด

ที่สาํหรับผู้โดยสารยืน ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือด้านท้ายของรถ                       

สาํหรับที่เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธ์ จะมี

หรือไม่กไ็ด้ แต่ไม่มีห้องสุขภัณฑ ์

                              (ง) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังต้ังแต่ 21 ถึง 30 ที่น่ังและมีที่สาํหรับ

ผู้โดยสารยืนซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสารมีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถสาํหรับที่เกบ็

สมัภาระ อุปกรณ์ให้เสยีงและประชาสมัพันธน้ั์น จะมีหรือไม่กไ็ด้ แต่ไม่มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม และห้องสุขภัณฑ์ 

                              (จ) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังไม่เกนิ20 ที่น่ังโดยไม่กาํหนดที่

สาํหรับผู้โดยสารยืน ซ่ึงคัสซีจะเป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ด้ มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ 

จะมีที่เกบ็สัมภาระด้วยหรือไม่กไ็ด้ 

                        (3) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 3 คือ รถที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศซ่ึง

หมายความว่า 
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                              (ก) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ัง 30 ที่น่ัง และมีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน 

ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ ไม่มีที่เกบ็สัมภาระ ที่สาํหรับ

เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสขุภัณฑ์ 

                              (ข) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังเกนิ 30 ที่น่ัง โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับ

ผู้โดยสารยืน ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสารมีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ มีที่เกบ็สัมภาระ แต่

ไม่มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสขุภัณฑ ์

                              (ค) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังต้ังแต่ 21 ถึง 30 ที่น่ัง และมีที่สาํหรับ

ผู้โดยสารยืน ซ่ึงคัสซีจะเป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ด้ มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ ไม่มีที่

เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสขุภัณฑ ์

                              (ง) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังต้ังแต่ 21ถึง 30 ที่น่ัง โดยไม่กาํหนดที่

สาํหรับผู้โดยสารยืน ซ่ึงคัสซีจะเป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ด้ มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ

มีที่เกบ็สัมภาระ แต่ไม่มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสขุภัณฑ์ 

                              (จ) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังต้ังแต่ 13 ถึง 24ที่น่ัง ซ่ึงคัสซีจะ

เป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ด้ มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถจะกาํหนดที่สาํหรับโดยสารยืน

หรือไม่กไ็ด้ และจะมีที่เกบ็สัมภาระด้วยหรือไม่กไ็ด้ 

                              (ฉ) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังไม่เกนิ 12 ที่น่ังโดยไม่กาํหนดที่

สาํหรับผู้โดยสารยืน ซ่ึงคัสซีจะเป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ด้ มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ 

จะมีที่เกบ็สัมภาระด้วยหรือไม่กไ็ด้ 

                        (4) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 คือ รถสองช้ันซ่ึงหมายความว่า 

                              (ก) รถสองช้ันปรับอากาศ ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสารมีทางข้ึนลงทางด้านข้างและมี

ทางข้ึนลงช้ันบนภายในตัวรถอย่างน้อยหน่ึงทาง โดยช้ันล่างกาํหนดให้มีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มี

เคร่ืองปรับอากาศไม่มีที่เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสุขภัณฑ ์

                              (ข) รถสองช้ันที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลง

ด้านข้าง และมีทางข้ึนลงช้ันบนภายในตัวรถอย่างน้อยหน่ึงทาง  โดยช้ันล่างกาํหนดให้มีที่สาํหรับ

ผู้โดยสารยืน ไม่มีที่เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสขุภัณฑ ์

                        (5) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 5 คือ รถพ่วงซ่ึงหมายความว่า 

                              (ก) รถพ่วงปรับอากาศ ซ่ึงไม่มีแรงขับเคล่ือนในตัวเอง จาํเป็นต้องใช้รถอื่น 

ลากจูงและนํา้หนักรถรวมนํา้หนักบรรทุกทั้งหมดลงบนเพลาล้อสมบูรณ์ในตัวเอง ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัส 

ซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้างจะกาํหนดให้มีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน ที่เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับ 

เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธ์ และห้องสขุภัณฑ์หรือไม่กไ็ด้ 

                              (ข) รถพ่วงที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงไม่มีแรงขับเคล่ือนในตัวเอง จาํเป็น 

ต้องใช้รถอื่นลากจูงและนํา้หนักรถรวมนํา้หนักบรรทุกทั้งหมดลงบนเพลาล้อสมบูรณ์ในตัวเอง ซ่ึง 

มีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสารมีทางข้ึนลงด้านข้าง จะกาํหนดให้มีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน ที่เกบ็สมัภาระ  

ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และอุปกรณ์ให้เสยีงและประชาสมัพันธ์หรือไม่กไ็ด้ 
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                        (6) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 6 คือ รถกึ่งพ่วงซ่ึงหมายความว่า 

                              (ก) รถกึ่งพ่วงปรับอากาศซ่ึงมีสองตอน ตอนท้ายมีเพลาล้อชุดเดียวนาํมา 

ต่อพ่วงกบัตอนหน้าทาํให้มีทางเดินติดต่อถึงกนัได้ ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้าน 

ข้าง จะกาํหนดให้มีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน ที่เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม  

อุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธ์ และห้องสขุภัณฑ์หรือไม่กไ็ด้ 

                              (ข) รถกึ่งพ่วงไม่มีเคร่ืองปรับอากาศซ่ึงมีสองตอน ตอนท้ายมีเพลาล้อชุด 

เดียวนาํมาต่อพ่วงกบัตอนหน้า ทาํให้มีทางเดินติดต่อถึงกนัได้ ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทาง 

ข้ึนลงด้านข้าง ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสขุภัณฑ ์จะกาํหนดให้มีที่สาํหรับผู้ 

โดยสารยืน ที่เกบ็สัมภาระ และอุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธห์รือไม่กไ็ด้ 

                        (7) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 7 คือ รถโดยสารเฉพาะกจิ ซ่ึง 

หมายความว่ารถซ่ึงส่วนที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมีลักษณะพิเศษเพ่ือใช้ในกจิการใดกจิการหน่ึง 

โดยเฉพาะ ซ่ึงคัสซีจะเป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ด้ เช่น รถพยาบาล รถบริการซ่อมบาํรุงรักษา  

รถบริการถ่ายทอดวิทยุหรือโทรทศัน์ รถบริการไปรษณีย์ รถบริการธนาคาร รถบริการทางการ 

แพทย์ รถบริการในทา่อากาศยาน เป็นต้น74

75        

  ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นข้อ 2 ทวิ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 

  "ข้อ 2 ทวิ ในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ใดเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

ประจาํทางในเส้นทางใด ให้นายทะเบียนประกาศรับคาํขออนุญาตประกอบการขนส่งเป็นการทั่วไป  

เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวัน โดย  

(1) สาํหรับการขนส่งประจาํทางในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ปิดประกาศไว้ ณ  

กรมการขนส่งทางบก 

(2) สาํหรับการขนส่งประจาํทางในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ปิด 

ประกาศไว้ ณ สาํนักงานขนส่งจังหวัดน้ัน ๆ 

(3) สาํหรับการขนส่งประจาํทางระหว่างจังหวัด ให้ปิดประกาศไว้ ณ กรมการขนส่ง 

ทางบก และสาํนักงานขนส่งจังหวัดที่เป็นต้นทางและปลายทางของการขนส่งน้ัน ๆ 

ทั้งน้ี หากคณะกรรมการเหน็สมควรอนุมัติให้ผู้ใดเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ 

ขนส่งประจาํทางในเส้นทางใด กใ็ห้อนุมัติได้โดยไม่ต้องประกาศรับคาํขอเป็นการทั่วไป"76 

  ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 10 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

 “(1) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 คือ รถปรับอากาศพิเศษ ซ่ึงหมายความว่า 

75 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2524ออกตามความในพระราชบญัญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
76กฎกระทรวงฉบับที่ 24 พ.ศ.2527ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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  (ก) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีการกาํหนดห้องผู้โดยสารเป็นสดัส่วนแยกจาก

ห้องผู้ขับรถ ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสารมีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถมีการจัดวางที่น่ัง

ผู้โดยสารขนานกบัความกว้างของตัวรถไม่เกนิแถวละ 3 ที่น่ัง โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มี

เคร่ืองปรับอากาศ มีที่เกบ็สัมภาระไว้โดยเฉพาะ มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม มีอุปกรณ์ให้

เสยีงและประชาสมัพันธ ์และมีห้องสขุภัณฑ์ 

  (ข) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้างง

หรือที่ด้านท้ายของรถ โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่เกบ็สมัภาระไว้

โดยเฉพาะมีที่สาํหรับเตรียมอาหาร และเคร่ืองด่ืม มีอุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธ ์และมีห้อง

สขุภัณฑ์” 77 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 10 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 

32 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปน้ี

แทน 

"(1) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 คือ รถปรับอากาศพิเศษ ซ่ึง 

หมายความว่า (ก) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีการกาํหนดห้องผู้โดยสารเป็นสดัส่วนแยกจากห้องผู้

ขับรถ ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ มีแบบและการจัดวางที่น่ัง

ผู้โดยสารที่ให้ความสะดวกสบายกว่า (ข) โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่

เกบ็สมัภาระไว้โดยเฉพาะ มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม มีอุปกรณ์ให้เสยีงและประชาสมัพันธ์ 

และมีห้องสขุภัณฑ์ 

(ข) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้าง 

หรือที่ด้านท้ายของรถ โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่เกบ็สมัภาระไว้

โดยเฉพาะ มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม มีอุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธ ์และมีห้อง

สขุภัณฑ์ 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 10 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

"(4) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 คือ รถสองช้ัน ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถ 

โดยสารมีห้องผู้โดยสารทั้งช้ันบนและช้ันล่าง โดยพ้ืนห้องผู้โดยสารทั้งสองช้ันแยกจากกนัอย่างเดด็ขาด 

มีทางข้ึนลงช้ันล่างอยู่ด้านข้าง และมีทางข้ึนลงช้ันบนอยู่ภายในตัวรถอย่างน้อยหน่ึง ทางซ่ึงหมายความ

ว่า 

(ก)รถสองช้ันปรับอากาศพิเศษ ซ่ึงมีแบบและการจัดวางที่น่ังผู้โดยสารที่ให้

ความสะดวกสบายกว่า (ข) โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่เกบ็สัมภาระไว้

77 กฎกระทรวงฉบับที่ 32 พ.ศ.2532ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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โดยเฉพาะ มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม มีอุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธ ์และมีห้อง

สขุภัณฑ์ 

(ข) รถสองช้ันปรับอากาศ ซ่ึงไม่กาํหนดที่สาํหรับผู้โดยสารยืนมี

เคร่ืองปรับอากาศ มีที่เกบ็สัมภาระไว้โดยเฉพาะ มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม มีอุปกรณ์ให้

เสยีงและประชาสมัพันธ ์และมีห้องสขุภัณฑ์ 

(ค) รถสองช้ันปรับอากาศ ซ่ึงไม่กาํหนดที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มี

เคร่ืองปรับอากาศ แต่ไม่มีห้องสขุภัณฑส์าํหรับที่เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

อุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธน้ั์น จะมีหรือไม่กไ็ด้ 

(ง) รถสองช้ันปรับอากาศ ซ่ึงช้ันล่างกาํหนดให้มีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มี

เคร่ืองปรับอากาศแต่ไม่มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสุขภัณฑส์าํหรับที่เกบ็สมัภาระ 

อุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธน้ั์น จะมีหรือไม่กไ็ด้ 

(จ) รถสองช้ันที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงช้ันล่างกาํหนดให้มีที่สาํหรับ

ผู้โดยสารยืนไม่มีที่เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสุขภัณฑ์ 

(ฉ) รถสองช้ันที่ไม่มีปรับอากาศ ซ่ึงไม่กาํหนดให้มีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มีที่

เกบ็สมัภาระ แต่ไม่มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสขุภัณฑ์'78 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกแบบ ขส.บ. 12 ฉ. และแบบ ขส.บ. 12 ช. ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่  

4 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้แบบ  

ขส.บ. 12 ฉ. และแบบ ขส.บ. 12 ช. ท้ายกฎกระทรวงน้ีแทน78

79 

  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการวางหลกัทรพัยเ์พือ่ประกนัความเสียหายและอัตรา

ค่าใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ทีผู่ไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะตอ้งใชแ้ก่ผูเ้สียหาย การวางหลกัทรพัยข์องผู ้

ขออนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง  

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง ต้องวางหลักทรัพย์เป็นเงินสด หรือ 

พันธบัตรรัฐบาลไทยอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่างรวมกนั หรือเป็นสญัญาประกนัภัยและ

กรมธรรม์ประกนัภัยซ่ึงทาํกับบริษัทประกนัภัยที่นายทะเบียนกลางให้ความเหน็ชอบต่อนายทะเบียน

กลาง ในกรณีเป็นสญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภัยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้อง

เป็นผู้เอาประกนัภัย โดยให้บุคคลภายนอก ผู้ได้รับความเสียหายเน่ืองจากการขนส่งของตนเป็นผู้รับ

ประโยชน์ สาํหรับการชดใช้ค่าเสยีหายที่เป็นค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นเพ่ือประกนัความเสียหายอนัเกดิแกชี่วิต

หรือร่างกายของบุคคลภายนอก และซ่ึงผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้องรับผิดชอบเน่ืองจาก

การขนส่งของตน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ ์วิธกีารและเง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

  จาํนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ตามวรรคหน่ึง ให้กาํหนดตามขนาดและประเภทของ

การประกอบการขนส่งแต่ต้องไม่น้อยกว่าที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

78 กฎกระทรวงฉบับที่ 39 พ.ศ.2535ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
79 กฎกระทรวงฉบับที่ 42 พ.ศ.2536ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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  ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดไม่ว่าทั้งหมด

หรือบางส่วนให้ดอกผลที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่เป็นเงินสดน้ันตกเป็นของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งที่วางหลักทรัพย์ 

  ให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดบัญชีเงินฝาก และการเบิกจ่ายเงิน

จากบัญชีหลักทรัพย์กบัธนาคารตามระเบียบของกระทรวงการคลัง79

80 

  ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่นาํมาวางประกนัตามมาตรา 52 มีจาํนวนหรือมูลค่าลดน้อยลง 

นายทะเบียนกลางมีอาํนาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งนาํหลักทรัพย์มาเพ่ิมเติมให้ครบ

จาํนวนหรือมูลค่าตามที่กาํหนดได้ภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาํสั่ง80

81 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

ในกฎกระทรวงน้ี"ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง" หมายความว่า ผู้ซ่ึงได้ 

รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง81

82 

   การวางหลักทรัพย์สาํหรับการชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นเพ่ือประกัน

ความเสียหายอันเกิดแก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอกตามมาตรา 52 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งย่ืนคําขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด พร้อมด้วยหลักทรัพย์ต่อนาย

ทะเบียนกลางภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

  หลักทรัพย์ตามวรรคหน่ึงจะเป็นเงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือสัญญาประกันภัย

และกรมธรรม์ประกนัภัย กไ็ด้82

83 

   ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง ต้องวางหลักทรัพย์มีจาํนวนหรือ

มูลค่าสามหม่ืนบาทสาํหรับรถคันที่หน่ึง และคันละห้าร้อยบาทสาํหรับรถคันต่อ ๆ ไป แต่เม่ือรวมกัน

แล้วทั้งหมดไม่เกนิสามแสนบาท83

84 

   พันธบัตรรัฐบาลไทยที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้วางเป็นหลักทรัพย์ต้อง

เป็นชนิดที่ขายคืนได้ก่อนครบกาํหนดชําระต้นเงิน และผู้วางหลักทรัพย์ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่

กรมการขนส่งทางบก ส่วนผลประโยชน์อนัเกดิจากพันธบัตรน้ันกรมการขนส่งทางบกจะมอบให้แก่ผู้วาง

หลักทรัพย์84

85 

   ในกรณีที่ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์

ประกนัภัยวางเป็นหลักทรัพย์ สญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกันภัยน้ันต้องทาํกับบริษัทประกันภัย

80 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 52 
81 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 53 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติขนส่งทางบก(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2535 
82 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 2(1) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
83 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 3ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
84 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 4(3) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
85 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 5ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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ที่นายทะเบียนกลางให้ความเหน็ชอบ และมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นผู้เอาประกัน โดย

ให้บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสยีหายเน่ืองจากการขนส่งของตนเป็นผู้รับประโยชน์85

86 

   สญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องมีความคุ้มครองไม่น้อยกว่าสามสิบ

วันนับแต่วันที่ได้นํามาใช้วางเป็นหลักทรัพย์ และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องเอา

ประกนัภัยความเสยีหายแก่ชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกเน่ืองจากการขนส่งโดยรถของตนที่ใช้ใน

การขนส่งแต่ละคันดังน้ี 

(1) ความเสียหายแก่ชีวิตหรือร่างกายในวงเงินไม่ตํ่ากว่าห้าหม่ืนบาทสาํหรับการ 

ชดใช้ค่าเสียหายต่อหน่ึงคนในแต่ละคร้ัง และ 

(2) ความเสียหายแก่ชีวิตหรือร่างกายในวงเงินไม่ตํ่ากว่าห้าล้านบาทสาํหรับ 

การชดใช้ค่าเสยีหายในแต่ละคร้ัง86

87 

   ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้จัดให้มีการประกนัภัยตามกฎหมาย

ว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาํหรับรถคันใดไว้แล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะ

นาํสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมาใช้วางเป็นหลักทรัพย์กไ็ด้ ถ้าปรากฏว่าบริษัท

ประกันภัยน้ันเป็นบริษัทประกันภัยที่นายทะเบียนกลางให้ความเหน็ชอบ และการเอาประกันความ

เสยีหายตามสญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภัยน้ันไม่น้อยไปกว่าที่กาํหนดไว้ในข้อ 788 

   ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซ่ึงประสงค์จะใช้สัญญาประกันภัยและ

กรมธรรม์ประกันภัยวางเป็นหลักทรัพย์ ใช้สาํเนาสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยเป็น

หลักฐาน โดยจะต้องนาํต้นฉบับของสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมาแสดงต่อนาย

ทะเบียนด้วย88

89 

   ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้วางหลักทรัพย์ไว้แล้ว และต่อมา

ประสงค์จะนาํหลักทรัพย์อย่างอื่นตามข้อ 3 วรรคสอง มาวางแทนหลักทรัพย์เดิม ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งย่ืนคาํขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด พร้อมด้วยหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะ

นาํมาวางแทนหลักทรัพย์เดิมน้ัน89

90 

   ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง จะต้องจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย

หรือทายาท ให้จ่ายตามอตัราดังต่อไปน้ี 

(3) ในกรณีที่ผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตาย ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าใช้จ่าย 

อื่น ๆระหว่างการรักษาพยาบาลตามจาํนวนเงินที่ผู้เสยีหายได้แสดงหลักฐานการใช้จ่ายไปจริง แต่ทั้งน้ี

ไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาท 

 

86 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 6ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
87 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 7ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
88 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 8ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
89 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 9ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
90 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 10ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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(4) ในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตายในทนัท ีให้จ่ายค่าปลงศพแก่ทายาทจาํนวน 

หน่ึงหม่ืนบาท 

(5) ในกรณีที่ผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตายในทนัท ีให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมทั้ง 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระหว่างการรักษาพยาบาลตาม (1) และค่าปลงศพตาม (2)91 

  อํานาจในการจาํหน่ายพนัธบตัรของนายทะเบียนกลางเพือ่ชดใชค่้าเสียหาย 

  ในการวางหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งทาํหนังสอืมอบอาํนาจให้นายทะเบียนกลางมีอาํนาจจัดการจาํหน่ายพันธบัตรน้ัน เพ่ือชดใช้

ค่าเสยีหายแทนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วย91

92 

  หลกัทรพัยที์น่ํามาวางไม่อยู่ในการบงัคบัคดี 

หลักทรัพย์ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งนาํมาวางประกนัตามมาตรา 52 ไม่ 

อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี เว้นแต่จะเป็นการบังคับคดีเพ่ือการชาํระหน้ี ซ่ึงผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งต้องรับผิดชดใช้ค่าเสยีหายที่เกดิแก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอกอนัเน่ืองจาก

การขนส่งของตน92

93 

     ระยะเวลาตามใบอนุญาต 

  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางให้มีอายุเจด็ปีนับแต่วันออกใบอนุญาต93

94 

   การขอต่ออายใุบอนุญาต 

ผู้ได้รับใบอนุญาตซ่ึงประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคาํขอเสียก่อน 

ใบอนุญาตสิ้นอายุแต่การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางจะต้องย่ืนคาํขอก่อน

ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยย่ีสบิวัน94

95    

 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการขอต่ออาย ุ

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ 

กาํหนดในกฎกระทรวง95

96 

   

 

 

 

 

 

91 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536 ข้อ 11ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
92 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 54 
93 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 55 
94 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 28 วรรคหน่ึง 
95 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 28วรรคสาม 
96 มาตรา 28วรรคสี่ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขนส่งทางบก ฉบับที่ 9 พ.ศ.2522  
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  1.2.2 การประกอบการขนส่งไม่ประจําทาง 

                คณุสมบติัของผูข้อรบัใบอนุญาต  

         ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ต้องมีสญัชาติไทยในกรณีที่ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจาํกดั หรือ

บริษัทมหาชนจาํกดัน้ันต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีสาํนักงานใหญ่ต้ังอยู่ในราชอาณาจักร

ไทย และ 

(1) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมีสญัชาติ 

ไทย 

(2) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจาํกดั ผู้เป็นหุ้นส่วนจาํพวกไม่จาํกดัความรับผิด 

ทั้งหมดต้องมีสญัชาติไทย และทุนของห้างหุ้นส่วนจาํกดัน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสบิเอด็ต้องเป็นของผู้

เป็นหุ้นส่วนซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและมีสญัชาติไทย 

(3) ในกรณีที่เป็นบริษัทจาํกดั กรรมการบริษัทจาํนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงต้องมี 

สญัชาติไทย และทุนของบริษัทจาํกดัน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสบิเอด็ต้องเป็นของผู้ถือหุ้น ซ่ึงเป็นบุคคล

ธรรมดาและมีสญัชาติไทย หรือต้องเป็นของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจาํกดั หรือบริษัท

จาํกดั หรือต้องเป็นของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีาร

งบประมาณ หรือองค์การของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่า

ด้วยการน้ัน ๆ และบริษัทจาํกดัน้ันต้องไม่มีข้อบังคับ อนุญาตให้มีการออกหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ 

(4) ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจาํกดั กรรมการบริษัทจาํนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงต้อง 

มีสญัชาติไทย และทุนของบริษัทมหาชนจาํกดัน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสบิของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้

ทั้งหมดต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบริษัทจาํกัด หรือบริษัทมหาชนจาํกดัเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

จาํกดั บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีลักษณะตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 

แล้วแต่กรณ ี

ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอาํนาจยกเว้นคุณสมบัติตามความ 

จาํเป็น หรือมีเหตุพิเศษเป็นการเฉพาะรายได้96

97 

          การไดร้บัอนุญาตจากนายทะเบียน  

ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 

นายทะเบียนการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่กาํหนดใน

กฎกระทรวง97

98 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

                        ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางให้ย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตตามแบบ

ของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปน้ี 

97 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522  มาตรา 24 และมาตรา 24 (3) แก้ไขโดยพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2542 
98 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 23  
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                        (1) บุคคลธรรมดา 

                              (ก) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชน 

                              (ข) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 

                              (ค) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

                              (ง) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70  

เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

                              (จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ 

                              (ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้ว 

ในวันย่ืนคาํขอ 

                        (2) ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

                              (ก) รายช่ือผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ข) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ง) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

                              (จ) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

                              (ฉ) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

                              (ช) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ 

                              (ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันย่ืน

คาํขอ 

                        (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

                              (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงการจดทะเบียนเป็นห้าง

หุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

                              (ข) รายช่ือและสญัชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ค) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวของ

ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (จ) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

                              (ฉ) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

                              (ช) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2รูป 

                              (ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ 

                              (ฌ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธคิรอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันย่ืน

คาํขอ 
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                        (4) บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

                              (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงการจดทะเบียนเป็นบริษัท

จาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกัด 

                              (ข) รายช่ือกรรมการของบริษัทหรือบริษัทมหาชนจาํกดัทุกคน 

                              (ค) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวของ

กรรมการของบริษัททุกคน 

                              (ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษัททุกคน 

(จ) รายช่ือและสญัชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจาํนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ 

(ฉ) สาํเนาหรือภาพถ่ายหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ 

                              (ช) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

                              (ซ) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

                              (ฌ) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2รูป 

                              (ญ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธกิารใช้สถานที่เกบ็รถ 

                              (ฎ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองรถ  ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันย่ืน

คาํขอ 

                        (5) สหกรณ์ 

                              (ก) ภาพถ่ายใบสาํคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ 

                              (ข) บัญชีรายช่ือสมาชิกของสหกรณ์ฉบับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับรอง 

                              (ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ ์

                              (ง) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2ตรา ถ้ามี 

                              (จ) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

                              (ฉ) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

                              (ช) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ 

                              (ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันย่ืน

คาํขอ 

                        (6) องค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่า

ด้วยการน้ัน ๆ 

                              (ก) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

                              (ข) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

                              (ค) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 

รูป 

                              (ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ 
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                              (จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันย่ืน

คาํขอ 

                          ข้อ 3 การย่ืนคาํขอตามกฎกระทรวงน้ี 

                        (1) สาํหรับการขนส่งไม่ประจาํทางที่ผู้ขอมีภมิูลาํเนาหรือสาํนักงานในกรุงเทพมหานคร

ให้ย่ืนต่อกรมการขนส่งทางบก 

                        (2) สาํหรับการขนส่งไม่ประจาํทางที่ผู้ขอมีภมิูลาํเนาหรือสาํนักงานในจังหวัดอื่นนอกจาก

กรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนคาํขอต่อสาํนักงานขนส่งจังหวัดน้ัน ๆ 

                        ข้อ 4 ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ให้ใช้แบบใบอนุญาตท้ายกฎกระทรวงดังต่อไปน้ี 

(2) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง 

                              (ก) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ให้

ใช้แบบ ขส.บ. 12 ค. 

                              (ข) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ

สิ่งของ ให้ใช้แบบ ขส.บ. 12 ง. 

                        ข้อ 9 เพ่ือประโยชน์แก่นายทะเบียนในการกาํหนดเง่ือนไขเกี่ยวกบัลักษณะของ 

รถในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ให้กาํหนดลักษณะของรถที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ในการ 

ประกอบการขนส่งโดยมีสามลักษณะคือ 

                        (1) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร 

                        (2) รถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของ 

                        (3) รถขนาดเลก็ 

                        ข้อ 10 รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารตามข้อ 9 (1) มี 7 มาตรฐาน ได้แก่ 

                        (1) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 คือ รถปรับอากาศพิเศษ ซ่ึงหมายความว่า

รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารซ่ึงมีคัสซี เป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ 

โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่เกบ็สัมภาระไว้โดยเฉพาะมีที่สาํหรับเตรียม

อาหารและเคร่ืองด่ืม มีอุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธ ์และมีห้องสขุภัณฑ์ 

                        (2) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 2 คือ รถปรับอากาศ ซ่ึงหมายความ 

ว่า 

                              (ก) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังเกนิ 30 ที่น่ัง โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับ

ผู้โดยสารยืน ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสารมีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถสาํหรับที่เกบ็

สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองดื่มอุปกรณ์ให้เสยีงและประชาสมัพันธน้ั์น จะมีหรือไม่กไ็ด้ 

แต่ไม่มีห้องสขุภัณฑ์ 

                              (ข) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังเกนิ 30 ที่น่ังและมีที่สาํหรับผู้โดยสาร

ยืนซ่ึงคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถสาํหรับที่เกบ็สมัภาระ อุปกรณ์
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ให้เสียงและประชาสมัพันธน้ั์น จะมีหรือไม่กไ็ด้ แต่ไม่มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้อง

สขุภัณฑ์ 

                              (ค) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังต้ังแต่ 21 ถึง 30 ที่น่ัง โดยไม่กาํหนด

ที่สาํหรับผู้โดยสารยืน ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถสาํหรับที่

เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธ์ จะมีหรือไม่กไ็ด้ 

แต่ไม่มีห้องสขุภัณฑ์ 

                              (ง) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังต้ังแต่ 21 ถึง 30 ที่น่ังและมีที่สาํหรับ

ผู้โดยสารยืนซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสารมีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถสาํหรับที่เกบ็

สมัภาระ อุปกรณ์ให้เสยีงและประชาสมัพันธน้ั์น จะมีหรือไม่กไ็ด้ แต่ไม่มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม และห้องสุขภัณฑ์ 

                              (จ) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังไม่เกนิ20 ที่น่ังโดยไม่กาํหนดที่

สาํหรับผู้โดยสารยืน ซ่ึงคัสซีจะเป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ด้ มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ 

จะมีที่เกบ็สัมภาระด้วยหรือไม่กไ็ด้ 

                        (3) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 3 คือ รถที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศซ่ึง

หมายความว่า 

                              (ก) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ัง 30 ที่น่ัง และมีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน 

ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ ไม่มีที่เกบ็สัมภาระ ที่สาํหรับ

เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสขุภัณฑ์ 

                              (ข) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังเกนิ 30 ที่น่ัง โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับ

ผู้โดยสารยืน ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสารมีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ มีที่เกบ็สัมภาระ แต่

ไม่มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสขุภัณฑ ์

                              (ค) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังต้ังแต่ 21 ถึง 30 ที่น่ัง และมีที่สาํหรับ

ผู้โดยสารยืน ซ่ึงคัสซีจะเป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ด้ มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ ไม่มีที่

เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสขุภัณฑ ์

                              (ง) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังต้ังแต่ 21ถึง 30 ที่น่ัง โดยไม่กาํหนดที่

สาํหรับผู้โดยสารยืน ซ่ึงคัสซีจะเป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ด้ มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ

มีที่เกบ็สัมภาระ แต่ไม่มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสขุภัณฑ์ 

                              (จ) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังต้ังแต่ 13 ถึง 24ที่น่ัง ซ่ึงคัสซีจะ

เป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ด้ มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถจะกาํหนดที่สาํหรับโดยสารยืน

หรือไม่กไ็ด้ และจะมีที่เกบ็สัมภาระด้วยหรือไม่กไ็ด้ 

                              (ฉ) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังไม่เกนิ 12 ที่น่ังโดยไม่กาํหนดที่

สาํหรับผู้โดยสารยืน ซ่ึงคัสซีจะเป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ด้ มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ 

จะมีที่เกบ็สัมภาระด้วยหรือไม่กไ็ด้ 

                        (4) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 คือ รถสองช้ันซ่ึงหมายความว่า 
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                              (ก) รถสองช้ันปรับอากาศ ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสารมีทางข้ึนลงทางด้านข้างและมี

ทางข้ึนลงช้ันบนภายในตัวรถอย่างน้อยหน่ึงทาง โดยช้ันล่างกาํหนดให้มีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มี

เคร่ืองปรับอากาศไม่มีที่เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสุขภัณฑ ์

                              (ข) รถสองช้ันที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลง

ด้านข้าง และมีทางข้ึนลงช้ันบนภายในตัวรถอย่างน้อยหน่ึงทาง  โดยช้ันล่างกาํหนดให้มีที่สาํหรับ

ผู้โดยสารยืน ไม่มีที่เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสขุภัณฑ ์

                        (5) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 5 คือ รถพ่วงซ่ึงหมายความว่า 

                              (ก) รถพ่วงปรับอากาศ ซ่ึงไม่มีแรงขับเคล่ือนในตัวเอง จาํเป็นต้องใช้รถอื่นลากจูงและ

นํา้หนักรถรวมนํา้หนักบรรทุกทั้งหมดลงบนเพลาล้อสมบูรณ์ในตัวเอง ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มี

ทางข้ึนลงด้านข้างจะกาํหนดให้มีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน ที่เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธ์ และห้องสุขภัณฑห์รือไม่กไ็ด้ 

                              (ข) รถพ่วงที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงไม่มีแรงขับเคล่ือนในตัวเอง จาํเป็นต้องใช้รถ

อื่นลากจูงและนํา้หนักรถรวมนํา้หนักบรรทุกทั้งหมดลงบนเพลาล้อสมบูรณใ์นตัวเอง ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซี

รถโดยสารมีทางข้ึนลงด้านข้าง จะกาํหนดให้มีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน ที่เกบ็สัมภาระ ที่สาํหรับเตรียม

อาหารและเคร่ืองด่ืม และอุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธห์รือไม่กไ็ด้ 

(6) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 6 คือ รถกึ่งพ่วงซ่ึงหมายความว่า 

                              (ก) รถกึ่งพ่วงปรับอากาศซ่ึงมีสองตอน ตอนท้ายมีเพลาล้อชุดเดียวนาํมาต่อพ่วงกบั

ตอนหน้าทาํให้มีทางเดินติดต่อถึงกนัได้ ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้าง จะกาํหนดให้

มีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน ที่เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ให้เสียงและ

ประชาสมัพันธ ์และห้องสุขภัณฑห์รือไม่กไ็ด้ 

                              (ข) รถกึ่งพ่วงไม่มีเคร่ืองปรับอากาศซ่ึงมีสองตอน ตอนท้ายมีเพลาล้อชุดเดียวนาํมา

ต่อพ่วงกบัตอนหน้า ทาํให้มีทางเดินติดต่อถึงกนัได้ ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้าง ที่

สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสุขภัณฑ์ จะกาํหนดให้มีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน ที่เกบ็

สมัภาระ และอุปกรณ์ให้เสยีงและประชาสมัพันธ์หรือไม่กไ็ด้ 

                        (7) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 7 คือ รถโดยสารเฉพาะกจิ ซ่ึงหมายความว่า

รถซ่ึงส่วนที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมีลักษณะพิเศษเพ่ือใช้ในกจิการใดกจิการหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงคัสซีจะ

เป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ด้ เช่น รถพยาบาล รถบริการซ่อมบาํรุงรักษา รถบริการถ่ายทอดวิทยุหรือ

โทรทศัน์ รถบริการไปรษณีย์ รถบริการธนาคาร รถบริการทางการแพทย์ รถบริการในทา่อากาศยาน เป็น

ต้น98

99 

  -ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 10 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

 “(1) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 คือ รถปรับอากาศพิเศษ ซ่ึงหมายความว่า 

99 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2524ออกตามความในพระราชบญัญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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  (ก)รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีการกาํหนดห้องผู้โดยสารเป็นสดัส่วนแยกจากห้อง

ผู้ขับรถ ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสารมีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถมีการจัดวางที่น่ัง

ผู้โดยสารขนานกบัความกว้างของตัวรถไม่เกนิแถวละ 3 ที่น่ัง โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มี

เคร่ืองปรับอากาศ มีที่เกบ็สัมภาระไว้โดยเฉพาะ มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม มีอุปกรณ์ให้

เสยีงและประชาสมัพันธ ์และมีห้องสขุภัณฑ์ 

  (ข)รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้างง

หรือที่ด้านท้ายของรถ โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่เกบ็สมัภาระไว้

โดยเฉพาะมีที่สาํหรับเตรียมอาหาร และเคร่ืองด่ืม มีอุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธ ์และมีห้อง

สขุภัณฑ์” 100 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 10 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 

32 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปน้ี

แทน 

"(1) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 คือ รถปรับอากาศพิเศษ ซ่ึง 

หมายความว่า (ก) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีการกาํหนดห้องผู้โดยสารเป็นสดัส่วนแยกจากห้องผู้

ขับรถ ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ มีแบบและการจัดวางที่น่ัง

ผู้โดยสารที่ให้ความสะดวกสบายกว่า (ข) โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่

เกบ็สมัภาระไว้โดยเฉพาะ มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม มีอุปกรณ์ให้เสยีงและประชาสมัพันธ์ 

และมีห้องสขุภัณฑ์ 

(ข) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้าง 

หรือที่ด้านท้ายของรถ โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่เกบ็สมัภาระไว้

โดยเฉพาะ มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม มีอุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธ ์และมีห้อง

สขุภัณฑ์ 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 10 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

"(4) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 คือ รถสองช้ัน ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถ 

โดยสารมีห้องผู้โดยสารทั้งช้ันบนและช้ันล่าง โดยพ้ืนห้องผู้โดยสารทั้งสองช้ันแยกจากกนัอย่างเดด็ขาด 

มีทางข้ึนลงช้ันล่างอยู่ด้านข้างและมีทางข้ึนลงช้ันบนอยู่ภายในตัวรถอย่างน้อยหน่ึงทางซ่ึงหมายความว่า 

(ง) รถสองช้ันปรับอากาศพิเศษ ซ่ึงมีแบบและการจัดวางที่น่ังผู้โดยสารที่

ให้ความสะดวกสบายกว่า (ข) โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่เกบ็สัมภาระ

100 กฎกระทรวงฉบับที่ 32 พ.ศ.2532ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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ไว้โดยเฉพาะ มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม มีอุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธแ์ละมีห้อง

สขุภัณฑ์ 

(จ) รถสองช้ันปรับอากาศ ซ่ึงไม่กาํหนดที่สาํหรับผู้โดยสารยืนมีคร่ืองปรับ

อากาศ มีที่เกบ็สมัภาระไว้โดยเฉพาะ มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม มีอุปกรณ์ให้เสียงและ

ประชาสมัพันธ ์และมีห้องสขุภัณฑ ์

(ฉ) รถสองช้ันปรับอากาศ ซ่ึงไม่กาํหนดที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มี

เคร่ืองปรับอากาศ แต่ไม่มีห้องสขุภัณฑส์าํหรับที่เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

อุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธน้ั์น จะมีหรือไม่กไ็ด้ 

(ญ) รถสองช้ันปรับอากาศ ซ่ึงช้ันล่างกาํหนดให้มีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มี

เคร่ืองปรับอากาศแต่ไม่มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสขุภัณฑส์าํหรับที่เกบ็สมัภาระ 

อุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธน้ั์น จะมีหรือไม่กไ็ด้ 

(ฎ) รถสองช้ันที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงช้ันล่างกาํหนดให้มีที่สาํหรับ

ผู้โดยสารยืน ไม่มีที่เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสขุภัณฑ ์

(ฏ) รถสองช้ันที่ไม่มีปรับอากาศ ซ่ึงไม่กาํหนดให้มีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มีที่

เกบ็สมัภาระ แต่ไม่มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสขุภัณฑ์'101 

   

  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการวางหลกัทรพัยเ์พือ่ประกนัความเสียหายและอัตรา

ค่าใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ทีผู่ไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะตอ้งใชแ้ก่ผูเ้สียหาย การวางหลกัทรพัยข์องผู ้

ขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง  

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ต้องวางหลักทรัพย์เป็นเงินสด  

หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่างรวมกนั หรือเป็นสญัญาประกนัภัยและ

กรมธรรม์ประกนัภัยซ่ึงทาํกับบริษัทประกนัภัยที่นายทะเบียนกลางให้ความเหน็ชอบต่อนายทะเบียน

กลาง ในกรณีเป็นสญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภัยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้อง

เป็นผู้เอาประกนัภัย โดยให้บุคคลภายนอก ผู้ได้รับความเสียหายเน่ืองจากการขนส่งของตนเป็นผู้รับ

ประโยชน์ สาํหรับการชดใช้ค่าเสยีหายที่เป็นค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นเพ่ือประกนัความเสียหายอนัเกดิแก่ชีวิต

หรือร่างกายของบุคคลภายนอก และซ่ึงผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้องรับผิดชอบเน่ืองจาก

การขนส่งของตน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ ์วิธกีารและเง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

  จาํนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ตามวรรคหน่ึง ให้กาํหนดตามขนาดและประเภทของ

การประกอบการขนส่งแต่ต้องไม่น้อยกว่าที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

  ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดไม่ว่าทั้งหมด

หรือบางส่วนให้ดอกผลที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่เป็นเงินสดน้ันตกเป็นของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งที่วางหลักทรัพย์ 

101 กฎกระทรวงฉบับที่ 39 พ.ศ.2535ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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  ให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดบัญชีเงินฝาก และการเบิกจ่ายเงิน

จากบัญชีหลักทรัพย์กบัธนาคารตามระเบียบของกระทรวงการคลัง101

102 

  ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่นาํมาวางประกนัตามมาตรา 52 มีจาํนวนหรือมูลค่าลดน้อยลง 

นายทะเบียนกลางมีอาํนาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งนาํหลักทรัพย์มาเพ่ิมเติมให้ครบ

จาํนวนหรือมูลค่าตามที่กาํหนดได้ภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาํสั่ง102

103 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 

ข้อ 2 ในกฎกระทรวงน้ี"ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง" หมายความว่า ผู้ซ่ึงได้ 

รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ดังต่อไปน้ี 

(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง 

ข้อ 3 การวางหลักทรัพย์สาํหรับการชดใช้ค่าเสยีหายที่เป็นค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นเพ่ือ 

ประกนัความเสยีหายอนัเกดิแก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอกตามมาตรา 52 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งย่ืนคาํขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด พร้อมด้วยหลักทรัพย์ต่อนาย

ทะเบียนกลางภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

หลักทรัพย์ตามวรรคหน่ึงจะเป็นเงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือสญัญาประกนัภัย

และกรมธรรม์ประกนัภัย กไ็ด้ 

ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้เงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาล 

ไทยอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่างรวมกนั วางเป็นหลักทรัพย์จาํนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์

ดังกล่าว ให้กาํหนดไว้ดังน้ี 

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ต้องวางหลักทรัพย์มีจาํนวน 

หรือมูลค่าสามหม่ืนบาทสาํหรับรถคันที่หน่ึง และคันละห้าร้อยบาทสาํหรับรถคันต่อ ๆ ไป แต่เม่ือ

รวมกนัแล้วทั้งหมดไม่เกนิสามแสนบาท 

ข้อ 5 พันธบัตรรัฐบาลไทยที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้วางเป็น 

หลักทรัพย์ต้องเป็นชนิดที่ขายคืนได้ก่อนครบกาํหนดชาํระต้นเงิน และผู้วางหลักทรัพย์ต้องโอน

กรรมสทิธิ์ให้แก่กรมการขนส่งทางบก ส่วนผลประโยชน์อนัเกดิจากพันธบัตรน้ันกรมการขนส่งทางบกจะ

มอบให้แก่ผู้วางหลักทรัพย์ 

ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้สัญญาประกนัภัยและ 

กรมธรรม์ประกนัภัยวางเป็นหลักทรัพย์ สญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภัยน้ันต้องทาํกบับริษัท

ประกนัภัยที่นายทะเบียนกลางให้ความเหน็ชอบ และมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นผู้เอา

ประกนั โดยให้บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายเน่ืองจากการขนส่งของตนเป็นผู้รับประโยชน์ 

102 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 52 
103 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 53 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติขนส่งทางบก(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2535 
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ข้อ 7 สญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภัยตามข้อ 6 จะต้องมีความคุ้มครอง 

ไม่น้อยกว่าสามสบิวันนับแต่วันที่ได้นาํมาใช้วางเป็นหลักทรัพย์ และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งต้องเอาประกนัภัยความเสียหายแก่ชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกเน่ืองจากการขนส่งโดยรถ

ของตนที่ใช้ในการขนส่งแต่ละคันดังน้ี 

(3) ความเสียหายแก่ชีวิตหรือร่างกายในวงเงินไม่ตํ่ากว่าห้าหม่ืนบาทสาํหรับการ 

ชดใช้ค่าเสียหายต่อหน่ึงคนในแต่ละคร้ัง และ 

(4) ความเสียหายแก่ชีวิตหรือร่างกายในวงเงินไม่ตํ่ากว่าห้าล้านบาทสาํหรับ 

การชดใช้ค่าเสยีหายในแต่ละคร้ัง 

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้จัดให้มีการประกนัภัยตาม 

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาํหรับรถคันใดไว้แล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งจะนาํสญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภัยดังกล่าวมาใช้วางเป็นหลักทรัพย์กไ็ด้ ถ้าปรากฏว่า

บริษัทประกนัภัยน้ันเป็นบริษัทประกนัภัยที่นายทะเบียนกลางให้ความเหน็ชอบ และการเอาประกนั

ความเสียหายตามสญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกันภัยน้ันไม่น้อยไปกว่าที่กาํหนดไว้ในข้อ 7 

ข้อ 9 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซ่ึงประสงค์จะใช้สญัญาประกนัภัยและ 

กรมธรรม์ประกนัภัยวางเป็นหลักทรัพย์ ใช้สาํเนาสญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภัยเป็น

หลักฐาน โดยจะต้องนาํต้นฉบับของสญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภัยดังกล่าวมาแสดงต่อนาย

ทะเบียนด้วย 

ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้วางหลักทรัพย์ไว้แล้ว และ 

ต่อมาประสงค์จะนาํหลักทรัพย์อย่างอื่นตามข้อ 3 วรรคสอง มาวางแทนหลักทรัพย์เดิม ให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งย่ืนคาํขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด พร้อมด้วยหลักทรัพย์ที่

ประสงค์จะนาํมาวางแทนหลักทรัพย์เดิมน้ัน 

ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง จะต้องจ่ายให้แก่ 

ผู้เสียหายหรือทายาท ให้จ่ายตามอตัราดังต่อไปน้ี 

(6) ในกรณีที่ผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตาย ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าใช้จ่าย 

อื่น ๆระหว่างการรักษาพยาบาลตามจาํนวนเงินที่ผู้เสยีหายได้แสดงหลักฐานการใช้จ่ายไปจริง แต่ทั้งน้ี

ไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาท 

(7) ในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตายในทนัท ีให้จ่ายค่าปลงศพแก่ทายาทจาํนวน 

หน่ึงหม่ืนบาท 

(8) ในกรณีที่ผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตายในทนัท ีให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมทั้ง 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระหว่างการรักษาพยาบาลตาม (1) และค่าปลงศพตาม (2)104 

 

 

104 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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 อํานาจในการจาํหน่ายพนัธบตัรของนายทะเบียนกลางเพือ่ชดใชค่้าเสียหาย 

  ในการวางหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งทาํหนังสอืมอบอาํนาจให้นายทะเบียนกลางมีอาํนาจจัดการจาํหน่ายพันธบัตรน้ัน เพ่ือชดใช้

ค่าเสยีหายแทนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วย104

105 

   หลักทรัพย์ที่นาํมาวางไม่อยู่ในการบังคับคดี 

หลักทรัพย์ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งนาํมาวางประกนัตามมาตรา 52 ไม่ 

อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี เว้นแต่จะเป็นการบังคับคดีเพ่ือการชาํระหน้ี ซ่ึงผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งต้องรับผิดชดใช้ค่าเสยีหายที่เกดิแก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอกอนัเน่ืองจาก

การขนส่งของตน105

106 

   ระยะเวลาตามใบอนุญาต  

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันออกใบอนุญาต106

107 

 การขอต่ออายใุบอนุญาต 

ผู้ได้รับใบอนุญาตซ่ึงประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคาํขอเสียก่อน 

ใบอนุญาตสิ้นอายุแต่การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางและใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งโดยรถขนาดเลก็ จะต้องย่ืนคาํขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยย่ีสบิวัน107

108  

         หลกัเกณฑแ์ละวธีิการขอต่ออาย ุ

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ 

กาํหนดในกฎกระทรวง108

109 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

                        ข้อ 5 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุ 

ใบอนุญาต ให้ย่ืนคาํขอตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

                        (1) บุคคลธรรมดา 

                              (ก) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชน 

                              (ข) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 

                              (ค) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

(ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (จ) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 

105 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 54 
106 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 55 
107 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 28 วรรคสอง  
108 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 28วรรคสาม 
109 มาตรา 28วรรคสี่ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขนส่งทางบก ฉบับที่ 9 พ.ศ.2522  
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                        (2) ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

                              (ก) รายช่ือผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ข) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ง) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

(ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ช) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 

                        (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

                              (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นห้าง

หุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

                              (ข) รายช่ือและสญัชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ค) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวของ

ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (จ) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป (ถ้ามี

การเปล่ียนแปลง) 

                              (ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ช) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 

                        (4) บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

                              (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็น 

บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

                              (ข) รายช่ือกรรมการของบริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดัทุกคน 

                              (ค) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวของ

กรรมการของบริษัททุกคน 

                              (ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษัททุกคน 

                              (จ) รายช่ือและสญัชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจาํนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ 

                              (ฉ) สาํเนาหรือภาพถ่ายหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ 

                              (ช) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

(ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ  (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ฌ) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 
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                        (5) สหกรณ์ 

                              (ก) บัญชีรายช่ือสมาชิกของสหกรณ์ ฉบับที่นายทะเบียนสหกรณรั์บรอง 

                              (ข) สาํเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ ์(ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ค) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2รูป 

(ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (จ) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 

                        (6) องค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาล หรือตาม 

กฎหมายว่าด้วยการน้ัน ๆ 

                              (ก) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

(ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ข) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ค) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 

ข้อ 7 การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามกฎกระทรวงน้ี ให้ 

ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่ 

                         

1.2.3 การประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก 

คณุสมบติัของผูข้อรบัใบอนุญาต  

       ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ ต้องมีสญัชาติไทยในกรณีที่ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจาํกดั หรือ

บริษัทมหาชนจาํกดัน้ันต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีสาํนักงานใหญ่ต้ังอยู่ในราชอาณาจักร

ไทย และ 

(1) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมีสญัชาติ 

ไทย 

(2) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจาํกดั ผู้เป็นหุ้นส่วนจาํพวกไม่จาํกดัความรับผิด

ทั้งหมดต้องมีสญัชาติไทย และทุนของห้างหุ้นส่วนจาํกัดน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอด็ต้องเป็นของผู้

เป็นหุ้นส่วนซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและมีสญัชาติไทย 

(3) ในกรณีที่เป็นบริษัทจาํกดั กรรมการบริษัทจาํนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงต้องมี

สญัชาติไทย และทุนของบริษัทจาํกดัน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสบิเอด็ต้องเป็นของผู้ถือหุ้น ซ่ึงเป็นบุคคล

ธรรมดาและมีสญัชาติไทย หรือต้องเป็นของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจาํกดั หรือบริษัท

จาํกดั หรือต้องเป็นของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีาร

งบประมาณ หรือองค์การของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่า

ด้วยการน้ัน ๆ และบริษัทจาํกดัน้ันต้องไม่มีข้อบังคับ อนุญาตให้มีการออกหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ 
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(4) ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจาํกดั กรรมการบริษัทจาํนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงต้อง 

มีสญัชาติไทย และทุนของบริษัทมหาชนจาํกดัน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสบิของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้

ทั้งหมดต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบริษัทจาํกัด หรือบริษัทมหาชนจาํกดัเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจด

ทะเบียนห้างหุ้นส่วนจาํกดั บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีลักษณะตาม 

(1) (2) (3) หรือ (4) แล้วแต่กรณ ี

ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอาํนาจยกเว้นคุณสมบัติตามความ

จาํเป็น หรือมีเหตุพิเศษเป็นการเฉพาะรายได้109

110 

          การไดร้บัอนุญาตจากนายทะเบียน  

ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 

นายทะเบียน 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่กาํหนดใน 

กฎกระทรวง110

111 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

                        ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ ให้ย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตตาม

แบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปน้ี 

                        (1) บุคคลธรรมดา 

                              (ก) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชน 

                              (ข) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 

                              (ค) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

                              (ง) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70  

เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

                              (จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ 

                              (ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้ว 

ในวันย่ืนคาํขอ 

                        (2) ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

                              (ก) รายช่ือผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ข) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ง) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

                              (จ) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

110 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522  มาตรา 24 และมาตรา 24 (3) แก้ไขโดยพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2542  
111 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 23  
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                              (ฉ) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 

เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

                              (ช) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ 

                              (ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันย่ืน

คาํขอ 

                        (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

                              (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงการจดทะเบียนเป็นห้าง

หุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

                              (ข) รายช่ือและสญัชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ค) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวของ

ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (จ) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

                              (ฉ) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

                              (ช) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2รูป 

                              (ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ 

                              (ฌ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธคิรอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันย่ืน

คาํขอ 

                        (4) บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

                              (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงการจดทะเบียนเป็นบริษัท

จาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกัด 

                              (ข) รายช่ือกรรมการของบริษัทหรือบริษัทมหาชนจาํกดัทุกคน 

                              (ค) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวของ

กรรมการของบริษัททุกคน 

                              (ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษัททุกคน 

(จ) รายช่ือและสญัชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจาํนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ 

(ฉ) สาํเนาหรือภาพถ่ายหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ 

                              (ช) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

                              (ซ) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

                              (ฌ) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2รูป 

                              (ญ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธกิารใช้สถานที่เกบ็รถ 
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                              (ฎ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองรถ  ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันย่ืน

คาํขอ 

                        (5) สหกรณ์ 

                              (ก) ภาพถ่ายใบสาํคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ 

                              (ข) บัญชีรายช่ือสมาชิกของสหกรณ์ฉบับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับรอง 

                              (ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ์ 

                              (ง) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2ตรา ถ้ามี 

                              (จ) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

                              (ฉ) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

                              (ช) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ 

                              (ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันย่ืน

คาํขอ 

                        (6) องค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่า

ด้วยการน้ัน ๆ 

                              (ก) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

                              (ข) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

                              (ค) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

                              (ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ 

                              (จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันย่ืน

คาํขอ 

                        ข้อ 3 การย่ืนคาํขอตามกฎกระทรวงน้ี 

                        (1) สาํหรับการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ในเขตกรุงเทพมหานครให้ย่ืนต่อกรมการขนส่งทาง

บก 

                        (2) สาํหรับการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  ให้ย่ืน

คาํขอต่อสาํนักงานขนส่งจังหวัดน้ัน ๆ 

ข้อ 4 ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ให้ใช้แบบใบอนุญาตท้ายกฎกระทรวง                        

ข้อ 9 เพ่ือประโยชน์แก่นายทะเบียนในการกาํหนดเง่ือนไขเกี่ยวกบัลักษณะของ 

รถในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ให้กาํหนดลักษณะของรถที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ในการ 

ประกอบการขนส่งโดยมีสามลักษณะคือ 

                        (1) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร 

                        (2) รถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของ 

                        (3) รถขนาดเลก็ 

 

1 - 57 



                        ข้อ 10 รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารตามข้อ 9 (1) มี 7 มาตรฐาน ได้แก่ 

                        (1) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 คือ รถปรับอากาศพิเศษ ซ่ึงหมายความว่า

รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารซ่ึงมีคัสซี เป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ 

โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่เกบ็สัมภาระไว้โดยเฉพาะมีที่สาํหรับเตรียม

อาหารและเคร่ืองด่ืม มีอุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธ ์และมีห้องสขุภัณฑ์ 

                        (2) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 2 คือ รถปรับอากาศ ซ่ึงหมายความว่า 

                              (ก) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังเกนิ 30 ที่น่ัง โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับ

ผู้โดยสารยืน ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสารมีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถสาํหรับที่เกบ็

สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองดื่มอุปกรณ์ให้เสยีงและประชาสมัพันธน้ั์น จะมีหรือไม่กไ็ด้ 

แต่ไม่มีห้องสขุภัณฑ์ 

                              (ข) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังเกนิ 30 ที่น่ังและมีที่สาํหรับผู้โดยสาร

ยืนซ่ึงคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถสาํหรับที่เกบ็สมัภาระ อุปกรณ์

ให้เสียงและประชาสมัพันธน้ั์น จะมีหรือไม่กไ็ด้ แต่ไม่มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้อง

สขุภัณฑ์ 

                              (ค) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังต้ังแต่ 21 ถึง 30 ที่น่ัง โดยไม่กาํหนด

ที่สาํหรับผู้โดยสารยืน ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถสาํหรับที่

เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธ์ จะมีหรือไม่กไ็ด้ 

แต่ไม่มีห้องสขุภัณฑ์ 

                              (ง) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังต้ังแต่ 21 ถึง 30 ที่น่ังและมีที่สาํหรับ

ผู้โดยสารยืนซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสารมีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถสาํหรับที่เกบ็

สมัภาระ อุปกรณ์ให้เสยีงและประชาสมัพันธน้ั์น จะมีหรือไม่กไ็ด้ แต่ไม่มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม และห้องสุขภัณฑ์ 

                              (จ) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังไม่เกนิ20 ที่น่ังโดยไม่กาํหนดที่

สาํหรับผู้โดยสารยืน ซ่ึงคัสซีจะเป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ด้ มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ 

จะมีที่เกบ็สัมภาระด้วยหรือไม่กไ็ด้ 

                        (3) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 3 คือ รถที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศซ่ึง

หมายความว่า 

                              (ก) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ัง 30 ที่น่ัง และมีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน 

ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ ไม่มีที่เกบ็สัมภาระ ที่สาํหรับ

เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสขุภัณฑ์ 

                              (ข) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังเกนิ 30 ที่น่ัง โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับ

ผู้โดยสารยืน ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสารมีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ มีที่เกบ็สัมภาระ แต่

ไม่มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสขุภัณฑ ์
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                              (ค) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังต้ังแต่ 21 ถึง 30 ที่น่ัง และมีที่สาํหรับ

ผู้โดยสารยืน ซ่ึงคัสซีจะเป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ด้ มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ ไม่มีที่

เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสขุภัณฑ ์

                              (ง) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังต้ังแต่ 21ถึง 30 ที่น่ัง โดยไม่กาํหนดที่

สาํหรับผู้โดยสารยืน ซ่ึงคัสซีจะเป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ด้ มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ

มีที่เกบ็สัมภาระ แต่ไม่มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสขุภัณฑ์ 

                              (จ) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังต้ังแต่ 13 ถึง 24ที่น่ัง ซ่ึงคัสซีจะ

เป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ด้ มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถจะกาํหนดที่สาํหรับโดยสารยืน

หรือไม่กไ็ด้ และจะมีที่เกบ็สัมภาระด้วยหรือไม่กไ็ด้ 

                              (ฉ) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังไม่เกนิ 12 ที่น่ังโดยไม่กาํหนดที่

สาํหรับผู้โดยสารยืน ซ่ึงคัสซีจะเป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ด้ มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ 

จะมีที่เกบ็สัมภาระด้วยหรือไม่กไ็ด้ 

                        (4) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 คือ รถสองช้ันซ่ึงหมายความว่า 

                              (ก) รถสองช้ันปรับอากาศ ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสารมีทางข้ึนลงทางด้านข้างและมี

ทางข้ึนลงช้ันบนภายในตัวรถอย่างน้อยหน่ึงทาง โดยช้ันล่างกาํหนดให้มีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มี

เคร่ืองปรับอากาศไม่มีที่เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสุขภัณฑ ์

                              (ข) รถสองช้ันที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลง

ด้านข้าง และมีทางข้ึนลงช้ันบนภายในตัวรถอย่างน้อยหน่ึงทาง  โดยช้ันล่างกาํหนดให้มีที่สาํหรับ

ผู้โดยสารยืน ไม่มีที่เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสขุภัณฑ ์

                        (5) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 5 คือ รถพ่วงซ่ึงหมายความว่า 

                              (ก) รถพ่วงปรับอากาศ ซ่ึงไม่มีแรงขับเคล่ือนในตัวเอง จาํเป็นต้องใช้รถอื่นลากจูงและ

นํา้หนักรถรวมนํา้หนักบรรทุกทั้งหมดลงบนเพลาล้อสมบูรณ์ในตัวเอง ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มี

ทางข้ึนลงด้านข้างจะกาํหนดให้มีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน ที่เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธ์ และห้องสุขภัณฑห์รือไม่กไ็ด้ 

                              (ข) รถพ่วงที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงไม่มีแรงขับเคล่ือนในตัวเอง จาํเป็นต้องใช้รถ

อื่นลากจูงและนํา้หนักรถรวมนํา้หนักบรรทุกทั้งหมดลงบนเพลาล้อสมบูรณ์ในตัวเอง ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซี

รถโดยสารมีทางข้ึนลงด้านข้าง จะกาํหนดให้มีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน ที่เกบ็สัมภาระที่สาํหรับเตรียม

อาหารและเคร่ืองด่ืม และอุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธห์รือไม่กไ็ด้ 

                        (6) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 6 คือ รถกึ่งพ่วงซ่ึงหมายความว่า 

                              (ก) รถกึ่งพ่วงปรับอากาศซ่ึงมีสองตอน ตอนท้ายมีเพลาล้อชุดเดียวนาํมาต่อพ่วงกบั

ตอนหน้าทาํให้มีทางเดินติดต่อถึงกนัได้ ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้าง จะกาํหนดให้

มีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน ที่เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ให้เสียงและ

ประชาสมัพันธ ์และห้องสุขภัณฑห์รือไม่กไ็ด้ 
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                              (ข) รถกึ่งพ่วงไม่มีเคร่ืองปรับอากาศซ่ึงมีสองตอน ตอนท้ายมีเพลาล้อชุดเดียวนาํมา

ต่อพ่วงกบัตอนหน้า ทาํให้มีทางเดินติดต่อถึงกนัได้ ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้าง ที่

สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสุขภัณฑ์ จะกาํหนดให้มีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน ที่เกบ็

สมัภาระ และอุปกรณ์ให้เสยีงและประชาสมัพันธ์หรือไม่กไ็ด้ 

                        (7) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 7 คือ รถโดยสารเฉพาะกจิ ซ่ึงหมายความว่า

รถซ่ึงส่วนที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมีลักษณะพิเศษเพ่ือใช้ในกจิการใดกจิการหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงคัสซีจะ

เป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ด้ เช่น รถพยาบาล รถบริการซ่อมบาํรุงรักษา รถบริการถ่ายทอดวิทยุหรือ

โทรทศัน์ รถบริการไปรษณีย์ รถบริการธนาคาร รถบริการทางการแพทย์ รถบริการในทา่อากาศยาน เป็น

ต้น 

                     ข้อ 12 รถขนาดเลก็ตามข้อ 9 (3) ได้แก่ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและสิ่งของรวมกนั

ซ่ึงคัสซีจะเป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ด้ และอาจมีทางข้ึนลงด้านข้างหรือด้านท้ายของรถ ที่น่ังจาํนวน

ไม่เกนิ 20 ที่น่ัง โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับผู้โดยสาร และมีที่สาํหรับบรรทุกสิ่งของรวมไปกบัผู้โดยสาร111

112 

  -ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 10 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

 “(1) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 คือ รถปรับอากาศพิเศษ ซ่ึงหมายความว่า 

  (ก)รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีการกาํหนดห้องผู้โดยสารเป็นสดัส่วนแยกจากห้อง

ผู้ขับรถ ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสารมีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถมีการจัดวางที่น่ัง

ผู้โดยสารขนานกบัความกว้างของตัวรถไม่เกนิแถวละ 3 ที่น่ัง โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มี

เคร่ืองปรับอากาศ มีที่เกบ็สัมภาระไว้โดยเฉพาะ มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม มีอุปกรณ์ให้

เสยีงและประชาสมัพันธ ์และมีห้องสขุภัณฑ ์

  (ข)รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้างง

หรือที่ด้านท้ายของรถ โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่เกบ็สมัภาระไว้

โดยเฉพาะมีที่สาํหรับเตรียมอาหาร และเคร่ืองด่ืม มีอุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธ ์และมีห้อง

สขุภัณฑ์” 113 

  -รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 10 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 

32 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปน้ี

แทน 

"(1) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 คือ รถปรับอากาศพิเศษ ซ่ึง 

หมายความว่า 

112 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2524ออกตามความในพระราชบญัญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
113 กฎกระทรวงฉบับที่ 32 พ.ศ.252ออกตามความในพระราชบญัญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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 (ก) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีการกาํหนดห้องผู้โดยสารเป็นสดัส่วนแยกจาก

ห้องผู้ขับรถ ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ มีแบบและการจัด

วางที่น่ังผู้โดยสารที่ให้ความสะดวกสบายกว่า (ข) โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มี

เคร่ืองปรับอากาศ มีที่เกบ็สัมภาระไว้โดยเฉพาะ มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม มีอุปกรณ์ให้

เสยีงและประชาสมัพันธ ์และมีห้องสขุภัณฑ์ 

(ข) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้าง 

หรือที่ด้านท้ายของรถ โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่เกบ็สมัภาระไว้

โดยเฉพาะ มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองดื่ม มีอุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธ ์และมีห้อง

สขุภัณฑ์” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 10 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

"(4) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 คือ รถสองช้ัน ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถ 

โดยสารมีห้องผู้โดยสารทั้งช้ันบนและช้ันล่าง โดยพ้ืนห้องผู้โดยสารทั้งสองช้ันแยกจากกนัอย่างเดด็ขาด 

มีทางข้ึนลงช้ันล่างอยู่ด้านข้าง และมีทางข้ึนลงช้ันบนอยู่ภายในตัวรถอย่างน้อยหน่ึง ทางซ่ึงหมายความ

ว่า 

(ก) รถสองช้ันปรับอากาศพิเศษ ซ่ึงมีแบบและการจัดวางที่น่ังผู้โดยสารที่

ให้ความสะดวกสบายกว่า (ข) โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่เกบ็สัมภาระ

ไว้โดยเฉพาะ มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม มีอุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธ ์และมีห้อง

สขุภัณฑ์ 

(ข) รถสองช้ันปรับอากาศ ซ่ึงไม่กาํหนดที่สาํหรับผู้โดยสารยืนมีฌคร่ืองปรับ

อากาศ มีที่เกบ็สมัภาระไว้โดยเฉพาะ มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม มีอุปกรณ์ให้เสียงและ

ประชาสมัพันธ ์และมีห้องสขุภัณฑ ์

(ค)รถสองช้ันปรับอากาศ ซ่ึงไม่กาํหนดที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มี

เคร่ืองปรับอากาศแต่ไม่มีห้องสขุภัณฑส์าํหรับที่เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

อุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธน้ั์น จะมีหรือไม่กไ็ด้ 

(ง) รถสองช้ันปรับอากาศ ซ่ึงช้ันล่างกาํหนดให้มีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มี

เคร่ืองปรับอากาศแต่ไม่มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสุขภัณฑส์าํหรับที่เกบ็สมัภาระ 

อุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธน้ั์น จะมีหรือไม่กไ็ด้ 

(จ) รถสองช้ันที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงช้ันล่างกาํหนดให้มีที่สาํหรับ

ผู้โดยสารยืนไม่มีที่เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสุขภัณฑ์ 

(ฉ) รถสองช้ันที่ไม่มีปรับอากาศ ซ่ึงไม่กาํหนดให้มีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มีที่

เกบ็สมัภาระ แต่ไม่มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสขุภัณฑ์'114 

114 กฎกระทรวงฉบับที่ 39 พ.ศ.2535ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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  -รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกแบบ ขส.บ. 12 ฉ. และแบบ ขส.บ. 12 ช. ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่  

4 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้แบบ  

ขส.บ. 12 ฉ. และแบบ ขส.บ. 12 ช. ท้ายกฎกระทรวงน้ีแทน114

115 

   ระยะเวลาตามใบอนุญาต  

  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาด

เลก็ และใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันออกใบอนุญาต115

116  

 การขอต่ออายใุบอนุญาต 

ผู้ได้รับใบอนุญาตซ่ึงประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคาํขอเสียก่อน 

ใบอนุญาตสิ้นอายุแต่การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางและใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งโดยรถขนาดเลก็ จะต้องย่ืนคาํขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยย่ีสบิวัน116

117  

   การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ 

กาํหนดในกฎกระทรวง117

118 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

                        ข้อ 5 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุ

ใบอนุญาต ให้ย่ืนคาํขอตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

                        (1) บุคคลธรรมดา 

                              (ก) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชน 

                              (ข) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 

                              (ค) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

(ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (จ) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 

                        (2) ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

                              (ก) รายช่ือผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ข) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ง) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

(ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

115 กฎกระทรวงฉบับที่ 42 พ.ศ.2536ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
116 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 28 วรรคสอง 
117 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 28วรรคสาม 
118 มาตรา 28วรรคสี่ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขนส่งทางบก ฉบับที่ 9 พ.ศ.2522  
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                              (จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ช) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 

                        (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

                              (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นห้าง

หุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

                              (ข) รายช่ือและสญัชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ค) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวของ

ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (จ) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป (ถ้ามี

การเปล่ียนแปลง) 

                              (ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ช) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 

                        (4) บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

                              (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นบริษัท

จาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกัด 

                              (ข) รายช่ือกรรมการของบริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดัทุกคน 

                              (ค) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวของ

กรรมการของบริษัททุกคน 

                              (ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษัททุกคน 

                              (จ) รายช่ือและสญัชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจาํนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ 

                              (ฉ) สาํเนาหรือภาพถ่ายหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ 

                              (ช) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

(ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ  (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ฌ) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 

                        (5) สหกรณ์ 

                              (ก) บัญชีรายช่ือสมาชิกของสหกรณ์ ฉบับที่นายทะเบียนสหกรณรั์บรอง 

                              (ข) สาํเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ์ (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ค) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2รูป 

(ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 
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                              (จ) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 

                        (6) องค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาล หรือตามกฎหมาย

ว่าด้วยการน้ัน ๆ 

                              (ก) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

(ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ข) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิการใช้สถานที่เกบ็รถ (ถ้ามีการเปล่ียนแปลง) 

                              (ค) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน 

ข้อ 7 การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามกฎกระทรวงน้ี ให้ 

ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่ 

                    ข้อ 8 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบ 

อนุญาต ให้ย่ืนคาํขอตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหลักฐานการรับแจ้งความของ 

สถานีตาํรวจ หรือใบอนุญาตที่ชาํรุดน้ัน 

                        การอนุญาตคาํขอใบแทนใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบ 

อนุญาตเดิม แต่ให้ระบุคาํว่า "ใบแทน" ไว้ที่ด้านหน้าด้วย 

  การใชใ้บอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ 

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ ให้ใช้เป็นใบอนุญาตประกอบการ 

ขนส่งส่วนบุคคลได้118

119 

หา้มใชใ้บอนุญาตผิดประเภททีไ่ดร้บัใบอนุญาต 

ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้รถผิดประเภทตามที่ระบุไว้ข้างต้น 

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนเป็นคร้ังคราว ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาํหนด119

120 

   ขอ้หา้มในการไดร้บัใบอนุญาต 

  ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เพ่ิม ลดหรือยกเว้นค่าขนส่งหรือค่า 

บริการอย่างอื่นในการขนส่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ120

121 

   ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ ใช้หรือยอมให้บุคคล

อื่นใช้รถที่ได้รับอนุญาตทาํการขนส่งนอกเส้นทาง หรือนอกท้องที่ที่ได้รับอนุญาตแล้วแต่กรณี เว้นแต่จะ

ได้รับอนุญาตเป็นหนังสอืจากนายทะเบียน หรือผู้ซ่ึงนายทะเบียนมอบหมาย ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร

ที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาํหนด121

122 

 

119 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 27 วรรคสอง 
120 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 27วรรคสาม 
121 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 38  
122 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 39  
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  ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้หรือยินยอมให้ผู้ใดปฏบัิติหน้าที่ 

ขับรถที่ใช้ในการขนส่งหากปรากฏว่าขณะใช้หรือขณะยินยอมให้ปฏบัิติหน้าที่ขับรถ ผู้น้ันมีอาการ หรือ

กระทาํการอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

(1) เมาสรุาหรือของมึนเมาอย่างอื่น 

(2) เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 

(3) เสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ 

จิตและประสาท 

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องคอยดูแลและป้องกนัไม่ให้ผู้ซ่ึงมีอาการ  

หรือกระทาํการตาม (1) (2) หรือ (3) ของวรรคหน่ึงปฏบัิติหน้าที่ขับรถ122

123 

  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องแสดงใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หรือ 

ใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ต้ังสาํนักงานของผู้ได้รับใบอนุญาต123

124 

  ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบการขนส่งสญูหาย ถูกทาํลายหรือชาํรุดในสาระสาํคัญ ให้ผู้

ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งย่ืนคาํขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในสบิห้าวันนับ

แต่วันที่ได้ทราบถึงการสญูหาย ถูกทาํลายหรือชาํรุดดังกล่าว124

125 

  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเเลก็ซ่ึงประสงค์จะเลิกประกอบการ

ขนส่งต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวเป็นหนังสอืให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสบิวัน

ก่อนวันเลิกประกอบการขนส่ง125

126 

  1.2.4 ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 

การไดร้บัอนุญาตจากนายทะเบียน  

ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการขนส่งส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 

นายทะเบียนการขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่กาํหนดในกฎกระทรวง126

127   

   ให้นายทะเบียนกลางเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในกรุงเทพมหานคร  

การขนส่งระหว่างจังหวัด และการขนส่งระหว่างประเทศ และให้นายทะเบียนประจาํจังหวัดเป็นผู้ออก

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งในจังหวัดของตน127

128 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

                     ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ให้ย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตตามแบบของ

กรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปน้ี 

                        (1) บุคคลธรรมดา 

123 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 40 ทวิ 
124 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 42 
125 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 
126 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 45 
127 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 23 
128 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ,ศ,2522 มาตรา 30 วรรคหน่ึง 
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                              (ก) สาํเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ และใบทะเบียนการค้า ถ้ามี 

                              (ข) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าว 

                              (ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 

                              (ง) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถที่ประสงค์จะใช้ ถ้ามี 

                              (จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันย่ืน

คาํขอ 

                        (2) ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

                              (ก) สาํเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนการค้า ถ้ามี 

                              (ข) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวของ

ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

                              (ง) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

                              (จ) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถที่ประสงค์จะใช้ ถ้ามี 

                              (ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันย่ืน

คาํขอ 

                        (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

                              (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นห้าง

หุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

                              (ข) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

                              (ค) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถที่ประสงค์จะใช้ ถ้ามี(ง) หลักฐานแสดงกรรมสทิธิ์

หรือสทิธคิรอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันย่ืนคาํขอ 

                        (4) บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

                              (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นบริษัท

จาํกดัหรือบริษัทมหาชนจาํกัด 

                              (ข) สาํเนาหรือภาพถ่ายหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับ 

                              (ค) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

                              (ง) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถที่ประสงค์จะใช้ ถ้ามี 

                              (จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันย่ืน

คาํขอ 

                        (5) สหกรณ์ 

                              (ก) ภาพถ่ายใบสาํคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ 

                              (ข) บัญชีรายช่ือสมาชิกของสหกรณ์ฉบับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับรอง 
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                              (ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ์ 

                              (ง) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

                              (จ) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถที่ประสงค์จะใช้ ถ้ามี 

                              (ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันย่ืน

คาํขอ 

                        ข้อ 3 การย่ืนคาํขอตามกฎกระทรวงน้ี 

                        (1) สาํหรับการขนส่งส่วนบุคคลที่ผู้ขอมีภมิูลาํเนาหรือสาํนักงานในกรุงเทพมหานครให้

ย่ืนต่อกรมการขนส่งทางบก 

                        (2) สาํหรับการขนส่งส่วนบุคคลที่ผู้ขอมีภมิูลาํเนาหรือสาํนักงานในจังหวัดอื่นนอกจาก

กรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนคาํขอต่อสาํนักงานขนส่งจังหวัดน้ัน ๆ 

                        ข้อ 4 ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ให้ใช้แบบใบอนุญาตท้ายกฎกระทรวงดังต่อไปน้ี 

                        (4) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 

                              (ก) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ให้ใช้

แบบ ขส.บ. 12 ฉ. 

                       ข้อ 9 เพ่ือประโยชน์แก่นายทะเบียนในการกาํหนดเง่ือนไขเกี่ยวกบัลักษณะของรถใน

ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ให้กาํหนดลักษณะของรถที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ในการประกอบการ

ขนส่งโดยมีสามลักษณะคือ 

                        (1) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร 

                        (2) รถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของ 

                        (3) รถขนาดเลก็ 

  ข้อ 10 รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารตามข้อ 9 (1) มี 7 มาตรฐาน ได้แก่ 

                        (1) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 คือ รถปรับอากาศพิเศษ ซ่ึงหมายความว่า

รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารซ่ึงมีคัสซี เป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ 

โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มีเคร่ืองปรับอากาศ มีที่เกบ็สัมภาระไว้โดยเฉพาะมีที่สาํหรับเตรียม

อาหารและเคร่ืองด่ืม มีอุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธ ์และมีห้องสขุภัณฑ์ 

                        (2) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 2 คือ รถปรับอากาศ ซ่ึงหมายความว่า 

                              (ก) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังเกนิ 30 ที่น่ัง โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับ

ผู้โดยสารยืน ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสารมีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถสาํหรับที่เกบ็

สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองดื่มอุปกรณ์ให้เสยีงและประชาสมัพันธน้ั์น จะมีหรือไม่กไ็ด้ 

แต่ไม่มีห้องสขุภัณฑ์ 

                              (ข) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังเกนิ 30 ที่น่ังและมีที่สาํหรับผู้โดยสาร

ยืนซ่ึงคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถสาํหรับที่เกบ็สมัภาระ อุปกรณ์
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ให้เสียงและประชาสมัพันธน้ั์น จะมีหรือไม่กไ็ด้ แต่ไม่มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้อง

สขุภัณฑ์ 

                              (ค) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังต้ังแต่ 21 ถึง 30 ที่น่ัง โดยไม่กาํหนด

ที่สาํหรับผู้โดยสารยืน ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถสาํหรับที่

เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธ์ จะมีหรือไม่กไ็ด้ 

แต่ไม่มีห้องสขุภัณฑ์ 

                              (ง) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังต้ังแต่ 21 ถึง 30 ที่น่ังและมีที่สาํหรับ

ผู้โดยสารยืนซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสารมีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ  สาํหรับที่เกบ็

สมัภาระ อุปกรณ์ให้เสยีงและประชาสมัพันธน้ั์น จะมีหรือไม่กไ็ด้ แต่ไม่มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม และห้องสุขภัณฑ์ 

                              (จ) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังไม่เกนิ20 ที่น่ังโดยไม่กาํหนดที่

สาํหรับผู้โดยสารยืน ซ่ึงคัสซีจะเป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ด้ มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ 

จะมีที่เกบ็สัมภาระด้วยหรือไม่กไ็ด้ 

                        (3) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 3 คือ รถที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศซ่ึง

หมายความว่า 

                              (ก) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ัง 30 ที่น่ัง และมีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน 

ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ ไม่มีที่เกบ็สัมภาระ ที่สาํหรับ

เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสขุภัณฑ์ 

                              (ข) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังเกนิ 30 ที่น่ัง โดยไม่กาํหนดที่สาํหรับ

ผู้โดยสารยืน ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสารมีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ มีที่เกบ็สัมภาระ แต่

ไม่มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสขุภัณฑ ์

                              (ค) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังต้ังแต่ 21 ถึง 30 ที่น่ัง และมีที่สาํหรับ

ผู้โดยสารยืน ซ่ึงคัสซีจะเป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ด้ มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ ไม่มีที่

เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสขุภัณฑ ์

                              (ง) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังต้ังแต่ 21ถึง 30 ที่น่ัง โดยไม่กาํหนดที่

สาํหรับผู้โดยสารยืน ซ่ึงคัสซีจะเป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ด้ มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ

มีที่เกบ็สัมภาระ แต่ไม่มีที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสขุภัณฑ์ 

                              (จ) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังต้ังแต่ 13 ถึง 24ที่น่ัง ซ่ึงคัสซีจะ

เป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ด้ มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถจะกาํหนดที่สาํหรับโดยสารยืน

หรือไม่กไ็ด้ และจะมีที่เกบ็สัมภาระด้วยหรือไม่กไ็ด้ 

                              (ฉ) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังไม่เกนิ 12 ที่น่ังโดยไม่กาํหนดที่

สาํหรับผู้โดยสารยืน ซ่ึงคัสซีจะเป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ด้ มีทางข้ึนลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ 

จะมีที่เกบ็สัมภาระด้วยหรือไม่กไ็ด้ 

                        (4) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 คือ รถสองช้ันซ่ึงหมายความว่า 
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                              (ก) รถสองช้ันปรับอากาศ ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสารมีทางข้ึนลงทางด้านข้างและมี

ทางข้ึนลงช้ันบนภายในตัวรถอย่างน้อยหน่ึงทาง โดยช้ันล่างกาํหนดให้มีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน มี

เคร่ืองปรับอากาศไม่มีที่เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสุขภัณฑ ์

                              (ข) รถสองช้ันที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลง

ด้านข้าง และมีทางข้ึนลงช้ันบนภายในตัวรถอย่างน้อยหน่ึงทาง  โดยช้ันล่างกาํหนดให้มีที่สาํหรับ

ผู้โดยสารยืน ไม่มีที่เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสขุภัณฑ ์

                        (5) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 5 คือ รถพ่วงซ่ึงหมายความว่า 

                              (ก) รถพ่วงปรับอากาศ ซ่ึงไม่มีแรงขับเคล่ือนในตัวเอง จาํเป็นต้องใช้รถอื่นลากจูงและ

นํา้หนักรถรวมนํา้หนักบรรทุกทั้งหมดลงบนเพลาล้อสมบูรณ์ในตัวเอง ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มี

ทางข้ึนลงด้านข้างจะกาํหนดให้มีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน ที่เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและ

เคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธ์ และห้องสุขภัณฑห์รือไม่กไ็ด้ 

                              (ข) รถพ่วงที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงไม่มีแรงขับเคล่ือนในตัวเอง จาํเป็นต้องใช้รถ

อื่นลากจูงและนํา้หนักรถรวมนํา้หนักบรรทุกทั้งหมดลงบนเพลาล้อสมบูรณใ์นตัวเอง ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซี

รถโดยสารมีทางข้ึนลงด้านข้าง จะกาํหนดให้มีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน ที่เกบ็สัมภาระที่สาํหรับเตรียม

อาหารและเคร่ืองด่ืม และอุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธห์รือไม่กไ็ด้ 

                        (6) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 6 คือ รถกึ่งพ่วงซ่ึงหมายความว่า 

                              (ก) รถกึ่งพ่วงปรับอากาศซ่ึงมีสองตอน ตอนท้ายมีเพลาล้อชุดเดียวนาํมาต่อพ่วงกบั

ตอนหน้าทาํให้มีทางเดินติดต่อถึงกนัได้ ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้าง จะกาํหนดให้

มีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน ที่เกบ็สมัภาระ ที่สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ให้เสียงและ

ประชาสมัพันธ ์และห้องสุขภัณฑห์รือไม่กไ็ด้ 

                              (ข) รถกึ่งพ่วงไม่มีเคร่ืองปรับอากาศซ่ึงมีสองตอน ตอนท้ายมีเพลาล้อชุดเดียวนาํมา

ต่อพ่วงกบัตอนหน้า ทาํให้มีทางเดินติดต่อถึงกนัได้ ซ่ึงมีคัสซีเป็นคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด้านข้าง ที่

สาํหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห้องสุขภัณฑ ์จะกาํหนดให้มีที่สาํหรับผู้โดยสารยืน ที่เกบ็

สมัภาระ และอุปกรณ์ให้เสยีงและประชาสมัพันธ์หรือไม่กไ็ด้ 

                        (7) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 7 คือ รถโดยสารเฉพาะกจิ ซ่ึงหมายความว่า

รถซ่ึงส่วนที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมีลักษณะพิเศษเพ่ือใช้ในกจิการใดกจิการหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงคัสซีจะ

เป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ด้ เช่น รถพยาบาล รถบริการซ่อมบาํรุงรักษา รถบริการถ่ายทอดวิทยุหรือ

โทรทศัน์ รถบริการไปรษณีย์ รถบริการธนาคาร รถบริการทางการแพทย์ รถบริการในทา่อากาศยาน เป็น

ต้น128

129 

  ระยะเวลาตามใบอนุญาต  

  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันออกใบอนุญาต129

130 

129 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2524ออกตามความในพระราชบญัญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
130 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 28 วรรคสอง 
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 การขอต่ออายใุบอนุญาต 

ผู้ได้รับใบอนุญาตซ่ึงประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคาํขอเสียก่อน

ใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางและใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ จะต้องย่ืนคาํขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยย่ีสบิวัน

130

131    

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการขอต่ออาย ุ

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ 

กาํหนดในกฎกระทรวง131

132 

  -รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

                       ข้อ 6 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุ 

ใบอนุญาตให้ย่ืนคาํขอตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือ

ใบแทน 

                        ข้อ 7 การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามกฎกระทรวงน้ี ให้ 

ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่ 

                        ข้อ 8 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบ 

อนุญาต ให้ย่ืนคาํขอตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหลักฐานการรับแจ้งความของ 

สถานีตาํรวจ หรือใบอนุญาตที่ชาํรุดน้ัน 

                        การอนุญาตคาํขอใบแทนใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบ 

อนุญาตเดิม แต่ให้ระบุคาํว่า "ใบแทน" ไว้ที่ด้านหน้าด้วย 

                         

1.2.5 การประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ  

  การไดร้บัอนุญาตจากนายทะเบียน 

ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการขนส่งระหว่างประเทศเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 

นายทะเบียนกลางโดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางและผู้ได้รับใบอนุญาต

ดังกล่าวต้องปฏบัิติตามบทบัญญัติทั้งหลายแห่งพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ี เทา่ที่ไม่ขัดต่ออนุสญัญาหรือ

ข้อตกลงระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกบัการขนส่ง 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่กาํหนดใน 

กฎกระทรวง 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 การประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประเภทการขนส่งประจาํทาง หรือ 

ประเภทการขนส่งไม่ประจาํทาง ให้กระทาํได้เฉพาะบุคคลดังต่อไปน้ี 

131 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 28วรรคสาม 
132 มาตรา 28วรรคสี่ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขนส่งทางบก ฉบับที่ 9 พ.ศ.2522  
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(1) บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

(2) องค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาล หรือตาม 

กฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

ข้อ 2 การประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประเภทการขนส่งส่วนบุคคลให้กระทาํ 

ได้เฉพาะบุคคลดังต่อไปน้ี 

(1) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

(2) บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

ข้อ 3 ในกรณีที่บุคคลตามข้อ 1 และข้อ 2 มีสาํนักงานใหญ่ต้ังอยู่ในต่างประเทศ  

บุคคลดังกล่าวต้องมีสาํนักงานสาขาหรือสาํนักงานตัวแทนจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและต้ังอยู่ใน

ประเทศไทย 

ข้อ4 ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประเภทการขนส่งประจาํทาง  

หรือประเภทการขนส่งไม่ประจาํทาง ให้ย่ืนคาํขอต่อนายทะเบียนกลางตามแบบของกรมการขนส่งทาง

บก โดยกรอกข้อความเป็นภาษาไทย พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปน้ี 

(1) บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และกรรมการของบริษัททุก

คน ซ่ึงรับรองไว้ไม่เกนิหกเดือน 

(ข) รายช่ือกรรมการของบริษัททุกคน 

(ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรประจาํตัวของบุคคล

ซ่ึงได้รับยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจาํตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจาํตัวประชาชนหรือ

ใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวของกรรมการของบริษัททุกคน 

(ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษัททุกคน 

(จ) รายช่ือและสญัชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจาํนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ 

(ฉ) สาํเนาหรือภาพถ่ายหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับของบริษัท 

(ช) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา (ถ้ามี) 

(ซ) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

  (ฌ) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด7 .60 x 12.70 เซนติเมตร ซ่ึง

ถ่ายไว้ไม่เกนิหกเดือน อย่างละ 2รูป 

(ญ) หลักฐานแสดงกรรมสทิธิ์หรือสิทธกิารใช้สถานที่เกบ็รถ 

(ฎ) หลักฐานแสดงกรรมสทิธิ์หรือสทิธคิรอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วใน

วันย่ืนคาํขอ 

(2) องค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาล หรือตาม 

กฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

(ก) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 1 ตรา (ถ้ามี) 
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(ข) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

(ค) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร ซ่ึง

ถ่ายไว้ไม่เกนิหกเดือน อย่างละ 2 รูป 

(ง) หลักฐานแสดงกรรมสทิธิ์หรือสทิธกิารใช้สถานที่เกบ็รถ 

(จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธคิรอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วใน

วันย่ืนคาํขอ 

ข้อ 5 ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประเภทการขนส่งส่วน 

บุคคล ให้ย่ืนคาํขอต่อนายทะเบียนกลางตามแบบของกรมการขนส่งทางบก โดยกรอกข้อความเป็น

ภาษาไทยพร้อมด้วยสาํเนาหลักฐานดังต่อไปน้ี 

(1) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

(ก) หนังสอืรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนซ่ึง

รับรองไว้ไม่เกนิหกเดือน 

(ข) รายช่ือและสญัชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

(ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรประจาํตัวของบุคคล 

ซ่ึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจาํตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจาํตัวประชาชนหรือ

ใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

(ง) สาํเนาหรือภาพทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

(จ) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา (ถ้ามี) 

(ฉ) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

(ช) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร ซ่ึงถ่าย 

ไว้ไม่เกนิหกเดือน อย่างละ 2 รูป 

(ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสทิธกิารใช้สถานที่เกบ็รถ 

(2) บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

   (ก) หนังสอืรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และกรรมการของบริษัททุก

คนซ่ึงรับรองไว้ไม่เกนิหกเดือน 

(ข) รายช่ือกรรมการของบริษัททุกคน 

(ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวของบุคคล

ซ่ึงได้รับยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจาํตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจาํตัวประชาชน หรือ

ใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าวของกรรมการของบริษัททุกคน 

(ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษัททุกคน 

(จ) รายช่ือและสญัชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจาํนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ 

(ฉ) สาํเนาหรือภาพถ่ายหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับของบริษัท 

(ช) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา (ถ้ามี) 
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(ซ) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถ 

(ฌ) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร ซ่ึง

ถ่ายไว้ไม่เกนิหกเดือน อย่างละ 2 รูป 

(ญ) หลักฐานแสดงกรรมสทิธิ์หรือสิทธกิารใช้สถานที่เกบ็รถ 

ข้อ 6 ในกรณีที่หลักฐานตามข้อ 4 และข้อ 5 เป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องส่งคาํ 

แปลเป็นภาษาไทย ซ่ึงมีการรับรองความถูกต้องโดยหน่วยงานซ่ึงได้รับความเหน็ชอบจากนายทะเบียน

กลางเป็นเวลาไม่เกนิกว่าหกเดือนก่อนวันย่ืนคาํขอมาด้วย 

ข้อ 7 ใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประเภทการขนส่งประจาํทาง  

ประเภทการขนส่งไม่ประจาํทาง หรือประเภทการขนส่งส่วนบุคคลตามกฎกระทรวงน้ี ให้เป็นไปตาม 

แบบที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด 

   ข้อ 13 เพ่ือประโยชน์แก่นายทะเบียนกลางในการกาํหนดเง่ือนไขเกี่ยวกบัลักษณะ 

ของรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศตามกฎกระทรวงน้ี ให้นาํลักษณะของรถ 

ที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ในการประกอบการขนส่งตามข้อ 9(1) และ (2) แห่งกฎกระทรวง  

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 14 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศตามกฎกระทรวงน้ี หาก 

จะนาํรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศมาใช้ประกอบการขนส่ง รถน้ันต้องมีสภาพม่ันคงแขง็แรง มีเคร่ือง

อุปกรณ์และส่วนควบถูกต้องครบถ้วนตามที่กาํหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในกฎหมายว่าด้วย

การขนส่งทางบกเว้นแต่จะมีอนุสญัญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกบัการขนส่งกาํหนด

ไว้เป็นอย่างอื่น 

ข้อ 15 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศตามกฎกระทรวงน้ีต้อง

ปฏบัิติตามบทบัญญัติทั้งหลายแห่งกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ทั้งน้ี เทา่ที่ไม่ขัดต่ออนุสญัญาหรือ

ข้อตกลงระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกบัการขนส่ง และอนุสญัญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศไทยกบั

ประเทศที่จะทาํการขนส่งน้ัน132

133 

ให้นาํมาตรา 28 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 34 และมาตรา 36 มาใช้บังคับแก่ 

การประกอบการขนส่งระหว่างประเทศโดยอนุโลม133

134 

 ระยะเวลาตามใบอนุญาตตามมาตรา 25 วรรคสามให้นาํมาตรา 28 มาใช้บังคับกบั 

การประกอบการขนส่งระหว่างประเทศโดย134

135 (ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางให้มีอายุเจด็ปี

นับแต่วันออกใบอนุญาต ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดย

รถขนาดเลก็ และใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ให้มีอายุห้าปีนับแต่วันออกใบอนุญาต) 

133 กฎกระทรวงฉบับที่ 29 พ.ศ.2530ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
134 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 25 
135 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 28 วรรคสอง 
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  1.2.6 การประกอบการรบัจัดการขนส่ง 

  คณุสมบติัของผูข้อรบัใบอนุญาต 

ให้นาํเร่ืองคุณสมบัติของผู้ประกอบการขนส่งประจาํทาง การขนส่งไม่ประจาํทาง 

การขนส่งโดยรถขนาดเลก็มาใช้กบัผู้ประกอบการรับจัดการขนส่งโดยอนุโลม  

  มาตรา 70 ให้นาํมาตรา 24 มาตรา 38 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 

48 และมาตรา 49 มาใช้บังคับแกก่ารประกอบการรับจัดการขนส่งโดยอนุโลม135

136 

ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง การขนส่งไม่ประจาํทางและการ 

ขนส่งโดยรถขนาดเลก็ ต้องมีสญัชาติไทยในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจาํกดั หรือ

บริษัทมหาชนจาํกดั ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดัน้ันต้องจดทะเบียนตาม

กฎหมายไทยและมีสาํนักงานใหญ่ต้ังอยู่ในราชอาณาจักรไทย และ 

(1) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมีสญัชาติ 

ไทย 

(2) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจาํกดั ผู้เป็นหุ้นส่วนจาํพวกไม่จาํกดัความรับผิด 

ทั้งหมดต้องมีสญัชาติไทย และทุนของห้างหุ้นส่วนจาํกดัน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสบิเอด็ต้องเป็นของผู้

เป็นหุ้นส่วนซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและมีสญัชาติไทย 

(3) ในกรณีที่เป็นบริษัทจาํกดั กรรมการบริษัทจาํนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงต้องมี 

สญัชาติไทย และทุนของบริษัทจาํกดัน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสบิเอด็ต้องเป็นของผู้ถอืหุ้น ซ่ึงเป็นบุคคล

ธรรมดาและมีสญัชาติไทย หรือต้องเป็นของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจาํกดั หรือบริษัท

จาํกดั หรือต้องเป็นของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีาร

งบประมาณ หรือองค์การของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่า

ด้วยการน้ัน ๆ และบริษัทจาํกดัน้ันต้องไม่มีข้อบังคับ อนุญาตให้มีการออกหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ 

(4) ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจาํกดั กรรมการบริษัทจาํนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงต้อง 

มีสญัชาติไทย และทุนของบริษัทมหาชนจาํกดัน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสบิของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้

ทั้งหมดต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย 

  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบริษัทจาํกัด หรือบริษัทมหาชนจาํกดัเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจด

ทะเบียนห้างหุ้นส่วนจาํกดั บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีลักษณะตาม 

(1) (2) (3) หรือ (4) แล้วแต่กรณ ี

ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอาํนาจยกเว้นคุณสมบัติตามความ 

จาํเป็น หรือมีเหตุพิเศษเป็นการเฉพาะรายได้136

137 

 

136 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา70 
137 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522  มาตรา 24 และมาตรา 24 (3) แก้ไขโดยพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2542  
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การไดร้บัอนุญาตจากนายทะเบียน 

ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการรับจัดการขนส่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 

นายทะเบียนกลางการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่กาํหนดใน

กฎกระทรวง137

138 

เงือ่นไขในใบอนุญาตรบัจดัการขนส่ง 

ในการออกใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่งให้นายทะเบียนกลาง โดยอนุมัติ 

ของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาํหนดเง่ือนไขไว้ในใบอนุญาตเกี่ยวกบั 

(1) ท้องที่ที่ประกอบการรับจัดการขนส่ง 

(2) สถานที่ต้ังสาํนักงานของผู้ประกอบการรับจัดการขนส่ง 

(3) สถานที่พักคน สตัว์ หรือเกบ็สิ่งของ 

(4) วิธกีารปฏบัิติเกี่ยวกบัสวัสดิภาพ ความสะดวกและความปลอดภัยในการ 

รับจัดการขนส่ง 

(5) อตัราค่าบริการรับจัดการขนส่ง 

(6) เง่ือนไขอื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่งต้องจัดให้มีการประกาศเง่ือนไขตาม  

(1) (2) (3) (4) และ (5) ณ ที่ซ่ึงอธบิดีกาํหนด138

139 

  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการวางหลกัทรพัยเ์พือ่ประกนัความเสียหายและอัตรา

ค่าใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ทีผู่ไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะตอ้งใชแ้ก่ผูเ้สียหาย 

การวางหลักทรัพย์ของผู้ขออนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่ง ต้องนาํเร่ืองการวาง 

หลักทรัพย์ของผู้ขออนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง ผู้ขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

138 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522  มาตรา 65 
139 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 66 
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ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

ไม่ประจาํทาง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งส่วนบุคคล ต้องวางหลักทรัพย์เป็นเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสอง

อย่างรวมกนั หรือเป็นสญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภัยซ่ึงทาํกบับริษัทประกนัภัยที่นาย

ทะเบียนกลางให้ความเหน็ชอบต่อนายทะเบียนกลาง ในกรณีเป็นสญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์

ประกนัภัยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องเป็นผู้เอาประกนัภัย โดยให้บุคคลภายนอก ผู้ได้รับ

ความเสียหายเน่ืองจากการขนส่งของตนเป็นผู้รับประโยชน์ สาํหรับการชดใช้ค่าเสยีหายที่เป็นค่าใช้จ่าย

เบ้ืองต้นเพ่ือประกนัความเสียหายอนัเกดิแก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอก และซ่ึงผู้ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้องรับผิดชอบเน่ืองจากการขนส่งของตน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธกีาร

และเง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

  จาํนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ตามวรรคหน่ึง ให้กาํหนดตามขนาดและประเภทของ

การประกอบการขนส่งแต่ต้องไม่น้อยกว่าที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

  ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดไม่ว่าทั้งหมด

หรือบางส่วนให้ดอกผลที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่เป็นเงินสดน้ันตกเป็นของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งที่วางหลักทรัพย์ 

  ให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดบัญชีเงินฝาก และการเบิกจ่ายเงิน

จากบัญชีหลักทรัพย์กบัธนาคารตามระเบียบของกระทรวงการคลัง139

140 

  ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่นาํมาวางประกนัตามมาตรา 52 มีจาํนวนหรือมูลค่าลดน้อยลง  

นายทะเบียนกลางมีอาํนาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งนาํหลักทรัพย์มาเพ่ิมเติมให้ครบ

จาํนวนหรือมูลค่าตามที่กาํหนดได้ภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาํสั่ง140

141  

การวางหลกัทรพัยข์องผูข้ออนุญาตประกอบการรบัจดัการขนส่ง   

ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 65 ต้องวางหลักทรัพย์ต่อนายทะเบียน เพ่ือเป็น 

ประกนัการปฏบัิติตามสญัญารับจัดการขนส่ง ทั้งน้ี ตามจาํนวนหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่กาํหนดใน

กฎกระทรวง141

142 

ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่นาํมาวางประกนัตามมาตรา 67 มีจาํนวนหรือมูลค่าลดน้อยลง  

นายทะเบียนมีอาํนาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตนาํหลักทรัพย์มาเพ่ิมเติมให้ครบจาํนวนหรือมูลค่าตามที่

กาํหนดภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาํสั่ง142

143 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2526) ออกตามความใน 

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 

140 มาตรา 52 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก ฉบับที่ 5 พ.ศ.2535 
141 มาตรา 53 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติขนส่งทางบก ฉบับที่ 5 พ.ศ.2535 
142 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 67 
143 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 68 
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ข้อ 2 ในกฎกระทรวงน้ี 

"ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง" หมายความว่า ผู้ซ่ึงได้รับใบอนุญาตประกอบ 

การขนส่ง ดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง 

(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง 

(3) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ และ 

(4) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 

ข้อ 3 การวางหลักทรัพย์สาํหรับการชดใช้ค่าเสยีหายที่เป็นค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นเพ่ือ 

ประกนัความเสยีหายอนัเกดิแก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอกตามมาตรา 52 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งย่ืนคาํขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด พร้อมด้วยหลักทรัพย์ต่อ        นาย

ทะเบียนกลางภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหลักทรัพย์ตามวรรคหน่ึง

จะเป็นเงินสด พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือสญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภัย กไ็ด้ 

ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้เงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาล 

ไทยอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่างรวมกนั วางเป็นหลักทรัพย์จาํนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์

ดังกล่าว ให้กาํหนดไว้ดังน้ี 

         (1) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ 

ขนส่งไม่ประจาํทาง และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลต้องวางหลักทรัพย์มีจาํนวน

หรือมูลค่าสามหม่ืนบาทสาํหรับรถคันที่หน่ึง และคันละห้าร้อยบาทสาํหรับรถคันต่อ ๆ ไป แต่เม่ือ 

รวมกนัแล้วทั้งหมดไม่เกนิสามแสนบาท 

(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ ต้องวางหลักทรัพย์มี 

จาํนวนหรือมูลค่าสามหม่ืนบาทสาํหรับรถคันที่หน่ึง และคันละสองร้อยบาทสาํหรับรถคันต่อ ๆ ไป แต่

เม่ือรวมกนัแล้วทั้งหมดไม่เกินสองแสนบาท 

ข้อ 5 พันธบัตรรัฐบาลไทยที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้วางเป็น 

หลักทรัพย์ต้องเป็นชนิดที่ขายคืนได้กอ่นครบกาํหนดชาํระต้นเงิน และผู้วางหลักทรัพย์ต้องโอน

กรรมสทิธิ์ให้แกก่รมการขนส่งทางบก ส่วนผลประโยชน์อนัเกดิจากพันธบัตรน้ันกรมการขนส่งทางบกจะ

มอบให้แก่ผู้วางหลักทรัพย์ 

ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้สญัญาประกนัภัยและ 

กรมธรรม์ประกนัภัยวางเป็นหลักทรัพย์ สญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภัยน้ันต้องทาํกบับริษัท

ประกนัภัยที่นายทะเบียนกลางให้ความเหน็ชอบ และมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นผู้เอา

ประกนั โดยให้บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายเน่ืองจากการขนส่งของตนเป็นผู้รับประโยชน์ 

ข้อ 7 สญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภัยตามข้อ 6 จะต้องมีความคุ้มครอง 

ไม่น้อยกว่าสามสบิวันนับแต่วันที่ได้นาํมาใช้วางเป็นหลักทรัพย์ และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ 

ขนส่งต้องเอาประกนัภัยความเสียหายแก่ชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกเน่ืองจากการขนส่งโดยรถ

ของตนที่ใช้ในการขนส่งแต่ละคันดังน้ี 
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(1) ความเสียหายแก่ชีวิตหรือร่างกายในวงเงินไม่ตํ่ากว่าห้าหม่ืนบาทสาํหรับการ 

ชดใช้ค่าเสียหายต่อหน่ึงคนในแต่ละคร้ัง และ 

(2) ความเสยีหายแก่ชีวิตหรือร่างกายในวงเงินไม่ตํ่ากว่าห้าล้านบาทสาํหรับการชดใช้ 

ค่าเสยีหายในแต่ละคร้ัง 

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้จัดให้มีการประกนัภัยตาม 

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาํหรับรถคันใดไว้แล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งจะนาํสญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภัยดังกล่าวมาใช้วางเป็นหลักทรัพย์กไ็ด้ ถ้าปรากฏว่า

บริษัทประกนัภัยน้ันเป็นบริษัทประกนัภัยที่นายทะเบียนกลางให้ความเหน็ชอบ และการเอาประกนั

ความเสียหายตามสญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกันภัยน้ันไม่น้อยไปกว่าที่กาํหนดไว้ในข้อ 7 

ข้อ 9 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซ่ึงประสงค์จะใช้สญัญาประกนัภัยและ 

กรมธรรม์ประกนัภัยวางเป็นหลักทรัพย์ ใช้สาํเนาสญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภัยเป็น

หลักฐาน โดยจะต้องนาํต้นฉบับของสญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภัยดังกล่าวมาแสดงต่อนาย

ทะเบียนด้วย 

ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้วางหลักทรัพย์ไว้แล้ว และ 

ต่อมาประสงค์จะนาํหลักทรัพย์อย่างอื่นตามข้อ 3 วรรคสอง มาวางแทนหลักทรัพย์เดิม ให้ผู้ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งย่ืนคาํขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด พร้อมด้วยหลักทรัพย์ที่

ประสงค์จะนาํมาวางแทนหลักทรัพย์เดิมน้ัน 

ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง จะต้องจ่ายให้แก่ 

ผู้เสียหายหรือทายาท ให้จ่ายตามอตัราดังต่อไปน้ี 

(4) ในกรณีที่ผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตาย ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าใช้จ่าย 

อื่น ๆระหว่างการรักษาพยาบาลตามจาํนวนเงินที่ผู้เสยีหายได้แสดงหลักฐานการใช้จ่ายไปจริง แต่ทั้งน้ี

ไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาท 

(5) ในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตายในทนัท ีให้จ่ายค่าปลงศพแก่ทายาทจาํนวน 

หน่ึงหม่ืนบาท 

(6) ในกรณีที่ผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตายในทนัท ีให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมทั้ง 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระหว่างการรักษาพยาบาลตาม (1) และค่าปลงศพตาม (2)144 

 อํานาจในการจาํหน่ายพนัธบตัรของนายทะเบียนกลางเพือ่ชดใชค่้าเสียหาย 

ในการวางหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ 

ขนส่งทาํหนังสอืมอบอาํนาจให้นายทะเบียนกลางมีอาํนาจจัดการจาํหน่ายพันธบัตรน้ัน เพ่ือชดใช้

ค่าเสยีหายแทนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วย144

145 

 

144 กฎกระทรวงฉบับที่ 46 พ.ศ.2536ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ.2522  
145 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา54 
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 หลกัทรพัยที์น่ํามาวางไม่อยู่ในการบงัคบัคดี 

หลักทรัพย์ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งนาํมาวางประกนัตามมาตรา 52  

ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี เว้นแต่จะเป็นการบังคับคดีเพ่ือการชาํระหน้ี ซ่ึงผู้ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องรับผิดชดใช้ค่าเสยีหายที่เกดิแก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอก

อนัเน่ืองจากการขนส่งของตน145

146 

 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ 

ขนส่งไม่ประจาํทาง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ และผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ต้องวางหลักทรัพย์เป็นเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยอย่างใดอย่าง

หน่ึงหรือทั้งสองอย่างรวมกนั หรือเป็นสญัญาประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภัยซ่ึงทาํกบับริษัท

ประกนัภัยที่นายทะเบียนกลางให้ความเหน็ชอบต่อนายทะเบียนกลาง ในกรณีเป็นสญัญาประกนัภัยและ

กรมธรรม์ประกนัภัยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องเป็นผู้เอาประกนัภัย โดยให้

บุคคลภายนอก ผู้ได้รับความเสยีหายเน่ืองจากการขนส่งของตนเป็นผู้รับประโยชน์ สาํหรับการชดใช้

ค่าเสยีหายที่เป็นค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นเพ่ือประกนัความเสียหายอนัเกดิแก่ชีวิตหรือร่างกายของ

บุคคลภายนอก และซ่ึงผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้องรับผิดชอบเน่ืองจากการขนส่งของ

ตน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ ์วิธกีารและเง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

จาํนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ตามวรรคหน่ึง ให้กาํหนดตามขนาดและประเภท 

ของการประกอบการขนส่งแต่ต้องไม่น้อยกว่าที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดไม่ว่าทั้งหมด 

หรือบางส่วนให้ดอกผลที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่เป็นเงินสดน้ันตกเป็นของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งที่วางหลักทรัพย์ 

ให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดบัญชีเงินฝาก และการเบิกจ่าย 

เงินจากบัญชีหลักทรัพย์กบัธนาคารตามระเบียบของกระทรวงการคลัง146

147 

 ระยะเวลาตามใบอนุญาต  

ใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่งให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต147

148 

 การขอต่ออายใุบอนุญาต 

  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่กาํหนด

ในกฎกระทรวง148

149 

   ขอ้หา้มในการไดร้บัใบอนุญาต 

 ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เพ่ิม ลดหรือยกเว้นค่าขนส่งหรือ

ค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ149

150 

146 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 55 
147 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 52 
148 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 69 วรรคหน่ึง 
149 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 69 วรรคสอง 
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   ให้นาํมาตรา 38 มาใช้บังคับกบัการประกอบการรับจัดการขนส่งโดยอนุโลม และให้นาํ

มาตรา 24 มาตรา 38 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49 มาใช้บังคับแก่

การประกอบการรับจัดการขนส่งโดยอนุโลม150

151 

  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องแสดงใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หรือใบ

แทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ต้ังสาํนักงานของผู้ได้รับใบอนุญาต151

152 

ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบการขนส่งสญูหาย ถูกทาํลายหรือชาํรุดในสาระสาํคัญ ให้ผู้

ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งย่ืนคาํขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในสบิห้าวันนับ

แต่วันที่ได้ทราบถึงการสญูหาย ถูกทาํลายหรือชาํรุดดังกล่าว152

153 

 

2. การประกอบกิจการรบัจา้งบรรทุกคนโดยสาร 

 2.1 รถยนตร์บัจา้งบรรทุกคนโดยสาร (รถแท็กซ่ี) 

  คํานิยาม 

  คาํนิยามรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร (รถแทก็ซ่ี) เป็นไปตามคาํนิยามรถยนต์และ

รถยนต์สาธารณะ 

  “รถยนต์” หมายความว่า รถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล 

“รถยนต์สาธารณะ” หมายความว่า ............. 

(2) รถยนต์รับจ้าง ซ่ึงได้แก่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกนิเจด็คน หรือรถยนต์

สาธารณะอื่นนอกจากรถยนต์โดยสารประจาํทาง153

154 

  ผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบียนรถ ให้ย่ืนคาํขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมี

ภมิูลาํเนา เว้นแต่เจ้าของรถมีความประสงค์จะนาํรถไปใช้ในท้องถิ่นอื่น ให้ย่ืนคาํขอต่อนายทะเบียน

ท้องถิ่นน้ันได้ 

  ในกรณีที่ผู้ขอเป็นคนต่างด้าวและไม่มีภมิูลาํเนาในราชอาณาจักร ให้ย่ืนคาํขอต่อนาย

ทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมีถิ่นที่อยู่ 

การขอจดทะเบียนและการออกใบคู่มือจดทะเบียนรถให้เป็นไปตามระเบียบที่อธบิดี

กาํหนด154

155 

150 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 52 
151 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 70 
152 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 42 
153 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 
154 พระราชบัญญัติรถยนต ์พ.ศ.2522 มาตรา 4 
155 มาตรา 10 แแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต ์ฉบับที่ 3 พ.ศ.2525และดูระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับจดทะเบยีน

รถยนต์รับจ้าง (รถแทก๊ซ่ี) ในเขตกรงุเทพมหานคร ฉบับที่ 1 ถึง 2พ.ศ.2535 ฉบับที่ 3 ถึง 5 พ.ศ.2536 ฉบับที่6 พ.ศ.2538 ฉบับที่7 พ.ศ.2544 

ฉบับที่8 พ.ศ.2547 และระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับจดทะเบยีนรถยนต์รับจ้าง (รถแทก๊ซ่ี) ในจังหวัดอื่นนอกจาก

กรงุเทพมหานคร ฉบับที่ 1 พ.ศ.2537 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2544 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2546ในภาคผนวก 2 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับจด
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  ใบอนุญาตประกอบการรบัจา้งบรรทกุคนโดยสาร 

  ในกรณีที่รัฐมนตรีเหน็ว่าในท้องที่ใดการประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้

รถยนต์บรรทุกคนโดยสารไม่เกนิเจด็คนหรือรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด สมควรให้ดาํเนินการโดย

บริษัทมหาชนจาํกดั บริษัทจาํกดัหรือสหกรณ์ และต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ให้รัฐมนตรี

ประกาศในราชกจิจานุเบกษาระบุท้องที่สาํหรับการรับจ้างดังกล่าว 

ประกาศตามวรรคหน่ึง ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร 

โดยใช้รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้ไม่เกนิเจด็คนหรือรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัดซ่ึงได้จด

ทะเบียนอยู่ก่อนวันประกาศจนกว่าจะพ้นสามปีนับแต่วันประกาศ 

กาํหนดเวลาสามปีตามวรรคสอง ถ้ามีเหตุผลสมควร รัฐมนตรีอาจขยายออกไปได้อกี

คร้ังละไม่เกนิสองปี แต่จะขยายระยะเวลาเกนิสองคร้ังไม่ได้ การขยายระยะเวลาให้ประกาศในราชกจิจา

นุเบกษา 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธกีารและเง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง155

156 

  อายใุบอนุญาตและการต่ออายใุบอนุญาต 

  ใบอนุญาตตามมาตรา 23 มีอายุสามปีนับแต่วันออกใบอนุญาต แต่อาจต่ออายุได้

คราวละสามปี 

ผู้รับใบอนุญาตซ่ึงประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องย่ืนคาํขอก่อนใบอนุญาต 

น้ันหมดอายุและเม่ือได้ย่ืนคาํขอแล้ว จะประกอบการต่อไปกไ็ด้จนกว่านายทะเบียนจะสั่งไม่อนุญาตให้

ต่ออายุใบอนุญาตน้ัน 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกีารและ 

เง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง156

157 

  ใบอนุญาตสญูหายหรือชาํรุด 

  ในกรณีที่ใบอนุญาตตามมาตรา 23 สญูหาย หรือชาํรุดในสาระสาํคัญให้ผู้รับใบอนุญาต

ย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตย่ืนคาํขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในสบิห้าวันนับแต่วันทราบ

เหตุหากภายหลังได้ใบอนุญาตที่สญูหายคืนมา ให้ส่งใบแทนใบอนุญาตน้ันแก่นายทะเบียนภายในสบิห้า

วันนับแต่วันได้คืน 

  การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่อธบิดีกาํหนด157

158 

 

ทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (รถแทก๊ซ่ี) ในเขตกรงุเทพมหานคร ฉบับที่ 1 ถึง 2พ.ศ.2535 ฉบับที่ 3 ถึง 5 พ.ศ.2536 ฉบับที่6 พ.ศ.2538 ฉบับที่7 

พ.ศ.2544 ฉบับที่8 พ.ศ.2547 และระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (รถแทก๊ซ่ี) ในจังหวัดอื่นนอกจาก

กรงุเทพมหานคร ฉบับที่ 1 พ.ศ.2537 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2544 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2546 
156 พระราชบัญญัติรถยนต ์พ.ศ.2522 มาตรา 23และกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศยัมาตรา 23 วรรคสี่ เป็นเร่ืองรถยนต์รับจ้างสามล้อ 
157 พระราชบัญญัติรถยนต ์พ.ศ.2522 มาตรา 24และดูกฎกระทรวงฉบับที่ 26 พ.ศ.2527ในภาคผนวก2กฎกระทรวงฉบบัที่ 26 พ.ศ.2527 
158 มาตรา 24/1แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต ์ฉบับที่ 13 พ.ศ.2547 
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   2.2 รถยนตบ์ริการ 

 คํานิยาม 

“รถยนต์บริการ” หมายความว่า รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซ่ึงบรรทุกคน

โดยสารไม่เกนิเจด็คน ดังต่อไปน้ี 

 (1) รถยนต์บริการธุรกจิ ซ่ึงได้แก่รถยนต์ที่ใช้บรรทุกคนโดยสารระหว่างทา่อากาศยาน 

ทา่เรือเดินทะเล สถานีขนส่งหรือสถานีรถไฟกบัโรงแรมที่พักอาศัย ที่ทาํการของผู้โดยสาร หรือที่ทาํการ

ของผู้บริการธุรกจิน้ัน 

 (2) รถยนต์บริการทศันาจร ซ่ึงได้แก่รถยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัการทอ่งเที่ยวใช้

รับส่งคนโดยสารเพ่ือการทอ่งเที่ยว 

 (3) รถยนต์บริการให้เช่า ซ่ึงได้แก่รถยนต์ที่จัดไว้ให้เช่าซ่ึงมิใช่เป็นการเช่าเพ่ือนาํไป

รับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสิ่งของ158

159 

ผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบียนรถ ให้ย่ืนคาํขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมี 

ภมิูลาํเนา เว้นแต่เจ้าของรถมีความประสงค์จะนาํรถไปใช้ในท้องถิ่นอื่น ให้ย่ืนคาํขอต่อนายทะเบียน

ท้องถิ่นน้ันได้ 

  ในกรณีที่ผู้ขอเป็นคนต่างด้าวและไม่มีภมิูลาํเนาในราชอาณาจักร ให้ย่ืนคาํขอ 

ต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมีถิ่นที่อยู่ 

การขอจดทะเบียนและการออกใบคู่มือจดทะเบียนรถให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่อธบิดีกาํหนด159

160 

  ใบอนุญาตประกอบการรบัจา้งบรรทกุคนโดยสาร 

  ในกรณีที่รัฐมนตรีเหน็ว่าในท้องที่ใดการประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้

รถยนต์บรรทุกคนโดยสารไม่เกนิเจด็คนหรือรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด สมควรให้ดาํเนินการโดย

บริษัทมหาชนจาํกดั บริษัทจาํกดัหรือสหกรณ์ และต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ให้รัฐมนตรี

ประกาศในราชกจิจานุเบกษาระบุท้องที่สาํหรับการรับจ้างดังกล่าว 

ประกาศตามวรรคหน่ึง ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร 

โดยใช้รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้ไม่เกนิเจด็คนหรือรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัดซ่ึงได้จด

ทะเบียนอยู่ก่อนวันประกาศจนกว่าจะพ้นสามปีนับแต่วันประกาศ 

กาํหนดเวลาสามปีตามวรรคสอง ถ้ามีเหตุผลสมควร รัฐมนตรีอาจขยายออกไปได้อกี

คร้ังละไม่เกนิสองปี แต่จะขยายระยะเวลาเกนิสองคร้ังไม่ได้ การขยายระยะเวลาให้ประกาศในราชกจิจา

นุเบกษา 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธกีารและเง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง160

161 

 159 พระราชบัญญัติรถยนต ์พ.ศ.2522 มาตรา 4  
160 มาตรา 10 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต ์ฉบับที่ 3 พ.ศ.2525 
161 พระราชบัญญัติรถยนต ์พ.ศ.2522 มาตรา 23และกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศยัมาตรา 23 วรรคสี่ เป็นเร่ืองรถยนต์รับจ้างสามล้อ 
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  อายใุบอนุญาตและการต่ออายใุบอนุญาต 

  ใบอนุญาตตามมาตรา 23 มีอายุสามปีนับแต่วันออกใบอนุญาต แต่อาจต่ออายุได้

คราวละสามปี 

ผู้รับใบอนุญาตซ่ึงประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องย่ืนคาํขอก่อนใบอนุญาต 

น้ันหมดอายุและเม่ือได้ย่ืนคาํขอแล้ว จะประกอบการต่อไปกไ็ด้จนกว่านายทะเบียนจะสั่งไม่อนุญาตให้

ต่ออายุใบอนุญาตน้ัน 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกีารและ 

เง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง161

162 

  ใบอนุญาตสญูหายหรือชาํรุด 

  ในกรณีที่ใบอนุญาตตามมาตรา 23 สญูหาย หรือชาํรุดในสาระสาํคัญให้ผู้รับใบอนุญาต

ย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตย่ืนคาํขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในสบิห้าวันนับแต่วันทราบ

เหตุหากภายหลังได้ใบอนุญาตที่สญูหายคืนมา ให้ส่งใบแทนใบอนุญาตน้ันแก่นายทะเบียนภายในสบิห้า

วันนับแต่วันได้คืน 

  การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่อธบิดีกาํหนด162

163 

 

 2.3 รถยนตสี์ล่อ้เล็กรบัจา้ง 

   คํานิยาม 

  คาํนิยามรถยนต์สี่ล้อเลก็รับจ้างเป็นไปตามคาํนิยามรถยนต์และรถยนต์สาธารณะ 

  “รถยนต์” หมายความว่า รถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล 

“รถยนต์สาธารณะ” หมายความว่า 

(2) รถยนต์รับจ้าง ซ่ึงได้แก่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกนิเจด็คน หรือ 

รถยนต์สาธารณะอื่นนอกจากรถยนต์โดยสารประจาํทาง163

164 

  ผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบียนรถ ให้ย่ืนคาํขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมี

ภมิูลาํเนา เว้นแต่เจ้าของรถมีความประสงค์จะนาํรถไปใช้ในท้องถิ่นอื่น ให้ย่ืนคาํขอต่อนายทะเบียน

ท้องถิ่นน้ันได้ 

ในกรณีที่ผู้ขอเป็นคนต่างด้าวและไม่มีภมิูลาํเนาในราชอาณาจักร ให้ย่ืนคาํขอ 

ต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมีถิ่นที่อยู่ 

การขอจดทะเบียนและการออกใบคู่มือจดทะเบียนรถให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่อธบิดีกาํหนด164

165 

162 พระราชบัญญัติรถยนต ์พ.ศ.2522 มาตรา 24และดูกฎกระทรวงฉบับที่ 26 พ.ศ.2527ในภาคผนวก2กฎกระทรวงฉบบัที่ 26 พ.ศ.2527 
163 มาตรา 24/1แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต ์ฉบับที่ 13 พ.ศ.2547 
164 พระราชบัญญัติรถยนต ์พ.ศ.2522 มาตรา 4 
165 มาตรา 10 แแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต ์ฉบับที่ 3 พ.ศ.2525 
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  ใบอนุญาตประกอบการรบัจา้งบรรทกุคนโดยสาร 

  ในกรณีที่รัฐมนตรีเหน็ว่าในท้องที่ใดการประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้

รถยนต์บรรทุกคนโดยสารไม่เกนิเจด็คนหรือรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด สมควรให้ดาํเนินการโดย

บริษัทมหาชนจาํกดั บริษัทจาํกดัหรือสหกรณ์ และต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ให้รัฐมนตรี

ประกาศในราชกจิจานุเบกษาระบุท้องที่สาํหรับการรับจ้างดังกล่าว 

ประกาศตามวรรคหน่ึง ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร 

โดยใช้รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้ไม่เกนิเจด็คนหรือรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัดซ่ึงได้จด

ทะเบียนอยู่ก่อนวันประกาศจนกว่าจะพ้นสามปีนับแต่วันประกาศ 

กาํหนดเวลาสามปีตามวรรคสอง ถ้ามีเหตุผลสมควร รัฐมนตรีอาจขยายออกไปได้อกี

คร้ังละไม่เกนิสองปี แต่จะขยายระยะเวลาเกนิสองคร้ังไม่ได้ การขยายระยะเวลาให้ประกาศในราชกจิจา

นุเบกษา 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธกีารและเง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง165

166 

  อายใุบอนุญาตและการต่ออายใุบอนุญาต 

  ใบอนุญาตตามมาตรา 23 มีอายุสามปีนับแต่วันออกใบอนุญาต แต่อาจต่ออายุได้

คราวละสามปี 

ผู้รับใบอนุญาตซ่ึงประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องย่ืนคาํขอก่อนใบอนุญาต 

น้ันหมดอายุและเม่ือได้ย่ืนคาํขอแล้ว จะประกอบการต่อไปกไ็ด้จนกว่านายทะเบียนจะสั่งไม่อนุญาตให้

ต่ออายุใบอนุญาตน้ัน 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกีารและ 

เง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง166

167 

  ใบอนุญาตสญูหายหรือชาํรุด 

  ในกรณีที่ใบอนุญาตตามมาตรา 23 สญูหาย หรือชาํรุดในสาระสาํคัญให้ผู้รับใบอนุญาต

ย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตย่ืนคาํขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในสบิห้าวันนับแต่วันทราบ

เหตุหากภายหลังได้ใบอนุญาตที่สญูหายคืนมา ให้ส่งใบแทนใบอนุญาตน้ันแก่นายทะเบียนภายในสบิห้า

วันนับแต่วันได้คืน 

  การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่อธบิดีกาํหนด167

168 

 

 

 

166 พระราชบัญญัติรถยนต ์พ.ศ.2522 มาตรา 23และกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศยัมาตรา 23 วรรคสี่ เป็นเร่ืองรถยนต์รับจ้างสามล้อ 
167 พระราชบัญญัติรถยนต ์พ.ศ.2522 มาตรา 24และดูกฎกระทรวงฉบับที่ 26 พ.ศ.2527ในภาคผนวก2กฎกระทรวงฉบบัที่ 26 พ.ศ.2527 
168 มาตรา 24/1แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต ์ฉบับที่ 13 พ.ศ.2547 
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 2.4รถยนตร์บัจา้งสามลอ้ 

  คํานิยาม 

  คาํนิยามรถยนต์รับจ้างเป็นไปตามคาํนิยามรถยนต์และรถยนต์สาธารณะ 

  ในพระราชบัญญัติน้ี 

  “รถยนต์” หมายความว่า รถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล 

“รถยนต์สาธารณะ” หมายความว่า 

(2) รถยนต์รับจ้าง ซ่ึงได้แก่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกนิเจด็คน หรือ 

รถยนต์สาธารณะอื่นนอกจากรถยนต์โดยสารประจาํทาง168

169 

  ผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบียนรถ ให้ย่ืนคาํขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมี

ภมิูลาํเนา เว้นแต่เจ้าของรถมีความประสงค์จะนาํรถไปใช้ในท้องถิ่นอื่น ให้ย่ืนคาํขอต่อนายทะเบียน

ท้องถิ่นน้ันได้ 

ในกรณีที่ผู้ขอเป็นคนต่างด้าวและไม่มีภมิูลาํเนาในราชอาณาจักร ให้ย่ืนคาํขอ 

ต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมีถิ่นที่อยู่ 

การขอจดทะเบียนและการออกใบคู่มือจดทะเบียนรถให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่อธบิดีกาํหนด169

170 

  ใบอนุญาตประกอบการรบัจา้งบรรทกุคนโดยสาร 

  ในกรณีที่รัฐมนตรีเหน็ว่าในท้องที่ใดการประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้

รถยนต์บรรทุกคนโดยสารไม่เกนิเจด็คนหรือรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด สมควรให้ดาํเนินการโดย

บริษัทมหาชนจาํกดั บริษัทจาํกดัหรือสหกรณ์ และต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ให้รัฐมนตรี

ประกาศในราชกจิจานุเบกษาระบุท้องที่สาํหรับการรับจ้างดังกล่าว 

ประกาศตามวรรคหน่ึง ไม่ใช้บังคับแก่การประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร 

โดยใช้รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้ไม่เกนิเจด็คนหรือรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัดซ่ึงได้จด

ทะเบียนอยู่ก่อนวันประกาศจนกว่าจะพ้นสามปีนับแต่วันประกาศ 

กาํหนดเวลาสามปีตามวรรคสอง ถ้ามีเหตุผลสมควร รัฐมนตรีอาจขยายออกไป 

ได้อกีคร้ังละไม่เกนิสองปี แต่จะขยายระยะเวลาเกนิสองคร้ังไม่ได้ การขยายระยะเวลาให้ประกาศในราช

กจิจานุเบกษา 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ ์วิธกีารและเง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง170

171 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงน้ี 

"รถยนตร์รับจ้างสามล้อ" หมายความว่า รถยนตร์รับจ้างสามล้อบรรทุก 

169 พระราชบัญญัติรถยนต ์พ.ศ.2522 มาตรา 4 
170 มาตรา 10 แแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต ์ฉบับที่ 3 พ.ศ.2525 
171 พระราชบัญญัติรถยนต ์พ.ศ.2522 มาตรา 23และกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศยัมาตรา 23 วรรคสี่ เร่ืองรถยนต์รับจ้างสามล้อ 
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คนโดยสารไม่เกนิเจด็คนแบบใช้เพลา 

  "รถยนตร์รับจ้างสามล้อของสหกรณ์" หมายความว่า รถยนตร์รับจ้างสามล้อที่สหกรณ์

หรือสมาชิกของสหกรณ์เป็นเจ้าของและมีช่ือเป็นเจ้าของในใบคู่มือจดทะเบียนรถและให้หมายความ

รวมถึง รถยนตร์รับจ้างสามล้อที่สหกรณ์หรือสมาชิกของสหกรณ์ได้มาเพราะการเช่าซ้ือจากบริษัทจาํกดั

ที่ประกอบกจิการเกี่ยวกบัธุรกจิการซ้ือขายหรือการให้เช่าซ้ือ และรถยนตร์รับจ้างสามล้อที่สหกรณ์หรือ

สมาชิกของสหกรณ์ได้มาจากเอกชนโดยมีสญัญาซ้ือขายที่กรรมสทิธิ์ในรถยนตร์ได้ตกแก่สหกรณ์หรือ

สมาชิกของสหกรณ์แล้ว แม้ว่าจะยังไม่มีการชาํระราคาโดยครบถ้วน ทั้งน้ีรถยนตร์รับจ้างสามล้อดังกล่าว

ต้องเป็นรถยนตร์รับจ้างสามล้อที่จดทะเบียนเป็นรถยนตร์สาธารณะ 

ข้อ 2 สหกรณ์ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้

รถยนตร์รับจ้างสามล้อ ในท้องที่กรุงเทพมหานครต้องมีลักษณะดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นสหกรณ์จาํกดัที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และมีสาํนักงานใหญ่

ต้ังอยู่ในราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบการเดินรถยนตร์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารใช้

รถยนตร์รับจ้างสามล้อ และส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้ขับรถยนตร์รับจ้างสามล้อ 

(2) กรรมการดาํเนินการ สมาชิก และพนักงานต้องเป็นผู้มีสญัชาติไทย 

(3) สมาชิกต้องไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์อื่นซ่ึงมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกนั 

(4) มีสมาชิกซ่ึงได้รับใบอนุญาตขับรถยนตร์สามล้อสาธารณะจาํนวนไม่น้อยกว่า 

หน่ึงพันคน และในจาํนวนสมาชิกดังกล่าวไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคนต้องเป็นเจ้าของรถยนตร์รับจ้าง 

สามล้อและมีช่ือเป็นเจ้าของในใบคู่มือจดทะเบียนรถ 

ข้อ 3 รถยนตร์รับจ้างสามล้อที่จะนาํมาประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารต้องมีลักษณะ

ดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นรถยนต์ที่เดินด้วยกาํลังเคร่ืองยนต์มีความจุในกระบอกสบูรวมกนัไม่เกนิ 550 

ลูกบาศกเ์ซนติเมตร หรือเดินด้วยกาํลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น และ 

(2) เป็นรถยนตร์สองตอน ตอนหลังมีทางข้ึนและลงสาํหรับผู้โดยสารทางด้านซ้ายมือ

เพียงด้านเดียวในกรณีที่เป็นรถยนตร์ที่ประกอบจากช้ินส่วนภายในประเทศ ต้องมีหนังสอืรับรองการ

ทดสอบความแขง็แรงของรถยนตร์จากสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ

วิศวกรรม 

ข้อ 4  สหกรณ์ตามข้อ 2 ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ประกอบการรับจ้างบรรทุกคน

โดยสารโดยใช้รถยนตร์รับจ้างสามล้อ ให้ย่ืนคาํขอต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน

แบบ ร.ย.10 ท้ายกฎกระทรวงน้ี 

ข้อ 5 ใบอนุญาตให้ประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้รถยนตร์รับจ้างสามล้อ ให้ใช้

แบบ ร.ย.11 ท้ายกฎกระทรวงน้ี 

ข้อ 6 สหกรณ์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้รถยนตร์รับจ้าง

สามล้อ ต้องปฏบัิติตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 
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(1) รถยนตร์รับจ้างสามล้อที่จะนาํมาประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารต้องเป็น

รถยนตร์รับจ้างสามล้อของสหกรณ ์และต้องไม่ยินยอมให้รถยนตร์รับจ้างสามล้อของบุคคลอื่นมา

ดาํเนินกจิการร่วมกบัสหกรณ ์

(2) เอาประกนัภัยหรือจัดให้สมาชิกของสหกรณ์เอาประกนัภัยความเสยีหายแก่บุคคลที่

สามอนัเกดิจากการใช้รถยนตร์รับจ้างสามล้อของสหกรณ ์สาํหรับรถยนตร์รับจ้างสามล้อแต่ละคัน ดังน้ี 

(ก) ความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายในวงเงินไม่ตํ่ากว่าสองหม่ืนห้าพันบาท  

สาํหรับการชดใช้ค่าเสียหายต่อหน่ึงคนในแต่ละคร้ังและ 

 (ข) ความเสียหายต่อทรัพย์สินในวงเงินไม่ตํ่ากว่าหน่ึงแสนบาท สาํหรับการ

ชดใช้ค่าเสียหายในแต่ละคร้ัง 

(3) จัดให้มีการบันทกึประวัติ ที่อยู่ปัจจุบัน และหมายเลขใบอนุญาตขับรถยนตร์สามล้อ

สาธารณะของผู้ขับรถยนตร์รับจ้างสามล้อที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์น้ันพร้อมด้วยรูปถ่ายตามแบบที่นาย

ทะเบียนกาํหนด และจัดให้มีการบันทกึการเปล่ียนแปลงในรายละเอยีดดังกล่าวทุกคร้ัง 

(4) จัดให้มีรายงานการเปล่ียนแปลง ช่ือผู้เป็นเจ้าของรถยนตร์ในใบคู่มือจดทะเบียนรถ 

การเอาประกนัภัย และรายการอื่น ๆ ตามความจาํเป็น ทั้งน้ี ตามแบบ หลักเกณฑแ์ละระยะเวลาที่นาย

ทะเบียนกาํหนดแต่ระยะเวลาการทาํรายงานดังกล่าวต้องห่างกนัไม่เกนิกว่าหกเดือน 

(5) จัดให้มีสาํเนาใบอนุญาตให้ประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้รถยนตร์

รับจ้างสามล้อซ่ึงนายทะเบียนรับรอง ติดไว้ที่กระจกหน้ารถยนตร์รับจ้างสามล้อของสหกรณแ์ละหัน

ข้อความด้านหน้าของสาํเนาใบอนุญาตออกด้านนอกในลักษณะที่เหน็โดยชัดเจน 

(6) จัดให้รถยนตร์รับจ้างสามล้อของสหกรณ์มีสตีามที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียน 

(7) จัดให้รถยนตร์รับจ้างสามล้อของสหกรณ์มีเคร่ืองหมาย อกัษรย่อซ่ึงจังหวัดและ

หมายเลขทะเบียน ตามลักษณะ สขีนาด และตาํแหน่งที่นายทะเบียนกาํหนด 

(8) สหกรณ์หรือสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่นาํรถยนตร์รับจ้างสามล้อของสหกรณ์ไปให้

บุคคลอื่นซ่ึงมิใช่สมาชิกของสหกรณ์ยืม เช่า หรือเช่าซ้ือ 

(9) ต้องอาํนวยความสะดวกตามสมควรแก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเพ่ือให้มีการ

ปฏบัิติตามกฎกระทรวงน้ี 

ข้อ 7 รถยนตร์รับจ้างสามล้อของสหกรณ์ใด จะมีสใีดต้องได้รับอนุมัติจากนายทะเบียน และสี

ของรถยนตร์รับจ้างสามล้อของแต่ละสหกรณ์ต้องไม่ซํา้หรือคล้ายกบัสขีองรถยนตร์รับจ้างสามล้อของ

สหกรณ์อื่น 

ข้อ 8 รถยนตร์รับจ้างสามล้อแต่ละคันต้องมีเคร่ืองหมายของสหกรณ์ อกัษรย่อช่ือจังหวัด และ

หมายเลขทะเบียน ตามลักษณะ ส ีขนาดและตาํแหน่งตามที่นายทะเบียนกาํหนดเคร่ืองหมายดังกล่าว

ต้องแสดงไว้ในลักษณะที่เหน็ได้ชัดเจนโดยไม่มีสิ่งใดปิดหรือบัง 

ข้อ 9 ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้รถยนตร์รับจ้างสามล้อซ่ึง

ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ย่ืนคาํขอต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ 

ร.ย.12 ท้ายกฎกระทรวงน้ี 
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 2.5รถจกัรยานยนตส์าธารณะ 

  คํานิยาม 

  “รถจักรยานยนต์สาธารณะ” หมายความว่า รถจักรยานยนต์ที่มิใช้รับจ้างบรรทุกคน

โดยสารแต่ไม่หมายความรวมถึงรถจักรยานยนต์ที่มีพ่วงข้างและรถจักรยานที่ติดเคร่ืองยนต์171

172 

ผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบียนรถ ให้ย่ืนคาํขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมี 

ภมิูลาํเนา เว้นแต่เจ้าของรถมีความประสงค์จะนาํรถไปใช้ในท้องถิ่นอื่น ให้ย่ืนคาํขอต่อนายทะเบียน

ท้องถิ่นน้ันได้ 

ในกรณีที่ผู้ขอเป็นคนต่างด้าวและไม่มีภมิูลาํเนาในราชอาณาจักร ให้ย่ืนคาํขอต่อนาย

ทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมีถิ่นที่อยู่ 

  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถจักรยานยนต์เพ่ือรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร เว้นแต่รถจักรยานยนต์

น้ันได้จดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ 

  ผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้ย่ืนคาํขอต่อนายทะเบียน

และให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนได้เม่ือมีการปฏบัิติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กาํหนดกฎกระทรวงและ

ระเบียบที่อธบิดีกาํหนดตามมาตรา 10 

  กฎกระทรวงตามวรรคสองต้องกาํหนดให้มีคณะกรรมการประจาํจังหวัด ซ่ึงอย่างน้อย

ต้องประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อ ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่

ควบคุมดูแลรถยนต์ การจราจร หรือการขนส่ง และบุคคลอื่นตามจาํนวนที่เหมาะสม เพ่ือทาํหน้าที่

กาํหนดสถานที่รอรับคนโดยสาร เส้นทางหรือท้องที่ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร และหลักเกณฑก์าร

ออกหนังสอืรับรองกรใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะให้กบัผู้ประสงค์จะจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

สาธารณะเพ่ือนาํไปแสดงเป็นหลักฐานการขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนตามวรรคสอง ในการน้ีอาจ

กาํหนดให้มีคณะอนุกรรมการประจาํท้องที่ด้วยกไ็ด้ 

  การกาํหนดอายุและการเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่กาํหนดในกฎกระทรวง172

173 

  

3.การควบคุมและกํากบัดูแลภายหลงัไดร้บัอนุญาต 

 3.1การควบคุม กํากบั ดูแล เจา้ของรถ ผูป้ระกอบการขนส่ง ผูข้บัรถและผูป้ระจํารถ ตาม

กฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก 

  3.1.1จดัใหมี้สมุดประจํารถ ประวติัผูป้ระจํารถ และรายงานอุบติัเหตุ 

 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามประเภทที่กาํหนดในกฎกระทรวง ต้องจัดให้มีสมุด

ประจํารถ ประวัติผู้ประจาํรถ และหรือใบกาํกับสินค้าที่ทาํการขนส่งและต้องทาํรายงานเกี่ยวกับการ

ขนส่งและอุบัติเหตุที่เกดิจากการขนส่งตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่กาํหนดในกฎกระทรวง173

174 

172 มาตรา 4คาํนิยามรถจกัรยานยนต์สาธารณะแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2547      
173 พระราชบัญญัติรถยนต ์พ.ศ.2522 มาตรา 23/1 
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 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซ่ึงต้องจัดให้สมุดประจาํรถประวัติผู้ประจาํรถและ

แบบรายงานเกี่ยวกบัการขนส่งและอุบัติเหตุที่เกดิจากการขนส่งได้แก่ 

  (1) มีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร

หรือรถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของ 

  (2) มีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง

ผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของ 

  (3) มีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ 

  (4) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร

หรือรถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของ 

  (5) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง

ผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของ 

 ข้อ 2 ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีสมุดประจาํรถตามแบบท้ายกฎกระทรวงน้ี

ไว้ประจาํรถทุกคันในขณะที่ใช้ทาํการขนส่ง 

 ผู้ขับรถต้องบันทกึรายละเอียดตามรายการในสมุดประจาํรถให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความ

เป็นจริงทุกคร้ังที่ปฏิบัติหน้าที่ และในการน้ีให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งควบคุมและ

ตรวจสอบให้ผู้ขับรถบันทกึรายละเอยีดดังกล่าวให้ครบถ้วนด้วย 

 ข้อ 3 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดทาํประวัติผู้ประจํารถตามแบบท้าย

กฎกระทรวงน้ี สําหรับผู้ประจํารถทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่กับตน และให้จัดเก็บไว้ ณ ที่ทาํการหรือ

สาํนักงานของตนเพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่ผู้ประจาํรถน้ันยังปฏบัิติหน้าที่อยู่กับตน และ

ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ผู้ประจาํรถน้ันพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในกิจการของตนให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งจัดส่งสาํเนาประวัติผู้ประจาํรถตามวรรคหน่ึง ให้กรมการขนส่งทางบกหรือสาํนักงาน

ขนส่งจังหวัดที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งแล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันผู้ประจาํรถน้ัน

เข้าปฏิบัติหน้าที่ในกิจการของตนในกรณีที่ผู้ประจํารถน้ันพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในกิจการของตน 

หรือมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของผู้ประจาํรถน้ัน ให้ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการ

ขนส่งจัดส่งสาํเนาการเปล่ียนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติดังกล่าวตามแบบท้ายกฎกระทรวงน้ี ให้

กรมการขนส่งทางบกหรือสาํนักงานขนส่งจังหวัดที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง แล้วแต่กรณ ี

ภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลง 

 ข้อ 4 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งในกิจการ

ของตนที่มีผู้เสียชีวิต บาดเจบ็สาหัส หรือความเสียหายของทรัพย์สินมีมูลค่าเกินกว่าเกณฑ์ที่กรมการ

ขนส่งทางบกกาํหนด ตามแบบท้ายกฎกระทรวงน้ี ต่อนายทะเบียนประจําจังหวัดที่ออกใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งน้ัน ภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่เกดิอุบัติเหตุ 
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 ข้อ 5 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซ่ึงต้องจัดให้มีใบกาํกบัสนิค้าที่ทาํการขนส่ง ได้แก ่

  (1) มีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ

สิ่งของ 

  (2) มีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์

หรือสิ่งของ 

  (3) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ

สิ่งของ 

  (4) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศด้วยรถที่ใช้ในการใช้ในการ

ขนส่งสตัว์หรือสิ่งของ 

 ข้อ 6 ใบกาํกบัสนิค้าที่ทาํการขนส่ง ให้เป็นไปตามแบบใบกาํกบัสนิค้าท้ายกฎกระทรวงน้ี 

 ข้อ 7 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามข้อ ๕ และผู้ประจาํรถมีหน้าที่ต้องบันทึก

รายละเอยีดตามรายการและปฏบัิติตามรายละเอยีดต่าง ๆ ที่กาํหนดในใบกาํกบัสนิค้า 

 ข้อ 8 ใบกาํกบัสนิค้าให้ทาํเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยฉบับหน่ึงให้เกบ็รักษาไว้ 

ณ ที่ทาํการหรือสาํนักงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี ส่วนอีก

ฉบับหน่ึงให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งย่ืนใบกาํกับสินค้า หมายเลข 2 ต่อกรมการขนส่งทาง

บกหรือสาํนักงานขนส่งจังหวัดที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับ

แต่วันที่การขนส่งน้ันเสรจ็สิ้น 

 ใบกาํกบัสนิค้าให้ถือเป็นแบบรายงานเกี่ยวกบัการขนส่ง174

175 

  3.1.2 การเปลีย่นแปลงเสน้ทางในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นในการประกอบการขนส่ง 

   นายทะเบียนมีอาํนาจเปล่ียนแปลงเส้นทางในกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็นในการ

ประกอบการขนส่งประจาํทาง ไม่ประจาํทาง รถขนาดเลก็ ส่วนบุคคล ส่วนบุคคล 

  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือมีความจาํเป็นที่จะแก้ไขสถานการณ์เพ่ือให้การขนส่งได้รับ

ความสะดวกหรือให้มีรถเพียงพอแก่การขนส่ง นายทะเบียนมีอาํนาจที่จะสั่งเปล่ียนแปลงเส้นทางการ

เดินรถ เวลา และจาํนวนเที่ยวของการเดินรถหรือให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผู้ใดส่งรถที่

ตนได้รับอนุญาตไปช่วยเหลือเป็นการช่ัวคราวตามควรแก่กรณีแล้วให้รายงานคณะกรรมการโดยเรว็175

176 

  3.1.3 การควบคุมกิจการทีเ่กีย่วกบัการขนส่ง 

 ให้อธบิดีหรือนายทะเบียนมีอาํนาจควบคุมดูแลบรรดากจิการที่เกี่ยวกบัการขนส่งให้เป็นไปตาม

ความในพระราชบัญญัติน้ี และเพ่ือประโยชน์ดังกล่าวให้อธบิดีหรือนายทะเบียนมีอาํนาจ 

 (1) เข้าไปในสถานที่ดาํเนินการของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในระหว่างเวลาทาํงาน

ตามปกติ เพ่ือทราบข้อเทจ็จริงและเพ่ือตรวจสอบบัญชีและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกบัการประกอบการ

ขนส่ง 

175 กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 พ.ศ.2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
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 (2) เรียกผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผู้จัดการและพนักงานของผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งซ่ึงเป็นนิติบุคคลมาให้ถ้อยคาํหรือสั่งให้ย่ืนคาํช้ีแจงแสดงข้อเทจ็จริงตามที่ต้องการ 

 ในการปฏบัิติตาม (1) ให้อธิบดีมีอาํนาจมอบหมายให้ผู้ตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพทาํ

การแทนได้ 

 ในการปฏบัิติการของอธบิดี นายทะเบียน ผู้ตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพตามมาตราน้ี ให้

บุคคลที่เกี่ยวข้องซ่ึงอยู่ในสถานที่น้ันอาํนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร176

177 

 ให้นาํมาตรา 24 มาตรา 38 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 

49 มาใช้บังคับแก่การประกอบการรับจัดการขนส่งโดยอนุโลม177

178 

 ให้นาํมาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49 มาใช้บังคับแก่การจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับ

อนุญาตโดยอนุโลม178

179 

  3.1.4 การตรวจสอบและปราบปรามการกระทําทีฝ่่าฝืนกฎหมาย 

 ให้ผู้ตรวจการมีอาํนาจเรียกรถให้หยุดเพ่ือทาํการตรวจสอบ และเม่ือเช่ือว่ามีการกระทาํอันเป็น

การฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีเกิดข้ึน ให้ผู้ตรวจการมีอาํนาจจับกุมผู้ฝ่าฝืนเพ่ือส่งให้

พนักงานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจดาํเนินคดีต่อไป 

 บทบัญญัติในวรรคหน่ึงไม่ลบล้างอาํนาจจับกุมของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ179

180 

 ในการใช้อาํนาจอธิบดีหรือนายทะเบียนในการควบคุมดูแลบรรดากิจการที่เกี่ยวกับการขนส่ง

ตาม (1) ของ 3.1.3 ให้อธิบดีมีอาํนาจมอบหมายให้ผู้ตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพทาํการแทน

ได้ 

 ในการปฏบัิติการของอธบิดี นายทะเบียน ผู้ตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพตามมาตราน้ี ให้

บุคคลที่เกี่ยวข้องซ่ึงอยู่ในสถานที่น้ันอาํนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร180

181 

  3.1.5การเพกิถอนใบอนุญาต 

 กรณขีาดคุณสมบัติ 

(ก) ผูป้ระกอบการขนส่งประจาํทาง ผูป้ระกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ผูป้ระกอบการขนส่ง

โดยรถขนาดเลก็ตามมาตรา 24 

 ให้นายทะเบียนกลางเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในกรุงเทพมหานคร การ

ขนส่งระหว่างจังหวัด และการขนส่งระหว่างประเทศ และให้นายทะเบียนประจาํจังหวัดเป็นผู้ออก

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งในจังหวัดของตน 

  ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทางจะต้องได้ รับอนุมั ติจาก

คณะกรรมการ181

182 
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  เม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

  (1) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 24 

  (2) ไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามเง่ือนไขในมาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 หรือ

มาตรา 34 หรือไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามข้อกาํหนดว่าด้วยความปลอดภัยของผู้โดยสารตาม

มาตรา 36 หรือไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติในหมวด 4 ว่าด้วยการชดใช้ค่าเสียหายที่

เกดิจากการขนส่ง 

  ให้นายทะเบียนมีอาํนาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งน้ันปฏบัิติให้ถูกต้อง 

หรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาํหนด ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ปฏบัิติ

หรือไม่แก้ไขให้ถูกต้อง หรือเป็นที่เหน็ได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่สามารถจะ

ดาํเนินการตามเง่ือนไขหรือข้อกาํหนดน้ัน หรือการดาํเนินการน้ันน่าจะเป็นเหตุให้เกดิภยันตรายหรือ

เสื่อมประโยชน์ต่อประชาชน ให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งได้ แต่ถ้าเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางให้เป็นอาํนาจของ

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางที่จะพิจารณาอนุมัติ182

183 

 (ข) ผูป้ระกอบการรบัจดัการขนส่ง ตามมาตรา 70และ 24 

 ให้นาํมาตรา 24 มาตรา 38 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 

49 มาใช้บังคับแก่การประกอบการรับจัดการขนส่งโดยอนุโลม183

184 

 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง การขนส่งไม่ประจาํทางและการขนส่งโดยรถ

ขนาดเล็ก ต้องมีสัญชาติไทย ในกรณีที่ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจาํกัด หรือบริษัท

มหาชนจาํกัด ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจาํกัด หรือบริษัทมหาชนจาํกัดน้ันต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย

ไทยและมีสาํนักงานใหญ่ต้ังอยู่ในราชอาณาจักรไทย และ 

 (1) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมีสญัชาติไทย 

 (2) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจาํกัด ผู้เป็นหุ้นส่วนจําพวกไม่จาํกัดความรับผิดทั้งหมดต้องมี

สญัชาติไทย และทุนของห้างหุ้นส่วนจาํกัดน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอด็ต้องเป็นของผู้เป็นหุ้นส่วนซ่ึง

เป็นบุคคลธรรมดาและมีสญัชาติไทย 

 (3) ในกรณีที่เป็นบริษัทจาํกดั กรรมการบริษัทจาํนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงต้องมีสัญชาติไทย และ

ทุนของบริษัทจาํกัดน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอด็ต้องเป็นของผู้ถือหุ้น ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและมี

สัญชาติไทย หรือต้องเป็นของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจาํกัด หรือบริษัทจาํกัด หรือ

ต้องเป็นของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ หรือองค์การของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่า

ด้วยการน้ัน ๆ และบริษัทจาํกดัน้ันต้องไม่มีข้อบังคับ อนุญาตให้มีการออกหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ 

182 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา30 
183 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา46 
184 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา70 
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 (4) ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจาํกัด กรรมการบริษัทจาํนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงต้องมีสัญชาติ

ไทย และทุนของบริษัทมหาชนจาํกัดน้ันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นที่จาํหน่ายได้ทั้งหมด

ต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและมีสญัชาติไทย 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบริษัทจาํกัด หรือบริษัทมหาชนจาํกัดเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนห้าง

หุ้นส่วนจาํกัด บริษัทจาํกัด หรือบริษัทมหาชนจาํกดั ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีลักษณะตาม (1) (2) (3) 

หรือ (4) แล้วแต่กรณ ี

 ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอาํนาจยกเว้นคุณสมบัติตามความจาํเป็น หรือ

มีเหตุพิเศษเป็นการเฉพาะรายได้184

185 

 เม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

 (1) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 24 

 (2) ไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามเง่ือนไขในมาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 

34 หรือไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามข้อกาํหนดว่าด้วยความปลอดภัยของผู้โดยสารตามมาตรา 36 

หรือไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติในหมวด 4 ว่าด้วยการชดใช้ค่าเสียหายที่เกดิจากการ

ขนส่ง 

 ให้นายทะเบียนมีอาํนาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งน้ันปฏบัิติให้ถูกต้อง หรือ

จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาํหนด ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ปฏบัิติ

หรือไม่แก้ไขให้ถูกต้อง หรือเป็นที่เหน็ได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่สามารถจะ

ดาํเนินการตามเง่ือนไขหรือข้อกาํหนดน้ันหรือการดาํเนินการน้ันน่าจะเป็นเหตุให้เกดิภยันตรายหรือ

เสื่อมประโยชน์ต่อประชาชน ให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งได้ แต่ถ้าเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางให้เป็นอาํนาจของ

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางที่จะพิจารณาอนุมัติ185

186 

 (ค) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ทีเ่ป็นผูป้ระจาํรถตามมาตรา 96,97,98, 99 

 ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏบัิติหน้าที่เป็นผู้ประจาํรถตามมาตรา 93 ในประเภทการขนส่งประจาํทาง 

การขนส่งไม่ประจาํทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะดังต่อไปน้ี 

 (1) มีสญัชาติไทย 

 (2) มีความรู้และความสามารถตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

 (3) ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เหน็ได้ว่าไม่สามารถปฏบัิติหน้าที่ได้ด้วยความเหมาะสม 

 (4) ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

 (5) ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่ออนัเป็นที่รังเกยีจ 

 (6) ไม่เป็นผู้ติดสรุายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ 

185 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา24 
186 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา46 
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 (7) ไม่เป็นผู้มีใบอนุญาตปฏบัิติหน้าที่เป็นผู้ประจาํรถประเภทหรือชนิดเดียวกับที่ได้รับอนุญาต

อยู่แล้ว 

 (8) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตปฏบัิติหน้าที่เป็นผู้ประจาํรถ เว้นแต่

การเพิกถอนใบอนุญาตน้ันพ้นกาํหนดสามปีแล้วนับแต่วันที่มีคาํสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 (9) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดหรือคาํสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จาํคุก 

เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับความผิดอันได้กระทาํโดยประมาทที่มิใช่เกี่ยวกับการใช้รถในการกระทาํผิดหรือ

ความผิดลหุโทษ หรือได้พ้นโทษมาแล้วเกนิสามปี 

 (10) ไม่เป็นผู้เคยถูกควบคุมตัวเพราะมีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม หรือเป็นอันธพาล เว้นแต่

ได้พ้นจากการควบคุมตัวมาแล้วเกนิหน่ึงปี186

187 

 ภายใต้บังคับมาตรา 96 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่าที่ก ําหนดใน

กฎกระทรวง และได้ผ่านการศึกษาและจบหลักสตูรจากโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบกหรือ

โรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง187

188 

 ภายใต้บังคับมาตรา 96 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เกบ็ค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการต้องมี

อายุไม่ตํ่ากว่าที่กาํหนดในกฎกระทรวง188

189 

 ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏบัิติหน้าที่เป็นผู้ประจาํรถในการขนส่งส่วนบุคคลต้องมีคุณสมบัติและมี

ลักษณะตามมาตรา 96 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ (10) และต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่าที่กาํหนดใน

กฎกระทรวง189

190 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่ง

ทางบก พ.ศ. 2522 

 ข้อ 2 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ผู้เกบ็ค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ ต้องมีอายุไม่ตํ่า

กว่าที่กาํหนดไว้ ดังน้ี 

  (1) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ 

  (ก) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่หน่ึง ในประเภทการขนส่งส่วนบุคคล ต้องมี

อายุไม่ตํ่ากว่าสบิแปดปี 

  (ข) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่สอง และชนิดที่สาม ในประเภทการขนส่งส่วน

บุคคลต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสบิปี 

187 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา96 
188 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา97วรรคแรก 
189 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา98 
190 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา99 
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  (ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่หน่ึง ชนิดที่สอง และชนิดที่สามในประเภท

การขนส่งประจาํทาง การขนส่งไม่ประจาํทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบ

สองปี 

  (ง) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่สี่ ในประเภทการขนส่งส่วนบุคคล การขนส่ง

ประจาํทาง การขนส่งไม่ประจาํทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสบิห้าปี 

  (2) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เกบ็ค่าโดยสาร ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่าสบิห้าปี 

  (3) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสบิปี 

  (4) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บริการ ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่าสบิห้าปี190

191 

  เม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจาํรถผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมี

ลักษณะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 96 มาตรา 97 มาตรา 98 หรือมาตรา 99 หรือบกพร่องไปในภายหลัง

เม่ือได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้น้ันเสยี191

192 

 กรณไีม่ปฏบัิติ หรือ ปฏบัิติไม่ถกูตอ้งตามเง่ือนไข 

 (ก) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง  
 ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทาง ให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของ

คณะกรรมการกาํหนดเง่ือนไขไว้ในใบอนุญาตเกี่ยวกบั 
  (1) จาํนวนรถที่ต้องใช้ในการประกอบการขนส่งตามเส้นทางที่ใช้ในการประกอบการ

ขนส่ง 

  (2) สทิธใินรถที่ใช้ประกอบการขนส่งของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

  (3) ลักษณะ ชนิด ขนาดและสขีองรถและเคร่ืองหมายของผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องให้

ปรากฏประจาํรถทุกคัน 

  (4) จาํนวนที่น่ัง เกณฑน์ํา้หนักบรรทุกและวิธกีารบรรทุก 

  (5) จาํนวนผู้ประจาํรถ 

  (6) เส้นทางที่ใช้ในการประกอบการขนส่ง 

  (7) อตัราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง 

  (8) สถานที่หยุดและจอดเพ่ือขนถ่ายคน สตัว์ หรือสิ่งของ 

  (9) ที่ที่รถจะต้องหยุดในระหว่างเส้นทาง 

  (10) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่ง 

  (11) เวลาและจาํนวนเที่ยวของการเดินรถ 

  (12) เวลาทาํงานประจาํวันในการประกอบการขนส่ง 

  (13) สถานที่เกบ็ ซ่อม และบาํรุงรักษารถ 

191 กฎกระทรวงฉบับที่ 52 พ.ศ.2541ออกตามความในพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
192 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา108 
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  (14) การประกอบกจิการอื่นนอกจากการประกอบการขนส่งประจาํทาง 

  (15) เง่ือนไขอื่นที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางต้องจัดให้มีประกาศเง่ือนไขตาม (6) 

(7) (8) (9) และ (11) ณ ที่ซ่ึงอธบิดีกาํหนด192

193 

  เม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

  (1) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 24 

  (2) ไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามเง่ือนไขในมาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 หรือ

มาตรา 34 หรือไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามข้อกาํหนดว่าด้วยความปลอดภัยของผู้โดยสารตาม

มาตรา 36 หรือไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติในหมวด 4 ว่าด้วยการชดใช้ค่าเสียหายที่

เกดิจากการขนส่ง 

  ให้นายทะเบียนมีอาํนาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งน้ันปฏบัิติให้ถูกต้อง 

หรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาํหนด ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ปฏบัิติ

หรือไม่แก้ไขให้ถูกต้อง หรือเป็นที่เหน็ได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่สามารถจะ

ดาํเนินการตามเง่ือนไขหรือข้อกาํหนดน้ัน หรือการดาํเนินการน้ันน่าจะเป็นเหตุให้เกดิภยันตรายหรือ

เสื่อมประโยชน์ต่อประชาชน ให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งได้ แต่ถ้าเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางให้เป็นอาํนาจของ

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางที่จะพิจารณาอนุมัติ193

194 

 

 (ข) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง  

  ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของ

คณะกรรมการกาํหนดเง่ือนไขไว้ในใบอนุญาตเกี่ยวกบั 

  (1) จาํนวนรถที่ต้องใช้ในการประกอบการขนส่ง 

  (2) ลักษณะ ชนิดและขนาดของรถและเคร่ืองหมายของผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องให้

ปรากฏประจาํรถทุกคัน 

  (3) จาํนวนที่น่ัง เกณฑน์ํา้หนักบรรทุกและวิธกีารบรรทุก 

  (4) จาํนวนผู้ประจาํรถ 

  (5) ท้องที่ที่ทาํการขนส่ง 

  (6) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่ง 

  (7) อตัราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง 

  (8) สถานที่หยุดและจอดเพ่ือขนถ่ายคน สัตว์ หรือสิ่งของ 

  (9) สถานที่เกบ็ ซ่อม และบาํรุงรักษารถ 

193 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา31 
194 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา46 
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  (10) เง่ือนไขอื่นที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางต้องจัดให้มีการประกาศเง่ือนไขตาม 

(7) และ (8) ณ ที่ซ่ึงอธบิดีกาํหนด194

195 

  เม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

  (1) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 24 

  (2) ไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามเง่ือนไขในมาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 หรือ

มาตรา 34 หรือไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามข้อกาํหนดว่าด้วยความปลอดภัยของผู้โดยสารตาม

มาตรา 36 หรือไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติในหมวด 4 ว่าด้วยการชดใช้ค่าเสียหายที่

เกดิจากการขนส่ง 

  ให้นายทะเบียนมีอาํนาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งน้ันปฏบัิติให้ถูกต้อง 

หรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาํหนด ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ปฏบัิติ

หรือไม่แก้ไขให้ถูกต้อง หรือเป็นที่เหน็ได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่สามารถจะ

ดาํเนินการตามเง่ือนไขหรือข้อกาํหนดน้ัน หรือการดาํเนินการน้ันน่าจะเป็นเหตุให้เกดิภยันตรายหรือ

เสื่อมประโยชน์ต่อประชาชน ให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งได้ แต่ถ้าเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางให้เป็นอาํนาจของ

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางที่จะพิจารณาอนุมัติ195

196 

 (ค) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็   

               ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของ

คณะกรรมการกาํหนดเง่ือนไขไว้ในใบอนุญาตเกี่ยวกบั 

  (1) จาํนวนรถที่ต้องใช้ในการประกอบการขนส่งตามเส้นทางที่ใช้ในการประกอบการ

ขนส่ง 

  (2) ลักษณะ ชนิด ขนาดและสขีองรถและเคร่ืองหมายของผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องให้

ปรากฏประจาํรถทุกคัน 

  (3) จาํนวนที่น่ัง เกณฑน์ํา้หนักบรรทุก และวิธกีารบรรทุก 

  (4) เวลาและจาํนวนเที่ยวของการเดินรถ 

  (5) เส้นทางที่ใช้ในการประกอบการขนส่ง 

  (6) อตัราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง 

  (7) เง่ือนไขอื่นที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ต้องจัดให้มีประกาศเง่ือนไขตาม (5) และ 

(6) ณ ที่ซ่ึงอธบิดีกาํหนด196

197 

195 พระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา32 
196 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา46 
197 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา33 
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  เม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

  (1) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 24 

  (2) ไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามเง่ือนไขในมาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 หรือ

มาตรา 34 หรือไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามข้อกาํหนดว่าด้วยความปลอดภัยของผู้โดยสารตาม

มาตรา 36 หรือไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติในหมวด 4 ว่าด้วยการชดใช้ค่าเสียหายที่

เกดิจากการขนส่ง 

  ให้นายทะเบียนมีอาํนาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งน้ันปฏบัิติให้ถูกต้อง 

หรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาํหนด ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ปฏบัิติ

หรือไม่แก้ไขให้ถูกต้อง หรือเป็นที่เหน็ได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่สามารถจะ

ดาํเนินการตามเง่ือนไขหรือข้อกาํหนดน้ัน หรือการดาํเนินการน้ันน่าจะเป็นเหตุให้เกดิภยันตรายหรือ

เสื่อมประโยชน์ต่อประชาชน ให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งได้ แต่ถ้าเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางให้เป็นอาํนาจของ

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางที่จะพิจารณาอนุมัติ197

198 

 

 (ง) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถส่วนบุคคลและขนส่งส่วนบุคคลดว้ยรถทีใ่ชใ้น

การขนส่งผูโ้ดยสารแยกหรือดว้ยรถทีใ่ชใ้นการขนส่งสตัวห์รือส่ิงของ 

                  ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ให้นายทะเบียนกาํหนดเง่ือนไขตาม

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาํหนดไว้ในใบอนุญาตเกี่ยวกบั 

  (1) จาํนวนรถที่ต้องใช้ในการประกอบการขนส่ง 

  (2) ลักษณะ ชนิด และขนาดของรถและเคร่ืองหมายของผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องให้

ปรากฏประจาํรถทุกคัน 

  (3) สถานที่เกบ็ ซ่อม และบาํรุงรักษา 

  (4) จาํนวนผู้ประจาํรถ 

  (5) เง่ือนไขอื่นที่กาํหนดในกฎกระทรวง198

199 

  เม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

  (1) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 24 

  (2) ไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามเง่ือนไขในมาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 หรือ

มาตรา 34 หรือไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามข้อกาํหนดว่าด้วยความปลอดภัยของผู้โดยสารตาม

มาตรา 36 หรือไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติในหมวด 4 ว่าด้วยการชดใช้ค่าเสียหายที่

เกดิจากการขนส่ง 

198 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา46 
199 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา34 
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  ให้นายทะเบียนมีอาํนาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งน้ันปฏบัิติให้ถูกต้อง 

หรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาํหนด ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ปฏบัิติ

หรือไม่แก้ไขให้ถูกต้อง หรือเป็นที่เหน็ได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่สามารถจะ

ดาํเนินการตามเง่ือนไขหรือข้อกาํหนดน้ัน หรือการดาํเนินการน้ันน่าจะเป็นเหตุให้เกดิภยันตรายหรือ

เสื่อมประโยชน์ต่อประชาชน ให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งได้ แต่ถ้าเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางให้เป็นอาํนาจของ

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางที่จะพิจารณาอนุมัติ199

200 

 

 (จ) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการรบัจดัการขนส่ง  

                     ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง ให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของ

คณะกรรมการกาํหนดเง่ือนไขไว้ในใบอนุญาตเกี่ยวกบั 

  (1) จาํนวนรถที่ต้องใช้ในการประกอบการขนส่งตามเส้นทางที่ใช้ในการประกอบการ

ขนส่ง 

  (2) สทิธใินรถที่ใช้ประกอบการขนส่งของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

  (3) ลักษณะ ชนิด ขนาดและสขีองรถและเคร่ืองหมายของผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องให้

ปรากฏประจาํรถทุกคัน 

  (4) จาํนวนที่น่ัง เกณฑน์ํา้หนักบรรทุกและวิธกีารบรรทุก 

  (5) จาํนวนผู้ประจาํรถ 

  (6) เส้นทางที่ใช้ในการประกอบการขนส่ง 

  (7) อตัราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง 

  (8) สถานที่หยุดและจอดเพ่ือขนถ่ายคน สตัว์ หรือสิ่งของ 

  (9) ที่ที่รถจะต้องหยุดในระหว่างเส้นทาง 

  (10) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่ง 

  (11) เวลาและจาํนวนเที่ยวของการเดินรถ 

  (12) เวลาทาํงานประจาํวันในการประกอบการขนส่ง 

  (13) สถานที่เกบ็ ซ่อม และบาํรุงรักษารถ 

  (14) การประกอบกจิการอื่นนอกจากการประกอบการขนส่งประจาํทาง 

  (15) เง่ือนไขอื่นที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางต้องจัดให้มีประกาศเง่ือนไขตาม (6) 

(7) (8) (9) และ (11) ณ ที่ซ่ึงอธบิดีกาํหนด200

201 

200 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา46 
201 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา31 
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  ให้นาํมาตรา 24 มาตรา 38 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48 และ

มาตรา 49 มาใช้บังคับแก่การประกอบการรับจัดการขนส่งโดยอนุโลม201

202 

  เม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

  (1) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 24 

  (2) ไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามเง่ือนไขในมาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 หรือ

มาตรา 34 หรือไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามข้อกาํหนดว่าด้วยความปลอดภัยของผู้โดยสารตาม

มาตรา 36 หรือไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติในหมวด 4 ว่าด้วยการชดใช้ค่าเสียหายที่

เกดิจากการขนส่ง 

  ให้นายทะเบียนมีอาํนาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งน้ันปฏบัิติให้ถูกต้อง 

หรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาํหนด ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ปฏบัิติ

หรือไม่แก้ไขให้ถูกต้อง หรือเป็นที่เหน็ได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่สามารถจะ

ดาํเนินการตามเง่ือนไขหรือข้อกาํหนดน้ัน หรือการดาํเนินการน้ันน่าจะเป็นเหตุให้เกดิภยันตรายหรือ

เสื่อมประโยชน์ต่อประชาชน ให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งได้ แต่ถ้าเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางให้เป็นอาํนาจของ

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางที่จะพิจารณาอนุมัติ202

203 

 

 (ฉ) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตรบัจา้งบรรทกุคนโดยสารโดยใชร้ถยนต์  4  ลอ้รบัจา้งบรรทกุคนโดยสาร

ไม่เกิน  7  คน 

  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 23 ซ่ึงไม่ปฏบัิติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวงที่

ออกตามพระราชบัญญัติน้ี ให้นายทะเบียนมีอาํนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้203

204  

 

 (ช) ผูไ้ดร้บัอนุญาตรบัจา้งบรรทกุคนโดยสารโดยใชร้ถยนต์รบัจา้ง  3  ลอ้บรรทกุคนโดยสารไม่

เกิน  7  คน  แบบใชเ้พลา 

                            ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการขนส่งระหว่างประเทศเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนาย

ทะเบียนกลางโดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางและผู้ได้รับใบอนุญาต

ดังกล่าวต้องปฏบัิติตามบทบัญญัติทั้งหลายแห่งพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ี เทา่ที่ไม่ขัดต่ออนุสญัญาหรือ

ข้อตกลงระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกบัการขนส่ง 

  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก ําหนดใน

กฎกระทรวง 

202 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา70 
203 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา46 
204พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา25 วรรคหน่ึง  
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  ให้นาํมาตรา 28 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 34 และมาตรา 36 มาใช้บังคับแก่การ

ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศโดยอนุโลม204

205 

  กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง ขนส่งไม่ประจาํทาง ขนส่ง

ระหว่างประเทศ ขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ขนส่งส่วนบุคคลไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกตอ้งตาม

ขอ้กาํหนดว่าดว้ยความปลอดภยัของผูโ้ดยสารตามมาตรา 36 

  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และ

ต้องปฏบัิติตามข้อกาํหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง ทั้งน้ี ตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง205

206 

  เม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

  (1) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 24 

  (2) ไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามเง่ือนไขในมาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 หรือ

มาตรา 34 หรือไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามข้อกาํหนดว่าด้วยความปลอดภัยของผู้โดยสารตาม

มาตรา 36 หรือไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติในหมวด 4 ว่าด้วยการชดใช้ค่าเสียหายที่

เกดิจากการขนส่ง 

  ให้นายทะเบียนมีอาํนาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งน้ันปฏบัิติให้ถูกต้อง 

หรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาํหนด ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ปฏบัิติ

หรือไม่แก้ไขให้ถูกต้อง หรือเป็นที่เหน็ได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่สามารถจะ

ดาํเนินการตามเง่ือนไขหรือข้อกาํหนดน้ัน หรือการดาํเนินการน้ันน่าจะเป็นเหตุให้เกดิภยันตรายหรือ

เสื่อมประโยชน์ต่อประชาชน ให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งได้ แต่ถ้าเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางให้เป็นอาํนาจของ

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางที่จะพิจารณาอนุมัติ206

207 

  ให้นาํมาตรา 24 มาตรา 38 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48 และ

มาตรา 49 มาใช้บังคับแก่การประกอบการรับจัดการขนส่งโดยอนุโลม207

208 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปน้ี 

                            ข้อ 1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซ่ึงต้องจัดให้สมุดประจาํรถประวัติผู้ประจาํ

รถและแบบรายงานเกี่ยวกบัการขนส่งและอุบัติเหตุที่เกดิจากการขนส่งได้แก่ 

   (1) มีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง

ผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของ 

   (2) มีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางด้วยรถที่ใช้ในการ

ขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของ 

205 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา25 
206 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา36 
207 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา46 
208 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา70 
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   (3) มีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ 

   (4) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง

ผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของ 

   (5) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศด้วยรถที่ใช้ในการ

ขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของ 

  ข้อ 2 ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีสมุดประจํารถตามแบบท้าย

กฎกระทรวงน้ีไว้ประจาํรถทุกคันในขณะที่ใช้ทาํการขนส่ง 

  ผู้ขับรถต้องบันทึกรายละเอียดตามรายการในสมุดประจาํรถให้ครบถ้วนและถูกต้อง

ตามความเป็นจริงทุกคร้ังที่ปฏิบัติหน้าที่ และในการน้ีให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งควบคุม

และตรวจสอบให้ผู้ขับรถบันทกึรายละเอยีดดังกล่าวให้ครบถ้วนด้วย 

  ข้อ 3 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดทาํประวัติผู้ประจาํรถตามแบบท้าย

กฎกระทรวงน้ี สําหรับผู้ประจํารถทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่กับตน และให้จัดเก็บไว้ ณ ที่ทาํการหรือ

สาํนักงานของตนเพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่ผู้ประจาํรถน้ันยังปฏบัิติหน้าที่อยู่กับตน และ

ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ผู้ประจาํรถน้ันพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในกิจการของตนให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งจัดส่งสาํเนาประวัติผู้ประจาํรถตามวรรคหน่ึง ให้กรมการขนส่งทางบกหรือสาํนักงาน

ขนส่งจังหวัดที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งแล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันผู้ประจาํรถน้ัน

เข้าปฏิบัติหน้าที่ในกิจการของตนในกรณีที่ผู้ประจํารถน้ันพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในกิจการของตน 

หรือมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของผู้ประจาํรถน้ัน ให้ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการ

ขนส่งจัดส่งสาํเนาการเปล่ียนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติดังกล่าวตามแบบท้ายกฎกระทรวงน้ี ให้

กรมการขนส่งทางบกหรือสาํนักงานขนส่งจังหวัดที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง แล้วแต่กรณี 

ภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลง 

  ข้อ 4 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งใน

กิจการของตนที่มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือความเสียหายของทรัพย์สินมีมูลค่าเกินกว่าเกณฑ์ที่

กรมการขนส่งทางบกกําหนด ตามแบบท้ายกฎกระทรวงน้ี ต่อนายทะเบียนประจําจังหวัดที่ออก

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งน้ัน ภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่เกดิอุบัติเหตุ 

  ข้อ 5 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซ่ึงต้องจัดให้มีใบกาํกับสินค้าที่ทาํการขนส่ง 

ได้แก่ 

                                          (1)มีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง

สตัว์หรือสิ่งของ 

   (2) มีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางด้วยรถที่ใช้ในการ

ขนส่งสตัว์หรือสิ่งของ 

   (3) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง

สตัว์หรือสิ่งของ 
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   (4) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศด้วยรถที่ใช้ในการใช้

ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของ 

  ข้อ 6 ใบกาํกบัสนิค้าที่ทาํการขนส่ง ให้เป็นไปตามแบบใบกาํกับสินค้าท้ายกฎกระทรวง

น้ี 

  ข้อ 7 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามข้อ ๕ และผู้ประจาํรถมีหน้าที่ต้อง

บันทกึรายละเอยีดตามรายการและปฏบัิติตามรายละเอยีดต่าง ๆ ที่กาํหนดในใบกาํกบัสนิค้า 

  ข้อ 8 ใบกาํกบัสนิค้าให้ทาํเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยฉบับหน่ึงให้เกบ็

รักษาไว้ ณ ที่ทาํการหรือสาํนักงานของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี 

ส่วนอีกฉบับหน่ึงให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งย่ืนใบกาํกับสินค้า หมายเลข 2 ต่อกรมการ

ขนส่งทางบกหรือสาํนักงานขนส่งจังหวัดที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง แล้วแต่กรณี ภายใน

สามสบิวันนับแต่วันที่การขนส่งน้ันเสรจ็สิ้น 

  ใบกาํกบัสนิค้าให้ถือเป็นแบบรายงานเกี่ยวกบัการขนส่ง208

209 

  กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง ประกอบการขนส่งไม่ประจาํ

ทาง ผูป้ระกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กผูป้ระกอบการรับจัดการขนส่งไม่ปฏบัิติหรือปฏิบัติไม่

ถกูตอ้งในหมวด 4 ของพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522เร่ืองการชดใชค่้าเสียหายทีเ่กิดจาก

การขนส่ง  

  เม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

  (1) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 24 

  (2) ไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามเง่ือนไขในมาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 หรือ

มาตรา 34 หรือไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามข้อกาํหนดว่าด้วยความปลอดภัยของผู้โดยสารตาม

มาตรา 36 หรือไม่ปฏบัิติหรือปฏบัิติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติในหมวด 4 ว่าด้วยการชดใช้ค่าเสียหายที่

เกดิจากการขนส่ง 

  ให้นายทะเบียนมีอาํนาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งน้ันปฏบัิติให้ถูกต้อง 

หรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาํหนด ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ปฏบัิติ

หรือไม่แก้ไขให้ถูกต้อง หรือเป็นที่เหน็ได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่สามารถจะ

ดาํเนินการตามเง่ือนไขหรือข้อกาํหนดน้ัน หรือการดาํเนินการน้ันน่าจะเป็นเหตุให้เกดิภยันตรายหรือ

เสื่อมประโยชน์ต่อประชาชน ให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งได้ แต่ถ้าเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางให้เป็นอาํนาจของ

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางที่จะพิจารณาอนุมัติ209

210 

209 กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 พ.ศ.2537ออกตามความในพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522  
210 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา46 
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  ให้นาํมาตรา 24 มาตรา 38 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48 และ

มาตรา 49 มาใช้บังคับแก่การประกอบการรับจัดการขนส่งโดยอนุโลม210

211 

 3.1.6 ผลการสัง่เพกิถอนใบอนุญาต  

 ต้องส่งคืนใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง ขนส่งไม่ประจาํทาง ขนส่งโดยรถขนาดเลก็ 

ขนส่งส่วนบุคคล รับจัดการขนส่ง รับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้รถยนต์  4  ล้อรับจ้างบรรทุกคน

โดยสารไม่เกิน  7  คน ส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารแยกหรือด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง

สตัว์หรือสิ่งของ จัดตั้งตรวจสภาพรถต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน 

 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซ่ึงถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้องส่งคืนใบอนุญาตต่อ

นายทะเบียนภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต211

212 

 ในกรณีที่ ผู้เสียหายไม่ได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นหรือได้รับชดใช้ไม่ครบตามจํานวนที่

พนักงานสอบสวนหรือคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางสั่งไม่ว่าเพราะเหตุหลักทรัพย์ที่วาง

ประกันไว้ไม่พอจ่ายค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นหรือเพราะเหตุอื่นใด เม่ือผู้เสียหายได้ร้องเรียนต่อนายทะเบียน

กลาง ให้นายทะเบียนกลางสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งชาํระให้เสรจ็สิ้นภายในเจด็วันนับ

แต่วันที่ได้รับคาํสั่ง ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ปฏิบัติตามคาํสั่งของนายทะเบียนกลาง

ดังกล่าว ให้นายทะเบียนกลางเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และให้นาํมาตรา 47 และมาตรา 

48 มาใช้บังคับโดยอนุโลม212

213 

 ให้ผู้รับใบอนุญาตซ่ึงถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตส่งคืนใบอนุญาตแก่นายทะเบียนภายในสบิห้าวัน

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต213

214 

 สิทธิอุทธรณ ์ 

           (1) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซ่ึงถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีสทิธอิุทธรณ์ต่อ

รัฐมนตรีภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ทราบคาํสั่ง คาํวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สดุ การอุทธรณ์ตาม

วรรคหน่ึงไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคาํสั่งเพิกถอนใบอนุญาต214

215 

 (2) ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาํสั่งไม่ออกใบอนุญาตตามมาตรา 23 ไม่ต่ออายุใบอนุญาตตาม

มาตรา 24 หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 25 ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต หรือ

ผู้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี มีสทิธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีได้ภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันทราบ

คาํสั่งนายทะเบียน คาํวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สดุ 

211 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา70 
212 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา47 
213 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา64 
214 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา25 วรรคสองแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตริถยนต์ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2547 
215 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา48 
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 ในกรณีที่อุทธรณ์คาํสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ก่อนที่จะมีคาํวินิจฉัย

อุทธรณ์ รัฐมนตรีอาจอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบการไปพลางก่อนได้เม่ือมีคาํขอของผู้อุทธรณ์

215

216 

3.2 การควบคุม กํากบั ดูแล เจา้ของรถ ผูข้บัรถตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์

 3.2.1การตรวจสอบและปราบปรามการกระทําทีฝ่่าฝืนกฎหมาย 

  ให้ผู้ตรวจการมีอาํนาจสั่งให้ผู้ขับรถหยุดรถเพ่ือทาํการตรวจสอบการปฏบัิติตาม

พระราชบัญญัติน้ี กบัมีอาํนาจสั่งให้บุคคลใดปฏบัิติการเทา่ที่จาํเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การตรวจสอบน้ัน

ได้ และเม่ือพบว่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี จะว่ากล่าวตักเตือน

หรือสั่งเป็นหนังสอืให้ผู้น้ันไปรายงานตนต่อนายทะเบียนภายในเจด็วันนับแต่วันที่มีคาํสั่งเพ่ือ

ดาํเนินการเปรียบเทยีบปรับกไ็ด้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ความผิดดังกล่าวมีโทษจาํคุก ให้ผู้ตรวจการนาํตัวผู้

น้ันส่งพนักงานสอบสวนผู้มีอาํนาจเพ่ือดาํเนินคดีต่อไป 

  ในการออกคาํสั่งให้ไปรายงานตนต่อนายทะเบียนตามวรรคหน่ึง ผู้ตรวจการจะเรียก

เกบ็ใบอนุญาตขับรถของผู้น้ันไว้เป็นการช่ัวคราวกไ็ด้ แต่ต้องรีบนาํใบอนุญาตขับรถที่เรียกเกบ็ไว้ไปส่ง

มอบแก่นายทะเบียนภายในแปดช่ัวโมงนับแต่เวลาที่ออกคาํสั่งและให้ถือว่าคาํสั่งน้ันเป็นใบอนุญาตขับ

รถช่ัวคราวภายในกาํหนดเวลาที่ให้ไปรายงานตนดังกล่าว 

  คําสั่งให้ไปรายงานตนต่อนายทะเบียนตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดี

กาํหนด216

217 

ข. ทะเบยีนและใบอนุญาตเกีย่วกบัรถ 

 

1. รถตามกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก 

 รถที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ได้แก่ รถโดยสารรับจ้างทุกชนิดที่

บรรทุกผู้โดยสารได้เกิน 7 คน รถบรรทุกรับจ้างทุกขนาดนํา้หนัก รถโดยสารส่วนบุคคลที่มีที่น่ังเกิน 12 

คน และรถบรรทุกส่วนบุคคลที่มีนํา้หนักรถเกนิ 1,600 กโิลกรัม217

218  

 1.1 การจดทะเบยีน 

  รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่จะจดทะเบียนได้ต้องเป็นรถที่มีสภาพ

ม่ันคงแขง็แรงมีเคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบครบถ้วนถูกต้องตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง โดยต้องผ่าน

การตรวจสภาพ 2 1 8

219และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งแล้ว และผู้ขอจดทะเบียนจะต้องเป็น

ผู้ประกอบการขนส่งซ่ึงมีสิทธิใช้รถ โดยการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือรับเข้าร่วมกิจการ

216 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา26 
217 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา57 ทวิ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2542 

218 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 5 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2537 
219 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 71 มาตรา 72 และมาตรา 73 
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ขนส่ง โดยก่อนการจดทะเบียนรถผู้ประกอบการขนส่งจะต้องบรรจุรถในบัญชี ขส.บ. 11 ของใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งก่อน219

220 

  การย่ืนขอจดทะเบียนรถให้ย่ืนต่อกรมการขนส่งทางบก หรือสาํนักงานขนส่งจังหวัด 

แล้วแต่กรณ ีพร้อมด้วยหลักฐานประกอบคาํขอดังต่อไปน้ี 

  1.1.1 รถใหม่ที่ผลิตจากโรงงานภายในประเทศ หรือรถที่นาํเข้าจากต่างประเทศเพ่ือ

จาํหน่าย 

   (ก) หนังสอืรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจาํหน่ายรถ 

   (ข) หลักฐานการได้มาของรถ เช่น หนังสอืแจ้งจาํหน่ายรถ สญัญาเช่าซ้ือรถ 

หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงการมีกรรมสทิธิ์หรือสทิธคิรอบครองรถ 

   (ค) หลักฐานการชาํระราคารถ เช่น ใบเสรจ็รับเงิน หรือใบกาํกับภาษี หรือใบ

ส่งสนิค้า (กรณีที่ใบส่งสนิค้ามีรายการเกี่ยวกบัตัวรถ ผู้ซ้ือ ผู้ขายราคาจาํหน่าย จาํนวนภาษีมูลค่าเพ่ิม)  

   (ง) สญัญาเข้าร่วมกจิการขนส่งเฉพาะกรณีที่มีการเข้าร่วมกจิการขนส่ง 

   (จ) หลักฐานประจําตัวผู้ประกอบการขนส่งและเจ้าของรถผู้เข้าร่วมกิจการ 

(กรณีมีการเข้าร่วมกิจการ) ได้แก่ สาํเนาบัตรประจาํตัว สาํเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือสาํเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

   (ฉ) หนังสอืมอบอาํนาจ กรณีไม่มาดาํเนินการด้วยตนเอง 

   (ช) บัตรประจาํตัวผู้รับมอบอาํนาจ 

  1.1.2 การจดทะเบียนรถที่ประกอบข้ึนจากช้ินส่วนอุปกรณ์รถเก่าที่แจ้งเลิกใช้แล้ว

ภายในประเทศ 

   ก. ใบเสรจ็รับเงินค่าโครงคัสซี หรือใบกาํกบัภาษี หรือสัญญาซ้ือขายโครงคัสซี 

แล้วแต่กรณ ี

    (1) กรณีโครงคัสซีเก่าของรถที่ได้แจ้งเลิกใช้แล้วให้แนบภาพถ่าย

หนังสอืแสดงการจดทะเบียนที่มีรายละเอยีดหมายเลขโครงคัสซี 

    (2) กรณีโครงคัสซีไม่มีหมายเลขให้แนบภาพถ่ายใบอนุญาตค้าของเก่า 

และให้ผู้ขายบันทกึยืนยันการจาํหน่ายโครงคัสซี โดยระบุช่ือผู้ซ้อ วันเดือนปี ที่มีการซ้ือขายพร้อมแบบ

แสดงขนาดสดัส่วนของโครงคัสซี โดยสงัเขป  

   ข. ใบเสร็จรับเงินค่าเคร่ืองยนต์ หรือใบกาํกับภาษี หรือสัญญาซ้ือขาย

เคร่ืองยนต์ แล้วแต่กรณ ี

    (1) กรณีเคร่ืองยนต์เก่าที่ได้รับการจดทะเบียนรถไว้แล้ว ให้แนบ

ภาพถ่ายหนังสอืแสดงการจดทะเบียนรถที่มีรายละเอยีดหมายเลขเคร่ืองยนต์ 

220 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดาํเนินการเกี่ยวกบัทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2539  
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    (2) กรณีเคร่ืองยนต์ที่ยังมิได้รับการจดทะเบียนรถ ให้แนบหนังสือ

รับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจาํหน่ายเคร่ืองยนต์สาํหรับรถ และหนังสอืแจ้งจาํหน่ายเคร่ืองยนต์ 

   ค. สาํเนาบัตรประจาํตัว และสาํเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือสาํเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของเจ้าของ หรือผู้จาํหน่ายโครงคัสซี หรือเคร่ืองยนต์ แล้วแต่กรณี 

   ง. หนังสือจากเจ้าของรถยืนยันความถูกต้องในการได้มาซ่ึงช้ินส่วนอุปกรณ์ 

หรือส่วนควบของรถทั้งหมด และบันทกึยืนยันความรับผิดทั้งในทางแพ่งและทางอาญา หากมีข้อโต้แย้ง

เกี่ยวกับสิทธิและการได้มาของช้ินส่วนอุปกรณ์ หรือส่วนควบของรถตามแบบที่กรมการขนส่งทางบก

กาํหนด 

   จ. ใบเสรจ็รับเงินค่าแรงประกอบรถ (กรณีไม่ได้ประกอบรถข้ึนใช้เอง) 

   ฉ. หลักฐานการได้มาซ่ึงอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถ (ถ้ามี) 

   ช. ใบเสรจ็รับเงินค่าหัวเก๋ง (กรณีรถบรรทุก) หรือใบเสรจ็รับเงินค่าตัวถังรถ 

(กรณีรถโดยสาร) (ถ้ามี) 

   ซ. สญัญาเข้าร่วมกจิการขนส่งเฉพาะกรณีที่มีการเข้าร่วมกจิการขนส่ง 

   ฌ. หลักฐานประจาํตัวผู้ประกอบการขนส่ง และเจ้าของรถผู้เข้าร่วมกิจการ

ขนส่ง (กรณีมีการเข้าร่วมกิจการขนส่ง) ได้แก่ สาํเนาบัตรประจาํตัว และภาพสาํนาทะเบียนบ้าน หรือ

สาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

  1.1.3 รถประกอบข้ึนใหม่จากช้ืนส่วนอุปกรณ์รถเก่าที่นาํเข้าจากต่างประเทศ 

   ก. ใบเสรจ็รับเงินค่าโครงคัสซี หรือใบกาํกบัภาษี 

   ข. ใบขนสินค้าขาเข้า พร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและ

ภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาพถ่ายซ่ึงต้องเป็นภาพถ่ายเอกสารแผ่นที่ระบุรายละเอียดหมายเลขโครงคัสซี โดย

มีเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรรับรองความถูกต้อง  

   ค. บัญชีแสดงรายการสินค้า (อินวอยซ์) หรือสาํเนา ซ่ึงต้องเป็นภาพถ่าย

เอกสารแผ่นที่ระบุรายละเอยีดหมายเลขโครงคัสซี โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรรับรองความถูกต้อง  

   ง. ใบเสรจ็รับเงินค่าอากรขาเข้า 

   จ. ใบเสร็จรับเงินค่าเคร่ืองยนต์ หรือใบกาํกับภาษี หรือสัญญาซ้ือขาย

เคร่ืองยนต์ แล้วแต่กรณ ี

    (1) กรณีเคร่ืองยนต์เก่าที่ได้รับจดทะเบียนรถไว้แล้ว ให้แนบสาํเนา

หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ ที่มีรายละเอียดหมายเลขเคร่ืองยนต์พร้อมด้วยสาํเนาบัตรประจาํตัว 

และภาพถ่ายสาํเนาทะเบียนบ้าน หรือสาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของเจ้าของหรือผู้

จาํหน่ายเคร่ืองยนต์ แล้วแต่กรณี  

    (2) กรณีเคร่ืองยนต์ที่ยังมิได้รับการจดทะเบียนรถ ให้แนบหนังสือรับรอง 

หลักฐานการส่งบัญชีรับและจาํหน่ายเคร่ืองยนต์สาํหรับรถและหนังสอืแจ้งจาํหน่ายเคร่ืองยนต์ 
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   ฉ. หนังสอืจากเจ้าของรถยืนยันความถูกต้องในการได้มาซ่ึงช้ินส่วนอุปกรณ์

หรือส่วนควบของรถทั้งหมด และบันทกึยืนยันความรับผิดทั้งในทางแพ่งและทางอาญา หากมีข้อโต้แย้ง

เกี่ยวกับสิทธิและการได้มาของช้ินส่วนอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถตามแบบที่กรมการขนส่งทางบก

กาํหนด 

   ช. ใบเสรจ็รับเงินค่าแรงประกอบรถ (กรณีไม่ได้ประกอบรถข้ึนใช้เอง) 

   ซ. หลักฐานการได้มาซ่ึงอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถ (ถ้ามี) 

   ฌ. ใบเสรจ็รับเงินค่าหัวเก๋ง (กรณีรถบรรทุก) หรือใบเสรจ็รับเงินค่าตัวถังรถ 

(กรณีรถโดยสาร) (ถ้ามี) 

   ญ. สญัญาเข้าร่วมกจิการขนส่งเฉพาะกรณีที่มีการเข้าร่วมกจิการขนส่ง 

   ฎ. หลักฐานประจาํตัวผู้ประกอบการขนส่ง และเจ้าของรถผู้เข้าร่วมกจิการ

ขนส่ง (กรณีมีการเข้าร่วมกิจการขนส่ง) ได้แก่ สาํเนาบัตรประจาํตัว และภาพสาํนาทะเบียนบ้าน หรือ

สาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

  1.1.4  รถนาํเข้าจากต่างประเทศเพ่ือใช้ในกจิการของตนเอง 

   ก. เอกสารการอนุญาตนาํรถเข้าของกรมศุลกากร ได้แก่ ใบเสรจ็รับเงินค่า

อากรขาเข้า หรือหลักฐานการยกเว้นอากรขาเข้า บัญชีแสดงรายการสินค้า (อินวอยซ์) ใบขนสินค้าขาเข้า

พร้อมแบบแสดงรายการเสียภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพ่ิม ใบรับรองการนาํเข้า (แบบที่ 32) ซ่ึง

ระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัรถ เช่น หมายเลขโครงคัสซี หมายเลขเคร่ืองยนต์ 

   ข. กรณีเป็นรถใช้แล้ว ต้องมีหนังสืออนุญาตให้นาํรถเข้ามาในราชอาณาจักร

ของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

   ค. สญัญาเข้าร่วมกจิการขนส่งเฉพาะกรณีที่มีการเข้าร่วมกจิการขนส่ง 

   ง. หลักฐานประจาํตัวผู้ประกอบการขนส่ง และเจ้าของรถผู้เข้าร่วมกิจการ

ขนส่ง (กรณีมีการเข้าร่วมกิจการ) ได้แก่ สาํเนาบัตรประจาํตัว หรือสาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล 

  1.15  รถพ่วงและรถกึ่งพ่วงที่ประกอบข้ึนใช้ในกจิการของตนเอง 

   ก. หนังสอืยืนยันการประกอบรถข้ึนใช้ในกจิการของตนเอง 

   ข. หลักฐานการได้มาของช้ินส่วนอุปกรณ์รถต่างๆ  

   ค. หลักฐานการประกอบรถ เช่น ใบเสรจ็รับเงินค่าแรงประกอบรถ 

   ง. สญัญาเข้าร่วมกิจการขนส่งเฉพาะกรณีที่มีการเข้าร่วมกิจการขนส่ง ได้แก ่

สาํเนาบัตรประจาํตัว หรือภาพถ่ายสาํเนาทะเบียนบ้าน หรือสาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล 
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  1.1.6  รถที่ได้มาจากการขายทอดตลาดของทางราชการ อันเน่ืองมาจากรถเป็นของ

กลางในคดีอาญาและถูกริบเป็นสมบัติของแผ่นดิน 

   ก. หนังสือแจ้งการขายทอดตลาด ซ่ึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับรถที่ขาย

ทอดตลาด 

   ข. ใบเสรจ็รับเงินค่ารถ 

   ค. หนังสอืแสดงการจดทะเบียนรถ (ถ้ามี) 

   ง. สญัญาเข้าร่วมกจิการขนส่ง เฉพาะกรณีที่มีการเข้าร่วมกจิการขนส่ง 

   จ. หลักฐานประจาํตัวผู้ประกอบการขนส่ง และเจ้าของรถผู้เข้าร่วมกิจการ

ขนส่ง (กรณีมีการเข้าร่วมกิจการ) ได้แก่ สาํเนาบัตรประจาํตัว หรือสาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล 

  1.1.7 รถที่ได้มาจากการขายทอดตลาดของทางราชการในลักษณะรถเก่า ชาํรุด หรือ

ยานพาหนะชาํรุด โดยไม่มีการโอนทะเบียนรถเดิม ให้ดาํเนินการจดทะเบียนรถในทาํนองเดียวกับการ

จดทะเบียนรถที่ประกอบข้ึนจากช้ินส่วนอุปกรณ์รถเก่า โดยใช้หลักฐานการได้มาของซากรถ ซ่ึงเป็น

เอกสารที่ทางราชการออกให้ พร้อมทั้งเอกสารอื่น ๆ ดังน้ี  

   ก. หนังสอืแจ้งการขาย 

   ข. ใบเสรจ็รับเงินค่าซากรถ 

   ค. หนังสอืแสดงการจดทะเบียนรถ (ถ้ามี) 

   ง. สญัญาเข้าร่วมกจิการขนส่ง เฉพาะกรณีที่มีการเข้าร่วมกจิการขนส่ง 

   จ. หลักฐานประจาํตัวผู้ประกอบการขนส่ง และเจ้าของรถผู้เข้าร่วมกิจการ

ขนส่ง (กรณีมีการเข้าร่วมกิจการ) ได้แก่ สาํเนาบัตรประจาํตัว หรือสาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล 

  1.1.8 รถที่เคยจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

   ก. ใบคู่มือจดทะเบียนรถที่ได้แจ้งการไม่ใช้รถตลอดไปตามมาตรา 34 แห่ง

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ไว้แล้ว 

   ข.  สญัญาเข้าร่วมกจิการขนส่ง เฉพาะกรณีที่มีการเข้าร่วมกจิการขนส่ง  

   ค. หลักฐานประจาํตัวผู้ประกอบการขนส่ง และเจ้าของรถผู้เข้าร่วมกจิการ

ขนส่ง (กรณีมีการเข้าร่วมกิจการ) ได้แก่ สาํเนาบัตรประจาํตัว หรือสาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล  1.1.9 รถที่เคยจดทะเบียนตามกฎหมายอื่น นอกจากกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทาง

บกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

   ก. หนังสอืรับรองหลักฐานการส่งบัญชีและจาํหน่ายรถ 

   ข. สญัญาเข่าร่วมกจิการ ขนส่ง เฉพาะกรณีที่มีการเข้าร่วมกจิการขนส่ง 

  ค. หลักฐานประจาํตัวผู้ประกอบการขนส่ง และเจ้าของรถผู้เข้าร่วมกจิการขนส่ง (กรณี

มีการเข้าร่วมกจิการ) ได้แก่ สาํเนาบัตรประจาํตัว หรือสาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
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  1.1.10 รถที่มีการเปล่ียนประเภทการขนส่ง หรือรถที่เปล่ียนลักษณะจากรถที่ใช้ใน

การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของเป็นรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร หรือเปล่ียนจากรถที่ใช้ในการขนส่ง

ผู้โดยสารเป็นรถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของ 

   ก. หนังสอืแสดงการจดทะเบียนรถ 

   ข. หลักฐานการเปล่ียนลักษณะรถ เช่น ใบเสรจ็ค่าแรง ค่าอุปกรณ์ 

ส่วนควบ  

   ค. สญัญาเข้าร่วมกจิการขนส่งเฉพาะกรณีที่มีการเข้าร่วมกจิการขนส่ง 

  ง. หลักฐานประจาํตัวผู้ประกอบการขนส่ง และเจ้าของรถผู้เข้าร่วมกิจการขนส่ง (กรณี

มีการเข้าร่วมกจิการ) ได้แก่ สาํเนาบัตรประจาํตัว หรือสาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

  รถที่จดทะเบียนแล้วนายทะเบียนจะออกหนังสือแสดงการจดทะเบียนพร้อมกบัแผ่น

ป้ายเลขทะเบียนสาํหรับรถคันน้ันให้2 2 0

221 และเจ้าของรถต้องติดแผ่นป้ายเลขทะเบียนและเคร่ืองหมาย

แสดงการเสียภาษีที่นายทะเบียนออกให้ไว้กับตัวรถ 2 2 1

222 โดยแผ่นป้ายเลขทะเบียนสาํหรับรถต้องติดตรึง

ไว้ที่เหน็ได้ง่ายที่ด้านหน้ารถหน่ึงแผ่นและด้านท้ายรถหน่ึงแผ่น สาํหรับเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี

ให้ติดด้านในกระจกรถให้เหน็ได้จากด้านหน้า หรือด้านซ้ายของรถในระยะพอสมควร222

223 

 1.2 การต่ออายุทะเบยีนและชําระภาษีรถ 

  1.2.1 รถที่จะขอต่ออายุทะเบียนและชาํระภาษี จะต้องเป็นรถที่บรรจุอยู่ในบัญชี ขส.บ. 

11 ของใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และใบอนุญาตประกอบการขนส่งน้ันจะต้องยังไม่สิ้นอายุ การย่ืน

ขอดาํเนินการต่ออายุทะเบียนและภาษีรถจะแนบหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถด้วยหรือไม่กไ็ด้ 2 2 3

224 แต่

กรณีมีการตรวจสภาพรถจากผู้ได้รับอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถเอกชน ให้แนบหนังสือรับรอง

การตรวจสภาพรถ 

  อย่างไรกต็าม สาํหรับรถบางประเภทจะต้องใช้เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม คือ 

รถบรรทุกกา๊ซปิโตรเลียมเหลว ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกา๊ซจากกรมโยธาธกิาร หรือ

หนังสอืจากกรมโยธาธิการแจ้งขอให้กรมการขนส่งทางบกผ่อนผันการต่ออายุทะเบียนและชาํระภาษีรถ

ที่อยู่ระหว่างการออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกา๊ซ และรถบรรทุกคลอรีนเหลว จะต้องมีหนังสือ

รับรองการตรวจสอบถังและอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 

 

221 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 73 
222 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 90 
223  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ือง การติดแผ่นป้ายเลขทะเบียนและเคร่ืองหมายแสดงการเสยีภาษี ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2522 

224  ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดาํเนินการเกี่ยวกบัทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 

2546 
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  1.2.2 กาํหนดเวลาการต่ออายุทะเบียนและชาํระภาษีรถ 

   เจ้าของรถมีหน้าที่ต้องย่ืนขอต่ออายุทะเบียนและชาํระภาษีรถโดยมีอัตราตาม

บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซ่ึงจะจัดเกบ็ตามนํา้หนักของรถ 2 2 4

225 ถ้ารถนํา้หนัก

มากจะเสยีภาษีสูงกว่ารถที่มีนํา้หนักน้อย  และรถที่จดทะเบียนในประเภทการขนส่งส่วนบุคคลจะเสีย

ภาษีสูงกว่ารถที่จดทะเบียนในประเภทการประกอบการขนส่งประจาํทาง  และรถที่จดทะเบียนใน

ประเภทการประกอบการขนส่งไม่ประจาํทางจะเสยีภาษีสงูกว่ารถที่จดทะเบียนในประเภทการขนส่งส่วน

บุคคล ในการคาํนวณนํา้หนักรถเพ่ือเสียภาษีประจาํปีจะคาํนวณนํา้หนักของรถและเคร่ืองอุปกรณ์ที่ติด

อยู่กบัตัวรถน้ันด้วย 

   สาํหรับการชาํระภาษีรถต้องชาํระล่วงหน้าเป็นรายปี225

226 (การจัดเกบ็ภาษี 

แบ่งเป็น 4 งวด โดยให้เดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม เป็นเดือนแรกของ

แต่ละงวด) หรือจะขอชาํระภาษีเป็นงวดกไ็ด้ แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมสาํหรับภาษีงวดที่ค้างงวดละ 

100 บาท226

227รถที่จดทะเบียนใหม่ในงวดใด ให้ชาํระภาษีรถต้ังแต่งวดน้ันเป็นต้นไป   

   เม่ือภาษีรถจะต้องชาํระล่วงหน้าเป็นรายปี ดังน้ัน เจ้าของรถจึงต้องเสียภาษีไม่

เกินวันสิ้นอายุภาษี เช่น รถที่เร่ิมเสียภาษีในงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 4 ของทุกปี อายุภาษีของรถน้ันจะครบ

กาํหนดหรือสิ้นอายุภาษีในวันที่ 31 ธันวาคม เจ้าของรถจึงต้องเสียภาษีปีถัดไปไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 

ของทุกปีด้วย กรณีไม่เสียภาษีภายในกาํหนดเวลาต้องเสยีเงินเพ่ิมอีกร้อยละหน่ึงต่อเดือน หรือเศษของ

เดือนภาษีที่ต้องชาํระ โดยเงินเพ่ิมดังกล่าวจะคิดจากอตัราภาษีรถทั้งปี 

  1.2.3 การจัดเกบ็ภาษีรถที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง227

228 

   การจัดเกบ็ภาษีรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จะจัดเกบ็

ตามประเภทรถที่ใช้ในการขนส่งและนํา้หนักของรถที่จดทะเบียน ดังน้ัน ในกรณีมีการเปล่ียนแปลงหรือ

ปรับปรุงเพ่ิมเติมเป็นเหตุให้รถมีนํา้หนักเพ่ิมข้ึนจากเดิม หรือหากมีการเปล่ียนประเภทการขนส่งจะต้อง

จัดเกบ็ภาษีตามประเภทการขนส่งใหม่ นับต้ังแต่วันย่ืนคาํขอแก้ไขปรับปรุงรถหรือเปล่ียนแปลงประเภท

การขนส่ง ดังน้ี 

   (1) กรณีการเปล่ียนแปลงทาํให้ต้องชาํระภาษีในอัตราที่สูงข้ึนกว่าเดิม ให้เรียก

เกบ็ภาษีเพ่ิมข้ึนเฉพาะในส่วนที่เกนิจากที่เคยชาํระไว้แล้ว 

   (2) กรณีการเปล่ียนแปลงทาํให้ต้องชาํระภาษีในอัตราที่น้อยลงกว่าเดิม ไม่ต้อง

คืนภาษีเดิมที่ชาํระไว้แล้ว 

 

225 บัญชีอตัราภาษีรถ 
226 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 86  
227 กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2524 ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
228 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 87 
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 1.3 มาตรการสําหรบัรถทีค่า้งชําระภาษีประจําปี 

  1.3.1 ไม่รับดาํเนินการทางทะเบียน 

   เจ้าของรถที่ค้างชาํระภาษีรถประจาํปี นายทะเบียนมีอาํนาจไม่ดาํเนินการทาง

ทะเบียนจนกว่าเจ้าของรถจะเสียภาษีที่ค้างชาํระให้ครบถ้วนก่อน หรือได้มีการชาํระภาษีประจาํปีในปี

ปัจจุบันและได้ทาํเร่ืองขอผ่อนชาํระภาษีรถประจาํปีแล้ว 2 2 8

229 และในกรณีเจ้าของรถผิดนัดไม่เสียภาษีที่

ค้างชาํระ นายทะเบียนมีอาํนาจที่จะไม่รับดาํเนินการทางทะเบียนให้จนกว่าเจ้าของรถจะเสียภาษีรถที่

ค้างชาํระให้ครบถ้วนก่อน229

230  

  1.3.2 ทะเบียนระงับ 

   รถที่ค้างชาํระภาษีประจาํปีติดต่อกันครบสามปี การจดทะเบียนรถน้ันเป็นอัน

ระงับไป แต่เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถยังคงต้องเสยีภาษีที่ค้างชาํระให้ครบถ้วน และต้องส่งคืนแผ่น

ป้ายเลขทะเบียนรถต่อนายทะเบียนและนาํหนังสอืแสดงการจดทะเบียนรถมาแสดงต่อนายทะเบียนเพ่ือ

บันทกึหลักฐานการระงับทะเบียนรถภาย 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนและปิดประกาศ 

   ในกรณีเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถไม่ส่งคืนแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ 

นายทะเบียนหรือผู้ตรวจการหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอาํนาจยึดแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ 2 3 0

231 และมี

ความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกนิ 5,000 บาท231

232 

  1.3.3 การย่ืนขอผ่อนชาํระภาษีค้าง 

   ผู้ขอผ่อนชาํระภาษีต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรถตามที่ปรากฏ

ช่ือ     ทางทะเบียน และให้รวมถึงผู้ครอบครองรถตามความเป็นจริงด้วย2 3 2

233 ผู้ที่ประสงค์จะขอผ่อนชาํระ

ภาษีค้างสามารถทาํความตกลงเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน ณ สาํนักงานที่รถน้ันอยู่ในความรับผิดชอบ 

พร้อมด้วยหลักฐาน ดังน้ี233

234 

   (1) หนังสอืแสดงการจดทะเบียนรถ (ถ้ามี) 

   (2) สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือสาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล กรณีผู้ขอผ่อนชาํระภาษีเป็นนิติบุคคล 

   (3) หนังสอืมอบอาํนาจ 

   หากผู้ขอผ่อนชาํระภาษีผิดนัดไม่ผ่อนชาํระภาษีติดต่อกันต้ังแต่สองงวดข้ึนไป

ผู้ขอผ่อนชาํระภาษีหมดสิทธิผ่อนชาํระและต้องชาํระภาษีที่ค้างอยู่ทั้งหมดในคราวเดียวกัน เว้นแต่นาย

229 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 86/2 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่  

10) พ.ศ. 2546 
230 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 86/3 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่  

10 )พ.ศ. 2546 
231 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 86/4 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 10) 

พ.ศ. 2546 
232 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 149/1 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 10)พ.ศ. 2546 

233 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการผ่อนชําระภาษีค้างชําระตามพระราชบัญญัติการขนส่งทาง

บก พ.ศ. 2522 
234 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการผ่อนชาํระภาษีค้างตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2546 
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ทะเบียนที่รถน้ันอยู่ในความรับผิดชอบเหน็ว่าผู้ขอผ่อนชาํระภาษีมีเหตุผลและความจาํเป็น จึงอนุญาต

ให้ผ่อนชาํระภาษีต่อไปได้ 

 1.4 การโอนรถหรือแจง้ยา้ยทีจ่ดทะเบยีนแลว้ 

  1.4.1 การโอนรถ 

   รถซ่ึงได้จดทะเบียนแล้ว ถ้าจะโอนต่อกนัผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องแจ้งต่อนาย

ทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน ซ่ึงนายทะเบียนจะจดแจ้งการโอนไว้ในหนังสือแสดงการจด

ทะเบียนรถน้ัน 2 3 4

235 และโดยที่การประกอบการขนส่งบางประเภท ผู้ประกอบการขนส่งอาจไม่ใช่เจ้าของ

กรรมสทิธิ์ในรถดังกล่าว ดังน้ัน การโอนรถตามกฎหมายน้ีจึงหมายความถึงการโอนใน 3 กรณี คือ  

   (1) การโอนกรรมสทิธิ์  

   (2) การโอนสิทธิครอบครอง (การโอนสิทธิการใช้รถเพ่ือนําไปใช้ในการ

ประกอบการขนส่ง) 

   (3) การโอนกรรมสทิธิ์และสทิธคิรอบครองพร้อมกนั 

   กรณีผู้โอนและผู้รับโอนไม่แจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน รับแต่วันโอน 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิ 5,000 บาท235

236 

   การโอนรถให้ย่ืนคาํขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด พร้อม

ด้วยหลักฐานประกอบ ดังน้ี236

237 

   (1) การโอนกรรมสทิธิ์รถ 

     (ก) หนังสอืแสดงการจดทะเบียนรถ 

     (ข) หลักฐานการโอนกรรมสทิธิ์ เช่น ใบเสรจ็รับเงิน สญัญาเช่าซ้ือ ฯลฯ 

     (ค) หลักฐานประจาํตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่ สาํเนาบัตรประจาํตัว 

และภาพถ่ายสาํเนาทะเบียนบ้าน หรือสาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

    (2) การโอนสทิธกิารใช้รถ 

     (ก) หนังสอืแสดงการจดทะเบียนรถ 

     (ข) หลักฐานการถอนรถออกจากบัญชี ขส.บ. 11 ของผู้โอนเฉพาะในกรณี

ที่ผู้โอนมีใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

     (ค) หลักฐานการโอนสิทธิการใช้รถ เช่น สัญญาเช่าซ้ือ หนังสือโอนสทิธิ

การเช่าซ้ือ สญัญาเข้าร่วมกจิการ ฯลฯ 

     (ง) หลักฐานประจาํตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่ สาํเนาบัตรประจาํตัว และ

ภาพถ่ายสาํเนาทะเบียนบ้าน หรือสาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

235 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 82 
236 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 149 
237 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดาํเนินการเกี่ยวกบัทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2539  

1 - 113 

                                                           



    (3) การโอนกรรมสทิธิ์และสทิธกิารใช้รถ 

      (ก) หนังสอืแสดงการจดทะเบียนรถ 

     (ข) หลักฐานการถอนรถออกจากบัญชี ขส.บ. 11 ของผู้โอนเฉพาะใน

กรณีที่ผู้โอนมีใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

     (ค) หลักฐานการโอนสิทธิการใช้รถ เช่น ใบเสรจ็รับเงิน สัญญาเช่าซ้ือ 

หรือสญัญาอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกนั ฯลฯ 

     (ง) หลักฐานประจาํตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่ สาํเนาบัตรประจาํตัว 

และภาพถ่ายสาํเนาทะเบียนบ้าน หรือสาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

    (4) การโอนรถโดยการรับมรดก หรือโดยศาลแต่งต้ังผู้จัดการมรดก 

  (ก) หนังสอืแสดงการจดทะเบียนรถ 

  (ข) สาํเนาใบมรณบัตรของเจ้าของรถซ่ึงเป็นเจ้ามรดก  

  (ค) หลักฐานประจาํตัวผู้รับมรดก และหรือผู้จัดการมรดก ได้แก่ สาํเนาบัตร

ประจาํตัว และภาพถ่ายสาํเนาทะเบียนบ้าน หรือสาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

    (5) การโอนรถโดยการรับมรดกที่ไม่มีพินัยกรรม และไม่มีคาํสั่งศาลแต่งต้ัง

ผู้จัดการมรดก 

  (ก) หนังสอืแสดงการจดทะเบียนรถ 

  (ข) สาํเนาใบมรณบัตรของเจ้าของรถซ่ึงเป็นเจ้ามรดก  

  (ค) หลักฐานประจาํตัวผู้โอนและผู้รับโอน ได้แก่ สาํเนาบัตรประจาํตัว และ

ภาพถ่ายสาํเนาทะเบียนบ้าน หรือสาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

    (6) การโอนรถโดยคาํสั่งหรือคาํพิพากษาของศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอาํนาจ

ตามกฎหมาย 

  (ก) หนังสอืแสดงการจดทะเบียนรถ 

  (ข) คาํสั่งหรือคาํพิพากษาของศาล หรือหนังสอืของเจ้าพนักงานผู้มีอาํนาจ

ตามกฎหมายให้โอนรถให้กบัผู้รับโอน พร้อมทั้งรายละเอยีดของรถคันดังกล่าว 

  (ค) หลักฐานประจาํตัวผู้รับโอน ได้แก่ สาํเนาบัตรประจาํตัว และภาพถ่าย

สาํเนาทะเบียนบ้าน หรือสาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

  1.4.2 การแจ้งย้ายรถ 

   การแจ้งย้ายรถ ให้ย่ืนคาํขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด โดย

จะย่ืน ณ จังหวัดต้นทางที่รถน้ันจดทะเบียนอยู่ หรือที่จังหวัดปลายทางกไ็ด้ โดยใช้หลักฐานประกอบคาํขอ 

ดังน้ี  

   (ก) หนังสอืแสดงการจดทะเบียน 

    (ข) หลักฐานประจาํตัวผู้ประกอบการขนส่ง ได้แก่ สาํเนาบัตรประจาํตัว และ

ภาพถ่ายสาํเนาทะเบียนบ้าน หรือสาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
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   (ค) หนังสือมอบอาํนาจ กรณีไม่มีดาํเนินการด้วยตนเอง พร้อมเอกสาร

ประจาํตัวผู้รับมอบอาํนาจ 

    เจ้าของรถที่จะแจ้งย้ายรถออกจะต้องบรรจุรถในบัญชี ขส.บ. 11 ของ

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งทางบกที่จังหวัดปลายทาง และจะต้องขอถอนรถออกจากบัญชี ขส.บ. 11 ของ

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ จังหวัดต้นทางก่อน เว้นแต่รถน้ันมิได้มีการเปล่ียนใบอนุญาต

ประกอบการขนส่ง หรือหากรถน้ันได้แจ้งเลิกใช้รถแล้ว จึงไม่ต้องทาํการบรรจุรถในบัญชี ขส.บ. 11 ของ

จังหวัดปลายทางก่อนย้ายรถออก  

  1.5 การขออนุญาตแกไ้ขเพิม่เติมส่วนควบและเครือ่งอุปกรณใ์นสาระสําคญั 

  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง

เคร่ืองอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถให้ผิดแผกแตกต่างในสาระสาํคัญตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง ต้อง

ย่ืนขออนุญาตและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนก่อน 2 3 7

238 โดยให้ย่ืนคาํขอตามแบบพิมพ์ที่

กรมการขนส่งทางบกกาํหนด ณ สาํนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก สาํนักงาน

ขนส่งเขตพ้ืนที่ สาํนักงานขนส่งจังหวัด สาํนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ที่รถน้ันจดทะเบียน พร้อมด้วยเอกสาร

หลักฐาน ดังน้ี 

  (1) หนังสอืแสดงการจดทะเบียนรถ 

  (2) หลักฐานการได้มาของช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ที่ขอเปล่ียนแปลง เช่น ใบเสรจ็รับเงิน 

ค่าจ้างทาํส ีหลักฐานการได้มาของเคร่ืองยนต์ หนังสอืรับรองการส่งบัญชีรับและจาํหน่ายเคร่ืองยนต์ 

  (3) หลักฐานประจําตัวของผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ ได้แก่ สาํเนาบัตร

ประจาํตัว และภาพถ่ายสาํเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

  รายการเคร่ืองอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถที่เป็นสาระสาํคัญ มีดังน้ี238

239 

  (1) โครงคัสซี  

  (2) ระบบบังคับเล้ียว 

  (3) จาํนวนกงล้อและยาง 

  (4) จาํนวนเพลาล้อ 

  (5) เคร่ืองกาํเนิดพลังงาน 

  (6) ตัวถัง 

  (7) สภีายนอกตัวรถ 

  (8) จาํนวนที่น่ังผู้โดยสาร 

  (9) จาํนวนดวงโคมไฟแสงพุ่งไกล แสงพุ่งตํ่า 

  (10) ช่วงล้อ 

238 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 
239 กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2524) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
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  ในกรณีเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถดังต่อไปน้ี

เป็นอาํนาจพิจารณาอนุญาตของนายทะเบียน  

  (1) เคร่ืองกาํเนิดพลังงาน 

  (2) ตัวถัง 

  (3) สภีายนอกตัวรถ 

  (4) จาํนวนที่น่ังผู้โดยสาร 

  (5) จาํนวนดวงโคมไฟแสงพุ่งไกล แสงพุ่งตํ่า 

  แต่สาํหรับกรณีเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองอุปกรณ์หรือส่วนควบ

ของรถ ดังต่อไปน้ี  

  (1) โครงคัสซี  

  (2) ระบบบังคับเล้ียว 

  (3) จาํนวนกงล้อและยาง 

  (4) จาํนวนเพลาล้อ 

  (5) ช่วงล้อ 

  นายทะเบียนจะพิจารณาอนุญาตทันทีไม่ได้ จะต้องนําเสนอกรมการขนส่งทางบก

เพ่ือให้ความเหน็ชอบก่อน โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งทางบกต้องจัดทาํรายละเอียดของ

ข้อมูลที่      จาํเป็นแก่การพิจารณาและมีหนังสือรับรองของสามัญวิศวกรแนบ เว้นแต่ในกรณีเป็นการ

แก้ไขโครงคัสซีที่เป็นชนิดและแบบเดียวกนักบัของเดิม การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงในกรณีเป็น

การเสริมดามโครงคัสซี การตัดหรือต่อโครงคัสซี การเปล่ียนแปลงระยะห่างโครงคัสซีอันเน่ืองมาจาก

การตัดต่อโครงคัสซี การลดจาํนวนกงล้อและยาง ให้นายทะเบียนมีอาํนาจพิจารณาอนุญาต แต่ทั้งน้ี 

จะต้องมีหนังสอืรับรองจากสามัญวิศวกรแนบด้วย 

 1.6 ขอ้จํากดัการใชร้ถทีจ่ดทะเบยีนแลว้ 

  เน่ืองจากพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 แบ่งประเภทการขนส่งออกเป็น 

4 ประเภท ได้แก่ ประเภทการขนส่งประจาํทาง การขนส่งไม่ประจาํทาง การขนส่งโดยรถขนาดเลก็ และ

การขนส่งส่วนบุคคล ดังน้ัน ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทใดประเภทหน่ึงแล้ว จะใช้รถ

คันที่บรรจุอยู่ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งน้ันผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีรถที่

บรรจุอยู่ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง หรือ

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ สามารถนาํไปใช้เป็นรถในการขนส่งส่วนบุคคลได้ หรือ

กรณีได้รับอนุญาตให้ใช้รถผิดประเภทเป็นคร้ังคราวจากนายทะเบียน239

240 

 

240 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 27 
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 1.7 การแจง้เลิกใชร้ถและการแจง้ไม่ใชร้ถชัว่คราว 

  1.7.1 การแจ้งเลิกใช้รถ 

  รถที่ได้จดทะเบียนแล้วหากต่อมาปรากฏว่า รถน้ันชาํรุด สูญหาย หรือเสื่อมสภาพจน

ไม่อาจนาํไปใช้ทาํการขนส่งได้ หากผู้ประกอบการขนส่งประสงค์จะเลิกใช้รถดังกล่าวจะต้องแจ้งเป็น

หนังสอืให้นายทะเบียนทราบ พร้อมกบันาํแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถคืนแก่นายทะเบียนภายใน 15 วัน นับ

แต่วันที่เลิกใช้รถน้ัน 2 4 0

241 หากยังมิได้มีการแจ้งเลิกใช้รถเจ้าของรถ  กยั็งคงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีรถน้ัน

ต่อไป แม้โดยข้อเทจ็จริงจะมิได้ใช้รถน้ันกต็าม  

  กรณีรถสูญหาย การแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตาํรวจ มิได้เป็นการแจ้งเลิกใช้รถตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายน้ี การแจ้งเลิกใช้รถจะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ  นายทะเบียน

แล้วเทา่น้ัน โดยให้แนบสาํเนารายงานประจาํวันเกี่ยวกบัคดีที่ผู้ประกอบการขนส่งได้แจ้งความไว้ต่อนาย

ทะเบียนด้วย ซ่ึงนายทะเบียนจะถือเอาวันที่เจ้าหน้าที่ตาํรวจรับแจ้งความเป็นวันที่ผู้ประกอบการขนส่ง

ประสงค์แจ้งเลิกใช้รถ  

  1.7.2 การแจ้งไม่ใช้รถช่ัวคราว 

  ในกรณีประสงค์จะหยุดใช้รถช่ัวคราวโดยไม่เสียภาษีรถ เจ้าของรถต้องแจ้งให้นาย

ทะเบียนทราบ พร้อมกับนาํแผ่นป้ายทะเบียนรถคืนต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันถึงกาํหนด

เสยีภาษีคร้ังถัดไป241

242 

 1.8 การขออนุญาตใชร้ถเพือ่ขายหรือเพือ่ซ่อม  

  1.8.1 รถที่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ที่ยังมิได้จด

ทะเบียนหรือรถที่เลิกใช้ ถ้าจะนาํมาใช้เพ่ือขายหรือเพ่ือซ่อม ต้องมีเคร่ืองหมายเฉพาะตามที่กาํหนดใน

กฎกระทรวง242

243 ซ่ึงกฎกระทรวงกาํหนดให้สามารถย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตและเคร่ืองหมายได้ ณ กรมการ

ขนส่งทางบก หรือสาํนักงานขนส่งจังหวัด พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปน้ี243

244 

   (1) บุคคลธรรมดา 

    (ก) สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือสาํเนาใบสาํคัญประจาํตัวคนต่าง

ด้าว 

    (ข) ภาพถ่ายสาํเนาทะเบียนบ้าน 

   (2) ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

    (ก) รายช่ือผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

241 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 79 
242 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 89 
243 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 81 
244 กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
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    (ข) สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือสาํเนาใบสาํคัญประจาํตัวคนต่าง

ด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

    (ค) ภาพถ่ายสาํเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

   (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

    หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็น

ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

   (4) บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

    (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน

เป็นบริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

    (ข) สาํเนาหรือภาพถ่ายหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ 

  1.8.2 เคร่ืองหมายสาํหรับรถที่ได้รับอนุญาตให้นาํมาใช้เพ่ือขายหรือเพ่ือซ่อม กรมการ

ขนส่งทางบกเป็นผู้จัดทาํข้ึน จะมีลักษณะเป็นแผ่นอลูมิเนียมอัดวัสดุสะท้อนแสงรูปสี่เหล่ียมผืนผ้า พ้ืน

เป็นสีแดง ขนาดกว้าง 15.20 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร แบ่งออกเป็นสองบรรทดั บรรทดับนเป็น

ตัวเลขอารบิคห้าหลัก ขนาดสูง 7 เซนติเมตร กว้าง 3 เซนติเมตร และมีตรากรมการขนส่งทางบกอยู่

ข้างหน้า บรรทดัล่างเป็นตัวอักษรมีข้อความว่า “ใช้เพ่ือขายหรือเพ่ือซ่อม” ขนาดสูง 2 เซนติเมตร กว้าง 

1.50 เซนติเมตร ตัวเลขและตัวอกัษรอดัเป็นรอยดุนสขีาว  

  1.8.3 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้นาํรถที่ยังมิได้จดทะเบียนหรือรถที่แจ้งเลิกใช้มาใช้เพ่ือ

ขายหรือเพ่ือซ่อม ต้องติดภาพถ่ายใบอนุญาตไว้ที่กระจกหน้ารถด้านใน หันข้อความด้านหน้าของ

ใบอนุญาตออกด้านนอก และติดเคร่ืองหมายสาํหรับรถที่ได้รับอนุญาตให้นาํมาใช้เพ่ือขาย 

หรือเพ่ือซ่อมไว้ด้านหน้ารถหน่ึงแผ่นและด้านท้ายรถหน่ึงแผ่น ณ ที่ที่เหน็ได้ชัด 

  นอกจากน้ี ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องบันทึกการเดินทางแต่ละคร้ังลงในภาพถ่าย

ใบอนุญาตตามแบบบันทกึการเดินทางที่กาํหนดด้วย 

 1.9 การตรวจสภาพรถ 

  รถที่จะนํามาจดทะเบียนและเสียภาษีประจําปีจะต้องผ่านการตรวจสภาพรถจาก

พนักงานตรวจสภาพ หรือจากสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก2 4 4

245 โดยรถ

น้ันจะต้องมีสภาพม่ันคงแขง็แรง มีเคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบถูกต้องตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง2 4 5

246 

ในกรณีที่ปรากฏว่ารถที่นาํมาตรวจสภาพมีสภาพม่ันคงแขง็แรง มีเคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบครบถ้วน

ถูกต้องตามที่กาํหนด พนักงานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตจะออกใบรับรอง

การตรวจสภาพให้ 

245 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 72 
246 กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  

1 - 118 

                                                           



  รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกน้ีจะต้องได้รับการตรวจสภาพ

เม่ือขอต่ออายุทะเบียนในคร้ังถัดไป ยกเว้นรถที่มีนํา้หนักรถและนํา้หนักบรรทุกรวมกันไม่เกิน 3,500 

กิโลกรัม ที่มิได้ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร หรือรถขนส่งผู้โดยสารไม่เกิน 20 คน ที่ใช้ในการขนส่งส่วน

บุคคล ให้ได้รับการยกเว้นการตรวจสภาพเป็นรายปี แต่ต้องนาํรถมารับการตรวจสภาพทุกๆ  3 ปี246

247  

  การตรวจสภาพรถเพือ่ชําระภาษีประจําปี 

  ในการนํารถมาตรวจสภาพเพ่ือชําระภาษีประจําปี ผู้ประกอบการขนส่งสามารถ

ดาํเนินการนาํรถมาตรวจสภาพได้ต้ังแต่วันแรกของงวดภาษี จนถึงวันสุดท้ายของงวดภาษีน้ัน เช่น รถที่

สิ้นอายุทะเบียนและภาษีในงวดที่ 1 หรือวันที่ 31 มีนาคม เจ้าของรถสามารถนาํรถมาตรวจสภาพได้

ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม โดยเจ้าของรถยังไม่จาํเป็นจะต้องชาํระภาษีในวันที่นาํรถมา

ตรวจสภาพกไ็ด้ แต่ต้องชาํระภายในวันที่สิ้นงวดภาษีน้ัน  และหากชาํระหลังวันสิ้นอายุภาษีแล้วจะต้อง

ชาํระเงินเพ่ิมตามกฎหมาย ใบรับรองการตรวจสภาพรถใช้เป็นหลักฐานในการชําระภาษีได้ภายใน

กาํหนดไม่เกนิ 3 เดือน นับแต่วันที่ออกใบรับรองการผ่านการตรวจสภาพรถ หากเกินกาํหนดต้องนาํรถ

ตามตรวจสภาพใหม่ 

  สถานทีสํ่าหรบัตรวจสภาพรถ 

  1. สาํนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ (กรมการขนส่งทางบก) สาํนักงานขนส่ง

เขตพ้ืนที่ สาํนักงานขนส่งจังหวัด หรือสาํนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ที่รถน้ันจะจดทะเบียนหรือได้จด

ทะเบียนไว้ แล้วแต่กรณี 

  กรณีเจ้าของรถมีความจําเป็นและไม่สามารถนํารถมาตรวจในท้องที่ที่รถน้ันจะจด

ทะเบียนหรือได้จดทะเบียนไว้ได้ สามารถย่ืนคาํขอตรวจสภาพรถในเขตท้องที่อื่นกไ็ด้ 

  นอกจากน้ี ผู้ประกอบการขนส่งสามารถย่ืนคาํขอเป็นการล่วงหน้า ณ สาํนักงานที่รถ

น้ันจดทะเบียนอยู่เพ่ือขอให้มีการตรวจสภาพรถนอกสถานที่ทาํการและการตรวจสภาพนอกเวลา

ราชการได้ในกรณีมีความจาํเป็น เช่น รถที่ไม่สามารถเคล่ือนย้ายได้โดยสะดวกมีรถจาํนวนมาก รถมี

ความจาํเป็นต้องใช้งานอย่างต่อเน่ือง หรือกรณีอื่นๆ  

  2. สถานตรวจสภาพรถเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 

 1.10 การขอแผ่นป้ายทะเบียนรถ หนงัสือแสดงการจดทะเบียนรถ หรือเครื่องหมาย

แสดงการเสียภาษีรถ กรณีชํารุดหรือสูญหาย 

 ในกรณีหลักฐานทางทะเบียนรถ ได้แก่ แผ่นป้ายทะเบียนรถ หนังสือแสดง การจด

ทะเบียนรถ หรือเคร่ืองหมายแสดงการเสยีภาษี สญูหาย ถูกทาํลาย ชาํรุดหรือลบเลือนในสาระสาํคัญ ให้

เจ้าของรถย่ืนคาํขอเอกสารดังกล่าวต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย 

247 กฎกระทรวงฉบับที่ 1 ถึง 3 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
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ถูกทาํลาย ชาํรุดหรือลบเลือน 2 4 7

248 หากเจ้าของรถฝ่าฝืนไม่ดาํเนินการภายในกาํหนดระยะเวลาดังกล่าว

ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิสองพันบาท248

249 

 ผู้ที่สามารถดาํเนินการขอหลักฐานทางทะเบียนใหม่ทดแทน ได้แก ่

 (1) ผู้ประกอบการขนส่ง 

 (2) เจ้าของรถ 

 (3) ผู้ครอบครองรถตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น ผู้เช่าซ้ือ 

 (4) ผู้ได้รับมอบอาํนาจเป็นหนังสอืจากบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) 

 การขอหลักฐานทางทะเบียนรถแทนที่สญูหายหรือถูกทาํลาย ให้ย่ืนคาํขอตามแบบ

พิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคาํขอ ดังน้ี 

 (1) หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ กรณีเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีหรือ

แผ่นป้ายทะเบียนรถสญูหาย หรือถูกทาํลาย 

 (2) หลักฐานประจาํตัวผู้ประกอบการขนส่ง หรือเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถ

ที่มาดาํเนินการขอหลักฐานทางทะเบียนใหม่ทดแทน ได้แก่ สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรอื่น

ซ่ึงใช้แทนบัตรประจาํตัวประชาชน และภาพถ่ายสาํเนาทะเบียนบ้าน หรือสาํเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  

 

2. รถตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์

 รถที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยรถยนต์2 4 9

250 ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รดบด

ถนน รถแทรกเตอร์ และรถอื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 251 

 2.1 การจดทะเบยีน 

  การจดทะเบียนผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบียนรถ ให้ย่ืนคาํขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตน

มีภูมิลาํเนา เว้นแต่เจ้าของรถมีความประสงค์จะนาํรถใช้ใช้ในท้องถิ่นอื่น ให้ย่ืนคาํขอต่อนายทะเบียน

แห่งท้องที่ที่ตนมีถิ่นที่อยู่ได้ 252 

  การย่ืนขอจดทะเบียนรถให้ย่ืนคาํขอต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยหลักฐานประกอบดังน้ี 253 

  2.1.1 รถใหม่จากโรงงานหรือรถที่นาํเข้าจากต่างประเทศเพ่ือจาํหน่าย 

   (ก) หนังสอืรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจาํหน่าย 

   (ข) หนังสอืแจ้งจาํหน่าย 

   (ค) หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสรจ็รับเงิน สญัญาเช่าซ้ือ เป็นต้น 

248 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 91  
249 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 150 
250 คาํนิยาม “รถ” มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
251 กาํหนดให้รถใช้งานเกษตรกรรมเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2525) 
252 มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
253 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดาํเนินการเกี่ยวกบัทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2531 
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   (ง) หลักฐานประจาํตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจาํตัว และสาํเนา หรือภาพถ่าย

ทะเบียนบ้าน หรือหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

  2.1.2 รถที่เคยจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ทหารหรือรถที่เคยจดทะเบียนและ

มีเคร่ืองหมายตามระเบียบที่อธบิดีกรมตาํรวจกาํหนด 

   (ก) หนังสอืรับรองหลักฐานการจาํหน่าย 

   (ข) หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ เช่น ใบเสรจ็รับเงิน เป็นต้น 

   (ค) หลักฐานประจาํตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจาํตัว และสาํเนา หรือภาพถ่าย

ทะเบียนบ้าน หรือหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

  2.1.3 รถที่นาํเข้ามาในราชอาณาจักรในลักษณะ “รถใหม่” หรือ “รถใช้แล้ว” ที่มิใช่เพ่ือ

จาํหน่าย 

   (ก) ใบรับรองการนาํเข้าจากกรมศุลกากร (แบบ 32) และใบเสรจ็รับเงินค่าอากรขาเข้า 

   (ข) สาํเนาใบขนสนิค้าขาเข้าฯ บัญชีแสดงรายการสนิค้า (INVOICE)  

   (ค) หลักฐานประจาํตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจาํตัว และสาํเนาหรือภาพถ่าย

ทะเบียนบ้าน หรือหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  

  2.1.4 รถที่แจ้งการไม่ใช้ตลอดไป มีความประสงค์จะนาํมาจดทะเบียนใหม่ 

   (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ยกเว้นที่แจ้งไว้ก่อนวันที่ 23 กรกฎาคม 2531) 

   (ข) หลักฐานประจาํตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจาํตัว และสาํเนาหรือภาพถ่าย

ทะเบียนบ้าน หรือหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

  2.1.5 รถที่ประกอบข้ึนจากช้ินส่วนอุปกรณ์รถเก่า 

   (ก) หลักฐานการได้มาของโครงคัสซีรถ ถ้าเป็นโครงคัสซีเก่าที่นาํเข้ามาจากต่างประเทศ 

ได้แก่ ใบขนสนิค้าขาเข้าฯ บัญชีแสดงรายการสินค้าและใบเสรจ็รับเงินค่าอากรขาเข้า ถ้าเป็นสาํเนาต้อง

ให้กรมศุลกากรรับรองความถูกต้องด้วย ถ้าได้มาโดยประการอื่นให้นาํหลักฐานการได้มาของโครงคัสซี

ดังกล่าวมาแสดง 

   (ข) ใบเสรจ็รับเงินค่าโครงคัสซีหรือตัวรถ ซ่ึงต้องระบุชนิดและหมายเลขโครงคัสซีหรือตัว

รถด้วย 

   (ค) หลักฐานการได้มาของเคร่ืองยนต์ ได้แก่ หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและ

จาํหน่าย หนังสอืแจ้งจาํหน่ายและใบเสรจ็รับเงินในการซ้ือขาย 

   (ง) หลักฐานการได้มาของหัวเกง๋ (ในกรณีเป็นรถที่มีหัวเกง๋) หรือตัวถังรถ 

   (จ) หลักฐานการประกอบรถ  ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินค่าประกอบรถกรณีที่เจ้าของรถ

ประกอบข้ึนเองให้ทาํหนังสอืยืนยันไว้เป็นหลักฐาน 

   (ฉ) หนังสือรับรองความม่ันคงแขง็แรงของรถจากผู้ซ่ึงมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมเคร่ืองกลหรือวิสวกรรมยานยนต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
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ประเภทสามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกรเฉพาะกรณีรถยนต์สาธารณะรถยนต์บริการและรถอื่นที่ประกอบ

ผิดไปจากแบบที่ผลิตกาํหนด 

   หนังสือรับรองความม่ันคงแข็งแรงของรถจากผู้ซ่ึงมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีสาขา

วิศวกรรมเคร่ืองกลหรือวิศวกรรมยานยนต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ประเภทภาคีวิศวกร หรือสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกรเฉพาะกรณีรถอื่นนอกจากที่กล่าวไว้ในวรรคแรก 

   (ช) หลักฐานประจําตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจําตัว และสาํเนาหรือภาพถ่าย

ทะเบียนบ้าน หรือหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

  2.1.6 รถใช้งานเกษตรกรรม มีดังน้ี  

  (ก) หลักฐานการได้มาของโครงคัสซีรถ ถ้าเป็นโครงคัสซีเก่าที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ 

ได้แก่ ใบขนสนิค้าขาเข้าฯ บัญชีแสดงรายการสินค้าและใบเสรจ็รับเงินค่าอากรขาเข้า ถ้าเป็นสาํเนาต้อง

ให้กรมศุลกากรรับรองความถูกต้องด้วย ถ้าได้มาโดยประการอื่น ให้นาํหลักฐานการได้มาของโครงคัสซี

ดังกล่าวมาแสดง 

  (ข) ใบเสรจ็รับเงินค่าโครงคัสซี ซ่ึงต้องระบุชนิดและหมายเลขโครงคัสซีด้วย 

  (ค) หลักฐานการได้มาของเคร่ืองยนต์ อุปกรณ์และส่วนควบอื่นๆ เท่าที่จาํเป็น หากไม่มี

หลักฐานดังกล่าวให้บันทกึปากคาํเจ้าของรถไว้ว่าได้มาด้วยประการใด 

  (ง) หลักฐานประจาํตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวและสาํเนาหรือภาพถ่าย

ทะเบียนบ้าน หรือหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

   (ฉ)     ในกรณีที่เจ้าของรถมิได้เป็นผู้ผลิตหรือประกอบข้ึนเอง ต้องมีหลักฐานการเสียภาษี

การค้าของผู้ผลิตหรือประกอบตามประมวลรัษฎากรหรือหลักฐานการได้รับยกเว้นการเสียภาษีดังกล่าว

มาประกอบคาํขอด้วย 

  2.1.7 รถที่ซ้ือมาจากการขายทอดตลาดของทางราชการโดยไม่มีทะเบียนหรือไม่สามารถ

ตรวจสอบทะเบียนที่แท้จริงได้ 

  (ก) หนังสอืแจ้งการประมูลหรือขายทอดตลาดของส่วนราชการที่มีอาํนาจตามกฎหมาย 

  (ข) บัญชีรายละเอยีดของรถที่ประมูลหรือขายทอดตลาด 

  (ค) หลักฐานประจาํตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวและสาํเนาหรือภาพถ่าย

ทะเบียนบ้าน หรือหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

  2.1.8 รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง 

  (ก) ถ้าเป็นรถนาํเข้ามาในราชอาณาจักรทั้งคัน ให้ใช้หลักฐานตามที่กาํหนดให้ใน (1) หรือ 

(3) แล้วแต่กรณ ี

  (ข) ถ้าเป็นรถที่ผลิตข้ึนภายในประเทศ 

   (ข.1) หลักฐานการผลิตหรือประกอบรถ ได้แก่ ใบเสรจ็รับเงินค่าผลิตหรือประกอบ

รถ ถ้าเจ้าของผลิตหรือประกอบข้ึนเองให้ทาํหนังสอืยืนยันไว้เป็นหลักฐาน 
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   (ข.2) หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจาํหน่าย และหนังสือแจ้งจาํหน่าย 

ถ้าผู้ย่ืนขอซ้ือจากผู้ผลิตหรือประกอบเพ่ือจาํหน่าย 

   (ข.3) หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสรจ็รับเงิน สญัญาเช่าซ้ือเป็นต้น 

   (ข.4) หลักฐานประจาํตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจาํตัว และสาํเนาหรือ

ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

  2.1.9 รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล 

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่น ที่เรียกช่ืออย่างอื่น ทั้งน้ี เฉพาะรถที่มิได้ใช้ในทาง

การค้าหรือหากาํไร รถดับเพลิง รถพยาบาลที่มิใช่เป็นรถสาํหรับรับจ้าง รถบดถนนของรัฐวิสหกิจ รถ

แทรกเตอร์ของรัฐวิสาหกจิ และรถของสภากาชาดไทย 

   (ก) หนังสอืรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจาํหน่าย 

   (ข) หนังสอืแจ้งจาํหน่าย 

   (ค) หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสรจ็รับเงิน สญัญาเช่าซ้ือ เป็นต้น 

   (ง) หนังสอืจากหน่ายงานที่เป็นเจ้าของรถซ่ึงต้องมีสภาพเป็นนิติบุคคลด้วย แจ้งเร่ืองขอจด

ทะเบียนและขอยกเว้นการเสยีภาษีประจาํและค่าธรรมเนียม 

  2.1.10 รถของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูตและคณะผู้แทนทางกงสลุ 

   (ก) หนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งเร่ืองขอจดทะบเยนมายังนายทะเบียน

พร้อมด้วยหลักฐานการได้มาของรถน้ัน 

   (ข) หนังสอืขอยกเว้นการเสยีภาษีประจาํปีและค่าธรรมเนียม 

  2.1.11 รถของบุคคลในคณะผู้แทนองค์การระหว่างประเทศหรือทบวงการชาํนวญพิเศษแห่ง

สหประชาชาติหรือผูเช่ียวชาญต่างประเทศ ซ่ึงประจาํอยู่ในประเทศไทย 

   (ก) หนังสอืจากส่วนราชการที่รับผิดชอบหน่วยงานดังกล่าวแจ้งเร่ืองขอจดทะเบียนมายัง

นายทะเบียน พร้อมด้วยหลักฐานการได้มาของรถน้ัน 

   (ข) หนังสอืมอบอาํนาจจากส่วนราชการตามข้อ (ก) 

   (ค) หนังสอืขอยเว้นการเสียภาษีประจาํปีและค่าธรรมเนียม เฉพาะในกรณีที่ได้รับยกเว้นการ

เสยีภาษีประจาํปี 

  2.1.12 การจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (รถแทก็ซ่ี) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  (ก) รถที่นาํมาจดทะเบียน ต้องเป็นรถเก๋งสองตอน รถเก๋งสอนตอนแวน รถเก๋งสามตอน รถ

เกง๋สามตอนแวน รถยนต์น่ังสองตอน รถยนต์น่ังสองตอนแวน รถยนต์น่ังสามตอน รถยนต์น่ังสามตอน

แวน หรือรถลักษณะอื่นตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเหน็ชอบ ทั้งน้ี ต้องมีขนาดความกว้าง

ของรถไม่เกิน 2.50 เมตร ความยาวไม่เกิน 6 เมตร ความสูงไม่เกิน 2 เมตร มีประตูไม่ตํ่ากว่าสี่ประตู 

และเคร่ืองยนต์ต้องมีความจุของกระบอกสบูรวมกนัไม่ตํ่ากว่า 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร ในกรณีที่เป็น

รถยนต์น่ังสองตอน รถยนต์สั่งสองตอนแวน รถยนต์น่ังสามตอน หรือรถยนต์น่ังสามตอนแวน เบาะน่ัง
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ต้องมีความสูงจากพ้ืนถึงส่วนบนสุดของเบาะน่ังไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร และความสูงจากส่วนตํ่าสุด

ของเบาะน่ังถึงหลังคาต้องไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร253

254 

  (ข) รถยนต์รับจ้างต้องเป็นรถใหม่หรือมีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน

คร้ังแรก และใช้งานมาแล้วเป็นระยะทางไม่เกิน 20,000 กิโลเมตร และลักษณะขนาดหรือกาํลังของ

เคร่ืองยนต์ เคร่ืองอุปกรณ์ที่จําเป็น สี และเคร่ืองหมายให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ก ําหนดใน

กฎกระทรวง 255 

  การย่ืนคาํขอจดทะเบียน ผู้ใดประสงค์จะย่ืนขอจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง ให้ย่ืนคาํขอต่อนาย

ทะเบียนพร้อมด้วยหลักฐานประกอบคาํขอดังน้ี 

  (1)บุคคลธรรมดา 

   (ก)ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชน หรือภาพถ่ายบัตรอื่นซ่ึงใช้แทนบัตรประจาํตัวประชาชน 

   (ข) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 

   (ค) ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ 

  (2) ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

   (ก)รายช่ือผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

   (ข)ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือภาพถ่ายบัตรอื่นซ่ึงใช้แทนบัตรประจําตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

   (ค)สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วน 

   (ง)ตัวอย่างรอยประทบัตราของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

   (จ)รูปถ่ายสาํนักงาน ขนาด 7.60 X 12.70 ซ.ม. จาํนวน 2 รูป 

  (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

   (ก)หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน

สามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

   (ข) ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน หรือภาพถ่ายบัตรอื่นซ่ึงใช้แทนบัตรประจําตัว

ประชาชนของผู้มีอาํนาจ 

   (ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้มีอาํนาจ 

   (ง) ตัวอย่างรอตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

   (จ) รูปถ่ายสาํนักงาน ขนาด 7.60 X 12.70 ซม. จาํนวน 2 รูป   

 (4) บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชน จาํกดั 

  (ก)หนังสอืรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงการจดทะเบียนเป็นบริษัทจาํกัดหรือ

บริษัทมหาชน จาํกดั 

254 กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 

(พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
255 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (รถแทก็ซ่ี) ในเขตกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2535 
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  (ข) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชน หรือภาพถ่ายบัตรอื่นซ่ึงใช้แทนบัตรประจาํตัวประชาชน

ของกรรมการผู้มีอาํนาจ 

  (ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอาํนาจ 

  (ง) รายช่ือและสญัชาติของผู้ถอืหุ้นทุกคน และจาํนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ 

  (จ) สาํเนาหรือภาพถ่ายหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ 

  (ฉ) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

  (ช) รูปถ่ายสาํนักงาน ขนาด 7.60 x 12.70 ซ.ม. จาํนวน 2 รูป 

 (5) สหกรณ์ 

  (ก) ภาพถ่ายใบสาํคัญรับจดทะเบียนสหกรณ ์

  (ข) บัญชีรายช่ือสมาชิกของสหกรณ์ฉบับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับรอง 

  (ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ ์

  (ง) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

  (จ) รูป่ายสาํนักงาน ขนาด 7.60 X 12.70 ซ.ม. จาํนวน 2 รูป 

 (6)องค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าด้วย

การน้ัน ๆ 

  (ก)ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ 2 ตรา ถ้ามี 

  (ข)รูปถ่ายสาํนักงาน ขนาด 7.60 X 12.70 

       2.1.13 การจดทะเบียนรถยนต์บริการ รถที่จะนาํมาจดทะเบียนเป็นรถยนต์บริการ  

   (ก) ต้องเป็นรถเก๋งสองตอนไม่ตํ่ากว่าสี่ประตู นํา้หนักรถไม่ตํ่ากว่า 1,000 กิโลกรัม ขนาด

กว้างไม่เกนิ 2.50เมตร ยาวไม่เกนิ 6 เมตรเคร่ืองยนต์ต้องมีขนาดความจุในกระบอกสบูรวมกนัไม่ตํ่ากว่า 

1,500 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

   (ข) รถยนต์บริการที่ จะนํามาขอจดทะเบียนและเสียภาษีประจํา ปี ต้องเป็นรถที่ 

ผู้ขอมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองโดยสัญญาเช่าซ้ือ หรือสัญญาซ้ือขายมีเง่ือนไขที่มีผู้ขอเป็น

คู่สญัญา หรือการเช่าแบบลิสซ่ิง (FINANCE LEASE) เทา่น้ัน255

256 

   การย่ืนคาํขอจดทะเบียน ผู้ใดประสงค์จะย่ืนขอจดทะเบียนรถยนต์บริการ ให้ย่ืนคาํขอต่อ

นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร หรือนายทะเบียนจังหวัดแล้วแต่กรณี ตามแบบที่กรมการขนส่งทางบก

กาํหนด พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคาํขอดังน้ี 257 

   (1) บุคคลธรรมดา 

  (ก)ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชน หรือภาพถ่ายอื่นซ่ึงใช้แทนบัตรประจาํตัวประชาชน 

  (ข) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 

256 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์บริการ พ.ศ. 2548 
257 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์บริการ พ.ศ. 2548  
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  (ค) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถยนต์ที่ประสงค์จะใช้ (ถ้ามี) 

  (ง)รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถยนต์ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

            (จ)หลักฐานแสดงกรรมสทิธิ์หรือสทิธกิารใช้สถานที่เกบ็ 

รถยนต์พร้อมแผนผังโดยสงัเขปแสดงรายละเอยีดของที่ตั้งและเน้ือที่ของสถานที่ 

  (ฉ) จาํนวน ลักษณะ ขนาด และกาํลังเคร่ืองยนต์ของรถยนต์ที่ 

ย่ืนขอจดทะเบียน  

  (ช) หลักฐานแสดงความจาํเป็นในการใช้รถตามจาํนวนที่ย่ืนขอจดทะเบียน 

  (ซ) หลักฐานแสดงกรรมสทิธิ์หรือสทิธคิรอบครองรถยนต์ (ถ้ามี) 

 (2) บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชน จาํกดั 

  (ก)หนังสอืรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นบริษัทจาํกัด หรือ

บริษัทมหาชน จาํกดั 

  (ข) สาํเนาหรือภาพถ่ายหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ 

  (ค) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ (ถ้ามี) 

  (ง) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถยนต์ 

  (จ)รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถยนต์ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

  (ฉ)หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้สถานที่เก็บรถยนต์พร้อมแผนผัง

โดยสงัเขปแสดงรายละเอยดของที่ตั้งและเน้ือที่ของสถานที่ 

  (ช)จาํนวน ลักษณะ ขนาด และกาํลังเคร่ืองยนต์ของรถยนต์ที่ย่ืนขอจดทะเบียน 

  (ซ) หลักฐานแสดงความจาํเป็นในการใช้รถตามจาํนวนที่ย่ืนขอจดทะเบียน 

  (ฌ) หลักฐานแสดงกรรมสทิธิ์หรือสทิธคิรอบครองรถยนต์ (ถ้ามี) 

 (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

  (ก)หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงกาจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ

จดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

  (ข) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ (ถ้ามี) 

  (ค) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถยนต์ 

  (ง) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถยนต์ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

  (จ)หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เกบ็รถยนต์พร้อมแผนผังโดยสังเขป

แสดงรายละเอยีดที่ตั้งและเน้ือที่ของสถานที่ 

  (ฉ) จาํนวน ลักษณะ ขนาด และกาํลังเคร่ืองยนต์ของรถยนต์ที่ย่ืนขอจดทะเบียน 

  (ช) หลักฐานแสดงความจาํเป็นในการใช้รถตามจาํนวนที่ย่ืนขอจดทะเบียน 

  (ซ) หลักฐานแสดงกรรมสทิธิ์หรือสทิธคิรอบครองรถยนต์ (ถ้ามี) 
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 (4) สหกรณ์ 

  (ก) ภาพถ่ายใบสาํคัญรับจดทะเบียนสหกรณ ์

  (ข) บัญชีรายช่ือสมาชิกของสหกรณ์ฉบับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับรอง 

  (ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ ์

  (ง) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ (ถ้ามี) 

  (จ) เคร่ืองหมายประจาํรถยนต์ 

  (ฉ) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถยนต์ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตรอย่างละ 2 รูป 

  (ช)หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เกบ็รถยนต์พร้อมแผนผังโดยสังเขป

แสดงรายละเอยีดที่ต้ังและเน้ือที่ของสถานที่ 

  (ซ) จาํนวน ลักษณะ ขนาด และกาํลังเคร่ืองยนต์ของรถยนต์ที่ย่ืนขอจดทะเบียน 

  (ฌ) หลักฐานแสดงความจาํเป็นในการใช้รถตามจาํนวนที่ย่ืนขอจดทะเบียน 

  (ญ) หลักฐานแสดงกรรมสทิธิ์หรือสทิธคิรอบครองรถยนต์ (ถ้ามี) 

 (5) องค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรของรัฐ หรือตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันๆ 

  (ก) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอ (ถ้ามี) 

  (ข) ตัวอย่างเคร่ืองหมายประจาํรถยนต์ 

  (ค) รูปถ่ายสาํนักงานและสถานที่เกบ็รถยนต์ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่างละ 2 รูป 

  (ง)หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์หรือสิทธิในการใช้สถานที่เกบ็รถยนต์พร้อมแผนผัง

โดยสงัเขปแสดงรายละเอยดของที่ต้ังและเน้ือที่ของสถานที่ 

  (จ) จาํนวน ลักษณะ ขนาด และกาํลังเคร่ืองยนต์ของรถยนต์ที่ย่ืนขอจดทะเบียน 

  (ฉ) หลักฐานแสดงความจาํเป็นในการใช้รถตามจาํนวนที่ย่ืนขอจดทะเบียน 

  (ช) หลักฐานแสดงกรรมสทิธิ์หรือสทิธคิรอบครองรถยนต์ (ถ้ามี) 

 2.1.14 การจดทะเบียนรถยนต์สามล้อ  

 ใ ห้งด รับจดทะ เ บียนรถยนต์ รับ จ้ างสามล้อและรถยนต์สามล้อ ส่วนบุคคลในเขต

กรุงเทพมหานครและในเขตจังหวัดอื่นทุกจังหวัด  

 การผ่อนผันการงดรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อและรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กระทรวงคมนาคมกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

257

258 

 การจดทะเบียนทดแทนรถยนต์รบัจา้งสามลอ้คนัเดิม  

 ให้เจ้าของรถที่ประสงค์จะจดทะเบียนรถยนต์สามล้อคันใหม่ทดแทนรถยนต์รับจ้างสามล้อคัน

เดิม แจ้งไม่ใช้รถยนต์รับจ้างสามล้อคันเดิมตลอดไป ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 

2522 และต้องให้คาํรับรองว่ารถยนต์คันที่แจ้งไม่ใช้แล้วมาขอจดทะเบียนใช้งานอกีต่อไป 

258 กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
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 รถยนต์สามล้อที่จะนํามาทดแทนรถยนต์รับจ้างสามล้อคันเดิม ต้องเป็นรถยนต์สามล้อที่มี

หลักฐานการได้มาโดยชอบ กรณีที่เป็นรถยนต์ที่ประกอบจากช้ินส่วนภายในประเทศต้องมีหนังสือ

รับรองการทดสอบความม่ันคงแขง็แรงของรถยนต์จากสามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกรตามกฎหมายว่า

ด้วยวิชาชีพวิศวกรรม 259 

 การจดทะเบียนรถยนต์สามลอ้ส่วนบุคคล 

 กระทรวงคมนาคมได้ออกประกาศ เร่ืองกาํหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจด

ทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ไว้ดังน้ี 259

260 

 (1)รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือรถยนต์บรรทุกสามล้อส่วนบุคคล ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 

1.50 เมตร ยาวไม่เกิน 4 เมตร เคร่ืองยนต์ต้องมีความจะกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 550 ลูกบาศก์

เซนติเมตร 

 (2)การพิจารณารับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ให้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัด

เสียก่อนว่า ผู้ขอมีความจําเป็นต้องใช้รถยนต์สามล้อในกิจการของตนเองอย่างแท้จริง โดยคํานึงถึง

ข้อเทจ็จริง ดังน้ี 

  (ก)เหตุผลและความจาํเป็นที่จะต้องใช้รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 

  (ข)ความสมํ่าเสมอในการใช้รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 

  (ค)ลักษณะของสนิค้าหรือผู้โดยสารที่จาํเป็นจะต้องใช้รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 

  (ง)ลักษณะและสขีองรถ โดยกรณีที่เป็นรถยนต์บรรทุกสามล้อส่วนบุคคลจะต้องมีลักษณะ ซ่ึง

เหน็ได้ชัดเจนว่าไม่อาจดัดแปลงเป็นรถยนต์รับจ้างสามล้อได้โดยง่าย และกรณีที่เป็นรถยนต์น่ังสามล้อ

ส่วนบุคคล จะต้องมีสทีี่แตกต่างไปจากรถยนต์รบจ้างสามล้อซ่ึงเหน็ได้อย่างชัดเจน 

 (3)สาํหรับกรณีผู้ย่ืนคาํขอจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลไม่เกิน 10 คัน และเป็นของ

หน่วยงาน ดังต่อไปน้ี 

  (ก)กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล 

เมืองพัทยา 

  (ข) รัฐวิสาหกจิ 

  (ค) สภากาชาดไทย หรือสถานพยาบาล 

  (ง) มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือโรงเรียน ที่จะต้องมีรถไว้เพ่ือประกอบการศึกษา 

  (จ) วัดหรือมูลนิธ ิ

  (ฉ)โรงงานอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ 

  ให้อยู่ในดุลพินิจของนายทะเบียนกรุงเทพมหานครหรือนายทะเบียนจังหวัดแล้วแต่กรณี โดย

ในการพิจารณาอนุญาตให้จดทะเบียนน้ัน ให้นายทะเบียนคาํนึงถึงเง่ือนไขที่กาํหนดไว้ตาม (2) 

259 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์สามล้อทดแทนรถยนต์รับจ้างสามล้อคันเดิม  

พ.ศ. 2533 
260 ประกาศกระทรวงคมนาคม หลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขการจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล  
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  สาํหรับกรณีที่ไม่เป็นไปตามวรรคแรก การอนุญาตต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี

กรมการขนส่งทางบกก่อน 

 (4)เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและควบคุมของทางราชการ หากเจ้าของรถรายใดเป็นนิติ

บุคคล ให้กาํหนดช่ือของนิติบุคคลน้ันเป็นเคร่ืองหมายที่จะต้องให้ปรากฏประจาํรถทุกกรณีที่เป็นบุคคล

ธรรมดาให้กาํหนดคาํว่า “รถสามล้อน่ังส่วนบุคคล” หรือ“รถสามล้อบรรทุกส่วนบุคคล” แล้วแต่กรณี 

เป็นเคร่ืองหมายที่ต้องให้ปรากฏประจาํรถทุกคัน โดยให้มีขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 10 

เซนติเมตร ที่ตัวรถด้านนอกทั้งสองข้างด้วย 

 2.1.15 การจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลสําหรับคนพิการ ที่แปรสภาพมาจาก

รถจักรยานยนต์ 

  กระทรวงคมนาคมได้ออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจดทะเบียน

รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลสาํหรับคนพิการ ที่แปรสภาพมาจากรถจักรยานยนต์ ดังน้ี 

  (1)รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลสาํหรับคนพิการที่ขอจดทะเบียนต้องมีลักษณะขนาดตามที่

กาํหนดไว้ในข้อ 1 (3) (ง) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

รถยนต์ พ.ศ. 2522 และต้องมีเคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบสาํหรับรถตามที่กาํหนดในข้อ 2 และข้อ 3 

แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 

  (2) เคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบของรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลสาํหรับคนพิการซ่ึงใช้

ควบคุมการขับข่ีที่เปล่ียนจากการควบคุมด้วยเท้ามาเป็นการควบคุมด้วยมือ ต้องมีสภาพม่ังคงแขง็แรง

และใช้งานได้ดีและสะดวก 

  (3)รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลสําหรับคนพิการ ต้องมีเคร่ืองหมายแสดงไว้ที่ ตัวรถ และ

เคร่ืองหมายดังกล่าวให้มีลักษณะ ขนาด และตําแหน่งการติดต้ังเป็นไปตามที่กรมการขนส่งประกาศ

กาํหนด260

261 

  (4)การจดทะเบียนรถที่มีลักษณะตามข้อ 2 และข้อ 3 และข้อ 4 ให้เจ้าของรถย่ืนคาํขอจด

ทะเบียนตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดาํเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ พ.ศ. 2531 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2533 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2634 พร้อมหลักฐานที่แสดงว่า

เจ้าของรถเป็นคนพิการ (ถ้ามี) ซ่ึงออกให้โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ หรือสมาคมที่รัฐให้การ

รับรอง 

  ในกรณีเจ้าของรถไม่สามารถนาํหลักฐานการได้มาของเคร่ืองยนต์ โครงรถ และหลักฐานการ

รับจ้างประกอบหรือดัดแปลงรถมาแสดงเป็นหลักฐานได้ ให้นายทะเบียนบันทึกถ้อยคาํเจ้าของรถ เพ่ือ

ยืนยันความถูกต้องของการได้มาไว้เป็นหลักฐานแทน 

 

261 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ือง เคร่ืองหมายติดรถยนต์สามล้อส่วนบคุคลสาํหรับคนพิการที่แปรสภาพมาจากรถจักรยานยนต ์
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 2.1.16 การจดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเลก็บรรทุกส่วนบุคคล 

  กรมการขนส่งทางบกได้กาํหนดระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเลก็บรรทุกส่วน

บุคคล พ.ศ. 2536 ดังน้ี 

  (1) “รถยนต์สี่ล้อเลก็บรรทุกส่วนบุคคล” หมายความว่า รถยนต์บรรทุกที่มีลักษณะเป็น

กระบะมีขนาดความกว้างไม่เกิน1.50 เมตร ความยาวไม่เกิน 4 เมตร เคร่ืองยนต์มีขนาดความจุใน

กระบอกสบู รวมกนัไม่เกนิ 800 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร วงล้อมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 12 น้ิว มีห้อง

ผู้ขับรถแยกส่วนจากกระบะบรรทุก และต้องมีโครงคัสซีสาํหรับรับนํา้หนักการบรรทุก 

  กรณีรถยนต์สี่ล้อเล็กที่ประกอบข้ึนจากช้ินส่วนอุปกรณ์รถเก่า ต้องมีหนังสือรับรองความ

ม่ันคงแขง็แรงของรถจากวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ

วิศวกรรม สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล หรือวิศวกรรมยานยนต์ ประเภทสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกร 

  (2)ในการรับจดทะเบียนรถยนต์สี่ ล้อเล็กบรรทุกส่วนบุคคล ให้พิจารณาและตรวจสอบ

หลักฐานให้ได้ข้อเทจ็จริงเป็นที่แน่ชัดเสียก่อนว่า ผู้ขอมีความจาํเป็นต้องใช้รถยนต์สี่ล้อเลก็บรรทุกส่วน

บุคคลในกจิการของตนเองอย่างแท้จริง ดังน้ี  

  (ก) เหตุผลและความจาํเป็นที่จะต้องใช้รถยนต์สี่ล้อเลก็บรรทุกส่วนบุคคล 

  (ข) ความสมํ่าเสมอในการใช้รถยนต์สี่ล้อเลก็ส่วนบุคคล 

  (ค) ลักษณะของสิ่งของที่บรรทุกที่จาํเป็นต้องใช้รถยนต์สี่ล้อเลก็บรรทุกส่วนบุคคล 

  (3) ให้นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร หรือนายทะเบียนจังหวัดแล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจารณา

อนุญาตให้จดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเลก็บรรทุกส่วนบุคคลฃได้รายละไม่เกนิ 1 คัน เว้นแต่กรณีที่ย่ืนขอจด

ทะเบียนเป็นหน่วยงานดังต่อไปน้ี ให้นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร หรือนายทะเบียนจังหวัดแล้วแต่

กรณีพิจารณาอนุญาตให้จดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเลก็บรรทุกส่วนบุคคลได้ไม่เกนิ 10 คัน 

  (ก) กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล 

เมืองพัทยา 

  (ข) รัฐวิสาหกจิ 

  (ค) สภากาชาดไทย หรือสถานพยาบาล 

  (ง) สถาบันการศึกษาที่จะต้องมีรถไว้เพ่ือประกอบการศึกษา 

  (จ) วัดหรือมูลนิธ ิ

  (ฉ) โรงงานอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรมขนาดใหญ่ 

  กรณีไม่เป็นไปตามข้อ 3 การอนุญาตต้องได้รับความเหน็ชอบจากกรมการขนส่งทางบกก่อน

โดยให้นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร หรือนายทะเบียนจังหวัดแล้วแต่กรณีรวบรวมหลักฐานที่แสดงถึง

ความจําเป็นในการใช้รถตามจํานวนที่ ย่ืนขอจดทะเบียนโดยละเอียด พร้อมทั้งความเห็นเสนอต่อ

กรมการขนส่งทางบก เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเหน็ชอบก่อนรับจดทะเบียนต่อไป 
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  2.1.17 การจดทะเบียนรถยนต์สร้างประกอบ 

   กรมการขนส่งทางบกได้ออกระเบียบว่าด้วยการรับจดทะเบียนรถยนต์สร้างประกอบ พ.ศ. 

2537 ดังน้ี 

   (1) “รถยนต์สร้างประกอบ” หมายความว่า รถยนต์ที่ผู้ผลิตหรือประกอบได้ทาํการสร้างตัวถัง

ข้ึนเองภายในประเทศ และกาํหนดช่ือชนิดของรถเอง สาํหรับช้ินส่วนอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่สามารถผลิตหรือ

ประกอบได้เองภายในประเทศ เช่น เคร่ืองยนต์ เกียร์ส่งกาํลังเพลาล้อ ระบบรองรับนํา้หนัก หรือระบบ

บังคับเล้ียว เป็นต้น อาจใช้ช้ินส่วนอุปกรณ์รถที่เป็นของใหม่ หรือของรถยนต์ที่ใช้แล้วกไ็ด้ ทั้งน้ี มิให้

หมายความรวมถึงการนําช้ินเก่าของรถมาประกอบเป็นรถยนต์ตามชิดและตามแบบของผู้ผลิตหรือการ

ประกอบรถยนต์ใหม่ภายในประเทศ หรือการแก้ไขดัดแปลงรถที่เคยจดทะเบียนแล้ว หรือการออกแบบต่อ

ตัวถังรถยนต์บรรทุก เช่น รถป๊ิกอพั เป็นต้น 

   (2) ผู้ใดประสงค์จะย่ืนขอจดทะเบียนรถยนต์สร้างประกอบให้ย่ืนคาํขอ 

ต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยหลักฐานประกอบคาํขอ ดังน้ี 

    (ก) หลักฐานการได้มาของตัวถัง เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าซ้ือตัวถัง และในกรณีที่

เจ้าของรถทาํการสร้างตัวถังข้ึนเอง ให้ทาํหนังสอืยืนยันเป็นหลักฐาน 

    (ข) หลักฐานการได้มาของเคร่ืองยนต์ ได้แก่ หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชี

รับและจาํหน่าย หนังสอืแจ้งจาํหน่าย และใบเสรจ็รับเงินในการซ้ือขาย 

    (ค) หลักฐานการได้มาของช้ินส่วนอุปกรณ์ที่สาํคัญของรถ เช่น อุปกรณ์รองรับ

นํา้หนักล้อหน้าและล้อหลัง กระจกกันลมหน้า-หลัง กระจกหน้าต่าง ระบบส่งกาํลัง กงล้อและยางระบบ

บังคับเล้ียว เป็นต้น 

    (ง) หลักฐานการประกอบรถ ได้แก่ ใบเสรจ็รับเงินค่าประกอบรถ และในกรณีที่

เจ้าของรถประกอบเอง ให้ทาํหนังสอืยืนยันเป็นหลักฐาน 

    (จ) หลักฐานประจาํตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชน ลาภพ

ถ่ายสาํเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แล้วแต่กรณ ี

    (ฉ) รายละเอยีดของรถ และผลการตรวจและทดสอบรถพร้อมทั้งหนังสือรับรองความ

ม่ันคงแขง็แรงของรถจากวิศวกร ซ่ึงได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท

สามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลหรือวิศวกรรมยานยนต์ ตามแบบรับรองวิศวกรที่

กรมการขนส่งกาํหนด 

  2.1.18 การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ 

 ผู้ใดประสงค์จะจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้ย่ืนคาํขอต่อนายทะเบียน ณ ส่วนทะเบียน

รถยนต์ สาํนักงานขนส่งจังหวัด หรือสาํนักงานขนส่งจังหวัดยะสาขาอาํเภอเบตงแล้วแต่กรณี พร้อมด้วย

หลักฐานประกอบคาํขอ ดังน้ี 

 (1)ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายบัตรอื่นซ่ึงใช้แทนบัตรประจาํตัวประชาชน 

 (2) ภาพถ่ายสาํเนาทะเบียนบ้าน 
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 (3) หนังสอืแจ้งจาํหน่ายและหนังสอืรับรองหลักฐานการส่งบัญชีและจาํหน่ายรถ 

 (4) หลักฐานการได้มาของรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกาํกับภาษี สัญญาซ้ือขาย สัญญาเช่าซ้ือ 

หนังสอืรับรองการเช่าซ้ือ เป็นต้น 

 (5)หนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะจากคณะกรรมการประจําจังหวัด หรือ

คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการประจาํจังหวัดแต่งต้ัง 

 (6) หลักฐานการเอาประกนัภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่ยัง

ไม่สิ้นอายุ 

 2.2 รถทีไ่ดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งจดทะเบยีนและเสียภาษีประจําปี 

  2.2.1 รถดังต่อไปน้ีให้ได้ยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน261

262 

   (ก) รถสาํหรับเฉพาะองค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

   (ข) รถของกรมตาํรวจที่จดทะเบียนและมีเคร่ืองหมายตามระเบียบที่อธิบดีกรมตาํรวจ

กาํหนด 

   (ค) รถของสาํนักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเคร่ืองหมายตามระเบียบที่เลขาธิการ

พระราชวังกาํหนด 

   (ง) รถที่เจ้าของแจ้งการไม่ใช้รถตามมาตรา 34 

   (จ) รถที่ ผู้ผลิตประกอบเพ่ือจําหน่ายหรือที่ ผู้นําเข้าเพ่ือจําหน่วย ผลิต ประกอบหรือ

นาํเข้า และยังมิได้จาํหน่ายให้แก่ผู้อื่น 

  2.2.2 ให้รถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนตามมาตรา 8 ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

ประจาํปีด้วย262

263 

 2.3 การชําระภาษีประจําปี 

  2.3.1 ภาษีประจาํปีให้เสยีล่วงหน้าคราวละหน่ึงปี ถ้ามิได้เสยีภาษีในภายในเวลาที่กาํหนดให้

เจ้าของรถน้ันชาํระเงินเพ่ิมอีกร้อยละหน่ึงต่อเดือนหรือเศษของเดือนของจาํนวนภาษีที่ต้องชาํระ เงิน

เพ่ิมให้ถือเป็นเงินภาษี  

  รถที่ได้เสียภาษีประจําปีสําหรับปีใด ถ้าเปล่ียนเจ้าของรถ เจ้าของใหม่ไม่ต้องเสียภาษี

ประจาํปีในปีน้ันอกี263

264 

  2.3.2 ในกรณีที่มีการจดทะเบียนเปล่ียนประเภทรถหรือเปล่ียนประเภทการใช้รถผิด

ประเภทไว้ในระหว่างปี ถ้าเป็นเหตุให้เสียภาษีลดลง เจ้าของรถไม่มึสิทธิได้รับคืนค่าภาษีส่วนที่เสียเกิน 

262 มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
263 มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
264 มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
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แต่ถ้าต้องเสียภาษีเพ่ิมข้ึน เจ้าของรถต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เพ่ิมข้ึนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องเม่ือ

จะต้องขอจดทะเบียน264

265 

  2.3.3 วิธกีารชาํระภาษี 

   (1) การชําระภาษีโดยตรง ณ ที่ทาํการของนายทะเบียน ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก

สามารถรับชาํระภาษีรถได้ทั่วประเทศไม่เฉพาะสาํนักงานในเขตจังหวัดที่รถน้ันจดทะเบียนอยู่265

266 

      (1.1) รถที่จะขอชาํระภาษีประจาํปีต่างสาํนักงานนอกเขตจังหวัดที่รถอยู่ในความรับผิดชอบ

ได้ต้องเป็นรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ในประเภทดังต่อไปน้ี 

    (ก) รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน (รย.1) 

    (ข) รถยนต์น่ังส่วนบุคคลเกนิ 7 คน (รย.2) 

    (ค) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) 

    (ง) รถจักรยานยนต์ (รย.12) 

    (จ) รถแทรกเตอร์ (รย.13) 

    (ฉ) รถบดถนน (รถย.14)  

    (ช) รถพ่วง (รย. 16) 

   (1.2) ผู้ที่ประสงค์จะขอชาํระภาษีประจาํปีต่างสาํนักงานนอกเขตจังหวัดอื่นที่รถอยู่ในความ

รับผิดชอบ ให้แจ้งความจาํนงขอดาํเนินการพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปน้ี 

    (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 

    (ข) หลักฐานการเอาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถพ.ศ. 2535 (ถ้ามี) 

    (ค) หลักฐานการตรวจสภาพรถเฉพาะรถที่นายทะเบียนประกาศกาํหนดให้

ต้องตรวจสภาพก่อนเสยีภาษีรถประจาํปี 

   (2) การชาํระภาษีนอกที่ทาํการนายทะเบียน 

    2.1 การชาํระภาษีทางไปรษณีย์266

267 

     (2.1.1) รถที่จะเสียภาษีประจาํปีทางไปรษณีย์ต้องเป็นรถที่จดทะเบียนตาม

กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และประกอบด้วยหลักเกณฑ ์ดังต่อไปน้ี 

  (1) ประเภทรถที่จะรับเสยีภาษีประจาํปีทางไปรษณีย์ 

   (ก) รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน (รย.1) 

        (ข) รถยนต์น่ังส่วนบุคคลเกนิ 7 คน (รย.2) 

   (ค) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) 

265 มาตรา 33แห่งพระราชบัญญัติรถยนต ์พ.ศ. 2522 
266 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการชาํระภาษีรถประจาํปีต่างสาํนักงานนอกเขตจังหวัดที่รถอยู่ในความรับผดิชอบ พ.ศ. 2546 
267 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการเสยีภาษีรถประจาํปีทางไปรษณีย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 
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   (ง) รถจักรยานยนต์ (รย.12) 

  (2)เป็นรถที่ไม่มีภาษีค้างชาํระหรือรถที่มีภาษีค้างชาํระไม่เกนิ 1 ปี 

  (3)เป็นรถที่ได้มีการจัดเกบ็ภาษีประจาํปีไว้ครบถ้วนถูกต้องทุกปี 

     (2.1.2) ให้ผู้ประสงค์จะเสียภาษีรถประจาํปีทางไปรษณีย์ ย่ืนขอเสียภาษีรถ

ประจาํปี ณ ที่ทาํการไปรษณีย์โทรเลขของการสื่อสารแห่งประเทศไทยที่ให้บริการไปรษณีย์ได้ทุกแห่งทั่ว

ประเทศโดยดาํเนินการ ย่ืนขอเสียภาษีรถประจาํปีล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันครบกาํหนดเสีย

ภาษีเว้นแต่รถที่มีภาษีค้างชาํระไม่เกิน 1 ปี ให้ย่ืนได้ทนัทโีดยไม่จาํกัดระยะเวลา ทั้งน้ีต้องไม่เกินวันสิ้น

อายุภาษีของปีถัดไป 

     (2.1.3) ย่ืนหลักฐานดังต่อไปน้ีเป็นหลักฐานประกอบในการเสียภาษีประจาํปี

ทางไปรษณีย์ 

     (1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 

     (2) หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ พ.ศ. 2535 

     (3) ใบรับรองการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (สําหรับ

ประเภทรถที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนดให้ต้องผ่านการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน

ก่อนเสยีภาษีประจาํปี) 

     (4) ซองสาํหรับบรรจุเอกสาร จาํนวน 2 ซอง โดย 

      (ก) รถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้จ่าหน้าซองถึงผู้รับใน

นามสาํนักทะเบียนและภาษีรถ สาํนักงานขนส่งเขตพ้ืนที่ 1 สาํนักงานขนส่งเขตพ้ืนที่ 2 สาํนักงานขนส่ง

เขตพ้ืนที่ 3 หรือสาํนักงานขนส่งเขตพ้ืนที่ 4 แล้วแต่กรณี จาํนวน 1 ซอง และจ่าหน้าซองถงเจ้าของรถ

จาํนวน 1 ซอง 

      (ข) รถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้จ่า

หน้าซองถึงผู้รับในนามสาํนักงานขนส่งจังหวัด หรือสาํนักงานขนส่งจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี จาํนวน 1 

ซอง และจ่าหน้าซองถึงเจ้าของรถ จาํนวน 1 ซอง 

   (2.1.4) เสยีภาษีประจาํปีและเงินเพ่ิม (ถ้ามี) ตลอดจนค่าธรรมเนียมใบคู่มือจด

ทะเบียนรถ (กรณีที่รายการเสียภาษีในใบคู่มือจดทะเบียนรถเตม็) ตามอัตราที่กฎหมายกาํหนดทาง

ไปรษณีย์ธนาณัติโดย 

   (1) รถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้สั่งจ่ายในนามของ “กรมการขนส่ง

ทางบก” เป็นผู้รับเงิน ณ ที่ทาํการไปรษณีย์โทรเลขสามเสนใน บางขุนเทยีน ตล่ิงชัน บางนา หรือหนอง

จอก แล้วแต่กรณี 

 (2) รถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดอื่นนอกจาdกรุงเทพมหานคร ให้สั่งจ่ายในนาม

สาํนักงานขนส่งจังหวัด หรือสาํนักงานขนส่งจังหวัดสาขาเป็นผู้รับเงิน ณ ที่ทาํการไปรษณีย์โทรเลขที่

การสื่อสารแห่งประเทศไทยกาํหนดให้เป็นผู้จ่ายเงินไปรษณีย์ธนาณัติ 
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 (2.1.5) ชาํระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามอตัราที่

การสื่อสารแห่งประเทศไทยกาํหนด 

    2.2 การชาํระภาษีรถประจาํปี ผ่านกรุงเทพมหานคร267

268 

    (2.2.1) ประเภทรถที่จะรับเสยีภาษีประจาํปีผ่านกรุงเทพมหานคร 

     (ก) รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน (รย.1) 

     (ข) รถยนต์น่ังส่วนบุคคลเกนิ 7 คน (รย.2) 

     (ค) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)  

     (ง) รถจักรยานยนต์ (รย.12) 

    (2.2.2) เป็นรถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร และไม่มีรายการเปล่ียนแปลงให้

ผิดไปจากรายการที่ได้จดทะเบียนไว้ 

    (2.2.3) เป็นรถที่ไม่มีภาษีค้างชาํระ หรือรถที่มีภาษีค้างชาํระไม่เกนิ 1 ปี 

    (2.2.3) ให้ผู้ประสงค์จะเสยีภาษีรถประจาํปีผ่านกรุงเทพมหานคร ย่ืนขอเสียภาษีรถต่อ

กรุงเทพมหานครก่อนวันสิ้นอายุภาษีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน โดยใช้หลักฐาน 

ดังน้ี 

     (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 

     (ข) หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ พ.ศ. 2535 

     (ค) ใบรับรองการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (สําหรับ

ประเภทรถที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนดให้ต้องผ่านการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพเอกชนก่อน

เสยีภาษีรถประจาํปี) 

    2.3 การชาํระภาษีรถประจาํปี ผ่านธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) 269 

    (2.3.1) รถที่จะรับชาํระภาษีประจาํปีผ่าน ธ.ก.ส. ต้องเป็นรถที่ไม่มีภาษีค้างชําระ

หรือมีภาษีค้างชาํระไม่เกนิ 1 ปี ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ในประเภท ดังต่อไปน้ี 

     (ก) รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน (รย.1) 

     (ข) รถยนต์น่ังส่วนบุคคลเกนิ 7 คน (รย.2) 

     (ค) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) 

     (ง) รถจักรยานยนต์ (รย.12) 

    (2.3.2) ให้ผู้ประสงค์จะเสียภาษีรถประจาํปีผ่าน ธ.ก.ส. ย่ืนขอเสียภาษี ณ สาํนักงาน

ของ ธ.ก.ส. ได้ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยดาํเนินการดังน้ี 

268 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการเสยีภาษีรถประจาํปี ผ่านกรงุเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542  
269 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการเสยีภาษีประจาํปี ผ่านธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พ.ศ. 2543 
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     (ก) ย่ืนเสียภาษีรถประจําปีล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันครบ

กาํหนดเสียภาษี เว้นแต่รถที่มีภาษีค้างชาํระไม่เกิน 1 ปี ให้ย่ืนได้ทนัท ีแต่ทั้งน้ีต้องไม่เกินวันสิ้นสุดอายุ

ภาษีของปีถัดไป 

     (ข) ย่ืนหลักฐานดังต่อไปน้ีเป็นหลักฐานประกอบการเสียภาษีรถประจาํปี

ผ่าน ธ.ก.ส. 

      1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 

      2)  ใบรับรองการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (สาํหรับ

ประเภทรถที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนดให้ต้องผ่านการตรวจสภาพรถเอกชนก่อนการเสียภาษี

ประจาํปี) 

      3) หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

    (2.3.3) เสยีภาษีรถประจาํปีและเงินเพ่ิม (ถ้ามี) ตลอดจนค่าธรรมเนียมใบคู่มือจด

ทะเบียนรถ (กรณีที่รายการเสยีภาษีในใบคู่มือจดทะเบียนรถเตม็) ตามอตัราที่กฎหมายกาํหนด 

    (2.3.4) ชาํระค่าใช้บริการตามอตัราที่ ธ.ก.ส.กาํหนด 

    2.4 การชาํระภาษีรถประจาํปีผ่านจุดบริการ269

270 

     (2.4.1) รถที่จะรับเสียภาษีประจาํปีผ่านจุดบริการต้องเป็นรถที่ไม่มีภาษีค้าง

ชาํระหรือมีภาษีค้างชาํระไม่เกิน 1 ปี ที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร ใน

ประเภท ดังน้ี 

      (ก) รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน (รย.1) 

      (ข) รถยนต์น่ังส่วนบุคคลเกนิ 7 คน (รย.2) 

      (ค) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) 

      (ง) รถจักรยานยนต์ (รย.12) 

    (2.4.2) ให้ผู้ประสงค์จะเสียภาษีรถประจาํปีผ่านจุดบริการย่ืนขอเสียภาษี ณ จุด

บริการของบริษัทดาํเนินการดังน้ี 

     (ก) ย่ืนเสียภาษีรถประจําปีก่อนถึงกาํหนดวันสิ้ นอายุภาษีได้ไม่น้อยกว่า 1 

เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน เว้นแต่รถที่มีภาษีค้างชาํระไม่เกิน 1 ปี ให้ย่ืนได้ทนัทโีดยไม่จาํกัดระยะเวลา 

แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกนิวันสิ้นอายุภาษีของปีถัดไป 

     (ข) ย่ืนหลักฐานดังต่อไปน้ีเป็นหลักฐานประกอบการเสียภาษีรถประจาํปีผ่าน

จุดบริการ 

 

 

270 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการเสยีภาษีประจาํปีผ่านจุดบริการ พ.ศ. 2542 
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      1)ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 

      2)ใบรับรองการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (สาํหรับประเภท

รถที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนดให้ต้องผ่านการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถเอกชนก่อนการ

เสยีภาษีประจาํปี) 

      3)หลักฐานการ จัดให้ มีประกันภัยตามพระราชบัญญั ติ คุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

     (ค) เ สี ย ภ า ษี ร ถ ป ร ะ จํ า ปี แ ล ะ เ งิ น เ พ่ิ ม  (ถ้ า มี ) ต ล อ ด จ น 

ค่าธรรมเนียมใบคู่มือจดทะเบียนรถ (กรณีที่รายการเสียภาษีในใบคู่มือจดทะเบียนรถเตม็) ตามอัตราที่

กฎหมายกาํหนด 

     (ง) ชาํระค่าใช้บริการตามอตัราที่บริษัทกาํหนด 

 

 2.4 มาตรการสําหรบัรถทีค่า้งชําระภาษีประจําปี 

  (1) ในระหว่างที่เจ้าของรถค้างชําระภาษีประจําปี ให้นายทะเบียนมีอาํนาจที่จะไม่รับ

ดาํเนินการทางทะเบียนจนกว่าเจ้าของรถจะเสยีภาษีที่ค้างชาํระให้ครบถ้วนก่อน หรือได้มีการดาํเนินการ

ตามมาตรา 35/2 วรรคสองแล้ว270

271 

  (2) รถที่ค้างชาํระภาษีประจาํปีไม่ถึงสามปี หากเจ้าของรถประสงค์จะขอเสียภาษีประจาํปี

เพ่ือใช้รถในปีน้ัน ให้นายทะเบียนรับชาํระภาษีน้ันได้271

272 

  สาํหรับภาษีที่ค้างชาํระ ให้นายทะเบียนกาํหนดจํานวนเงิน และระยะเวลาในการชาํระตาม

หลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่อธบิดีประกาศกาํหนด 

  ในกรณีที่เจ้าของรถผิดนัดไม่เสียภาษีที่ค้างชาํระตามวรรคสองให้ครบถ้วน นายทะเบียนมี

อาํนาจไม่รับดาํเนินการทางทะเบียน จนกว่าเจ้าของรถจะเสยีภาษีที่ค้างชาํระให้ครบถ้วน 

  (3) รถที่ค้างชาํระภาษีติดต่อกนัครบสามปี ให้การจดทะเบียนรถเป็นอนัระงับไป ในการน้ี

ให้นายทะเบียนประกาศหมายเลขทะเบียนพร้อมทั้งจาํนวนภาษีที่ค้างชาํระไว้ ณ ที่ทาํการนายทะเบียน

และในสถานที่ที่อธิบดีประกาศกาํหนด และแจ้งให้เจ้าของรถทราบ และให้บุคคลดังกล่าวส่งคืนแผ่น

ป้ายทะเบียนรถต่อนายทะเบียนและนําใบคู่มือจดทะเบียนรถมาแสดงต่อนายทะเบียนเพ่ือบันทึก

หลักฐานการระงับทะเบียนรถภายในหกสบิวันนับแต่วันที่ได้แจ้งและปิดประกาศดังกล่าว 

  ในกรณีที่เจ้าของรถมิได้ดาํเนินการตามวรรคหน่ึง ให้นายทะเบียนหรือผู้ตรวจการหรือ 

ผู้ซ่ึงอธบิดีมอบหมายมีอาํนาจยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ 

  ให้ภาระภาษีประจาํปีหลังจากปีที่สามเป็นอันระงับไป แต่เจ้าของรถยังคงต้องเสียภาษีที่ค้าง

ชาํระให้ครบถ้วน และให้นาํมาตรา 35/1 มาตรา 35/2 วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

272

273  

271 มาตรา 35/1 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 
272 มาตรา 35/2 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 

1 - 137 

                                                           



 2.5 ขอ้จํากดัการใชร้ถทีจ่ดทะเบยีนแลว้ 

  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนไว้เว้นแต่กรณีดังต่อไปน้ี273

274 

  (1) การใช้รถยนต์บริการธุรกจิหรือรถยนต์บริการทศันาจรในกจิการส่วนตัว 

  (2) การใช้รถยนต์สาธารณะในกิจการส่วนตัว โดยมีข้อความแสดงไว้ที่รถน้ันให้เห็นได้

ง่ายจากภายนอกว่าใช้ในกจิการส่วนตัว 

  (3) การใช้รถยนต์สาธารณะบรรทุกของที่ติดตัวไปกบัผู้โดยสาร 

  (3 ทวิ) การใช้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีนํา้หนักรถไม่เกินหน่ึงพันหกร้อยกิโลกรัม เป็น

รถยนต์น่ังส่วนบุคคลเกนิเจด็คน หรือใช้รถยนต์น่ังส่วนบุคคลเป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 

  (4) ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก ําหนดใน

กฎกระทรวง 

 2.6 การแจง้ไม่ใชร้ถทีจ่ดทะเบยีนแลว้ 

  รถใดที่รถใดที่จดทะเบียนแล้ว แม้จะไม่ได้ใช้กต้็องเสียภาษีประจําปีตามมาตรา 29 หรือ

มาตรา 31 แล้วแต่กรณี และมาตรา 32 เว้นแต่เจ้าของรถจะแจ้งการไม่ใช้ต่อนายทะเบียนก่อนถึงกาํหนด

เสยีภาษีประจาํปีคร้ังต่อไป ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑวิ์ธกีารและเง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง274

275 

  หลักเกณฑ์การแจ้งไม่ใช้รถ เจ้าของรถผู้ใดประสงค์จะแจ้งการไม่ใช้รถตามมาตรา 34 แห่ง

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ให้แจ้งต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่จดทะเบียนไว้ตามแบบ ร.ย.3 

การแจ้งการไม่ใช้รถให้มีผลใช้ได้คร้ังละไม่เกนิสองปี เว้นแต่จะเป็นการแจ้งการไม่ใช้รถตลอดไป275

276 

  การแจ้งไม่ใช้รถช่ัวคราวหรือไม่ใช้รถตลอดไป ให้ย่ืนคาํขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทาง

บกกาํหนด พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคาํขอดังต่อไปน้ี276

277 

  (1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 

  (2) แผ่นป้ายทะเบียนรถ ในกรณีที่แผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายให้บันทึกถ้อยคาํเจ้าของ

รถโดยใช้แบบบันทกึที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด 

  การแจ้งไม่ใช้รถในกรณีเลิกสัญญาเช่าซ้ือ แต่ไม่สามารถนําแผ่นป้ายทะเบียนรถมาคืนได้ 

เน่ืองจากยังติดตามยึดรถคืนไม่ได้ ให้เจ้าของรถแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปเทา่น้ัน พร้อมกบัขอแก้ไขรายการ 

ผู้ครอบครองรถในทะเบียนรถ โดยให้ย่ืนคาํขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนดพร้อมด้วย

หลักฐานประกอบคาํขอดังต่อไปน้ี 

  (1) ใบป้ายคู่มือจดทะเบียนรถ 

  (2) หลักฐานการแจ้งความระบุสาเหตุที่ไม่สามารถนาํแผ่นป้ายทะเบียนรถมาคืนได้ 

273 มาตรา 35/3 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 
274 มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
275 มาตรา 34 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
276 กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
277 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดาํเนินการเกี่ยวกบัทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2531  
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  (3) สาํเนาหนังสอืการบอกเลิกสญัญาเช่าซ้ือ 

  (4) หนังสือยืนยันความถูกต้องในการเลิกสัญญาเช่าซ้ือ โดยอาศัยสิทธิตามกฎหมาย

หรือสัญยาข้อใด เลิกสัญญาต้ังแต่เม่ือใด และระบุด้วยว่าหากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับสิทธิในรถคัน

ดังกล่าวผู้ให้เช่าซ้ือยินยอมรับผิดชอบทุกประการ และหากผู้ให้เช่าซ้ือติดตามรถคืนมาจากผู้เช่าซ้ือได้จะ

นาํแผ่นป้ายทะเบียนรถส่งคือแก่นายทะเบียนทนัท ี

  (5) หลักฐานการเช่าซ้ือ ได้แก่ สาํเนาเว่าซ้ือ ใบเสร็จรับเงินและใบกาํกับภาษีเฉพาะงวด

สดุท้ายก่อนมีการบอกเลิกสญัญาเช่าซ้ือ กรณีมีการชาํระค่าเช่าซ้ือบางงวดแล้ว 

 2.7 การแจง้ยา้ยหรือโอนรถทีจ่ดทะเบยีนแลว้ 

  การย้ายรถในการย้ายรถไปไว้ต่างท้องที่ ให้เจ้าของรถแจ้งต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับ

แต่วันย้าย  การแจ้งให้เป็นไปตามระเบียบที่อธบิดีกาํหนด277

278 

  การแจ้งย้ายรถออก ให้ย่ืนคาํขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด พร้อมด้วยใบ

คู่มือจดทะเบียนรถที่จังหวัดต้นทางหรือจังหวัดปลายทางกไ็ด้ 

  ในกรณีที่ย่ืนคาํขอแจ้งย้ายรถที่จังหวัดปลายทาง รถน้ันต้องไม่มีภาษีค้างชาํระและต้องย่ืนคาํ

ขอล่วงหน้าก่อนวันครบกาํหนดเสยีภาษีประจาํปีคร้ังถัดไปไม่น้อยกว่าสามสบิวัน 

  สาํหรับในกรณีเป็นรถที่แจ้งไม่ใช้ตลอดไป ให้ย่ืนคาํขอแจ้งย้ายรถเพ่ือนาํไปใช้ในจังหวัดอื่น

ได้เช่นเดียวกนั 

  การแจ้งย้ายรถเข้า ให้ย่ืนคําขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด พร้อมด้วย

หลักฐานประกอบคาํขอดังน้ี 

  (1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ  พร้อมแบบแจ้งย้ายส่วนที่ 3 

  (2) ส่วนที่สามของบันทกึย้ายรถออกจากจังหวัดต้นทาง เว้นแต่กรณีที่เจ้าของรถได้ย่ืนคาํ

ขอแจ้งย้ายรถที่จังหวัดปลายทางตามข้อ 27(2)  

   (3)  หลักฐานประจําตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจําตัว และภาพถ่ายสาํเนา

ทะเบียนบ้าน หรือภาพถ่ายหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

  (4) แผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม เว้นแต่กรณีเป็นรถที่แจ้งไม่ใช้ตลอดไป278

279 

  ผู้ใดไม่แจ้งย้ายรถต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันย้ายต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

1,000 บาท279

280 

  การโอนรถที่จดทะเบียนแล้ว ผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียน ภายในสิบห้าวันนับ

แต่วันโอน 

  ในกรณีที่ผู้รับโอนจะนาํรถออกนอกราชอาณาจักรภายในสิบห้าวันนับแต่วันโอน ต้องได้รับ

อนุญาตเป็นหนังสอืจากนายทะเบียนด้วย 

278 มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
279 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดาํเนินการเกี่ยวกบัทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2531  
280 มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
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  การแจ้งและการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบที่อธบิดีกาํหนด280

281 

  การโอนรถ ให้ย่ืนคาํขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนดพร้อมด้วยหลักฐาน

ประกอบคาํขอในแต่ละกรณี  ดังน้ี 

  (1) การโอนรถโดยการซ้ือขายเสรจ็เดด็ขาย 

   (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 

   (ข) หลักฐานการโอนกรรมสทิธ ืเช่น ใบเสรจ็รับเงิน สญัญาซ้ือขาย เป็นต้น 

   (ค) หลักฐานประจาํตัวผูโอนและผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวและสาํเนา

หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

  (2) การโอนรถโดยการเช่าซ้ือหรือซ้ือขายโดยมีเง่ือนไข 

   (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 

   (ข) สาํเนาสญัญาเช่าซ้ือหรือสญัญาซ้ือขายโดยมีเง่ือนไข 

   (ค) ใบเสรจ็รับเงนค่าเช่าซ้ือหรือซ้ือขายโดยมีเง่ือนไขทุกฉบับ 

   (ง) หลักฐานประจาํตัวผูโอนและผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวและสาํเนา

หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 

  (3) การโอนรถโดยการรับมรดกมีพินัยกรรม 

   (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 

   (ข) สาํเนาหรือภาพถ่ายใบมรณบัตรของเจ้ามรดก 

   (ค) พินัยกรรมพร้อมภาพถ่ายพินัยกรรม 

   (ง) หลักฐานประจําตัวของผู้รับมรดกและของผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม (ถ้ามี)  

ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจาํตัว และสาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล 

  (4) การโอนรถ โดยศาลแต่งต้ังผู้จัดการมรดก 

   (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 

   (ข) สาํเนาหรือภาพถ่ายใบมรณบัตรของเจ้ามรดก 

   (ค) สาํเนาคาํสั่งศาลแต่งต้ังผู้จัดการมรดก 

(   หลักฐานประจาํตัวของผู้จัดการมรดกในฐานะผู้โอนและของผู้รับโอน (ז 

ได้แก่ภาพถ่ายบัตรประจาํตัว และสาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล 

(5) การโอนรถโดยการรับมรดกที่ไม่มีพินัยกรรมและไม่มีคาํสั่งศาลแต่งต้ัง 

ผู้จัดการมรดก 

   (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 

281 มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
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   (ข) สาํเนาใบมรณบัตรของเจ้ามรดก 

   (ค) หลักฐานประจาํตัวของผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจําตัว และสาํเนาหรือ

ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

  (6) การโอนรถโดยคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจตาม

กฎหมาย 

   (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 

   (ข) หนังสอืของเจ้าพนักงานผู้มีอาํนาจตามกฎหมายให้โอนรถให้กับผู้รับโอน พร้อม

ทั้งบัญชีรายละเอยีดของรถคันดังกล่าว 

   (ค) หลักฐานการได้มาของรถ 

   (ง) หลักฐานประจาํตัวของผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจําตัว และสาํเนาหรือ

ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

(6) การโอนรถที่ได้รับยกเว้นการเสยีภาษีประจาํปีให้กบับุคคลที่ไม่ได้รับ 

ยกเว้นการเสยีภาษีประจาํปี 

   (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 

   (ข) หนังสอืแจ้งการโอนรถจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นการเสียภาษี

ประจาํปี 

   (ค) หลักฐานการได้มาของรถ  เช่น ใบเสรจ็รับเงิน  เป็นต้น 

   (ง) หลักฐานประจาํตัวของผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจําตัว และสาํเนาหรือ

ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

  (8) การโอนรถของบรรดาคณะทูต สถานกงสุล องค์การระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่

ของตนซ่ึงนาํเข้ามาโดยได้รับยกเว้นอากรศุลกากรและบรรดาภาษีต่างๆ ให้กับบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ

ดังกล่าว 

   (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 

   (ข) หนังสอืจากกระทรวงการต่างประเทศอนุมัติให้จาํหน่ายรถคันดังกล่าว 

   (ค) หนังสอืจากกระทรวงการต่างประเทศแจ้งให้ทราบถึงการโอนหรือการขายรถคัน

น้ันแล้ว 

   (ง) หลักฐานการเสยีอากรขาเข้ามาจากกรมศุลกากรและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) 

   (จ) หลักฐานประจําตัวผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจําตัว และสําเนาหรือ

ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

  (9) การโอนรถของบุคคลที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีอื่นๆ แต่ไม่ได้รับการยกเว้น

การเสยีภาษีประจาํปีให้กบับุคคลที่ได้รับสทิธดัิงกล่าว 

   (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
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   (ข) หนังสอืจากกรมวิเทศสหการ สาํนักนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้จาํหน่ายรถและแจ้ง

ให้ทราบถึงการโอนหรือขายรถคันน้ันแล้ว 

   (ค) หลักฐานการเสยีอากรขาเข้าจากกรมศุลกากรและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) 

   (จ) หลักฐานประจําตัวผู้รับโอน ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจําตัว และสําเนาหรือ

ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล281

282 

  ผู้ใดไม่แจ้งการโอนรถต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันโอนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

1,000 บาท282

283 

 2.8 การขออนุญาตแกไ้ขดดัแปลงหรือเพิม่เติมส่วนหนึง่ส่วนใดของรถ 

  รถใดที่จดทะเบียนแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเปล่ียนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของรถให้ผิดไป

จากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถน้ัน เว้นแต่เจ้าของรถนาํไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อน  

  ในกรณีที่นายทะเบียนเหน็ว่ารถที่เปล่ียนแปลงตามวรรคหน่ึงอาจก่อให้เกิดอันตรายในเวลา

ใช้ให้สั่งเจ้าของรถแก้ไขและนาํรถไปให้ตรวจสภาพก่อนใช้ การตรวจสภาพดังกล่าวนายทะเบียนจะสั่ง

ให้เจ้าของรถนาํรถไปให้ตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง

ทางบกกไ็ด้ และให้นาํมาตรา 12 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้านาย

ทะเบียนเหน็ว่ารถน้ันปลอดภัยในเวลาใช้ ให้แก้ไขเพ่ิมเติมรายการในทะเบียน และใบคู่มือจดทะเบียน

รถน้ันด้วย283

284 

  การเปล่ียนแปลงตัวรถ หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ให้

ย่ืนคาํขอตามแบบพิมพ์ที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคาํขอดังน้ี 

   (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 

   (ข) ถ้าเปล่ียนสรีถต้องมีหลักฐานการเปล่ียนสรีถ เช่น ใบเสรจ็รับเงินค่าจ้างทาํสี เป็น

ต้น 

   (ค) ถ้าเปล่ียนเคร่ืองยนต์ต้องมีหลักฐานการได้มาของเคร่ืองยนต์ เช่น หนังสือ

รับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจําหน่ายเคร่ืองยนต์ หนังสือแจ้งจําหน่ายใบเสร็จรับเงินค่า

เคร่ืองยนต์ เป็นต้น 

   (ง) ถ้าเปล่ียนแปลงอื่นๆ นอกจากการเปล่ียนสีและเคร่ืองยนต์ต้องมีหลักฐานการ

ได้มาของช้ินส่วนอุปกรณ์ตามรายการที่ขอเปล่ียน เช่น ใบเสรจ็รับเงินค่าช้ินส่วนอุปกรณ์น้ัน เป็นต้น และ

ถ้าเป็นการเปล่ียนชนิดเช้ือเพลิงที่ใช้จากใช้นํา้มันเป็นกา๊ซ หรือใช้กา๊ซและนํา้มัน ต้องมีหลักฐานหนังสือ

รับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบ และเคร่ืองอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้กา๊ซ รวมทั้งการติดต้ังสาํหรับรถที่

ใช้กา๊ซเป็นเช้ือเพลิง284

285 

282 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดาํเนินการเกี่ยวกบัทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2531 
283 มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
284 มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
285 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดาํเนินการเกี่ยวกบัทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2531 
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 2.9 การขออนุญาตนาํรถออกนอกราชอาณาจกัร 

  ในการนาํรถออกนอกราชอาณาจักรไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 

เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ี 

  (1) การนาํรถออกนอกราชอาณาจักรโดยได้รับอนุญาตตามมาตรา 17 วรรคสอง 

  (2) การรับจ้างบรรทุกคนโดยสารออกนอกราชอาณาจักร แล้วนาํรถกลับเข้ามาตามปกติกจิ 

  (3) กรณีอื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

  การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธบิดีกาํหนด285

286 

  หลักฐานประกอบการย่ืนขออนุญาตนาํรถหรือเคร่ืองยนต์ออกนอกราชอาณาจักร 

  (1) รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน 

   (1.1) รถใหม่จากโรงงานหรือรถที่นาํเข้าจากต่างประเทศ 

    (ก) หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจาํหน่าย ในกรณีที่มีการย่ืน

ขอรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจาํหน่ายแล้ว 

    (ข) หนังสอืแจ้งจาํหน่าย 

    (ค) ภาพถ่ายใบกาํกบัสนิค้า และใบขนสนิค้าขาออก (ถ้ามี) 

    (ง) หลักฐานประจําตัวผู้ขออนุญาต ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจําตัว และ

สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ในกรณีผู้ขอเป็นนิติ

บุคคล 

    (จ) หลักฐานการได้มาของรถ (ในกรณีซ้ือมาจากผู้อื่น)  เช่น  หนังสือแสดง

การจาํหน่ายใบเสรจ็รับเงิน  เป็นต้น 

    (ฉ) ใบรับรองการนาํเข้าจากกรมศุลกากร (แบบที่ 32) สาํเนาใบขนสินค้าขา

เข้าฯ บัญชีแสดงรายการสนิค้า (Invoice) และใบเสรจ็รับเงินค่าอากรขาเข้าสาํหรับรถที่นาํเข้ามาโดยมิได้

เพ่ือจาํหน่าย 

   (1.2) รถที่ เคยจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ทหาร หรือรถที่ เคยจด

ทะเบียนและมีเคร่ืองหมายตามระเบียบที่อธบิดีกรมตาํรวจกาํหนด 

    (ก) หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจาํหน่าย ในกรณีที่มีการย่ืน

ขอรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจาํหน่ายแล้ว 

    (ข) หลักฐานการได้มาของรถ  เช่น ใบเสรจ็รับเงิน  เป็นต้น  

    (ค) ภาพถ่ายใบกาํกบัสนิค้า และใบขนสนิค้าขาออก (ถ้ามี) 

    (ง) หลักฐานประจําตัวผู้ขออนุญาต ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจําตัว และ

สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ในกรณีผู้ขอเป็นนิติ

บุคคล 
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   (1.3) รถที่ได้มาโดยคาํสั่งหรือคําพิพากษาของศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอาํนาจตาม

กฎหมาย 

    (ก) หนังสือของเจ้าพนักงานผู้มีอาํนาจตามกฎหมายให้โอนรถให้กับผู้ขอ

อนุญาต พร้อมทั้งบัญชีรายละเอยีดของรถ 

    (ข) ภาพถ่ายใบกาํกบัสนิค้า และใบขนสนิค้าขาออก (ถ้ามี) 

    (ค) หลักฐานประจําตัวผู้ขออนุญาต ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจําตัว และ

สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ในกรณีผู้ขอเป็นนิติ

บุคคล 

   (1.4) รถที่ซ้ือมาจากการขายทอดตลาดของทางราชการ 

    (ก) หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจาํหน่าย ในกรณีที่มีการย่ืน

ขอรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจาํหน่ายแล้ว 

    (ข) ภาพถ่ายใบกาํกบัสนิค้า และใบขนสนิค้าขาออก (ถ้ามี) 

    (ค) หลักฐานประจําตัวผู้ขออนุญาต ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจําตัว และ

สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ในกรณีผู้ขอเป็นนิติ

บุคคล 

   (1.5) รถที่ประกอบข้ึนจากช้ินส่วนอุปกรณ์รถเก่า 

    (ก) หลักฐานการได้มาของโครงคัสซีรถ ถ้าเป็นโครงคัสซีเก่าที่นาํเข้ามาจาก

ต่างประเทศ ได้แก่ บัญชีแสดงรายการสินค้า (Invoice) ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษี

สรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพ่ิม และใบเสร็จรับเงินค่าอากรขาเข้า ถ้าเป็นสาํเนาต้องให้กรมศุลกากร

รับรองความถูกต้องด้วย ถ้าได้มาโดยประการอื่น ให้นาํหลักฐานการได้มาของโครงคัสซีดังกล่าวมา

แสดง 

    (ข) ใบเสร็จรับเงินค่าโครงคัสซีหรือตัวรถ ซ่ึงต้องระบุชนิดและหมายเลข

โครงคัสซีหรือตัวรถด้วย 

    (ค) หลักฐานการได้มาของเคร่ืองยนต์  ได้แก่ หนังสือรับรองหลักฐานการ

ส่งบัญชีรับและจาํหน่าย หนังสอืแจ้งจาํหน่ายและใบเสรจ็รับเงิน 

    (ง) หลักฐานการได้มาของหัวเกง๋ (ในกรณีเป็นรถที่มีหัวเกง๋) หรือตัวถังรถ 

 ได้แก่ หนังสอืรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจาํหน่าย หนังสอืแจ้งจาํหน่ายและใบเสรจ็รับเงิน 

    (จ) หลักฐานการประกอบรถ ได้แก่ ใบเสร็บรับเงินค่าประกอบรถ กรณีที่

เจ้าของรถประกอบข้ึนเองให้ทาํหนังสอืยืนยันไว้เป็นหลักฐาน 

    (ฉ) หลักฐานการเสียภาษีสรรพสามิตหรือหลักฐานการได้รับยกเว้นภาษี

สรรพสามิตจากกรมสรรพสามิตหรือสรรพสามิตจังหวัด แล้วแต่กรณี สาํหรับรถยนต์น่ังหรือรถยนต์

โดยสารที่มีที่น่ังไม่เกิน 10 คน หรือหลักฐานใบกาํกับภาษีสาํหรับรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์อื่น

นอกจากรถยนต์น่ังหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่น่ังไม่เกนิ 10 คน 
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    (ช) ภาพถ่ายใบกาํกบัสนิค้า และใบขนสนิค้าขาออก (ถ้ามี) 

    (ซ) หลักฐานประจําตัวผู้ขออนุญาต ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจําตัว และ

สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ในกรณีผู้ขอเป็นนิติ

บุคคล 

  (2) รถที่จดทะเบียนแล้ว 

   (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถซ่ึงได้แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป หรือหนังสือแสดงการจด

ทะเบียนรถที่จดแจ้งการยกเลิกการจดทะเบียนหรือการเลิกใช้รถตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติการ

ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  

   (ข) ภาพถ่ายใบกาํกบัสนิค้า และใบขนสนิค้าขาออก (ถ้ามี) 

   (ค) หลักฐานประจาํตัวผู้ขออนุญาต ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจาํตัว และสาํเนาหรือ

ภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ในกรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล 

  (3) เคร่ืองยนต์ 

   (3.1) เคร่ืองยนต์ที่ยังไม่ได้ดาํเนินการทางทะเบียนสาํหรับรถ 

    (ก) หนังสอืรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจาํหน่าย 

    (ข) หนังสอืแจ้งจาํหน่าย 

    (ค) ภาพถ่ายใบกาํกบัสนิค้า และใบขนสนิค้าขาออก (ถ้ามี) 

     (ง) หลักฐานประจําตัวผู้ขออนุญาต ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจําตัว และ

สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ในกรณีผู้ขอเป็นนิติ

บุคคล 

    (จ) หลักฐานการได้มาของเคร่ืองยนต์ (ในกรณีซ้ือมาจากผู้อื่น) เช่น หนังสือ

แสดงการจาํหน่าย หรือใบเสรจ็รับเงิน  เป็นต้น 

   (3.2) เคร่ืองยนต์ที่ดาํเนินการทางทะเบียนสาํหรับรถแล้ว 

    (ก) สาํเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือสาํเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียน

ของรถที่เคร่ืองยนต์น้ันได้เคยใช้ดาํเนินการทางทะเบียน   

    (ข) ภาพถ่ายใบกาํกบัสนิค้า และใบขนสนิค้าขาออก (ถ้ามี) 

     (ค) หลักฐานประจําตัวผู้ขออนุญาต ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจําตัว และ

สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ในกรณีผู้ขอเป็นนิติ

บุคคล 

    (ง) หลักฐานการได้มาของเคร่ืองยนต์ เช่น ใบเสรจ็รับเงิน หนังสือยินยอม

จากเจ้าของในกรณีที่ผู้ขอมิได้เป็นเจ้าของเคร่ืองยนต์เอง 
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  การยืน่ขออนุญาตนํารถหรือเครือ่งยนต์ออกนอกราชอาณาจกัร 

  (1) สาํหรับรถที่ยังไม่จดทะเบียน 

   (ก) กรณีไม่มีหนังสอืรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจาํหน่ายแล้ว ให้ย่ืน ณ ฝ่าย

ควบคุมบัญชีรถและเคร่ืองยนต์ สาํนักทะเบียนและภาษีรถ 

   (ข) กรณีมีหนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจาํหน่ายแล้ว ให้ย่ืน ณ ฝ่าย

ควบคุมบัญชีรถและเคร่ืองยนต์ สาํนักทะเบียนและภาษีรถ หรือสาํนักงานขนส่งจังหวัดที่ผู้ขออนุญาตมี

ภมิูลาํเนาอยู่ในจังหวัดน้ัน 

  (2) สาํหรับรถที่จดทะเบียนแล้ว ให้ย่ืน  ณ 

   (ก) ฝ่ายควบคุมบัญชีรถและเคร่ืองยนต์ ฝ่ายรถยนต์น่ังและรถบรรทุก ฝ่าย

รถจักรยานยนต์ รถรับจ้างและรถอื่น สาํนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สาํนักงานขนส่งเขตพ้ืนที่ 

สาํนักงานขนส่งจังหวัดหรือสาํนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่รถน้ันจดทะเบียนไว้ 

   (ข) ฝ่ายควบคุมบัญชีรถและเคร่ืองยนต์ ฝ่ายรถยนต์น่ังและรถบรรทุก ฝ่าย

รถจักรยานยนต์ รถรับจ้างและรถอื่น สาํนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ หรือสาํนักงานขนส่ง

จังหวัดที่มีเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบติดต่อชายแดนต่างประเทศทุกจังหวัด สาํหรับรถที่ได้ดาํเนินการ

ทางทะเบีนไว้แล้ว ทั่วราชอาณาจักร 

  (3) เคร่ืองยนต์สาํหรับรถ ให้ย่ืนเช่นเดียวกบั (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณ ี

  ในกรณีที่เจ้าของรถหรือเคร่ืองยนต์ไม่มาติดต่อขอดําเนินการด้วยตนเอง ผู้ย่ืนขอต้องมี

หนังสอืมอบอาํนาจจากเจ้าของรถหรือเคร่ืองยนต์แล้วแต่กรณีมาแสดงทุกคร้ัง286

287 

 2.10 การขออนุญาตใชร้ถเพือ่ขายหรือเพือ่ซ่อม 

  (1) ผู้ใดมีรถยนต์ไว้เพ่ือขายหรือเพ่ือซ่อม ถ้าจะขับเองหรือให้ผู้อื่นขับเพ่ือการน้ัน  ต้อง

ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน และให้ขับได้ระหว่างพระอาทติย์ข้ึนถึงพระอาทติย์ตก เว้นแต่มีความ

จาํเป็นและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 

   การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

   ในการออกใบอนุญาตให้นายทะเบียนออกเคร่ืองหมายพิเศษและสมุดคู่มือประจาํรถให้

ด้วย 

   เคร่ืองหมายพิเศษและสมุดคู่มือประจํารถ ให้เป็นไปตามแบบที่ก ําหนดใน

กฎกระทรวง และให้ใช้สบัเปล่ียนกนัได้ไม่เฉพาะคันรถ287

288 

  (2)  ในการขับรถยนต์ผู้ขับต้องบันทกึรายการดังต่อไปน้ี 

   (ก) ช่ือรถ หมายเลขตัวรถ และหมายเลขเคร่ืองยนต์ของรถ 

   (ข) ความประสงค์ในการขับรถยนต์ 

287 ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้นาํรถหรือเคร่ืองยนต์สาํหรับรถออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2537 
288 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
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   (ค) วัน เดือน ปี และเวลาที่นาํรถออกไปขับและกลับถึงที่ 

   (ง) ช่ือ และช่ือสกุลของผู้ขับ288

289 

  (3) ผู้ใดมีรถยนต์ไว้เพ่ือขายหรือเพ่ือซ่อมถ้าจะขับเองหรือให้ผู้อื่นขับเพ่ือการน้ันให้ย่ืน

คาํขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ซ่ึงสถานที่ประกอบกิจการน้ันต้ังอยู่ พร้อมด้วยหลักฐาน

ดังน้ี 

   (ก) ภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบกจิการขายรถหรือซ่อมรถ   

   (ข) แผนที่สงัเขปแสดงที่ต้ังของสถานที่ประกอบกจิการขายรถหรือซ่อมรถ 

   (ค) หนังสอืแสดงว่าเป็นผู้ได้รับมอบอาํนาจจากผู้ขออนุญาต (ถ้ามี) 

   (ง) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือหลักฐานอย่างอื่นที่ใช้แทนบัตรประจาํตัว

ประชาชนของผู้ย่ืนคาํขอ289

290 

 2.11 การตรวจสภาพรถ 

  นายทะเบียนมีอาํนาจออกประกาศหรือสั่งเป็นหนังสอืให้เจ้าของรถนาํรถไปตรวจ  

ณ ที่ทาํการของนายทะเบียน หรือสถานตรวจสภาพที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก290

291 

  (1) การตรวจสภาพรถที่ขอจดทะเบียนและขอเสียภาษีประจาํปี และแจ้งขอใช้รถซ่ึงได้แจ้งไม่ใช้

รถช่ัวคราวไว้ ให้ตรวจสภาพตามรายการดังน้ี 

   (ก) ความถูกต้องของเลขเคร่ืองยนต์และเลขตัวรถ 

   (ข) ความถูกต้องของส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์สาํหรับรถ 

   (ค) ความม่ันคงแขง็แรงของรถและความปลอดภัยสาํหรับการใช้รถ 

  (ง) สภาพตัวถังและโครงรถ 

  (จ) ระบบการบังคับเล้ียว พวงมาลัย และเคร่ืองล่าง 

  (ฉ) ระบบการห้ามล้อ 

  (ช) ระบบไอเสยี 

  (ซ) ระบบเคร่ืองระงับเสยีง 

  (ฌ) ระบบแสงไฟ 

 (2) การตรวจสภาพรถที่ขอเปล่ียนแปลงตัวรถ หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของรถให้ผิดไปจากรายการที่

จดทะเบียนไว้ให้ตรวจสภาพเฉพาะความถูกต้องของเลขเคร่ืองยนต์ เลขตัวรถ และส่วนที่ มีการ

เปล่ียนแปลงน้ัน เว้นแต่กรณีเป็นการเปล่ียนแปลงโครงคัสซีต้องตรวจสภาพรถทุกรายการตามที่กาํหนด 

289 มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
290 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522  
291 มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
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 สาํหรับการตรวจสภาพรถที่นายทะเบียนหรือเจ้าพนักงานสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของรถมารับการ

ตรวจสภาพ ให้ตรวจสภาพเฉพาะความถูกต้องของเลข เคร่ืองยนต์ เบขตัวรถ และส่วนควบหรือเคร่ือง

อุปกรณ์สาํหรับรถ ที่นายทะเบียนหรือเจ้าพนักงานเหน็ว่าน่าจะไม่ปลอดภัยในการใช้ 

 (3) การตรวจสภาพรถที่ประกอบข้ึนจากช้ินส่วนอุปกรณ์รถเก่าและรถที่เปล่ียนโครงคัสซีใหม่ เว้น

แต่รถใช้งานเกษตรกรรม รถน้ันต้องได้รับการรับรองความม่ันคงแข็งแรงจากผู้ซ่ึงมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่า

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลหรือสาขาวิศวกรรมยานยนต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในประเภทดังต่อไปน้ี 

   (ก) สามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกร เฉพาะกรณีรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการและรถ

อื่นๆ ที่ประกอบข้ึนโดยผิดไปจากแบบที่ผู้ผลิตกาํหนด 

   (ข) ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกร เฉพาะกรณีรถจักรยานยนต์และรถ

อื่นๆ 291

292 

 (4) การตรวจสภาพรถนอกสถานที่ทาํการและการตรวจสภาพนอกเวลาราชการ292

293 

  (4.1) รถที่จะนาํมาขออนุญาตเพ่ือเข้ารับการตรวจสภาพภายในสถานที่ทาํการนอกเวลาราชการ

ได้ต้องเป็นกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

   (ก) รถที่มีความจาํเป็นต้องใช้งานอย่างต่อเน่ือง และไม่สามารถนาํเข้ารับการตรวจ

สภาพในเวลาราชการได้ 

  (ข) รถที่มีเป็นจาํนวนมากและจาํเป็นต้องตรวจสภาพให้แล้วเสรจ็ในคราวเดียวกนั 

   (ค) รถในกรณีอื่น ซ่ึงผู้อาํนวยการสาํนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครผู้อาํนวยการ

สาํนักงานทะเบียนรถยนต์ ผู้อาํนวยการสาํนักงานขนส่งเขตพ้ืนที่ขนส่งจังหวัด หรือหัวหน้าสาํนักงาน

ขนส่งจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี เหน็สมควร 

  (4.2) รถที่จะนํามาขออนุญาตเพ่ือเข้ารับการตรวจสภาพนอกสถานที่ทาํการภายในเขตท้องที่

ความรับผิดชอบในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการได้ ต้องเป็นกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

   (ก) รถที่ไม่สามารถเคล่ือนย้ายได้โดยสะดวก 

             (ข)  รถที่ใช้งานอยู่ภายในสถานที่แห่งใดแห่งหน่ึงเป็นการเฉพาะและอยู่นอกเขต

ทางหลวง 

             (ค) รถที่มีเป็นจํานวนมากและมีความจําเป็นต้องใช้งานต่อเน่ืองและไม่สามารถ

นาํเข้ารับการตรวจสภาพในสถานที่ทาํการได้ 

             (ง) รถในกรณีอื่น ซ่ึงผู้อาํนวยการสาํนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร ผู้อาํนวยการ

สาํนักงานทะเบียนรถยนต์ ผู้อาํนวยการสาํนักงานขนส่งเขตพ้ืนที่ ขนส่งจังหวัดหรือหัวหน้าสาํนักงาน

ขนส่งจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณี เหน็สมควร 

292 ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการตรวจสภาพรถตามตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2534  
293 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ือง หลักเกณฑแ์ละวิธกีารขออนุญาตและการอนุญาตตรวจสภาพรถนอกสถานที่ทาํการ และการ

ตรวจสภาพนอกเวลาราชการ 
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 (4.3) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถรายใดหรือหลายรายรวมกัน มีความ

ประสงค์จะขอให้ทาํการตรวจสภาพรถภายในสถานที่ทาํการนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ทาํการ

ภายในเขตท้องที่ความรับผิดชอบในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการ ให้ย่ืนหนังสือขออนุญาตเป็น

การล่วงหน้าก่อนทาํการตรวจสภาพรถ ณ สถานที่ดังต่อไปน้ี 

  (ก) สาํหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืน ณ สาํนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร 

สาํนักงานทะเบียนรถยนต์ หรือสาํนักงานขนส่งเขตพ้ืนที่ แล้วแต่กรณี 

  (ข) สําหรับในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืน ณ สาํนักงานขนส่ง

จังหวัด หรือสาํนักงานขนส่งจังหวัดสาขา แล้วแต่กรณ ี

 (4.4) ในการตรวจสภาพรถนอกสถานที่ทาํการ ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตจัดให้มียานพาหนะ เพ่ือการ

รับส่งเจ้าหน้าที่และขนเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสภาพรถด้วย 

 

ค. ใบอนุญาตขบัรถและผูป้ระจํารถ 

 

1. การขอรบัใบอนุญาตขบัรถตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนตแ์ละการต่ออายุใบอนุญาต 

 1.1 ชนดิใบอนุญาตขบัรถ  

  ใบอนุญาตขับรถมีดังน้ี 293

294 

 (1) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์        

ส่วนบุคคลช่ัวคราว 

 (2) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 

 (3) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 

 (4) ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ 

 (5) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ 

 (6) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 

 (6/1)       ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 

 (7) ใบอนุญาตขับรถบดถนน 

 (8) ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ 

 (9) ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นนอกจาก (1) ถึง (8) 

 (10)  ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

 ใบอนุญาตขับรถตาม (1) ใช้สาํหรับขับรถยนต์บริการให้เช่า เฉพาะในกรณีที่ผู้ขับรถเป็นผู้เช่า

ได้ด้วย ใบอนุญาตขับรถตาม (2) ใช้สาํหรับขับรถยนต์บริการให้เช่าได้ด้วย ใบอนุญาตขับรถตาม (4) ใช้

สาํหรับขับรถยนต์บริการและใช้แทนใบอนุญาตขับรถตาม (2) ได้ด้วย ใบอนุญาตขับรถตาม (5)    ใช้

294 มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547 
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แทนใบอนุญาตขับรถตาม (3) ได้ด้วย และใบอนุญาตขับรถตาม (6/1) ใช้แทนใบอนุญาตขับรถตาม (6) 

ได้ด้วย นอกน้ันใช้แทนกนัไม่ได้ 

 1.2 คุณสมบติัของผูข้อรบัใบอนุญาตขบัรถ 

  1.2.1 ผู้ขอใบอนุญาตขับรถตามมาตรา 43 (1) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ  ต้องห้าม  

ดังต่อไปน้ี 294

295 

 (1)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ถ้าเป็นผู้ขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

ช่ัวคราว สาํหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสบูรวมกนัไม่เกนิที่กาํหนดในกฎกระทรวง

ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่าสบิห้าปีบริบูรณ์ 

 (2) มีความรู้ความสามารถในการขับรถ 

 (3) มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติน้ี และตามกฎหมายว่าด้วย          

การจราจรทางบก 

 (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เหน็ได้ว่าไม่สามารถขับรถได้ 

 (5) ไม่มีโรคประจาํตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเหน็ว่าอาจเป็นอนัตรายขณะขับรถ 

 (6) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 

 (7) ไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกนัอยู่แล้ว 

 (8) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ 

  1.2.2  ผู้ขอใบอนุญาตขับรถตามมาตรา 43 (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (6/1) ต้อง 295

296 

  (1) ได้รับใบอนุญาตขับรถตามมาตรา 43 (1) มาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปี 

  (2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46 และ 

  (3) ไม่เคยต้องคาํพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษหรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทยีบปรับต้ังแต่

สองคร้ังข้ึนไป สาํหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี เว้นแต่จะพ้นโทษ      

คร้ังสดุท้ายไม่น้อยกว่าหกเดือนแล้ว 

   (ก) ฝ่าฝืนสญัญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจร 

   (ข) ในขณะเมาสรุาหรือของเมาอย่างอื่น 

   (ค) ในลักษณะกดีขวางการจราจร 

   (ง) ใช้ความเรว็เกนิอตัราที่กฎหมายกาํหนด 

   (จ) โดยประมาทหรือน่าหวาดเสยีวอนัอาจเกดิอนัตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สนิ 

   (ฉ) โดยไม่คาํนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น 

  

295 มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547  
296 มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547   
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 1.2.3 ผู้ขอใบอนุญาตขับรถตามมาตรา 43 (4) (5) หรือ (6/1) ต้อง 296

297 

 (1) ได้รับใบอนุญาตขับรถตามมาตรา 43 (1) มาแล้วไม่น้อยกว่าหน่ึงปี 

 (2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46 แต่ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบสอง

ปีบริบูรณ์ สาํหรับผู้ขอใบอนุญาตขับรถตามมาตรา 43 (4) หรือ (5) และย่ีสิบปีบริบูรณ์ สาํหรับผู้ขอ  

ใบอนุญาตขับรถตามมาตรา 43 (6/1) 

 (3)  ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 47 (3) 

 (4)  มีสญัชาติไทย 

 (5) รู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร 

 (6)  ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อน่ารังเกยีจตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

 (7) ไม่เป็นผู้ติดสรุายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ 

 (8) ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิด

ภยันตรายต่อประชาชน ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อ

ร่างกาย ความผิดต่อเสรีภาพ ความผิดฐานลักทรัพย์และว่ิงราวทรัพย์ ความผิดฐานกรรโชก รีดเอา

ทรัพย์ ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ ความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานรับของโจร และความผิดฐานทาํให้

เสียทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยา

เสพติดให้โทษหรือโดยคาํสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จาํคุก เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับความผิดที่ได้กระทาํ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

 1.3 การยืน่ขอรบัใบอนุญาตขบัรถ 

  1.3.1 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลช่ัวคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์

สามล้อส่วนบุคคลช่ัวคราว ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลช่ัวคราว หรือใบอนุญาตขับรถชนิด

อื่นตามมาตรา 43 (9) ให้ย่ืนคําขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนดพร้อมด้วยหลักฐาน 

ดังต่อไปน้ี 297

298 

 (1) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมด้วย

ภาพถ่าย ในกรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองให้ย่ืนใบสาํคัญประจาํตัวคนต่าง

ด้าวหรือหนังสอืเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสอืเดินทาง พร้อมด้วยภาพถ่าย 

 (2) ภาพถ่ายหรือสาํเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีที่ผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วย 

คนเข้าเมืองให้ย่ืนใบสาํคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัย 

ในราชอาณาจักรที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 

297 มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547   
298 กฎกระทรวงหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุ

ใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548  
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ออกให้ หรือใบอนุญาตทาํงานตามกฎหมายว่าด้วยการทาํงานของคนต่างด้าว พร้อมด้วยภาพถ่าย 

 (3) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่มีโรคประจาํตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถและไม่เป็น

บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน ซ่ึงมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกาํหนดแต่ต้องออกก่อนวันย่ืนคาํ

ขอไม่เกนิหน่ึงเดือน 

 (4) หลักฐานการรับรองซ่ึงแสดงว่าผ่านการอบรมและจบหลักสูตรการอบรมจากกรมการ

ขนส่งทางบกหรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทาง

บก 

 (5) รูปถ่าย ขนาด 3x4 เซนติเมตร จาํนวน 2 รูป ซ่ึงเป็นรูปถ่ายคร่ึงตัวหน้าตรงไม่สวม

หมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะเว้นแต่ผู้ซ่ึงมีความจาํเป็นตามศาสนา 

นิกายของศาสนา หรือลัทธนิิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันย่ืนคาํขอไม่เกนิหกเดือน 

 (6) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือใบอนุญาตพิเศษ 

ให้ขับรถยนตร์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ทหาร (ถ้ามี) พร้อมด้วยภาพถ่าย 

 (7) ใบอนุญาตขับรถของรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับใบอนุญาตซ่ึงรัฐบาลของประเทศ

อื่นออกให้ (ถ้ามี) พร้อมด้วยภาพถ่าย 

 (8) ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี (ถ้ามี) 

พร้อมด้วยภาพถ่าย 

  1.3.2 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อ

ส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ให้ย่ืนคําขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบก

กาํหนดพร้อมด้วยหลักฐานตามข้อ 2 (1) (2) (3) และ (5) และใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลช่ัวคราว 

ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลช่ัวคราว ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลช่ัวคราว 

ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์

สาธารณะ หรือใบแทนใบอนุญาตขับรถดังกล่าว พร้อมด้วยภาพถ่าย แล้วแต่กรณ ี

 ในกรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองต้องมิใช่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้

เข้ามาเพ่ือการท่องเที่ยว การเล่นกีฬา หรือการเดินทางผ่านราชอาณาจักร  

  1.3.4 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อ

สาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้ย่ืนคาํขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบก

กาํหนดพร้อมด้วยหลักฐานตามข้อ 2 (1) (2) (4) และ (5) พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

 (1) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลช่ัวคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลช่ัวคราว 

ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับ

รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล หรือใบแทนใบอนุญาตขับรถ

ดังกล่าว พร้อมด้วยภาพถ่าย แล้วแต่กรณี 

 (2) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่มีโรคประจาํตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถและไม่เป็นผู้มี

โรคติดต่อที่น่ารังเกียจตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ  

และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน ซ่ึงมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกาํหนดแต่ต้องออกก่อน 
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วันย่ืนคาํขอไม่เกนิหน่ึงเดือน 

  1.3.5 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถบดถนน หรือใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ ให้

ย่ืนคาํขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนดพร้อมด้วยหลักฐานตามข้อ 2 (1) (2) (3) (4) และ (5) 

  1.3.6 ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทย

เป็นภาคี ให้ย่ืนคาํขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนดพร้อมด้วยหลักฐานตามข้อ 2 (1) และ (2) 

พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

 (1) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สาม

ล้อสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือใบแทนใบอนุญาตขับรถดังกล่าวหรือ

ภาพถ่าย แล้วแต่กรณี 

 (2) รูปถ่าย ขนาด 4x6 เซนติเมตร จาํนวน 2 รูป ซ่ึงเป็นรูปถ่ายคร่ึงตัวหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือ

แว่นตาสเีข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะเว้นแต่ผู้ซ่ึงมีความจาํเป็นตามศาสนา นิกายของ

ศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันย่ืนคาํขอไม่เกนิหกเดือน 

 ในกรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองต้องมิใช่เป็นผู้ได้รับอนุญาต 

ให้เข้ามาเพ่ือการทอ่งเที่ยว การเล่นกฬีา หรือการเดินทางผ่านราชอาณาจักร  

 1.4 การต่ออายุใบอนุญาตขบัรถ 

  1.4.1 ใบอนุญาตขับรถตามมาตรา 43 (1) มีอายุหน่ึงปีนับแต่วันออกใบอนุญาตขับรถ 298

299 

   ใบอนุญาตขับรถตามมาตรา 43 (2) (3) (6) (7) (8) และ (9) มีอายุห้าปีนับแต่วันออก    

ใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตขับรถตามมาตรา 43 (4) (5) และ (6/1) มีอายุสามปีนับแต่วันออก    

ใบอนุญาตขับรถ และอาจขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้อีกคราวละห้าปีหรือสามปี แล้วแต่กรณี     โดย

ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข

ที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

   ในกรณีที่วันครบกาํหนดอายุใบอนุญาตตามวรรคสองไม่ตรงกับวันครบรอบวันเกิด

ของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ ให้ขยายอายุใบอนุญาตต่อไปจนถึงวันครบรอบวันเกิดของผู้ได้รับ

ใบอนุญาตขับรถ  ในปีน้ันหรือในปีถัดไป แล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ใบอนุญาตขับ

รถครบกาํหนดอายุ 

   ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถเกดิในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และในปีที่ใบอนุญาตขับ

รถครบกาํหนดอายุตามวรรคสองน้ันไม่มีวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ให้ถือเอาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เป็นวัน

ครบรอบวันเกดิ 

299 มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546  และ (ฉบับที่ 

13) พ.ศ. 2547 
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  1.4.2 ผู้ใดประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อ

ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถบดถนน ใบอนุญาตขับรถ

แทรกเตอร์ หรือใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นตามมาตรา 43 (9) ให้ย่ืนคาํขอตามแบบที่กรมการขนส่งทาง

บกกาํหนดพร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปน้ี  299

300 

   (1) กรณีใบอนุญาตน้ันยังไม่สิ้นอายุ 

   (ก) ใบอนุญาตเดิมหรือใบแทน 

   (ข) รูปถ่ายตามที่กาํหนดในข้อ 2 (5) 

   ในกรณีที่ ผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ต้องมิใช่เป็นผู้ได้รับ

อนุญาตให้เข้ามาเพ่ือการทอ่งเที่ยว การเล่นกฬีา หรือการเดินทางผ่านราชอาณาจักร และให้ย่ืนใบสาํคัญ

ประจาํตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง และใบสาํคัญถิ่นที่อยู่

ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการหรือ

หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้ หรือใบอนุญาตทาํงานตาม

กฎหมายว่าด้วยการทาํงานของคนต่างด้าว พร้อมด้วยภาพถ่าย 

   (2) กรณใีบอนุญาตน้ันสิ้นอายุแล้วไม่เกนิสามปี 

   (ก) ใบอนุญาตเดิมหรือใบแทน 

   (ข) บัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจาํตัวประชาชน พร้อมด้วย

ภาพถ่าย 

   (ค) ภาพถ่ายหรือสาํเนาทะเบียนบ้าน 

   (ง) รูปถ่ายตามที่กาํหนดในข้อ 2 (5) 

   (3) กรณใีบอนุญาตน้ันสิ้นอายุแล้วเกนิกว่าสามปี 

   (ก) ใบอนุญาตเดิมหรือใบแทน 

   (ข) บัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจาํตัวประชาชน พร้อมด้วย

ภาพถ่าย 

   (ค) ภาพถ่ายหรือสาํเนาทะเบียนบ้าน 

   (ง) ใบรับรองแพทย์และรูปถ่ายตามที่กาํหนดในข้อ 2 (3) และ (5) 

   ในกรณีที่ผู้ขอต่อใบอนุญาตตาม (2) และ (3) เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคน

เข้าเมือง ต้องมิใช่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเพ่ือการท่องเที่ยว การเล่นกีฬา หรือการเดินทางผ่าน

ราชอาณาจักร และให้ย่ืนใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือ

เดินทาง แทนบัตรประจําตัวประชาชน และใบสาํคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือ

หลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือ

องค์การระหว่างประเทศออกให้ หรือใบอนุญาตทาํงานตามกฎหมายว่าด้วยการทาํงานของคนต่างด้าว 

แทนสาํเนาทะเบียนบ้าน  

300 มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2547   
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  1.4.3 ผู้ใดประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อ

สาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ให้ย่ืนคาํขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด

พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

   (1) ใบอนุญาตเดิมหรือใบแทน 

   (2) บัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจาํตัวประชาชน 

พร้อมด้วยภาพถ่าย 

   (3) ภาพถ่ายหรือสาํเนาทะเบียนบ้าน 

   (4) รูปถ่ายตามที่กาํหนดในข้อ 2 (5) 

   (5) ใบรับรองแพทย์ตามที่กาํหนดในข้อ 4 (2) 

 

2. การขอรบับตัรประจําตวัผูข้บัรถตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์300

301 

 2.1 ผู้ใดประสงค์จะขอรับบัตรประจําตัวคนขับรถ เพ่ือขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์

บริการธุรกจิ และรถยนต์บริการทศันาจร ให้ย่ืนคาํขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด  

พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปน้ี  

  (1) ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหรือใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ หรือใบ

แทนใบอนุญาตขับรถดังกล่าว พร้อมด้วยภาพถ่าย 

  (2) รูปถ่ายขนาด 5 x 6.5 เซนติเมตร จาํนวน 3 รูป ซ่ึงเป็นรูปถ่ายคร่ึงตัวหน้าตรง ไม่สวม

หมวกหรือแว่นตาสเีข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซ่ึงมีความจาํเป็นตามศาสนา 

นิกายของศาสนา หรือลัทธนิิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันย่ืนคาํขอไม่เกนิหกเดือน 

 2.2 ผู้ใดประสงค์จะใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่งประจาํทาง การขนส่ง

ไม่ประจําทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็กตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เพ่ือขับรถยนต์

สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ และรถยนต์บริการทัศนาจร ให้ย่ืนคาํขอรับบัตรประจําตัวคนขับรถตาม

แบบที่กรมการ  ขนส่งทางบกกาํหนด พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

  (1) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่งประจาํทาง การขนส่งไม่ประจาํทาง หรือ

การขนส่งโดยรถขนาดเลก็ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือใบแทนใบอนุญาตขับรถ

ดังกล่าว พร้อมด้วยภาพถ่าย 

  (2) บัตรประจาํตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจาํตัวประชาชน พร้อมด้วยภาพถ่าย 

  (3) สาํเนาทะเบียนบ้านหรือภาพถ่าย 

  (4) รูปถ่ายตามที่กาํหนดในข้อ 9(2) 

 

301 กาํหนดเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองหมาย ประวัติคนขับรถ บัตรประจาํตัวคนขับรถ และการแสดงบัตรประจาํตัวคนขับรถยนต์สาธารณะ

รถยนต์บริการธุรกจิ รถยนต์บริการทศันาจร และรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2548 
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3. การขอรบัใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผูป้ระจํารถตามกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก  

 3.1 ผูป้ระจํารถ 

   พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จาํแนกผู้ปฏบัิติหน้าที่เป็นผู้ประจาํรถ

ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก3่01

302 

 1) ผู้ขับรถ 

 2) ผู้เกบ็ค่าโดยสาร 

 3) นายตรวจ 

 4) ผู้บริการ 

 ซ่ึงผู้ที่จะปฏบัิติหน้าที่เป็นผู้ประจาํรถทั้ง 4 ประเภทได้ จะต้องได้รับใบอนุญาตจาก   

นายทะเบียน302

303 ใบอนุญาตเป็นผู้ประจาํรถแบ่งแออกเป็น 4 ประเภท คือ303

304  

 1) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ 

 2) ใบอนุญาตเป็นผู้เกบ็ค่าโดยสาร 

 3) ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ 

 4) ใบอนุญาตเป็นผู้บริการ 

 ใบอนุญาตทั้ง 4 ประเภท จะใช้สบัเปล่ียนกนัไม่ได้ เว้นแต่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ 

ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ และใบอนุญาตเป็นผู้บริการ ให้ใช้เป็นใบอนุญาตเป็นผู้เกบ็ค่าโดยสารได้ 

 3.2 คุณสมบติัและลกัษณะของผูข้อรบัใบอนุญาตปฏิบติัหนา้ทีเ่ป็นผูป้ระจํารถ 

  3.2.1 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจาํรถในประเภทการขนส่งประจาํทาง การขนส่งไม่

ประจาํทาง และการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ ดังน้ี304

305 

  (1) มีสญัชาติไทย 

  (2) มีความรู้ความสามารถตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง305

306 กล่าวคือ ต้องมี

ความรู้เกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยจราจรทาง

บก ความรู้ในการขับรถ ความรู้เกี่ยวกบัข้อกาํหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งและมารยาทในการ

ขับรถ ตลอดจนความรู้ที่จาํเป็นอย่างอื่นตามที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด และได้ผ่านการทดสอบ

ความรู้ความสามารถในการขับรถ ผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายในด้านประสาทมือ ปฏกิริิยา

สายตาทางลึก สายตาทางกว้าง และสายตาบอดส ี 

  (3) ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เหน็ได้ว่าไม่สามารถปฏบัิติหน้าที่ได้ด้วย

ความเหมาะสม  

302 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 92 
303 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 93 
304 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 94 
305 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 96 
306 กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
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  (4) ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

  (5) ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่ออนัเป็นที่รังเกยีจ 

  (6) ไม่เป็นผู้ติดสรุายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ 

  (7) ไม่เป็นผู้มีใบอนุญาตปฏบัิติหน้าที่เป็นผู้ประจาํรถประเภทหรือชนิด

เดียวกบัที่ได้รับใบอนุญาตอยู่แล้ว 

  (8) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตปฏบัิติหน้าที่เป็นผู้

ประจาํรถ เว้นแต่การเพิกถอนน้ันพ้นกาํหนดสามปีแล้วนับแต่วันที่มีคาํสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

   (9) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สดุหรือคาํสั่งที่ชอบด้วย

กฎหมายให้จาํคุก เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับความผิดอนัได้กระทาํโดยประมาทที่มิใช่เกี่ยวกบัการใช้รถใน

การกระทาํความผิดหรือเป็นความผิดลหุโทษ หรือได้พ้นโทษมาแล้วเกนิสามปี  

  (10) ไม่เป็นผู้เคยถูกควบคุมตัว เพราะมีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคมหรือเป็น

อนัธพาล เว้นแต่ได้พ้นจากการควบคุมตัวมาแล้วเกนิหน่ึงปี 

  สาํหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจาํรถในประเภทการขนส่งส่วนบุคคลต้องมี

คุณสมบัติและลักษณะตามที่กาํหนดข้างต้น เว้นแต่ไม่ต้องมีสญัชาติไทยเทา่น้ัน306

307  

 3.3 ใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถ 

  ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถมี 4 ชนิด คือ307

308 

  (1) ชนิดที่หน่ึง ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาํหรับรถที่มีนํา้หนักรถและนํา้หนักบรรทุก

รวมกนัไม่เกนิ 3,500 กโิลกรัม 

  (2) ชนิดที่สอง ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาํหรับรถที่มีนํา้หนักรถและนํา้หนักบรรทุก

รวมกนัเกนิกว่า 3,500 กโิลกรัม ที่มิได้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือสาํหรับรถขนส่งผู้โดยสารเกนิกว่า 20 คน 

  (3) ชนิดที่สาม ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถซ่ึงโดยสภาพใช้สาํหรับลากจูงรถอื่นหรือ

ล้อเล่ือนที่บรรทุกสิ่งใดๆ บนล้อเล่ือนน้ัน 

  (4) ชนิดที่สี่ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาํหรับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอนัตรายตามประเภทหรือ

ชนิดและลักษณะการบรรทุกตามที่อธบิดีกาํหนดโยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

  ใบอนุญาตแต่ละชนิดใช้สบัเปล่ียนกนัไม่ได้ เว้นแต่ใบอนุญาตชนิดที่สอง ชนิดที่สาม  

และชนิดที่สี่ ใช้เป็นใบอนุญาตชนิดที่หน่ึงได้ ใบอนุญาตชนิดที่สามและชนิดที่สี่ใช้เป็นใบอนุญาตชนิดที่

สองได้ และใบอนุญาตชนิดที่สี่ใช้เป็นใบอนุญาตชนิดที่สามได้  

 3.4 อายุของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ 

   ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถต้องผ่านการศึกษาและจบหลักสตูรจากโรงเรียนการ

ขนส่งของกรมการขนส่งทางบกหรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง และมีอายุไม่ตํ่า

กว่าที่กาํหนดในกฎกระทรวง308

309 ดังน้ี 

307 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 99 
308 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 95 
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  (1) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่หน่ึง ในประเภทการขนส่งส่วนบุคคล ต้องมี

อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี 

  (2) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่สอง และชนิดที่สาม ในประเภทการขนส่ง   

ส่วนบุคคล ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี 

  (3) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่หน่ึง ชนิดที่สอง และชนิดที่สาม ในประเภท

การขนส่งประจาํทาง การขนส่งไม่ประจาํทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ ต้องมีอายุ ไม่ตํ่ากว่า 22 ปี 

  (4) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่สี่ ในประเภทการขนส่งส่วนบุคคล การขนส่ง

ส่วนบุคคล การขนส่งประจาํทาง การขนส่งไม่ประจาํทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ต้องมีอายุไม่ตํ่า

กว่า 25 ปี 

 3.5 อายุของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจาํรถ 

  (1) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เกบ็ค่าโดยสาร ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 25 ปี 

  (2) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี 

  (3) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บริการ ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 15 ปี 

 3.6 การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจาํรถ 

  ผู้ประสงค์จะขอดาํเนินการเกี่ยวกบัใบอนุญาตเป็นผู้ประจาํรถ ให้ย่ืนคาํขอรับ

ใบอนุญาตตามแบบของกรมการขนส่งทางบกได้ ณ ส่วนใบอนุญาตขับรถและผู้ประจาํรถ กรมการขนส่ง

ทางบก สาํนักงานขนส่งเขตพ้ืนที่ สาํหนักงานขนส่งจังหวัด หรือสาํนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทุกแห่งทั่ว

ประเทศ309

310 พร้อมหลักฐานประกอบคาํขอ ดังน้ี310

311 

  (1) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ 

   (ก) สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือสาํเนาใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าว หรือ

สาํเนาหนังสอืเดินทาง หรือสาํเนาหนังสอืสาํคัญประจาํตัวอย่างอื่น 

   (ข) ภาพถ่ายสาํเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ 

   (ค) รูปถ่ายคร่ึงตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดาํ ขนาด 3x4 เซนติเมตร 

จาํนวน 6 รูป 

   (ง) ใบรับรองแพทย์ 

   (จ) ประกาศนียบัตรหรือหนังสอืรับรองว่าได้ผ่านการศึกษาและจบหลักสูตรจาก

โรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง 

สาํหรับกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทการขนส่งประจาํทาง การขนส่งไม่ประจาํทาง หรือ

การขนส่งโยรถขนาดเลก็ ถ้ามี 

309 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 99 
310 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดาํเนินการเกี่ยวกบัใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจาํรถทัว่ไทย พ.ศ. 2548 
311 กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
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   (ฉ) ประกาศนียบัตรหรือหนังสอืรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้และความสามารถตาม

กฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 96(2) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ของ

กรมการขนส่งทางบกหรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง ถ้ามี 

   (ช) ใบอนุญาตเป็นผู้ประจาํเคร่ืองอุปกรณ์การขนส่งหน้าที่ผู้ขับรถออกตาม

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2497 หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ออกตามความในพระราชบัญญัติ

รถยนตร์ พุทธศักราช 2473 ถ้ามี 

  (2) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เกบ็ค่าโดยสาร นายตรวจ หรือผู้บริการ 

   (ก) สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน 

   (ข) ภาพถ่ายสาํเนาทะเบียนบ้าน 

   (ค) รูปถ่ายคร่ึงตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดาํ ขนาด 3x4 เซนติเมตร 

จาํนวน 6 รูป 

   (ง) ใบรับรองแพทย์ 

   (จ) ประกาศนียบัตรหรือหนังสอืรับรองของกรมการขนส่งทางบกว่าเป็นผู้มี

ความรู้ความสามารถตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ถ้า

มี 

   (ฉ) ใบอนุญาตเป็นผู้ประจาํเคร่ืองอุปกรณ์การขนส่ง หรือมีหน้าที่ผู้เกบ็ค่า

โดยสาร หรือหน้าที่นายตรวจ ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ถ้ามี 

 3.7 การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประจาํรถ 

  ใบอนุญาตปฏบัิติหน้าที่เป็นผู้ประจาํรถ มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและผู้

ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประจาํรถต้องย่ืนคาํขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียนก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้น

อายุ311

312 ตามแบบที่นายทะเบียนกาํหนดพร้อมด้วยใบอนุญาตหรือใบแทน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่เกนิ 

6 เดือน โดยในกรณีต้องเปล่ียนใบอนุญาตใหม่ ให้นาํภาพถ่ายคร่ึงตัว หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวม

แว่นตาดาํ ขนาด 1 น้ิว ซ่ึงถ่ายไว้ไม่เกนิ 1 ปี จาํนวน 2 รูปด้วย312

313 

  (1) การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในกรณีใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุให้ดาํเนินการ 

ดังน้ี 

   (ก) กรณีขาดต่ออายุไม่เกนิ 3 ปี ให้ย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตใหม่พร้อมด้วย

ใบอนุญาตเดิมหรือใบแทน โดยไม่ต้องแสดงเอกสารหลักฐานใดๆ ไม่ต้องพิมพ์ลายน้ิวมือเพ่ือ

ตรวจสอบประวัติ และไม่ต้องทดสอบขับรถ แต่ทั้งน้ี ต้องทดสอบปฏกิริิยา ประสาทมือ สายตาทางกว้าง

และสายตาทางลึก 

312 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 100 
313 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารต่ออายุใบอนุญาตผู้ประจาํรถและการออกใบอนุญาตผู้ประจาํรถสาํหรับกรณี

ใบอนุญาตเดมิขาดต่ออายุ พ.ศ. 2525  
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   (ข) กรณีขาดต่ออายุเกนิกว่า 3 ปี ให้ย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตใหม่พร้อมด้วย

ใบอนุญาตเดิมหรือใบแทน และเอกสารหลักฐานสาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน บัตรประจาํตัว

ประชาชนและใบรับรองแพทย์ แล้วให้ทดสอบปฏกิริิยา ประสาทมือ สายตาทางกว้าง สายตาทางลึก 

ทดสอบขับรถตามชนิดของใบอนุญาต และพิมพ์ลายน้ิวมือเพ่ือตรวจสอบประวัติ 

  สาํหรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถเฉพาะส่วนบุคคล ไม่ต้องพิมพ์ลายน้ิวมือเพ่ือตรวจสอบ

ประวัติ 

  (2) การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เกบ็ค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ กรณี

ใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุ ให้ดาํเนินการดังน้ี 

   (ก) กรณีขาดต่ออายุไม่เกนิ 3 ปี ให้ย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตใหม่พร้อมด้วย

ใบอนุญาตเดิมหรือใบแทน โดยไม่ต้องแสดงเอกสารหลักฐานใดๆ แล้วให้ชาํระค่าธรรมเนียมได้ 

   (ข) กรณีขาดต่ออายุเกนิกว่า 3 ปี ให้ย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตใหม่พร้อมด้วย

ใบอนุญาตเดิมหรือใบแทน และเอกสารหลักฐานสาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน บัตรประจาํตัว

ประชาชนและใบรับรองแพทย์ แล้วให้ชาํระค่าธรรมเนียมได้ 

 

ง. ลกัษณะ ขนาด ส่วนควบ และเครือ่งอุปกรณข์องรถ 

 

1. รถตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์ 

 1.1 ลกัษณะ ขนาด และกําลงัของเครือ่ง และของรถ313

314 

 (1) รถยนต์สาธารณะ 

  (ก) รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด ต้องเป็นรถเกง๋สองตอนไม่ตํ่ากว่าสี่ประตู นํา้หนักรถไม่

ตํ่ากว่า 1,000 กโิลกรัม ขนาดกว้างไม่เกนิ 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 6 เมตร เคร่ืองยนต์ต้องมี    ความจุใน

กระบอกสบูรวมกนัไม่ตํ่ากว่า 1,500 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

  (ข) รถยนต์รับจ้าง ต้องเป็นรถเก๋งสองตอน ขนาดกว้างของรถไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่

เกิน 6 เมตร มีประตูไม่ตํ่ากว่าสี่ประตูซ่ึงต้องเป็นประตูที่มิได้ติดต้ังระบบควบคุมการปิดเปิดประตูรถ

จากศูนย์กลาง (CENTRAL LOCK) กระจกกนัลมต้องเป็นกระจกโปร่งใสสามารถมองเหน็สภาพภายใน

รถและสภาพการจราจรภายนอกรถได้ชัดเจน และห้ามมิให้นาํวัสดุอื่นใดมาติดหรือบังส่วนหน่ึงส่วนใด

ของกระจก เว้นแต่เป็นการติดเคร่ืองหมายหรือเอกสารตามที่กฎหมายกาํหนดหรือการติดวัสดุสาํหรับ

บังหรือกรองแสงแดดที่กระจกกนัลมด้านหน้าตามขนาดที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด เคร่ืองยนต์ต้อง

มีความจุในกระบอกสบูรวมกนัต้ังแต่ 1,000 ลูกบาศกเ์ซนติเมตรข้ึนไป 
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  (ค) รถยนต์รับจ้างสามล้อ ต้องมีลักษณะประทุน โดยมีที่น่ัง 2 ตอนหรือ 2 แถว ขนาด

กว้างไม่เกิน 1.50 เมตร ยาวไม่เกิน  4 เมตร เคร่ืองยนต์ต้องมีความจุในกระบอกสูบรวมกนัไม่เกิน 550 

ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

  (ง) รถยนต์สี่ล้อเลก็รับจ้าง ต้องเป็นรถสองตอน มีประตูไม่ตํ่ากว่าสองประตู ขนาดกว้าง

ของรถไม่เกนิ 1.50 เมตร ยาวไม่เกนิ 4 เมตร เคร่ืองยนต์ต้องมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 800 

ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

 (2) รถยนต์บริการ  

  ต้องเป็นรถเก๋งสองตอนไม่ตํ่ากว่าสี่ประตู นํา้หนักรถไม่ตํ่ากว่า 1,000 กิโลกรัม ขนาดกว้างไม่

เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 6 เมตร เคร่ืองยนต์ต้องมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไม่ตํ่ากว่า 1,500 

ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

 (3) รถยนต์ส่วนบุคคล 

  (ก) รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกินเจด็คน ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 

12 เมตร  

  (ข) รถยนต์น่ังส่วนบุคคลเกินเจด็คน ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 12 

เมตร และความยาวของตัวถังวัดจากศูนย์กลางเพลาล้อหลังถึงท้ายรถต้องไม่เกิน 2 ใน 3 ของความยาว

วัดจากศูนย์กลางเพลาล้อหน้าถึงศูนย์กลางเพลาล้อหลัง 

  (ค) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลซ่ึงมิได้ใช้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลตามกฎหมาย     ว่า

ด้วยการขนส่งทางบก ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ยาวไม่เกิน 12 เมตร และความยาวของตัวถัง

วัดจากศูนย์กลางเพลาล้อหลังถึงท้ายรถไม่เกนิ 3 ใน 5 ของความยาววัดจากศูนย์กลางเพลาล้อหน้าถึง

ศูนย์กลางเพลาล้อหลัง 

  (ง) รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 1.50 เมตร ยาวไม่เกิน 4 เมตร 

เคร่ืองยนต์ต้องมีความจุในกระบอกสบูรวมกนัไม่เกนิ 550 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  

 (4) รถจกัรยานยนต์  

   ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 1.10 เมตร ยาวไม่เกิน 2.50 เมตร ถ้ามี    พ่วงข้าง รถพ่วง

ของรถจักรยานยนต์ ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 1.10 เมตร ยาวไม่เกิน 1.75 เมตร และ    เม่ือนาํมาพ่วง

กับรถจักรยานยนต์แล้ว ต้องมีขนาดกว้างวัดจากล้อหลังของรถจักรยานยนต์ถึงล้อของรถพ่วงของ

รถจักรยานยนต์ ไม่เกนิ 1.50 เมตร 

 (5) รถพ่วง 

   ต้องมีขนาดกว้างไม่เกนิ 2.50 เมตร ยาวไม่เกนิ 12 เมตร 

 (6) รถบดถนน 

   ต้องมีขนาดกว้างไม่เกนิ 3.50 เมตร ยาวไม่เกนิ 18 เมตร 
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 (7) รถแทรกเตอร ์

   ต้องมีขนาดกว้างไม่เกนิ 4.40 เมตร ยาวไม่เกนิ 16.20 เมตร 

 1.2 เครือ่งอุปกรณสํ์าหรบัรถ314

315 

  1.2.1 รถยนต์ต้องมีเคร่ืองอุปกรณ์สาํหรับรถ ดังต่อไปน้ี 

   (1) โคมไฟดังต่อไปน้ี ที่มีกาํลังไฟและความส่องสว่างตามที่กรมการขนส่งทางบก

ประกาศกาํหนด 

    (ก) โคมไฟแสงพุ่งไกล แสงขาวหรือเหลืองอ่อน จาํนวน 2 ดวง ติดอยู่ใน

ระดับเดียวกัน ที่หน้ารถข้างซ้ายและข้างขวา แห่งละ 1 ดวง โคมไฟทุกดวงต้องให้แสงสีเดียวกันสูงจาก

ผิวทางไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.35 เมตร ในกรณีที่เป็นรถยนต์สามล้อให้ใช้โคมไฟแสง

พุ่งไกลเพียงดวงเดียวติดไว้ตรงกลางหน้ารถ 

    โคมไฟแสงพุ่งไกลจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่โคมไฟท้ายให้แสงสว่าง

ด้วยเทา่น้ัน เว้นแต่เป็นการให้แสงสญัญาณช่ัวขณะ 

    (ข) โคมไฟแสงพุ่งตํ่า แสงขาวหรือเหลืองอ่อน ที่ให้แสงสีเดียวกับโคมไฟ

แสงพุ่งไกล  จาํนวน 2 ดวง ติดอยู่ในระดับเดียวกันที่หน้ารถข้างซ้ายและข้างขวา แห่งละ 1 ดวง สูงจาก

ผิวทางไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.35 เมตร ห่างจากด้านข้างริมสุดของหน้ารถไม่เกิน 40 

เซนติเมตร ในกรณีที่เป็นรถยนต์สามล้อให้ใช้โคมไฟแสงพุ่งตํ่าเพียงดวงเดียวติดไว้ตรงกลางหน้ารถ 

    โคมไฟแสงพุ่งตํ่าจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่โคมไฟท้ายให้แสงสว่าง

ด้วยเทา่น้ัน  

    (ค) โคมไฟแสดงความกว้างของรถ แสงขาวหรือเหลือง จาํนวน 2 ดวง ติด

อยู่ในระดับเดียวกันที่ด้านหน้ารถข้างซ้ายและข้างขวา แห่งละ 1 ดวง โคมไฟทุกดวงต้องให้แสงสี

เดียวกันสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2.10 เมตร ห่างจากด้านข้างริมสุดของหน้า

รถไม่เกนิ 40 เซนติเมตร 

    โคมไฟแสดงความกว้างของรถจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่โคมไฟท้าย

ให้แสงสว่างด้วยเท่าน้ัน ในกรณีที่เป็นรถยนต์สามล้อ โคมไฟแสดงความกว้างของรถต้องให้แสงสว่าง

พร้อมกบั  โคมไฟแสงพุ่งไกลและโคมไฟแสงพุ่งตํ่าด้วย 

    (ง) โคมไฟเล้ียว ชนิดใช้ไฟกระพริบ แสงเหลือง ติดที่ด้านหน้าจํานวน 2 

ดวง และแสงเหลืองหรือแดง ติดที่ด้านท้ายจาํนวน 2 ดวง หรือ 4 ดวง ในกรณีที่รถมีความกว้างเกิน 

2.10 เมตร โคมไฟเล้ียวด้านท้ายจะมีจาํนวน 6 ดวง กไ็ด้ โดยให้ติดไว้ที่ข้างซ้ายและข้างขวามีจาํนวน

เทา่กนั      ทั้งสองข้าง โคมไฟทุกดวงที่ติดที่ด้านท้ายต้องให้แสงสีเดียวกัน ดวงริมสุดอยู่ห่างจากด้านข้าง

ริมสุดของหน้ารถหรือท้ายรถไม่เกิน 40 เซนติเมตร และดวงล่างสุดอยู่สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 
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เซนติเมตรแต่ไม่เกิน 2.10 เมตร โคมไฟเล้ียวทุกดวงที่อยู่ข้างเดียวกันต้องกระพริบพร้อมกันในขณะที่รถให้

สญัญาณเล้ียว  

    (จ) โคมไฟท้าย แสงแดง จาํนวน 2 ดวง หรือ 4 ดวง ในกรณีที่รถมีความ

กว้างเกิน 2.10 เมตร จะมีจาํนวน 6 ดวงกไ็ด้ ติดอยู่ในระดับเดียวกันที่ด้านท้ายรถข้างซ้ายและข้างขวา            

มีจาํนวนเท่ากันทั้งสองข้าง สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2.10 เมตร โคมไฟดวง

ริมสดุห่างจากด้านข้างริมสดุของท้ายรถไม่เกนิ 40 เซนติเมตร 

    (ฉ) โคมไฟหยุด แสงแดง จํานวน 2 ดวง หรือ 4 ดวง ติดอยู่ในระดับ

เดียวกันที่ด้านท้ายรถข้างซ้ายและข้างขวา มีจํานวนเท่ากันทั้งสองข้าง สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 

เซนติเมตร     แต่ไม่เกิน 2.10 เมตร โคมไฟดวงริมสุดห่างจากด้านข้างริมสุดของท้ายรถไม่เกิน 40 

เซนติเมตร 

    โคมไฟหยุดจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่ใช้ห้ามล้อเท้าเท่าน้ัน และแสง

ต้องสมํ่าเสมอคงที่ไม่กระพริบ โคมไฟหยุดถ้ารวมอยู่ในโคมไฟท้ายจะต้องมีความสว่างมากกว่าความ

สว่างของโคมไฟท้ายน้ัน 

    (ช) โคมไฟถอยหลัง แสงขาว จาํนวนไม่เกิน 2 ดวง ติดอยู่ท้ายรถ สูงจากผิว

ทางไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2.10 เมตร ในกรณีที่มี 2 ดวง ต้องติดอยู่ในระดับเดียวกัน  

และห่างจากแนวกึ่งกลางท้ายรถเทา่กนัทั้งสองข้าง  

    โคมไฟถอยหลังจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่เข้าเกยีร์ถอยหลังเทา่น้ัน 

    (ซ) โคมไฟส่องป้ายทะเบียน แสงขาว อย่างน้อย 1 ดวง แต่ไม่เกิน 2 ดวง 

ติดอยู่ด้านบน ด้านล่าง หรือด้านข้างของแผ่นป้ายทะเบียนท้ายรถ มีความสว่างสามารถอ่านป้าย

ทะเบียนรถได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 20 เมตร จากท้ายรถ และต้องมีที่บังมิให้แสงพุ่งออกไปทาง

ท้ายรถ 

    โคมไฟส่องป้ายทะเบียนต้องให้แสงสว่างพร้อมกบัโคมไฟท้าย 

    (ฌ) โคมไฟภายในรถ แสงขาว ติดไว้ภายในห้องผู้ขับรถและห้องโดยสารให้

แสงสว่างพอสมควร  

   (2) แผ่นสะท้อนแสงสีแดง จาํนวน  2 แผ่น หรือ 4 แผ่น มีลักษณะเป็นวงกลม

สามเหล่ียมด้านเทา่ สี่เหล่ียมจัตุรัส หรือสี่เหล่ียมผืนผ้า อย่างใดอย่างหน่ึง ในกรณีที่รถมีความกว้างเกิน 

2.10 เมตร แผ่นสะท้อนแสงที่มีลักษณะเป็นวงกลมต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร 

หรือหากมีลักษณะเป็นสามเหล่ียมด้านเท่า สี่เหล่ียมจัตุรัส หรือสี่เหล่ียมผืนผ้า  ต้องมีความยาวด้านละ

ไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร แล้วแต่กรณี ติดที่ด้านท้ายรถข้างซ้ายและข้างขวา มีจาํนวนเท่ากันทั้ง     

สองข้าง สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.40 เมตร แผ่นริมสุดห่างจากด้านข้างริม

สุดของท้ายรถไม่เกิน 40 เซนติเมตร สามารถสะท้อนแสงเหน็ได้ในเวลากลางคืนในระยะไม่น้อยกว่า 150 

เมตร  
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   (3) เคร่ืองปัดนํา้ฝน มีใบปัดนํา้ฝนที่กระจกหน้ารถอย่างน้อย 1 ใบ ที่ใช้การได้ดี 

และมีขนาดที่สามารถปัดนํา้ฝนได้เน้ือที่กว้างพอที่ผู้ขับรถสามารถมองเหน็สภาพการจราจรด้านหน้ารถ

ได้       อย่างชัดเจน 

   (4) เคร่ืองมองหลัง ซ่ึงเป็นกระจกเงา ติดอยู่ในที่ที่ผู้ขับรถสามารถมองเหน็สภาพ

การจราจรด้านข้างและด้านหลังได้ทุกขณะอย่างชัดเจน 

   (5) ที่บังแดดสาํหรับผู้ขับรถ 

   (6) ห้ามล้อมือและห้ามล้อเท้า ที่ใช้การได้ดี 

   (7) แตร ชนิดเสยีงเดียว ที่ดังพอสมควร 

   (8) ท่อไอเสียพร้อมด้วยเคร่ืองระงับเสียง เฉพาะรถยนต์ที่ใช้เคร่ืองยนต์แบบ

สนัดาปภายใน  

   (9) กันชน ทั้งกันชนหน้าและกันชนท้าย ที่มีสภาพม่ันคงแข็งแรงและมีความ

ปลอดภัยในการใช้ ในกรณีที่เป็นรถยนต์สามล้อจะมีเฉพาะกันชนท้ายเพียงอย่างเดียวกไ็ด้ และในกรณี

ที่เป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลหรือรถยนต์น่ังส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนจะมีเฉพาะกันชนหน้าแต่เพียง

อย่างเดียวกไ็ด้  

   (10) เคร่ืองวัดความเร็ว ที่ใช้การได้ดี และต้องมีแสงสว่างทาํให้สามารถอ่าน

ความเรว็ของรถในเวลากลางคืนได้ 

   (11) แผ่นบังโคลน เฉพาะรถยนต์น่ังหรือรถยนต์บรรทุกที่มีนํา้หนักรถเกิน 1,600 

กโิลกรัม 

   (12) เข็มขัดนิรภัย ตามประเภทของรถยนต์และตามแบบที่กรมการขนส่งทางบก

ประกาศกาํหนด 

   ในกรณีรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลที่ ใ ช้สําหรับคนพิการที่แปรสภาพมาจาก

รถจักรยานยนต์ และมีขนาดความกว้างของรถไม่เกิน 1.10 เมตร จะมีเคร่ืองอุปกรณ์ตามที่กาํหนดไว้ใน

วรรคหน่ึง     (1) (ช) หรือ (ฌ) หรือ (3) หรือ (5) หรือไม่กไ็ด้ 

  1.2.2 รถยนต์อาจมีเคร่ืองอุปกรณ์อื่นสาํหรับรถได้ภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

   (1) โคมไฟดังต่อไปน้ี ถ้าจะนํามาใช้ต้องมีกําลังไฟและความส่องสว่างตามที่

กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด 

    (ก) โคมไฟแสงพุ่งไกล จาํนวน 2 ดวง มีลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 2 (1) 

(ก)  

    (ข) โคมไฟข้างรถ แสงเหลือง แต่ถ้าแสงสว่างส่องออกไปทางท้ายรถหรือ

เป็นโคมไฟดวงท้ายจะให้แสงแดงกไ็ด้ ติดอยู่สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2.10 

เมตร ที่ข้างซ้ายและข้างขวารถตอนหน้าแห่งละ 1 ดวง หรือตอนท้ายแห่งละ 1 ดวง ในกรณีที่รถมีความ

ยาวเกนิ 7.50 เมตร จะมีโคมไฟข้างรถที่กึ่งกลางระหว่างโคมไฟข้างรถดวงหน้า และดวงท้ายอีกแห่งละ 1 

ดวง กไ็ด้ โคมไฟข้างซ้ายและข้างขวาต้องอยู่ในระดับและตาํแหน่งเดียวกนัและให้แสงสเีดียวกนั 
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    โคมไฟข้างรถจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่โคมไฟท้ายให้แสงสว่างด้วย

เทา่น้ัน 

    (ค) โคมไฟเล้ียวข้างรถ ชนิดใช้ไฟกระพริบ แสงเหลือง ติดอยู่สูงจากผิวทาง

ไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2.10 เมตร ที่ข้างซ้ายและข้างขวารถ ตอนหน้าแห่งละ 1 ดวง หรือ

ตอนท้ายแห่งละ 1 ดวง ในกรณีที่รถมีความยาวเกิน 7.50 เมตร จะมีโคมไฟเล้ียวข้างรถที่กึ่งกลาง

ระหว่างโคมไฟเล้ียวข้างรถดวงหน้าและดวงท้ายอีกแห่งละ 1 ดวง กไ็ด้ โคมไฟข้างซ้ายและข้างขวาต้อง

อยู่ในระดับและตาํแหน่งเดียวกนั  

    โคมไฟเล้ียวข้างรถทุกดวงต้องกระพริบพร้อมกับโคมไฟเล้ียวที่ด้านหน้า และ

ด้านท้ายที่อยู่ข้างเดียวกนั 

    (ง) โคมไฟตัดหมอก แสงขาวหรือเหลืองอ่อน จาํนวนไม่เกิน 2 ดวง ติดที่

หน้ารถสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร แต่อยู่สูงไม่เกินโคมไฟแสงพุ่งตํ่า ถ้ามี 1 ดวง ให้ติดที่

กึ่งกลางหน้ารถ แต่ถ้ามี 2 ดวง ให้ติดในระดับเดียวกันและห่างจากแนวกึ่งกลางหน้ารถเท่ากันทั้งสอง

ข้าง    โคมไฟทุกดวงจะต้องให้แสงสเีดียวกนั 

    โคมไฟตัดหมอกจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่โคมไฟแสดงความกว้าง

ของรถ และโคมไฟท้ายให้แสงสว่างด้วยเทา่น้ัน ศูนย์รวมแสงต้องอยู่ตํ่ากว่าแนวขนานกับพ้ืนทางราบไม่

น้อยกว่า  2 องศา หรือ 0.20 เมตร ในระยะ 7.50 เมตร และไม่เฉไปทางขวา  

    (จ) โคมไฟหยุด แสงแดง จาํนวน 1 ดวง ติดอยู่ในแนวกึ่งกลางท้ายรถ และ

ในตาํแหน่งที่ให้แสงสว่างออกไปทางท้ายรถ สงูจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร  

    โคมไฟหยุดจะให้แสงสว่างเฉพาะในขณะที่ใช้ห้ามล้อเท้าเท่าน้ัน และแสงต้อง

สมํ่าเสมอคงที่ไม่กระพริบ  

   (2) โคมไฟอื่นนอกจากที่กาํหนดไว้ในข้อน้ี และข้อ 2 (1) ถ้าจะนาํมาใช้ต้องเป็นไป

ตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเหน็ชอบ 

   (3) เคร่ืองอุปกรณ์สาํหรับรถที่จะมีไว้ใช้อาํนวยความสะดวกแก่คนพิการ ดังต่อไปน้ี 

    (ก) ประตูรถ ทางลาด สะพาน หรือเคร่ืองอุปกรณ์ที่นําพาคนหรือรถคน

พิการ (Wheel chair) ข้ึนและลงจากรถยนต์ ต้องมีความม่ันคง แขง็แรง และปลอดภัยในการใช้งาน และ

ต้องเป็นไปตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนดหรือให้ความเหน็ชอบ 

    (ข) พ้ืนที่หรือเคร่ืองอุปกรณ์สาํหรับเกบ็รถคนพิการ (Wheel chair) ที่อยู่

ภายในห้องโดยสารหรือภายนอกรถ ต้องมีอุปกรณ์ยึดตรึงที่ม่ันคงแขง็แรงและไม่ก่อให้เกิดอันตราย

ใดๆ แก่ผู้อื่น  

    (ค) เคร่ืองอุปกรณ์อื่น (ถ้ามี) ต้องเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกให้

ความเหน็ชอบ 
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  1.2.3 รถพ่วงต้องมีเคร่ืองอุปกรณ์สาํหรับรถ ดังต่อไปน้ี  

   (1) โคมไฟดังต่อไปน้ี ที่ทาํงานได้ร่วมกับรถที่ใช้ลากจูง และมีกาํลังไฟและความ

ส่องสว่างตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด 

    (ก) โคมไฟเล้ียว ติดที่ด้านท้ายข้างซ้ายและข้างขวา มีจํานวนและลักษณะ

ตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 2 (1) (ง)  

    (ข) โคมไฟท้าย มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 2 (1) (จ) 

    (ค) โคมไฟหยุด มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 2 (1) (ฉ) 

    (ง) โคมไฟถอยหลัง มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 2 (1) (ช) 

    (จ) โคมไฟส่องแผ่นป้ายทะเบียน มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ใน

ข้อ 2 (1) (ซ)  

    (ฉ) โคมไฟภายในรถ มีลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 2 (1) (ฌ)  

    (ช) โคมไฟข้างรถ แสงเหลือง แต่ถ้าแสงสว่างส่องออกไปทางท้ายรถ 

หรือเป็นโคมไฟดวงท้ายจะให้แสงแดงกไ็ด้ ติดอยู่สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 

2.10 เมตร ที่ข้างซ้ายและข้างขวารถในระดับเดียวกัน ตอนหน้าห่างจากหน้าสุดรถไม่เกิน 80 เซนติเมตร 

(ไม่รวมแขนพ่วง) แห่งละ 1 ดวง ตอนท้ายห่างจากท้ายสุดรถไม่เกิน 30 เซนติเมตร แห่งละ 1 ดวง ใน

กรณีที่รถมีความยาวเกิน 6 เมตร ให้มีโคมไฟข้างรถที่กึ่งกลางระหว่างโคมไฟข้างรถดวงหน้าและดวง

ท้ายอกีแห่งละ 1 ดวง ถ้ามีมากกว่า 1 ดวง ระยะห่างระหว่างโคมไฟแต่ละดวงในข้างเดียวกันต้องเท่ากัน 

และห่างจากกนัไม่น้อยกว่า 3 เมตร  

    โคมไฟข้างรถจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่โคมไฟท้ายให้แสงสว่างด้วย

เทา่น้ัน 

   (2) แผ่นสะท้อนแสง  ดังต่อไปน้ี  

    (ก) สแีดง มีจาํนวน ขนาด และลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 2 (2) 

    (ข) สีเหลือง มีขนาดและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 2 (2) ติดที่หน้ารถ

ข้างซ้าย  และข้างขวาแห่งละ 1 แผ่น ห่างจากด้านข้างริมสุดของหน้ารถไม่เกิน 15 เซนติเมตร สูงจากผิว

ทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.50 เมตร สามารถสะท้อนแสงเหน็ได้ในเวลากลางคืนใน

ระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร  

  1.2.4 รถพ่วงอาจมีเคร่ืองอุปกรณ์อื่นสาํหรับรถได้ภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

   (1) โคมไฟหยุด ถ้าจะนาํมาใช้ต้องมีกาํลังไฟและความส่องสว่างตามที่กรมการ

ขนส่งทางบกประกาศกาํหนด และมีลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 3 (1) (จ) จาํนวนไม่เกิน 2 ดวง ติดอยู่

ในตาํแหน่งที่ให้แสงสว่างออกไปทางท้ายรถ สงูจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร ถ้ามี 1 ดวง ให้ติด

อยู่ในแนวกึ่งกลางท้ายรถ แต่ถ้ามี 2 ดวง ให้ติดในระดับเดียวกันและห่างจากแนวกึ่งกลางท้ายรถเท่ากัน

ทั้งสองข้าง 
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   (2) โคมไฟอื่นนอกจากที่กาํหนดไว้ในข้อน้ีและข้อ 4 (1) ถ้าจะนาํมาใช้ต้องเป็นไป

ตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเหน็ชอบ  

  1.2.5 รถจักรยานยนต์ต้องมีเคร่ืองอปุกรณ์สาํหรับรถ ดังต่อไปน้ี 

   (1) โคมไฟดังต่อไปน้ี ที่มีกาํลังไฟและความส่องสว่างตามที่กรมการขนส่งทางบก

ประกาศกาํหนด 

    (ก) โคมไฟแสงพุ่งไกล แสงขาวหรือเหลืองอ่อน จาํนวนไม่เกิน 2 ดวง ติดที่

กึ่งกลางหน้ารถ สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.20 เมตร ในกรณีที่มี 2 ดวง ต้อง

ติดอยู่ในระดับเดียวกันและห่างจากแนวกึ่งกลางหน้ารถเท่ากันทั้งสองข้าง โคมไฟทุกดวงต้องให้แสงสี

เดียวกนั 

    โคมไฟแสงพุ่งไกลจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่โคมไฟท้ายให้แสงสว่าง

ด้วยเทา่น้ัน เว้นแต่เป็นการให้แสงสญัญาณช่ัวขณะ 

    (ข) โคมไฟแสงพุ่งตํ่า แสงขาวหรือเหลืองอ่อน ที่ให้แสงสีเดียวกับโคมไฟ

แสงพุ่งไกล จาํนวนไม่เกิน 2 ดวง ติดที่กึ่งกลางหน้ารถ สงูจากผิวทางไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร แต่ไม่

เกิน 1.20 เมตร ในกรณีที่มี 2 ดวง ต้องติดอยู่ในระดับเดียวกันและห่างจากแนวกึ่งกลางหน้ารถเท่ากันทั้ง

สองข้าง 

    โคมไฟแสงพุ่งตํ่าจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่โคมไฟท้ายให้แสงสว่าง

ด้วยเทา่น้ัน  

    (ค) โคมไฟเล้ียว ชนิดใช้ไฟกระพริบ แสงเหลือง ติดที่ด้านหน้า จาํนวน 2 

ดวง และแสงเหลืองหรือแดง ติดที่ด้านท้ายจาํนวน 2 ดวง โดยให้ติดไว้ที่ข้างซ้ายและข้างขวา โคมไฟทุก

ดวงที่ติดที่ด้านท้ายต้องให้แสงสีเดียวกัน แต่ละด้านติดอยู่ในระดับเดียวกัน สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 

35 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.20 เมตร โคมไฟเล้ียวทุกดวงที่อยู่ข้างเดียวกันต้องกระพริบพร้อมกันใน

ขณะที่รถให้สญัญาณเล้ียว 

    (ง) โคมไฟท้าย แสงแดง จาํนวนไม่เกิน 2 ดวง ติดอยู่ที่กึ่งกลางท้ายรถใน

ระดับเดียวกนัสงูจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกนิ 1.20 เมตร  

    (จ) โคมไฟหยุด แสงแดง จาํนวนไม่เกนิ 2 ดวง ติดอยู่ที่กึ่งกลางท้ายรถใน

ระดับเดียวกันสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.20 เมตร โคมไฟหยุดถ้ารวมอยู่ใน

โคมไฟท้ายจะต้องมีความสว่างมากกว่าความสว่างของโคมไฟท้ายน้ัน และจะให้แสงสว่างได้เฉพาะใน

ขณะที่ใช้ห้ามล้อเทา่น้ัน 

    (ฉ) โคมไฟส่องแผ่นป้ายทะเบียน แสงขาว จํานวนไม่เกิน 2 ดวง ติดอยู่

ด้านบนด้านล่าง หรือด้านข้างของแผ่นป้ายทะเบียนรถ มีความสว่างสามารถอ่านป้ายทะเบียนรถได้

ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 20 เมตร จากท้ายรถ และต้องที่บังมิให้แสงพุ่งออกไปทางท้ายรถ 

    โคมไฟส่องป้ายทะเบียนต้องให้แสงสว่างพร้อมกบัโคมไฟท้าย 
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   (2) แผ่นสะท้อนแสงสีแดง มีลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 2 (2) ติดที่กึ่งกลาง

ท้ายรถสงูจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกนิ 90 เซนติเมตร สามารถสะท้อนแสงเหน็ได้ใน

เวลากลางคืนในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร 

   (3) เคร่ืองมองหลัง ซ่ึงเป็นกระจกเงา จาํนวน 2 ชุด ติดอยู่ในระดับเดียวกันที่

ด้านซ้ายและด้านขวาและห่างจากแนวกึ่งกลางหน้ารถเท่ากันทั้งสองข้าง ในที่ที่ผู้ขับรถสามารถมองเหน็

สภาพการจราจรด้านข้างและด้านหลังได้ทุกขณะอย่างชัดเจน 

   (4) ห้ามล้อ ที่ใช้การได้ดี 

   (5) แตร ชนิดเสยีงเดียว ที่ดังพอสมควร 

   (6) ทอ่ไอเสยีพร้อมด้วยเคร่ืองระงับเสียง เฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ใช้เคร่ืองยนต์แบบ

สนัดาปภายใน  

   (7) เคร่ืองวัดความเร็ว ที่ใช้การได้ดี และต้องมีแสงสว่างทําให้สามารถอ่าน

ความเรว็ของรถในเวลากลางคืนได้ 

   (8) ระบบสตาร์ตเคร่ืองกาํเนิดพลังงานพร้อมสวิตช์ที่เม่ือเคร่ืองกาํเนิดพลังงาน

ทาํงานโคมไฟแสงพุ่งไกลตาม (1)(ก) หรือโคมไฟแสงพุ่งตํ่าตาม (1)(ข) ต้องให้แสงสว่างพร้อมกบัโคมไฟท้าย 

  1.2.6 รถจักรยานยนต์อาจมีเคร่ืองอุปกรณ์อื่นสาํหรับรถได้ภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

   (1) โคมไฟหร่ี แสงขาวหรือเหลืองอ่อน ที่มีกาํลังไฟและความส่องสว่างตามที่

กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด จาํนวนไม่เกิน 2 ดวง ติดอยู่ที่กึ่งกลางหน้ารถในกรณีที่มี 2 ดวง 

ต้องอยู่ในระดับเดียวกัน สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.20 เมตร โคมไฟทุกดวง

ต้องให้แสงสเีดียวกนั 

   โคมไฟหร่ีจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่โคมไฟท้ายให้แสงสว่างด้วยเทา่น้ัน 

   (2) โคมไฟอื่นนอกจากที่กาํหนดไว้ในข้อน้ีและข้อ 6 (1) ถ้าจะนาํมาใช้ต้องเป็นไป

ตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเหน็ชอบ 

  1.2.8 รถพ่วงของรถจักรยานยนต์ต้องมีโคมไฟแสงขาวและแสงแดงอย่างละ 1 ดวง ติดอยู่ใน

ระดับเดียวกนัที่ด้านข้างสดุของตัวถังรถพ่วงด้านนอก โดยให้ไฟแสงขาวส่องไปข้างหน้า และไฟแสงแดง

ส่องไปข้างหลัง 

  1.2.9 รถบดถนนหรือรถแทรกเตอร์ ต้องมีเคร่ืองอุปกรณ์สาํหรับรถ ดังต่อไปน้ี 

   (1) โคมไฟหน้ารถ แสงขาว จาํนวน 2 ดวง ติดอยู่ในระดับเดียวกันที่หน้ารถข้าง

ซ้ายและข้างขวาแห่งละ 1 ดวง มีกาํลังไฟและความส่องสว่างตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด 

   (2) โคมไฟท้ายรถ แสงแดง จาํนวน 2 ดวง ติดอยู่ในระดับเดียวกันที่ท้ายรถข้าง

ซ้ายและข้างขวาแห่งละ 1 ดวง มีกาํลังไฟและความส่องสว่างตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด 
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2. รถตามกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก 

 เคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบ ลักษณะและขนาดของรถที่ใช้ในการขนส่ง315

316 

  ข้อ 1 รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 มาตรฐาน 2 มาตรฐาน 3 มาตรฐาน 4 

มาตรฐาน 6 มาตรฐาน 7 และรถขนาดเลก็ จะต้องมีเคร่ืองอปุกรณ์และส่วนควบ ดังต่อไปน้ี 

     (1) คัสซี ตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกเหน็ชอบให้ใช้เป็นคัสซีรถโดยสาร     

แต่ทั้งน้ี จะต้องประกอบด้วย 

 (ก) โครงคัสซี ทาํด้วยโลหะแขง็แรงตลอดความยาวของตัวถังรถ เม่ือต่อ

ตัวถังแล้วสามารถรับนํา้หนักเตม็อตัราบรรทุกได้ทุกสภาพการใช้งานของรถ 

 (ข) กันชน ทั้งกันชนหน้าและกันชนท้ายที่ติดต้ังเสมอกับหน้ารถและท้าย

รถ หรือย่ืนจากหน้ารถและท้ายรถระยะห่างพอสมควร 

 (ค) ระบบบังคับเล้ียวที่ทาํงานได้คล่องตัว พวงมาลัยอยู่ในตาํแหน่งที่ผู้ขับ

รถสามารถบังคับรถได้สะดวกและปลอดภัย กลไกบังคับต้องไม่สัมผัสกับส่วนอื่นใดของรถ อัตราส่วน

ระหว่าง    มุมหมุนของพวงมาลัยกับมุมเล้ียวของล้อทั้งซ้ายและขวาต้องใกล้เคียงกัน แรงที่ใช้หมุน

พวงมาลัยให้รถเล้ียวซ้ายหรือขวาจะต้องใกล้เคียงกนัและไม่มากเกนิสมควร 

     (ง) กงล้อและยาง   

      กงล้อทาํด้วยโลหะและยางเป็นชนิดกลวงสูบลมที่มีขนาดสามารถรับ

นํา้หนักเตม็อตัราบรรทุกได้โดยปลอดภัย 

     (จ) เพลาล้อที่ มีขนาดสามารถรับนํ้าหนักเต็มอัตราบรรทุกได้โดย

ปลอดภัย 

     (ฉ) สปริงและเคร่ืองผ่อนคลายความสั่นสะเทอืน 

        สปริงมีขนาดสามารถรับนํ้าหนักและการสั่นสะเทือนของตัวรถเต็ม

อตัราบรรทุกได้โดยปลอดภัย และมีเคร่ืองผ่อนคลายความสั่นสะเทอืนที่ล้อทุกล้อ เพลาละไม่น้อยกว่า 2 

ชุด        ซ่ึงสามารถผ่อนคลายความสั่นสะเทอืนได้ตามสมควร 

     สาํหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 3 (จ) มาตรฐาน 3 (ฉ) 

และรถขนาดเลก็ จะมีเคร่ืองผ่อนคลายความสั่นสะเทอืนเฉพาะเพลาหน้ากไ็ด้ 

     (ช) แผ่นบังโคลนที่ล้อทุกล้อมีขนาดอย่างน้อยเตม็ความกว้างของยางล้อ

ทาํด้วยโลหะหรือยาง หรือวัสดุอื่นใด ทั้งน้ี อาจใช้พ้ืนรถที่เป็นโลหะแทนแผ่นบังโคลนได้ แต่ด้านหลังล้อ

ทุกล้อต้องมีแผ่นยางแขวนไว้เตม็ความกว้างของยางล้อระยะห่างพอสมควร และสูงจากพ้ืนไม่เกิน 25 

เซนติเมตร 

     (ซ) ห้ามล้อมือที่มีประสิทธิภาพตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศ

กาํหนด 
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     (ฌ) ห้ามล้อเท้าที่บังคับที่ล้อทุกล้อ ซ่ึงจะเป็นระบบไฮดรอลิคหรือระบบ

ลมกไ็ด้ ถ้าเป็นระบบลมให้มีเคร่ืองวัดความดันของลมหรือสัญญาณเตือนติดไว้ในที่ซ่ึงผู้ขับรถมองเหน็

ได้ง่าย ทั้งน้ี โดยมีประสทิธภิาพตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด 

      รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 6 จะต้องมีระบบห้ามล้อ

ฉุกเฉินที่สามารถทาํให้รถตอนท้ายหยุดได้โดยอตัโนมัติ ในกรณีที่รถพ่วงหลุดจากรถตอนหน้า 

     (ญ) เคร่ืองกาํเนิดพลังงานที่สามารถขับเคล่ือนรถในขณะที่มีนํา้หนักเตม็

อัตราบรรทุกได้ด้วยความเร็วเหมาะสมและในสภาพใช้งานตามปกติ ซ่ึงต้องไม่เกินเกณฑ์กาํลังที่

กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด และเคร่ืองกาํเนิดพลังงานจะต้องไม่ทาํให้เกิดกา๊ซ ฝุ่ น ควัน 

ละอองเคมี และเสยีงเกนิเกณฑท์ี่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด ทั้งน้ี ให้มีฝาครอบเคร่ืองกาํเนิด

พลังงานขนาดปิดเคร่ืองได้สนิท และสามารถเกบ็เสยีงได้ตามความเหมาะสม 

     (ฎ) ระบบไอเสียที่มีเคร่ืองระงับเสียง และมีการบังหรือกันท่อไอเสียมิให้

สัมผัสกับวัสดุติดไฟง่าย อันเป็นส่วนประกอบของรถ ส่วนปลายของท่อไอเสียต้องขนานกับผิวทางและ   

ตรงออกท้ายรถ 

         สาํหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีทางข้ึนลงด้านท้ายรถ ส่วน

ปลายทอ่ไอเสยีต้องขนานกบัผิวทางและเบนออกตรงมุมท้ายรถด้านขวา 

     (ฏ) ระบบส่งกาํลังงาน ประกอบด้วย คลัทช์ เฟืองส่งกาํลัง เพลาส่งกาํลัง 

ข้อต่อ และเฟืองท้าย สามารถส่งกาํลังขับเคล่ือนรถในขณะที่มีนํา้หนักเตม็อัตราบรรทุกได้โดยปลอดภัย 

และให้มีห่วงหรือโซ่รองรับเพลาส่งกาํลังที่ทาํด้วยโลหะที่มีขนาดสามารถรองรับเพลาส่งกาํลัง ในกรณีที่

หลุดหรือขาดไม่ให้กระแทกผิวทางได้ 

     (ฐ) ระบบสตาร์ทเคร่ืองกาํเนิดพลังงานพร้อมสวิทช์ที่ผู้ขับสามารถสตาร์ท

เคร่ืองได้จากที่น่ังผู้ขับรถ 

     (ฑ) ระบบไฟฟ้า 

      ให้ใช้สายไฟฟ้าที่มีฉนวนหุ้มสาย และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณ

กระแสไฟฟ้าที่ผ่านสายน้ัน การเดินสายไฟภายในและภายนอกต้องเรียบร้อย และไม่เหน็เหตุให้เกิดการ

ลัดวงจรหรือเกิดอันตรายได้ง่าย ส่วนตัวถังที่ทาํด้วยวัสดุสื่อไฟฟ้าต้องต่อให้ร่วมกับแบตเตอร่ีของรถ 

และแบตเตอร่ีต้องยึดแน่นกบัตัวรถ ในกรณีที่แบตเตอร่ีอยู่ในช่องแคบของตัวถัง จะต้องมีไม้หรือฉนวน

กั้นตามความเหมาะสมด้วย 

     (ฒ)  แตรสัญญาณชนิดไฟฟ้าเสียงเดียว ดังพอสมควร ความดังของเสียง

แตรจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด แตรสัญญาณอย่างอื่น นอกจากแตร

ไฟฟ้า หากจะนาํมาใช้ต้องได้รับความเหน็ชอบจากกรมการขนส่งทางบก ห้ามนาํแตรสัญญาณที่มีเสียง

ทาํให้เกดิความราํคาญหรือรบกวนสาธารณชนมาใช้ 

     (ณ)  ถังเช้ือเพลิงที่ใช้กบัเคร่ืองกาํเนิดพลังงานซ่ึงมีสภาพไม่ร่ัวซึม มีฝาปิด

อย่างดีและมีขนาดพอสมควร ติดต้ังไว้ในที่ที่ปลอดภัยซ่ึงป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ รวมทั้งท่อส่ง

เช้ือเพลิงต้องมีสภาพดี ไม่ร่ัวซึมหรือเกดิอนัตรายได้ง่าย 
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     (ด) เคร่ืองวัดความเร็วสามารถอ่านความเร็วของรถเป็นกิโลเมตรต่อ

ช่ัวโมงคลาดเคล่ือนได้ไม่เกนิร้อยละสิบ และจะต้องมีแสงสว่างให้สามารถอ่านความเรว็ในเวลากลางคืน

ได้ 

     (ต) เคร่ืองบันทกึความเรว็ ชนิดที่ได้รับความเหน็ชอบจากกรมการขนส่ง   

ทางบกซ่ึงสามารถบันทกึระยะทาง เวลา และความเรว็ของรถตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง บนกระดาษกร๊าฟ

โดยอตัโนมัติ 

     ประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถขนาด

เลก็ที่จะบังคับให้มีเคร่ืองบันทกึความเรว็ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศ

กาํหนด 

 (2) ตัวถัง ยึดติดกบัโครงคัสซีอย่างม่ันคงแขง็แรง สามารถรับนํา้หนักเตม็อัตรา

บรรทุกได้ทุกสภาพการใช้งานของรถ รูปร่างภายนอกต้องไม่มีส่วนย่ืนที่แหลมหรือคมอันอาจก่อให้เกิด

อันตราย แบบตัวถังของรถให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนดหรือตามที่กรมการ

ขนส่ง     ทางบกให้ความเหน็ชอบแล้ว แต่ทั้งน้ีจะต้องประกอบด้วย 

                   (ก) กระจกกันลมหน้าและส่วนประกอบของตัวถังที่เป็นกระจก 

ต้องเป็นกระจกนิรภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเหน็ชอบ 

     กระจกกันลมหน้าต้องมีขนาดที่ ผู้ขับรถสามารถมองเห็นสภาพ

การจราจรได้ดี และห้ามมิให้นาํวัสดุอื่นใดมาติดหรือบังส่วนใดส่วนหน่ึงของกระจก เว้นแต่เป็นการติด

เคร่ืองหมายหรือเอกสารตามที่กฎหมายกาํหนด หรือเป็นการติดวัสดุเพ่ือบังหรือกรองแสงแดดไว้ที่

ด้านบนของกระจกตามขนาดที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด 

      กระจกกนัลมหลังของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 2(จ) ที่

มีจาํนวนที่น่ังไม่เกิน 12 ที่น่ัง และมาตรฐาน 3 (ฉ) ห้ามมิให้นาํวัสดุอื่นใดมาติดหรือบังส่วนหน่ึงส่วนใด

ของกระจก เว้นแต่เป็นการติดฟิล์มกรองแสง ซ่ึงเม่ือวัดการผ่านของแสงแล้ว แสงต้องผ่านทั้งกระจกและ

ฟิล์มกรองแสงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

          (ข) กระจกเงาสาํหรับมองหลังอย่างน้อย 3 บาน ซ่ึงทาํให้ผู้ขับรถมองเหน็

สภาพการจราจรด้านข้าง ด้านหลัง และภายในรถได้ทุกขณะ 

     (ค) เคร่ืองปัดนํา้ฝน มีใบปัดนํา้ที่กระจกหน้ารถ และมีขนาดที่สามารถปัด

นํา้ได้เน้ือที่กว้างพอที่ผู้ขับรถมองเหน็สภาพการจราจรด้านหน้ารถได้อย่างชัดเจน 

     สาํหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 ต้องมีใบปัดนํา้ที่

กระจกหน้ารถช้ันบนด้วย 

     (ง) สภีายนอกและภายในซ่ึงมีลักษณะเรียบร้อย 

     (จ) ตัวอักษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายอื่นใดที่ด้านข้าง ด้านหน้า และด้าน

ท้ายของตัวถัง ให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด หรือตามที่กรมการขนส่งทางบกให้

ความเหน็ชอบ 
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     (ฉ) หลังคา ทาํด้วยวัสดุที่ม่ันคงแขง็แรง สามารถกดัแดดกนัฝนได้ 

     สาํหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 3 (จ) และมาตรฐาน 3 

(ฉ) ในประเภทการขนส่งส่วนบุคคล หลังคาจะทาํด้วยผ้าใบหรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพทดัเทยีมกนักไ็ด้ 

     (ช) พ้ืนรถ พ้ืนที่ม่ันคงแขง็แรง สาํหรับพ้ืนช้ันบนของรถที่ใช้ในการขนส่ง 

ผู้โดยสารมาตรฐาน 4 ต้องม่ันคงแขง็แรง มีพ้ืนยางหรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพทดัเทยีมกัน ปูเตม็ความกว้าง

และความยาวของพ้ืนรถ ใต้พ้ืนช้ันบนต้องมีฝ้ากรุโดยทั่วไป 

      (ซ) หน้าต่างที่ด้านข้างรถ ซ่ึงมีขนาดและจาํนวนตามสมควร บานหน้าต่าง

เป็นชนิดปิดเปิดได้ ทาํด้วยวัสดุที่ม่ันคงแขง็แรง สามารถกันแดดกันฝนได้ มีกลอน หรือสลักสาํหรับยึด 

ถ้าบานหน้าต่างทาํด้วยวัดสุโปร่งแสง ต้องมีวัสดุสาํหรับบังหรือกรองแสงแดด ขนาดเตม็พ้ืนที่ของวัสดุ

โปร่งแสงน้ัน 

     บานหน้าต่างของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 มาตรฐาน 

2 มาตรฐาน 4 (ก) (ข) (ค) (ง) และมาตรฐาน 6 (ก) จะเป็นชนิดปิดเปิดไม่ได้กไ็ด้ ถ้าเป็นชนิดปิดเปิดไม่ได้

ตัวถังจะต้องให้มีระบบการถ่ายเทอากาศได้ดี ในกรณีที่เคร่ืองปรับอากาศขัดข้อง 

     บานหน้าต่างของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 3 (จ) (ฉ) 

และรถขนาดเล็กจะใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพทัดเทียมกันแทนบานหน้าต่างกไ็ด้ แต่ต้องมีที่

สาํหรับยึดติดกบัตัวถัง 

        บานหน้าต่างของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 2 (จ) ที่มี

จาํนวนที่น่ังไม่เกิน 12 ที่น่ัง และมาตรฐาน 3 (ฉ) ถ้าทาํด้วยวัสดุโปร่งแสง ห้ามมิให้นาํวัสดุอื่นใดมาติด

หรือบัง ส่วนหน่ึงส่วนใดของวัสดุโปร่งแสงน้ัน เว้นแต่เป็นการติดฟิล์มกรองแสง ซ่ึงเม่ือวัดการผ่านของ

แสงแล้ว แสงต้องผ่านทั้งวัสดุโปร่งแสงและฟิล์มกรองแสงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

     (ฌ) ประตูทางข้ึนลงและประตูฉุกเฉิน 

     บานประตูทางข้ึนลง อยู่ที่ด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ ในกรณีที่

ประตูทางข้ึนลงอยู่ที่ด้านข้าง บันไดทางข้ึนลงจะต้องไม่ย่ืนออกนอกรถ ในกรณีที่ประตูทางข้ึนลงอยู่ที่

ด้านท้ายของรถ บันไดทางข้ึนลงให้ย่ืนออกนอกรถได้ 

     ประตูฉุกเฉิน อยู่ที่ด้านข้างข้างขวาหรือที่ด้านท้ายของรถมีบานประตู

เตม็ส่วนกว้างและส่วนสูง มีเคร่ืองหมายแสดงว่าเป็นประตูฉุกเฉินพร้อมด้วยคาํอธิบายวิธีเปิดเป็น

ภาษาไทย 

     ประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถขนาด

เลก็ที่จะบังคับให้มีประตูทางข้ึนลงและประตูฉุกเฉิน จาํนวน ขนาดและตาํแหน่งประตูทางข้ึนลงและ

ประตูฉุกเฉินให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนดหรือตามที่กรมการขนส่งทางบกให้

ความเหน็ชอบ 

     (ญ)  ที่น่ังผู้ขับรถ ซ่ึงแยกต่างหากจากที่น่ังผู้โดยสาร สามารถปรับเล่ือนได้

ตามความเหมาะสม ตรึงแน่นกับพ้ืนรถอยู่ในตําแหน่งที่สามารถบังคับรถได้ดีและมองเห็นสภาพ

การจราจร    ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง เม่ือใช้กระจกสาํหรับมองหลังได้อย่างชัดเจน 
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     (ฎ) ที่น่ังผู้โดยสาร ตรึงแน่นกบัพ้ืนรถ 

     แบบและการจัดวางที่ น่ังของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารแต่ละ

มาตรฐานให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด หรือตามที่กรมการขนส่งทางบกให้

ความเหน็ชอบ 

     (ฏ) ห้องผู้ขับรถหรือราวกั้นผู้ขับรถที่ม่ันคงแขง็แรงสาํหรับแยกผู้ขับรถให้

อยู่คนละส่วนกบัผู้โดยสาร 

     สาํหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 2 (จ) มาตรฐาน 3 (จ) 

มาตรฐาน 3 (ฉ) และรถขนาดเลก็ จะมีราวกั้นผู้ขับรถหรือไม่กไ็ด้ 

     (ฐ) ราวยึดเหน่ียวที่ม่ันคงแขง็แรงและสะอาดเรียบร้อย ตรึงแน่นกับ

เพดานภายใน โดยมีความยาวและระยะห่างตามความเหมาะสม หรือมีที่ยึดเหน่ียวอื่นใดที่ใช้การได้

ทดัเทยีมกนั และที่ประตูทางข้ึนลงต้องมีราวสาํหรับยึดเหน่ียวติดไว้ตามความเหมาะสมอย่างน้อยประตู

ละ 1 ราว 

     (ฑ) กร่ิงสัญญาณหยุดรถที่มีเสียงดังพอสมควร พร้อมด้วยที่กดกร่ิงสัญญาณ

ติดไว้ภายในรถ 

     ประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถขนาด

เลก็ที่จะบังคับให้มีกร่ิงสัญญาณหยุดรถ จาํนวนและตาํแหน่งที่ติดต้ังกร่ิงสัญญาณหยุดรถให้เป็นไป

ตามที่กรมการ ขนส่งทางบกประกาศกาํหนด หรือตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเหน็ชอบ 

      (ฒ) แผ่นสะท้อนแสงสีแดง จาํนวน 2 แผ่น หรือ 4 แผ่น มีลักษณะเป็น

วงกลม สามเหล่ียมด้านเท่า สี่เหล่ียมจัตุรัส หรือสี่เหล่ียมผืนผ้า อย่างใดอย่างหน่ึง ในกรณีที่รถมีความ

กว้างเกิน 2.10 เมตร แผ่นสะท้อนแสงที่มีลักษณะเป็นวงกลมต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวไม่น้อยกว่า 5 

เซนติเมตร หรือหากมีลักษณะเป็นสามเหล่ียมด้านเท่า สี่เหล่ียมจัตุรัส หรือสี่เหล่ียมผืนผ้า ต้องมีความ

ยาวด้านละไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร แล้วแต่กรณี ติดที่ด้านท้ายรถข้างซ้ายและข้างขวา มีจาํนวน   เท่ากัน

ทั้งสองข้าง สงูจากผิวทางไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร แต่ไม่เกนิ 1.40 เมตร แผ่นริมสุดห่างจากด้านข้างริม

สดุของท้ายรถไม่เกนิ 40 เซนติเมตร สามารถสะท้อนแสงเหน็ได้ในเวลากลางคืนในระยะไม่น้อยกว่า 150 

เมตร 

     (ณ)  เขม็ขัดนิรภัย ตามประเภทของรถและตามแบบที่กรมการขนส่งทางบก

ประกาศกาํหนด 

     (3) โคมไฟดังต่อไปน้ี ที่มีกาํลังไฟและความส่องสว่างตามที่กรมการขนส่งทาง

บกประกาศกาํหนด   

     (ก) โคมไฟแสงพุ่งไกล แสงขาวหรือเหลืองอ่อน จาํนวน 2 ดวง ติดอยู่ใน

ระดับเดียวกัน ที่ด้านหน้ารถข้างซ้ายและข้างขวา แห่งละ 1 ดวง โคมไฟทุกดวงต้องให้แสงสีเดียวกันสูง

จากผิวทางไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร และไม่เกนิ 1.35 เมตร  
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     โคมไฟแสงพุ่งไกลจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่โคมไฟท้ายให้

แสงสว่างด้วย เทา่น้ัน เว้นแต่เป็นการให้แสงสญัญาณช่ัวขณะ 

     (ข) โคมไฟแสงพุ่งตํ่า แสงขาวหรือเหลืองอ่อน ที่ให้แสงสีเดียวกับโคมไฟ

แสงพุ่งไกล จาํนวน 2 ดวง ติดอยู่ในระดับเดียวกันที่ด้านหน้ารถข้างซ้ายและข้างขวา แห่งละ 1 ดวง สูง

จากผิวทางไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.35 เมตร ห่างจากด้านข้างริมสุดของหน้ารถไม่เกิน 40 

เซนติเมตร 

     โคมไฟแสงพุ่งตํ่าจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่โคมไฟท้ายให้แสง

สว่างด้วยเทา่น้ัน 

     (ค) โคมไฟแสดงความกว้างของรถ แสงขาวหรือเหลือง จาํนวน 2 ดวง 

หรือ 4 ดวง ติดอยู่ในระดับเดียวกันที่ด้านหน้ารถข้างซ้ายและข้างขวามีจาํนวนเท่ากันทั้งสองข้าง โคมไฟ

ทุกดวงต้องให้แสงสีเดียวกัน สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2.10 เมตร โคมไฟดวง

ริมสดุห่างจากด้านข้างริมสดุของหน้ารถไม่เกนิ 40 เซนติเมตร 

     โคมไฟแสดงความกว้างของรถจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่โคม

ไฟท้ายให้แสงสว่างด้วยเทา่น้ัน 

     (ง) โคมไฟเล้ียว ชนิดใช้ไฟกระพริบ แสงเหลือง ติดที่ด้านหน้า จาํนวน 2 

ดวง และแสงเหลืองหรือแดง ติดที่ด้านท้าย จาํนวน 2 ดวง หรือ 4 ดวง ในกรณีที่รถมีความกว้างเกิน 2.10 

เมตร โคมไฟเล้ียวด้านท้ายจะมีจาํนวน 6 ดวงกไ็ด้ โดยให้ติดไว้ที่ข้างซ้ายและข้างขวามีจาํนวนเท่ากันทั้ง

สองข้าง โคมไฟทุกดวงที่ติดที่ด้านท้ายต้องให้แสงสีเดียวกัน โคมไฟดวงริมสุดห่างจากด้านข้างริมสุด

ของหน้ารถหรือท้ายรถไม่เกนิ 40 เซนติเมตร และดวงล่างสุดอยู่สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร 

แต่ไม่เกิน 2.10 เมตร โคมไฟเล้ียวทุกดวงที่อยู่ข้างเดียวกันต้องกระพริบพร้อมกันในขณะที่รถให้

สญัญาณเล้ียว 

    (จ) โคมไฟท้าย แสงแดง จาํนวน 2 ดวง หรือ 4 ดวง ในกรณีที่รถมีความ

กว้างเกิน 2.10 เมตร จะมีจาํนวน 6 ดวงกไ็ด้ ติดอยู่ในระดับเดียวกันที่ด้านท้ายรถข้างซ้ายและข้างขวา           

มีจาํนวนเทา่กนัทั้งสองข้าง สงูจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2.10 เมตร โคมไฟดวงริม

สดุห่างจากด้านข้างริมสดุของท้ายรถไม่เกนิ 40 เซนติเมตร 

     (ฉ) โคมไฟหยุด แสงแดง จาํนวน 2 ดวง หรือ 4 ดวง ติดอยู่ในระดับ

เดียวกันที่ด้านท้ายรถข้างซ้ายและข้างขวา มีจํานวนเท่ากันทั้งสองข้างสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 

เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2.10 เมตร โคมไฟดวงริมสุดห่างจากด้านข้างริมสุดของท้ายรถไม่เกิน 40 

เซนติเมตร 

     โคมไฟหยุดจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่ใช้ห้ามล้อเท่าน้ันและ

แสงต้องสมํ่าเสมอคงที่ไม่กระพริบ โคมไฟหยุดถ้ารวมอยู่ในโคมไฟท้ายจะต้องมีความสว่างมากกว่า

ความสว่างของโคมไฟท้ายน้ัน 
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     (ช) โคมไฟถอยหลัง แสงขาว จาํนวนไม่เกิน 2 ดวง ติดอยู่ท้ายรถ สูงจากผิว

ทางไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2.10 เมตร ในกรณีที่มี 2 ดวง ต้องติดอยู่ในระดับเดียวกัน และ

ห่างจากแนวกึ่งกลางท้ายรถเทา่กนัทั้งสองข้าง  

      โคมไฟถอยหลังจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่เข้าเกียร์ถอยหลัง

เทา่น้ัน 

     (ซ) โคมไฟส่องป้ายทะเบียน แสงขาว อย่างน้อย 1 ดวง แต่ไม่เกิน 2 ดวง 

ติดอยู่ด้านบน ด้านล่าง หรือด้านข้างของแผ่นป้ายทะเบียนท้ายรถมีความสว่างสามารถอ่านป้ายทะเบียน

รถได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 20 เมตร จากท้ายรถ และต้องมีที่บังมิให้แสงพุ่งออกไปทางท้ายรถ 

     โคมโฟส่องป้ายทะเบียนต้องให้แสงสว่างพร้อมกบัโคมไฟท้าย 

     (ฌ) โคมไฟแสดงส่วนสูงและประเภทของรถสาํหรับรถที่มีความสูงเกิน 

2.50 เมตร จาํนวน 4 ดวง ติดไว้ที่ด้านหน้าตอนบนของหลังคารถ ดวงริมสุดอยู่ห่างจากด้านข้างริมสุด

ของหน้ารถไม่เกนิ 10 เซนติเมตร ดวงในห่างจากดวงริมเป็นระยะประมาณ 40 เซนติเมตร และให้มีโคม

ไฟแสงแดงด้านท้ายตอนบนของหลังคารถ จาํนวน 2 ดวง ติดไว้ริมสดุของท้ายรถข้างละ 1 ดวง 

     โคมไฟแสดงส่วนสูงและประเภทของรถที่ติดไว้ที่ด้านหน้าตอนบน

ของหลังคารถให้ใช้ดังน้ี 

   1) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในประเภทการขนส่งประจาํทางใช้

แสงนํา้เงิน 

   2) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในประเภทการขนส่งไม่ประจาํทางใช้

แสงเหลือง 

   3) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในประเภทการขนส่งส่วนบุคคลใช้

แสงขาว 

   4) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในประเภทการขนส่งโดยรถขนาด

เลก็ใช้แสงม่วง 

    (ญ)  โคมไฟภายในรถ แสงขาว ติดไว้ภายในรถให้แสงสว่างพอสมควร 

และจะมีโคมไฟสาํหรับอ่านหนังสอืประจาํทุกที่น่ังด้วยกไ็ด้ 

     ประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถขนาดเลก็

ที่จะต้องมีโคมไฟภายในรถ รวมทั้งจาํนวนและตาํแหน่งของโคมไฟภายในรถ ให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่ง

ทางบกประกาศกาํหนด  

    (ฎ) โคมไฟส่องป้ายแสดงเส้นทาง แสงขาว ติดที่ด้านหน้ารถให้แสงสว่าง

พอสมควรที่ป้ายแสดงเส้นทาง 

 ขอ้ 1 ทวิ รถตามข้อ 1 อาจมีเคร่ืองอุปกรณอ์ื่นสาํหรับรถได้ภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

   (1) โคมไฟดังต่อไปน้ี ถ้าจะนาํมาใช้ต้องมีกาํลังไฟและความส่องสว่างตามที่

กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด 
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    (ก) โคมไฟแสงพุ่งไกล จาํนวน 2 ดวง มีลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1(3) (ก)  

    (ข) โคมไฟข้างรถ แสงเหลือง แต่ถ้าแสงสว่างส่องออกไปทางท้ายรถหรือ

เป็นโคมไฟ  ดวงท้ายและจะให้แสงแดงกไ็ด้ ติดอยู่สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 

2.10 เมตรที่ข้างซ้ายและข้างขวาตอนหน้าแห่งละ 1 ดวง หรือตอนท้ายแห่งละ 1 ดวง ในกรณีที่รถมีความ

ยาวเกิน  7.50 เมตร จะมีโคมไฟข้างรถที่กึ่งกลางระหว่างโคมไฟข้างรถดวงหน้าและดวงท้ายอีกแห่งละ 1 

ดวงกไ็ด้ โคมไฟข้างซ้ายและข้างขวา ต้องอยู่ในระดับและตาํแหน่งเดียวกนัและให้แสงสเีดียวกนั 

     โคมไฟข้างรถจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่โคมไฟท้ายให้แสง

สว่างด้วยเทา่น้ัน 

     (ค) โคมไฟเล้ียวข้างรถ ชนิดใช้ไฟกระพริบ แสงเหลือง ติดอยู่สูงจากผิวทาง

ไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2.10 เมตร ที่ข้างซ้ายและข้างขวารถตอนหน้าแห่งละ 1 ดวง หรือ

ตอนท้ายแห่งละ 1 ดวง ในกรณีที่รถมีความยาวเกนิ 7.50 เมตร จะมีโคมไฟเล้ียวข้างรถที่กึ่งกลางระหว่าง  

โคมไฟเล้ียวข้างรถดวงหน้าและดวงท้ายอีกแห่งละ 1 ดวงกไ็ด้ โคมไฟข้างซ้ายและข้างขวาต้องอยู่ใน

ระดับและตาํแหน่งเดียวกนั  

     โคมไฟเล้ียวข้างรถทุกดวงต้องกระพริบพร้อมกับโคมไฟเล้ียวที่

ด้านหน้าและด้านท้ายที่อยู่ข้างเดียวกนั 

     (ง) โคมไฟตัดหมอก แสงขาวหรือเหลืองอ่อน จาํนวนไม่เกิน 2 ดวง ติดที่

หน้ารถสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร แต่อยู่สูงไม่เกินโคมไฟแสงพุ่งตํ่าถ้ามี 1 ดวง ให้ติดที่

กึ่งกลาง    หน้ารถ แต่ถ้ามี 2 ดวง ให้ติดในระดับเดียวกัน และห่างจากกึ่งกลางหน้ารถเท่ากันทั้งสองข้าง 

โคมไฟทุกดวงต้องให้แสงสเีดียวกนั  

     โคมไฟตัดหมอกจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่โคมไฟแสดงความ

กว้างของรถ และโคมไฟท้ายให้แสงสว่างด้วยเท่าน้ัน ศูนย์รวมแสงต้องอยู่ตํ่ากว่าแนวขนานกับพ้ืนทาง

ราบไม่น้อยกว่า 2 องศา หรือ 0.20 เมตร ในระยะ 7.50 เมตร และไม่เฉไปทางขวา 

     (จ) โคมไฟหยุด แสงแดง จาํนวนไม่เกิน 2 ดวง ติดอยู่ในตาํแหน่งที่ให้แสง

สว่างออกไปทางท้ายรถ สงูจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร ถ้ามี 1 ดวง ต้องอยู่ในแนวกึ่งกลางท้าย

รถแต่ถ้ามี 2 ดวง ต้องอยู่ในระดับเดียวกนัห่างจากแนวกึ่งกลางท้ายรถเทา่กนัทั้งสองข้าง 

     โคมไฟหยุดจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่ใช้ห้ามล้อเท่าน้ันและแสง

ต้องสมํ่าเสมอคงที่ไม่กระพริบ 

    (2)  โคมไฟอื่นนอกจากที่กาํหนดไว้ในข้อน้ี และข้อ 1 (3) ถ้าจะนาํมาใช้ต้อง

เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเหน็ชอบ 

 ข้อ 2 นอกจากจะต้องมีเคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 แล้ว รถที่ใช้ใน

การขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 6 จะต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงที่สามารถให้รถตอนท้ายเคล่ือนตัวข้ึนลง และ

เล้ียวตามรถตอนหน้าได้โดยปลอดภัย และมีเคร่ืองบังคับที่ทาํให้รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร 

มาตรฐาน 6 ถอยหลังได้เสมือนเป็นรถตอนเดียวกนัด้วย 
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 ข้อ 3 รถตามข้อ 1 ที่กาํหนดให้มีที่สาํหรับผู้โดยสารยืนได้ ให้บริเวณพ้ืนที่สาํหรับผู้โดยสาร

ยืนต้องเป็นพ้ืนที่ราบ ซ่ึงมีความกว้างและความยาวพอเหมาะที่จะให้ผู้โดยสารยืนได้ โดยถือเกณฑ์พ้ืนที่

ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเซนติเมตร ต่อผู้โดยสารยืน 1 คน 

 ข้อ 4 รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 มาตรฐาน 2 มาตรฐาน 4 และมาตรฐาน 6 ซ่ึง

มีที่เกบ็สมัภาระได้ ให้มีที่เกบ็สมัภาระไว้ที่ด้านล่างของรถหรือช้ันภายในรถ 

  รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 3 (ข) (ง) (จ) (ฉ) ซ่ึงมีที่เกบ็สัมภาระได้ ให้มีที่เกบ็

สมัภาระไว้ที่ด้านล่างของรถน้ันภายในรถหรือบนหลังคากไ็ด้ 

  รถขนาดเลก็ ให้มีที่เกบ็สมัภาระไว้บนหลังคาหรือภายในรถ โดยจะมีไว้ที่ด้านล่างด้วยกไ็ด้ 

 ข้อ 5 รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 มาตรฐาน 2 มาตรฐาน 4 (ก) (ข) (ค)      และ 

(ง) มาตรฐาน 5 (ก) และมาตรฐาน 6 (ก) ต้องมีเคร่ืองปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสามารถ         ปรับ

อากาศภายในรถให้มีอุณหภมิูสมํ่าเสมอพอเหมาะ และมีระบบระบายอากาศที่เหมาะสมเพียงพอ 

 เคร่ืองปรับอากาศและระบบระบายอากาศตามวรรคหน่ึง ต้องมีระบบการทาํงาน 

คุณลักษณะเฉพาะ หรือขนาด ตามเง่ือนไขที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนดหรือให้ความเหน็ชอบ 

 ข้อ 6 รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 มาตรฐาน 4 (ก) (ข) และรถที่ใช้ในการ    

ขนส่งผู้โดยสารมาตรฐานอื่นซ่ึงมีห้องสุขภัณฑ์ได้ ให้มีห้องสุขภัณฑ์ภายในรถ ซ่ึงมีขนาดความกว้าง 

ความยาวและความสูงพอสมควร สาํหรับใช้ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะได้ และมีอ่างสาํหรับล้างมือด้วย

ห้องสขุภัณฑจ์ะต้องมีที่สาํหรับเกบ็อุจจาระ และปัสสาวะอย่างดี ไม่ร่ัวซึม และป้องกนักล่ินเหมน็ได้ 

 ข้อ 7 รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 มาตรฐาน 4 (ก) (ข) และรถที่ใช้ในการ 

ขนส่งผู้โดยสารมาตรฐานอื่นซ่ึงมีที่เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมได้ ให้มีที่เตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม

ขนาดพอสมควรอยู่ตอนท้ายภายในรถ 

 ข้อ  8 นอกจากจะต้องมีเคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 แล้ว รถที่ใช้   

ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 และมาตรฐาน 4 (ก) (ข) อย่างน้อยจะต้องมีอุปกรณ์ให้เสียงและ

ประชาสมัพันธ ์ดังน้ี 

 (1) เคร่ืองรับวิทยุ 1 เคร่ือง 

 (2) เคร่ืองเล่นเทปบันทกึเสยีง 1 เคร่ือง 

 (3) เคร่ืองขยายเสยีง ขนาดพอสมควร 1 เคร่ือง 

 อุปกรณ์ให้เสยีงและประชาสมัพันธต์าม (1) (2) และ (3) อาจรวมอยู่ในเคร่ืองเดียวกนัได้ 

 ข้อ 9 รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 มาตรฐาน 2 และมาตรฐาน 6 ต้องมีเคร่ือง

ดับเพลิงอย่างน้อย 2 เคร่ือง  

 รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 (ก) (ข) (ค) (ง) ต้องมีเคร่ืองดับเพลิงอย่างน้อย    

ช้ันละ 2 เคร่ือง 

 เคร่ืองดับเพลิงตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให้เป็นไปตามชนิด ประเภท และขนาดตามที่

กรมการขนส่งทางบกกาํหนด โดยให้ติดต้ังไว้ภายในรถในที่เหมาะสมซ่ึงพร้อมที่จะใช้การได้ทุกขณะ 
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 ข้อ 10 รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 5 จะต้องมีเคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบ     

ดังต่อไปน้ี 

   (1) คัสซี ตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกเหน็ชอบให้ใช้เป็นคัสซีรถโดยสาร แต่ทั้งน้ี

จะต้องประกอบด้วย 

   (ก) โครงคัสซี ทาํด้วยโลหะแขง็แรงตลอดความยาวของตัวถังรถเม่ือต่อตัวถัง

แล้ว สามารถรับนํา้หนักเตม็อตัราบรรทุกได้ทุกสภาพการใช้งานของรถ 

   (ข) กนัชน 

   ให้มีกนัชนท้ายที่ติดต้ังเสมอกบัท้ายรถหรือย่ืนจากท้ายรถในระยะห่างพอสมควร 

และจะมีกนัชนหน้าหรือไม่กไ็ด้ 

   (ค) อุปกรณ์ต่อพ่วง ซ่ึงได้แก่ แขนพ่วงทาํด้วยโลหะขนาดพอสมควร สามารถ    

ลากจูงได้ในขณะบรรทุกเตม็อตัรา และสามารถเคล่ือนตัวข้ึนลงได้ พร้อมทั้งมีจานหมุนทาํด้วยโลหะหรือ

อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นใดที่ได้รับความเหน็ชอบจากกรมการขนส่งทางบกติดบนเพลาล้อหน้า ทาํให้ล้อคู่หน้า

เล้ียวตามรถลากจูงได้โดยปลอดภัย และมีเคร่ืองบังคับให้รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 5 ขณะ

ต่อกับรถลากจูงสามารถถอยหลังได้ ความยาวของแขนพ่วงให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบก

ประกาศกาํหนด 

    (ง) กงล้อและยาง 

    กงล้อทาํด้วยโลหะและยางเป็นชนิดกลวงสบูลม ที่มีขนาดสามารถรับนํา้หนักเตม็

อตัราบรรทุกได้โดยปลอดภัย 

    (จ) เพลาล้อที่มีขนาดสามารถรับนํา้หนักเตม็อตัราบรรทุกได้โดยปลอดภัย 

    (ฉ) สปริงและเคร่ืองผ่อนคลายความสั่นสะเทอืน 

    สปริงมีขนาดสามารถรับนํา้หนักและการสั่นสะเทอืนของตัวรถเตม็อัตราบรรทุก    

ได้โดยปลอดภัย และมีเคร่ืองผ่อนคลายความสั่นสะเทอืนที่ล้อทุกล้อ เพลาละไม่น้อยกว่า 2 ชุด ซ่ึง

สามารถผ่อนคลายความสั่นสะเทอืนได้ตามสมควร 

  (ช) แผ่นบังโคลนที่ล้อทุกล้อ มีขนาดอย่างน้อยเตม็ความกว้างของยางล้อทาํด้วย

โลหะหรือยาง หรือวัสดุอื่นใด ทั้งน้ี อาจใช้พ้ืนรถที่เป็นโลหะแทนแผ่นบังโคลนได้ แต่ด้านหลังล้อทุกล้อ

ต้องมีแผ่นยางแขวนไว้เตม็ความกว้างของยางล้อ ระยะห่างพอสมควร และสูงจากพ้ืนไม่เกิน 25 

เซนติเมตร 

  (ซ) ระบบห้ามล้อ จะต้องเป็นระบบที่สามารถห้ามล้อได้โดยใช้เคร่ืองห้ามล้อจาก

รถ ลากจูง และต้องมีระบบห้ามล้อฉุกเฉินที่สามารถทาํให้รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 5 หยุด

ได้โดยอตัโนมัติในกรณีที่หลุดจากรถลากจูง 

    (ฌ) ระบบไฟฟ้า  

    ให้ใช้สายไฟที่มีฉนวนหุ้มสาย และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่

ผ่านในสายน้ัน การเดินสายไฟภายในและภายนอกต้องเรียบร้อย และไม่เป็นเหตุให้เกิดการลัดวงจร
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หรือเกิดอันตรายได้ง่าย ส่วนตัวถังที่ทาํด้วยวัสดุสื่อไฟฟ้าต้องต่อให้ร่วมกับแบตเตอร่ีของรถ ข้ัวสายไฟ 

สวิทช์ที่อาจเกดิประกายไฟได้ ต้องใช้ฉนวนหุ้มปิด 

   (2) ตัวถัง ยึดติดกบัโครงคัสซีอย่างม่ันคงแขง็แรง สามารถรับนํา้หนักเตม็อัตราบรรทุก

ได้ทุกสภาพการใช้งานของรถ รูปร่างภายนอกต้องไม่มีส่วนย่ืนที่แหลมหรือคมอนัอาจก่อให้เกิดอันตราย  

แบบตัวถังของรถให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนดหรือตามที่กรมการขนส่งทางบก

ให้ความเหน็ชอบ แต่ทั้งน้ีจะต้องประกอบด้วย 

    (ก) กระจกกันลมหน้า กระจกกันลมหลัง และส่วนประกอบของตัวถังที่เป็น

กระจก      จะต้องเป็นกระจกนิรภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเหน็ชอบ 

    (ข) สภีายนอกและภายในซ่ึงมีลักษณะเรียบร้อย 

    (ค) เคร่ืองหมายเป็นแผ่นโลหะสี่เหล่ียมมุมฉาก ความยาวไม่น้อยกว่าด้านละ            

30 เซนติเมตร พ้ืนสีขาวหรือสีเหลือง ขอบสีแดง ความกว้างของขอบสีแดงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร

โดยรอบ สามารถสะท้อนแสงมองเหน็ได้ชัดเจนในเวลากลางคืน ที่ระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร ตรงกลาง

มีรูปรถพ่วงหรืออกัษรไทยว่า “รถพ่วง” สีดาํติดอยู่ที่ด้านท้ายในระดับสูงไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และ

ไม่เกนิ 1.50 เมตร 

    ตัวอักษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายอื่นใดที่ด้านข้าง ด้านหน้า และด้านหลังของ

ตัวถัง   ให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด หรือตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความ

เหน็ชอบ 

    (ง) หลังคา ทาํด้วยวัสดุที่ม่ันคงแขง็แรง สามารถกนัแดดกนัฝนได้  

    (จ) พ้ืนรถ พ้ืนที่ม่ันคงแขง็แรง 

    (ฉ) หน้าต่างที่ด้านข้างรถ ซ่ึงมีขนาดและจาํนวนตามสมควร บานหน้าต่างเป็น

ชนิด    ปิดเปิดได้ ทาํด้วยวัสดุที่ม่ันคงแขง็แรง สามารถกันแดดกันฝนได้ มีกลอนหรือสลักสาํหรับยึด ถ้า

บานหน้าต่างทาํด้วยวัสดุโปร่งแสง ต้องมีวัสดุสาํหรับบังหรือกรองแสงแดด ขนาดเตม็พ้ืนที่ของวัสดุโปร่ง

แสงน้ัน 

    บานหน้าต่างของรถปรับอากาศจะเป็นชนิดปิดเปิดไม่ได้กไ็ด้ ถ้าเป็นชนิดปิดเปิด

ไม่ได้ ตัวถังจะต้องให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดีในกรณีที่เคร่ืองปรับอากาศขัดข้อง 

    (ช) ประตูทางข้ึนลงและประตูฉุกเฉิน 

    ประตูทางข้ึนลง อยู่ที่ด้านข้างของรถ บันไดทางข้ึนลงจะต้องไม่ย่ืนออกนอกรถ 

    ประตูฉุกเฉิน อยู่ที่ด้านข้างข้างขวาหรือที่ด้านท้ายของรถ มีบานประตูเตม็

ส่วนกว้างและส่วนสงู มีเคร่ืองหมายแสดงว่าเป็นประตูฉุกเฉินพร้อมด้วยคาํอธบิายวิธเีปิดเป็นภาษาไทย 

    ประเภทของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 5 ที่จะบังคับให้มีประตูทาง

ข้ึนลงและประตูฉุกเฉิน จาํนวน ขนาด และตาํแหน่งของประตูทางข้ึนลงและประตูฉุกเฉิน ให้เป็นไป

ตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด หรือตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเหน็ชอบ 

    (ซ) ที่น่ังผู้โดยสาร ซ่ึงมีลักษณะเช่นเดียวกบัที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 (2) (ฎ)  
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    (ฌ) ราวยึดเหน่ียวที่ม่ันคงแขง็แรงและสะอาดเรียบร้อย ตรึงแน่นกับเพดาน

ภายใน โดยมีความยาวและระยะห่างตามความเหมาะสม หรือมีที่ยึดเหน่ียวอื่นใดที่ใช้การได้ทดัเทยีมกัน 

และที่ประตูทางข้ึนลงต้องมีราวสาํหรับยึดเหน่ียวติดไว้ตามความเหมาะสมอย่างน้อยประตูละ 1 ราว 

    (ญ) กร่ิงสัญญาณหยุดรถที่มีเสียงดังพอสมควร พร้อมด้วยที่กดกร่ิงสัญญาณติด

ไว้   ภายในรถ 

    ประเภทของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 5 ที่จะบังคับให้มีกร่ิง

สัญญาณหยุดรถตามวรรคหน่ึง จาํนวน และตาํแหน่งที่ติดต้ังกร่ิงสัญญาณหยุดรถให้เป็นไปตามที่

กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด หรือตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเหน็ชอบ 

     (ฎ) แผ่นสะท้อนแสงมีดังต่อไปน้ี 

    (1) สแีสง มีจาํนวน ขนาด และลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 (2) (ฒ) 

    (2) สีเหลือง มีขนาดและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 (2) (ฒ) ติดที่หน้า

รถข้างซ้ายและข้างขวาแห่งละ 1 แผ่น ห่างจากด้านข้างริมสดุของหน้ารถไม่เกิน 15 เซนติเมตร สูงจากผิว

ทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกนิ 1.50 เมตร สามารถสะท้อนแสงเหน็ได้ในเวลากลางคืนในระยะ

ไม่น้อยกว่า 150 เมตร 

    (ฏ) เขม็ขัดนิรภัย ตามประเภทของรถ และตามแบบที่กรมการขนส่งทางบก

ประกาศกาํหนด 

  (3) โคมไฟดังต่อไปน้ี ที่ทาํงานได้ร่วมกับรถที่ใช้ลากจูง และมีกาํลังไฟ และความส่อง

สว่างตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด 

 (ก) โคมไฟเล้ียว ติดที่ด้านท้ายรถข้างซ้ายและข้างขวา มีจาํนวนและลักษณะ

ตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 (3) (ง)  

 (ข) โคมไฟท้าย มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 (3) (จ)  

 (ค) โคมไฟหยุด มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 (3) (ฉ)  

 (ง) โคมไฟถอยหลัง มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 (3) (ช) 

 (จ) โคมไฟส่องป้ายทะเบียน มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 (3)(ซ)  

 (ฉ) โคมไฟแสดงส่วนสูงท้ายรถ แสงแดง ติดบนหลังคาท้ายรถห่างจากด้านข้าง    

ริมสดุไม่เกนิ 10 เซนติเมตร ข้างละ 1 ดวง  

 (ช) โคมไฟภายในรถ มีลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 (3) (ญ) 

 (ซ) โคมไฟข้างรถ แสงเหลือง แต่ถ้าแสงสว่างส่องออกไปทางท้ายรถหรือเป็น

โคมไฟ  ดวงท้ายจะให้แสงแดงกไ็ด้ ติดอยู่สงูจากผิวทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2.10 เมตร     

ที่ข้างซ้ายและข้างขวารถในระดับเดียวกนัตอนหน้าห่างจากหน้าสดุรถไม่เกิน 80 เซนติเมตร (ไม่รวมแขน

พ่วง) แห่งละ 1 ดวง ตอนท้ายห่างจากท้ายสดุรถไม่เกนิ 30 เซนติเมตร แห่งละ 1 ดวง ในกรณีที่รถมีความ

ยาวเกิน 6 เมตร ให้มีโคมไฟข้างรถที่กึ่งกลางระหว่างโคมไฟข้างรถดวงหน้าและดวงท้ายอีกแห่งละ 1 
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ดวง ถ้ามีมากกว่า 1 ดวง ระยะห่างระหว่างโคมไฟแต่ละดวงในข้างเดียวกันต้องเท่ากัน และห่างกันไม่

น้อยกว่า 3 เมตร 

    โคมไฟข้างรถจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่โคมไฟท้ายรถให้แสงสว่างด้วย

เทา่น้ัน 

 ข้อ 10  ทวิ รถตามข้อ 10 อาจมีเคร่ืองอุปกรณ์อื่นสาํหรับรถได้ภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

 (1) โคมไฟหยุด มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 ทวิ (1) (จ) มีกาํลังไฟและ

ความส่องสว่างตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด 

 (2) โคมไฟอื่นนอกจากที่กาํหนดไว้ในข้อน้ีและข้อ 10 (3) ถ้าจะนาํมาใช้ต้องเป็นไปตามที่

กรมการขนส่งทางบกให้ความเหน็ชอบ 

 ข้อ 11 รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 5 ที่มีที่เกบ็สัมภาระ ให้มีที่เกบ็สัมภาระไว้ที่

ด้านล่างของรถ 

 ข้อ 12 ให้นาํข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 มาใช้บังคับแก่รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร  

มาตรฐาน 5 โดยอนุโลม 

 ข้อ 13 รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถขนาดเลก็ ให้มีขนาดตามมาตรฐานที่กาํหนดไว้ 

ดังต่อไปน้ี 

  (1) ความกว้าง เม่ือวัดจากส่วนที่กว้างที่สุดของตัวถัง รวมส่วนประกอบที่ย่ืนออกจากตัวถัง 

แต่ไม่รวมกระจกเงาสาํหรับมองหลัง จะต้องไม่เกิน 2.50 เมตร แต่ทั้งน้ีตัวถังด้านข้างจะย่ืนเกินขอบยาง

ด้านนอกของเพลาท้ายได้ไม่เกนิ 18 เซนติเมตร 

   (2) ความสงู 

  ความสงูภายนอกของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 2 (ค) (ง) (จ) มาตรฐาน 3 (ค) 

(ง) (จ) (ฉ) และรถขนาดเลก็ เม่ือวัดจากพ้ืนราบถงึส่วนที่สงูที่สดุของรถ จะต้องไม่เกนิ 3.20 เมตร 

  ความสูงภายนอกของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 มาตรฐาน 2 (ก) (ข) 

มาตรฐาน 3 (ก) (ข) มาตรฐาน 5 และมาตรฐาน 6 เม่ือวัดจากพ้ืนราบถึงส่วนที่สูงที่สุดของรถ จะต้องไม่

เกนิ 3.80 เมตร 

  ความสูงภายนอกของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 และมาตรฐาน 7 เม่ือวัด

จากพ้ืนที่ราบถึงส่วนที่สงูที่สดุของรถ จะต้องไม่เกนิ 4.50 เมตร 

  ความสงูภายในของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถขนาดเลก็ให้เป็นไปตามที่กรมการ

ขนส่งทางบกประกาศกาํหนดหรือให้ความเหน็ชอบ 

  ความสูงของรถต้องไม่ทาํให้รถมีการทรงตัวได้น้อยกว่าเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบก

ประกาศกาํหนดหรือให้ความเหน็ชอบ 
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   (3) ความยาว 

  ความยาวของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 มาตรฐาน 2 (ก) มาตรฐาน      2 (ข) 

มาตรฐาน 3 (ก) มาตรฐาน 3 (ข) มาตรฐาน 4 และมาตรฐาน 7 เม่ือวัดจากกนัชนหน้าถึง   ส่วนท้ายสุดของ

รถ จะต้องไม่เกนิ 12 เมตร 

  ความยาวของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 2 (ค) มาตรฐาน 2 (ง) มาตรฐาน 2 (จ) 

มาตรฐาน 3 (ค) มาตรฐาน 3 (ง) มาตรฐาน 3 (จ) มาตรฐาน 3 (ฉ) มาตรฐาน 5 และรถ  ขนาดเลก็ เม่ือวัด

จากกนัชนหน้าหรือส่วนหน้าสดุไม่รวมแขนพ่วงถึงส่วนท้ายสดุของรถ จะต้องไม่เกนิ 10 เมตร 

  ความยาวของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 6 เม่ือวัดจากกันชนหน้าถึง      ส่วน

ท้ายสดุของรถ จะต้องไม่เกนิ 18 เมตร 

 (4) ส่วนย่ืนหน้า เม่ือวัดจากส่วนหน้าสุดของตัวถัง ไม่รวมกันชนหรือแขนพ่วงถึงศูนย์กลาง

เพลาล้อหน้า จะต้องมีความยาวไม่เกินกึ่งหน่ึงของช่วงล้อ หรือไม่เกนิกึ่งหน่ึงของช่วงล้อตอนหน้า     ใน

กรณีที่รถน้ันเป็นรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 6 

  ช่วงล้อ หมายความว่า ระยะระหว่างศูนย์กลางเพลาล้อหน้าสุดถึงศูนย์กลางเพลาล้อท้าย 

หรือศูนย์กลางเพลาล้อคู่ท้าย ในกรณีเพลาล้อคู่ท้ายเป็นเพลาคู่ 

  ช่วงล้อของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 6 หมายความว่า ระยะระหว่าง     

ศูนย์กลางเพลาล้อคู่หน้าสดุถึงศูนย์กลางเพลาล้อท้าย หรือศูนย์กลางเพลาล้อคู่ท้ายของรถตอนหน้าและ

ระยะระหว่างศูนย์กลางเพลาล้อท้ายหรือเพลาล้อคู่ท้ายของรถตอนหน้าถึงศูนย์กลางเพลาล้อ หรือ

ศูนย์กลางระหว่างเพลาล้อคู่ของรถตอนท้าย 

 (5) ส่วนย่ืนท้าย เม่ือวัดจากส่วนท้ายสุดของตัวถังส่วนบรรทุกไม่รวมกันชนถึงศูนย์กลาง

เพลาล้อท้าย หรือถึงศูนย์กลางเพลาล้อคู่ท้าย ในกรณีเพลาล้อคู่ท้ายเป็นเพลาคู่จะต้องมีความยาวไม่เกิน

สองในสามของช่วงล้อ 

  รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีประตูทางข้ึนลงด้านท้าย และรถที่ใช้ในการขนส่ง          

ผู้โดยสารมาตรฐาน 6 น้ัน ส่วนย่ืนท้ายจะต้องมีความยาวไม่เกนิกึ่งหน่ึงของช่วงล้อหรือไม่เกินกึ่งหน่ึงของ

ช่วงล้อตอนท้าย 

 ข้อ 14 รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 5 มาตรฐาน 6 และมาตรฐาน 7 ซ่ึงเป็น     รถ

เฉพาะกิจจะมีความกว้าง ความสูง ความยาว ส่วนย่ืนหน้าและส่วนย่ืนท้าย เกินกว่าที่กาํหนดไว้ในข้อ 13 

กไ็ด้ หากมีความจาํเป็นตามลักษณะของการใช้งานเฉพาะกิจ แต่ต้องได้รับความเหน็ชอบจากกรมการ

ขนส่งทางบก 

  ข้อ 15 รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 1 ลักษณะ 2 ลักษณะ 3 ลักษณะ 4 

ลักษณะ 5 และลักษณะ 9 จะต้องมีเคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบ ดังต่อไปน้ี 

  (1) คัสซี ตามแบบที่ผู้ผลิตออกแบบ และกรมการขนส่งทางบกเหน็ชอบให้ใช้เป็นคัสซี        

รถบรรทุก แต่ทั้งน้ี จะต้องประกอบด้วย 
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   (ก) โครงคัสซี ทาํด้วยโลหะแขง็แรงตลอดความยาวของตัวถังรถ เม่ือต่อตัวถังแล้ว

สามารถรับนํา้หนักเตม็อตัราบรรทุกได้ทุกสภาพการใช้งานของรถ 

   (ข) กนัชน 

   ให้มีกนัชนหน้าย่ืนจากหน้ารถระยะห่างพอสมควร 

   สาํหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 4 จะต้องมีกันชนท้ายย่ืนจากท้าย

รถระยะห่างพอสมควร 

   (ค) ระบบบังคับเล้ียวที่ทาํงานได้คล่องตัว พวงมาลัยอยู่ในตาํแหน่งที่ผู้ขับรถสามารถ

บังคับรถได้สะดวกและปลอดภัย กลไกบังคับต้องไม่สัมผัสกับส่วนอื่นใดของรถ อัตราส่วนระหว่างมุม

หมุนของพวงมาลัย กับมุมเล้ียวของล้อทั้งซ้ายและขวาต้องใกล้เคียงกัน แรงที่ใช้หมุนพวงมาลัยให้รถ

เล้ียวซ้ายหรือขวาจะต้องใกล้เคียงกนัและไม่มากเกนิสมควร 

   (ง) กงล้อและยาง 

   กงล้อทาํด้วยโลหะและยางเป็นชนิดกลวงสูบลม ที่มีขนาดสามารถรับนํ้าหนักเตม็

อตัราบรรทุกได้โดยปลอดภัย 

   (จ) เพลาล้อที่มีขนาดสามารถรับนํา้หนักเตม็อตัราบรรทุกได้โดยปลอดภัย 

   (ฉ) สปริงและเคร่ืองผ่อนคลายความสั่นสะเทอืน 

   สปริงมีขนาดสามารถรับนํา้หนักและการสั่นสะเทอืนของตัวรถขณะบรรทุกเตม็อตัรา

ได้โดยปลอดภัย และมีเคร่ืองผ่อนคลายความสั่นสะเทอืนที่เพลาล้อหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชุด ซ่ึงสามารถ

ผ่อนคลายความสั่นสะเทอืนได้ตามสมควร 

   (ช) แผ่นบังโคลนที่ล้อทุกล้อ มีขนาดอย่างน้อยเตม็ความกว้างของยางล้อ ทาํด้วย

โลหะหรือยาง หรือวัสดุอื่นใด สาํหรับล้อหลังสดุของรถ ส่วนล่างสดุของแผ่นบังโคลน ต้องสูงจากพ้ืนราบ    

ไม่เกนิ 25 เซนติเมตร 

   (ซ) ห้ามล้อมือที่มีประสทิธภิาพตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด 

   (ฌ) ห้ามล้อเท้าที่บังคับที่ล้อทุกล้อ ซ่ึงจะเป็นระบบไฮดรอลิค หรือระบบลมกไ็ด้ ถ้า

เป็นระบบลม ให้มีเคร่ืองวัดความดันของลม หรือสัญญาณเตือนไว้ในที่ซ่ึงผู้ขับรถมองเหน็ได้ง่าย ทั้งน้ี    

โดยมีประสทิธภิาพตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด 

   (ญ) เคร่ืองกาํหนดพลังงานที่สามารถขับเคล่ือนรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมและใน

สภาพใช้งานตามปกติ ซ่ึงต้องไม่เกินเกณฑ์กาํลังที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด และเคร่ือง

กาํเนิดพลังงานจะต้องไม่ทาํให้เกดิกา๊ซ ฝุ่ น ควัน ละอองเคมี และเสียงเกินเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบก

ประกาศกาํหนด ทั้งน้ี ให้มีฝาครอบเคร่ืองกาํเนิดพลังงานขนาดปิดเคร่ืองได้สนิทและสามารถเกบ็เสียง

ได้ตามความเหมาะสม 

   (ฎ) ระบบไอเสยีที่มีเคร่ืองระงับเสียง มีการบังหรือกันท่อไอเสียมิให้สัมผัสกับวัสดุติด    

ไฟง่าย อันเป็นส่วนประกอบของรถ ส่วนปลายของท่อไอเสียต้องขนานกับผิวทางและตรงไปตามความ

ยาวของรถ 
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   สาํหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 4 น้ัน ส่วนใดส่วนหน่ึงของท่อไอเสีย 

จะต้องไม่อยู่ใต้ถังสาํหรับบรรทุก 

   สาํหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของลักษณะ 9 ที่ใช้ลากจูงรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์

หรือสิ่งของลักษณะ 7 หรือลักษณะ 8 ทอ่ไอเสยีจะต้ังข้ึนในแนวด่ิงและไม่ตํ่ากว่าส่วนสงูของรถน้ันกไ็ด้ 

   (ฏ) ระบบส่งกาํลังงาน ประกอบด้วยคลัทช์ เฟืองส่งกาํลัง เพลาส่งกาํลัง ข้อต่อต่าง ๆ 

และเฟืองท้าย สามารถส่งกาํลังขับเคล่ือนรถในขณะที่มีนํา้หนักเตม็อัตราบรรทุกได้โดยปลอดภัย     และ

ให้มีห่วงหรือโซ่รองรับเพลาส่งกาํลังที่ทาํด้วยโลหะที่มีขนาดสามารถรองรับเพลาส่งกาํลัง ในกรณี ที่หลุด 

หรือขาดไม่ให้กระแทกผิวทางได้ 

   (ฐ) ระบบสตาร์ทเคร่ืองกาํเนิดพลังงาน พร้อมสวิทช์ใช้การได้ดีที่ผู้ขับรถสามารถ

สตาร์ทเคร่ืองได้จากที่น่ังผู้ขับรถ 

   (ฑ) ระบบไฟฟ้า 

   ให้ใช้สายไฟที่มีฉนวนหุ้มสาย และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผ่านใน

สายน้ัน การเดินสายไฟภายในและภายนอกต้องเรียบร้อย และไม่เป็นเหตุให้เกิดการลัดวงจร หรือเกิด

อันตรายได้ง่าย ส่วนตัวถังที่ทาํด้วยวัสดุสื่อไฟฟ้าต้องต่อให้ร่วมกับแบตเตอร่ี ต้องยึดแน่นกับตัวรถ ใน

กรณีที่แบตเตอร่ีอยู่ในช่องแคบของตัวถัง จะต้องมีไม้หรือฉนวนกั้นตามความเหมาะสมด้วย 

   (ฒ) แตรสัญญาณชนิดไฟฟ้าเสียงเดียว ดังพอสมควร ความดังของเสียงแตรจะต้อง

อยู่ในเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด แตรสัญญาณอย่างอื่น นอกจากแตรไฟฟ้า หากจะ

นาํมาใช้ต้องได้รับความเหน็ชอบจากกรมการขนส่งทางบก ห้ามนาํแตรสัญญาณที่มีเสียงทาํให้เกิดความ

ราํคาญหรือรบกวนสาธารณชนมาใช้ 

   (ณ) ถังเช้ือเพลิงที่ใช้กับเคร่ืองกาํเนิดพลังงานซ่ึงมีสภาพไม่ร่ัวซึม มีฝาปิดอย่างดีและ     

มีขนาดพอสมควร ติดตั้งไว้ในที่ปลอดภัย ซ่ึงป้องกันการเกดิเพลิงไหม้ รวมทั้งท่อส่งเช้ือเพลิงต้องมี

สภาพดี ไม่ร่ัวซึม หรือเกดิอนัตรายได้ง่าย 

   (ด) เคร่ืองวัดความเร็วสามารถอ่านความเร็วของรถเป็นกิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

คลาดเคล่ือนได้ไม่เกนิร้อยละสบิ และจะต้องมีแสงสว่างให้สามารถอ่านความเรว็ในเวลากลางคืนได้ 

   (ต) เคร่ืองบันทึกความเร็วชนิดที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก           

ซ่ึงสามารถบันทกึระยะทาง เวลา และความเรว็ของรถตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง บนกระดาษกร๊าฟโดยอตัโนมัติ 

   ประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่จะบังคับให้มีเคร่ือง

บันทกึความเรว็ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด 

 (2) ตัวถังยึดติดกับโครงคัสซีอย่างม่ันคงแขง็แรง สามารถรับนํา้หนักเตม็อัตราบรรทุกได้     

ทุกสภาพการใช้งานของรถ รูปร่างภายนอกต้องไม่มีส่วนย่ืนที่แหลมหรือคมอันอาจก่อให้เกิดอันตราย 

แบบตัวถังของรถให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนดหรือตามที่กรมการขนส่งทางบก

ให้ความเหน็ชอบ แต่ทั้งน้ี จะต้องประกอบด้วย 
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   (ก) ห้องผู้ขับรถทาํด้วยโลหะแขง็แรง มีประตูทั้งสองข้าง มีที่น่ังผู้ขับรถต้ังอยู่ใน

ตาํแหน่งเหมาะสมที่สามารถบังคับรถได้ดี และสามารถมองเหน็สภาพการจราจรด้านหน้า ด้านข้าง และ      

ด้านหลัง เม่ือใช้กระจกเงาสาํหรับมองหลังได้อย่างชัดเจน 

   ประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่จะบังคับให้มีห้องผู้ขับ

รถตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด 

    (ข) กระจกกันลมและส่วนประกอบของตัวถังที่เป็นกระจก ต้องเป็นกระจกนิรภัย

ตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเหน็ชอบ 

   กระจกกันลมหน้า ต้องมีขนาดที่ผู้ขับรถสามารถมองเหน็สภาพการจราจรได้ดี และ

ห้ามมิให้นาํวัสดุอื่นใดมาติดหรือบังส่วนใดส่วนหน่ึงของกระจก เว้นแต่เป็นการติดเคร่ืองหมายหรือ

เอกสารตามที่กฎหมายกาํหนด หรือเป็นการติดวัสดุเพ่ือบังหรือกรองแสงแดดไว้ที่ด้านบนของกระจก

ตามขนาดที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด  

   (ค) กระจกเงาสาํหรับมองหลังอย่างน้อย 1 บาน ซ่ึงทาํให้ผู้ขับรถมองเหน็สภาพ

การจราจรด้านข้าง ด้านหลัง และภายในรถได้ทุกขณะ 

   (ง) เคร่ืองปัดนํา้ฝน มีใบปัดนํา้ที่กระจกหน้ารถ และมีขนาดที่สามารถปัดนํา้ได้เน้ือที่

กว้างพอที่ผู้ขับรถมองเหน็สภาพการจราจรด้านหน้ารถได้อย่างชัดเจน 

   (จ) ตัวถังส่วนที่บรรทุก ให้มีลักษณะและมาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบก

ประกาศกาํหนด แต่ความสูงของตัวถังส่วนที่บรรทุกที่มีลักษณะเป็นกระบะทบึสาํหรับรถที่มีนํา้หนักรถ

และ      นํา้หนักบรรทุกรวมกันเกิน 8,000 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 18,000 กิโลกรัม เม่ือวัดจากพ้ืนกระบะ       

จะต้องไม่เกิน 60 เซนติเมตร และสาํหรับรถที่มีนํา้หนักรถและนํา้หนักบรรทุกรวมกันเกิน 18,000 

กโิลกรัม เม่ือวัดจากพ้ืนกระบะจะต้องไม่เกนิ 80 เซนติเมตร 

   (ฉ) ตัวอกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายอื่นใดที่ด้านข้าง ด้านหน้า และด้านท้ายของตัวถัง 

ให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด หรือตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเหน็ชอบ 

   (ช) สภีายนอกซ่ึงมีลักษณะเรียบร้อย 

      (ซ) แผ่นสะท้อนแสงสีแดง มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 (2) (ฒ) 

ในกรณีที่เป็นรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ส่วนบรรทุกเป็นตู้ทบึให้ติดแผ่นสะท้อนแสงสีเหลืองที่

มุมบนของตัวถังด้านท้ายแห่งละ 1 แผ่นด้วย 

      (ฌ) เขม็ขัดนิรภัย ตามประเภทของรถและตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกประกาศ

กาํหนด 

 (3) โคมไฟดังต่อไปน้ี ที่มีกาํลังไฟและความส่องสว่างตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศ

กาํหนด 

   (ก) โคมไฟแสงพุ่งไกล มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 (3) (ก)  

   (ข) โคมไฟแสงพุ่งตํ่า มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 (3) (ข)  

   (ค) โคมไฟแสดงความกว้างของรถ มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 (3)(ค)  
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   (ง) โคมไฟเล้ียว มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 (3) (ง) 

   (จ) โคมไฟท้าย มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 (3) (จ) 

   (ฉ) โคมไฟหยุด มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 (3) (ฉ)  

   (ช) โคมไฟถอยหลัง มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 (3) (ช) 

   (ซ) โคมไฟส่องป้ายทะเบียน มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 (3) (ซ)  

   (ฌ) โคมไฟแสดงส่วนสูงและประเภทของรถ แสงเขียว มีจาํนวนและลักษณะตามที่

กาํหนดไว้ในข้อ 1 (3) (ฌ) สาํหรับรถที่มีตัวถังส่วนบรรทุกเป็นตู้ทบึหรือเป็นกระบะที่มีหลังคาถาวรให้มี

โคมไฟแสดงส่วนสูงแสงแดง ติดอยู่ในระดับเดียวกันที่ด้านท้ายรถตอนบนหลังคา จาํนวน 2 ดวง แต่ละ

ดวงห่างจากด้านข้างริมสดุของรถไม่เกนิ 10 เซนติเมตร 

   (ญ) โคมไฟภายในรถ แสงขาว ติดไว้ภายในห้องผู้ขับรถให้แสงสว่างพอสมควร 

 ข้อ 16 นอกจากจะต้องมีเคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 15 แล้ว 

  (1) รถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของ ลักษณะ 9  ที่ใช้ลากจูงรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ

สิ่งของลักษณะ 6 จะต้องมีเคร่ืองต่อพ่วงทาํด้วยโลหะแขง็แรงสาํหรับยึดแขนพ่วงของรถพ่วง 

  (2) รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลักษณะ 9 ที่ใช้ลากจูงรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ

สิ่งของลักษณะ 7 หรือลักษณะ 8 จะต้องมีจานพ่วงหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นใดที่ได้รับความเหน็ชอบจาก

กรมการขนส่งทางบก ทาํด้วยโลหะ พร้อมด้วยเคร่ืองสาํหรับลอ็คสลักพ่วงของรถกึ่งพ่วง หรือรถกึ่งพ่วง

บรรทุกวัสดุยาว เพ่ือมิให้หลุดจากกนัในขณะใช้งาน 

 ข้อ 17 นอกจากจะต้องมีเคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 15 แล้ว รถที่ใช้

ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของลักษณะ 4 จะต้องมีเคร่ืองดับเพลิงติดตั้งในที่เหมาะสม พร้อมที่จะใช้การได้

ทุกขณะ ขนาด จาํนวน และคุณภาพของเคร่ืองดับเพลิงให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศ

กาํหนด 

   ข้อ 17 ทวิ รถตามข้อ 15 อาจมีเคร่ืองอุปกรณ์อื่นสาํหรับรถได้ภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

 (1) โคมไฟดังต่อไปน้ี ถ้าจะนาํมาใช้ต้องมีกาํลังไฟและความส่องสว่างตามที่กรมการขนส่ง

ทางบกประกาศกาํหนด 

   (ก) โคมไฟแสงพุ่งไกล จาํนวน 2 ดวง มีลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 (3) (ก)  

   (ข) โคมไฟข้างรถ มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 ทวิ (1) (ข)  

   (ค) โคมไฟเล้ียวข้างรถ มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 ทวิ (1) (ค)  

   (ง) โคมไฟตัดหมอก มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 ทวิ (1) (ง) 

   (จ) โคมไฟหยุด มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 ทวิ (1) (จ) 

 (2) โคมไฟอื่นนอกจากที่กาํหนดไว้ในข้อน้ีและข้อ 15 (3) ถ้าจะนาํมาใช้ต้องเป็นไปตามที่

กรมการขนส่งทางบกให้ความเหน็ชอบ 
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    (3) เคร่ืองปรับอากาศ ต้องมีประสิทธิภาพสามารถปรับอากาศภายในรถให้มีอุณหภูมิ

สมํ่าเสมอพอเหมาะ และมีระบบการทาํงาน คุณลักษณะเฉพาะ  หรือขนาด ตามเง่ือนไขที่กรมการ     

ขนส่งทางบกกาํหนดหรือให้ความเหน็ชอบ 

 ข้อ 18 รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 6 ลักษณะ 7  และลักษณะ 8 จะต้องมี

เคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบ ดังต่อไปน้ี 

 (1) คัสซี ตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกเหน็ชอบให้ใช้เป็นคัสซีบรรทุก แต่ทั้งน้ี จะต้อง

ประกอบด้วย 

   (ก) โครงคัสซี ทาํด้วยโลหะแขง็แรงตลอดความยาวของตัวรถ เม่ือต่อตัวถังแล้ว

สามารถรับนํา้หนักเตม็อตัราบรรทุกได้ทุกสภาพการใช้งานของรถ 

   สาํหรับโครงคัสซีของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 8 ต้องสามารถปรับ

ขนาดความยาวได้ 

   โครงคัสซีส่วนหน้าของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 7 และลักษณะ 8 

ให้มีสลักพ่วงทาํด้วยโลหะขนาดพอสมควรสาํหรับต่อกบัจานพ่วงของรถลากจูงได้โดยเฉพาะ 

   (ข) กงล้อและยาง 

   กงล้อทาํด้วยโลหะ และยางเป็นชนิดกลวงสูบลม ที่มีขนาดสามารถรับนํา้หนักเตม็

อตัราบรรทุกได้โดยปลอดภัย 

   (ค) เพลาล้อ ที่มีขนาดสามารถรับนํา้หนักเตม็อตัราบรรทุกได้โดยปลอดภัย 

   (ง) สปริง ที่มีขนาดสามารถรับนํา้หนักและการสั่นสะเทอืนของตัวรถขณะบรรทุกเตม็

อตัราได้โดยปลอดภัย 

   (จ) แผ่นบังโคลน ที่ล้อทุกล้อ มีขนาดอย่างน้อยเตม็ความกว้างของยางล้อ ทาํด้วย

โลหะหรือยางหรือวัสดุอื่นใด สาํหรับล้อหลังสุดของรถ ส่วนล่างสุดของแผ่นบังโคลน ต้องสูงจากพ้ืนราบ

ไม่เกนิ 25 เซนติเมตร 

   (ฉ) ระบบห้ามล้อ จะต้องเป็นระบบที่สามารถห้ามล้อได้โดยใช้เคร่ืองห้ามล้อจากรถ 

ลากจูง และต้องมีระบบห้ามล้อฉุกเฉิน ที่สามารถทาํให้รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 6 

ลักษณะ 7 และลักษณะ 8 หยุดได้โดยอตัโนมัติในกรณีที่รถดังกล่าวหลุดจากรถลากจูง 

   (ช) ระบบไฟฟ้า ซ่ึงมีลักษณะเช่นเดียวกบัที่กาํหนดไว้ในข้อ 10 (1) (ฌ) 

 (2) ตัวถัง ยึดติดกับโครงคัสซีอย่างม่ันคงแขง็แรง สามารถรับนํา้หนักเตม็อัตราบรรทุกได้     

ทุกสภาพการใช้งานของรถ รูปร่างภายนอกต้องไม่มีส่วนย่ืนที่แหลมหรือคมอนัอาจก่อให้เกิดอันตราย 

แบบตัวถังของรถให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด หรือตามที่กรมการขนส่งทางบก 

ให้ความเหน็ชอบ แต่ทั้งน้ี จะต้องประกอบด้วย 

   (ก) ส่วนประกอบของตัวถังที่เป็นกระจก ซ่ึงมีลักษณะเช่นเดียวกับที่กาํหนดไว้ใน        

ข้อ 15 (2) (ข)  

   (ข) ตัวถังส่วนที่บรรทุก ซ่ึงมีลักษณะเช่นเดียวกบัที่กาํหนดไว้ในข้อ 15 (2) (จ) 
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   (ค) สภีายนอก ซ่ึงมีลักษณะเรียบร้อย 

   (ง) แผ่นสะท้อนแสง ให้มีแผ่นสะท้อนแสง ดังน้ี 

    1) สแีดง มีจาํนวน ขนาด และลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 (2) (ฒ) 

    2) สีเหลือง มีขนาดและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 (2) (ฒ) ติดที่หน้ารถ  

ข้างซ้ายและข้างขวาแห่งละ 1 แผ่น ห่างจากด้านข้างริมสุดของหน้ารถไม่เกิน 15 เซนติเมตร สูงจากผิว

ทางไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร แต่ไม่เกนิ 1.50 เมตร สามารถสะท้อนแสงเหน็ได้ในเวลากลางคืนในระยะ

ไม่น้อยกว่า 150 เมตร ในกรณีของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 6 หรือลักษณะ 7 ที่ตัวถัง

ส่วนบรรทุกเป็นตู้ทบึหรือเป็นกระบะที่มีหลังคาถาวรให้ติดที่มุมส่วนบนของตัวถังด้านท้ายมุมละ 1 แผ่น

ด้วย  

  (3) โคมไฟดังต่อไปน้ี ที่ทาํงานได้ร่วมกับรถที่ใช้ลากจูง และมีกาํลังไฟและความส่องสว่าง

ตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด 

   (ก) โคมไฟเล้ียว ติดที่ด้านท้ายรถข้างซ้ายและข้างขวา มีจาํนวนและลักษณะตามที่

กาํหนดไว้ในข้อ 1 (3) (ง)  

   (ข) โคมไฟท้าย มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 (3) (จ)  

   (ค) โคมไฟหยุด มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 (3) (ฉ)  

   (ง) โคมไฟถอยหลัง มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 (3) (ช) 

   (จ) โคมไฟส่องป้ายทะเบียน มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 (3) (ซ)  

   (ฉ) โคมไฟแสดงส่วนสูงท้ายรถ แสงแดง สาํหรับรถที่มีตัวถังส่วนบรรทุกเป็นตู้ทบึ     

หรือเป็นกระบะที่มีหลังคาถาวร ติดอยู่ในระดับเดียวกันที่ด้านท้ายรถตอนบนหลังคา จาํนวน 2 ดวง แต่

ละดวงห่างจากด้านข้างริมสุดไม่เกิน 10 เซนติเมตร 

   (ช) โคมไฟข้างรถ แสงเหลือง มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 (3) (ซ)  

 ข้อ 18 ทวิ รถตามข้อ 18 อาจมีเคร่ืองอุปกรณ์อื่นสาํหรับรถได้ภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

 (1) โคมไฟหยุด มีจาํนวนและลักษณะตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 1 ทวิ (1) (จ) ที่มีกาํลังไฟและ

ความส่องสว่างตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด  

  (2) โคมไฟอื่นนอกจากที่กาํหนดไว้ในข้อน้ีและข้อ 18 (3) ถ้าจะนาํมาใช้ต้องเป็นไปตามที่

กรมการขนส่งทางบกให้ความเหน็ชอบ 

  ข้อ 19 นอกจากจะต้องมีเคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบตามที่กาํหนดไว้ในข้อ 18 แล้วรถที่ใช้

ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของลักษณะ 6 จะต้องมีเคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบดังต่อไปน้ีด้วย คือ 

  (1) อุปกรณ์ต่อพ่วง ซ่ึงได้แก่ แขนพ่วง ทาํด้วยโลหะขนาดพอสมควรสามารถลากจูงได้

ในขณะบรรทุกเตม็อตัรา และสามารถเคล่ือนตัวข้ึนลงได้ พร้อมทั้งมีจานหมุนทาํด้วยโลหะ หรืออุปกรณ์

ต่อพ่วงอื่นใดที่ได้รับความเหน็ชอบจากกรมการขนส่งทางบกติดบนเพลาล้อหน้า ทาํให้ล้อคู่หน้าเล้ียว

ตามรถลากจูงได้โดยปลอดภัย และให้มีเคร่ืองบังคับให้รถพ่วงขณะต่อกับรถลากจูงสามารถถอยหลังได้ 

ความยาวของแขนพ่วง ให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนด 
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  (2) แผ่นโลหะรูปสี่เหล่ียมมุมฉาก ความยาวไม่น้อยกว่าด้านละ 30 เซนติเมตร พ้ืนสขีาว

หรือสีเหลือง ขอบสีแดง ความกว้างของขอบสีแดงกว้างไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร โดยรอบสามารถสะท้อน

แสงมองเหน็ได้ชัดเจนในเวลากลางคืนระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร ตรงกลางมีรูปรถพ่วงหรืออักษรไทย

ว่า “รถพ่วง” สดีาํ ติดอยู่ที่ด้านท้ายในระดับสงูไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และไม่เกนิ 1.50 เมตร 

  ข้อ 20 รถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของ ให้มีขนาดตามมาตรฐานที่กาํหนดไว้ดังต่อไปน้ี 

  (1) ความกว้าง เม่ือวัดจากส่วนที่กว้างที่สุดของตัวถังรวมส่วนประกอบข้างตัวถังที่ย่ืนออก

จากตัวถัง แต่ไม่รวมกระจกเงาสาํหรับมองหลังด้านข้าง จะต้องไม่เกิน 2.50 เมตร และตัวถังหรือ  

ส่วนประกอบของตัวถังจะย่ืนเกนิขอบยางด้านนอกของเพลาท้ายได้ไม่เกนิ 15 เซนติเมตร 

  (2) ความสูง เม่ือวัดจากพ้ืนราบถึงส่วนที่สูงที่สุดของรถ จะต้องไม่เกิน 3.80 เมตร เว้นแต่  

รถกระบะบรรทุกหรือรถตู้บรรทุกที่มีความกว้างไม่เกนิ 2.30 เมตร ให้มีความสงูได้ไม่เกนิ 3 เมตร 

  (3) ความยาว 

  ความยาวของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 1 ลักษณะ 2 ลักษณะ 3 ลักษณะ 4 

ลักษณะ 5 และลักษณะ 9 เม่ือวัดจากกนัชนหน้าถึงส่วนท้ายสดุของรถจะต้องไม่เกนิ 10 เมตร 

  ความยาวของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 6 เม่ือวัดจากส่วนหน้าสุด    ไม่

รวมแขนพ่วงถึงส่วนท้ายสดุของรถ จะต้องไม่เกนิ 8 เมตร 

  ความยาวของรถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของลักษณะ 7 และลักษณะ 8 เม่ือวัดจากส่วน

หน้าสดุถึงส่วนท้ายสดุของรถ จะต้องไม่เกนิ 12.50 เมตร 

  (4) ส่วนย่ืนหน้า 

  ส่วนย่ืนหน้าของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 1 ลักษณะ 2 ลักษณะ 3 

ลักษณะ 4 ลักษณะ 5 ลักษณะ 6 และลักษณะ 9 เม่ือวัดจากส่วนหน้าสุดของรถไม่รวมกันชนถึง ศูนย์กลาง

เพลาล้อหน้า จะต้องไม่เกนิกึ่งหน่ึงของช่วงล้อ 

  ส่วนย่ืนหน้าของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 7 และลักษณะ 8 เม่ือวัดจาก

ส่วนหน้าสดุของรถไม่รวมกนัชนถึงศูนย์กลางสลักพ่วง จะต้องไม่เกนิกึ่งหน่ึงของช่วงล้อ 

  ช่วงล้อ หมายความว่า ระยะระหว่างศูนย์กลางเพลาล้อหน้าสุดของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์

หรือสิ่งของลักษณะ 1 ลักษณะ 2 ลักษณะ 3 ลักษณะ 4 ลักษณะ 5 ลักษณะ 6 และลักษณะ 9 หรือ

ศูนย์กลางสลักพ่วงของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 7 และลักษณะ 8 ถึงศูนย์กลางเพลา

ท้าย หรือถึงศูนย์กลางระหว่างเพลาคู่ท้ายในกรณีเป็นเพลาคู่ 

  (5) ส่วนย่ืนท้าย 

  ส่วนย่ืนท้ายของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 1 ลักษณะ 2 ลักษณะ 3 

ลักษณะ 4 ลักษณะ 5 ลักษณะ 6 และลักษณะ 9 เม่ือวัดจากส่วนท้ายของตัวถังส่วนบรรทุกไม่รวมกันชน

ถึงศูนย์กลางเพลาล้อท้าย หรือศูนย์กลางระหว่างเพลาคู่ท้าย ในกรณีที่เพลาท้ายเป็นเพลาคู่   จะต้องมี

ความยาวไม่เกนิกึ่งหน่ึงของช่วงล้อ เว้นแต่รถที่มีส่วนบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของเป็นตู้ทบึ และรถที่มีทางข้ึนลง
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หรือติดต้ังอุปกรณ์ในการขนถ่ายสัตว์หรือสิ่งของที่ด้านท้ายส่วนบรรทุก ให้มีความยาวไม่เกินสองในสาม

ของช่วงล้อ 

  ส่วนย่ืนท้ายของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 7 หรือลักษณะ 8 เม่ือวัดจาก

ส่วนท้ายสดุของตัวถังส่วนบรรทุกไม่รวมกันชนถึงศูนย์กลางระหว่างเพลาคู่ท้าย ในกรณีที่เพลาท้ายเป็น

เพลาคู่ จะต้องมีความยาวไม่เกนิสองในห้าของช่วงล้อ 

 ข้อ 21 รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 5 ลักษณะ 6 ลักษณะ 7 และลักษณะ 8 ซ่ึง

เป็นรถบรรทุกเฉพาะกิจจะมีความกว้าง ความสูง ความยาว ส่วนย่ืนหน้าและส่วนย่ืนท้ายเกินกว่าที่

กาํหนดไว้ในข้อ 20 กไ็ด้ หากมีความจาํเป็นตามลักษณะของการใช้งานเฉพาะกิจ แต่ต้องได้รับความ

เหน็ชอบจากกรมการขนส่งทางบก 

 

จ. มาตรการเพือ่ความปลอดภยั 

 

1. ขอ้กําหนดว่าดว้ยความปลอดภยัของรถทีใ่ชร้บัส่งนกัเรียน316

317 

  “รถโรงเรียน”  หมายความว่า รถที่โรงเรียนใช้รับส่งนักเรียน และให้หมายความรวมถึงรถที่

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งนาํไปใช้ในการรับส่งนักเรียนเพ่ือการศึกษาตามปกติ 

 “นักเรียน”  หมายความว่า บุคคลซ่ึงกาํลังรับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 

ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 

  “ผู้ปกครอง”  หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาซ่ึงเป็นผู้ใช้อาํนาจปกครอง

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลที่นักเรียนอยู่ด้วยเป็นประจาํหรือที่

นักเรียนอยู่รับใช้การงาน 

  ลกัษณะของรถโรงเรียน 

       รถโรงเรียนต้องเป็นรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1 มาตรฐาน 2 หรือมาตรฐาน 

3 ที่ต่อตัวถังให้มีทางข้ึนลงของผู้โดยสารข้าง โดยมีเคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบถูกต้องตามกฎกระทรวงซ่ึง

ออกตามความในมาตรา 71 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และต้องจัดให้มี 

  (1) เคร่ืองหมายหรือแผ่นป้ายพ้ืนสีส้มสะท้อนแสงขนาดกว้างอย่างน้อย 35 

เซนติเมตร    ยาวอย่างน้อย 85 เซนติเมตร มีข้อความว่า “รถโรงเรียน” เป็นตัวอักษรสีดาํ ความสูงไม่

น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ติดอยู่ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถให้สามารถมองเหน็ข้อความได้โดย

ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร 

   (2) ไฟสัญญาณสีเหลืองอาํพันปิดเปิดเป็นระยะ ติดไว้ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัว

รถ   เพ่ือให้ผู้ขับรถที่สวนมาหรือตามหลังมาเหน็ได้โดยชัดเจนในระยะห่างไม่น้อยกว่า 150 เมตร 

    เม่ือมิได้ใช้รถน้ันเป็นรถโรงเรียนให้งดใช้ไฟสญัญาณสเีหลืองอาํพันดังกล่าว 
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   (3) เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่จาํเป็นเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนเม่ือมีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน

เกดิข้ึน ดังต่อไปน้ี 

    (ก) เคร่ืองดับเพลิง 

    รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังไม่เกิน 20 ที่น่ัง ต้องมีเคร่ือง

ดับเพลิงอย่างน้อย 1 เคร่ือง รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจาํนวนที่น่ังเกิน 20 ที่น่ัง ต้องมีเคร่ือง

ดับเพลิงอย่างน้อย 2 เคร่ือง 

    เคร่ืองดับเพลิงต้องมีขนาดพอสมควรและติดต้ังไว้ภายในรถในที่เหมาะสม 

พร้อมที่จะใช้การได้ทุกขณะ  

    (ข) ฆ้อนทุบกระจก 1 อนั 

    (ค) เหลก็ชะแลง 1 อนั 

    ฆ้อนทุบกระจกและเหลก็ชะแลงต้องเกบ็ไว้ในที่ปลอดภัยและสามารถนาํมาใช้

งานได้โดยสะดวก 

   (4) แผ่นป้ายแสดงข้อความเตือนเร่ืองความปลอดภัยในการโดยสารตามที่กรมการขนส่ง

ทางบกประกาศกาํหนด หรือตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเหน็ชอบติดไว้ภายในตัวรถ ณ ตาํแหน่งที่

สามารถมองเหน็ได้ง่าย  

 1.2 รถโรงเรียนต้องใช้สีเหลืองเป็นสีของตัวถังรถ และให้มีสีดาํคาดตลอดรอบตัวถังรถ 

ยกเว้นด้านหน้ารถ จาํนวนหน่ึงเส้น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 20 เซนติเมตร โดย

เร่ิมต้ังแต่แนวขอบหน้าต่างด้านข้างรถลงมาสบิเซนติเมตร 

 1.3 กระจกรถโรงเรียนต้องเป็นกระจกที่โปร่งใสสามารถมองเหน็สภาพภายในรถและสภาพ

การจราจรภายนอกรถได้ชัดเจน และห้ามมิให้นาํวัสดุอื่นใดมาติดหรือบังส่วนหน่ึงส่วนใดของกระจก เว้น

แต่เป็นการติดเคร่ืองหมายหรือเอกสารตามที่กฎหมายกาํหนด หรือการติดวัสดุสาํหรับบังหรือกรอง

แสงแดดไว้ที่ด้านบนของกระจกกนัลมด้านหน้าตามขนาดที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด 

  1.4 ห้ามผู้ขับรถโรงเรียนบรรทุกนักเรียนเกินจาํนวนที่น่ัง หรือบรรทุกผู้โดยสารอื่นปะปน

ไปกบันักเรียน เว้นแต่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนหรือผู้ปกครอง 

  1.5 รถโรงเรียนต้องมีผู้ขับรถและผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ดังน้ี   

   (1)  ผู้ขับรถซ่ึงได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

มาแล้ว     ไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องเป็นผู้ไม่มีประวัติเสยีหายอนัเกดิจากการขับรถมาก่อน 

   (2)  ผู้ควบคุมดูแลนักเรียนซ่ึงมีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี ประจาํอยู่ในรถตลอดเวลาที่ใช้

รับส่ง    นักเรียน เพ่ือควบคุมดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 

 1.6 รถโรงเรียนต้องส่งนักเรียนให้ถึงที่อยู่อาศัย หรือส่งมอบให้แก่ผู้ปกครองโดยตรง หรือ

ส่ง ณ สถานที่ที่ตกลง 
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2. ขอ้กําหนดว่าดว้ยความปลอดภยัในการขนส่ง 

 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีอุปกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และต้อง

ปฏิบัติตามข้อกาํหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 3 1 7

318 นอกจากน้ี 

ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏบัิติหน้าที่เป็นผู้ประจาํรถต้องปฏบัิติตามข้อกาํหนดว่าด้วย

ความปลอดภัยในการขนส่งตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง318

319 

 2.1 หนา้ทีผู่ป้ระกอบการขนส่งเกีย่วกบัการปฏิบติัตามขอ้กําหนดว่าดว้ยความปลอดภยั 

 ในการใช้รถทาํการขนส่งผู้โดยสาร ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภท   

การขนส่งประจาํทาง การขนส่งไม่ประจาํทาง และการขนส่งระหว่างประเทศ ต้องปฏบัิติตามข้อกาํหนดว่า

ด้วยความปลอดภัยของผู้โดยสาร ดังต่อไปน้ี319

320 

    (1) ไม่ใช้หรือยินยอมให้บุคคลดังต่อไปน้ีปฏบัิติหน้าที่ขับรถ 

   (ก) บุคคลซ่ึงมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถไม่ตรงตามประเภทและชนิดของรถที่ทาํ

การขนส่งหรือใบอนุญาตที่สิ้นอายุแล้ว 

   (ข) ผู้ขับรถซ่ึงปฏิบัติหน้าที่เกินช่ัวโมงการทาํงานตามที่กรมการขนส่งทางบก

กาํหนดและยังพักผ่อนไม่เพียงพอ 

   (ค) ผู้ขับรถซ่ึงเสพหรือเมาสรุาหรือของมึนเมาอย่างอื่น 

   (ง) ผู้ขับรถที่หย่อนความสามารถในการขับรถ 

   (2) จัดให้มีเคร่ืองหมายแสดงการห้ามสูบบุหร่ีตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศ

กาํหนดที่มองเหน็ได้ชัดเจน เว้นแต่ในกรณีที่รถน้ันได้จัดให้มีบริเวณที่น่ังผู้โดยสารที่อาจสูบบุหร่ีได้ด้วย  

ให้มีเคร่ืองหมายแสดงการห้ามสบูบุหร่ีไว้เฉพาะบริเวณที่น่ังผู้โดยสารซ่ึงห้ามการสบูบุหร่ี 

   (3) จัดให้มีคาํเตือนมิให้ข้ึนหรือลงรถนอกบริเวณที่ที่มีเคร่ืองหมายหยุดรถในบริเวณ

ที่      มองเหน็ได้ชัดเจน ที่ตัวรถด้านนอกและภายในตัวรถ 

   (4) จัดให้มีที่สาํหรับติดช่ือตัว ช่ือสกุล และเลขที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถที่เหน็ได้

ชัดเจนภายในตัวรถด้านหน้า 

   (5) จัดให้มีเคร่ืองหมายหรือสัญญาณที่จะต้องแสดงเม่ือจําเป็นต้องจอดรถอยู่ใน

ทางเดินรถ เน่ืองจากเคร่ืองยนต์หรือเคร่ืองอุปกรณ์ของรถขัดข้อง ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก 

ทั้งน้ี เว้นแต่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทการขนส่งประจาํทางในเส้นทางหมวด 1 

   สาํหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ และ

การขนส่งส่วนบุคคล ให้ปฏบัิติตามข้อกาํหนดว่าด้วยความปลอดภัยของผู้โดยสารเฉพาะ (1) และ (5)  

 

 

318 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 36 
319 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 102 (4) 
320 กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
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 2.2 หนา้ทีผู่ป้ระจํารถเกีย่วกบัการปฏิบติัตามขอ้กําหนดว่าดว้ยความปลอดภยั 

     ในขณะปฏบัิติหน้าที่ ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจาํรถต้องปฏบัิติตาม

ข้อกาํหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง ดังต่อไปน้ี 

   (1) ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏบัิติหน้าที่เป็นผู้ประจาํรถ ในการขนส่งผู้โดยสารในประเภท         

การขนส่งประจาํทาง การขนส่งไม่ประจาํทาง การขนส่งโดยรถขนาดเลก็ และการขนส่งระหว่างประเทศ 

ต้อง 

   (ก) ดูแลผู้โดยสารให้ปฏบัิติตามข้อกาํหนดว่าด้วยความปลอดภัยและความสงบ     

เรียบร้อยในระหว่างการโดยสาร 

    (ข) ดูแลให้ผู้โดยสารวางสมัภาระในตาํแหน่งที่ไม่กีดขวางทางข้ึนลง หรือทางเดิน

ภายในตัวรถ และไม่อยู่ในตาํแหน่งที่จะเป็นอนัตรายต่อผู้โดยสารหรือผู้อื่น 

    (ค) ดูแลให้ผู้โดยสารได้รับความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสาร

และในกรณีที่เกิดอุบัติภัยใดๆ ข้ึนในระหว่างทาํการขนส่งจะต้องช่วยเหลือหรือจัดให้ผู้โดยสารพ้นจาก

อุบัติภัยน้ันก่อน 

    (ง) ไม่ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอนัควร 

    (จ) ไม่ย่ืนมือ แขน หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายออกนอกตัวรถ เว้นแต่เป็น

การกระทาํเพ่ือให้สญัญาณตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 

    (ฉ) ไม่นาํสิ่งของใดๆ ที่มีกล่ินรุนแรงที่ก่อความรําคาญต่อผู้โดยสารข้ึนบนรถ 

เว้นแต่จะได้จัดเกบ็ให้มิดชิดโดยปราศจากกล่ินน้ัน 

    (ช) ไม่นาํดอกไม้เพลิง วัตถุระเบิด วัตถุกดักร่อน ข้ึนบนรถ 

    (ซ) ไม่ถ่ายหรือทิ้งสิ่งหน่ึงสิ่งใดลงบนรถ เว้นแต่เป็นการถ่ายหรือทิ้งในบริเวณที่

จัดไว้เป็นที่ถ่ายหรือทิ้งโดยเฉพาะ 

   (2) ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ในการขนส่งในประเภทการขนส่งประจาํทาง การ

ขนส่งไม่ประจาํทาง การขนส่งโดยรถขนาดเลก็ การขนส่งส่วนบุคคล และการขนส่งระหว่างประเทศต้อง

บันทกึรายการต่างๆ ในสมุดประจาํรถ 

   (3) ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ในการขนส่งผู้โดยสารในประเภทการขนส่ง

ประจาํทาง การขนส่งไม่ประจาํทาง การขนส่งโดยรถขนาดเลก็ และการขนส่งระหว่างประเทศ ต้องไม่สูบ

บุหร่ีหรือสิ่งที่มีลักษณะทาํนองเดียวกนัในขณะปฏบัิติหน้าที่  
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3. ขอ้กําหนดว่าดว้ยความปลอดภยัของรถจักรยานยนตส์าธารณะ320

321 

 ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดว่า

ด้วยความปลอดภัย ดังต่อไปน้ี 

 (1) จัดให้มีหมวกที่จัดทาํข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือป้องกันอันตรายในขณะโดยสารไว้สาํหรับให้คน

โดยสารสวมในขณะโดยสาร โดยจะต้องรักษาความสะอาดของหมวกอยู่เสมอ 

 (2) ต้องให้คนโดยสารข้ึนน่ังประจาํที่ให้พร้อมก่อนเคล่ือนรถ 

 (3) ไม่บรรทุกสิ่งของไปกบัคนโดยสาร เว้นแต่เป็นสัมภาระของคนโดยสารที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ

ความปลอดภัยในการขับรถและการโดยสาร 

 (4) ไม่ใช้โทรศัพทเ์คล่ือนที่ เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นใดในขณะขับรถรับจ้างบรรทุกคน

โดยสาร 

 (5) ดูแลคนโดยสารให้ได้รับความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสาร และในกรณีที่

เกดิอุบัติเหตุจะต้องให้ความช่วยเหลือตามสมควร 

 

4. ขอ้กําหนดเกีย่วกบัการขอกระทําการใดๆ ในทางหลวงและทางพเิศษ 

 4.1 ขอ้กําหนดเกีย่วกบัการขออนุญาตกระทําการใด  ๆ  ในเขตทางหลวง 

  4.1.1 การขอสรา้งทางในเขตทางหลวงเพือ่เป็นทางเขา้ – ออกทางหลวง 

  ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพ่ือเป็นทางเข้าออกทาง

หลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก

ผู้อาํนวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการ

ทางหลวงจะกาํหนดเง่ือนไขอย่างใดกไ็ด้ รวมทั้งมีอาํนาจกาํหนดมาตรการในการจัดการเพ่ือรักษา

สิ่งแวดล้อม การป้องกนัอุบัติภัย และการติดขัดของการจราจร 

  การอนุญาตตามวรรคหน่ึง เม่ือมีความจาํเป็นแก่งานทางหรือเม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับ

อนุญาตได้กระทาํการผิดเง่ือนไขที่กาํหนดในการอนุญาต ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับ

มอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสยีกไ็ด้ 

  ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สร้างข้ึนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่

กาํหนด ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจสั่งให้

ผู้กระทาํการดังกล่าวร้ือถอนหรือทาํลายภายในกาํหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏบัิติตามให้ผู้อาํนวยการ

ทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางร้ือถอนหรือทาํลาย โดยผู้น้ันจะเรียกร้อง

ค่าเสยีหายไม่ได้ และต้องเป็นผู้เสยีค่าใช้จ่ายในการน้ัน321

322 

 

 

321 กาํหนดความปลอดภยัในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารของผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2548  
322 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 37 
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   4.1.2 การขอติดตั้ง แขวน วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในลกัษณะเป็นการกีดขวาง

หรืออาจเป็นอนัตรายแก่ยานพาหนะ หรือจะทําใหเ้กิดความเสียหายแก่ทางหลวง 

  ห้ามมิให้ผู้ใดติดต้ัง แขวน วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นการกีด

ขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทาํให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือ

ความไม่สะดวกแก่งานทาง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับ

มอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงในการอนุญาตผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก

ผู้อาํนวยการทางหลวงจะกาํหนดเง่ือนไขอย่างใดกไ็ด้ 

  การอนุญาตตามวรรคหน่ึง เม่ือมีความจาํเป็นแก่งานทางหรือเม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับ

อนุญาตได้กระทาํการผิดเง่ือนไขที่กาํหนดในการอนุญาต ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับ

มอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสยีกไ็ด้ 

   ในกรณีที่การกระทาํตามวรรคหน่ึงได้กระทาํโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏบัิติตาม

เง่ือนไขที่กาํหนด ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจ

สั่งให้ผู้กระทาํการดังกล่าวร้ือถอน ทาํลาย หรือขนย้ายสิ่งที่ติดต้ัง แขวน วางหรือกองอยู่ภายใน

กาํหนดเวลาอนัสมควร ถ้าไม่ปฏบัิติตาม ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก

ผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจร้ือถอน ทาํลาย หรือขนย้ายสิ่งที่ติดต้ัง แขวน วางหรือกองอยู่ โดยผู้น้ัน

จะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสยีค่าใช้จ่ายในการน้ัน322

323 

  4.1.3การขอขุด ขนทําลาย หรือทําใหเ้สียหายแก่ทางหลวง 

  ห้ามมิให้ผู้ใดขุด ขน ทาํลายหรือทาํให้เสียหายแก่ทางหลวง หรือวัตถุสาํหรับใช้งานทาง 

เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อาํนวยการทางหลวง หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการ

ทางหลวง323

324 

 4.1.4 การขอปลูกสรา้งสิง่ใดในเขตทางหลวง 

  ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างสิ่งใดในเขตทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก

ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อาํนวยการ

ทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงจะกาํหนดเง่ือนไขอย่างใดกไ็ด้ รวมทั้งมี

อาํนาจกาํหนดมาตรการในการจัดการเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย และการติดขัดของ

การจราจร กาํหนดอตัราและวางระเบียบเกี่ยวกบัการเกบ็ค่าเช่ากไ็ด้ 

  การอนุญาตตามวรรคหน่ึง เม่ือมีความจาํเป็นแก่งานทางหรือเม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับ

อนุญาตได้กระทาํผิดเง่ือนไขที่กาํหนดในการอนุญาต ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมาย

จากผู้อาํนวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสยีกไ็ด้ 

  สิ่งที่ปลูกสร้างข้ึนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏบัิติตามเง่ือนไขที่กาํหนดให้นาํมาตรา 

37 วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม324

325 

323พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 38 
324 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 43 
325 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 47 
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4.1.5 หลกัเกณฑก์ารขอกระทําการ 

  (1)  คุณสมบัติของผู้ย่ืนคาํขออนุญาตกระทาํการใด ๆ ในเขตทางหลวง 

(ก)  ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วย 

กฎหมายในที่ดินที่ประสงค์จะสร้างทางเข้าออกทางหลวง 

(ข) หากเป็นนิติบุคคลให้ผู้ที่มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

เป็นผู้ย่ืนคาํขอ 

  (2)  การย่ืนคาํขออนุญาตให้ย่ืนตามแบบคาํขออนุญาตที่กาํหนดพร้อมเอกสารหลักฐาน

ดังต่อไปน้ี 

         (ก)  สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน  หรือสาํเนาบัตรข้าราชการ 

         (ข)  สาํเนาทะเบียนบ้าน 

         (ค)  สาํเนาโฉนดที่ดิน  (เฉพาะกรณีของอนุญาตสร้างทาง  ถนน   เพ่ือ

เป็นทางเข้าออกทางหลวง) 

         (ง)  สาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

         (จ)  แบบแปลน  แผนผังบริเวณที่มีผู้ที่รับผิดชอบลงนามครบถ้วน จาํนวน  

3  ชุด 

   (3)  การขออนุญาตกระทาํการใด  ๆ  ในเขตทางหลวงต้องเป็นไปตาม

ข้อกาํหนดและหรือเง่ือนไขที่กรมทางหลวงชนบทกาํหนด 

   (4)  ติดต่อขอรับแบบคาํขออนุญาต  ขอตรวจดูแบบมาตรฐานทางเข้าออก  

ข้อกาํหนดหรือเง่ือนไขใด ๆ  ได้ที่สาํนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดทุกจังหวัด  หรือสาํนักบาํรุงรักษา

และอาํนวยความปลอดภัยงานทาง  กรมทางหลวงชนบท  ซ่ึงต้ังอยู่เลขที่  301  ถนนพหลโยธนิ  แขวง

อนุสาวรีย์  เขตบางเขต  กรุงเทพฯ  10220   หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่โทรศัพท ์ 0-2972-9542-4  

โทรสาร  0-2972-9319   web  site  www.dor.go.th  

(5) ย่ืนแบบคาํขออนุญาตได้ที่สาํนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดในพ้ืนที่ 

ยกเว้นทางหลวงที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  และทางหลวงในเขตปริมณฑลเฉพาะถนนนครอนิทร์  

ถนนราชพฤกษ์  ถนนเล่ียงเมืองนนทบุรีและถนนเล่ียงเมืองปากเกรด็ให้ย่ืนที่สาํนักบาํรุงรักษาและอาํนวย

ความปลอดภัยงานทาง  กรมทางหลวงชนบท   

   

 4.2 ขอ้กําหนดเกีย่วกบัการขออนุญาตกระทําการใด ๆ  ในเขตทางพเิศษ 

  ในกรณีที่ กทพ. สร้างหรือขยายทางพิเศษตามข้อ 26 ผู้ใดจะสร้างโรงเรือนหรือสิ่งอื่นใต้

ทางพิเศษที่อยู่เหนือพ้นพ้ืนดินหรือเหนือทางพิเศษที่อยู่ใต้พ้ืนดินกใ็ห้กระทาํได้ แต่ต้องได้รับอนุญาต

เป็นหนังสอืจาก กทพ.การอนุญาตน้ันให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ กทพ. กาํหนด 
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โรงเรือนหรือสิ่งอื่นที่สร้างข้ึนโดยฝ่าฝืนวรรคหน่ึง ให้ กทพ.มีอาํนาจร้ือถอนหรือทาํลาย

ตามควรแก่กรณี โดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทน325

326 

ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างโรงเรือนหรือสิ่งอื่นหรือปลูกต้นไม้หรือพืชผลอย่างใด ๆ ในทาง

พิเศษ หรือเพ่ือเช่ือมติดต่อกับทางพิเศษ เว้นแต่ผู้ซ่ึงดาํเนินกจิการอนัเป็นสาธารณปูโภคซ่ึงมีความ

จาํเป็นต้องปักเสาพาดสาย หรือวางทอ่เพ่ือข้ามหรือลอดทางพิเศษ ให้ขออนุญาตและทาํความตกลงกบั 

กทพ.เสยีก่อน จึงจะกระทาํการน้ันได้ และถ้าไม่สามารถตกลงกนัได้ในเหตุลักษณะของงาน หรือในเร่ือง

ค่าเช่า ให้เสนอรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัย คาํวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

โรงเรือนหรือสิ่งอื่นที่สร้างข้ึนหรือต้นไม้หรือพืชผลที่ปลูกข้ึนโดยฝ่าฝืนวรรคหน่ึง ให้นาํ

ข้อ 28 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม326

327 

  

5. ขอ้กําหนดหา้มกระทําการใดๆ ในทางหลวงและทางพเิศษ 

 5.1 ขอ้กําหนดหา้มกระทําการใด ๆ ในเขตทางหลวง 

     ห้ามมิให้ผู้ใดซ้ือ ขาย แจกจ่าย หรือเร่ียไรบนทางจราจรและไหล่ทาง327

328 
     ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏกูิล นํา้เสยี นํา้โสโครก เศษหิน ดินทราย หรือสิ่งอื่น

ใดในเขตทางหลวง หรือกระทาํด้วยประการใดๆ เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย สิ่งปฏกูิล เศษหิน ดิน ทราย 

ตกหล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง328

329 

 5.2 ขอ้กําหนดหา้มกระทําการใด ๆ ในเขตทางพเิศษ 

ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาํการใด ๆ ให้ทางพิเศษอยู่ในลักษณะอนัน่าจะเป็นเหตุให้เกดิ

อนัตรายแก่การจราจร329

330 

ห้ามมิให้ผู้ใดทาํให้เสยีหาย ทาํลาย ทาํให้เสื่อมค่าหรือทาํให้ไร้ประโยชน์ซ่ึงทางพิเศษ 

อนัอาจเป็นอนัตรายแก่รถหรือบุคคลซ่ึงใช้ทางพิเศษ330

331 

  

 

 

 

 

 

 

326 ประกาศของคณะปฏวิัติฉบับที่ 290 ข้อ 28 
327 ประกาศของคณะปฏวิัติฉบับที่ 290 ข้อ 29 
328 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 44 
329 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 45 
330 ประกาศของคณะปฏวิัติฉบับที่ 290 ข้อ 30 
331 ประกาศของคณะปฏวิัติฉบับที่ 290 ข้อ 31 
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ฉ. กิจการทีอ่นุญาตใหเ้อกชนดําเนินการ 

1. สถานตรวจสภาพรถเอกชน 

 1.1 การจดัตั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชน 

  1.1.1 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเพ่ือรับรองสภาพรถตาม

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง การขออนุญาต

และการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง33 1

332 

  1.1.2 ใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถให้มีอายุ 3 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต332

333 

   1.1.3 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ให้ย่ืนคาํขอได้ ณ สถานที่ ดังน้ี 

  (1) สาํหรับสถานตรวจสภาพรถที่ต้ังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนต่อกรมการ

ขนส่งทางบก 

  (2) สาํหรับสถานตรวจสภาพรถที่ต้ังอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้ย่ืนต่อสาํนักงาน

ขนส่งจังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานตรวจสภาพรถน้ันต้ังอยู่ หรือกรมการขนส่งทางบก 

   1.1.4 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ให้ย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตตามแบบของ

กรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปน้ี333

334 

    (1) บุคคลธรรมดา 

   (ก) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคนต่าง

ด้าว 

   (ข) สาํเนาทะเบียนบ้านหรือภาพถ่ายสาํเนาทะเบียนบ้าน 

   (ค) แผนที่แสดงที่ต้ังสถานตรวจสภาพรถ และแผนผังสิ่งปลูกสร้างภายใน

บริเวณสถานตรวจสภาพรถ 

   (ง) แบบ ขนาด และรายละเอยีดของเคร่ืองตรวจสภาพรถ 

   (2) ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

   (ก) รายช่ือผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

   (ข) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคน

ต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

   (ค) สาํเนาทะเบียนบ้านหรือภาพถ่ายสาํเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุก

คน 

   (ง) แผนที่แสดงที่ต้ังสถานตรวจสภาพรถ และแผนผังสิ่งปลูกสร้างภายใน

บริเวณสถานตรวจสภาพรถ 

332  พระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 74 
333 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 75 
334 กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
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   (จ) แบบ ขนาด และรายละเอยีดของเคร่ืองตรวจสภาพรถ 

    (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

    (ก) หนังสอืรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็น

ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

    (ข) รายช่ือและสญัชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

    (ค) แผนที่แสดงที่ต้ังสถานตรวจสภาพรถ และแผนผังสิ่งปลูกสร้างภายใน

บริเวณสถานตรวจสภาพรถ 

    (ง) แบบ ขนาด และรายละเอยีดของเคร่ืองตรวจสภาพรถ 

   (4) บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

    (ก) หนังสอืรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็น

บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

    (ข) รายช่ือกรรมการของบริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

    (ค) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคน

ต่างด้าวของกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

    (ง) สาํเนาทะเบียนบ้านหรือภาพถ่ายสาํเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มี

อาํนาจลงนามผูกพันบริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

    (จ) สาํเนาหรือภาพถ่ายหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ 

    (ฉ) แผนที่แสดงที่ต้ังสถานตรวจสภาพรถ และแผนผังสิ่งปลูกสร้างภายใน

บริเวณสถานตรวจสภาพรถ 

    (ช) แบบ ขนาด และรายละเอยีดของเคร่ืองตรวจสภาพรถ 

   1.1.5 ลักษณะอาคารสถานตรวจสภาพรถ 

                 สถานตรวจสภาพรถที่อยู่ในเกณฑ์จะได้รับอนุญาตให้จัดต้ังต้องมีลักษณะและ

เหมาะสมสาํหรับตรวจความม่ันคงแขง็แรง ความสะอาด ความเรียบร้อย และความเหมาะสมของสภาพ

รถซ่ึงอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 

     (1) อาคารสถานที่ตรวจสภาพรถ สาํหรับใช้เป็นที่ติดต้ังเคร่ืองตรวจสภาพรถ 

และเป็นที่ทาํการตรวจสภาพรถ   

      (2) เคร่ืองตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือสิ่งอาํนวยความสะดวกในการตรวจ

สภาพรถตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

     (3) ลานจอดรถสาํหรับรอการตรวจสภาพรถซ่ึงมีพ้ืนที่พอสมควร 

   1.1.6 หลักเกณฑเ์ง่ือนไขที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถต้องปฏบัิติ 

             ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถต้องปฏบัิติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

    (1) จัดให้มีผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ซ่ึงมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ หรือคุณวุฒิอื่นตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความ
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เหน็ชอบ อย่างน้อย 1 คน และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ ซ่ึงมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ หรือคุณวุฒิอื่นตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเหน็ชอบ   

    (2) ดาํเนินการตรวจสภาพรถ โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศหรือระเบียบที่กรมการขนส่งทางบก

กาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

    (3) จัดทาํใบรับรองการตรวจสภาพรถ ประวัติรถ รายงานการตรวจสภาพรถ 

เคร่ืองหมายสาํหรับรถที่ผ่านการตรวจสภาพแล้ว และเคร่ืองหมายหรือเอกสารอื่นตามที่กรมการขนส่ง   

ทางบกกาํหนด โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา  

    (4) จัดให้มีเคร่ืองตรวจสภาพรถหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพ่ิมเติมตามความ

เหมาะสมสาํหรับใช้ในการตรวจสภาพรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

    (5) ปรับปรุงเคร่ืองตรวจสภาพรถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

   1.1.7 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถ 

           ผู้ได้ รับใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุ

ใบอนุญาตให้ย่ืนคาํขอตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยสาํเนาใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจ

สภาพรถ หรือใบแทนก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน 

    ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนหลักฐาน

หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 

หรือห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็น

บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดัด้วย แล้วแต่กรณี 

    การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถให้นายทะเบียน

กลางออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่ 

   1.1.8 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถที่ประสงค์จะขอรับใบแทน

ใบอนุญาตที่สญูหายหรือชาํรุดในสาระสาํคัญ ให้ย่ืนคาํขอตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย

หลักฐานการรับแจ้งความของสถานีตาํรวจหรือใบอนุญาตที่ชาํรุดน้ัน 

        การออกใบแทนใบอนุญาต ให้นายทะเบียนกลางออกใบอนุญาตตามแบบ

ใบอนุญาตเดิมแต่ให้ระบุคาํว่า “ใบแทน” ไว้ที่ด้านหน้าด้วย 

 1.2 การควบคุม กํากบั ดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน 

  1.2.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถผู้ใดไม่ปฏบัิติตามเง่ือนไขที่กาํหนด

ในกฎกระทรวงตามมาตรา 74 ให้นายทะเบียนกลางมีอาํนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจ

สภาพรถน้ันได้334

335  

335 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 76 
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  1.2.2 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถซ่ึงถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้อง

ส่งคืนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต335

336 

   ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถซ่ึงถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต มี

สทิธอิุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบคาํสั่ง336

337 

  1.2.3 อธบิดีหรือนายทะเบียนมีอาํนาจควบคุมดูแลบรรดากจิการที่เกี่ยวกบัสถาน

ตรวจสภาพรถ และเพ่ือประโยชน์ดังกล่าวให้อธบิดีหรือนายทะเบียนมีอาํนาจ337

338 

   (1) เข้าไปในสถานที่ดาํเนินการของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใน

ระหว่างเวลาทาํงานตามปกติเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงและเพ่ือตรวจสอบบัญชีและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกบั

สถานตรวจสภาพรถ 

   (2) เรียกผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถ ผู้จัดการ และพนักงาน

ของผู้ได้รับใบอนุญาตมาให้ถ้อยคาํ หรือสั่งให้ย่ืนคาํช้ีแจงแสดงข้อเทจ็จริงตามที่ต้องการ 

  1.2.4 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถผู้ใดทุจริตหรือจงใจออกใบรับรอง

ตรวจสภาพรถโดยไม่ตรงตามความเป็นจริง ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิ 2 ปี และปรับไม่เกนิ 40,000 

บาท และนายทะเบียนกลางมีอาํนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถน้ันได้338

339 

2. โรงเรียนสอนขบัรถเอกชน 

 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 บัญญัติให้การขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถ

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง339

340 

 2.1 การขอรบัรองโรงเรียนสอนขบัรถเอกชน340

341 

  “โรงเรียนสอนขับรถ” หมายความว่า สถานที่ที่จัดการให้การศึกษา อบรม และฝึกหัดขับรถ   

ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่ว่าสถานที่น้ันจะใช้ช่ือโรงเรียนสอนขับรถหรือไม่กต็าม ซ่ึงผู้ใด

ประสงค์จะขอให้กรมการขนส่งทางบกรับรองโรงเรียนสอนขับรถ ให้ย่ืนคาํขอตามแบบที่กรมการขนส่ง

ทางบกกาํหนด สาํหรับในเขตกรุงเทพมหานครให้ย่ืนต่อกรมการขนส่งทางบก สาํหรับในเขตจังหวัดอื่น

ให้ย่ืนต่อกรมการขนส่งทางบกหรือสาํนักงานขนส่งจังหวัดที่โรงเรียนสอนขับรถน้ันต้ังอยู่ 

 2.1.1 โรงเรียนสอนขับรถที่จะขอหนังสอืรับรองต้องมี 

  (1) หลักสตูรการสอนตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด 

  (2) สถานที่สอนและฝึกหัดขับรถตามหลักสตูรการสอนที่ดาํเนินการ โดยมี

ลักษณะอุปกรณ ์หรือสิ่งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด 

336 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 76 ประกอบมาตรา 47 
337 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 76 ประกอบมาตรา 48 
338 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 76 ประกอบมาตรา 49 
339 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 158 
340 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 97 
341 กฎกระทรวงว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. 2546 
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  (3) ผู้ฝึกสอนที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 

  (4) การจัดการเรียนการสอนตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด   

 2.1.2 หลักสตูรการสอนของโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกจะรับรองแบ่ง

ออกเป็น 4 ประเภท คือ 

   (1) หลักสตูรการสอนขับรถที่ใช้เพ่ือการขนส่งทางบก 

   (2) หลักสตูรการสอนขับรถยนต์ 

       (3) หลักสตูรการสอนขับรถจักรยานยนต์ 

       (4) หลักสตูรการสอนขับรถอื่น ๆ ตามที่อธบิดีกรมการขนส่งทางบกประกาศ

กาํหนด 

      มาตรฐานหลักสูตรการสอนแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามระเบียบที่กรมการ

ขนส่งทางบกกาํหนด 

 โรงเรียนสอนขับรถที่จะขอหนังสือรับรองจะจัดให้มีหลักสูตรการสอนประเภท

ใดประเภทหน่ึงหรือหลายประเภทกไ็ด้ 

 2.1.3 เอกสารประกอบคาํขอ 

   (1) กรณีบุคคลธรรมดาให้ย่ืนคาํขอพร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

  (ก) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชน หรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคน

ต่างด้าว หรือภาพถ่ายบัตรสาํคัญอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้ 

  (ข) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 

  (ค) หลักฐานแสดงกรรมสทิธิ์ หรือสทิธกิารใช้สถานที่ของโรงเรียนสอนขับรถ 

  (ง) แผนที่แสดงที่ต้ังโรงเรียนสอนขับรถ และแบบแปลนแผนผังอาคาร

เรียนและ สิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณโรงเรียนสอนขับรถ ตลอดจนสนามฝึกหัดขับรถ 

  (จ) หลักสูตรการสอนโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ การจัดให้การศึกษา 

อบรม และฝึกหัดขับรถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ และการวัดผลตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทาง

บกกาํหนด 

  (ฉ) ระเบียบการหรือข้อกาํหนดของโรงเรียนสอนขับรถเกี่ยวกบัการเปิด

ดาํเนินการ จาํนวนผู้ที่จะเข้ารับการศึกษา วิธกีารรับผู้เข้าศึกษา อตัราและวิธกีารเกบ็ค่าธรรมเนียม

การศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น 

  (2) กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ ให้ย่ืนคาํขอพร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

  (ก) รายช่ือผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

  (ข) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคน

ต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

  (ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

  (ง) ตัวอย่างรอยตราประทบัของผู้ย่ืนคาํขอสองรอยตรา (ถ้ามี) 
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  (จ) เอกสารประกอบตาม (1) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ)  

  (3) กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจาํกัด บริษัทจาํกัด หรือ

บริษัทมหาชนจาํกดั ให้ย่ืนคาํขอพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปน้ี 

 (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน

เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

 (ข) สาํเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ใน

กรณีที่เป็นบริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

 (ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของ

หุ้นส่วนหรือกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจาํกัด บริษัท

จาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

  (ง) เอกสารประกอบตาม(1) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ)  

 2.1.4 หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขของผู้ขอรับหนังสอืรับรอง 

 (1) ผู้ขอรับหนังสือรับรองจะต้องไม่เป็นผู้ถูกยกเลิกหนังสือรับรองหรือถูก

ระงับใช้หนังสอืรับรอง 

 (2) หนังสอืรับรองให้มีอายุ 3 ปีนับแต่วันออกหนังสอืรับรอง  

     (3) ผู้ได้รับหนังสอืรับรองจะต้องดาํเนินกจิการด้วยตนเอง 

     (4) ก่อนเปิดดาํเนินการโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองผู้

ได้รับหนังสือรับรองต้องวางหลักทรัพย์ตามจาํนวนที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด 3 4 1

342 เพ่ือเป็นประกัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดให้ผู้เข้ารับการศึกษาและยังไม่จบหลักสูตรสามารถเข้ารับการศึกษา อบรม และ

ฝึกหัดขับรถได้อย่างต่อเน่ือง หากมีการยกเลิกหนังสือรับรอง หรือโรงเรียนสอนขับรถเลิกดาํเนินการ 

หรือลดประเภทการศึกษา อบรม และฝึกหัดขับรถ  

      หลักทรัพย์ตามวรรคหน่ึงจะเป็นหนังสือคํา้ประกันของธนาคารในประเทศ 

ตามที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยชนิดที่ขายคืนได้ก่อนครบกาํหนดชาํระเงิน

ต้นกไ็ด้ ในกรณีที่  ผู้ได้รับหนังสือรับรองนาํพันธบัตรดังกล่าวมาวางเป็นหลักทรัพย์ต้องโอนกรรมสิทธิ์

ในพันธบัตรน้ันให้แก่กรมการขนส่งทางบกด้วย  

     ในกรณีที่ผู้ได้รับหนังสือรับรอง ไม่วางหลักทรัพย์ตามวรรคหน่ึงก่อนเปิด

ดาํเนินการ ให้ถือว่าสละสทิธกิารได้รับการรับรองโรงเรียนสอนขับรถน้ัน 

     (5) ในกรณีที่กรมการขนส่งทางบกนาํหลักทรัพย์ไปใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

อบรม และฝึกหัดขับรถให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาที่ยังไม่จบหลักสูตรให้เกิดความต่อเน่ืองน้ัน หาก

หลักทรัพย์ที่ใช้จ่ายไปแล้วเหลือจาํนวนเท่าใด ให้กรมการขนส่งทางบกคืนให้แก่ผู้ได้รับหนังสือรับรอง 

342 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ือง การกาํหนดจาํนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์ที่โรงเรียนสอนขับรถต้องวางหลักทรัพย์ต่อกรมการขนส่ง

ทางบก 
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แต่ถ้าใช้จ่ายไปแล้วไม่เพียงพอ ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรับผิดชอบจ่ายส่วนที่ต้องจ่ายเพ่ิมน้ันให้

ครบถ้วน 

     (6) ในกรณีที่ผู้ได้รับหนังสอืรับรองประสงค์จะเปล่ียนแปลงแก้ไขในเร่ืองใดๆ 

ให้แตกต่างไปจากที่ได้รับการรับรอง เช่น การย้ายสถานที่ต้ังโรงเรียน อาคารเรียน สิ่งปลูกสร้าง สนาม

ฝึกหัดขับรถ หรือเง่ือนไขอื่น ๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด ให้ย่ืนคาํขอต่อกรมการขนส่งทางบก 

เพ่ือขอรับความเหน็ชอบก่อนที่จะมีการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข แล้วแต่กรณี 

     หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบียบที่

กรมการขนส่งทางบกกาํหนด342

343 

     (7) ผู้ได้รับหนังสือรับรองจะต้องอาํนวยความสะดวกให้แก่อธิบดีกรมการ

ขนส่งทางบก หรือผู้ที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกมอบหมายเข้าตรวจสอบการศึกษา อบรม และฝึกหัด 

การทดสอบและการวัดผล ตลอดจนการปฏบัิติตามกฎกระทรวงน้ี หรือระเบียบที่กรมการขนส่งทางบก

กาํหนด 

     (8) ในกรณีผู้ได้รับหนังสอืรับรองไม่สามารถดาํเนินการต่อไปได้ด้วยประการ

ใดๆ และประสงค์จะเลิกดาํเนินการ หรือประสงค์จะลดประเภทการศึกษา อบรม และฝึกหัดขับรถตาม

หลักสตูรที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ให้ย่ืนคาํขอต่อกรมการขนส่งทางบกเพ่ือขอรับความ

เหน็ชอบหรือการรับรอง แล้วแต่กรณี ก่อนที่จะเลิกดาํเนินการหรือลดประเภทการศึกษา อบรม และ

ฝึกหัดขับรถไม่น้อยกว่า 30 วัน 

   2.1.5 ผู้ได้รับหนังสือรับรองซ่ึงประสงค์จะขอต่ออายุหนังสือรับรอง ให้ย่ืนคาํขอตาม

แบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหนังสือรับรองหรือใบแทน ก่อนวันที่หนังสือรับรองสิ้นอายุไม่

น้อยกว่า 60 วัน  

  ในการอนุญาตให้ต่ออายุหนังสือรับรองตามวรรคหน่ึง ให้ออกหนังสือรับรองตาม

แบบหนังสอืรับรองเดิมให้ใหม่ แต่ให้ระบุรายละเอยีดรายการต่ออายุไว้ทางด้านหน้าตอนล่างของหนังสือ

รับรอง 

   2.1.6 ในกรณีที่หนังสือรับรองสูญหาย ถูกทาํลาย หรือชาํรุดในสาระสาํคัญ ให้ผู้ได้รับ

หนังสือรับรองย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย      

หลักฐานการรับแจ้งความของสถานีตาํรวจ (ถ้ามี) หรือหนังสอืรับรองที่ชาํรุดน้ัน ภายใน 15 วัน นับแต่

วันที่ได้ทราบถึงการสญูหาย ถูกทาํลายหรือชาํรุดดังกล่าว 

   ในการออกใบแทนหนังสือรับรอง ให้ออกหนังสือรับรองตามแบบหนังสือรับรองเดิม  

แต่ให้ระบุ “ใบแทน” ไว้ที่ด้านหน้าด้วย 

 2.2 การควบคุม กํากบั ดูแลโรงเรียนสอนขบัรถเอกชน 

 เม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับหนังสือรับรองผู้ใดไม่ปฏบัิติตามหลักเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไข

ที่กาํหนดในกฎกระทรวงน้ี หรือระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด ให้กรมการขนส่งทางบกมี

343 ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ.2527 
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อาํนาจตักเตือน ระงับใช้หนังสอืรับรองเป็นการช่ัวคราว หรือยกเลิกหนังสือรับรองน้ันได้ ตามสมควรแก่

กรณ ี

   การตักเตือน การระงับใช้หนังสือรับรองเป็นการช่ัวคราว หรือการยกเลิกหนังสือรับรอง  

ให้เป็นไปตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด 

 2.3 การขออนุญาตเป็นผูฝึ้กสอนขบัรถ343

344  

   ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตผู้ฝึกสอนขับรถในโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการ

ขนส่งทางบกรับรอง ให้ย่ืนคาํขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกาํหนด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน

ประกอบคาํขอดังน้ี 

   (1) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซ่ึงใช้แทนบัตรประจาํตัวประชาชน 

หรือใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าว หรือหนังสอืเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง แล้วแต่

กรณ ี

   (2) ภาพถ่ายสาํเนาทะเบียนบ้าน หรือใบสาํคัญถิ่นที่อยู่ หรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัย

ในราชอาณาจักรของผู้ย่ืนคาํขอ 

   (3) ใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าผู้ขออนุญาตไม่เป็นผู้มีโรคประจาํตัวอันอาจจะเป็น

อนัตรายในขณะขับรถ หรือโรคติดต่อซ่ึงเป็นที่รังเกยีจ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นผู้ติดสุรา ยาเสพติด 

หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  

   (4) ภาพถ่ายหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตามประเภทหรือชนิดที่

ขอรับอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ในขณะย่ืนคาํขอ 

   (5) รูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร จาํนวน 3 รูป เป็นรูปถ่ายคร่ึงตัวหน้าตรง ไม่สวม

หมวกและแว่นตาดาํ เว้นแต่บุคคลซ่ึงจาํต้องสวมหมวกหรือโพกผ้าตามลัทธิศาสนาของตน ซ่ึงถ่ายก่อน

วันย่ืนคาํขอไม่เกนิ 6 เดือน 

  (6) ภาพถ่ายแสดงวุฒิการศึกษา 

3. สถานขีนส่ง 

 สถานีขนส่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และสถานีขนส่งสตัว์และ

หรือสิ่งของ344

345 การจะจัดให้มีสถานีขนส่งทั้ง 2 ประเภทข้ึนเม่ือใดที่ใด ต้องมีประกาศของรัฐมนตรีโดยลง

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  ซ่ึงการจัดให้มีสถานีขนส่งมีได้ 2 กรณีคือ345

346  

 (1) รัฐจัดให้มีและดาํเนินการเอง หรือรัฐจัดต้ังและมอบหมายให้รัฐวิสาหกจิหรือองค์การ

ของรัฐเป็นผู้ดาํเนินการ  

 (2) เอกชนเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้จัดต้ังและดาํเนินการ โดยต้องได้รับอนุญาตจากนาย

ทะเบียนกลาง โดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง 

344 ระเบียบกรมการขนส่งทางบว่าด้วยการอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนขบัรถ พ.ศ.2547 
345 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 114 
346 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 115 
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 3.1 การจดัตั้งสถานขีนส่งเอกชน346

347 

  3.1.1 สถานีขนส่งผู้โดยสาร  ต้องมีลักษณะเป็นสถานที่ซ่ึงใช้เป็นศูนย์รวม กระจายและ    

สบัเปล่ียนรถสาํหรับการขนส่งผู้โดยสาร รวมทั้งเป็นสถานที่ให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัการขนส่ง

ประกอบด้วย 

 (ก) อาคารสถานีซ่ึงจัดให้มีพ้ืนที่สาํหรับบริการผู้โดยสาร ที่จาํหน่ายตั๋ว โทรศัพท์

สาธารณะ ส้วม ที่ทาํงานของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ที่จาํหน่ายสินค้าเบด็เตลด็ และเคร่ืองด่ืม ที่

พักโดยสาร ที่พักผู้ประจาํรถ และที่รับฝากสิ่งของ 

 (ข) ลานจอดรถยนต์โดยสาร รถแทก็ซ่ี และรถส่วนบุคคล 

 (ค) ที่สาํหรับเป็นอู่และบริการซ่อมรถ 

 แบบ ขนาด และจาํนวน ตาม (1) (2) และ (3) ให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทาง

บกประกาศกาํหนดหรือตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเหน็ชอบ 

 3.1.2 สถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ ต้องมีลักษณะเป็นสถานที่ซ่ึงใช้เป็นศูนย์รวม 

กระจาย และสับเปล่ียนรถสาํหรับการขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ รวมทั้งเป็นสถานที่ให้บริการต่างๆ ที่

เกี่ยวกบัการขนส่ง และประกอบด้วย 

 (ก) อาคารสถานีซ่ึงจัดให้มีพ้ืนที่สาํหรับที่ทาํการ ที่ทาํงานของเจ้าหน้าที่กรมการ

ขนส่งทางบก ที่พักสนิค้า ที่จาํแนกสินค้า โทรศัพทส์าธารณะ ส้วม ที่พักผู้ประจาํรถ และที่จาํหน่ายสินค้า

เบด็เตลด็และเคร่ืองด่ืม 

 (ข) คลังสินค้า ที่ช่ังนํา้หนัก อาคารบรรจุหีบห่อ ลานคอนเทนเนอร์ ลานจอดพัก

รถ และลานจอดรถแทก็ซ่ีและรถส่วนบุคคล 

 (ค) ที่จาํหน่ายนํา้มันเช้ือเพลิง และที่บริการซ่อมรถ 

 (ง) เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตามความจาํเป็นและเหมาะสม ได้แก่ รถป้ันจ่ัน รถยก 

รถเขน็ รถลาก เคร่ืองทุน่แรง และเคร่ืองมือบรรจุหีบห่อ หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้อื่น  

 แบบ ขนาด และจาํนวน ตาม (1) (2) และ (3) ให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทาง

บกประกาศกาํหนดหรือตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเหน็ชอบ 

 3.1.3 ผู้ใดประสงค์จะจัดต้ังและดาํเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือสถานีขนส่งสัตว์

และหรือสิ่งของ ให้ย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตตามแบบของกรมการขนส่งทางบกต่อกรมการขนส่งทางบก 

และสาํหรับในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครจะย่ืนคาํขอต่อสาํนักงานขนส่งจังหวัดน้ันๆ กไ็ด้ 

พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

  (1) บุคคลธรรมดา 

   (ก) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชน 

   (ข) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 

347 กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
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   (ค) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้ที่ดินที่จะทาํการก่อสร้าง

สถานีขนส่ง 

   (ง) แผนที่สงัเขปแสดงที่ตั้งของสถานีขนส่ง จาํนวน 4 ชุด 

   (จ) แบบแปลนแผนผัง และผังบริเวณแสดงตาํแหน่งที่ต้ังและทางเข้าและ

ทางออกสถานีขนส่ง จาํนวน 4 ชุด  

    (2) ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

   (ก) รายช่ือผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

   (ข) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

   (ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

   (ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้ที่ดินที่จะทาํการก่อสร้าง

สถานีขนส่ง 

   (จ) แผนที่สงัเขปแสดงที่ตั้งของสถานีขนส่ง จาํนวน 4 ชุด 

   (ฉ) แบบแปลนแผนผัง และผังบริเวณแสดงตาํแหน่งที่ต้ังและทางเข้าและ

ทางออกสถานีขนส่ง จาํนวน 4 ชุด 

    (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

    (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน

เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

    (ข) รายช่ือและสญัชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

    (ค) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคน

ต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

    (ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

    (จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้ที่ดินที่จะทาํการก่อสร้าง

สถานีขนส่ง 

    (ฉ) แผนที่สงัเขปแสดงที่ตั้งของสถานีขนส่ง จาํนวน 4 ชุด 

    (ช) แบบแปลนแผนผัง และผังบริเวณแสดงตาํแหน่งที่ต้ังและทางเข้าและ

ทางออกสถานีขนส่ง จาํนวน 4 ชุด 

    (4) บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

   (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน

เป็นบริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

   (ข) รายช่ือกรรมการของบริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

   (ค) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคน

ต่างด้าวของกรรมการของบริษัททุกคน 
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   (ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษัททุกคน 

   (จ) รายช่ือและสญัชาติของผู้ถือหุ้นทุกคนและจาํนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ 

   (ฉ) สาํเนาหรือภาพถ่ายหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ 

   (ช) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้ที่ดินที่จะทาํการก่อสร้าง

สถานีขนส่ง 

   (ซ) แผนที่สงัเขปแสดงที่ตั้งของสถานีขนส่ง จาํนวน 4 ชุด 

   (ฌ) แบบแปลนแผนผัง และผังบริเวณแสดงตาํแหน่งที่ต้ังและทางเข้าและ

ทางออกสถานีขนส่ง จาํนวน 4 ชุด 

   ให้ผู้ย่ืนคาํขอตามข้อน้ีวางเงินสด หรือเชค็หรือตัว๋แลกเงินของธนาคารตามจาํนวนเงิน

ที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาํหนดเพ่ือเป็นหลักประกนัในการปฏบัิติตามคาํขอรับใบอนุญาต  

   เ ม่ือ ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดต้ังและดํา เ นินการสถานีขนส่งไ ด้ รับอนุ มั ติจาก

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางแล้ว ต้องมาทาํสัญญากับกรมการขนส่งทางบกภายใน 60 

วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง หากพ้นกาํหนดเวลาดังกล่าว

ให้กรมการขนส่งทางบกริบหลักประกนัเสยีทั้งสิ้น 

   ใบอนุญาตจัดต้ังและดาํเนินการสถานีขนส่งให้มีอายุตามที่คณะกรรมการควบคุมการ

ขนส่งทางบกกลางกาํหนด แต่ไม่เกนิ 20 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต347

348 

   3.1.4 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังและดาํเนินการสถานีขนส่ง 

   ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ังและดาํเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารหรือสถานีขนส่งสตัว์และ

หรือสิ่งของที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องย่ืนคาํขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี 

พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

   (1) บุคคลธรรมดา 

   (ก) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชน 

   (ข) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน 

   (ค) ใบอนุญาตจัดต้ังและดาํเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารหรือสถานีขนส่งสัตว์

และหรือสิ่งของหรือใบแทน  

   (2)  ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

   (ก) รายช่ือผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

   (ข) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

   (ค) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

   (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 
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    (ก) หนังสอืรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นห้าง

หุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

   (ข) รายช่ือและสญัชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

   (ค) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าว

ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

   (ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

   (จ) ใบอนุญาตจัดต้ังและดาํเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารหรือสถานีขนส่งสัตว์

และหรือสิ่งของหรือใบแทน 

   (4) บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

   (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็น

บริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดั 

   (ข) รายช่ือกรรมการของบริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจาํกดัทุกคน 

   (ค) ภาพถ่ายบัตรประจาํตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสาํคัญประจาํตัวคนต่างด้าว

ของกรรมการบริษัททุกคน 

   (ง) สาํเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัททุกคน 

   (จ) รายช่ือและสญัชาติของผู้ถือหุ้นทุกคนและจาํนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ 

   (ฉ) สาํเนาหรือภาพถ่ายหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ 

   (ช) ใบอนุญาตจัดต้ังและดาํเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารหรือสถานีขนส่งสัตว์

และหรือสิ่งของหรือใบแทน 

   การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังและดําเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารหรือ

สถานีขนส่งสตัว์และหรือสิ่งของ ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่ 

   3.1.5 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ังและดาํเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือสถานีขนส่งสัตว์

และหรือสิ่งของผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้ย่ืนคาํขอตามแบบของกรมการขนส่งทางบก

พร้อมด้วยหลักฐานการรับแจ้งความของสถานีตาํรวจ หรือใบอนุญาตที่ชาํรุดน้ัน 

   การอนุญาต คาํขอใบแทนใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาต

เดิม แต่ให้ระบุคาํว่า “ใบแทน” ไว้ที่ด้านหน้าด้วย  

 3.2 การควบคุม กํากบั ดูแลสถานขีนส่งเอกชน 

  (1) อธบิดีมีอาํนาจกาํกบัและควบคุมการดาํเนินการที่เกี่ยวกบัสถานีขนส่ง และจะ

แต่งต้ังข้าราชการหรือลูกจ้างสงักดักรมการขนส่งทางบกทาํหน้าที่เป็นนายสถานีและเจ้าหน้าที่สถานีตาม

จาํนวนที่เหน็สมควร มีอาํนาจกาํกบัและควบคุมดังกล่าวด้วยกไ็ด้348

349 

349 มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
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  (2) ในการบริหารงานที่เกี่ยวกบัสถานีขนส่งของกรมการขนส่งทางบกตามมาตรา 115 

วรรคหน่ึง อธบิดีจะแต่งต้ังคณะกรรมการคณะหน่ึงประกอบด้วย ประธานกรรมการหน่ึงคน และ

กรรมการอื่นอกีไม่เกนิแปดคนเพ่ือดูแลควบคุมและดาํเนินการเกี่ยวกบัสถานีขนส่งกไ็ด้349

350 

 3.3 หนา้ทีผู่ไ้ดร้บัใบอนุญาตจดัตั้งและดําเนนิการสถานีขนส่ง 

  (1) ดูแลรับผิดชอบกจิการสถานีขนส่ง รวมทั้งรักษาความเรียบร้อย ความปลอดภัยใน

บริเวณสถานีขนส่ง350

351 

  (2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประจาํสถานีขนส่งตลอดเวลา โดยให้มีหน้าที่ตรวจสอบ

สภาพรถขนส่งประจาํทางซ่ึงต้องหยุดหรือจอดเพ่ือการขนส่ง ณ สถานีขนส่งน้ัน351

352 

  (3) จัดให้มีอู่ซ่อมรถและบริการซ่อมรถ เพ่ือช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกแก่รถที่

ใช้สถานีขนส่ง352

353 

  (4) จัดให้มีบริเวณที่จอดพักรถ353

354 

  (5) จัดให้มีสมุดทะเบียนการเดินรถที่ผ่านเข้าออกสถานีขนส่งตามแบบที่อธบิดี

กรมการขนส่งทางบกกาํหนด และต้องเกบ็รักษาสมุดทะเบียนการเดินรถไว้ในที่ทาํการของสถานีขนส่ง

แห่งน้ันพร้อมที่จะให้นายทะเบียน พนักงานตรวจสภาพ หรือผู้ตรวจการตรวจดูได้ตลอดเวลา354

355 

  (6) เรียกเกบ็ค่าบริการเกี่ยวกบัการดาํเนินการของสถานีขนส่งได้ไม่เกนิอตัราตามที่

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาํหนด355

356 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 117 
351  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 120 
352 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 121 
353 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 122 
354 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 123 
355 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 124 
356 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 125 
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ช. ค่าธรรมเนยีมและภาษีประจําปี 

1. ค่าธรรมเนยีมตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์

 1.1 บัญชีค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัต3ิ56

357 

 (1) คาํขอ ฉบับละ 5 บาท 

(2) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ ฉบับละ 100 บาท 

(3) แผ่นป้ายทะเบียนรถ แผ่นละ 100 บาท 

 (3/1)  การขอใช้หมายเลขทะเบียนรถ    

 (ก) การขอใช้หมายเลขทะเบียนที่ออกให้ 

      สาํหรับรถคันหน่ึงมาใช้กับรถอกีคันหน่ึง คร้ังละ 1,000 บาท 

 (ข) การขอใช้หมายเลขทะเบียนซ่ึงยังไม่เคยออกให้ 

      สาํหรับรถคันใดมาใช้กบัรถที่จดทะเบียนแล้ว คร้ังละ 1,000 บาท 

 (ค) การขอใช้หมายเลขทะเบียนที่ 

      ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษที่ได้จากการประมูล 

      ตามมาตรา 10/1 กบักรณีตาม (ก) หรือ (ข)  คร้ังละ 3,000 บาท 

(4) การขอค้นทะเบียนรถหรือขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายการ 

ในทะเบียนรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถ 

   

 (ก)  รถจักรยานยนต์ คร้ังละ 10 บาท 

 (ข)  รถอื่นนอกจาก (ก) คร้ังละ 50 บาท 

(5) การโอนทะเบียนรถ คร้ังละ 100 บาท 

(6) การย้ายรถ    

 (ก)  รถยนต์ คร้ังละ 50 บาท 

 (ข)  รถอื่นนอกจาก (ก) คร้ังละ 20 บาท 

(7) การตรวจสภาพรถ    

 (ก)  รถจักรยานยนต์ คันละ 10 บาท 

 (ข)  รถอื่นนอกจาก (ก) คันละ 50 บาท 

(8) ใบอนุญาตตามมาตรา 23 ฉบับละ 1,000 บาท 

(9) ใบอนุญาตตามมาตรา 27 ฉบับละ 1,000 บาท 

(10) เคร่ืองหมายพิเศษตามมาตรา 27 อนัละ 100 บาท 

(11) สมุดคู่มือประจาํรถตามมาตรา 27 เล่มละ 100 บาท 

(12) ใบอนุญาตรถยนต์ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจร 

ทางถนนทาํ ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 ซ่ึงประเทศไทย 

ได้ภาคยานุวัติ เม่ือวันที่ 15 สงิหาคม 2505 ฉบับละ 1,000 บาท 

357 ค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
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(13) ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามอนุสญัญาว่าด้วยการจราจร 

ทางถนน ทาํ ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 ซ่ึงประเทศไทย 

ได้ภาคยานุวัติ เม่ือวันที่ 15 สงิหาคม 2505 ฉบับละ 500 บาท 

(14) ใบอนุญาตขับรถช่ัวคราว  ตามมาตรา 43(1) ฉบับละ 500 บาท 

(15) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล   ฉบับละ 1,000 บาท 

(16) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ฉบับละ 500 บาท 

(17) ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ฉบับละ 1,000 บาท 

(18) ใบอนุญาตขับรถสามล้อสาธารณะ ฉบับละ 500 บาท 

 (19) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ฉบับละ 500 บาท 

 (19/1) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ  ฉบับละ 500 บาท 

(20) ใบอนุญาตขับรถบดถนน ฉบับละ 500 บาท 

(21) ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ ฉบับละ 500 บาท 

(22) ใบอนุญาตขับรถตามมาตรา 43(9) ฉบับละ 500 บาท 

 (23)  (24) (25) (26) และ (27) ยกเลิก    

(28) การแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ คร้ังละ 50 บาท 

(29) หนังสืออนุญาตตามมาตรา 17 วรรคสอง หรือมาตรา 18 ฉบับละ 50 บาท 

(30) ใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ ฉบับละ 50 บาท 

(31) ใบแทนใบอนุญาต คร้ังหน่ึงของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  

แต่ไม่เกนิ ฉบับละ 100 บาท 

(32) ใบแทนเคร่ืองหมายการเสียภาษีประจาํปี ฉบับละ 20 บาท 

(33) ใบแทนหนังสอือนุญาต ฉบับละ 25 บาท 

(34) ค่าธรรมเนียมอื่น คร้ังละ 20 บาท 

(35) การรับรองสาํเนาเอกสาร แผ่นละ 20 บาท 

(36) การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ คร้ังละเทา่กบัค่าธรรมเนียม

สาํหรับใบอนุญาตขับรถแต่ละฉบับ 

   

 

 1.2 อตัราค่าธรรมเนียมที่จัดเกบ็จริง กาํหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ี 357

358 

 (1) คาํขอ ฉบับละ    5 บาท 

 (2) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ ฉบับละ 100 บาท 

 (3) แผ่นป้ายทะเบียนรถ แผ่นละ 100 บาท 

  

 

358 กฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2546 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียมตาม

กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2547 
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 (4) การขอใช้หมายเลขทะเบียนรถ 

  (ก) การขอใช้หมายเลขทะเบียนที่ออกให้ 

   สาํหรับรถคันหน่ึงมาใช้กบัรถอกีคันหน่ึง  คร้ังละ 500 บาท 

  (ข) การขอใช้หมายเลขทะเบียนซ่ึงยัง 

   ไม่เคยออกให้สาํหรับรถคันใดมาใช้ 

   กบัรถที่จดทะเบียนแล้ว   คร้ังละ 500 บาท 

  (ค) การขอใช้หมายเลขทะเบียนที่ต้องเสีย 

   ค่าธรรมเนียมพิเศษที่ได้จากการประมูล 

   ตามมาตรา 10/1 กบักรณีตาม (ก) หรือ (ข) คร้ังละ 1,500 บาท 

 (5) การขอค้นทะเบียนรถหรือขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายการ 

   ในทะเบียนรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถ  

  (ก) รถจักรยานยนต์ คร้ังละ   10 บาท 

  (ข) รถอื่นนอกจาก (ก) คร้ังละ   50 บาท 

 (6) การโอนทะเบียนรถ คร้ังละ 100 บาท 

 (7) การย้ายรถ 

  (ก) รถยนต์ คร้ังละ   50 บาท 

  (ข) รถอื่นนอกจาก (ก) คร้ังละ   20 บาท 

 (8) การตรวจสภาพรถ 

  (ก) รถจักรยานยนต์ คันละ   10 บาท 

  (ข) รถอื่นนอกจาก (ก) คันละ   50 บาท 

 (9) ใบอนุญาตตามมาตรา 23 ฉบับละ 1,000 บาท 

 (10) ใบอนุญาตตามมาตรา 27 ฉบับละ 1,000 บาท  

 (11) เคร่ืองหมายพิเศษตามมาตรา 27  อนัละ  100 บาท 

 (12) สมุดคู่มือประจาํรถตามมาตรา 27 เล่มละ  100 บาท 

 (13) ใบอนุญาตรถยนต์ตามอนุสัญญาว่าด้วย 

   การจราจรทางถนน ทาํ ณ นครเจนีวา  

   ค.ศ. 1949 ซ่ึงประเทศไทยได้ภาคยานุวัติ  

   เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2505 ฉบับละ 1,000 บาท 

 (14) ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามอนุสญัญาว่าด้วย 

   การจราจรทางถนน ทาํ ณ นครเจนีวา  

   ค.ศ. 1949 ซ่ึงประเทศไทยได้ภาคยานุวัติ  

   เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2505 ฉบับละ  500 บาท 

 (15) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลช่ัวคราว ฉบับละ   100 บาท  

 (16) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลช่ัวคราว ฉบับละ    50 บาท 
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 (17)  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลช่ัวคราว ฉบับละ      50 บาท 

 (18) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ฉบับละ    500 บาท 

 (19) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล  ฉบับละ    250 บาท 

 (20) ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ฉบับละ    300 บาท 

 (21)  ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ  ฉบับละ    150 บาท 

 (22)  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล  ฉบับละ   250 บาท 

 (22/1)  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ  ฉบับละ   150 บาท 

 (23) ใบอนุญาตขับรถบดถนน  ฉบับละ    250 บาท 

 (24) ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์  ฉบับละ    250 บาท 

 (25) ใบอนุญาตขับรถนอกจาก (15) ถึง (24)  ฉบับละ    100 บาท 

 (26) การแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ คร้ังละ    50 บาท 

 (27) หนังสืออนุญาตตามมาตรา 17  วรรคสอง  

   หรือมาตรา 18 ฉบับละ    50 บาท 

 (28) ใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ ฉบับละ    50  บาท 

 (29) ใบแทนใบอนุญาต คร่ึงหน่ึงของ 

   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต แต่ไม่เกนิ ฉบับละ  100  บาท 

 (30) ใบแทนเคร่ืองหมายการเสียภาษีประจาํปี ฉบับละ    20 บาท 

 (31) ใบแทนหนังสอือนุญาต ฉบับละ    25  บาท 

 (32) ค่าธรรมเนียมอื่น คร้ังละ    20 บาท 

 (33) การรับรองสาํเนาเอกสาร แผ่นละ    20  บาท 

 (34) การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ  คร้ังละเทา่กบัค่าธรรมเนียม 

    สาํหรับใบอนุญาตขับรถ 

    แต่ละฉบับ 
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2. ค่าธรรมเนยีมตามกฎหมายว่าการขนส่งทางบก 

 2.1 บัญชีค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ358

359 

(1) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางต่อเส้นทาง

หน่ึง 

ฉบับละ 15,000 บาท 

(2) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ฉบับละ 4,000 บาท 

(3) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ ฉบับละ 1,500 บาท 

(4) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ฉบับละ 1,500 บาท 

(5) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ    

 (ก) ตลอดปี ฉบับละ 5,000 บาท 

 (ข) เฉพาะคราว ฉบับละ 500 บาท 

(6) ใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่ง ฉบับละ 5,000 บาท 

(7) ใบอนุญาตจัดต้ังและดาํเนินการสถานีขนส่ง ฉบับละ 100,000 บาท 

(8) ใบอนุญาตผู้ขับรถและใบอนุญาตนายตรวจ ฉบับละ 200 บาท 

(9) ใบอนุญาตผู้เกบ็ค่าโดยสารและใบอนุญาตผู้บริการ ฉบับละ 100 บาท 

(10) ใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถ ฉบับละ 20,000 บาท 

(11) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 500 บาท 

(12) การโอนทะเบียนรถ     คร้ังละ 200 บาท 

(13) แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถและเคร่ืองหมาย แผ่นละ 100 บาท 

(14) คาํขออนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง ฉบับละ 100 บาท 

(15) คาํขออื่น ๆ ฉบับละ 20 บาท 

(16) การต่ออายุใบอนุญาต คร้ังละเทา่กบัค่าธรรมเนียมสาํหรับใบอนุญาตแต่ละฉบับ 

 

 

 2.2 อตัราค่าธรรมเนียมที่จัดเกบ็จริง กาํหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ี 360 

 (1) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง 

  ต่อเส้นทางหน่ึง ฉบับละ 7,000 บาท 

 (2) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง ฉบับละ 1,500 บาท 

 (3) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ ฉบับละ 1,500  บาท 

 (4) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ฉบับละ   500 บาท 

 

 

 

359 ค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
360 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิารขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
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 (5) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ 

  (ก) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางต่อเส้นทางหน่ึง  

   ตลอดปี  ฉบับละ 1,000  บาท  

   เฉพาะคราว  ฉบับละ    100  บาท 

  (ข) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํทาง  

   ตลอดปี  ฉบับละ   500  บาท 

   เฉพาะคราว  ฉบับละ       50  บาท 

  (ค) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล  

   ตลอดปี  ฉบับละ    500  บาท  

   เฉพาะคราว  ฉบับละ       50  บาท 

 (6) ใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่ง ฉบับละ 3,000 บาท 

 (7) ใบอนุญาตจัดต้ังและดาํเนินการสถานีขนส่ง ฉบับละ  100,000 บาท 

 (8) ใบอนุญาตผู้ขับรถและใบอนุญาตนายตรวจ ฉบับละ   200  บาท 

 (9) ใบอนุญาตผู้เกบ็ค่าโดยสารและใบอนุญาตผู้บริการ ฉบับละ   100   บาท 

 (10) ใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถ ฉบับละ 15,000   บาท 

 (11) ใบแทนใบอนุญาต 

  (ก) ใบแทนใบอนุญาตสาํหรับผู้ประจาํรถ ฉบับละ    30   บาท 

  (ข) ใบแทนใบอนุญาตอื่น ๆ  ฉบับละ  100   บาท  

 (12) การโอนทะเบียนรถ คร้ังละ  200   บาท 

 (13) แผ่นป้ายทะเบียนรถและเคร่ืองหมาย แผ่นละ  100   บาท 

 (14) คาํขออนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง ฉบับละ  100   บาท 

 (15) คาํขออื่น ๆ 

  (ก) คาํขออนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถ ฉบับละ   20   บาท 

  (ข) คาํขอรับใบอนุญาตจัดต้ังและดาํเนินการ 

    สถานีขนส่ง ฉบับละ     20   บาท 

  (ค) คาํขอให้รับรองโรงเรียนสอนขับรถ ฉบับละ     20   บาท 

  (ง) คาํขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง 

     สภาพเคร่ืองอปุกรณ์หรือส่วนควบของรถ ฉบับละ     20   บาท 

  (จ) คาํขอรับใบแทนหนังสอืแสดงการจดทะเบียนรถ 

    หรือเคร่ืองหมายแสดงการเสยีภาษี ฉบับละ    20   บาท 

  (ฉ) คาํขอเปล่ียนประเภทรถ ฉบับละ    20   บาท 

  (ช) คาํขอรับใบอนุญาตและเคร่ืองหมายสาํหรับรถ 

    ที่นาํมาใช้เพ่ือขายหรือเพ่ือซ่อม ฉบับละ   20   บาท 

  (ซ) คาํขอรับใบอนุญาตรถ 

    ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ฉบับละ    20 บาท 
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 (16) การต่ออายุใบอนุญาต คร้ังละเทา่กบัค่าธรรมเนียมสาํหรับใบอนุญาตแต่ละฉบับ 

3. อตัราภาษีประจําปีสําหรบัรถตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต์360

361 

 (1) รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกนิเจด็คนให้เกบ็ภาษีตามความจุของกระบอกสบูรวมกนั

ของเคร่ืองยนต์ของรถยนต์แต่ละคัน ในอตัราดังต่อไปน้ี  

(ก) 600 ลูกบาศกเ์ซนติเมตรแรก ลูกบาศกเ์ซนติเมตรละ  0.50 บาท 

(ข) ส่วนที่เกนิ  600 ลูกบาศกเ์ซนติเมตรแต่ไม่เกนิ  

1,800 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ลูกบาศกเ์ซนติเมตรละ  

 

1.50 บาท 

(ค) ส่วนที่เกนิ 1,800 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ลูกบาศกเ์ซนติเมตรละ  4.00 บาท 

 รถยนต์ตาม (1) ที่นิติบุคคลเป็นเจ้าของ และมิได้ให้บุคคลธรรมดาเช่าซ้ือในการประกอบ

ธุรกจิเกี่ยวกบัการให้เช่าซ้ือของนิติบุคคลน้ัน ให้เกบ็ภาษีในอตัราสองเทา่ 

 (2) รถยนต์น่ังส่วนบุคคลเกนิเจด็คน ให้เกบ็ภาษีตามนํา้หนักในอตัราดังต่อไปน้ี 

(ก) นํา้หนักไม่เกนิ 500 กโิลกรัม คันละ 150 บาท 

(ข) นํา้หนักต้ังแต่ 501-750 กโิลกรัม คันละ 300 บาท 

(ค) นํา้หนักต้ังแต่ 751-1,000 กโิลกรัม คันละ 450 บาท 

(ง) นํา้หนักต้ังแต่ 1,000-1,250 กโิลกรัม คันละ 800 บาท 

(จ) นํา้หนักต้ังแต่ 1,251-1,500 กโิลกรัม คันละ 1,000 บาท 

(ฉ) นํา้หนักต้ังแต่ 1,501-1,750 กโิลกรัม คันละ 1,300 บาท 

(ช) นํา้หนักต้ังแต่ 1,751-2,000 กโิลกรัม คันละ 1,600 บาท 

(ซ) นํา้หนักต้ังแต่ 2,001-2,500 กโิลกรัม คันละ 1,900 บาท 

(ฌ) นํา้หนักต้ังแต่ 2,501-3,000 กโิลกรัม  คันละ 2,200 บาท 

(ญ) นํา้หนักต้ังแต่ 3,001-3,500 กโิลกรัม คันละ 2,400 บาท 

(ฎ) นํา้หนักต้ังแต่ 3,501-4,000 กโิลกรัม คันละ 2,600 บาท 

(ฏ) นํา้หนักต้ังแต่ 4,001-4,500 กโิลกรัม คันละ 2,800 บาท 

(ฐ) นํา้หนักต้ังแต่ 4,501-5,000 กโิลกรัม คันละ 3,000 บาท 

(ฑ) นํา้หนักต้ังแต่ 5,001-6,000 กโิลกรัม คันละ 3,200 บาท 

(ฒ) นํา้หนักต้ังแต่ 6,001-7,000 กโิลกรัม คันละ 3,400 บาท 

(ณ) นํา้หนักต้ังแต่ 7,001 กโิลกรัม ข้ึนไป คันละ 3,600 บาท 

  (3) รถจักรยานยนต์ ให้คาํนวณภาษีประจาํปีในอตัราดังต่อไปน้ี    

 (ก) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล  คันละ 100 บาท 

 (ข) รถจักรยานยนต์สาธารณะ   คันละ 100 บาท 

361 อตัราภาษีประจาํปีท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522  
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(4) รถพ่วงของรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล  คันละ 50 บาท 

(5) รถพ่วงนอกจาก (4) คันละ 100 บาท 

(6) รถบดถนน คันละ 200 บาท 

(7) รถแทรกเตอร์ใช้ในการเกษตร คันละ 50 บาท 

(8) รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รถยนต์บริการ ให้เกบ็ภาษีตามนํา้หนักในอตัรา ดังต่อไปน้ี 

 (ก) นํา้หนักไม่เกนิ 500 กโิลกรัม คันละ 450 บาท 

 (ข) นํา้หนักต้ังแต่ 501-750 กโิลกรัม คันละ 750 บาท 

 (ค) นํา้หนักต้ังแต่ 751-1,000 กโิลกรัม คันละ 1,050 บาท 

 (ง) นํา้หนักต้ังแต่ 1,001-1,250 กโิลกรัม คันละ 1,350 บาท 

 (จ) นํา้หนักต้ังแต่ 1,251-1,500 กโิลกรัม คันละ 1,650 บาท 

 (ฉ) นํา้หนักต้ังแต่ 1,501-1,750 กโิลกรัม คันละ 2,100 บาท 

 (ช) นํา้หนักต้ังแต่ 1,751-2,000 กโิลกรัม คันละ 2,550 บาท 

 (ซ) นํา้หนักต้ังแต่ 2,001-2,500 กโิลกรัม คันละ 3,000 บาท 

 (ฌ) นํา้หนักต้ังแต่ 2,501-3,000 กโิลกรัม คันละ 3,450 บาท 

 (ญ) นํา้หนักต้ังแต่ 3,001-3,500 กโิลกรัม คันละ 3,900 บาท 

 (ฎ) นํา้หนักต้ังแต่ 3,501-4,000 กโิลกรัม คันละ 4,350 บาท 

 (ฏ) นํา้หนักต้ังแต่ 4,001-4,500 กโิลกรัม คันละ 4,800 บาท 

 (ฐ) นํา้หนักต้ังแต่ 4,501-5,000 กโิลกรัม คันละ 5,250 บาท 

 (ฑ) นํา้หนักต้ังแต่ 5,001-6,000 กโิลกรัม คันละ 5,700 บาท 

 (ฒ) นํา้หนักต้ังแต่ 6,001-7,000 กโิลกรัม คันละ 6,150 บาท 

 (ณ) นํา้หนักต้ังแต่ 7,001 กโิลกรัม ข้ึนไป คันละ 6,600 บาท 

(9) รถยนต์รับจ้าง ให้เกบ็ภาษีตามนํา้หนักในอตัรา  ดังต่อไปน้ี    

 (ก) นํา้หนักไม่เกนิ 500 กโิลกรัม คันละ 185 บาท 

 (ข) นํา้หนักต้ังแต่ 501-750 กโิลกรัม คันละ 310 บาท 

 (ค) นํา้หนักต้ังแต่ 751-1,000 กโิลกรัม คันละ 450 บาท 

 (ง) นํา้หนักต้ังแต่ 1,001-1,250 กโิลกรัม คันละ 560 บาท 

 (จ) นํา้หนักต้ังแต่ 1,251-1,500 กโิลกรัม คันละ 685 บาท 

 (ฉ) นํา้หนักต้ังแต่ 1,501-1,750 กโิลกรัม คันละ 875 บาท 

 (ช) นํา้หนักต้ังแต่ 1,751-2,000 กโิลกรัม คันละ 1,060 บาท 

 (ซ) นํา้หนักต้ังแต่ 2,001-2,500 กโิลกรัม คันละ 1,250 บาท 

 (ฌ) นํา้หนักต้ังแต่ 2,501-3,000 กโิลกรัม คันละ 1,435 บาท 

 (ญ) นํา้หนักต้ังแต่ 3,001-3,500 กโิลกรัม คันละ 1,625 บาท 

 (ฎ) นํา้หนักต้ังแต่ 3,501-4,000 กโิลกรัม คันละ 1,810 บาท 
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 (ฏ) นํา้หนักต้ังแต่ 4,001-4,500 กโิลกรัม คันละ 2,000 บาท 

 (ฐ) นํา้หนักต้ังแต่ 4,501-5,000 กโิลกรัม คันละ 2,185 บาท 

 (ฑ) นํา้หนักต้ังแต่ 5,001-6,000 กโิลกรัม คันละ 2,375 บาท 

 (ฒ) นํา้หนักต้ังแต่ 6,001-7,000 กโิลกรัม คันละ 2,560 บาท 

 (ณ) นํา้หนักต้ังแต่ 7,001 กโิลกรัม ข้ึนไป คันละ 2,750 บาท 

(10) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลหรือรถยนต์สาํหรับลากจูงซ่ึงมิได้ใช้ในการประกอบการขนส่ง    

ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือรถแทรกเตอร์ที่มิได้ใช้ในการเกษตร   

ให้เกบ็ภาษีตามนํา้หนักในอตัรา ดังต่อไปน้ี 

 (ก) นํา้หนักไม่เกนิ 500 กโิลกรัม คันละ 300 บาท 

 (ข) นํา้หนักต้ังแต่ 501-750 กโิลกรัม คันละ 450 บาท 

 (ค) นํา้หนักต้ังแต่ 751-1,000 กโิลกรัม คันละ 600 บาท 

 (ง) นํา้หนักต้ังแต่ 1,001-1,250 กโิลกรัม คันละ 750 บาท 

 (จ) นํา้หนักต้ังแต่ 1,251-1,500 กโิลกรัม คันละ 900 บาท 

 (ฉ) นํา้หนักต้ังแต่ 1,501-1,750 กโิลกรัม คันละ 1,050 บาท 

 (ช) นํา้หนักต้ังแต่ 1,751-2,000 กโิลกรัม คันละ 1,350 บาท 

 (ซ) นํา้หนักต้ังแต่ 2,001-2,500 กโิลกรัม คันละ 1,650 บาท 

 (ฌ) นํา้หนักต้ังแต่ 2,501-3,000 กโิลกรัม คันละ 1,950 บาท 

 (ญ) นํา้หนักต้ังแต่ 3,001-3,500 กโิลกรัม คันละ 2,250 บาท 

 (ฎ) นํา้หนักต้ังแต่ 3,501-4,000 กโิลกรัม คันละ 2,550 บาท 

 (ฏ) นํา้หนักต้ังแต่ 4,001-4,500 กโิลกรัม คันละ 2,850 บาท 

 (ฐ) นํา้หนักต้ังแต่ 4,501-5,000 กโิลกรัม คันละ 3,150 บาท 

 (ฑ) นํา้หนักต้ังแต่ 5,001-6,000 กโิลกรัม คันละ 3,450 บาท 

 (ฒ) นํา้หนักต้ังแต่ 6,001-7,000 กโิลกรัม คันละ 3,750 บาท 

 (ณ) นํา้หนักต้ังแต่ 7,001 กโิลกรัม ข้ึนไป คันละ 4,050 บาท 

(11) รถที่ขับเคล่ือนด้วยกาํลังไฟฟ้าหรือพลังงานประเภทอื่นที่มิใช่เคร่ืองยนต์แบบสนัดาปภายใน 

หรือรถที่ขับเคล่ือนด้วยพลังงานตามประเภทที่กาํหนดในกฎกระทรวง ให้เกบ็ภาษีในอตัรา     

ดังต่อไปน้ี 
 (ก)  รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกนิเจด็คน ให้เกบ็ภาษีตามนํา้หนักของรถในอตัราตาม  (2)  

(ข)  รถอื่นนอกจาก (ก) ให้เกบ็ภาษีในอตัรากึ่งหน่ึงของรถตาม (2) (3) (6) (7) (8) (9)        

หรือ (10) แล้วแต่กรณ ี

         ในการคาํนวณนํา้หนัก ให้รวมนํา้หนักของรถและเคร่ืองอุปกรณ์ที่ติดกบัตัวรถตามปกติ แต่ไม่รวม

นํา้หนักนํา้มันเช้ือเพลิง นํา้มันเคร่ือง นํา้และเคร่ืองมือประจาํรถ ถ้ามีเศษของกโิลกรัมให้ปัดทิ้ง  
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4. อตัราภาษีประจําปีสําหรบัรถตามกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก361

362 

 นํา้หนักรถเป็นกโิลกรัม 
รถที่ใช้ในการ 

ขนส่ง 
ประจาํทาง 

รถที่ใช้ใน
การขนส่ง 
ไม่ประจาํ

ทาง 

รถที่ใช้ใน
การขนส่ง
โดยรถ

ขนาดเลก็ 

รถที่ใช้ในการ
ขนส่ง 

ส่วนบุคคล 

ไม่มากกว่า  500  กโิลกรัม 300 บาท 450 บาท 300 บาท 150 บาท 

ต้ังแ

ต่ 

501 ถึง 750 กโิลกรัม 400 บาท 600 บาท 400 บาท 300 บาท 

ต้ังแ

ต่ 

751 ถึง 1,000 กโิลกรัม 500 บาท 750 บาท 500 บาท 450 บาท 

ต้ังแ

ต่ 

1,001 ถึง 1,250 กโิลกรัม 600 บาท 900 บาท 600 บาท 800 บาท 

ต้ังแ

ต่ 

1,251 ถึง 1,500 กโิลกรัม 700 บาท 1,050 บาท 700 บาท 1,000 บาท 

ต้ังแ

ต่ 

1,501 ถึง 1,750 กโิลกรัม 900 บาท 1,350 บาท 900 บาท 1,300 บาท 

ต้ังแ

ต่ 

1,751 ถึง 2,000 กโิลกรัม 1,100 บาท 1,650 บาท 1,100 บาท 1,600 บาท 

ต้ังแ

ต่ 

2,001 ถึง 2,500 กโิลกรัม 1,300 บาท 1,950 บาท 1,300 บาท 1,900 บาท 

ต้ังแ

ต่ 

2,501 ถึง 3,000 กโิลกรัม 1,500 บาท 2,250 บาท 1,500 บาท 2,200 บาท 

ต้ังแ

ต่ 

3,001 ถึง 3,500 กโิลกรัม 1,700 บาท 2,550 บาท   2,400 บาท 

ต้ังแ

ต่ 

3,501 ถึง 4,000 กโิลกรัม 1,900 บาท 2,850 บาท  2,600 บาท 

ต้ังแ

ต่ 

4,001 ถึง 4,500 กโิลกรัม 2,100 บาท 3,150 บาท  2,800 บาท 

ต้ังแ

ต่ 

4,501 ถึง 5,000 กโิลกรัม 2,300 บาท 3,450 บาท  3,000 บาท 

ต้ังแ

ต่ 

5,001 ถึง 6,000 กโิลกรัม 2,500 บาท 3,750 บาท  3,200 บาท 

362 อตัราภาษีประจาํปีท้ายพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
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ต้ังแ

ต่ 

6,001 ถึง 7,000 กโิลกรัม 2,700 บาท 4,050 บาท  3,400 บาท 

ต้ังแต่   7,001   กโิลกรัม  ข้ึนไป 2,900 บาท 4,350 บาท  3,600 บาท 

 

ฌ. ขอ้กําหนดเกีย่วกบัการใชร้ถและทาง 

1. กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 1.1 พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522363  

  1.1.1 การห้ามเดินรถและการห้ามจอดรถบรรทุกต้ังแต่สิบล้อข้ึนไปและรถพ่วงในเขต

กรุงเทพมหานคร363

364 

  (1) ห้ามรถบรรทุกต่อไปน้ี เดินในเขตกรุงเทพมหานครระหว่างเวลา 06.00 – 10.00 น. และ 

15.00 น. – 21.00 น. เว้นวันหยุดราชการ 

   (ก) รถบรรทุกที่มีล้อต้ังแต่ 10 ล้อข้ึนไป 

   (ข) รถบรรทุกที่มีเพลาต้ังแต่ 3 เพลาข้ึนไป และรถพ่วง 

  (2) ห้ามรถบรรทุกตามข้อ 3 ซ่ึงบรรทุกของหนัก ได้แก่ รถบรรทุกซุง เสาเขม็ เดินในเขต

กรุงเทพมหานครระหว่างเวลา 05.00 –21.00 น.  

  (3) ข้อบังคับน้ีไม่ใช้บังคับแก่รถบรรทุกตาม (1)(ก) (ข) และ (2)  ซ่ึงเดินรถในถนนดังต่อไปน้ี 

   (ก) ถนนอาจณรงค์ ต้ังแต่ทา่เรือคลองเตยถึงทางด่วนเฉลิมมหานคร 

   (ข) ถนนเกษมราษฎร์ ต้ังแต่ทา่เรือคลองเตยถึงทางด่วนเฉลิมมหานคร 

   (ค) ถนนสุวินทวงศ์  ต้ังแต่ทางแยกถนนรามอินทรา ถึงสุดเขต

กรุงเทพมหานคร 

   (ง) ถนนร่มเกล้า ต้ังแต่ทางแยกถนนสวิุนทวงศ์ ถึงทางแยกถนนออ่นนุช 

   (จ) ถนนนิมิตรใหม่  ต้ังแต่ทางแยกถนนสุวินทวงศ์  ถึงสุดเขต

กรุงเทพมหานคร 

   (ฉ) ถนนอ่อนนุช ต้ังแต่ทางแยกถนนร่วมเกล้ว ถึงทางแยกถนนอ่อนนุช  

(ลากระบัง) – บางพลี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3250) 

   (ช) ถนนอ่อนนุช (ลากระบัง) – บางพลี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

3250) ต้ังแต่ทางแยกถนนอ่อนนุช ถึงสดุเขตกรุงเทพมหานคร 

   (ซ) ถนนเจ้าคุณทหาร 

   (ฌ) ถนนบางนา – ตราด ต้ังแต่ทางแยกถนนสขุุมวิท ถึงเขตกรุงเทพมหานคร 

363เป็นกฎหมายที่อยู่ในความรับผดิชอบของกระทรวงมหาดไทย  
364 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามเดินรถ และการห้ามจอดรถบรรทกุตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป และรถพ่วงในเขต

กรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2543  ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2543  
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   (ญ) ถนนสขุุมวิท ต้ังแต่ทางแยกถนนบางนา–ตราดถึงสดุเขตกรุงเทพมหานคร 

   (ฎ) ถนนวงแหวนรอบนอก (ถนนกาญจนาภิเษก หรือทางหลวงพิเศษ

หมายเลข 9) ตลอดสาย 

   (ฏ) ถนนพระรามที่ 2 (ธนบุรี – ปากท่อ) ต้ังแต่ทางแยกถนนสุขสวัสด์ิ ถึงสุด

เขตกรุงเทพมหานคร 

   (ฐ) ถนนสขุสวัสด์ิ ต้ังแต่ทางแยกถนนพระรามที่ 2 ถึงสดุเขตกรุงเทพมหานคร 

   (ฑ) ถนนบรมราชชนนี ต้ังแต่แยกถนนวงแหวนรอบนอก (ถนนกาญจนาภิเษก 

หรือทางหลวงพิเศษหมายเลข 9) ถึงสดุเขตกรุงเทพมหานคร 

   (ฒ) ถนนพุทธมณฑลสายที่ 2 ต้ังแต่แยกถนนบรมราชชนนี ถึงทางแยกถนน

เพชรเกษม 

   (ณ) ถนนเพชรเกษม ต้ังแต่ทางแยกถนนวงแหวนรอบนอก (ถนนกาญจนา 

ภิเษกหรือทางหลวงพิเศษหมายเลข 9) ถึงสดุเขตกรุงเทพมหานคร 

  (4) ห้ามรถบรรทุกตาม (1) และ (2) จอดตลอดเวลาทั้งสองฝั่งในถนนดังต่อไปน้ี 

   (ก) ถนนทุกสายตาม (3)  

   (ข) ถนนทุกสายที่ต่อเน่ืองเป็นถนนวงรอบพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 113 

ตารางกโิลเมตร ได้แก่ ถนนวงศ์สว่าง ต้ังแต่สะพานพระราม 7 ถึงแยกวงศ์สว่าง ถนนรัชดาภิเษก ต้ังแต่แยก

วงศ์สว่าง ถึงแยกพระราม 9 ถนนอโศก ต้ังแต่แยกพระราม 9 ถึงแยกอโศก – สุขุมวิท ถนนรัชดาภิเษก ต้ังแต่

แยกอโศก – สุขุมวิท ถึงห้าแยก ณ ระนอง ถนนพระรามที่ 3 ตั้งแต่ห้าแยก ณ ระนอง ถึงแยกถนนตก 

ถนนรัชดาภิเษา ต้ังแต่แยกถนนตก ข้ามสะพานกรุงเทพถึงแยกท่าพระ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต้ังแต่แยกท่า

พระ ถึงสะพานพระราม 7365  

   (ค) ถนนหรือทางทุกสาย ในเขตพ้ืนที่ภายในของถนนวงรอบที่ต่อเน่ืองตาม 

(ข) 

  (5) ห้ามรถบรรทุกต้ังแต่ 10 ล้อข้ึนไป รถบรรทุกที่มีเพลาต้ังแต่ 3 เพลาข้ึนไป และรถพ่วงเดิน

รถในถนนหรือทางทุกสายในเขตพ้ืนที่ภายในของถนนวงรอบพ้ืนที่ช้ันในกรุงเทพมหานคร 113 ตาราง

กโิลเมตร ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 21.00 น. เว้นวันหยุดราชการ365

366 

  ถนนวงรอบพ้ืนที่ช้ันในกรุงเทพมหานคร 113 ตารางกิโลเมตร ตามวรรคแรก หมายถึง ถนนที่

เช่ือต่อเน่ืองเป็นวงรอบ ดังต่อไปน้ี  

   (ก) ถนนวงศ์สว่าง ต้ังแต่สะพานพระราม 7 ถึงแยกวงศ์สว่าง  

365 (4)(ข) และ (ค) ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามเดินรถ และการห้ามจอดรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป และ

รถพ่วงในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543  ลงวันที่ 9 กนัยายน  2543 
366 (5) (6) (7) (8) และ (9) ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามเดินรถ และการห้ามจอดรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป และ

รถพ่วงในเขตกรงุเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546  ลงวันที่ 6 มกราคม 2546 
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   (ข) ถนนรัชดาภิเษก ต้ังแต่แยกวงศ์สว่าง ถงึแยกพระราม 9  

   (ค) ถนนอโศก ต้ังแต่แยกพระราม 9 ถึงแยกอโศก – สขุุมวิท  

   (ง) ถนนรัชดาภิเษก ต้ังแต่แยกอโศก – สขุุมวิท ถึงห้าแยก ณ ระนอง  

   (จ) ถนนพระรามที่ 3 ต้ังแต่ห้าแยก ณ ระนอง ถึงแยกถนนตก  

   (ฉ) ถนนรัชดาภิเษา ต้ังแต่แยกถนนตกข้ามสะพานกรุงเทพ ถึงแยกทา่พระ  

   (ช) ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต้ังแต่แยกทา่พระ ถึงสะพานพระราม 7 

  (6) อนุญาตให้รถบรรทุกต้ังแต่ 10 ล้อข้ึนไป รถบรรทุกที่มีเพลาต้ังแต่ 3 เพลาข้ึนไป และรถ

พ่วง เดินรถในถนนวงรอบ ตาม (5) วรรคสอง ระหว่างเวลา 10.00 น. – 15.00 น. ทุกวัน 

  (7) ความใน (5) วรรคแรก ของข้อบังคับน้ี ไม่ใช้บังคับแต่รถบรรทุกต้ังแต่ 10 ข้ึนไปรถบรรทุก

ที่มีเพลาตั้งแต่ 3 เพลาข้ึนไป และรถพ่วงตามเง่ือนไข ดังน้ี 

   (ก) อนุญาตให้รถบรรทุกคอนกรีตผสมเสรจ็ เดินรถได้ระหว่างเวลา 10.00 น.–15.00 น. 

   (ข) อนุญาตให้รถบรรทุกต้ังแต่ 10 ข้ึนไป รถบรรทุกที่มีเพลาต้ังแต่ 3 เพลาข้ึน

ไปและรถพ่วง เดินรถในถนนวิภาวดีรังสติ ช่วงแยกรัชวิภาถึงแยกปากทางลาดพร้าว  

ถนนพระรามที่ 6จากแยกทางลงทางด่วนด่านย่านพหลโยธินถึงแยกถนนกาํแพงเพชร รวมทั้งในถนน

กาํแพงเพชรและถนนกาํแพงเพชร 2 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 15.00 น. 

   (ค) อนุญาตให้รถบรรทุกต้ังแต่ 10 ล้อข้ึนไป รถบรรทุกที่มีเพลาต้ังแต่  

3 เพลาข้ึนไปและรถพ่วง เดินรถในถนนรัชดาภิเษกช่วงห้าแยก ณ ระนองถึงแยกถนนพระรามที่ 3  

เฉพาะที่ข้ึน – ลงทางด่วนที่ด่านเลียบแม่นํา้ ด่านสาธุประดิษฐ์ 1 ด่านทางลงสาธุประดิษฐ์และด่านพระราม 3 

ระหว่างเวลา 10.00 น. – 15. 00 น. 

   (ง) อนุญาตให้รถบรรทุกต้ังแต่ 10 ล้อข้ึนไป รถบรรทุกที่มีเพลาต้ังแต่  

3 เพลาข้ึนไปและรถพ่วง ซ่ึงบรรทุกสนิค้าเกษตรที่เน่าเสยีง่าย เดินรถได้ระหว่างเวลา 10.00 น. – 15. 00 น.  

  (8) สําหรับการเดินรถบรรทุกต้ังแต่ 10 ล้อข้ึนไป รถบรรทุกที่มีเพลาต้ังแต่  

3 เพลาข้ึนไปและรถพ่วงนอกเขตพ้ืนที่ช้ันใน 113 ตารางกิโลเมตรของกรุงเทพมหานคร ให้ถือปฏบัิติ

ตามข้อบังคับข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วย การห้ามเดินรถและการห้ามจอด

รถบรรทุกต้ังแต่ 10 ล้อข้ึนไปและรถพ่วงในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543 ฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน 

พ.ศ. 2543 

  (9) ข้ อ บั ง คับ น้ี ไ ม่ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คับแก่ ร ถบรร ทุกที่ ไ ด้ รั บอ นุญาต ผ่อน ผันจาก 

เจ้าพนักงานจราจรและรถบรรทุกซ่ึงมีข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรกาํหนดไว้โดยเฉพาะแล้ว 
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 1.1.2 การห้ามรถยนต์บรรทุกนํ้ามัน ต้ังแต่ 6 ล้อข้ึนไปและรถพ่วง เดินในเขตกรุงเทพ 

มหานคร 

  (1) ห้ามรถยนต์บรรทุกนํ้ามันเช้ือเพลิง (นํ้ามันใส) ต้ังแต่ 6 ล้อข้ึนไปเดินในเขต

กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามลักาณะหรือชนิดของรถ ดังต่อไปน้ี 

   (ก) ห้ามรถยนต์บรรทุกนํา้มันเช้ือเพลิง (นํา้มันใส) ชนิด 6 ล้อข้ึนไปเดินในเขต

กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22. 00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ 

   (ข) ห้ามรถยนต์บรรทุกนํา้มันเช้ือเพลิง (นํา้มันใส) ชนิดกึ่งพ่วงเดินตลอดเวลา

ทุกวัน ในถนนทุกสายซ่ึงอยู่ภายในถนนวงรอบที่ต่อเน่ือง ดังน้ี ถนนพระรามที่ 3 ถนนสุนทรโกษา ถนน

อาจณรงค์ ถนนทางรถไฟสายปากนํา้เดิมต้ังแต่แยกถนนเกษมราษฎร์ ถึงแยกถนนสรรพาวุธ ถนนสรรพาวุธ 

ถนนบางนา-ตราดต้ังแต่แยกถนนสุขุมวิท ถึงแยกถนนศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ ถนนลาดพร้าว

ต้ังแต่แยกถนนรามคาํแหง ถึงแยกถนนรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก ต้ังแต่แยกถนนลาดพร้าว ถึงแยกถนน

กรุงเทพ- นนทบุรี ถนนวงศ์สว่าง สะพานพระราม 7 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนรัชดาภิเษา (ด้านทศิตะวันตก) 

และสะพานกรุงเทพ 

   แต่ผ่อนผันให้รถยนต์บรรทุกนํา้มันเช้ือเพลิง (นํา้มันใส) ชนิดกึ่งพ่วงเดินได้ใน

บางถนนซ่ึงอยู่ภายในถนนวงรอบดังกล่าว ต้ังแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งข้ึนทุกวันใน 

ถนนดังต่อไปน้ี 

    (ข.1) บนทางพิเศษทุกสาย (ทางด่วน ซ่ึงเป็นของการทางพิเศษ 

แห่งประเทศไทยเทา่น้ัน) 

    (ข.2) ถนนสาธุประดิษฐ์ ต้ังแต่แยกถนนพระรามที่ 3 ถึงแยกถนนใต้ทาง

ด่วนสาธุประดิษฐ์ 

   (ค) ห้ามรถยนต์บรรทุกนํ้ามันเช้ือเพลิง (นํ้ามันใส) ชนิดกึ่งพ่วงเดิน

ตลอดเวลาทุกวัน ในถนนบางสายที่เป็นถนนวงรอบ ตาม (ข) ดังต่อไปน้ี 

    (ค.1) ถนนศรีนครินทร์ 

    (ค.2) ถนนลาดพร้าว ต้ังแต่แยกถนนรามคาํแหง ถึงแยกถนนรัชดาภิเษก 

    (ค.3) ถนนรัชดาภิเษา ต้ังแต่แยกถนนลาดพร้าว ถึงแยกถนนกรุงเทพ-

นนทบุรี 

    (ค.4) ถนนวงศ์สว่าง 

    (ค.5) สะพานพระราม 7 

    (ค.6) ถนนจรัญสนิทวงศ์ 

    (ค.7) ถนนรัชดาภิเษก (ด้านทศิตะวันตก) 

    (ค.8) สะพานกรุงเทพ 
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   (ง) ห้ามรถยนต์บรรทุกนํ้ามันเช้ือเพลิง (นํ้ามันใส) ชนิดกึ่งพ่วงเดินใน

ช่วงเวลาต้ังแต่ 05.00 – 22.00 น. ของทุกวันในถนนบางสายที่เป็นถนนวงรอบ ตาม (ข) ดังต่อไปน้ี 

    (ง.1) ถนนพระรามที่ 3 

    (ง.2) ถนนสนุทรโกษา 

    (ง.3) ถนนอาจณรงค์ 

    (ง.4) ถนนทางรถไฟสายปากนํา้เดิม ต้ังแต่แยกถนนเกษมราษฎร์ ถึงแยก

ถนนสรรพาวุธ 

    (ง.5) ถนนสรรพาวุธ 

    (ง.6) ถนนบางนา - ตราด ตั้งแต่แยกถนนสุขุมวิท ถึงแยกถนนศรี

นครินทร์ 

   (จ) ห้ามรถยนต์บรรทุกนํา้มันเช้ือเพลิง (นํา้มันใส) ชนิดกึ่งพ่วงเดินต้ังแต่เวลา 

06.00 – 22.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ ในถนนทุกสายที่อยู่ภายนอกของถนนรอบวงตาม (ข) 

   (ฉ) ห้ามรถยนต์บรรทุกนํา้มันเช้ือเพลิง (นํา้มันใส) ชนิดพ่วงสองตอนเดินใน

เขตกรุงเทพมหานคร ตลอดเวลาทุกวัน ยกเว้นให้เดินได้ระหว่างเวลา 22.00 น. – 05.00 น. ของวันรุ่งข้ึน ใน

ถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปน้ี 

    (ฉ.1) บนทางพิเศษทุกสาย (ทางด่วนซ่ึงเป็นของการทาง 

พิเศษแห่งประเทศไทยเทา่น้ัน) 

    (ฉ.2) ถนนพระรามที่ 3 

    (ฉ.3) ถนนสนุทรโกษา 

    (ฉ.4) ถนนเกษมราษฎร์ ต้ังแต่แยกกรมศุลกากร ถึงแยกใต้ทางด่วน

ทา่เรือ 1 และ 2 

    (ฉ.5) ถนนอาจณรงค์ 

    (ฉ.6) ถนนทางรถไฟสายปากนํา้เดิม 

    (ฉ.7) ถนนสรรพาวุธ 

    (ฉ.8) ถนนสขุุมวิท ต้ังแต่แยกถนนสรรพาวุธ ถึงสดุเขตกรุงเทพมหานคร 

    (ฉ.9) ถนนบางนา-ตราด ต้ังแต่แยกถนนสขุุมวิทถึงสดุเขตกรุงเทพมหานคร 

    (ฉ.10) ถนนวงแหวนรอบนอกทุสายในเขตกรุงเทพมหานคร 

    (ฉ.11) ถนนอ่อนนุช และถนนลาดกระบัง ต้ังแต่แยกถนนวงแหวนรอบ

นอก ถึงสดุเขตกรุงเทพมหานคร 

    (ฉ.12) ถนนสุขาภิบาล 3 และถนนสุวินทวงศ์ ต้ังแต่แยกถนนวงแหวนรอบ

นอกถึงสดุเขตกรุงเทพมหานคร 

    (ฉ.13) ถนนร่มเกล้า 
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    (ฉ.14) ถนนนิมิตรใหม่ 

    (ฉ.15) ถนนรามอนิทรา 

    (ฉ.16) ถนนแจ้งวัฒนะ 

    (ฉ.17) ถนนสาธุประดิษฐ์ ต้ังแต่แยกถนนพระรามที่ 3 ถึงแยกใต้ทาง

ด่วนสาธุประดิษฐ์ 

    (ฉ.18) ถนนพระรามที่ 2 

    (ฉ.19) ถนนเอกชัย ตั้งแตแยกถนนวงแหวนรอบนอก ถึงสดุเขต

กรุงเทพมหานคร 

    (ฉ.20) ถนนเพชรเกษม ต้ังแต่แยดถนนวงแหวนรอบนอก ถึงสดุเขต

กรุงเทพมหานคร 

    (ฉ.21) ถนนบรมราชชนนี ต้ังแต่แยกถนนวงแหวนรอบนอก ถึงสดุเขต

กรุงเทพมหานคร 

  (2) ห้ามรถยนต์บรรทุกนํา้มันอุตสาหกรรม (นํา้มันเตา) ต้ังแต่ 6 ล้อข้ึนไป และรถพ่วงเดินใน

เขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการและ 

ในวันราชการให้เดินรถได้ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร  

ดังต่อไปน้ี366

367 

   (ก) บนทางพิเศษทุกสาย (ทางด่วน ซ่ึงเป็นของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เทา่น้ัน) 

   (ข) ถนนทางรถไฟสายปากนํา้เดิม ต้ังแต่แยกถนนเกษมราษฎร์ ถึงทางแยก

ถนนสรรพาวุธ 

   (ค) ถนนสรรพาวุธ ต้ังแต่ทางแยกถนนทางรถไฟสายปากนํา้เดิม  

ถึงแยกถนนสขุุมวิท 

   (ง) ถนนสขุุมวิท ต้ังแต่แยกถนนสรรพาวุธ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

   (จ) ถนนบางนา-ตราด ต้ังแต่แยกถนนสขุุมวิท ถึงสดุเขตกรุงเทพ 

มหานคร 

   (ฉ) ถนนอาจณรงค์ 

   (ช) ถนนเกษมราษฎร์ 

   (ซ) ถนนสนุทรโกษา 

   (ฌ) ถนนเช้ือเพลิง 

367 (2)(3) และ (4) ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยรถยนต์บรรทุกนํา้มัน ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้ นไป และรถพ่วง เดินใน

กรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2542  ลงวันที่ 6 มกราคม 2546 ลงวันที่ 12 เมษายน 2542  
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   (ญ) ถนน ณ ระนอง 

   (ฎ) ถนนพระรามที่ 3 ต้ังแต่แยกถนนสุนทรโกษา ถึงแม่นํา้เจ้าพระยา 

   (ฏ) ถนนนางล้ินจ่ี ต้ังแต่ทางแยกถนนพระรามที่ 3 ถึงแม่นํา้เจ้าพระยา 

   (ฐ) สะพานกรุงเทพ 

   (ฑ) ถนนมไหศวรรย์ 

   (ฒ) ถนนสมเดจ็พระเจ้าตากสนิ ต้ังแต่แยกถนนมไหศวรรย์ ถึงสะพาน

ดาวคะนอง 

   (ณ) สะพานดาวคะนอง 

   (ด) ถนนสุขสวัสด์ิ ต้ังแต่สะพานดาวคะนอง ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

   (ต) ถนนธนบุรี-ปากทอ่ จากทางแยกถนนสขุสวัสด์ิ ถึงสดุเขตกรุงเทพมหานคร 

   (ถ) ถนนเจริญนคร ต้ังแต่ทางแยกมไหศวรรย์ ถึงถนนราษฎร์บูรณะ 

   (ท) ถนนราษฎร์บูรณะ ต้ังแต่ถนนเจริญนคร ถึงสดุเขตกรุงเทพมหานคร 

   (ธ) ถนนวงแหวนรอบนอกทุกสาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

   (น) ถนนวิภาวดีรังสติ ห้ามมิให้เดินรถระหว่างเวลา 06.00 – 09.00 น. และ

เวลา 16.00 – 20.00 น.  

   (3) ห้ามรถยนต์บรรทุกนํา้มันประเภทอื่น เช่น นํา้มันหล่อล่ืน นํา้มันพืช นํา้ยาเคมี 

นํา้มันดิบ เป็นต้น ต้ังแต่ 6 ล้อข้ึนไป และรถพ่วง เดินในเขตกรุงเทพมหานคร ต้ังแต่เวลา 06.00 – 10.00 น. 

และเวลา 15.00 – 21.00 น. ของทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ 

  (4) ความใน (1) (2) และ (3) มิให้ใช้บังคับแก่รถยนต์บรรทุกนํา้มันที่ได้รับหนังสอื

อนุญาตผ่อนผันจากเจ้าพนักงานจราจร 

  1.1.3 การเปล่ียนแปลงแก้ไขแการห้ามรถยนต์บรรทุก 4 ล้อ และ 6 ล้อ เดินในเขต

กรุงเทพมหานคร 368 

   ห้ามรถยนต์บรรทุก 4 ล้อ และ 6 ล้อ (ยกเว้นรถยนต์บรรทุกที่ได้รับหนังสอือนุญาต

ผ่อนผันจากเจ้าพนักงานจราจร และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีนํา้หนักรถไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม) เดิน

ในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 06.00 น. – 09.00 น. และระหว่างเวลา 16.00 น.– 20.00 น. ทุกวัน 

เว้นวันหยุดราชการ 

    

 

 

 

368 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทัว่ราชอาณาจักรว่าด้วยเปล่ียนแปลงแก้ไขการห้ามรถยนต์บรรทุก 4 ล้อ และ 6 ล้อ เดินในเขตกรงุเทพมหานคร 

พ.ศ. 2532 
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 1.2 พระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ.2535 

 คํานิยาม 

 “ทางหลวง” หมายความว่า ทางหรือถนนซ่ึงจัดไว้เพ่ือประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก 

ไม่ว่าในระดับพ้ืนดิน ใต้หรือเหนือพ้ืนดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นนอกจากทางรถไฟ 

และให้หมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายนํ้า อุโมงค์ ร่องนํ้า 

กาํแพงกันดิน เข่ือน ร้ัว หลักสาํรวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจรเคร่ืองหมายจราจร เคร่ืองหมาย

สัญญาณ เคร่ืองสัญญาณไฟฟ้า เคร่ืองแสดงสัญญาณ ที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร เรือสาํหรับขนส่งข้าม

ฟาก ท่าเรือสาํหรับข้ึนหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่ได้จัดไว้ในเขต

ทางหลวงและเพ่ือประโยชน์แก่งานทางน้ันด้วย 

 “งานทาง” หมายความว่า กจิการใดที่ทาํเพ่ือหรือเน่ืองในการสาํรวจการก่อสร้าง การขยาย การ

บูรณะ หรือการบาํรุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง368

369 

 ประเภทของทางหลวง 

        ทางหลวงมี 6 ประเภท คือ 

 1.ทางหลวงพิเศษ 

 2.ทางหลวงแผ่นดิน 

 3.ทางหลวงชนบท 

 4.ทางหลวงเทศบาล 

 5.ทางหลวงสขุาภิบาล 

 6.ทางหลวงสมัปทาน369

370 

 การกาํกบั ตรวจตรา และควบคมุทางหลวงตามพระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ.2535 

 ให้อธิบดีกรมทางหลวงเป็นเจ้าหน้าที่กาํกับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทางที่

เกี่ยวกบัทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสมัปทาน370

371 

 ให้อธบิดีกรมทางหลวงชนบท*เป็นเจ้าหน้าที่กาํกบั ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทาง

ที่เกี่ยวกบัทางหลวงชนบทและทางหลวงสขุาภิบาลในการดาํเนินการตามวรรคหน่ึง ให้บุคคลดังต่อไปน้ี 

  (1) นายอาํเภอซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออธิบดีกรมทาง

หลวงชนบท*ในกรณีที่เกี่ยวกบัทางหลวงชนบท 

  (2) ประธานกรรมการสขุาภิบาลเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออธิบดีกรมทางหลวงชนบท*ใน

กรณีที่เกี่ยวกบัทางหลวงสขุาภิบาล371

372 

369พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา4  
370 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา6 
371 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา19 
372 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา20 
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 ให้นายกเทศมนตรีเป็นเจ้าหน้าที่กาํกับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวกับ

ทางหลวงเทศบาล372

373 

 ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจและ

หน้าที่ดาํเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจตรายานพาหนะที่เดินบนทางหลวงและการจราจรบน

ทางหลวงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่กรณีที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี ให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน373

374 

 ให้เจ้าพนักงานทางหลวงมีอาํนาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

  (1) ตรวจตราดูแลมิให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ี 

  (2) เรียกยานพาหนะให้หยุดเพ่ือทาํการตรวจสอบในกรณีที่เช่ือว่ามีการกระทาํอันเป็น

ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

  (3) จับกุมผู้กระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีในขณะกระทาํความผิดเพ่ือส่งให้

พนักงานฝ่ายปกครองหรือตาํรวจดาํเนินคดีต่อไป 

  ในการปฏบัิติหน้าที่ตามวรรคหน่ึงให้เจ้าพนักงานทางหลวงแสดงบัตรประจาํตัวต่อผู้ซ่ึง

เกี่ยวข้อง 

  บัตรประจาํตัวเจ้าพนักงานทางหลวงให้เป็นไปตามแบบที่กาํหนดในกฎกระทรวง374

375 

 ในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสมัปทาน ให้อธิบดีกรมทาง

หลวงมีอาํนาจกาํหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทางรวมทั้งกาํหนดเขตทางหลวง ที่

จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสาพาดสาย375

376 

 ในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล และทางหลวงสุขาภิบาล ให้อธิบดีกรม

ทางหลวงชนบท* มีอาํนาจกาํหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง รวมทั้งกาํหนดเขต

ทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้และเสาพาดสาย ตลอดจนควบคุมในทางวิชาการและอบรม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเกี่ยวกบัทางหลวงและงานทาง376

377 

 นอกจากทางหลวงสัมปทาน การสร้างทางหลวงประเภทใดข้ึนใหม่หรือขยายเขตทางหลวง

ประเภทใด ให้เป็นอาํนาจและหน้าที่ของผู้อาํนวยการทางหลวงประเภทน้ัน377

378 

 

 

 

 

373 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา21 
374 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา22 
375 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา23 
376 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา25 
377 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา26 
378 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา27 
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 ในกรณีจาํเป็นเพ่ือประโยชน์แก่งานทางหรือการจราจรบนทางหลวงให้ผู้อาํนวยการทางหลวง

หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจปิดการจราจรบนทางหลวงน้ันทั้งสายหรือ

บางส่วนเป็นการช่ัวคราว และวางระเบียบปฏบัิติสาํหรับให้เจ้าพนักงานปิดการจราจรเป็นคร้ังคราวเพ่ือ

ความปลอดภัยได้378

379 

 ในกรณีจาํเป็นเพ่ือประโยชน์แก่งานทาง ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก

ผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจ 

  (1) ใช้ที่ดินริมทางหลวงซ่ึงปราศจากสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลใด

เป็นการช่ัวคราว 

  (2) ใช้และเข้าครอบครองวัตถุสาํหรับใช้งานทางซ่ึงอยู่ในที่ดินของบุคคลใดเป็นการ

ช่ัวคราว รวมทั้งทาํทางผ่านเข้าไปในที่ดินใดๆ เพ่ือใช้และเข้าครอบครองวัตถุสาํหรับใช้งานทางได้ด้วย 

ก่อนที่จะกระทาํการตาม (1) หรือ (2) ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก

ผู้อาํนวยการทางหลวงแจ้งเป็นหนังสอืให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็วัน

379

380 

 เพ่ือประโยชน์ในการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะอนัมีมาเป็นการฉุกเฉินให้ผู้อาํนวยการทางหลวง

หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจใช้ที่ดินหรือเข้าครอบครองวัตถุสาํหรับใช้

งานทางซ่ึงอยู่ในความครอบครองของบุคคลใดในบริเวณหรือใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดภัยพิบัติน้ันได้

เท่าที่จําเป็น เพ่ือประโยชน์แก่งานทาง และมีอาํนาจเกณฑ์แรงราษฎร สัตว์พาหนะหรือยานพาหนะ 

ตลอดจนเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และเคร่ืองอุปกรณส์าํหรับใช้งานทางได้ด้วย 

 การเกณฑ์ตามวรรคหน่ึงและอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามที่กาํหนดในพระราช

กฤษฎีกา380

381 

 เพ่ือประโยชน์ในการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉินให้อธิบดีกรมทางหลวงมี

อาํนาจเข้าครอบครองทางหลวงสมัปทาน และในการน้ีให้สทิธแิละอาํนาจสั่งการของผู้รับสัมปทานตกมา

อยู่กบัอธบิดีกรมทางหลวงทั้งหมด จนกว่าภัยพิบัติน้ันจะหมดไป381

382 

 เพ่ือประโยชน์แก่งานทาง ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการ

ทางหลวง มีอาํนาจทาํหรือแก้ทางระบายนํา้ที่ไหลผ่านทางหลวงในระยะสองร้อยเมตรจากเขตทางหลวง

ได้ แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งส่งสาํเนาแบบก่อสร้างให้เจ้าของที่ดินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า

สามสบิวัน382

383 

 

 

379 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา28 
380 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา29 
381 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา30 
382 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา31 
383 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา32 
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 ในกรณีที่มีความเสยีหายเกดิแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่นเน่ืองจากการ

กระทาํของผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงตามมาตรา 29 (1) 

หรือ (2) มาตรา 30 วรรคหน่ึง หรือมาตรา 32 ให้นําบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน

อสงัหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกบัการกาํหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดยอนุโลม383

384 

 ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจทาํงานทาง

เพ่ือเช่ือม ผ่าน ทับ ข้าม หรือลอดทางรถไฟหรือทางนํา้ได้แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งส่งสาํเนา

แบบก่อสร้างให้ผู้ควบคุมการรถไฟ หรือทางนํา้น้ันทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวัน384

385 

 ในกรณีที่เหน็สมควร อธิบดีกรมทางหลวงมีอาํนาจสร้างทางหลวงพิเศษหรือทางหลวงแผ่นดิน

เพ่ือเช่ือม ผ่าน ทบั ข้าม หรือลอดทางหลวงประเภทอื่นได้ ในกรณีเช่นน้ี ให้ทางหลวงประเภทอื่นน้ันทั้ง

สายหรือบางส่วนอยู่ในการกํากับ ตรวจตราและควบคุมของอธิบดีกรมทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับ

มอบหมายจากอธบิดีกรมทางหลวง385

386 

 กรณีเกิดความเสียหายจากการกระทาํของผูอํ้านวยการทางหลวง 

 ในกรณีที่มีความเสยีหายเกดิแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่นเน่ืองจากการ

กระทาํของผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงตามมาตรา 29 (1) 

หรือ (2) มาตรา 30 วรรคหน่ึง หรือมาตรา 32 ให้นําบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน

อสงัหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกบัการกาํหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดยอนุโลม386

387 

 วัตถุ เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และเคร่ืองอุปกรณ์สาํหรับใช้งานทางซ่ึงเป็นกรรมสิทธิ์ของทาง

ราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลหรือสขุาภิบาลเป็นทรัพย์สนิที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการ

บังคับคดี387

388 

  การควบคมุ รกัษา ขยายและสงวนเขตทางหลวง 

 ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพ่ือเป็นทางเข้าออกทางหลวง เว้น

แต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทาง

หลวง ในการอนุญาต ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงจะ

กาํหนดเง่ือนไขอย่างใดกไ็ด้ รวมทั้งมีอาํนาจกาํหนดมาตรการในการจัดการเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม การ

ป้องกนัอุบัติภัย และการติดขัดของการจราจร388

389 

ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขวน วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรือ

อาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทาํให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่

สะดวกแก่งานทาง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสอืจากผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมาย

384 โปรดดู ญ.การจัดให้ม/ีการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อ2กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ 
385 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา34 
386 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา35 
387 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา33 
388พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา36  
389 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา37 
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จากผู้อํานวยการทางหลวงในการอนุญาตผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก

ผู้อาํนวยการทางหลวงจะกาํหนดเง่ือนไขอย่างใดกไ็ด้ 

 การอนุญาตตามวรรคหน่ึง เม่ือมีความจาํเป็นแก่งานทางหรือเม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตได้

กระทาํการผิดเง่ือนไขที่กาํหนดในการอนุญาต ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก

ผู้อาํนวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสยีกไ็ด้389

390 

 ห้ามมิให้ผู้ใดขุด ขน ทาํลายหรือทาํให้เสียหายแก่ทางหลวง หรือวัตถุสาํหรับใช้งานทาง เว้นแต่

ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อาํนวยการทางหลวง หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทาง

หลวง390

391 

 ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างสิ่งใดในเขตทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อาํนวยการ

ทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อาํนวยการทางหลวง

หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงจะกาํหนดเง่ือนไขอย่างใดกไ็ด้ รวมทั้งมีอาํนาจ

กาํหนดมาตรการในการจัดการเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย และการติดขัดของการจราจร 

กาํหนดอตัราและวางระเบียบเกี่ยวกบัการเกบ็ค่าเช่ากไ็ด้ 

 การอนุญาตตามวรรคหน่ึง เม่ือมีความจาํเป็นแก่งานทางหรือเม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตได้

กระทาํผิดเง่ือนไขที่ก ําหนดในการอนุญาต ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก

ผู้อาํนวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสยีกไ็ด้ 

 สิ่งที่ปลูกสร้างข้ึนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏบัิติตามเง่ือนไขที่กาํหนดให้นาํมาตรา 37 วรรค

สาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม391

392 

 ผู้ซ่ึงดาํเนินกิจการอันเป็นสาธารณูปโภค เม่ือมีความจาํเป็นต้องปักเสาพาดสาย วางท่อ หรือ

กระทาํการใดๆ ในเขตทางหลวง ให้ทาํความตกลงกับผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมาย

จากผู้อาํนวยการทางหลวงเสียก่อนเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึง

ได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงแล้ว จึงจะกระทาํการน้ันได้ 

 ในการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการ

ทางหลวงจะกาํหนดเง่ือนไข กาํหนดอตัรา และวางระเบียบเกี่ยวกับการเกบ็ค่าเช่ากไ็ด้ ถ้าไม่สามารถตก

ลงกนัได้ในเร่ืองค่าเช่า ให้เสนอรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยคาํวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สดุ 

 ในกรณีที่การกระทาํตามวรรคหน่ึงได้กระทาํโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือกระทาํผิดข้อตกลง ให้นาํ

มาตรา 37 วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม392

393 

 เม่ือมีความจาํเป็นจะต้องควบคุมทางเข้าออกทางหลวงเพ่ือให้การจราจรบนทางหลวงเป็นไป

โดยรวดเร็วและสะดวก หรือเพ่ือความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวง ห้ามมิให้ผู้ใดดาํเนินการ

อย่างใดอย่างหน่ึงในที่ดินริมเขตทางหลวงทั้งสายหรือบางส่วนดังต่อไปน้ี 

390 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา38 
391  พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา43 
392  พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา47 
393  พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา48 
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  (1) สร้างหรือดัดแปลงต่อเติมอาคารตามประเภท ชนิด หรือลักษณะที่กาํหนดใน

กฎกระทรวง สถานีบริการนํา้มัน สถานีบริการกา๊ซ สถานีบริการล้างหรือตรวจสภาพรถ หรือติดต้ังป้าย

โฆษณา ภายในระยะไม่เกนิสบิห้าเมตรจากเขตทางหลวง 

  (2) สร้างศูนย์การค้า สนามกฬีา สนามแข่งขัน โรงมหรสพ สถานพยาบาล สถานศึกษา 

หรือจัดให้มีตลาด ตลาดนัด งานออกร้าน หรือกิจการอื่นที่ทาํให้ประชาชนมาชุมนุมกันเป็นจาํนวนมาก 

ภายในระยะไม่เกนิห้าสบิเมตรจากเขตทางหลวง 

  ทั้งน้ี เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับ

มอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมาย

จากผู้อาํนวยการทางหลวงจะกาํหนดเง่ือนไขอย่างใดกไ็ด้ 

  การกาํหนดทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางส่วนที่จะห้ามมิให้ดาํเนินการตามวรรคหน่ึง 

ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา393

394 

 กรณีทาํผิดเงือ่นไขการอนุญาต 

 การอนุญาตตามมาตรา 37 วรรคหน่ึง เม่ือมีความจาํเป็นแก่งานทางหรือเม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับ

อนุญาตได้กระทาํการผิดเง่ือนไขที่ก ําหนดในการอนุญาต ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับ

มอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสยีกไ็ด้394

395 

 ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สร้างข้ึนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กาํหนด ให้

ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจสั่งให้ผู้กระทาํการ

ดังกล่าวร้ือถอนหรือทาํลายภายในกาํหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้ผู้อาํนวยการทางหลวง

หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางร้ือถอนหรือทาํลาย โดยผู้น้ันจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ 

และต้องเป็นผู้เสยีค่าใช้จ่ายในการน้ัน395

396 

 ในกรณีที่การกระทาํตามวรรคหน่ึงได้กระทาํโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่

กาํหนด ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจสั่งให้

ผู้กระทาํการดังกล่าวร้ือถอน ทาํลาย หรือขนย้ายสิ่งที่ติดต้ัง แขวน วางหรือกองอยู่ภายในกาํหนดเวลา

อนัสมควร ถ้าไม่ปฏบัิติตาม ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวง

มีอาํนาจร้ือถอน ทาํลาย หรือขนย้ายสิ่งที่ติดต้ัง แขวน วางหรือกองอยู่ โดยผู้น้ันจะเรียกร้องค่าเสียหาย

ไม่ได้และต้องเป็นผู้เสยีค่าใช้จ่ายในการน้ัน396

397 

 เม่ือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 49 ใช้บังคับแล้ว ในกรณีที่มีอาคารหรือสิ่งอื่นปลูกสร้างข้ึน 

หรือสิ่งที่จัดให้มีข้ึนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏบัิติตามเง่ือนไขที่กาํหนด ให้ผู้อาํนวยการทางหลวง

หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร

หรือสิ่งอื่นร้ือถอนอาคารหรือสิ่งอื่นน้ันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ถ้าไม่ปฏบัิติตาม 

394  พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา49 
395 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา37 วรรคสอง 
396พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา37 วรรคสาม  
397 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา38 วรรคสาม 
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ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจร้ือถอนโดยผู้น้ัน

จะเรียกร้องค่าเสยีหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสยีค่าใช้จ่ายในการน้ัน 

 ในกรณีที่เป็นอาคารหรือสิ่งอื่นที่กาํลังปลูกสร้างหรือสิ่งที่จัดให้มีข้ึนเม่ือผู้อาํนวยการทางหลวง

เหน็สมควร ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารร้ือถอนอาคาร

หรือสิ่งอื่น หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงทางเข้าออกของอาคารน้ันภายในกาํหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏบัิติ

ตาม ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจร้ือถอน

อาคาร หรือสิ่งอื่นหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงทางเข้าออกของอาคาร แล้วแต่กรณี โดยผู้น้ันจะเรียกร้อง

ค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการน้ัน ทั้งน้ี ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับ

มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงชําระค่าทดแทนตามความเป็นธรรมให้แก่เจ้าของหรือผู้

ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นในการที่ต้องร้ือถอนอาคารหรือสิ่งอื่นหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงทางเข้าออก

ของอาคารน้ัน ถ้าไม่เป็นที่ตกลงกันได้ ให้นาํบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

ในส่วนที่เกี่ยวกบัการกาํหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ก่อนที่จะกระทาํการตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับ

มอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่น

ทราบล่วงหน้าภายในกาํหนดเวลาอนัสมควร397

398 

 หา้มผูใ้ดกระทาํการตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาํการปิดกั้นทางหลวง หรือวางวัตถุที่แหลมหรือมีคม หรือนาํสิ่งใดมาขวาง

หรือวางบนทางหลวง หรือกระทาํด้วยประการใดๆ บนทางหลวงในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือ

เสยีหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคล398

399 

 ห้ามมิให้ผู้ใดทาํให้เสยีหาย ทาํลาย ซ่อนเร้น เปล่ียนแปลง ขีดเขียนเคล่ือนย้าย ร้ือถอน หรือทาํ

ให้ไร้ประโยชน์ซ่ึงเคร่ืองหมายจราจร ป้ายจราจร เคร่ืองหมายสัญญาณเคร่ืองหมายสัญญาณไฟฟ้า 

เคร่ืองแสดงสัญญาณ อุปกรณ์อาํนวยความปลอดภัย ร้ัว หลักสํารวจหลักเขต หรือหลักระยะ ซ่ึง

เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งหรือทาํให้ปรากฏในเขตทางหลวง399

400 

 ห้ามมิให้ผู้ใดซ้ือ ขาย แจกจ่าย หรือเร่ียไรบนทางจราจรและไหล่ทาง400

401 

 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล นํา้เสีย นํา้โสโครก เศษหิน ดินทราย หรือสิ่งอื่นใดใน

เขตทางหลวง หรือกระทาํด้วยประการใดๆ เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เศษหิน ดิน ทราย ตก

หล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง401

402 

 ห้ามมิให้ผู้ใดข่ี จูง ไล่ต้อน ปล่อย หรือเล้ียงสัตว์บนทางจราจร ทางเท้าหรือไหล่ทาง เว้นแต่จะ

ได้ปฏบัิติตามข้อบังคับที่ผู้อาํนวยการทางหลวงกาํหนด402

403 

398 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 50 
399 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 39 
400 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 40 
401 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 44  
402 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 45 
403 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 46 
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 ขอ้ปฏิบติั 

 ในกรณียานพาหนะใดๆ เคร่ืองยนต์หรือเคร่ืองอุปกรณ์เกิดขัดข้องหรือชาํรุดบนทางจราจรจน

ไม่สามารถเคล่ือนที่ต่อไปได้ ให้นาํยานพาหนะน้ันเข้าจอดบนไหล่ทางหรือถ้าไม่มีไหล่ทางให้จอดชิด

ซ้ายสดุ ทั้งน้ี ต้องไม่เกนิย่ีสบิสี่ช่ัวโมงนับแต่เวลาที่เคร่ืองยนต์หรือเคร่ืองอุปกรณ์ขัดข้องหรือชาํรุด 

 ถ้ากรณีตามวรรคหน่ึงเกิดข้ึนในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่ผู้ใช้ยานพาหนะอื่นจะมองเหน็

ยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยู่ได้โดยชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยห้าสิบเมตรต้องเปิดหรือจุดไฟ

ให้มีแสงสว่างเพียงพอที่จะเหน็ยานพาหนะน้ันได้403

404 

 อํานาจของเจา้หนา้ทีร่ฐั 

 ผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจห้ามมิให้ผู้ใดหยุด จอด หรือกลับยานพาหนะใดๆ บนทาง

จราจรหรือไหล่ทางในทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางส่วนได้ โดยทาํเป็นประกาศหรือเคร่ืองหมายให้

ปรากฏไว้ในเขตทางหลวงน้ัน404

405 

 ผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจประกาศห้ามมิให้ผู้ใดข่ี จูง ไล่ต้อน ปล่อยหรือเล้ียงสัตว์ในเขต

ทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางส่วน ทั้งน้ี เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อาํนวยการทางหลวง

หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงในการอนุญาตผู้อาํนวยการทางหลวงจะกาํหนด

เง่ือนไขอย่างใดกไ็ด้405

406 

 ประกาศของผู้อาํนวยการทางหลวงตามวรรคสอง ให้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา406

407 

 ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจเข้าไป

ตรวจสอบในบริเวณที่มีการดาํเนินการตามมาตรา 49 หรือมาตรา 50 

 ก่อนที่จะเข้าไปตรวจสอบตามวรรคหน่ึง ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก

ผู้อาํนวยการทางหลวง แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นในบริเวณดังกล่าว

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน407

408 

 การควบคมุพิเศษ408

409 

 ให้รัฐมนตรีมีอาํนาจประกาศกาํหนดให้ทางหลวงสายใดที่จะสร้างข้ึนใหม่หรือที่มีอยู่เดิมทั้งสาย

หรือบางส่วนเป็นทางหลวงพิเศษ โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา409

410 

 

 

 

404 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 42 
405 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 41 
406 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 46 วรรคสอง 
407 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 46 วรรคสาม 
408 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 51 
409 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา52 ถึง 58 
410 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 52 
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 การอนุญาต 

 ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษเพ่ือเป็นทางเข้าออกทางหลวง

พิเศษ 

 ในกรณีที่ทางหลวงพิเศษมีทางขนาน ผู้ใดจะสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง

พิเศษเพ่ือเป็นทางเข้าออกทางขนาน ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษ

หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษ 

 การอนุญาตตามวรรคสอง เม่ือมีความจาํเป็นแก่งานทาง ผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซ่ึง

ได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษจะเพิกถอนเสยีกไ็ด้410

411 

 ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษ 

 ผู้ซ่ึงดาํเนินกิจการอันเป็นสาธารณูปโภค เม่ือมีความจําเป็นต้องปักเสาพาดสายวางท่อ หรือ

กระทาํการใดๆ อันเป็นกิจการสาธารณูปโภคในเขตทางหลวงพิเศษให้กระทาํได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาต

เป็นหนังสือจากผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษ

411

412 

 ในการอนุญาตตามวรรคสอง ผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก

ผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษจะกาํหนดตาํแหน่งและระดับที่จะกระทาํการน้ัน รวมทั้งกาํหนดเง่ือนไข

อย่างใดกไ็ด้ และให้นาํมาตรา 48 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม412

413 

การอนุญาตตามวรรคสอง เม่ือมีความจาํเป็นแก่งานทาง ผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษ 

หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษจะเพิกถอนเสยีกไ็ด้ 

 การฝ่าฝืนหรือไม่ไดร้บัอนุญาต 

 ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สร้างข้ึนโดยฝ่าฝืนวรรคหน่ึงหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตตามวรรคสอง 

ให้นาํมาตรา 37 วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม413

414 

 ในกรณีที่ผู้ซ่ึงดาํเนินกิจการอันเป็นสาธารณูปโภคตามวรรคสอง ได้กระทาํการผิดเง่ือนไขที่

กาํหนดในการอนุญาต ให้การอนุญาตน้ันสิ้นสดุลง414

415 

 อาคารหรือสิ่งอื่นที่ปลูกสร้างข้ึนโดยฝ่าฝืนวรรคหน่ึง หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตตามวรรคสอง 

หรือผิดเง่ือนไขที่กาํหนดในการอนุญาตตามวรรคสาม ให้นาํมาตรา 37 วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม

415

416 

411 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 55 
412 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 56 
413 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 48 วรรคสอง บัญญัติว่า ในการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับ

มอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงจะกาํหนดเงือนไข กาํหนดอตัรา และวางระเบียบเกยีวกบัการเกบ็ค่าเช่ากกไ็ด้ถ้าไม่สามารถตกลงกนั

ได้ในเร่ืองคาเช่า ให้เสนอรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยคาํวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สดุ 
414 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 37 วรรคสามบัญญัติว่า ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่

ปฏบิัติตามเง่ือนไขที่กาํหนด ให้ผู้อาํนวยทางหลวงหรือผู้ ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยกรทางหลวงมีอาํนาจสั่งให้ผู้กระทาํการดังกล่าวร้ือ

ถอนหรือทาํลายภายในกาํหนดเวลาอนัสมควร ถ้าไม่ปฏบิตัติามให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางร้ือ

ถอนหรือทาํลาย โดยผู้ น้ันจะเร่ียกร้องค่าเสยีหายไม่ได้ และต้องเป็นผู้เสยีค่าใช้จ่ายในการน้ัน 
415 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 56 วรรคห้า 
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 อํานาจของเจา้หนา้ทีร่ฐั 

 อธิบดีกรมทางหลวงมีอาํนาจปิดทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มีอยู่เดิมที่ทางหลวงพิเศษตัดผ่าน 

และมีอาํนาจห้ามการสร้างทางหลวงหรือทางอื่นใดข้ึนใหม่ที่มาเช่ือมหรือผ่านทางหลวงพิเศษ 

  ในกรณีที่มีการปิดทางหลวงหรือทางอื่นใดที่ทางหลวงพิเศษตัดผ่านตามวรรคหน่ึง ให้

อธบิดีกรมทางหลวงมีอาํนาจ 

  (1) กาํหนดให้ใช้ทางอื่นใดที่มีอยู่แล้วแทน 

  (2) ดัดแปลง แก้ไข หรือจัดให้มีทางเพ่ือใช้แทนทางที่ปิดในกรณีที่ไม่มีทางอื่นใดตาม 

(1) 

 ทั้งน้ี เทา่ที่จาํเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ416

417 

 ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษมีอาํนาจประกาศห้ามยานพาหนะบางชนิดหรือคนเดินเท้าใช้

ทางหลวงพิเศษสายใดทั้งสายหรือบางส่วน โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา417

418 

 เม่ือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 49 ใช้บังคับแล้ว ในกรณีที่มีอาคารหรือสิ่งอื่นใดอยู่ในที่ดินริม

เขตทางหลวงพิเศษ เม่ือผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษเหน็สมควร ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้

ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร

หรือสิ่งอื่นใดในที่ดินริมเขตทางหลวงพิเศษดังกล่าวร้ือถอนหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงอาคารหรือสิ่งอื่นน้ัน

ภายในกําหนดเวลาอันสมควรถ้าไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซ่ึงได้รับ

มอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษมีอาํนาจร้ือถอนหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงอาคารหรือสิ่งอื่นน้ัน

ได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นดังกล่าวทราบล่วงหน้าภายใน

กาํหนดเวลาอันสมควร ทั้งน้ี เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ 

และต้องเป็นผู้เสยีค่าใช้จ่ายในการน้ัน 

 ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษชาํระ

ค่าทดแทนตามความเป็นธรรมให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นในการที่ต้องร้ือถอน 

หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงอาคารหรือสิ่งอื่นน้ัน ถ้าไม่เป็นที่ตกลงกันได้ ให้นาํบทบัญญัติของกฎหมายว่า

ด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกบัการกาํหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดยอนุโลม418

419 

 

 

 

  

416 โปรดดูเชิงอรรถก่อนเกี่ยวกบัความในมาตรา 48 วรรคสอง 
417 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 53 
418 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 54 
419พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 57 และโปรดดู ญ.การจัดให้มี/การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อ2กฎหมายว่าด้วยการ

เวนคืนอสงัหาริมทรัพย์  
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     การรกัษาทางหลวง419

420 

             ห้ามมิให้ผู้ใดกดีกั้นหรือเปล่ียนแปลงทางนํา้ที่ติดต่อกบัเขตทางหลวงหรือทางนํา้ที่ไหลผ่านทาง

หลวงในเขตที่ดินภายในระยะห้าร้อยเมตรจากแนวกลางทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสอืจาก

ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวง420

421 

 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ยานพาหนะบนทางหลวงซ่ึงยังมิได้เปิดอนุญาตให้ใช้เป็นทางสาธารณะ เว้นแต่

ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ควบคุมทางหลวงน้ันหรือผู้ได้รับสมัปทาน แล้วแต่กรณี421

422 

 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือเจ้าพนักงานซ่ึงผู้อาํนวยการทางหลวง

แต่งต้ังให้ควบคุมทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนร้ือถอนสิ่งกีดกั้นหรือแก้ไขทางนํ้าภายใน

กาํหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก

ผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจเข้าร้ือถอนหรือจัดการแก้ไข โดยผู้น้ันจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และ

ต้องเป็นผู้เสยีค่าใช้จ่ายในการน้ัน422

423 

 อายใุบอนุญาต 

 รัฐมนตรีมีอาํนาจอนุญาตเป็นหนังสอืคร้ังละไม่เกนิหน่ึงปีให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือบุคคลที่

สมควรเกบ็ค่าใช้ท่าเรือ หรือค่าใช้เรือสาํหรับขนส่งข้ามฟาก หรือค่าใช้สิ่งก่อสร้างในทางหลวง ซ่ึงได้

จัดสร้างข้ึนเพ่ือความสะดวกแก่การจราจร ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่รัฐมนตรีกาํหนด423

424 

  อํานาจเจา้หนา้ทีร่ฐั 

 เพ่ือรักษาทางหลวง ผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจประกาศห้ามใช้ยานพาหนะบนทางหลวง 

โดยที่ยานพาหนะน้ันมีนํ้าหนัก นํ้าหนักบรรทุก หรือนํ้าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กาํหนด หรือโดยที่

ยานพาหนะน้ันอาจทาํให้ทางหลวงเสยีหาย 

 ประกาศของผู้อาํนวยการทางหลวงตามวรรคหน่ึง ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมทางหลวง 

สาํหรับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน หรือได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมทาง

หลวงชนบท* สาํหรับทางหลวงชนบทและทางหลวงสุขาภิบาล หรือได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด

สาํหรับทางหลวงเทศบาล 

 ทั้งน้ี ให้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดข้ึน ทาํให้

เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือไม่ปลอดภัยแก่การจราจรในทางหลวง ให้เจ้าพนักงานซ่ึง

ผู้อาํนวยการทางหลวงแต่งต้ังให้ควบคุมทางหลวงมีอาํนาจประกาศห้ามใช้ยานพาหนะบนทางหลวงตาม

วรรคหน่ึงได้ ทั้งน้ี ให้ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณดังกล่าวข้างต้น และช่ัวระยะเวลาอนักาํหนด424

425 

  

420 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา59 ถึง63 
421 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 59 
422 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 60 
423 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 59 วรรคสอง 
424 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 63 
425พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 54 
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 ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้รับแจ้งแล้วไม่ปฏบัิติตามให้ผู้อาํนวยการ

ทางหลวงหรือเจ้าพนักงานซ่ึงผู้อาํนวยการทางหลวงแต่งต้ังให้ควบคุมทางหลวงมีอาํนาจเข้าร้ือถอน 

ทาํลาย หรือตัดฟัน โดยผู้น้ันจะเรียกร้องค่าเสยีหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสยีค่าใช้จ่ายในการน้ัน425

426 

 ขอ้ปฏิบติั 

             เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ริมทางหลวงต้องรักษาต้นไม้ เหมือง ฝาย หรืออาคาร

หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่ในความครอบครองของตนไม่ให้กดีขวางทางจราจรหรือเกดิความเสียหายแก่

ทางหลวง ทั้งน้ี ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือเจ้าพนักงานซ่ึงผู้อาํนวยการทางหลวงแต่งต้ังให้ควบคุม

ทางหลวงแจ้งเป็นหนังสอืให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสงัหาริมทรัพย์น้ันจัดการแก้ไขอุปสรรคดังกล่าว

ภายในกาํหนดเวลาอนัสมควร426

427 

 การกาํหนดเขตทางหลวงและเขตสงวนเพือ่สรา้งหรือขยายทางหลวง 

             ทางหลวงประเภทใดยังไม่มีเขตทางปรากฏแน่ชัดหรือไม่ได้ขนาดมาตรฐานที่กาํหนดไว้ตาม

มาตรา 25 หรือมาตรา 26 แล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรีมีอาํนาจกาํหนดเขตทางหลวง และกาํหนดเขตสงวน

สองข้างทางไว้เพ่ือสร้างหรือขยายทางหลวงได้โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา427

428 

 เพ่ือประโยชน์แก่งานทาง รัฐมนตรีมีอาํนาจที่จะสงวนที่ดินของรัฐซ่ึงมิได้มีบุคคลเข้าครอบครอง

โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 ประกาศตามวรรคหน่ึง ให้มีแผนที่หรือแผนผังแสดงบริเวณที่ดินที่จะสงวนติดไว้ท้ายประกาศ

น้ัน 

 เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ ไม่มีผู้ใดแย้งสิทธิ ให้ที่ ดินน้ันตกอยู่ในความ

คุ้มครองของผู้อาํนวยการทางหลวง และห้ามมิให้ผู้ใดเข้าครอบครอง หักร้าง จัดทาํ หรือปลูกสร้างด้วย

ประการใดๆ ในที่ดินน้ัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสอืจากผู้อาํนวยการทางหลวง 

             รัฐมนตรีอาจเพิกถอนประกาศการสงวนตามวรรคหน่ึงทั้งหมดหรือบางส่วนโดยประกาศในราช

กจิจานุเบกษา428

429 

             การอนุญาต 

 ผู้ใดประสงค์จะปลูกสร้างสิ่งใดในเขตดังกล่าวในวรรคหน่ึง ให้ขออนุญาตต่อผู้อาํนวยการทาง

หลวง เม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะทาํได้ แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนถ้าได้มีการสร้างหรือขยายทาง

หลวง 

426 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 62 วรรคสอง 
427 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 62 วรรคหน่ึง 
428 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 65 และพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา25 บัญญัติว่า ในส่วนที่เกี่ยวกบัทาง

หลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสมัปทาน ให้อธบิดีกรทางหลวงมีอาํนาจกาํหนดมตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงาน

ทางรวมทั้กาํหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสาพาดสาย และมาตรา 26 บัญญัติวา ในส่วนที่เกี่ยวกบัทางหลวงชนบท 

ทางหลวงเทศบาล และทางหลวงสขุาภิบาล ให้อธบิดกีรมโยธาธกิารหรือเลขาธกิารเร่งรัดพัฒนาชนบท แล้วแต่กรณี มีอาํนาจกาํหนด

มาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง รวมทั้งกาํหนดเขตทางหลวงที่จอดรถระยะแนวต้นไม้และเสาพาดสาย ตลอดจนควบคุม

ในทางวิชาการและอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเกี่ยวกบัทางหลวงและงานทาง 
429 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 6 
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 รัฐมนตรีอาจเพิกถอนประกาศกําหนดเขตทางหลวงหรือกาํหนดเขตสงวนตามวรรคหน่ึง

ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา429

430 

 ขอ้ปฏิบติัของผูไ้ดร้บัอนุญาตใหจ้บัจองทีดิ่นริมทางหลวง 

 เม่ือได้มีคาํสั่งให้ผู้ใดเว้นช่องทางตามมาตรา 66 แล้ว ภายในกาํหนดเวลาไม่เกินสามสิบวันนับ

แต่วันที่ผู้น้ันได้รับคาํสั่ง ให้ผู้น้ันจัดให้มีหลักเขตปักแสดงให้เหน็เขตทางที่เว้นไว้โดยระยะห่างกันไม่เกิน

หน่ึงร้อยเมตรต่อหลักหน่ึง และให้เป็นหน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาตให้จับจองระวังรักษาหลักเขตน้ันให้

เรียบร้อยอยู่เสมอ430

431 

 ในกรณีที่มีการขออนุญาตจับจองที่ดินริมทางหลวง ให้ผู้มีอาํนาจอนุญาตสั่งเว้นช่องทางไว้ให้

เป็นมุมฉากกับแนวทางหลวงโดยมีขนาดกว้างย่ีสิบเมตร เพ่ือให้เป็นทางเข้าไปสู่ที่ดินข้างใน ช่องทาง

ที่ว่าน้ีให้มีระยะห่างกนัไม่น้อยกว่าห้าร้อยเมตร และให้ถือเป็นทางหลวงด้วย 

 เม่ือได้มีการเว้นช่องทางไว้ตามวรรคหน่ึง ถ้ามีการอนุญาตให้ผู้ใดจับจองที่ดินเข้าไปอีก ให้ผู้มี

อาํนาจอนุญาตสั่งให้ผู้ขออนุญาตเว้นช่องทางตามแนวเดิมต่อไป 

 เม่ือได้มีการอนุญาตให้ผู้ใดจับจองที่ดินริมทางหลวงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแล้ว ให้ผู้มี

อาํนาจอนุญาตแจ้งให้ผู้อาํนวยการทางหลวงทราบ431

432 

 ถ้าผู้ได้รับอนุญาตให้จับจองไม่กระทาํการตามวรรคหน่ึง ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจเข้า

ปฏบัิติการได้ โดยผู้ได้รับอนุญาตให้จับจองเป็นผู้เสยีค่าใช้จ่าย432

433 

  

 1.3 พระราชบญัญติัทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 

  คํานิยาม 

             “ทางหลวงสัมปทาน” หมายความว่า ทางที่รัฐให้สัมปทานแก่บุคคลใด ๆ ในการสร้างหรือ

บาํรุงรักษา โดยเกบ็ค่าใช้ทาง ไม่ว่าในระดับพ้ืนดิน ใต้หรือเหนือพ้ืนดินหรือใต้หรือเหนือ

อสงัหาริมทรัพย์อย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงอุโมงค์ สะพาน เรือหรือพาหนะสาํหรับขนส่งข้าม

ฟาก และทา่เรือสาํหรับข้ึนหรือลงรถ ที่จัดไว้เพ่ือประโยชน์แก่ทางหลวงสมัปทานด้วย433

434 

 อํานาจหนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีร่ฐั 

 นอกจากที่กาํหนดไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ี ให้อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอาํนาจ

หน้าที่ดังต่อไปน้ี 

  (1) ตรวจตราดูแลการสร้างทางหลวงสัมปทาน และถ้าผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติน้ีหรือกระทาํผิดข้อกาํหนดในสมัปทานกใ็ห้แจ้งผู้รับสมัปทานดาํเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

ภายในเวลาที่กาํหนด 

430 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 64 วรรคสอง 
431 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 67 
432 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 66 
433 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา 67 วรรคสอง 
434 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา4 
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  (2) พิจารณาและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับทางหลวงสัมปทานที่ ผู้รับ

สมัปทานแจ้งว่าได้สร้างสาํเรจ็บริบูรณ์แล้ว 

  (3) ตรวจตราการประกอบกิจการทางหลวงสัมปทาน และถ้าผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกระทาํผิดข้อกาํหนดในสัมปทานกใ็ห้แจ้งผู้รับสัมปทานดาํเนินการแก้ไขให้

ถูกต้องภายในเวลาที่กาํหนด 

  (4) สืบสวนในเร่ืองอุบัติเหตุใด ๆ ที่เกิดข้ึนในกรณีที่ต้องการทราบว่าผู้รับสัมปทานมี

ส่วนรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามข้อกาํหนดในสมัปทานหรือไม่ 

  (5) แจ้งให้ผู้รับสมัปทานซ่อมแซมทางหลวงสมัปทานหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของทางน้ัน 

                           (6) แจ้งให้ผู้รับสมัปทานปฏบัิติการใด ๆ อนัเกี่ยวด้วยความปลอดภัยของประชาชนได้ 

โดยกาํหนดให้ผู้รับสมัปทานมีเวลาปฏบัิติการเกี่ยวกบัความปลอดภัยดังกล่าว434

435 

               กรณีผูร้บัสมัปทานฝ่าฝืนไม่ทาํตามมาตรา 25 ของพระราชบญัญติัทางหลวงสมัปทาน 

พ.ศ.2535 

               ถ้าผู้รับสมัปทานไม่กระทาํการใด ๆ ตามที่อธบิดีหรือผู้ซ่ึงอธบิดีมอบหมายได้สั่งให้ทาํตาม

มาตรา 25 อธบิดีหรือผู้ซ่ึงอธบิดีมอบหมายมีอาํนาจเข้ากระทาํการโดยผู้รับสมัปทานเป็นผู้เสยีค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงเพ่ือการน้ัน พร้อมเงินเพ่ิมอกีร้อยละย่ีสบิของเงินจาํนวน

ดังกล่าวด้วย435

436 

              อธบิดีมีอาํนาจประกาศในราชกจิจานุเบกษาห้ามมิให้ผู้ใดเปล่ียนแปลงสภาพที่ดินริมเขตทาง

หลวงสัมปทานทั้งสายหรือบางส่วนในลักษณะที่จะก่อให้เกดิความเสียหายแก่ทางหลวงสัมปทาน เช่น มิ

ให้ขุดหรือถมร่อง คู บ่อนํา้ สระ หรือหลุมใด ๆ ภายในระยะอนัสมควรจากเขตทางหลวงสัมปทาน เว้น

แต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสอืจากอธบิดีหรือผู้ซ่ึงอธบิดีมอบหมาย และในการอนุญาตอธบิดีจะกาํหนด

เง่ือนไขอย่างใดกไ็ด้ 

 ผู้ย่ืนคาํขอซ่ึงไม่เห็นด้วยกับคาํสั่งของอธิบดีตามวรรคหน่ึงมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน

สามสบิวันนับแต่วันที่ทราบคาํสั่ง 

 คาํวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สดุ436

437 

 ในการปฏบัิติตามพระราชบัญญัติน้ีให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอาํนาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

  (1) เข้าตรวจทางหลวงสัมปทานและเข้าไปในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้รับ

สมัปทานที่ใช้ในการดาํเนินการทางหลวงสมัปทานน้ัน 

  (2) เรียกให้ผู้รับสมัปทานส่งเอกสารตลอดจนอุปกรณ์อื่นใดที่ใช้บันทกึข้อมูลต่าง ๆ ให้

ตรวจสอบตามความจาํเป็น 

435พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา25  
436 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา28 
437 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา26 
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  (3) เรียกผู้รับสัมปทานหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้รับสัมปทานมาสอบถามและให้

ข้อเทจ็จริง 

  (4) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเทจ็จริงแล้วรายงานต่ออธิบดีในกรณีที่ผู้รับสัมปทาน 

ผู้แทนหรือลูกจ้างของผู้รับสัมปทานกระทาํผิดหรือทาํให้เกิดความเสียหายเพราะเหตุที่ไม่ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติน้ีหรือตามข้อกาํหนดในสมัปทาน437

438 

 บทลงโทษ 

 ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ไม่ปฏิบัติตามข้อกาํหนดในสัมปทาน 

ไม่บาํรุงรักษาทางหลวงสัมปทานจนอาจเป็นเหตุให้เกิดภยันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามกฎหมายอนัเกี่ยวกบัความม่ันคงของรัฐ หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย

ของประชาชน ให้อธบิดีมีหนังสอืเตือนให้ผู้รับสมัปทานปฏบัิติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาํหนด 

 ในกรณีที่ได้มีหนังสือเตือนตามวรรคหน่ึงแล้ว แต่ผู้รับสัมปทานยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตาม 

ให้รัฐมนตรีเพิกถอนสมัปทานดังกล่าว 

 เม่ือได้เพิกถอนสมัปทานแล้วให้อุปกรณ์ทางหลวงสมัปทานทั้งหมดตกเป็นของรัฐ438

439 

 1.4 ประกาศของคณะปฎิวติัฉบบัที ่290 

 คํานิยาม 

 ประกาศของคณะปฎิวัติฉบับที่ 290 ข้อ 1กาํหนดคาํนินามไว้ดังต่อไปน้ี  

   “ทางพิเศษ” หมายความว่า ทางหรือถนนซ่ึงจัดสร้างข้ึนใหม่ไม่ว่าในระดับพ้ืนดิน ใต้

พ้ืนดิน เหนือพ้นพ้ืนดินหรือพ้ืนนํา้ เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการจราจรเป็นพิเศษ และหมายความ

รวมถึงทางซ่ึงใช้สาํหรับรถรางเดียวหรือรถใต้ดิน สะพาน อุโมงค์ เรือสาํหรับขนส่งรถข้ามฟาก ท่าเรือ

สาํหรับข้ึนลงรถ ทางเท้า ที่จอดรถ เขตทาง ไหล่ทาง เข่ือนกั้นนํา้ ทอ่ทางระบายนํา้ กาํแพงกันดิน ร้ัวเขต 

หลักระยะสัญญาณจราจร เคร่ืองหมายจราจร และอาคารหรือสิ่งอื่น อันเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับงานทาง

พิเศษ 

   “รถ” หมายความรวมถงึล้อเล่ือนด้วย 

   “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

   “ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

   “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รวมทั้งผู้ว่าการ 

   “ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

   “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามประกาศของคณะปฏวัิติฉบับน้ี 

  การจดัใหมี้ทางพิเศษ 

ข้อ 2 ให้จัดต้ังหน่วยงานการทางพิเศษข้ึน เรียกว่า “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย”  

เรียกโดยย่อว่า กทพ. และให้เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

438 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา27 
439 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา29 
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  (1) สร้างหรือจัดให้มีด้วยวิธกีารใด ๆ ตลอดจนบาํรุงและรักษาทางพิเศษ 

  (2) จัดดาํเนินการหรือควบคุมธุรกจิอนัเกี่ยวกบัการขนส่งโดยรถรางเดียวและรถใต้ดิน 

  (3) ดาํเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัทางพิเศษ 

 ข้อ 3 ให้ กทพ. ต้ังสาํนักงานใหญ่ในนครหลวงกรุงเทพ ธนบุรี และจะต้ังสาขาสาํนักงานข้ึน ณ ที่

ใดกไ็ด้ 

 ข้อ 4 ทุนของ กทพ. ประกอบด้วย 

  (1) เงิน หรือทรัพย์สนิอื่นที่ได้รับจากรัฐบาล  หรือบุคคลอื่น 

  (2) เงิน ซ่ึงได้มาตามข้อ 6 (5) หรือ (6) 

 ข้อ 5 เงินสาํรองของ กทพ. ให้ประกอบด้วยเงินสาํรองเผ่ือขาดและเงินสาํรองอื่นตามที่

คณะกรรมการจะเหน็สมควร 

 ข้อ 6 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2 ให้ กทพ. มีอาํนาจ 

  (1) สร้าง ซ้ือ จัดหา รับโอน จาํหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซ้ือ แลกเปล่ียน ยืม ให้ยืม และ

ดาํเนินงานเกี่ยวกบัเคร่ืองใช้บริการ และสิ่งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ของ กทพ. 

  (2) ซ้ือ จัดหา จาํหน่าย เช่า ให้เช่าซ้ือ แลกเปล่ียน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือ

ดาํเนินงานเกี่ยวกบัทรัพย์สนิใด ๆ 

  (3) วางแผน สาํรวจ ออกแบบเกี่ยวกบัการสร้างหรือขยายทางพิเศษ 

  (4) เรียกเกบ็ค่าผ่านทางพิเศษ และค่าบริการในการใช้รถที่เคล่ือนโดยรางเดียวหรือรถ

ใต้ดิน 

  (5) กู้ยืมเงินหรือลงทุน 

  (6) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน 

 ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย” 

ประกอบด้วยประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการอื่นอกีไม่น้อยกว่าเจด็คนแต่ไม่เกนิเก้าคน ทั้งน้ีไม่

รวมผู้ว่าการซ่ึงเป็นกรรมการโดยตาํแหน่ง 

  ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งต้ังประธานกรรมการ และกรรมการอื่นซ่ึงมิใช่กรรมการโดย

ตาํแหน่ง  

 ข้อ 8 ผู้ซ่ึงจะดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ กรรมการและผู้ว่าการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย 

และมีความรู้ความจัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการบริหาร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม

ศาสตร์ การผังเมือง เศรษฐศาสตร์ การคลัง หรือนิติศาสตร์ 

 ข้อ 9 ผู้มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี จะเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการ มิได้ 

  (1) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ กทพ. หรือในกิจการที่กระทาํให้แก่ กทพ.ไม่ว่า

โดยตรงหรืออ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพ่ือประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจาํกัดที่กระทาํ

การอนัมีส่วนได้เสยีเช่นว่าน้ัน 

  (2) เป็นพนักงาน เว้นแต่ผู้ดาํรงตาํแหน่งผู้ว่าการ 
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  (3) เป็นบุคคลล้มละลาย 

  (4) เป็นผู้เคยได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดให้จาํคุก เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับ

ความผิดที่ได้กระทาํโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 ข้อ 10 ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังอยู่ในตาํแหน่งคราวละสี่ปี 

แต่สาํหรับกรรมการน้ัน ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบกาํหนดสองปีให้กรรมการดังกล่าวออกจากตาํแหน่งกึ่ง

หน่ึงโดยวิธีจับสลาก ถ้าไม่อาจหาจาํนวนกึ่งหน่ึงได้ กใ็ห้กรรมการซ่ึงจะอยู่ในตาํแหน่งต่อไปมีจาํนวน

มากกว่า 

  ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงพ้นจากตาํแหน่งอาจได้รับการแต่งต้ังอกีได้ 

 ข้อ 11 นอกจากการพ้นจากตาํแหน่งตามวาระตามข้อ 10 ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึง

คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นจากตาํแหน่งเม่ือ 

  (1) ตาย 

  (2) ลาออก 

  (3) คณะรัฐมนตรีให้ออก 

  (4) ตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 8 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 

  เม่ือประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตาํแหน่งก่อนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจ

แต่งต้ังผู้อื่นเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการแทนได้ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงได้รับ

การแต่งต้ังอยู่ในตาํแหน่งตามวาระของประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงตนแทน  

 ข้อ 12 ให้คณะกรรมการมีอาํนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซ่ึงกิจการของ กทพ. 

อาํนาจหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

  (1) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเพ่ือปฏบัิติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

  (2) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการประชุม 

  (3) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการดาํเนินกจิการของคณะกรรมการ 

  (4) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการจัดแบ่งส่วนงานหรือวิธปีฏบัิติงาน 

  (5) กาํหนดตาํแหน่ง อตัราเงินเดือน หรือค่าจ้างของพนักงานหรือลูกจ้าง 

  (6) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการบรรจุ การแต่งต้ัง การเล่ือนเงินเดือนหรือค่าจ้าง 

การออกจากตาํแหน่ง วินัย การลงโทษ และการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง 

  (7) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการจ่ายค่าพาหนะและเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่า

ล่วงเวลา และการจ่ายเงินอื่น 

  (8) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเคร่ืองแบบพนักงานและลูกจ้าง 

  (9) ออกระเบียบเกี่ยวกบัความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สนิของ กทพ. 

  (10) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกบัการจัดเกบ็ค่าผ่านทางพิเศษ 

  (11) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกบัค่าบริการในการใช้รถรางเดียวหรือรถใต้ดิน 
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  ระเบียบหรือข้อบังคับวิธีปฏบัิติงานตาม (4) ถ้ามีข้อความจาํกัดอาํนาจของผู้ว่าการใน

การทาํนิติกรรมไว้ประการใดให้รัฐมนตรีประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 ข้อ 13 ให้มีผู้ว่าการหน่ึงคนโดยคณะกรรมการเป็นผู้แต่งต้ัง 

  ให้ผู้ว่าการได้รับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการกาํหนดและพ้นจากตาํแหน่งเม่ือตาย 

ลาออก ตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 8 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 14 หรือคณะกรรมการให้ออก 

  มติให้ผู้ว่าการออกจากตาํแหน่ง  ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่

ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากผู้ว่าการ 

  การแต่งต้ัง การกาํหนดอัตราเงินเดือน หรือการให้ออกจากตาํแหน่งตามข้อน้ีจะต้อง

ได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี 

 ข้อ 14 ผู้มีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ีจะเป็นผู้ว่าการมิได้ 

  (1) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ กทพ. หรือในกิจการที่กระทาํให้แก่ กทพ.ไม่ว่า

โดยตรงหรืออ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพ่ือประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจาํกัดที่กระทาํ

การอนัมีส่วนได้เสยีเช่นว่าน้ัน 

  (2) เป็นข้าราชการประจาํ 

  (3) เป็นผู้มีตาํแหน่งการเมือง 

  (4) เป็นผู้ไม่อาจทาํงานได้เตม็เวลาให้แก่ กทพ. 

  (5) เป็นบุคคลล้มละลาย 

  (6) เป็นผู้เคยได้รับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุดให้จาํคุก เว้นแต่เป็นโทษสาํหรับ

ความผิดที่ได้กระทาํโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 ข้อ 15 ผู้ว่าการมีหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตามอาํนาจหน้าที่ของ กทพ. ตามนโยบาย 

ระเบียบ หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ และมีอาํนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง  

 ข้อ 16 ผู้ว่าการมีอาํนาจ 

  (1) บรรจุ แต่งต้ัง เล่ือน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยแก่พนักงานและ

ลูกจ้าง ตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการ แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างต้ังแต่ตาํแหน่งที่

ปรึกษา ผู้เช่ียวชาญ ผู้อาํนวยการฝ่ายหรือเทยีบเทา่ข้ึนไป จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 

  (2) กําหนดเง่ือนไขในการทาํงานของพนักงานและลูกจ้าง และออกระเบียบวิธี

ปฏบัิติงานของ กทพ. โดยไม่ขัดหรือแย้งกบัระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการ 

 ข้อ 17 ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผู้ว่าการเป็นผู้กระทาํในนามของ กทพ. และเป็น

ผู้กระทาํแทน กทพ. เพ่ือการน้ี ผู้ว่าการจะมอบอาํนาจให้ตัวแทนหรือบุคคลใดกระทาํกจิการเฉพาะอย่าง

แทนกไ็ด้ ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการ  

  นิติกรรมที่ผู้ว่าการกระทาํโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับตามข้อ 12 วรรคสอง ย่อมไม่

ผูกพัน กทพ. เว้นแต่คณะกรรมการจะให้สตัยาบัน 
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 ข้อ 18 เม่ือผู้ว่าการไม่อาจปฏบัิติหน้าที่ได้ หรือเม่ือตาํแหน่งผู้ว่าการว่างลงในระหว่างที่ยังมิได้

แต่งต้ังผู้ว่าการ ให้คณะกรรมการแต่งต้ังพนักงานคนหน่ึงเป็นผู้ทาํการแทนผู้ว่าการหรือรักษาการใน

ตาํแหน่งผู้ว่าการ แล้วแต่กรณี และให้นาํข้อ 14 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ให้ผู้ทาํการแทนผู้ว่าการหรือผู้รักษาการในตาํแหน่งผู้ว่าการมีอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

อย่างเดียวกบัผู้ว่าการ เว้นแต่อาํนาจหน้าที่ของผู้ว่าการในฐานะกรรมการ 

           ข้อ 19   ประธานกรรมการและกรรมการย่อมได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรี

กาํหนด 

 ข้อ 20 ประธานกรรมการ กรรมการ พนักงานและลูกจ้างได้รับโบนัสตามระเบียบที่

คณะรัฐมนตรีกาํหนด 

 ข้อ 21 ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และพนักงานเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย

อาญา 

 ข้อ 22 ให้รัฐมนตรีด้วยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนด

ทางพิเศษที่จะสร้างหรือขยาย 

 การกาํหนดทางพิเศษตามวรรคหน่ึงให้ระบุท้องที่ที่ทางพิเศษผ่านและให้มีแผนที่แสดงแนวทาง

ที่ประสงค์จะสร้างหรือขยายด้วย 

 การเวนคืน 

 ข้อ 23 เม่ือได้มีประกาศของรัฐมนตรีกาํหนดการสร้างหรือขยายทางพิเศษ และปรากฏว่า

จาํเป็นต้องเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ในท้องที่ใด ให้ออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์น้ัน ๆ 

 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามความในวรรคหน่ึงให้นําบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยทาง

หลวงในส่วนที่ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างหรือขยายทางหลวงมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในประกาศของคณะปฏวัิติฉบับน้ี 

 ข้อ 24 เม่ือได้มีการออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศของคณะปฏิวัติ

ฉบับน้ีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่เวนคืนอสงัหาริมทรัพย์และผู้มีสทิธไิด้รับค่าทาํขวัญทาํความตกลงกันในเร่ืองค่า

ทาํขวัญ ถ้าไม่เป็นที่ตกลงกนัได้ ให้เจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์กาํหนดค่าทาํขวัญ ผู้มีสิทธิได้รับค่า

ทาํขวัญจะรับชาํระหรือไม่กไ็ด้ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับค่าทาํขวัญไม่ยอมรับชาํระ ให้เจ้าหน้าที่เวนคืน

อสงัหาริมทรัพย์นาํเงินไปวางต่อศาล ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทาํขวัญจะขอรับเงินน้ันจากศาลเม่ือใดหรือไม่

กไ็ด้ 

 การที่ผู้มีสิทธิได้รับค่าทาํขวัญรับชาํระค่าทาํขวัญแต่ยังไม่ยินยอมตกลงในจาํนวนเงินค่าทาํขวัญ

ที่ เจ้าหน้าที่ เวนคืนอสังหาริมทรัพย์กําหนด หรือรับหรือไม่รับเงินค่าทําขวัญที่ เจ้าหน้าที่ เวนคืน

อสงัหาริมทรัพย์วางไว้ต่อศาล ไม่ตัดสิทธิผู้มีสิทธิได้รับค่าทาํขวัญที่จะฟ้องเรียกเงินส่วนที่ตนเหน็ว่าควร

จะได้รับภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ตนรับเงินค่าทาํขวัญจากเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือวันที่

เจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์วางเงินค่าทาํขวัญต่อศาล แล้วแต่กรณี ในกรณีศาลพิพากษาให้

เจ้าหน้าที่เวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ชาํระเงินเพ่ิมข้ึน ให้ผู้มีสทิธไิด้รับค่าทาํขวัญได้รับดอกเบ้ียในอัตราร้อย

ละเจด็คร่ึงต่อปีในเงินน้ัน ต้ังแต่วันที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ใช้บังคับ 

1 - 246 



 การที่ผู้มีสทิธไิด้รับค่าทาํขวัญฟ้องคดียังศาลตามวรรคสองไม่เป็นเหตุให้การครอบครอง การใช้ 

การร้ือถอนอสงัหาริมทรัพย์ การสร้างหรือการขยายทางพิเศษต้องสะดุดหยุดลง 

 เม่ือได้มีการชําระค่าทาํขวัญแก่ผู้มีสิทธิได้รับค่าทาํขวัญหรือได้มีการวางเงินต่อศาลแล้ว ให้

เจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์มีอาํนาจเข้าครอบครอง ใช้ และร้ือถอนอสังหาริมทรัพย์น้ันได้ โดย

แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ใน

กรณีน้ีเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ทรงสิทธิอื่นไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทาํ

ดังกล่าว 

 ข้อ 25 ในกรณีที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตที่ที่คิดว่าจะเวนคืนเพ่ือสร้างหรือขยายทาง

พิเศษ และรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนดทางสายน้ันเป็นทางที่มีความจาํเป็นต้อง

สร้างหรือขยายโดยเร่งด่วนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่เวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ หรือ กทพ. มีอาํนาจครอบครองใช้

ร้ือถอนอสังหาริมทรัพย์ สร้างหรือขยายทางพิเศษน้ันได้ โดยให้ชดใช้ค่าเสียหายในส่วนที่ได้เข้า

ครอบครองหรือร้ือถอนอสงัหาริมทรัพย์แก่เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ทรงสิทธิอื่นในอสังหาริมทรัพย์

น้ัน และให้นาํข้อ 24 มาใช้บังคับโดยอนุโลมและให้ออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ภายใน

อายุของพระราชกฤษฎีกา 

 ข้อ 26 ในกรณีที่การสร้างหรือขยายทางพิเศษผ่านแดนแห่งกรรมสิทธิ์เหนือพ้นพ้ืนดินหรือใต้

พ้ืนดินของบุคคลอื่นโดยไม่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้ตราพระราชกฤษฎีกากาํหนดแนวทางพิเศษน้ัน 

และให้ กทพ. มีอาํนาจเข้าดาํเนินการที่จาํเป็นในอสังหาริมทรัพย์น้ันได้ แต่ต้องใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้มี

สทิธกิ่อนเข้าดาํเนินการดังกล่าว 

  การกาํหนดและการชาํระค่าเสียหายตลอดจนการเข้าดาํเนินการในอสังหาริมทรัพย์น้ัน 

ให้นาํความในข้อ 24 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 27 ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อกับเจ้าของ ผู้ครอบครองหรือผู้ทรงสิทธิอื่นในอสังหาริมทรัพย์ได้ 

ให้เจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือ กทพ. ปิดแจ้งความไว้ ณ ที่ซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ และ ณ ที่ว่า

การอาํเภอซ่ึงอสังหาริมทรัพย์น้ันต้ังอยู่ ทั้งน้ี ให้ระบุจาํนวนเงินค่าเสยีหายหรือค่าทดแทนซ่ึงเจ้าของผู้

ครอบครอง หรือผู้ทรงสิทธิอื่นในอสังหาริมทรัพย์น้ันมีสิทธิจะได้รับไว้ด้วย รวมทั้งกําหนดเวลาที่

เจ้าหน้าที่เวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ หรือ กทพ. จะเข้าครอบครอง ใช้ และร้ือถอนอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงต้อง

ไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันปิดแจ้งความ เม่ือพ้นกาํหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่เวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ หรือ กทพ. มีอาํนาจเข้าครอบครอง ใช้ และร้ือถอนอสังหาริมทรัพย์ สร้างหรือขยาย

ทางพิเศษน้ันได้ โดยไม่ต้องนาํเงินค่าเสยีหายหรือเงินค่าทดแทนวางศาล 

 การควบคมุ รกัษาขยายเขตทางพิเศษ 

 ข้อ 28 ในกรณีที่ กทพ. สร้างหรือขยายทางพิเศษตามข้อ 26 ผู้ใดจะสร้างโรงเรือนหรือสิ่งอื่นใต้

ทางพิเศษที่อยู่เหนือพ้นพ้ืนดินหรือเหนือทางพิเศษที่อยู่ใต้พ้ืนดินกใ็ห้กระทาํได้ แต่ต้องได้รับอนุญาต

เป็นหนังสอืจาก กทพ.การอนุญาตน้ันให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ กทพ. กาํหนด 

  โรงเรือนหรือสิ่งอื่นที่สร้างข้ึนโดยฝ่าฝืนวรรคหน่ึง ให้ กทพ.มีอาํนาจร้ือถอนหรือทาํลาย

ตามควรแก่กรณี โดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทน 
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 ข้อ 29 ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างโรงเรือนหรือสิ่งอื่นหรือปลูกต้นไม้หรือพืชผลอย่างใด ๆ ในทางพิเศษ 

หรือเพ่ือเช่ือมติดต่อกบัทางพิเศษ เว้นแต่ผู้ซ่ึงดาํเนินกิจการอันเป็นสาธารณูปโภคซ่ึงมีความจาํเป็นต้อง

ปักเสาพาดสาย หรือวางท่อเพ่ือข้ามหรือลอดทางพิเศษ ให้ขออนุญาตและทาํความตกลงกับ กทพ.

เสียก่อน จึงจะกระทาํการน้ันได้ และถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ในเหตุลักษณะของงาน หรือในเร่ืองค่า

เช่า ให้เสนอรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัย คาํวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สดุ 

  โรงเรือนหรือสิ่งอื่นที่สร้างข้ึนหรือต้นไม้หรือพืชผลที่ปลูกข้ึนโดยฝ่าฝืนวรรคหน่ึง ให้นาํ

ข้อ 28 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 30 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาํการใด ๆ ให้ทางพิเศษอยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิด

อนัตรายแก่การจราจร 

 ข้อ 31 ห้ามมิให้ผู้ใดทาํให้เสียหาย ทาํลาย ทาํให้เสื่อมค่าหรือทาํให้ไร้ประโยชน์ซ่ึงทางพิเศษ 

อนัอาจเป็นอนัตรายแก่รถหรือบุคคลซ่ึงใช้ทางพิเศษ 

 ข้อ 32 เพ่ือประโยชน์ในการสร้างหรือขยายทางพิเศษและการบาํรุงรักษาการป้องกันอันตราย 

หรือความเสียหายที่จะเกิดแก่ทางพิเศษ ให้ กทพ.มีอาํนาจเข้าครอบครองหรือใช้เป็นการช่ัวคราวซ่ึง

อสังหาริมทรัพย์ในความครอบครองของบุคคลใดที่มิใช่โรงเรือนซ่ึงคนอยู่อาศัย หรือประกอบธุรกิจ 

ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

  (1) การเข้าครอบครองหรือใช้อสงัหาริมทรัพย์น้ัน เป็นการจาํเป็นสาํหรับการสร้างหรือ

ขยายทางพิเศษ และการบาํรุงรักษา การป้องกนัอนัตรายหรือความเสยีหายที่จะเกดิแก่ทางพิเศษ 

  (2) ได้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ทราบล่วงหน้า

ภายในเวลาอนัสมควร 

  (3) หากการเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์มีความจาํเป็นที่จะต้องร้ือถอนหรือ

ทาํลายสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มิใช่โรงเรือนซ่ึงคนอยู่อาศัย กใ็ห้ กทพ.มีอาํนาจร้ือถอนหรือทาํลายสิ่ง

ปลูกสร้างดังกล่าวหรือตัดฟันต้นไม้ได้ ทั้งน้ีเทา่ที่จาํเป็น 

  ก่อนที่จะดาํเนินการตาม (3) ให้ กทพ. แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

อสงัหาริมทรัพย์ทราบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสงัหาริมทรัพย์น้ันอาจย่ืนคาํร้องแสดงเหตุที่ไม่สมควร

ทาํเช่นน้ันไปยังคณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัยภายในกาํหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง คาํ

วินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สดุ 

  ถ้ามีความเสียหายเกิดแก่เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ทรงสิทธิอื่นในอสังหาริมทรัพย์

เน่ืองจากการกระทาํของพนักงานและลูกจ้าง บุคคลน้ันย่อมเรียกค่าทดแทนจาก กทพ.ได้ 

 ข้อ 33 ให้รัฐมนตรีมีอาํนาจหน้าที่กาํกับโดยทั่วไปซ่ึงกิจการของ กทพ. เพ่ือการน้ีจะสั่งให้ กทพ. 

ช้ีแจงข้อเทจ็จริงแสดงความคิดเหน็ ทาํรายงานหรือยับย้ังการกระทาํที่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลหรือมติ

ของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอํานาจที่จะสั่งให้ปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติของ

คณะรัฐมนตรี และสั่งสอบสวนข้อเทจ็จริงที่เกี่ยวกบัการดาํเนินกจิการได้ 

 ข้อ 34 ในการที่ กทพ. จะต้องเสนอเร่ืองไปยังคณะรัฐมนตรีตามประกาศของคณะปฏวัิติฉบับน้ี 

ให้คณะกรรมการนาํเร่ืองเสนอรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี 
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 ข้อ 35 ให้ กทพ. เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารตามระเบียบของคณะกรรมการซ่ึงได้รับความ

เหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรี 

 ข้อ 36 กทพ. จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดาํเนินกจิการดังต่อไปน้ีได้ 

  (1) สร้างหรือขยายทางพิเศษ 

  (2) กู้ยืมเงินเกนิสบิล้านบาท 

  (3) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน 

  (4) จาํหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ที่มีราคาเกนิห้าแสนบาท 

  (5) จาํหน่ายทรัพย์สนิที่มีราคาเกนิหน่ึงล้านบาทจากบัญชีเป็นสญู 

 ข้อ 37 ให้ กทพ. จัดทาํงบประมาณประจาํปี โดยแยกเป็นงบลงทุน และงบทาํการสาํหรับงบ

ลงทุนให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ส่วนงบทําการให้นําเสนอ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 ข้อ 38 รายได้ที่ กทพ. ได้รับจากการดาํเนินกจิการให้ตกเป็นของ กทพ. 

  รายได้ที่ได้รับในปีหน่ึง ๆ เม่ือได้หักรายจ่ายและจัดสรรเงินสาํรองรวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วน

ใหญ่อันจาํเป็นในการขยายกิจการหรือลงทุนเพ่ือสร้างทางที่ได้รับอนุมัติแล้วเหลือเท่าใด ให้นาํส่งเป็น

รายได้ของรัฐ 

  ถ้ารายได้มีไม่เพียงพอสาํหรับรายจ่ายนอกจากเงินสาํรองและ กทพ. ไม่สามารถหาเงิน

จากทางอื่นได้ รัฐพึงจ่ายเงินให้แก่ กทพ. เทา่จาํนวนที่ขาด 

 ข้อ 39 ให้ กทพ. ทาํรายงานปีละคร้ังเสนอรัฐมนตรี รายงานน้ีให้กล่าวถึงผลของงานในปีที่ล่วง

มาแล้ว และคาํช้ีแจงเกี่ยวกบันโยบายของคณะกรรมการ โครงการและแผนงานที่จะจัดทาํในภายหน้า 

 ข้อ 40 ให้กทพ. วางและรักษาไว้ซ่ึงระบบการบัญชีที่เหมาะสมแก่กิจการสาธารณูปโภคแยกตาม

ประเภทงานส่วนที่สาํคัญ มีการลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์และหน้ีสินที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่

ตามจริงและตามที่ควรตามประเภทงานพร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการดังกล่าว และให้มี

การสอบบัญชีภายในเป็นประจาํ 

 ข้อ 41 ให้ กทพ. จัดทาํงบดุล บัญชีทาํการและบัญชีกาํไรขาดทุนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี

บัญชี 

 ข้อ 42 ทุกปีให้คณะกรรมการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนหน่ึงหรือหลายคนเพ่ือสอบและรับรองบัญชี

ของ กทพ. เป็นปี ๆ ไป 

  ห้ามมิให้แต่งต้ังประธานกรรมการ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้อื่นซ่ึงเป็นผู้แทนของ 

กทพ. หรือผู้มีส่วนได้เสยีในการงานที่ กทพ. จัดทาํ เป็นผู้สอบบัญชี 

 ข้อ 43 ผู้สอบบัญชีมีอาํนาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของ กทพ. เพ่ือการ

น้ีให้มีอาํนาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้อื่นซ่ึงเป็นผู้แทนของ กทพ. 
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 ข้อ 44 ให้ผู้สอบบัญชีทาํรายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือเสนอต่อไปยัง

คณะรัฐมนตรี และให้ กทพ. โฆษณารายงานประจาํปีของปีที่ล่วงแล้ว แสดงงบดุล บัญชีทาํการ และ

บัญชีกาํไรขาดทุน ที่ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้วภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรับรองว่า

ถูกต้อง 

 ข้อ 45 ให้พนักงานและลูกจ้างมีสิทธิร้องทุกข์เกี่ยวกับการลงโทษได้ตามระเบียบหรือข้อบังคับ

ของคณะกรรมการ 

 ข้อ 46 ให้ กทพ. จัดให้มีบาํเหนจ็บาํนาญหรือกองทุนสงเคราะห์ หรือการสงเคราะห์อื่นเพ่ือ

สวัสดิการของผู้ปฏบัิติงานใน กทพ. และครอบครัว ในกรณีพ้นจากตาํแหน่ง ประสบอุบัติเหตุ เจบ็ป่วย

หรือกรณีอื่นอนัควรแก่การสงเคราะห์ 

  การจัดให้มีบาํเหนจ็บาํนาญหรือกองทุนสงเคราะห์ตามวรรคหน่ึง หลักเกณฑ์การจ่าย

บําเหน็จบํานาญ การออกเงินสมทบในกองทุนสงเคราะห์ การกาํหนดประเภทของผู้ที่พึงได้รับการ

สงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ และหลักเกณฑก์ารสงเคราะห์ ตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับกองทุน ให้

เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการ 

  ระเบียบหรือข้อบังคับตามวรรคสอง ให้ใช้บังคับได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี 

 ข้อ 47 ให้รัฐมนตรีมีอาํนาจประกาศในราชกจิจานุเบกษากาํหนด 

  (1) ทางพิเศษสายใดตลอดทั้งสายหรือบางส่วนที่ต้องเสยีค่าผ่านทางพิเศษ 

  (2) ประเภทของรถที่ต้องเสยีหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 

  (3) อตัราค่าผ่านทางพิเศษ 

 ข้อ 48 ให้พนักงานซ่ึงผู้ว่าการแต่งต้ังให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการเกบ็ค่าผ่านทางพิเศษมีอาํนาจ

ดังต่อไปน้ี 

  (1) เรียกเกบ็ค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศของรัฐมนตรี 

  (2) สั่งให้หยุดและตรวจสอบรถที่ผ่านหรือจะผ่านทางพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการเรียก

เกบ็ค่าผ่านทางพิเศษ 

  (3) ออกคาํสั่งให้บุคคลใด ๆ มาช้ีแจงหรือแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการหลีกเล่ียงไม่เสีย

ค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศของคณะปฏวัิติฉบับน้ี 

 ข้อ 49 บุคคลใดใช้รถบนทางพิเศษที่กาํหนดให้เกบ็ค่าผ่านทางพิเศษตามข้อ 47 ต้องเสียค่าผ่าน

ทางพิเศษตามประกาศของรัฐมนตรี 

 ................................ 

 ข้อ 56 ให้นาํกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกมาใช้บังคับแก่การจราจรในทางพิเศษโดยอนุโลม 

และให้รัฐมนตรีมีอาํนาจออกกฎกระทรวงกาํหนดมาตรการเพ่ือรักษาความปลอดภัยและความสะดวก

ในการจราจรในทางพิเศษนอกไปจากที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 

 กฎกระทรวงน้ัน เม่ือได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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 ข้อ 57 ให้พนักงานซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังมีอาํนาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานจราจรหรือพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ในทางพิเศษยกเว้นอาํนาจ

เปรียบเทยีบคดี 

 ข้อ 58 ผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในข้อ 56 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพัน

บาท 

 ข้อ 59 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศของคณะปฏวัิติฉบับน้ี439

440 

 

2. นํ้ าหนกับรรทุก  

2.1 ประกาศผูอํ้านวยการทางหลวง 

 2.1.1ทางหลวงพิเศษ 

  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 

ผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษ โดยอนุมัติอธบิดีกรมทางหลวง จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปน้ี 

  ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ เร่ือง ห้ามใช้

ยานพาหนะโดยที่ยานพาหนะน้ันมีนํา้หนัก นํ้าหนักบรรทุก หรือนํา้หนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กาํหนด 

หรือโดยที่ยานพาหนะน้ันอาจทาํให้ทางหลวงเสยีหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ”  

  ข้อ 2 ให้นาํความในข้อ 3 ตามประกาศของผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษ ฉบับน้ีมาใช้

บังคับแทนความในข้อ 4 ข้อ 9 และข้อ 10 ตามประกาศผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษ  ผู้อาํนวยการทาง

หลวงแผ่นดินและผู้อาํนวยการทางหลวงสัมปทาน เร่ือง ห้ามใช้ยานพาหนะโดยที่ยานพาหนะน้ันมี

นํา้หนัก นํา้หนักบรรทุกหรือนํ้าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กาํหนด เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวง

แผ่นดิน และทางหลวงสมัปทาน ฉบับลงวันที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2535 เฉพาะที่มีผลใช้บังคับบนทางหลวง

พิเศษ และให้จํากัดระยะเวลาให้มีผลใช้บังคับแทนเท่าที่ก ําหนดไว้ในข้อ 6 ตามประกาศของ

ผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษฉบับน้ี 

  ข้อ 3 ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีนํา้หนัก นํา้หนักบรรทุก หรือนํา้หนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้

กาํหนด หรือโดยที่ยานพาหนะน้ันอาจทาํให้ทางหลวงเสียหายตามข้อกาํหนดดังต่อไปน้ี เดินบนทาง

หลวงพิเศษ 

(1) ยานพาหนะที่มี 3 เพลา 6 ล้อ ชนิดเพลาที่ 2 และที่ 3 เป็นเพลาคู่ (TANDEM 

AXKE) ใช้ยางคู่ (รถบรรทุกสิบล้อ) ต้องมีนํ้าหนักยานพาหนะรวมนํ้าหนักบรรทุกไม่เกิน 26,000 

กโิลกรัม 

(2) ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพ่วง  (SEMI-TRAILER)  

440 ประกาศของคณะปฏวิัติฉบับที่ 290 
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(ก) ตัวรถลากจูงชนิดที่มี 3 เพลา 6 ล้อ เพลาที่ 2 และที่ 3 เป็นเพลาคู่ 

(TANDEM AXKE) ใช้ยางคู่ (รถบรรทุกสิบล้อ) ต้องมีนํา้หนักยานพาหนะรวมนํา้หนักบรรทุกไม่เกิน 

26,000 กโิลกรัม 

(ข) ตัวรถกึ่งพ่วงต้องมีนํา้หนักลงเพลาดังน้ี 

 1. ชนิดเพลาเดี่ยว ใช้ยางเดี่ยว นํา้หนักลงเพลาไม่เกนิ 7,000 กโิลกรัม 

 2. ชนิดเพลาเดี่ยว ใช้ยางคู่ หรือยางเกินกว่าคู่ นํา้หนักลงเพลาไม่เกิน 

10,500 กโิลกรัม 

 3. ชนิดเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางเด่ียว นํา้หนักลงเพลาไม่

เกนิ 6,100 กโิลกรัม หรือใช้ยางคู่หรือยางเกนิกว่าคู่ นํา้หนักลงเพลาไม่เกนิเพลาละ 9,500 กโิลกรัม 

 4. ชนิด 3 เพลาติดกัน ใช้ยางคู่หรือยางเกินกว่าคู่ นํา้หนักลงเพลาไม่

เกินเพลาละ 7,500 กิโลกรัม ระยะห่างระหว่างกึ่งกลางเพลาสุดท้ายของรถลากจูงถึงกึ่งกลางเพลาแรก

ของรถกึ่งพ่วงต้องไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร 

(ค) ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI-TRAILER) ต้อง

ประกอบด้วยรถลากจูง 1 คัน และตัวรถกึ่งพ่วง 1 คัน เท่าน้ัน ห้ามมิให้พ่วงยานพาหนะหรือสิ่งอื่นใด

เพ่ิมเติม 

  (3) ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER)  

(ก) ตัวรถลากจูงชนิดที่มี 3 เพลา 6 ล้อ เพลาที่ 2 และที่ 3 เป็นเพลาคู่

(TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ (รถบรรทุกสบิล้อ) ต้องมีนํา้หนักยานพาหนะรวมนํา้หนักบรรทุกไม่เกิน 

26,000 กโิลกรัม 

(ข) ตัวรถพ่วงต้องมีนํา้หนักลงเพลา ดังน้ี 

 1. ชนิดเพลาเดี่ยว ใช้ยางเดี่ยว นํา้หนักลงเพลาไม่เกนิ 7,000 กโิลกรัม 

 2. ชนิดเพลาเด่ียว ใช้ยางคู่หรือยางเกินกว่าคู่ นํา้หนักลงเพลาไม่เกิน 

10,500 กโิลกรัม 

 3. ชนิดเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่หรือยางเกินกว่าคู่นํา้หนัก

เพลาลงไม่เกนิเพลาละ 9,500 กิโลกรัม ระยะห่างระหว่างกึ่งกลางเพลาหน้าถึงกึ่งกลางเพลาหลังต้องไม่

น้อยกว่า 4.30 เมตร 

(ค) ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) ต้อง

ประกอบด้วยรถลากจูง 1 คัน และตัวรถพ่วง 1 คัน เท่าน้ัน ห้ามมิให้พ่วงยานพาหนะหรือสิ่งอื่นใด

เพ่ิมเติม 

ข้อ 4 ประกาศของผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษฉบับน้ีไม่ใช้บังคับบนสะพานหรือ 

ถนนที่ติดตั้งป้ายบังคับ “จํากัดนํ้าหนัก” กาํหนดไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอื่น และบนทางหลวงพิเศษ

หมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – ทางแยกต่างระดับบางพระ 
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ระหว่าง กมาตรา 0+000-กมาตรา 78+872 รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 34 ระหว่าง กมา

ตรา 0+000-กมาตรา 2+880 รวมทั้งทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันออกตอนบางปะอนิ-บางพลี ระหว่าง กมาตรา 1+000-กมาตรา 65+325 

ข้อ 5 บรรดา บทกฎหมาย กฎ ประกาศ และคาํสั่งอื่นใด ซ่ึงขัดแย้งกบัประกาศของ 

ผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษฉบับน้ี ให้ใช้ประกาศของผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษฉบับน้ีแทน 

ข้อ 6 ประกาศของผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษฉบับน้ีให้มีกาํหนดเวลาใช้บังคับ 

ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2546441 

  ผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษโดยอนุมัติอธบิดีกรมทางหลวงออกประกาศไว้ดังต่อไปน้ี 

  ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546)

เร่ือง ห้ามใช้ยานพาหนะโดยที่ยานพาหนะน้ันมีนํา้หนัก นํา้หนักบรรทุก หรือนํา้หนักลงเพลาเกินกว่าที่

ได้กาํหนด หรือโดยที่ยานพาหนะน้ันอาจทาํให้ทางหลวงเสยีหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ”  

  ข้อ 2 ให้นาํความในข้อ 3 ตามประกาศของผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษ ฉบับน้ีมาใช้

บังคับแทนความในข้อ 2 ตามประกาศผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษ  ผู้อาํนวยการทางหลวงแผ่นดินและ

ผู้อาํนวยการทางหลวงสมัปทาน เร่ือง ห้ามใช้ยานพาหนะโดยที่ยานพาหนะน้ันมีนํา้หนัก นํา้หนักบรรทุก

หรือนํ้าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กาํหนด เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวง

สัมปทาน ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2535 เฉพาะที่มีผลใช้บังคับบนทางหลวงพิเศษ และให้จาํกัด

ระยะเวลาให้มีผลใช้บังคับแทนเท่าที่กาํหนดไว้ในข้อ 6 ตามประกาศของผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษ

ฉบับน้ี 

ข้อ 3 ยานพาหนะที่มี 2 เพลา 4 ล้อ ชนิดเพลาที่ 2 ใช้ยางคู่ (รถบรรทุกสบิล้อ)  

(ก) ยานพาหนะประเภทที่ใช้สาํหรับขนส่งคนโดยสาร ต้องมีนํา้หนักลงเพลาที่ 2 ไม่เกิน 

9,000 กโิลกรัม 

(ข) ยานพาหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีนํา้หนักยานพาหนะรวมนํา้หนักบรรทุกไม่เกิน 15,000 

กโิลกรัม ทั้งน้ี ยานพาหนะน้ันจะต้องบรรทุกนํา้หนักไม่เกนิกว่าอตัราบรรทุกนํา้หนักที่ผู้ผลิตได้ออกแบบ

ไว้ 

ข้อ 4 ประกาศของผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษฉบับน้ีไม่ใช้บังคับบนสะพานหรือ 

ถนนที่ติดตั้งป้ายบังคับ “จํากัดนํ้าหนัก” กาํหนดไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอื่น และบนทางหลวงพิเศษ

หมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – ทางแยกต่างระดับบางพระ 

ระหว่าง กมาตรา 0+000-กมาตรา 78+872 รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 34 ระหว่าง กมา

ตรา 0+000-กมาตรา 2+880 รวมทั้งทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันออกตอนบางปะอนิ-บางพลี ระหว่าง กมาตรา 1+000-กมาตรา 65+325 

441 ประกาศผูอํ้านวยการทางหลวงพิเศษเร่ือง หา้มใชย้านพาหนะโดยที่ยานพาหนะนั้นมีนํ้าหนกั นํ้าหนกับรรทุกหรือนํ้าหนกัลงเพลา

เกินกว่าที่ไดก้าํหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทาํใหท้างหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงพิเศษ 
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ข้อ 5 บรรดา บทกฎหมาย กฎ ประกาศ และคาํสั่งอื่นใด ซ่ึงขัดหรือแย้งกบัประกาศ 

ของผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษฉบับน้ี ให้ใช้ประกาศของผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษฉบับน้ีแทน 

ข้อ 6 ประกาศของผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษฉบับน้ีให้มีกาํหนดเวลาใช้บังคับ 

ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2546442 

  ผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษโดยอนุมัติอธบิดีกรมทางหลวง เหน็สมควรออกประกาศ

ขยายกาํหนดเวลาให้ใช้บังคับ ประกาศผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษ เร่ือง ห้ามใช้ยานพาหนะโดยที่

ยานพาหนะน้ันมีนํา้หนักบรรทุก หรือนํา้หนักลงเพลาเกนิกว่าที่ได้กาํหนด หรือโดยที่ยานพาหนะน้ันอาจ

ทาํให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงพิเศษ รถบรรทุกสบิล้อชนิด TANDEM AXLE , รถลากจูงและ

รถกึ่งพ่วงชนิดSEMI-TRAILER, รถลากจูงและรถพ่วงชนิด FULL-TRAILER ซ่ึงประกาศในราชกจิจา

นุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 120 ตอนพิเศษ 13 ง วันที่ 31 มกราคม 2546 และประกาศ

ผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546) เร่ือง ห้ามใช้ยานพาหนะโดยที่ยานพาหนะน้ันมี

นํา้หนัก นํา้หนักบรรทุก หรือนํา้หนักลงเพลาเกนิกว่าที่ได้กาํหนด หรือโดยที่ยานพาหนะน้ันอาจทาํให้

ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ สาํหรับรถบรรทุกหกล้อ ซ่ึงประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 120 ตอนพิเศษ 72 ง วันที่ 2 กรกฎาคม 2546 ทั้งน้ีให้ขยายกาํหนดเวลาใช้

บังคับออกไป ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2547443 

  ผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษโดยอนุมัติอธบิดีกรมทางหลวง เหน็สมควรออกประกาศ

ขยายกาํหนดเวลาใช้บังคับ ประกาศผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษ เร่ือง ห้ามใช้ยานพาหนะโดยที่

ยานพาหนะน้ันมีนํา้หนัก นํา้หนักบรรทุก หรือนํา้หนักลงเพลาเกนิกว่าที่ได้กาํหนด หรือโดยที่

ยานพาหนะน้ันอาจทาํให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ รถบรรทุกสบิล้อชนิด TANDEM 

AXLE , รถลางจูงและรถกึ่งพ่วงชนิด SEMI-TRAILER , รถลากจูงและรถพ่วงชนิด FULL-TRAILER 

ซ่ึงประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 120 ตอนพิเศษ 13 ง วันที่ 31 มกราคม 2546 

และประกาศผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2546) เร่ือง ห้ามใช้ยานพาหนะโดยที่

ยานพาหนะน้ันมีนํา้หนัก นํา้หนักบรรทุก หรือนํา้หนักลงเพลาเกนิกว่าที่ได้กาํหนด หรือโดยที่

ยานพาหนะน้ันอาจทาํให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษสาํหรับรถบรรทุกหกล้อ ซ่ึงประกาศ

ในราชกจิจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 120 ตอนพิเศษ 72 ง วันที่ 2 กรกฎาคม 2546 ทั้งน้ีให้

ขยายกาํหนดเวลาใช้บังคับออกไป ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2548444 

 

442 ประกาศผูอํ้านวยการทางหลวงพิเศษฉบบัที่ 2 พ.ศ.246 เร่ือง หา้มใชย้านพาหนะโดยที่ยานพาหนะนั้นมีนํ้าหนกั นํ้าหนกับรรทุก

หรือนํ้าหนกัลงเพลาเกินกว่าที่ไดก้าํหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทาํใหท้างหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงพิเศษ 
443ประกาศผูอํ้านวยการทางหลวงพิเศษฉบบัที่ 3 พ.ศ.246 เร่ือง หา้มใชย้านพาหนะโดยที่ยานพาหนะนั้นมีนํ้าหนกั นํ้าหนกับรรทุก

หรือนํ้าหนกัลงเพลาเกินกว่าที่ไดก้าํหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทาํใหท้างหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงพิเศษ 
444 ประกาศผูอํ้านวยการทางหลวงพิเศษฉบบัที่ 4 พ.ศ.2546 เร่ือง หา้มใชย้านพาหนะโดยที่ยานพาหนะนั้นมีนํ้าหนกั นํ้าหนกับรรทุก 

หรือนํ้าหนกัลงเพลาเกินกว่าที่ไดก้าํหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทาํใหท้างหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงพิเศษ 
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 2.1.2 ทางหลวงแผ่นดิน 

  ผู้อาํนวยการทางหลวงแผ่นดินโดยอนุมัติอธิบดีกรมทางหลวง จึงออกประกาศไว้

ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศผู้อาํนวยการทางหลวงแผ่นดิน เร่ืองห้ามใช้ 

ยานพาหนะโดยที่ยานพาหนะน้ันมีนํา้หนัก นํา้หนักบรรทุก หรือนํา้หนักลงเพลาเกนิกว่าที่ได้กาํหนด

หรือโดยที่ยานพาหนะน้ันอาจทาํให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงแผ่นดิน” 

ข้อ 2 ให้นาํความในข้อ 3 ตามประกาศของผู้อาํนวยการทางหลวงแผ่นดินฉบับน้ีมา 

ใช้บังคับแทนความในข้อ 4 ข้อ 9 และข้อ 10 ตามประกาศผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อาํนวยการทาง

หลวงแผ่นดินและผู้อาํนวยการทางหลวงสมัปทานเร่ือง ห้ามใช้ยานพาหนะโดยที่ยานพาหนะน้ันมี

นํา้หนัก นํา้หนักบรรทุก หรือนํา้หนักลงเพลาเกนิกว่าที่ได้กาํหนด เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวง

แผ่นดิน และทางหลวงสมัปทาน ฉบับลงวันที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2535 ทั้งน้ี เฉพาะที่มีผลใช้บังคับบนทาง

หลวงแผ่นดิน และให้จาํกดัระยะเวลาให้มีผลใช้บังคับแทนเทา่ที่กาํหนดไว้ในข้อ 6 ตามประกาศของ

ผู้อาํนวยการทางหลวงแผ่นดินฉบับน้ี 

ข้อ 3 ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีนํา้หนัก นํา้หนักบรรทุก หรือนํา้หนักลงเพลาเกนิกว่าที่ 

ได้กาํหนด หรือโดยที่ยานพาหนะน้ันอาจทาํให้ทางหลวงเสยีหายตามข้อกาํหนด ดังต่อไปน้ี เดินบนทาง

หลวงแผ่นดิน 

(1) ยานพาหนะที่มี 3 เพลา 6 ล้อ ชนิดเพลาที่ 2 และที่ 3 เป็นเพลาคู่  

(TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ (รถบรรทุกสบิล้อ) ต้องมีนํา้หนักยานพาหนะรวมนํา้หนักบรรทุกไม่เกนิ 

26,000 กโิลกรัม 

(2) ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพวง (SEMI – TRAILER) 

(ก) ตัวรถลากจูงชนิดที่มี 3 เพลา 6 ล้อ เพลาที่ 2 และที่ 3 เป็นเพลาคู่  

(TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ (รถบรรทุกสบิล้อ) ต้องมีนํา้หนักยานพาหนะรวมนํา้หนักบรรทุกไม่เกนิ 

26,000 กโิลกรัม 

(ข) ตัวรถกึ่งพ่วงต้องมีนํา้หนักลงเพลาดังน้ี 

1. ชนิดเพลาเดี่ยว ใช้ยางเด่ียว นํา้หนักลงเพลาไม่เกนิ 7,000 กโิลกรัม  

2. ชนิดเพลาเดี่ยว ใช้ยางคู่ หรือยางเกนิกว่าคู่ นํา้หนักลงเพลาไม่เกนิ 10,500  

กโิลกรัม 

3. ชนิดเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางเด่ียว นํา้หนักลงเพลาไม่เกนิเพลาละ  

6,100 กโิลกรัม หรือใช้ยางคู่หรือยางเกนิกว่าคู่ นํา้หนักลงเพลาไม่เกนิเพลาละ 9,500 กโิลกรัม 

4. ชนิด 3 เพลาติดกนั ใช้ยางคู่หรือยางเกนิกว่าคู่ นํา้หนักลงเพลาไม่เกนิเพลาละ  

7,500 กโิลกรัม ระยะห่างระหว่างกึ่งกลางเพลาสดุท้ายของรถลากจูงถึงกึ่งกลางเพลาแรกของรถกึ่งพ่วง

ต้องไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร 
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(ค) ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER) ต้องประกอบ 

ด้วยรถลากจูง 1 คัน และตัวรถกึ่งพ่วง 1 คัน เทา่น้ัน ห้ามมิให้พ่วงยานพาหนะหรือสิ่งอื่นใดเพ่ิมเติม 

(3) ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) 

(ก) ตัวรถลากจูงชนิดที่มี 3 เพลา 6 ล้อ เพลาที่ 2 และที่ 3 เป็นเพลาคู่  

(TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ (รถบรรทุกสบิล้อ) ต้องมีนํา้หนักยานพาหนะรวมนํา้หนักบรรทุกไม่เกนิ 

26,000 กโิลกรัม 

  (ข) ตัวรถพ่วงต้องมีนํา้หนักลงเพลาดังน้ี 

1. ชนิดเพลาเดี่ยว ใช้ยางเด่ียว นํา้หนักลงเพลาไม่เกนิ 7,000 กโิลกรัม 

2. ชนิดเพลาเดี่ยว ใช้ยางคู่หรือยางเกนิกว่าคู่ นํา้หนักลงเพลาไม่เกนิ 10,500  

กโิลกรัม 

3. ชนิดเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่หรือยางเกนิกว่าคู่นํา้หนักลงเพลาไม่ 

เกนิเพลาละ 9,500 กโิลกรัม ระยะห่างระหว่างกึ่งกลางเพลาหน้าถึงกึ่งกลางเพลาหลังต้องไม่น้อยกว่า 

4.30 เมตร 

 (ค) ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) ต้องประกอบด้วย 

รถรถลากจูง 1 คัน และตัวรถพ่วง 1 คัน เทา่น้ัน ห้ามมิให้พ่วงยานพาหนะหรือสิ่งอื่นใดเพ่ิมเติม 

ข้อ 4 ประกาศของผู้อาํนวยการทางหลวงแผ่นดินฉบับน้ีไม่ใช้บังคับบนสะพานหรือ 

ถนนที่ติดตั้งป้ายบังคับ “จาํกดันํา้หนัก” กาํหนดไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอื่น และบนทางยกระดับบนทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ตอนดอนเมือง – ทางหลวง หมายเลข 1 (อนุสรณ์สถานแห่งชาติ) สายดิน

แดง – บรรจบทางหลวงหมายเลข 1 (อนุสรณ์สถานแห่งชาติ) รวมทั้งบนทางยกระดับบนทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 1 ตอนอนุสรณ์สถานแห่งชาติ – รังสติ สายกรุงเทพมหานคร – แม่สาย (เขตแดน) 

ข้อ 5 บรรดาบทกฎหมาย กฎ ประกาศ และคาํสั่งอื่นใด ซ่ึงขัดหรือแย้งกบัประกาศ 

ของผู้อาํนวยการทางหลวงแผ่นดินฉบับน้ี ให้ใช้ประกาศของผู้อาํนวยการทางหลวงแผ่นดินฉบับน้ีแทน 

ข้อ 6 ประกาศของผู้อาํนวยการทางหลวงแผ่นดินฉบับน้ีให้มีกาํหนดเวลาใช้บังคับ 

ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา ถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2546445 

 

 

 

445 ประกาศผู้อาํนวยการทางหลวงแผ่นดิน เร่ือง ห้ามใช้ยานพาหนะโดยที่ยานพาหนะน้ันมีนํา้หนัก นํา้หนักบรรทุก หรือนํา้หนักลงเพลา

เกนิกว่าที่ได้กาํหนด หรือโดยที่ยานพาหนะน้ันอาจทาํให้ทางหลวงเสยีหาย เดินบนทางหลวงแผ่นดิน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2546 มีกาํหนดเวลาใช้

บังคับถึง 31 ธนัวาคม 2546 ซ่ึงนอกจากประกาศฉบับน้ียังมีประกาศผู้อาํนวยการทางหลวงแผ่นดินฯ ฉบับที่ 2 กาํหนดเวลาใช้บังคับถึง 31 

ธันวาคม 2546 ทั้งน้ี ประกาศผู้อาํนวยการทางหลวงแผ่นดินฯ ฉบับที่ 3 ขยายกาํหนดระยะเวลาใช้บังคับประกาศผู้อาํนวยการทางหลวง

แผ่นดินฯฉบับที่ 1 และ 2 ออกไปถึงวันทื่ 31 ธันวาคม 2547 และ ประกาศผู้อาํนวยการทางหลวงแผ่นดินฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2547 ขยาย

กาํหนดระยะเวลาใช้บังคับประกาศผู้อาํนวยการทางหลวงแผ่นดินฯฉบับที่ 1 และ 2 ออกไปถึงวันทื่ 31 ธนัวาคม 2548  

1 - 256 

                                                           



 2.1.3 ทางหลวงชนบท 

  ประเภททางหลวงชนบท 

  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 อนัเป็น

พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกบัการจาํกดัสทิธแิละเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 

ประกอบกบัมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 48 และมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาํได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกบัมาตรา 60 แห่งพระ

ราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกบัการโอนอาํนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 อธบิดีกรมทางหลวงชนบท จึงออกประกาศ

ไว้ ดังต่อไปน้ี 

  ข้อ 1 ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศกรมทางหลวงชนบท เร่ือง มาตรฐานและลักษณะ

ของทางหลวงและงานทาง รวมทั้งกาํหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสาพาดสาย

เกี่ยวกบัทางหลวงชนบท พ.ศ. 2547” 

  ข้อ 2 ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  ข้อ 3 บรรดาประกาศอื่นใดในส่วนที่ได้กาํหนดไว้แล้วในประกาศน้ี หรือซ่ึงขัด หรือแย้ง

กบัประกาศน้ี ให้ใช้ประกาศน้ีแทน 

  ข้อ 4 ให้ผู้อาํนวยการสาํนักสาํรวจและออกแบบ เป็นผู้รักษาการตามประกาศน้ี 

  หมวด 1 การแบ่งช้ันทางหลวง 

  ข้อ 5 ทางหลวงชนบทแบ่งออกเป็น 4 ช้ัน คือ 

  (1) ทางหลวงชนบทช้ันที่ 1 

  (2) ทางหลวงชนบทช้ันที่ 2 

(3) ทางหลวงชนบทช้ันที่ 3 

(4) ทางหลวงชนบทช้ันที่ 4 

หมวด 2 มาตรฐานและลักษณะของทางหลวง งานทางและเขตทางหลวง 

  ข้อ 6 ทางหลวงชนบทช้ันที่ 1 ต้องประกอบด้วย 

  (1) ลักษณะผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ หรือลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต

หรือเทยีบเทา่ 

  (2) สามารถรับนํา้หนักรถ และนํา้หนักบรรทุกรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 21 ตัน 

  (3) ช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง และแต่ละช่องทางกว้างไม่น้อยกว่า 3.25 

เมตร 

  (4) ทางเท้าหรือไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ในส่วนที่เป็น

ไหล่ทางผิวไหล่ทางเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ หรือลาดยาง 

  (5) เขตทางหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร 

  (6) ความเรว็ที่ใช้ในการออกแบบ (DESIGN SPEED)  
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   (ก) ทางราบไม่เกนิ 90 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง 

   (ข) ทางเนินไม่เกนิ 80 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง 

   (ค) ทางเขาไม่เกนิ 70 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง 

  (7) การยกระดับของถนนบนทางโค้ง (SUPER ELEVATION) ไม่เกนิร้อยละ 10  

  (8) ความลาดชันของถนน (GRADIENT)  

   (ก) ทางราบไม่เกนิร้อยละ 4  

   (ข) ทางเนินไม่เกนิร้อยละ 6  

   (ค) ทางเขาไม่เกนิร้อยละ 8 

  (9) ทางแยกหัวมุมถนนซ่ึงเกิดจากการเช่ือมหรือตัดกนัของถนน ให้ขอบผิวจราจรด้าน

ในมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร 

  (10) ช่องลอดของถนน ต้องมีระยะลอดในแนวด่ิงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร 

  ข้อ 7 ทางหลวงชนบทช้ันที่ 2 ต้องประกอบด้วย 

  (1) ลักษณะผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ หรือลาดยางแบบเอสฟัลต์คอนกรีตหรือ

เทยีบเทา่ 

  (2) สามารถรับนํา้หนักรถ และนํา้หนักบรรทุกรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 21 ตัน 

  (3) ความกว้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร 

  (4) ทางเท้าหรือไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ในส่วนที่เป็น

ไหล่ทางผิวไหล่ทางเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ หรือลาดยาง 

  (5) เขตทางหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร 

  (6) ความเรว็ที่ใช้ในการออกแบบ (DESIGN SPEED)  

   (ก) ทางราบไม่เกนิ 90 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง 

   (ข) ทางเนินไม่เกนิ 80 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง 

   (ค) ทางเขาไม่เกนิ 70 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง 

  (7) การยกระดับของถนนบนทางโค้ง (SUPER ELEVATION) ไม่เกนิร้อยละ 10  

  (8) ความลาดชันของถนน (GRADIENT)  

   (ก) ทางราบไม่เกนิร้อยละ 4  

   (ข) ทางเนินไม่เกนิร้อยละ 6  

   (ค) ทางเขาไม่เกนิร้อยละ 8 

  (9) ทางแยกหัวมุมถนนซ่ึงเกิดจากการเช่ือมหรือตัดกนัของถนน ให้ขอบผิวจราจรด้าน

ในมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร 

  (10) ช่องลอดของถนน ต้องมีระยะลอดในแนวด่ิงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร 

  ข้อ 8 ทางหลวงชนบทช้ันที่ 3 ต้องประกอบด้วย 
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  (1) ลักษณะผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ หรือลาดยาง 

  (2) สามารถรับนํา้หนักรถ และนํา้หนักบรรทุกรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 21 ตัน 

  (3) ความกว้างผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร 

  (4) ทางเท้าหรือไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ในส่วนที่เป็น

ไหล่ทางผิวไหล่ทางเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ หรือลาดยาง 

  (5) เขตทางหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่า 15.00 เมตร 

  (6) ความเรว็ที่ใช้ในการออกแบบ (DESIGN SPEED)  

   (ก) ทางราบไม่เกนิ 90 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง 

   (ข) ทางเนินไม่เกนิ 80 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง 

   (ค) ทางเขาไม่เกนิ 70 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง 

  (7) การยกระดับของถนนบนทางโค้ง (SUPER ELEVATION) ไม่เกนิร้อยละ 10  

  (8) ความลาดชันของถนน (GRADIENT)  

   (ก) ทางราบไม่เกนิร้อยละ 4  

   (ข) ทางเนินไม่เกนิร้อยละ 8  

   (ค) ทางเขาไม่เกนิร้อยละ 12 

  (9) ทางแยกหัวมุมถนนซ่ึงเกิดจากการเช่ือมหรือตัดกนัของถนน ให้ขอบผิวจราจรด้าน

ในมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร 

  (10) ช่องลอดของถนน ต้องมีระยะลอดในแนวด่ิงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร 

  ถ้ามีความจาํเป็นที่มาตรฐานต้องตํ่ากว่าที่กาํหนดไว้ ตาม (3) (4) (5) และ (8) ให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของอธบิดีกรมทางหลวงชนบท 

  ข้อ 9 ทางหลวงชนบทช้ันที่ 4 ต้องประกอบด้วย 

  (1) ลักษณะผิวจราจรเป็นลูกรัง หรือวัสดุอย่างอื่นที่ดีกว่า 

  (2) สามารถรับนํา้หนักรถ และนํา้หนักบรรทุกรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 21 ตัน 

  (3) ความกว้างผิวจราจรถ้าเป็นผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร และถ้าเป็นวัสดุ

อย่างอื่นที่ดีกว่าลูกรัง เช่น ลาดยาง หรือคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร 

  (4) เขตทางหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่า 15.00 เมตร 

  (5) ความเรว็ที่ใช้ในการออกแบบ (DESIGN SPEED)  

   (ก) ทางราบไม่เกนิ 90 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง 

   (ข) ทางเนินไม่เกนิ 80 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง 

   (ค) ทางเขาไม่เกนิ 70 กโิลเมตรต่อช่ัวโมง 

  (6) การยกระดับของถนนบนทางโค้ง (SUPER ELEVATION) ไม่เกนิร้อยละ 10  

  (7) ความลาดชันของถนน (GRADIENT)  
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   (ก) ทางราบไม่เกนิร้อยละ 4  

   (ข) ทางเนินไม่เกนิร้อยละ 8  

   (ค) ทางเขาไม่เกนิร้อยละ 12 

  (8) ทางแยกหัวมุมถนนซ่ึงเกิดจากการเช่ือมหรือตัดกนัของถนน ให้ขอบผิวจราจรด้าน

ในมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร 

  (9) ช่องลอดของถนน ต้องมีระยะลอดในแนวด่ิงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร 

  ถ้ามีความจาํเป็นที่มาตรฐานต้องตํ่ากว่าที่กาํหนดไว้ ตาม (3) (4) (5) และ (8) ให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของอธบิดีกรมทางหลวงชนบท445

446 

  -ข้อกาํหนดในเร่ืองนํา้หนักบรรทุกที่เดินรถในทางหลวงชนบท 

  ตามที่ได้มีประกาศผู้อาํนวยการทางหลวงชนบท ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546 

ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และฉบับลงวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2546 ผ่อนผันให้เพ่ิมนํา้หนัก

ยานพาหนะ นํา้หนักบรรทุก หรือนํา้หนักลงเพลาเกนิกว่าที่ได้กาํหนดไว้เป็นการช่ัวคราวจนถึงวันที่ 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2547 น้ัน 

  เน่ืองจากยังคงมีความจาํเป็นต้องแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านการขนส่งทางบกเพ่ือบรรเทา

ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับเศรษฐกิจของประเทศ จึงเห็นสมควรที่จะให้มีการผ่อนผันให้เพ่ิมนํา้หนัก

ยานพาหนะ นํา้หนักบรรทุก หรือนํา้หนักลงเพลาเกนิกว่าที่ได้กาํหนดไว้เป็นการช่ัวคราวต่อไปอกี 1 ปี 

  ผู้อาํนวยการทางหลวงชนบท โดยอนุมัติอธบิดีกรมทางหลวงชนบท จึงให้ขยาย

กาํหนดเวลาใช้บังคับประกาศผู้อาํนวยการทางหลวงชนบท ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2546 และ

ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2547447 

 2.1.4 ทางหลวงเทศบาลอยู่ในความรบัผิดชอบของกรมโยธาธิการ 

  -ประเภททางหลวงเทศบาลมีทั้งหมด 4 ประเภท คือ ทางหลวงเทศบาลช้ันที่ 1 

ทางหลวงเทศบาลช้ันที่ 2 ทางหลวงเทศบาลช้ันที่ 3 ทางหลวงเทศบาลช้ันที่ 4448 

  -ข้อกาํหนดในเร่ืองนํา้หนักบรรทุกที่เดินรถในทางหลวงเทศบาลอยู่ในข้อ 11 ถึง 14ของ

ประกาศกรมโยธาธกิาร เร่ืองมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทางรวมทั้งกาํหนดเขตทาง

446 ประกาศกรมทางหลวงชนบทเร่ือง มาตรฐานและลกัษณะของทางหลวงและงานทางรวมทั้งกาํหนดเขตทางหลวง ทีจ่อดรถ ระยะ

แนวตน้ไมแ้ละเสาพาดสายเกีย่วกบัทางหลวงชนบทพ.ศ. 2547 
447ประกาศผูอํ้านวยการทางหลวงชนบทเร่ือง หา้มใชย้านพาหนะที่มีนํ้าหนกั นํ้าหนกับรรทุก หรือนํ้าหนกัลงเพลาเกินกว่าที่ไดก้าํหนด

เดินบนทางหลวงชนบทในเขตความรบัผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ฉบบัประกาศ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2546 และฉบบั

ประกาศ ณ วนัที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2536 ฉบบัประกาศ ณ วนัที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2537 ฉบบัประกาศ ณ วนัที่ 29 มกราคม พ.ศ.

2546 ฉบบัประกาศ ณ วนัที ่3 กรกฎาคม พ.ศ.2546  
448ข้อ 6 ประกาศกรมโยธาธกิาร เร่ืองมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทางรวมทั้งกาํหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนว

ต้นไม้และเสาพาดสายเกี่ยวกบัทางหลวงชนบท และทางหลวงเทศบาล พ.ศ.2543 โปรดดูภาคผนวก 2 ประกาศกรมโยธาธกิาร เร่ือง

มาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทางรวมทั้งกาํหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้และเสาพาดสายเกี่ยวกบัทางหลวง

ชนบท และทางหลวงเทศบาล พ.ศ.2543 
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หลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้และเสาพาดสายเกี่ยวกับทางหลวงชนบท และทางหลวงเทศบาล 

พ.ศ.2543449 

 2.1.5 ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงสมัปทาน 

  ผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อาํนวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อาํนวยการทางหลวง

สัมปทาน โดยอนุมัติอธิบดีกรมทางหลวง ประกาศห้ามใช้ยานพาหนะที่มีนํา้หนัก นํา้หนักบรรทุก หรือ

นํา้หนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กาํหนด เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน

ตามข้อกาํหนด ดังต่อไปน้ี 

 1. ยานพาหนะที่มี 2 เพลา 4 ล้อ ชนิดเพลาที่ 2 ใช้ยางเด่ียว ต้องมีนํา้หนักลงเพลาที่ 2 ไม่เกิน 

6,800 กโิลกรัม หรือนํา้หนักยานพาหนะ รวมนํา้หนักบรรทุกไม่เกนิ 8,500 กโิลกรัม 

 2. ยานพาหนะที่มี 2 เพลา 4 ล้อ ชนิดเพลาที่ 2 ใช้ยางคู่ 

  ก. ยานพาหนะประเภทที่ใช้สาํหรับขนส่งคนโดยสาร ต้องมีนํา้หนักลงเพลาที่ 2 ไม่เกิน 

9,100 กโิลกรัม 

  ข. ยานพาหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีนํา้หนักลงเพลาที่ 2 ไม่เกิน 9,100 กิโลกรัม หรือ

นํา้หนักยานพาหนะรวมนํา้หนักบรรทุกไม่เกนิ 12,000 กโิลกรัม 

 3. ยานพาหนะที่มี 3 เพลา 6 ล้อ ชนิดเพลาที่ 2 และที่ 3 เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยาง

เดี่ยว ต้องมีนํา้หนักลงเพลาไม่เกินเพลาละ 6,100 กิโลกรัม หรือนํา้หนักยานพาหนะรวมนํา้หนักบรรทุก

ไม่เกนิ 15,300 กโิลกรัม 

 4. ยานพาหนะที่มี 3 เพลา 6 ล้อ ชนิดเพลาที่ 2 และที่ 3 เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยาง

คู่ ต้องมีนํา้หนักลงเพลาไม่เกินเพลาละ 8,200 กิโลกรัม หรือนํา้หนักยานพาหนะรวมนํา้หนักบรรทุกไม่

เกนิ 21,000 กโิลกรัม  

 5. ยานพาหนะที่มี 3 เพลา 6 ล้อ ชนิดเพลาที่ 1 และที่ 2 เป็นเพลาหน้าใช้ยางเด่ียว และเพลาที่ 3 

ใช้ยางคู่ ต้องมีนํา้หนักลงเพลาที่ 3 ไม่เกิน 6,800 กิโลกรัม หรือนํา้หนักยานพาหนะรวมนํา้หนักบรรทุก

ไม่เกนิ 10,500 กโิลกรัม 

 6. ยานพาหนะที่มี 3 เพลา 6 ล้อ ชนิดเพลาที่ 1 และที่ 2 เป็นเพลาหน้าใช้ยางเด่ียว และเพลาที่ 3 

ใช้ยางคู่  ต้องมีนํา้หนักลงเพลาที่ 3 ไม่เกิน 9,100 กิโลกรัม หรือนํา้หนักยานพาหนะรวมนํา้หนักบรรทุก

ไม่เกนิ 14,000 กโิลกรัม 

 7. ยานพาหนะที่มี 4 เพลา 8 ล้อ ชนิดเพลาที่ 1 และที่ 2 เป็นเพลาหน้าใช้ยางเด่ียว และชนิด

เพลาที่ 3 และที่ 4 เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางเด่ียว  ต้องมีนํา้หนักลงเพลาที่ 3 และที่ 4 ไม่

เกนิ 6,100 กโิลกรัม หรือนํา้หนักยานพาหนะรวมนํา้หนักบรรทุกไม่เกนิ 18,800 กโิลกรัม 

449 โปรดดูรายละเอยีดในภาคผนวก2 ประกาศกรมโยธาธกิาร เร่ืองมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทางรวมทั้งกาํหนดเขตทาง

หลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้และเสาพาดสายเกี่ยวกบัทางหลวงชนบท และทางหลวงเทศบาล พ.ศ.2543 

 

1 - 261 

                                                           



 8. ยานพาหนะที่มี 4 เพลา 8 ล้อ ชนิดเพลาที่ 1 และที่ 2 เป็นเพลาหน้าใช้ยางเด่ียว และชนิด

เพลาที่ 3 และที่ 4 เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่  ต้องมีนํา้หนักลงเพลาที่ 3 และที่ 4 ไม่เกิน 

8,200 กโิลกรัม หรือนํา้หนักยานพาหนะรวมนํา้หนักบรรทุกไม่เกนิ 25,200 กโิลกรัม 

 9. ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI – TRAILER) 

  ก. ตัวรถลากจูงต้องมีนํา้หนักลงเพลาหรือนํา้หนักรวมนํา้หนักบรรทุกไม่เกนิที่กาํหนด

ไว้ สาํหรับยานพาหนะแต่ละประเภทในข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 

  ข. ตัวรถกึ่งพ่วงชนิดไม่เกนิ 2 เพลา ต้องมีนํา้หนักลงเพลา ดังน้ี 

   (1) ชนิดเพลาเดี่ยว ใช้ยางเดี่ยว นํา้หนักลงเพลาไม่เกนิ 6,800 กโิลกรัม 

   (2) ชนิดเพลาเด่ียว ใช้ยางคู่ หรือยางเกินกว่าคู่ นํา้หนักลงเพลาไม่เกิน 9,100 

กโิลกรัม 

   (3) ชนิดเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางเด่ียว นํา้หนักลงเพลาไม่เกินเพลา

ละ 6,100 กโิลกรัม 

(4) ชนิดเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่หรือยางเกินกว่าคู่นํา้หนักลงเพลา

ไม่เกนิเพลาละ 8,200 กโิลกรัม 

 10. ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) 

  ก. ตัวรถลากจูงต้องมีนํ้าหนักลงเพลาหรือนํ้าหนักรถรวมนํ้าหนักบรรทุกไม่เกินที่

กาํหนดไว้ สาํหรับยานพาหนะแต่ละประเภทในข้อ 1 ข้อ ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8  

  ข. ตัวรถพ่วงชนิดไม่เกนิ 2 เพลา ต้องมีนํา้หนักลงเพลา ดังน้ี 

   (1) ชนิดเพลาเดี่ยว ใช้ยางเดี่ยว นํา้หนักลงเพลาไม่เกนิ 6,800 กโิลกรัม 

   (2) ชนิดเพลาเดี่ยว ใช้ยางคู่ หรือยางเกินกว่าคู่ นํา้หนักลงเพลาไม่เกิน 9,100 

กิโลกรัม และระยะระหว่างศูนย์กลางเพลาหน้ากับศูนย์กลางเพลาหลังต้องไม่น้อยกว่า 4.30 เมตร 

ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) น้ีประกอบด้วยรถลากจูง 1 คัน และตัวรถ

พ่วง 1 คัน เทา่น้ัน จะพ่วงยานพาหนะอื่นในอกีไม่ได้449

450 

 

 

 

 

 

 

450 ประกาศผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อาํนวยการทางหลวงแผ่นดิน ผู้อาํนวยการทางหลวงสมัปทาน เร่ือง ห้ามใช้ยานพาหนะโดยที่

ยานพาหนะน้ันมีนํา้หนัก นํา้หนักบรรทุก หรือนํา้หนักลงเพลาเกนิกว่าที่ได้กาํหนด เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวง

สมัปทาน พ.ศ.2535 
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2.2 ขอ้บงัคบั กทพ. 

 2.2.1 ทางพเิศษ 

ก. ระเบียบเกีย่วกบัการจราจรในทางพิเศษ พ.ศ.2524451 

    ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในฐานะพนักงานจราจรในทาง

พิเศษออกระเบียบเกี่ยวกบัการจราจรในทางพิเศษไว้ดังต่อไปน้ี 

    ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ 

พ.ศ.2524” 

    ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจา

นุเบกษา เป็นต้นไป 

    ข้อ 3452 ห้ามมิให้รถดังต่อไปน้ีเดินในทางพิเศษ 

     (1) รถจักรยาน 

     (2) ล้อเล่ือน ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเล่ือน 

     (3) รถจักรยานยนต์ 

     (4) รถยนต์สามล้อ 

     (5) รถแทรกเตอร์และรถบดถนน ตามกฎหมายว่าด้วย

รถยนต์ 

     (6) รถฝึกหัดขับหรือรถทดลองเคร่ือง 

     (7) รถที่ใช้เฉพาะเพ่ือการโฆษณา 

     (8) รถที่ มีขนาดความสูงของตัวรถหรือความสูงของ

สิ่งของที่บรรทุก เม่ือวัดจากพ้ืนทางเกิน 4.00 เมตร หรือมีขนาดความกว้างของตัวรถรวมทั้งสิ่งของที่

บรรทุกเกนิ 2.50 เมตร หรือมีรัศมีวงเล้ียวเกนิ 12.00 เมตร 

     (9) รถยนต์ซ่ึงบรรทุกคนในกระบะท้าย โดยไม่จัดให้มี

หลังคาปกปิดมิดชิดและที่น่ังสองแถวม่ันคงแขง็แรง อนัอาจก่อให้เกดิอนัตรายแก่บุคคลและทรัพย์สนิ 

     (10) รถยนต์ซ่ึงบรรทุกสัตว์ หรือสิ่งของในกระบะท้าย 

หรือส่วนท้ายรถโดยไม่จัดให้มีสิ่งป้องกนัไม่ให้สตัว์หรือสิ่งของที่บรรทุกตกหล่น ร่ัวไหล หรือปลิวไปจาก

รถอนัอาจ     ก่อให้เกดิอนัตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สนิ 

 

 

451 ระเบียบเกีย่วกบัการจราจรในทางพิเศษ พ.ศ.2524ออกโดยอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 

พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง แต่งตั้งพนักงานจราจรในทางพิเศษ และพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏบิัติหน้าที่เกี่ยวกบั

การจราจรในทางพิเศษ ลงวันที่ 6 สงิหาคม พ.ศ. 2524 
452 ความเดิมในข้อ 3 (9) และ (10) ถูกยกเลิกโดยระเบียบเกี่ยวกบัการจราจรในทางพิเศษ (แก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังที่ 6) พ.ศ.2548 ข้อ 3 และให้

ใช้ความใหม่แทนดังที่เพ่ิมไว้น้ี 
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    ข้อ 4 ห้ามมิให้รถที่มีนํ้าหนักลงเพลา หรือรถที่มีนํ้าหนักรถรวม

นํา้หนักบรรทุกดังต่อไปน้ีเดินในทางพิเศษ 

     (1) รถที่มี 2 เพลา 4 ล้อ ชนิดเพลาที่ 2 ใช้ยางเด่ียวมี

นํา้หนักลงเพลาที่ 2 เกนิ 6,800 กโิลกรัม หรือนํา้หนักรวมนํา้หนักบรรทุกเกนิ 8,500 กโิลกรัม 

     (2) รถที่มี 2 เพลา 4 ล้อ ชนิดเพลาที่ 2 ใช้ยางคู่ 

      (ก) รถประเภทที่ใช้สาํหรับขนส่งคนโดยสาร มี

นํา้หนักลงเพลาที่ 2 เกนิ 9,100 กโิลกรัม 

      (ข) รถชนิดอื่น มีนํา้หนักลงเพลาที่ 2 เกิน 9,100 

กโิลกรัม หรือ     นํา้หนักรถรวมนํา้หนักบรรทุกเกนิ 12,000 กโิลกรัม 

     (3) รถที่มี 3 เพลา 6 ล้อ ชนิดเพลาที่ 2 และที่ 3 เป็นเพลาคู่ 

(tandem axle) ใช้ยางเด่ียว มีนํา้หนักลงเพลาเกนิเพลาละ 6,100 กิโลกรัม หรือนํา้หนักรวมนํา้หนักบรรทุก

เกนิ 15,300 กโิลกรัม 

     (4) รถที่มี 3 เพลา 6 ล้อ ชนิดเพลาที่ 2 และที่ 3 เป็นเพลาคู่ 

(tandem axle) ใช้ยางคู่ มีนํา้หนักลงเพลาเกินเพลาละ 8,200 กิโลกรัม หรือนํา้หนักรถรวมนํา้หนักบรรทุก

เกนิ 21,000 กโิลกรัม 

     (5) รถที่มี 3 เพลา 6 ล้อ ชนิดเพลาที่ 1 และที่ 2 เป็นเพลา

หน้า ใช้ยางเด่ียวและเพลาที่ 3 ใช้ยางเด่ียว มีนํา้หนักลงเพลาที่ 3 เกิน 6,800 กิโลกรัม หรือนํา้หนักรถ

รวมนํา้หนักบรรทุกเกนิ 10,500 กโิลกรัม 

     (6) รถที่มี 3 เพลา 6 ล้อ ชนิดเพลาที่ 1 และที่ 2 เป็น

เพลาหน้า ใช้ยางเด่ียวและเพลาที่ 3 ใช้ยางคู่ มีนํา้หนักลงเพลาที่ 3 เกิน 9,100 กิโลกรัม หรือนํา้หนักรถ

รวมนํา้หนักบรรทุกเกนิ 14,000 กโิลกรัม 

     (7) รถที่มี 4 เพลา 8 ล้อ ชนิดเพลาที่ 1 และที่ 2 เป็น

เพลาหน้า ใช้ยางเด่ียวและชนิดเพลาที่ 3 และที่ 4 เป็นเพลาคู่ (tandem axle) ใช้ยางเด่ียว มีนํา้หนักลง

เพลาที่ 3 และที่ 4 เกนิเพลาละ 6,100 กโิลกรัมหรือนํา้หนักรถรวมนํา้หนักบรรทุกเกนิ 18,800 กโิลกรัม 

     (8) รถที่มี 4 เพลา 8 ล้อ ชนิดเพลาที่ 1 และที่ 2 เป็น

เพลาหน้า ใช้ยางเด่ียวและชนิดเพลาที่ 3 และที่ 4 เป็นเพลาคู่ (tandem axle) ใช้ยางคู่ มีนํา้หนักลงเพลาที่ 

3 และที่ 4 เกนิเพลาละ 8,200 กโิลกรัม หรือนํา้หนักรถรวมนํา้หนักบรรทุกเกนิ 25,200 กโิลกรัม 

     (9) รถชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพ่วง (semi-trailer) 

      (ก) ตัวรถลากจูงมีนํา้หนักลงเพลาหรือนํ้าหนัก

รถรวมนํา้หนักบรรทุกเกนิที่กาํหนดไว้สาํหรับรถแต่ละประเภทใน (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) 

      (ข) ตัวรถกึ่งพ่วงชนิดไม่เกิน 2 เพลา มีนํา้หนัก

ลงเพลาดังน้ี 
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        1. ชนิดเพลาเด่ียวใช้ยางเดี่ยว 

มีนํา้หนักลงเพลาเกนิ 6,800 กโิลกรัม 

        2. ชนิดเพลาเด่ียวใช้ยางคู่ 

หรือยางเกนิคู่ มีนํา้หนักลงเพลาเกนิ 9,100 กโิลกรัม 

        3. ชนิดเพลาคู่ (tandem 

axle) ใช้ยางเด่ียวมีนํา้หนักลงเพลา เกนิเพลาละ 6,100 กโิลกรัม 

        4. ชนิดเพลาคู่ (tandem 

axle) ใช้ยางคู่หรือยางเกนิคู่มีนํา้หนักลงเพลาเกนิเพลาละ 8,200 กโิลกรัม 

     (10) รถชนิดรถลากจูงและรถพ่วง (full trailer)  

      (ก) ตัวรถลากจูงมีนํา้หนักลงเพลาหรือนํ้าหนัก

รถรวมนํา้หนักบรรทุกเกนิที่กาํหนดไว้ สาํหรับรถแต่ละประเภทใน (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) 

      (ข) ตัวรถพ่วงชนิดไม่เกิน 2 เพลา มีนํา้หนักลง

เพลาดังน้ี 

        1. ชนิดเพลาเ ด่ียว ใช้ยางเ ด่ียว มี

นํา้หนักลงเพลาเกนิ 6,800 กโิลกรัม 

        2. ชนิดเพลาเด่ียว ใช้ยางคู่ หรือยาง

เกินคู่ มีนํา้หนักลงเพลาเกิน 9,100 กิโลกรัม และระยะระหว่างศูนย์กลางเพลาหน้ากับศูนย์กลางเพลา

หลังน้อยกว่า 4.30 เมตร 

      รถชนิดลากจูงและรถพ่วง (full trailer) น้ี 

ประกอบด้วยรถลากจูง1 คัน และตัวรถพ่วง 1 คันเทา่น้ัน จะพ่วงรถอื่นใดอกีไม่ได้ 

      ผู้ขับข่ีรถชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพ่วง (semi-trailer) 

หรือรถพ่วง (full trailer) ต้องจัดให้มีการยึดตู้คอนเทนเนอร์ให้แน่นติดกบัตัวรถ452

1 

    ข้อ 5453 ห้ามมิให้หยุด  หรือจอดรถในทางพิเศษ เว้นแต่

บริเวณที่มีป้ายอนุญาตให้จอดรถช่ัวคราว หรือในกรณีที่รถขัดข้องหรือเกดิอุบัติเหตุ 

    ในกรณีที่รถขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับรถต้องแจ้งให้ศูนย์

ควบคุมระบบทางด่วนทราบทนัท ี

    ข้อ 6 ห้ามมิให้กลับรถหรือถอยหลังรถในทางพิเศษ 

    ข้อ 73 ระเบียบน้ีมิให้ใช้บังคับแก่รถของการทางพิเศษแห่งประเทศ

ไทย และรถเจ้าพนักงานตาํรวจในขณะปฏิบัติหน้าที่ และรถที่ได้รับอนุญาตจากการทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย 

1 ความตามวรรคสาม บัญญัตเิพ่ิมขึ้น โดยระเบียบเกี่ยวกบัการจราจรในทางพิเศษ แก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังที่ 4) พ.ศ.2541 
453 ความเดิมในข้อ 5 ถูกยกเลิกโดยระเบยีบเกี่ยวกบัการจราจรในทางพิเศษ (แก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังที่ 3) พ.ศ.2527 ข้อ 3 และให้ใช้ความใหม่

แทนดังที่พิมพ์ไว้น้ี 
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  ข. ขอ้บงัคับพนกังานจราจรในทางพิเศษ เรือ่ง การหา้มรถยนต์บรรทุกนํา้มนัตัง้แต่ 6 

ลอ้ข้ึนไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษ สายดินแดง-ท่าเรือ สายบางนา-ท่าเรือ สายดาวคะนอง – ท่าเรือ 

สายแจง้วฒันะ – บางโคล่ สายพญาไท – ศรีนครินทร์ และสายรามอินทรา – อาจณรงค์ ระหว่างเวลาที่

กาํหนด พ.ศ.2542 

  เพ่ือความเหมาะสมกับสภาพการจราจรในปัจจุบันและเพ่ือความปลอดภัยของ

ผู้ใช้บริการทางพิเศษ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในฐานะพนักงานจราจรในทางพิเศษตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง แต่งต้ังพนักงานจราจรในทางพิเศษและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

หน้าที่เกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษตามประกาศของคณะปฏวัิติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2515 ลงวันที่ 6 สงิหาคม พ.ศ. 2524 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เร่ือง การห้าม    

รถยนต์บรรทุกนํา้มันต้ังแต่ 6 ล้อข้ึนไปและรถพ่วงเดินในทางพิเศษสายดินแดง-ท่าเรือ           สายบาง

นา-ท่าเรือ สายดาวคะนอง-ท่าเรือ สายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ สายพญาไท-ศรีนครินทร์ และสายราม

อนิทรา-อาจณรงค์ ระหว่างเวลาที่กาํหนด พ.ศ.2542” 

 ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น

ไป 

 ข้อ 3454 การกาํหนดห้ามรถยนต์บรรทุกนํา้มันเช้ือเพลิง (นํา้มันใส) ต้ังแต่ 6 ล้อข้ึนไปเดิน

ในทางพิเศษสายดินแดง-ทา่เรือ สายบางนา-ทา่เรือ สายดาวคะนอง-ทา่เรือ สายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ สาย

พญาไท-ศรีนครินทร์ และสายรามอนิทรา-อาจณรงค์ ให้เป็นไปตามลักษณะหรือชนิดของรถ ดังต่อไปน้ี 

3 ความเดิมในข้อ 7 ยกเลิกคร้ังสดุท้ายโดยระเบียบเกี่ยวกบัการจราจรในทางพิเศษ (แก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังที่ 2) พ.ศ.2525 และให้ใช้ความใหม่

แทนดังที่พิมพ์ไว้น้ี 
454 ระเบียบเกีย่วกบัการจราจรในทางพิเศษ (แกไ้ขเพิม่เติมครั้งที่ 5)พ.ศ.2548 ขอ้ 3 ใหย้กเลิกความในขอ้ 3 แห่งระเบียบเกีย่วกบั

การจราจรในทางพิเศษ พ.ศ.2524 และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้ แทน 

 “ข้อ 3  ห้ามมิให้รถดังต่อไปน้ีเดินในทางพิเศษ 

  (1) รถจักรยาน 

  (2) ล้อเล่ือน ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเล่ือน 

  (3) รถจักรยานยนต์ 

  (4) รถยนต์สามล้อ 

  (5) รถแทรกเตอร์และรถบดถนน ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

  (6) รถฝึกหัดขับหรือรถทดลองเคร่ือง 

  (7) รถที่ใช้เฉพาะเพ่ือการโฆษณา 

  (8) รถที่มีขนาดความสงูของตัวรถหรือความสงูของสิ่งของที่บรรทุก เมื่อวัดจากพ้ืนทางเกนิ 4.00 เมตร 

หรือมีขนาดกว้างของตัวรถรวมทั้งสิ่งของที่บรรทุกเกนิ 2.50 เมตร หรือมีรัศมีวงเล้ียวเกนิ 12.00 เมตร 

  (9) รถยนต์กระบะที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน (รย.1) ซ่ึงบรรทุกคนในกระบะ

ท้ายหรือรถยนต์กระบะที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์น่ังส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) ซ่ึงบรรทุกคนในกระบะท้ายโดยไม่จัดให้มีหลังคาปกปิด

มิดชิดและที่น่ัง 2 แถว     มั่นคงแขง็แรง อนัอาจก่อให้เกดิอนัตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สนิ 
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  3.1 ห้ามรถยนต์บรรทุกนํา้มันเช้ือเพลิง (นํา้มันใส) ชนิด 6 ล้อ และ 10 ล้อ เดิน

ในทางพิเศษสายดินแดง-ทา่เรือ สายบางนา-ทา่เรือ สายดาวคะนอง-ท่าเรือ สายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ สาย

พญาไท-ศรีนครินทร์ และสายรามอินทรา-อาจณรงค์ ระหว่างเวลา 06.00–22.00 น. ทุกวัน เว้น

วันหยุดราชการ 

  3.2 ห้ามรถยนต์บรรทุกนํา้มันเช้ือเพลิง (นํา้มันใส) ชนิดกึ่งพ่วงเดินใน    ทาง

พิเศษ สายดินแดง-ทา่เรือ สายบางนา-ทา่เรือ สายดาวคะนอง-ทา่เรือ สายแจ้งวัฒนะ-  บางโคล่ สายพญา

ไท-ศรีนครินทร์ และสายรามอนิทรา-อาจณรงค์ ระหว่างเวลา 05.00-22.00 น. ทุกวัน 

  3.3 ห้ามรถยนต์บรรทุกนํา้มันเช้ือเพลิง (นํา้มันใส) ชนิดพ่วงสองตอน     เดิน

ในทางพิเศษสายดินแดง-ทา่เรือ สายบางนา-ทา่เรือ สายดาวคะนอง-ท่าเรือ สายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ สาย

พญาไท-ศรีนครินทร์ และสายรามอนิทรา-อาจณรงค์ ระหว่างเวลา 05.00-22.00 น. ทุกวัน 

 ข้อ 4 ห้ามรถยนต์บรรทุกนํา้มันอุตสาหกรรม (นํา้มันเตา) ต้ังแต่ 6 ล้อข้ึนไป และรถ

พ่วงเดินในทางพิเศษสายดินแดง-ทา่เรือ สายบางนา-ท่าเรือ สายดาวคะนอง-ท่าเรือ สายแจ้งวัฒนะ-บาง

โคล่ สายพญาไท-ศรีนครินทร์ และสายรามอนิทรา-อาจณรงค์ ระหว่างเวลา 06.00-09.00 น. และระหว่าง

เวลา 16.00-22.00 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ 

 ข้อ 5 ห้ามรถยนต์บรรทุกนํา้มันประเภทอื่น เช่น นํา้มันหล่อล่ืน นํา้มันพืช นํา้ยาเคมี 

นํา้มันดิบ เป็นต้น ตั้งแต่ 6 ล้อข้ึนไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษสายดินแดง-ทา่เรือ สายบางนา-ทา่เรือ 

สายดาวคะนอง-ทา่เรือ สายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ สายพญาไท-ศรีนครินทร์ และ สายรามอนิทรา-อาจ

ณรงค์ ระหว่างเวลา 06.00-10.00 น. และระหว่างเวลา 15.00-21.00 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ 

 ข้อ 6 ข้อบังคับน้ีมิให้ใช้บังคับแก่รถของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รถเจ้าพนักงาน

ตาํรวจในขณะปฏบัิติหน้าที่ และรถที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานจราจรในทางพิเศษ456

455 

 

  (10) รถยนต์กระบะที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) หรือเกิน 7 คน (รย.2) 

หรือรถยนต์กระบะที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) ซ่ึงบรรทุกสิ่งของในกระบะท้ายโดยไม่จัดให้มีการป้องกันไม่ให้

สิ่งของซ่ึงบรรทุกตกหล่นหรือร่ัวไหลหรือปลิว อนัอาจก่อให้เกดิอนัตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สนิ” 

 นอกจากน้ี ระเบียบเกี่ยวกบัการจราจรในทางพิเศษ (แก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังที่ 6)พ.ศ.2548 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 

3(9) และ (10) แห่งระเบียบเกี่ยวกบัการจราจร      ในทางพิเศษ พ.ศ.2524 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

  (9) รถยนต์ซ่ึงบรรทุกคนในกระบะท้าย โดยไม่จัดให้มีหลังคาปกปิดมิดชิดและที่น่ังสองแถวมั่นคง

แขง็แรง อนัอาจก่อให้เกดิอนัตรายแก่บุคคลและทรัพย์สนิ 

  (10) รถยนต์ซ่ึงบรรทุกสตัว์ หรือสิ่งของในกระบะท้าย หรือส่วนท้ายรถโดยไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้

สตัว์หรือสิ่งของที่บรรทุกตกหล่น ร่ัวไหล หรือปลิวไปจากรถอนัอาจก่อให้เกดิอนัตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สนิ 

 
455ข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เร่ือง การห้ามรถยนต์บรรทุกนํา้มันตั้งแต่ 6 ล้อขึ้ นไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษ สายดิน

แดง-ท่าเรือ สายบางนา-ท่าเรือ สายดาวคะนอง – ท่าเรือ สายแจ้งวัฒนะ – บางโคล่ สายพญาไท – ศรีนครินทร์ และสายรามอินทรา – อาจ

ณรงค์ ระหว่างเวลาที่กาํหนด พ.ศ.2542 
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ค. ขอ้บงัคบัพนกังานจราจรในทางพิเศษ เรือ่ง การหา้มรถบรรทกุ 6 ลอ้ รถบรรทกุ

ตัง้แต่10 ลอ้ข้ึนไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษ สายดินแดง-ท่าเรือ สายบางนา-ท่าเรือ สายดาวคะนอง 

– ท่าเรือ สายแจง้วฒันะ – บางโคล่ สายพญาไท – ศรีนครินทร ์ และสายรามอินทรา – อาจณรงค์ 

ระหวา่งเวลาทีก่าํหนด พ.ศ.2545 

  ตามที่ได้มีข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เร่ือง การห้ามรถบรรทุกต้ังแต่ 6 ล้อ

ข้ึนไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษระหว่างเวลาที่กาํหนด ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2537        ข้อบังคับ

พนักงานจราจรในทางพิเศษ เร่ือง การห้ามรถบรรทุกต้ังแต่ 6 ล้อข้ึนไปและรถพ่วงเดินในทางพิเศษ 

ระหว่างเวลาที่กาํหนด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2537 และ     ข้อบังคับพนักงาน

จราจรในทางพิเศษ เร่ือง การห้ามรถบรรทุกต้ังแต่ 6 ล้อข้ึนไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษสายดินแดง-

ท่าเรือ สายบางนา-ท่าเรือ สายดาวคะนอง-ท่าเรือ สายแจ้งวัฒนะ-    บางโคล่ สายพญาไท-ศรีนครินทร์ 

สายรามอนิทรา-อาจณรงค์ และสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ ระหว่างเวลาที่กาํหนด พ.ศ.2543 น้ัน 

 เพ่ือความเหมาะสมกับสภาพการจราจรในปัจจุบัน และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ

ผู้ใช้บริการทางพิเศษ สมควรปรับปรุงกาํหนดระยะเวลาการห้ามรถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก ต้ังแต่ 10 

ล้อข้ึนไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษ ตามข้อบังคับฉบับดังกล่าว 

 ฉะน้ัน อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 139(1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 

2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบมาตรา 36 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติให้

กระทาํได้โดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ใน

ฐานะพนักงานจราจรในทางพิเศษ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง    แต่งต้ังพนักงานจราจร

ในทางพิเศษและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจราจรใน    ทางพิเศษตามประกาศของ

คณะปฏวัิติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2524 จึงออก

ข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เร่ือง การห้าม     

รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุกต้ังแต่ 10 ล้อข้ึนไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษสายดินแดง-ท่าเรือ สายบาง

นา-ท่าเรือ สายดาวคะนอง-ท่าเรือ สายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ สายพญาไท-ศรีนครินทร์ สายรามอินทรา-

อาจณรงค์ และสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ ระหว่างเวลาที่กาํหนด พ.ศ.2545” 

 ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เร่ือง การห้ามรถบรรทุก     

ต้ังแต่ 6 ล้อข้ึนไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษสายดินแดง-ท่าเรือ สายบางนา-ท่าเรือ            สาย

ดาวคะนอง-ท่าเรือ สายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ สายพญาไท-ศรีนครินทร์ สายรามอินทรา-     อาจณรงค์ 

และสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ ระหว่างเวลาที่กาํหนด พ.ศ.2543 ลงวันที่ 22 กนัยายน พ.ศ. 2543 
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 ข้อ 4 ห้ามรถบรรทุก 6 ล้อ เดินในทางพิเศษสายดินแดง-ท่าเรือ สายบางนา-ท่าเรือ สาย

ดาวคะนอง-ทา่เรือ สายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ สายพญาไท-ศรีนครินทร์ สายรามอินทรา-    อาจณรงค์ และ

สายบางปะอิน-ปากเกร็ด ระหว่างเวลา 06.00 ถึง 09.00 นาฬิกา และระหว่างเวลา 16.00 ถึง 20.00 

นาฬิกา ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ 

 ข้อ 5 ห้ามรถบรรทุกต้ังแต่ 10 ล้อข้ึนไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษสายดินแดง-

ท่าเรือ สายบางนา-ท่าเรือ สายดาวคะนอง-ท่าเรือ สายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ สายพญาไท-         ศรี

นครินทร์ สายรามอินทรา-อาจณรงค์ และสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ระหว่างเวลา 06.00 ถึง 09.00 

นาฬิกา และระหว่างเวลา 15.00 ถึง 21.00 นาฬิกา ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ 

 ข้อ 6 ข้อบังคับน้ีมิให้ใช้บังคับแก่รถบรรทุกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย     รถ

เจ้าพนักงานตาํรวจในขณะปฏบัิติหน้าที่ และรถที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานจราจรในทางพิเศษ457

456 

3. ความสูงของการบรรทุก   

 ความสูงในการบรรทุกของรถประเภทต่างๆ เป็น ดังน้ี458

457 

  3.1รถโรงเรียน รถบรรทุก หรือรถบรรทุกคนโดยสาร บรรทุกของได้ตามหลักเกณฑ ์

ดังต่อไปน้ี 

  (1) สาํหรับส่วนกว้าง ไม่เกนิส่วนกว้างของรถ 

  (2) สาํหรับส่วนยาว 

  (ก) ในกรณีที่เป็นรถยนตร์ ด้านหน้าย่ืนไม่เกนิหน้าหม้อหรือกนัชน ด้านหลังย่ืน

พ้นตัวรถไม่เกนิ 2.50 เมตร 

  (ข) ในกรณีที่เป็นรถพ่วงรถยนตร์ ด้านหลังย่ืนพ้นตัวรถไม่เกนิ 2.50 เมตร  

  (ค) ในกรณีที่เป็นรถม้าสี่ล้อบรรทุกของ ด้านหน้าย่ืนไม่เกนิหน้ารถ ด้านหลังย่ืน

พ้นตัวรถไม่เกนิ 2.50 เมตร  

  (ง) ในกรณีที่เป็นเกวียน ด้านหน้าย่ืนไม่เกนิ 1.00 เมตร วัดจากแอก ด้านหลังย่ืน

พ้นตัวถังไม่เกนิ 2.50 เมตร 

  (จ) ในกรณีนอกจากที่ระบุไว้ใน (ก) (ข) (ค) และ (ง) ด้านหน้าย่ืนไม่เกนิตัวถัง 

ด้านหลังย่ืนพ้นตัวรถไม่เกนิ 0.50 เมตร 

  (3) สาํหรับส่วนสงู 

456 ข้อบังคับพนักงานจราจรในทางพิเศษ เร่ือง การห้ามรถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุกตั้งแต่10 ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดนิในทางพิเศษ สายดิน

แดง-ท่าเรือ สายบางนา-ท่าเรือ สายดาวคะนอง – ท่าเรือ สายแจ้งวัฒนะ – บางโคล่ สายพญาไท – ศรีนครินทร์ และสายรามอนิทรา – อาจ

ณรงค์ ระหว่างเวลาที่กาํหนด พ.ศ.2545 
457 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัตจิราจรทางบก พ.ศ. 2522 
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   (ก) ในกรณีที่เป็นรถบรรทุก รถม้าสี่ล้อบรรทุกของหรือเกวียน ให้บรรทุกสงูไม่เกนิ 

3.00 เมตร จากพ้ืนทาง เว้นแต่รถบรรทุกที่มีความกว้างของรถเกนิ 2.30 เมตร ให้บรรทุกสงูไม่เกนิ 3.80 

เมตร จากพ้ืนทาง  

   (ข) ในกรณีที่เป็นรถอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน (ก) ให้บรรทุกสงูไม่เกนิ 1.50 เมตร  

   (ค) ในกรณีที่เป็นรถชนิดที่ผู้ขับข่ีอยู่หลังตัวรถ ให้บรรทุกสงูไม่เกนิระดับที่ผู้ขับข่ี

มองเหน็พ้ืนทางข้างหน้าได้ในระยะต้ังแต่ 3.00 เมตร จากรถหรือน้อยกว่า 

   (ง) ในกรณีที่เป็นรถบรรทุก ซ่ึงบรรทุกตู้สาํหรับบรรจุสิ่งของให้บรรทุกสงูได้ไม่เกนิ 

4.00 เมตร จากพ้ืนทาง 

  3.2 สาํหรับรถที่ประกอบตัวถังสาํเรจ็รูปจากต่างประเทศและได้รับการจดทะเบียน

ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บรรทุกของไม่เกนิส่วนกว้าง ส่วนยาวและส่วนสูงของตัวถังที่ใช้บรรทุก 

  3.3 ให้บรรทุกของหรือคนไม่รวมผู้ขับข่ีได้ไม่เกนิอตัราดังต่อไปน้ี 

  (1) รถจักรยานยนตร์ ให้บรรทุกของไม่เกนิ 50 กโิลกรัม หรือบรรทุกคนไม่เกนิจาํนวน

ที่น่ัง แต่ให้น่ังซ้อนท้ายได้เพียงคนเดียว 

  (2) รถจักรยานยนต์ที่มีพ่วงข้าง ให้บรรทุกของไม่เกนิ 150 กโิลกรัม หรือบรรทุกคนไม่

เกนิจาํนวนที่น่ัง 

  (3) รถจักรยานสองล้อ ให้บรรทุกของอย่างเดียวไม่เกนิ 30 กโิลกรัม  

  (4) รถจักรยานต้ังแต่สามล้อข้ึนไปสาํหรับบรรทุกของ ให้บรรทุกของอย่างเดียวไม่เกนิ 

150 กโิลกรัม 

  (5) รถจักรยานยนต์ต้ังแต่สามล้อข้ึนไป สาํหรับบรรทุกคน ให้บรรทุกคนไม่เกนิสองคน 

กบัเดก็อายุไม่เกนิสบิขวบอกีไม่เกนิสองคนหรือของไม่เกิน 150 กโิลกรัม 

  (6) รถที่ใช้คนลากเขน็คนเดียว ให้บรรทุกของอย่างเดียวไม่เกนิ 150 กโิลกรัม 

  (7) รถที่ใช้คนลากเขน็เกนิหน่ึงคน ให้บรรทุกของอย่างเดียวไม่เกนิ  

300 กโิลกรัม 

  (8) รถม้าสองล้อ ให้บรรทุกของไม่เกนิ 200 กโิลกรัม หรือบรรทุกคนไม่เกนิ 

สองคน 

  (9) รถม้าสี่ล้อ ให้บรรทุกของไม่เกนิ 400 กโิลกรัม หรือบรรทุกคนไม่เกนิสี่คน 

 (10) เกวียนเทยีมสัตว์ตัวเดียว ให้บรรทุกของไม่เกนิ 500 กโิลกรัม หรือบรรทุกคนไม่เกนิ

สบิคน 

  (11) เกวียนเทยีมสัตว์เกนิหน่ึงตัว ให้บรรทุกของไม่เกนิ 800 กโิลกรัม หรือบรรทุกคน

ไม่เกนิสบิคน 

  ในกรณีที่เป็นรถตาม (5) (8) (9) (10) หรือ (11) เม่ือบรรทุกคนแล้วจะบรรทุกของด้วยก็

ได้ แต่ต้องไม่เกนินํา้หนักที่กาํหนด โดยให้ถือว่าคนหรือเดก็อายุเกนิสบิขวบ 

คนหน่ึงหนัก 50 กโิลกรัม และเดก็อายุไม่เกนิสบิขวบคนหน่ึงหนัก 25 กโิลกรัม  
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4.การเชื่อมทาง 

 จะกาํหนดตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ.

2542 และประกาศของคณะปฏวัิติฉบับที่ 290 โดยกฎหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 

จะใช้ถ้อยคาํว่าเป็นทางเข้าออกทางหลวง 

  ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพ่ือเป็นทางเข้าออกทางหลวง เว้น

แต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสอืจากผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทาง

หลวง ในการอนุญาต ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงจะ

กาํหนดเง่ือนไขอย่างใดกไ็ด้ รวมทั้งมีอาํนาจกาํหนดมาตรการในการจัดการเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม การ

ป้องกนัอุบัติเหตุภัย และการติดขัดของการจราจร 459

458 

 เม่ือมีความจาํเป็นจะต้องควบคุมทางเข้าออกทางหลวงเพ่ือให้การจราจรบนทางหลวงเป็นไป

โดยรวดเรว็และสะดวก หรือเพ่ือความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวง ห้ามมิให้ผู้ใดดาํเนินการ

อย่างใดอย่างหน่ึงในที่ดินริมเขตทางหลวงทั้งสายหรือบางส่วน460

459 

  ห้ามมิให้สร้างทางหรือสิ่งใดเพ่ือเป็นทางเข้าออก เช่ือม หรือผ่านทางหลวงสัมปทาน เว้นแต่

ได้รับอนุญาตจากอธบิดี ในกรณีเช่นน้ี ให้อธบิดีอนุญาตได้เม่ือได้รับฟังความเหน็ของผู้รับสมัปทานเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาแล้วปรากฏว่าการกระทาํดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบจนเป็นเหตุให้เกดิภยันตราย

กบัผู้ใช้ทาง ในการอนุญาตอธบิดีจะกาํหนดเง่ือนไขอย่างใดกไ็ด้ รวมทั้งกาํหนดมาตรการเพ่ือประโยชน์

ในการจราจร การป้องกนัอุบัติภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม และเม่ืออธบิดีมีหนังสอือนุญาตแล้ว ผู้รับ

สมัปทานต้องให้ความสะดวกเพ่ือต้ันตามสมควร461

460 

 ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างโรงเรือนหรือสิ่งอื่นหรือปลูกต้นไม้หรือพืชผลอย่างใด ๆ ในทางพิเศษ หรือ

เพ่ือเช่ือมติดต่อกับทางพิเศษ เว้นแต่ผู้ซ่ึงดาํเนินกิจการอันเป็นสาธารณปูโภคซ่ึงมีความจาํเป็นต้องปัก

เสาพาดสาย หรือวางทอ่เพ่ือข้ามหรือลอดทางพิเศษ ให้ขออนุญาตและทาํความตกลงกับ กทพ.เสียก่อน 

จึงจะกระทาํการน้ันได้ และถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ในเหตุลักษณะของงาน หรือในเร่ืองค่าเช่า ให้

เสนอรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัย คาํวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สดุ 

 โรงเรือนหรือสิ่งอื่นที่สร้างข้ึนหรือต้นไม้หรือพืชผลที่ปลูกข้ึนโดยฝ่าฝืนวรรคหน่ึง ให้นาํข้อ 28 

วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม462

461 

 ในกรณีที่ กทพ. สร้างหรือขยายทางพิเศษตามข้อ 26 ผู้ใดจะสร้างโรงเรือนหรือสิ่งอื่นใต้ทาง

พิเศษที่อยู่เหนือพ้นพ้ืนดินหรือเหนือทางพิเศษที่อยู่ใต้พ้ืนดินกใ็ห้กระทาํได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตเป็น

หนังสอืจาก กทพ.การอนุญาตน้ันให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ กทพ. กาํหนด 

 โรงเรือนหรือสิ่งอื่นที่สร้างข้ึนโดยฝ่าฝืนวรรคหน่ึง ให้ กทพ.มีอาํนาจร้ือถอนหรือทาํลายตาม

ควรแก่กรณี โดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทน463

462 

458 พระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.2535  มาตรา 37 วรรคหน่ึง 
459 พระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.2535  มาตรา 49  วรรคหน่ึง รายละเอยีดโปรดดูภาคผนวก 1พระราชบญัญัติทางหลวง พ.ศ.2535 
460 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน  พ.ศ.2542  มาตรา 17  วรรคหน่ึง 
461 ประกาศของคณะปฏวิัติฉบับที่ 290 ข้อ 29 
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ฌ. การก่อสรา้งและบํารุงรกัษาถนน 

1 ทางหลวง 

 คํานิยาม  

 “ทางหลวง” หมายความว่า ทางหรือถนนซ่ึงจัดไว้เพ่ือประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก 

ไม่ว่าในระดับพ้ืนดิน ใต้หรือเหนือพ้ืนดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นนอกจากทางรถไฟ 

และให้หมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายนํ้า อุโมงค์ ร่องนํ้า 

กาํแพงกันดิน เข่ือน ร้ัว หลักสาํรวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจรเคร่ืองหมายจราจร เคร่ืองหมาย

สัญญาณ เคร่ืองสัญญาณไฟฟ้า เคร่ืองแสดงสัญญาณ ที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร เรือสาํหรับขนส่งข้าม

ฟาก ทา่เรือสาํหรับข้ึนหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่ได้จัดไว้ในเขต

ทางหลวงและเพ่ือประโยชน์แก่งานทางน้ันด้วย464

463 

 ประเภททางหลวง 

  ทางหลวงมี 6 ประเภท คือ 

  (1) ทางหลวงพิเศษ 

  (2) ทางหลวงแผ่นดิน 

  (3) ทางหลวงชนบท 

  (4) ทางหลวงเทศบาล 

  (5) ทางหลวงสขุาภิบาล 

  (6) ทางหลวงสมัปทาน465

464 

  ความหมายของทางหลวงประเภทต่าง ๆ  

 ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่ได้ออกแบบเพ่ือให้การจราจรผ่านได้ตลอดรวดเรว็เป็นพิเศษ 

ซ่ึงรัฐมนตรีได้ประกาศกาํหนดให้เป็นทางหลวงพิเศษและกรมทางหลวงเป็นผู้ดาํเนินการก่อสร้าง ขยาย 

บูรณะและบาํรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงพิเศษ466

465 

 ทางหลวงแผ่นดิน คือ ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเช่ือมระหว่างภาค จังหวัด อาํเภอ 

ตลอดจนสถานที่ที่สาํคัญ ที่กรมทางหลวงเป็นผู้ดาํเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบาํรุงรักษา และได้

ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงแผ่นดิน467

466 

 ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงนอกเขตเทศบาลและเขตสุขาภิบาล ที่องค์การบริหารส่วน

จังหวัด หรือกรมทางหลวงชนบท*เป็นผู้ดําเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา และได้

ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท468

467 

462 ประกาศของคณะปฏวิัติฉบับที่ 290 ข้อ 28 
463 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา4 
464 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา6 
465 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา7 
466 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา8 
467 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา9 
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 ทางหลวงเทศบาล คือ ทางหลวงในเขตเทศบาล ที่เทศบาลเป็นผู้ดาํเนินการก่อสร้าง ขยาย 

บูรณะและบาํรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงเทศบาล469

468 

 ทางหลวงสุขาภิบาล คือ ทางหลวงในเขตสุขาภิบาลที่สุขาภิบาลเป็นผู้ดาํเนินการก่อสร้าง ขยาย 

บูรณะและบาํรุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงสขุาภิบาล470

469 

 ทางหลวงสมัปทาน คือ ทางหลวงที่รัฐบาลได้ให้สัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ได้รับ

สมัปทาน และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงสมัปทาน471

470 

 

 การบริหารจดัการโครงสรา้งพ้ืนฐานของทางหลวง 

  ทางหลวงประเภทต่างๆ ให้ลงทะเบียนไว้ดังต่อไปน้ี 

 (1) ทางหลวงพิเศษและทางหลวงแผ่นดิน อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ 

กรมทางหลวง โดยอนุมัติรัฐมนตรี 

 (2) ทางหลวงสมัปทาน อธบิดีกรมทางหลวงเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ กรมทางหลวง 

 (3) ทางหลวงชนบท ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด เม่ือ

ได้รับความยินยอมจากอธบิดีกรมทางหลวงชนบท* 

 (4) ทางหลวงเทศบาล นายกเทศมนตรีเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ สาํนักงานเทศบาล โดย

อนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

 (5) ทางหลวงสุขาภิบาล ประธานกรรมการสุขาภิบาลเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ สาํนักงาน

สขุาภิบาล โดยอนุมัติอธบิดีกรมทางหลวงชนบท472

471 

  รัฐมนตรีมีอํานาจแต่งต้ังผู้อํานวยการทางหลวง การแต่งต้ังน้ันจะจํากัดให้เป็น

ผู้อาํนวยการทางหลวงเฉพาะประเภทใดประเภทหน่ึง หรือเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหน่ึง หรือเฉพาะสาย

ใดสายหน่ึงกไ็ด้473

472 

  ในกรณีที่รัฐมนตรียังไม่ได้แต่งต้ังผู้อาํนวยการทางหลวงตามมาตรา 14 ให้บุคคล

ดังต่อไปน้ีเป็นผู้อาํนวยการทางหลวง 

 (1) อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวง

สมัปทาน 

 (2) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอาํเภอซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นผู้อาํนวยการทาง

หลวงชนบท 

 (3) นายกเทศมนตรีเป็นผู้อาํนวยการทางหลวงเทศบาล 

468 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา10 
469 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา11 
470 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา12 
471 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา13 
472 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา14 
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 (4) ประธานกรรมการสขุาภิบาลเป็นผู้อาํนวยการทางหลวงสขุาภิบาล474

473 

  ให้รัฐมนตรีมีอาํนาจสั่งเปล่ียนประเภททางหลวงดังต่อไปน้ี 

 (1) ทางหลวงที่อยู่ในอาํนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเดียวกันให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

น้ันเป็นผู้มีอาํนาจสั่งเปล่ียน 

 (2) ทางหลวงที่อยู่ในอาํนาจของรัฐมนตรีว่าการต่างกระทรวงกันให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงซ่ึง

เป็นผู้รับการเปล่ียนประเภททางหลวงเป็นผู้มีอาํนาจสั่งเปล่ียนเม่ือได้เปล่ียนประเภททางหลวงตาม

วรรคหน่ึงแล้ว ให้แก้ไขทะเบียนให้ถูกต้องการสั่งเปล่ียนทางหลวงประเภทอื่นเป็นทางหลวงพิเศษหรือ

การสั่งเปล่ียนทางหลวงพิเศษเป็นทางหลวงประเภทอื่น ให้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา475

474 

 ในกรณีที่มีปัญหาว่าทางหลวงสายใดเป็นทางหลวงประเภทใดให้รัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด476

475 

 บุคคลซ่ึงกอ่สร้างทางข้ึนอาจร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 13 ลงทะเบียนทางน้ันเป็นทางหลวง

ได้ แต่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะรับลงทะเบียนให้ได้ต่อเม่ือบุคคลซ่ึงก่อสร้างทางน้ันได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่

เจ้าหน้าที่ได้กาํหนดไว้แล้ว477

476 

 การกาํกบั ตรวจตราและควบคมุทางหลวงและงานทาง478

477 

 ให้อธิบดีกรมทางหลวงเป็นเจ้าหน้าที่กาํกับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทางที่

เกี่ยวกบัทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสมัปทาน479

478 

 ให้อธบิดีกรมทางหลวงชนบท*เป็นเจ้าหน้าที่กาํกบั ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทาง

ที่เกี่ยวกบัทางหลวงชนบทและทางหลวงสขุาภิบาล 

ในการดาํเนินการตามวรรคหน่ึง ให้บุคคลดังต่อไปน้ี 

 (1) นายอาํเภอซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออธิบดีกรมทางหลวง

ชนบทในกรณีที่เกี่ยวกบัทางหลวงชนบท 

 (2) ประธานกรรมการสุขาภิบาลเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออธิบดีกรมทางหลวงชนบท*ในกรณีที่

เกี่ยวกบัทางหลวงสขุาภิบาล480

479 

 ให้นายกเทศมนตรีเป็นเจ้าหน้าที่กาํกับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวกับ

ทางหลวงเทศบาล481

480 

 ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจและ

หน้าที่ดาํเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจตรายานพาหนะที่เดินบนทางหลวงและการจราจรบน

473 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา15 
474 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา16 
475 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา17 
476 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา18 
477 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา19 ถึง 36 
478 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา19 
479 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา20 
480 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา21 
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ทางหลวงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่กรณีที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี ให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน482

481 

 ให้เจ้าพนักงานทางหลวงมีอาํนาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

 (1) ตรวจตราดูแลมิให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ี 

 (2) เรียกยานพาหนะให้หยุดเพ่ือทาํการตรวจสอบในกรณีที่เช่ือว่ามีการกระทาํอันเป็นความผิด

ตามพระราชบัญญัติน้ี 

 (3) จับกุมผู้กระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีในขณะกระทาํความผิดเพ่ือส่งให้พนักงาน

ฝ่ายปกครองหรือตาํรวจดาํเนินคดีต่อไป 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึงให้เจ้าพนักงานทางหลวงแสดงบัตรประจําตัวต่อผู้ซ่ึง

เกี่ยวข้องบัตรประจาํตัวเจ้าพนักงานทางหลวงให้เป็นไปตามแบบที่กาํหนดในกฎกระทรวง483

482 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้เจ้าพนักงานทางหลวงเป็นเจ้าพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา484

483 

 ในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน ให้อธิบดีกรมทาง

หลวงมีอาํนาจกาํหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทางรวมทั้งกาํหนดเขตทางหลวง ที่

จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสาพาดสาย485

484 

 ในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล และทางหลวงสุขาภิบาล ให้อธิบดีกรม

ทางหลวงชนบท มีอาํนาจกาํหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง รวมทั้งกาํหนดเขต

ทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้และเสาพาดสาย ตลอดจนควบคุมในทางวิชาการและอบรม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเกี่ยวกบัทางหลวงและงานทาง486

485 

 นอกจากทางหลวงสัมปทาน การสร้างทางหลวงประเภทใดข้ึนใหม่หรือขยายเขตทางหลวง

ประเภทใด ให้เป็นอาํนาจและหน้าที่ของผู้อาํนวยการทางหลวงประเภทน้ัน487

486 

 ในกรณีจาํเป็นเพ่ือประโยชน์แก่งานทางหรือการจราจรบนทางหลวงให้ผู้อาํนวยการทางหลวง

หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจปิดการจราจรบนทางหลวงน้ันทั้งสายหรือ

บางส่วนเป็นการช่ัวคราว และวางระเบียบปฏบัิติสาํหรับให้เจ้าพนักงานปิดการจราจรเป็นคร้ังคราวเพ่ือ

ความปลอดภัยได้488

487 

 ในกรณีจาํเป็นเพ่ือประโยชน์แก่งานทาง ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก

ผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจ 

481 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา22 
482 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา23 
483 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา24 
484 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา25 
485 พระราชบญัญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา26 
486 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา27 
487 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา28 
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 (1) ใช้ที่ดินริมทางหลวงซ่ึงปราศจากสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลใดเป็นการ

ช่ัวคราว 

 (2) ใช้และเข้าครอบครองวัตถุสาํหรับใช้งานทางซ่ึงอยู่ในที่ดินของบุคคลใดเป็นการช่ัวคราว 

รวมทั้งทาํทางผ่านเข้าไปในที่ดินใดๆ เพ่ือใช้และเข้าครอบครองวัตถุสาํหรับใช้งานทางได้ด้วย ก่อนที่จะ

กระทาํการตาม (1) หรือ (2) ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทาง

หลวงแจ้งเป็นหนังสอืให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็วัน489

488 

 เพ่ือประโยชน์ในการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะอนัมีมาเป็นการฉุกเฉินให้ผู้อาํนวยการทางหลวง

หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจใช้ที่ดินหรือเข้าครอบครองวัตถุสาํหรับใช้

งานทางซ่ึงอยู่ในความครอบครองของบุคคลใดในบริเวณหรือใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดภัยพิบัติน้ันได้

เท่าที่จําเป็น เพ่ือประโยชน์แก่งานทาง และมีอาํนาจเกณฑ์แรงราษฎร สัตว์พาหนะหรือยานพาหนะ 

ตลอดจนเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และเคร่ืองอุปกรณส์าํหรับใช้งานทางได้ด้วย490

489 

 การเกณฑ์ตามวรรคหน่ึงและอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามที่กาํหนดในพระราช

กฤษฎีกา 

 เพ่ือประโยชน์ในการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉินให้อธิบดีกรมทางหลวงมี

อาํนาจเข้าครอบครองทางหลวงสมัปทาน และในการน้ีให้สทิธแิละอาํนาจสั่งการของผู้รับสัมปทานตกมา

อยู่กบัอธบิดีกรมทางหลวงทั้งหมด จนกว่าภัยพิบัติน้ันจะหมดไป491

490 

 เพ่ือประโยชน์แก่งานทาง ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการ

ทางหลวง มีอาํนาจทาํหรือแก้ทางระบายนํา้ที่ไหลผ่านทางหลวงในระยะสองร้อยเมตรจากเขตทางหลวง

ได้ แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งส่งสาํเนาแบบก่อสร้างให้เจ้าของที่ดินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า

สามสบิวัน492

491 

 ในกรณีที่มีความเสยีหายเกดิแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่นเน่ืองจากการ

กระทาํของผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงตามมาตรา 29 (1) 

หรือ (2) มาตรา 30 วรรคหน่ึง หรือมาตรา 32 ให้นําบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน

อสงัหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกบัการกาํหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดยอนุโลม493

492 

 ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจทาํงานทาง

เพ่ือเช่ือม ผ่าน ทับ ข้าม หรือลอดทางรถไฟหรือทางนํา้ได้แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งส่งสาํเนา

แบบก่อสร้างให้ผู้ควบคุมการรถไฟ หรือทางนํา้น้ันทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสบิวัน494

493 

488 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา29 
489 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา30 
490 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา31 
491 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา32 
492 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา33 
493 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา34 
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 ในกรณีที่เหน็สมควร อธิบดีกรมทางหลวงมีอาํนาจสร้างทางหลวงพิเศษหรือทางหลวงแผ่นดิน

เพ่ือเช่ือม ผ่าน ทบั ข้าม หรือลอดทางหลวงประเภทอื่นได้ ในกรณีเช่นน้ี ให้ทางหลวงประเภทอื่นน้ันทั้ง

สายหรือบางส่วนอยู่ในการกํากับ ตรวจตราและควบคุมของอธิบดีกรมทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับ

มอบหมายจากอธบิดีกรมทางหลวง495

494 

 วัตถุ เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และเคร่ืองอุปกรณ์สาํหรับใช้งานทางซ่ึงเป็นกรรมสิทธิ์ของทาง

ราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลหรือสขุาภิบาลเป็นทรัพย์สนิที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการ

บังคับคดี496

495 

 การควบคมุทางหลวง497

496 

 ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพ่ือเป็นทางเข้าออกทางหลวง เว้น

แต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทาง

หลวง ในการอนุญาต ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงจะ

กาํหนดเง่ือนไขอย่างใดกไ็ด้ รวมทั้งมีอาํนาจกาํหนดมาตรการในการจัดการเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม การ

ป้องกนัอุบัติภัย และการติดขัดของการจราจร 

 การอนุญาตตามวรรคหน่ึง เม่ือมีความจาํเป็นแก่งานทางหรือเม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตได้

กระทาํการผิดเง่ือนไขที่กาํหนดในการอนุญาต ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก

ผู้อาํนวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสยีกไ็ด้ 

 ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สร้างข้ึนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กาํหนด ให้

ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจสั่งให้ผู้กระทาํการ

ดังกล่าวร้ือถอนหรือทาํลายภายในกาํหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้ผู้อาํนวยการทางหลวง

หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางร้ือถอนหรือทาํลาย โดยผู้น้ันจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ 

และต้องเป็นผู้เสยีค่าใช้จ่ายในการน้ัน498

497 

 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขวน วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรือ

อาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทาํให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่

สะดวกแก่งานทาง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสอืจากผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมาย

จากผู้อํานวยการทางหลวงในการอนุญาตผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก

ผู้อาํนวยการทางหลวงจะกาํหนดเง่ือนไขอย่างใดกไ็ด้ 

 การอนุญาตตามวรรคหน่ึง เม่ือมีความจาํเป็นแก่งานทางหรือเม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตได้

กระทาํการผิดเง่ือนไขที่กาํหนดในการอนุญาต ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก

ผู้อาํนวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสยีกไ็ด้ 

494 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา34 
495 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา36 
496 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา37 ถึง 51 
497 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา37 

1 - 277 

                                                           



 ในกรณีที่การกระทาํตามวรรคหน่ึงได้กระทาํโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่

กาํหนด ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจสั่งให้

ผู้กระทาํการดังกล่าวร้ือถอน ทาํลาย หรือขนย้ายสิ่งที่ติดต้ัง แขวน วางหรือกองอยู่ภายในกาํหนดเวลา

อนัสมควร ถ้าไม่ปฏบัิติตาม ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวง

มีอาํนาจร้ือถอน ทาํลาย หรือขนย้ายสิ่งที่ติดต้ัง แขวน วางหรือกองอยู่ โดยผู้น้ันจะเรียกร้องค่าเสียหาย

ไม่ได้และต้องเป็นผู้เสยีค่าใช้จ่ายในการน้ัน499

498 

 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาํการปิดกั้นทางหลวง หรือวางวัตถุที่แหลมหรือมีคม หรือนาํสิ่งใดมาขวาง

หรือวางบนทางหลวง หรือกระทาํด้วยประการใดๆ บนทางหลวงในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือ

เสยีหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคล500

499 

 ห้ามมิให้ผู้ใดทาํให้เสยีหาย ทาํลาย ซ่อนเร้น เปล่ียนแปลง ขีดเขียนเคล่ือนย้าย ร้ือถอน หรือทาํ

ให้ไร้ประโยชน์ซ่ึงเคร่ืองหมายจราจร ป้ายจราจร เคร่ืองหมายสัญญาณเคร่ืองหมายสัญญาณไฟฟ้า 

เคร่ืองแสดงสัญญาณ อุปกรณ์อาํนวยความปลอดภัย ร้ัว หลักสํารวจหลักเขต หรือหลักระยะ ซ่ึง

เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งหรือทาํให้ปรากฏในเขตทางหลวง501

500 

 ผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจห้ามมิให้ผู้ใดหยุด จอด หรือกลับยานพาหนะใดๆ บนทาง

จราจรหรือไหล่ทางในทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางส่วนได้ โดยทาํเป็นประกาศหรือเคร่ืองหมายให้

ปรากฏไว้ในเขตทางหลวงน้ัน502

501 

 ในกรณียานพาหนะใดๆ เคร่ืองยนต์หรือเคร่ืองอุปกรณ์เกิดขัดข้องหรือชาํรุดบนทางจราจรจน

ไม่สามารถเคล่ือนที่ต่อไปได้ ให้นาํยานพาหนะน้ันเข้าจอดบนไหล่ทางหรือถ้าไม่มีไหล่ทางให้จอดชิด

ซ้ายสดุ ทั้งน้ี ต้องไม่เกนิย่ีสบิสี่ช่ัวโมงนับแต่เวลาที่เคร่ืองยนต์หรือเคร่ืองอุปกรณ์ขัดข้องหรือชาํรุด 

 ถ้ากรณีตามวรรคหน่ึงเกิดข้ึนในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่ผู้ใช้ยานพาหนะอื่นจะมองเหน็

ยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยู่ได้โดยชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยห้าสิบเมตรต้องเปิดหรือจุดไฟ

ให้มีแสงสว่างเพียงพอที่จะเหน็ยานพาหนะน้ันได้503

502 

 ห้ามมิให้ผู้ใดขุด ขน ทาํลายหรือทาํให้เสียหายแก่ทางหลวง หรือวัตถุสาํหรับใช้งานทาง เว้นแต่

ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อาํนวยการทางหลวง หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทาง

หลวง504

503 

 ห้ามมิให้ผู้ใดซ้ือ ขาย แจกจ่าย หรือเร่ียไรบนทางจราจรและไหล่ทาง505

504 

498 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา38 
499 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา39 
500 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา40 
501 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา41 
502 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา42 
503 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา43 
504 พระราชบญัญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา44 
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 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล นํา้เสีย นํา้โสโครก เศษหิน ดินทราย หรือสิ่งอื่นใดใน

เขตทางหลวง หรือกระทาํด้วยประการใดๆ เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เศษหิน ดิน ทราย ตก

หล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง506

505 

 ห้ามมิให้ผู้ใดข่ี จูง ไล่ต้อน ปล่อย หรือเล้ียงสัตว์บนทางจราจร ทางเท้าหรือไหล่ทาง เว้นแต่จะ

ได้ปฏบัิติตามข้อบังคับที่ผู้อาํนวยการทางหลวงกาํหนด 

 ผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจประกาศห้ามมิให้ผู้ใดข่ี จูง ไล่ต้อน ปล่อยหรือเล้ียงสัตว์ในเขต

ทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางส่วน ทั้งน้ี เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อาํนวยการทางหลวง

หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงในการอนุญาตผู้อาํนวยการทางหลวงจะกาํหนด

เง่ือนไขอย่างใดกไ็ด้ 

 ประกาศของผู้อาํนวยการทางหลวงตามวรรคสอง ให้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา507

506 

 ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างสิ่งใดในเขตทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อาํนวยการ

ทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อาํนวยการทางหลวง

หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงจะกาํหนดเง่ือนไขอย่างใดกไ็ด้ รวมทั้งมีอาํนาจ

กาํหนดมาตรการในการจัดการเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย และการติดขัดของการจราจร 

กาํหนดอตัราและวางระเบียบเกี่ยวกบัการเกบ็ค่าเช่ากไ็ด้ 

 การอนุญาตตามวรรคหน่ึง เม่ือมีความจาํเป็นแก่งานทางหรือเม่ือปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตได้

กระทาํผิดเง่ือนไขที่ก ําหนดในการอนุญาต ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก

ผู้อาํนวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสยีกไ็ด้ 

 สิ่งที่ปลูกสร้างข้ึนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏบัิติตามเง่ือนไขที่กาํหนดให้นาํมาตรา 37 วรรค

สาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม508

507 

 ผู้ซ่ึงดาํเนินกิจการอันเป็นสาธารณูปโภค เม่ือมีความจาํเป็นต้องปักเสาพาดสาย วางท่อ หรือ

กระทาํการใดๆ ในเขตทางหลวง ให้ทาํความตกลงกับผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมาย

จากผู้อาํนวยการทางหลวงเสียก่อนเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึง

ได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงแล้ว จึงจะกระทาํการน้ันได้509

508 

 ในการอนุญาตตามวรรคหน่ึง ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการ

ทางหลวงจะกาํหนดเง่ือนไข กาํหนดอตัรา และวางระเบียบเกี่ยวกับการเกบ็ค่าเช่ากไ็ด้ ถ้าไม่สามารถตก

ลงกนัได้ในเร่ืองค่าเช่าให้เสนอรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยคาํวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สดุ 

 ในกรณีที่การกระทาํตามวรรคหน่ึงได้กระทาํโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือกระทาํผิดข้อตกลง ให้นาํ

มาตรา 37 วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

505 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา45 
506 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา46 
507 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา47 
508 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา48 
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 เม่ือมีความจาํเป็นจะต้องควบคุมทางเข้าออกทางหลวงเพ่ือให้การจราจรบนทางหลวงเป็นไป

โดยรวดเร็วและสะดวก หรือเพ่ือความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวง ห้ามมิให้ผู้ใดดาํเนินการ

อย่างใดอย่างหน่ึงในที่ดินริมเขตทางหลวงทั้งสายหรือบางส่วนดังต่อไปน้ี 

 (1) สร้างหรือดัดแปลงต่อเติมอาคารตามประเภท ชนิด หรือลักษณะที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

สถานีบริการนํ้ามัน สถานีบริการก๊าซ สถานีบริการล้างหรือตรวจสภาพรถ หรือติดต้ังป้ายโฆษณา 

ภายในระยะไม่เกนิสบิห้าเมตรจากเขตทางหลวง 

 (2) สร้างศูนย์การค้า สนามกฬีา สนามแข่งขัน โรงมหรสพ สถานพยาบาล สถานศึกษา หรือจัด

ให้มีตลาด ตลาดนัด งานออกร้าน หรือกิจการอื่นที่ทาํให้ประชาชนมาชุมนุมกันเป็นจาํนวนมาก ภายใน

ระยะไม่เกนิห้าสบิเมตรจากเขตทางหลวง 

 ทั้งน้ี เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก

ผู้อาํนวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการ

ทางหลวงจะกาํหนดเง่ือนไขอย่างใดกไ็ด้ 

 การกาํหนดทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางส่วนที่จะห้ามมิให้ดาํเนินการตามวรรคหน่ึง ให้ตรา

เป็นพระราชกฤษฎีกา510

509 

 เม่ือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 49 ใช้บังคับแล้ว ในกรณีที่มีอาคารหรือสิ่งอื่นปลูกสร้างข้ึน 

หรือสิ่งที่จัดให้มีข้ึนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏบัิติตามเง่ือนไขที่กาํหนด ให้ผู้อาํนวยการทางหลวง

หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร

หรือสิ่งอื่นร้ือถอนอาคารหรือสิ่งอื่นน้ันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ถ้าไม่ปฏบัิติตาม 

ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจร้ือถอนโดยผู้น้ัน

จะเรียกร้องค่าเสยีหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสยีค่าใช้จ่ายในการน้ัน 

 ในกรณีที่เป็นอาคารหรือสิ่งอื่นที่กาํลังปลูกสร้างหรือสิ่งที่จัดให้มีข้ึนเม่ือผู้อาํนวยการทางหลวง

เหน็สมควร ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารร้ือถอนอาคาร

หรือสิ่งอื่น หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงทางเข้าออกของอาคารน้ันภายในกาํหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏบัิติ

ตาม ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจร้ือถอน

อาคาร หรือสิ่งอื่นหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงทางเข้าออกของอาคาร แล้วแต่กรณี โดยผู้น้ันจะเรียกร้อง

ค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการน้ัน ทั้งน้ี ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับ

มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงชําระค่าทดแทนตามความเป็นธรรมให้แก่เจ้าของหรือผู้

ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นในการที่ต้องร้ือถอนอาคารหรือสิ่งอื่นหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงทางเข้าออก

ของอาคารน้ัน ถ้าไม่เป็นที่ตกลงกันได้ ให้นาํบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

ในส่วนที่เกี่ยวกบัการกาํหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ก่อนที่จะกระทาํการตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับ

มอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่น

ทราบล่วงหน้าภายในกาํหนดเวลาอนัสมควร511

510 

509 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา49 
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 ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจเข้าไป

ตรวจสอบในบริเวณที่มีการดาํเนินการตามมาตรา 49 หรือมาตรา 50 

 ก่อนที่จะเข้าไปตรวจสอบตามวรรคหน่ึง ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก

ผู้อาํนวยการทางหลวง แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นในบริเวณดังกล่าว

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน512

511 

 การควบคมุทางหลวงพิเศษ513

512 

 ให้รัฐมนตรีมีอาํนาจประกาศกาํหนดให้ทางหลวงสายใดที่จะสร้างข้ึนใหม่หรือที่มีอยู่เดิมทั้งสาย

หรือบางส่วนเป็นทางหลวงพิเศษ โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา514

513 

 อธิบดีกรมทางหลวงมีอาํนาจปิดทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มีอยู่เดิมที่ทางหลวงพิเศษตัดผ่าน 

และมีอาํนาจห้ามการสร้างทางหลวงหรือทางอื่นใดข้ึนใหม่ที่มาเช่ือมหรือผ่านทางหลวงพิเศษ 

 ในกรณีที่มีการปิดทางหลวงหรือทางอื่นใดที่ทางหลวงพิเศษตัดผ่านตามวรรคหน่ึง ให้อธิบดี

กรมทางหลวงมีอาํนาจ 

  (1) กาํหนดให้ใช้ทางอื่นใดที่มีอยู่แล้วแทน 

  (2) ดัดแปลง แก้ไข หรือจัดให้มีทางเพ่ือใช้แทนทางที่ปิดในกรณีที่ไม่มีทางอื่นใดตาม (1) 

 ทั้งน้ี เทา่ที่จาํเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ515

514 

 ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษมีอาํนาจประกาศห้ามยานพาหนะบางชนิดหรือคนเดินเท้าใช้

ทางหลวงพิเศษสายใดทั้งสายหรือบางส่วน โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา516

515 

 ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษเพ่ือเป็นทางเข้าออกทางหลวง

พิเศษ 

 ในกรณีที่ทางหลวงพิเศษมีทางขนาน ผู้ใดจะสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง

พิเศษเพ่ือเป็นทางเข้าออกทางขนาน ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษ

หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษ517

516 

 การอนุญาตตามวรรคสอง เม่ือมีความจาํเป็นแก่งานทาง ผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซ่ึง

ได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษจะเพิกถอนเสยีกไ็ด้ 

 ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สร้างข้ึนโดยฝ่าฝืนวรรคหน่ึงหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตตามวรรคสอง 

ให้นาํมาตรา 37 วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

510 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา50 
511 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา51 
512 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา52 ถึง 58 
513 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา52 
514 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา53 
515 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา54 
516 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา55 
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 ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษผู้ซ่ึงดาํเนินกิจการอันเป็น

สาธารณูปโภค เม่ือมีความจําเป็นต้องปักเสาพาดสายวางท่อ หรือกระทาํการใดๆ อันเป็นกิจการ

สาธารณปูโภคในเขตทางหลวงพิเศษให้กระทาํได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อาํนวยการทาง

หลวงพิเศษหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษ 

 ในการอนุญาตตามวรรคสอง ผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก

ผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษจะกาํหนดตาํแหน่งและระดับที่จะกระทาํการน้ัน รวมทั้งกาํหนดเง่ือนไข

อย่างใดกไ็ด้ และให้นาํมาตรา 48 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 การอนุญาตตามวรรคสอง เม่ือมีความจาํเป็นแก่งานทาง ผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซ่ึง

ได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษจะเพิกถอนเสยีกไ็ด้ 

 ในกรณีที่ผู้ซ่ึงดาํเนินกิจการอันเป็นสาธารณูปโภคตามวรรคสอง ได้กระทาํการผิดเง่ือนไขที่

กาํหนดในการอนุญาต ให้การอนุญาตน้ันสิ้นสดุลง 

 อาคารหรือสิ่งอื่นที่ปลูกสร้างข้ึนโดยฝ่าฝืนวรรคหน่ึง หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตตามวรรคสอง 

หรือผิดเง่ือนไขที่กาํหนดในการอนุญาตตามวรรคสาม ให้นาํมาตรา 37 วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม

518

517 

 เม่ือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 49 ใช้บังคับแล้ว ในกรณีที่มีอาคารหรือสิ่งอื่นใดอยู่ในที่ดินริม

เขตทางหลวงพิเศษ เม่ือผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษเหน็สมควร ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้

ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร

หรือสิ่งอื่นใดในที่ดินริมเขตทางหลวงพิเศษดังกล่าวร้ือถอนหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงอาคารหรือสิ่งอื่นน้ัน

ภายในกําหนดเวลาอันสมควรถ้าไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซ่ึงได้รับ

มอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษมีอาํนาจร้ือถอนหรือแก้ไขเปล่ียนแปลงอาคารหรือสิ่งอื่นน้ัน

ได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นดังกล่าวทราบล่วงหน้าภายใน

กาํหนดเวลาอันสมควร ทั้งน้ี เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ 

และต้องเป็นผู้เสยีค่าใช้จ่ายในการน้ัน 

 ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวงพิเศษชาํระ

ค่าทดแทนตามความเป็นธรรมให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นในการที่ต้องร้ือถอน 

หรือแก้ไขเปล่ียนแปลงอาคารหรือสิ่งอื่นน้ัน ถ้าไม่เป็นที่ตกลงกันได้ ให้นาํบทบัญญัติของกฎหมายว่า

ด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกบัการกาํหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดยอนุโลม519

518 

 ให้นาํความในหมวด 1 มาใช้บังคับแก่การควบคุมทางหลวงพิเศษโดยอนุโลม เว้นแต่ที่บัญญัติ

ไว้โดยเฉพาะในหมวดน้ี520

519 

 

 

517 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา55 
518 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา57 
519 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา58 
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 การรกัษาทางหลวง521

520 

 ห้ามมิให้ผู้ใดกดีกั้นหรือเปล่ียนแปลงทางนํา้ที่ติดต่อกับเขตทางหลวงหรือทางนํา้ที่ไหลผ่านทาง

หลวงในเขตที่ดินภายในระยะห้าร้อยเมตรจากแนวกลางทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก

ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อาํนวยการทางหลวง 

 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนวรรคหน่ึง ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือเจ้าพนักงานซ่ึงผู้อาํนวยการทาง

หลวงแต่งต้ังให้ควบคุมทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนร้ือถอนสิ่งกีดกั้นหรือแก้ไขทางนํา้ภายใน

กาํหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก

ผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจเข้าร้ือถอนหรือจัดการแก้ไข โดยผู้น้ันจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และ

ต้องเป็นผู้เสยีค่าใช้จ่ายในการน้ัน522

521 

 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ยานพาหนะบนทางหลวงซ่ึงยังมิได้เปิดอนุญาตให้ใช้เป็นทางสาธารณะ เว้นแต่

ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ควบคุมทางหลวงน้ันหรือผู้ได้รับสมัปทานแล้วแต่กรณ5ี23

522 

 เพ่ือรักษาทางหลวง ผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจประกาศห้ามใช้ยานพาหนะบนทางหลวง 

โดยที่ยานพาหนะน้ันมีนํ้าหนัก นํ้าหนักบรรทุก หรือนํ้าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กาํหนด หรือโดยที่

ยานพาหนะน้ันอาจทาํให้ทางหลวงเสยีหาย 

 ประกาศของผู้อาํนวยการทางหลวงตามวรรคหน่ึง ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมทางหลวง 

สาํหรับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน หรือได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมทาง

หลวงชนบท* สาํหรับทางหลวงชนบทและทางหลวงสุขาภิบาล หรือได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด

สาํหรับทางหลวงเทศบาล 

 ทั้งน้ี ให้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดข้ึน ทาํให้

เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือไม่ปลอดภัยแก่การจราจรในทางหลวง ให้เจ้าพนักงานซ่ึง

ผู้อาํนวยการทางหลวงแต่งต้ังให้ควบคุมทางหลวงมีอาํนาจประกาศห้ามใช้ยานพาหนะบนทางหลวงตาม

วรรคหน่ึงได้ ทั้งน้ี ให้ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณดังกล่าวข้างต้น และช่ัวระยะเวลาอนักาํหนด524

523 

 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ริมทางหลวงต้องรักษาต้นไม้ เหมือง ฝาย หรืออาคาร

หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่ในความครอบครองของตนไม่ให้กีดขวางทางจราจรหรือเกิดความเสียหายแก่

ทางหลวง ทั้งน้ี ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือเจ้าพนักงานซ่ึงผู้อาํนวยการทางหลวงแต่งต้ังให้ควบคุม

ทางหลวงแจ้งเป็นหนังสอืให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์น้ันจัดการแก้ไขอุปสรรคดังกล่าว

ภายในกาํหนดเวลาอนัสมควร 

520 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา59 ถึง 63 
521 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา59 
522 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา60 
523 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา61 
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 ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้รับแจ้งแล้วไม่ปฏบัิติตามให้ผู้อาํนวยการ

ทางหลวงหรือเจ้าพนักงานซ่ึงผู้อาํนวยการทางหลวงแต่งต้ังให้ควบคุมทางหลวงมีอาํนาจเข้าร้ือถอน 

ทาํลาย หรือตัดฟันโดยผู้น้ันจะเรียกร้องค่าเสยีหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสยีค่าใช้จ่ายในการน้ัน525

524 

 รัฐมนตรีมีอาํนาจอนุญาตเป็นหนังสอืคร้ังละไม่เกนิหน่ึงปีให้ผู้อาํนวยการทางหลวงหรือบุคคลที่

สมควรเกบ็ค่าใช้ท่าเรือ หรือค่าใช้เรือสาํหรับขนส่งข้ามฟาก หรือค่าใช้สิ่งก่อสร้างในทางหลวง ซ่ึงได้

จัดสร้างข้ึนเพ่ือความสะดวกแก่การจราจร ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่รัฐมนตรีกาํหนด526

525 

 การขยายและสงวนเขตทางหลวง527

526 

 ทางหลวงประเภทใดยังไม่มีเขตทางปรากฏแน่ชัดหรือไม่ได้ขนาดมาตรฐานที่กาํหนดไว้ตาม

มาตรา 25 หรือมาตรา 26 แล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรีมีอาํนาจกาํหนดเขตทางหลวง และกาํหนดเขตสงวน

สองข้างทางไว้เพ่ือสร้างหรือขยายทางหลวงได้โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา528

527 

 ผู้ใดประสงค์จะปลูกสร้างสิ่งใดในเขตดังกล่าวในวรรคหน่ึง ให้ขออนุญาตต่อผู้อาํนวยการทาง

หลวง เม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะทาํได้ แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนถ้าได้มีการสร้างหรือขยายทาง

หลวง 

 รัฐมนตรีอาจเพิกถอนประกาศกําหนดเขตทางหลวงหรือกาํหนดเขตสงวนตามวรรคหน่ึง

ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 เพ่ือประโยชน์แก่งานทาง รัฐมนตรีมีอาํนาจที่จะสงวนที่ดินของรัฐซ่ึงมิได้มีบุคคลเข้าครอบครอง

โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 ประกาศตามวรรคหน่ึง ให้มีแผนที่หรือแผนผังแสดงบริเวณที่ดินที่จะสงวนติดไว้ท้ายประกาศ

น้ัน 

 เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ ไม่มีผู้ใดแย้งสิทธิ ให้ที่ ดินน้ันตกอยู่ในความ

คุ้มครองของผู้อาํนวยการทางหลวง และห้ามมิให้ผู้ใดเข้าครอบครอง หักร้าง จัดทาํ หรือปลูกสร้างด้วย

ประการใดๆ ในที่ดินน้ัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสอืจากผู้อาํนวยการทางหลวง 

 รัฐมนตรีอาจเพิกถอนประกาศการสงวนตามวรรคหน่ึงทั้งหมดหรือบางส่วนโดยประกาศในราช

กจิจานุเบกษา529

528 

 ในกรณีที่มีการขออนุญาตจับจองที่ดินริมทางหลวง ให้ผู้มีอาํนาจอนุญาตสั่งเว้นช่องทางไว้ให้

เป็นมุมฉากกับแนวทางหลวงโดยมีขนาดกว้างย่ีสิบเมตร เพ่ือให้เป็นทางเข้าไปสู่ที่ดินข้างใน ช่องทาง

ที่ว่าน้ีให้มีระยะห่างกนัไม่น้อยกว่าห้าร้อยเมตร และให้ถือเป็นทางหลวงด้วย 

 เม่ือได้มีการเว้นช่องทางไว้ตามวรรคหน่ึง ถ้ามีการอนุญาตให้ผู้ใดจับจองที่ดินเข้าไปอีก ให้ผู้มี

อาํนาจอนุญาตสั่งให้ผู้ขออนุญาตเว้นช่องทางตามแนวเดิมต่อไป 

524 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา62 
525 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา63 
526 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา54 ถึง 67 
527 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา64 
528 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา65 
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 เม่ือได้มีการอนุญาตให้ผู้ใดจับจองที่ดินริมทางหลวงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแล้ว ให้ผู้มี

อาํนาจอนุญาตแจ้งให้ผู้อาํนวยการทางหลวงทราบ530

529 

 เม่ือได้มีคาํสั่งให้ผู้ใดเว้นช่องทางตามมาตรา 66 แล้ว ภายในกาํหนดเวลาไม่เกินสามสิบวันนับ

แต่วันที่ผู้น้ันได้รับคาํสั่ง ให้ผู้น้ันจัดให้มีหลักเขตปักแสดงให้เหน็เขตทางที่เว้นไว้โดยระยะห่างกันไม่เกิน

หน่ึงร้อยเมตรต่อหลักหน่ึง และให้เป็นหน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาตให้จับจองระวังรักษาหลักเขตน้ันให้

เรียบร้อยอยู่เสมอ 

 ถ้าผู้ได้รับอนุญาตให้จับจองไม่กระทาํการตามวรรคหน่ึง ให้ผู้อาํนวยการทางหลวงมีอาํนาจเข้า

ปฏบัิติการได้ โดยผู้ได้รับอนุญาตให้จับจองเป็นผู้เสยีค่าใช้จ่าย531

530 

 การเวนคืนอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่สรา้งหรือขยายทางหลวง532

531 

               เม่ือมีความจาํเป็นที่จะต้องได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างหรือขยายทางหลวง ถ้ามิได้ตกลง

ในเร่ืองการโอนไว้เป็นอย่างอื่นให้ดาํเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

การโอนอสงัหาริมทรัพย์ที่ได้มาตามวรรคหน่ึง โดยมิได้มีการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน

อสงัหาริมทรัพย์ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม533

532 

 

2.ทางหลวงสมัปทาน 

 คํานิยาม 

               “ทางหลวงสัมปทาน” หมายความว่า ทางที่รัฐให้สมัปทานแก่บุคคลใด ๆ ในการสร้างหรือ

บาํรุงรักษา โดยเกบ็ค่าใช้ทาง ไม่ว่าในระดับพ้ืนดิน ใต้หรือเหนือพ้ืนดินหรือใต้หรือเหนือ

อสงัหาริมทรัพย์อย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงอุโมงค์ สะพาน เรือหรือพาหนะสาํหรับขนส่งข้าม

ฟาก และทา่เรือสาํหรับข้ึนหรือลงรถ ที่จัดไว้เพ่ือประโยชน์แก่ทางหลวงสมัปทานด้วย534

533 

 การจดัใหมี้ทางหลวงสมัปทาน535

534 

 ในกรณีที่ รัฐประสงค์จะให้สัมปทานในการสร้างหรือบํารุงรักษาทางสายใด ให้อธิบดีออก

ประกาศเชิญชวนให้มีการย่ืนข้อเสนอตามหลักเกณฑ ์วิธกีารและเง่ือนไขที่กาํหนด 

 การให้สัมปทานในการสร้างหรือบาํรุงรักษาทางที่มีขนาดเลก็หรือเป็นการต่อเติมโครงการเดิม

ตามลักษณะที่กาํหนดในกฎกระทรวงจะดาํเนินการโดยไม่ต้องออกประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึงกไ็ด้ 

การย่ืนคาํขอรับสมัปทานและการให้สมัปทาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กาํหนดใน

กฎกระทรวง 

 ผู้ย่ืนคาํขอรับสมัปทานต้องมีคุณสมบัติตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง536

535 

529 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา66 
530 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา67 
531 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา68 
532 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มาตรา68 
533 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา4 
534 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา7 ถึง 12 
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 เม่ือรัฐมนตรีพิจารณาเหน็ว่าผู้ย่ืนคาํขอรับสัมปทานรายใดสมควรได้รับสัมปทาน ให้รัฐมนตรี

รายงานความเหน็ในเร่ืองการขอรับสมัปทานไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ537

536 

 ผู้รับสัมปทานจะโอนสัมปทานได้ต่อเม่ือมีเหตุอนัสมควรและรัฐมนตรีโดยความเหน็ชอบของ

คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วเหน็ว่าผู้รับโอนมีคุณสมบัติตามมาตรา 7 วรรคสี่ และอนุญาตให้โอน

สมัปทานได้ 

ผู้รับโอนสมัปทานตามวรรคหน่ึงต้องรับไปซ่ึงสทิธ ิหน้าที่ และความรับผิดทั้งหมดของผู้รับสัมปทานราย

เดิม538

537 

 ในกรณีที่ผู้รับสมัปทานสิ้นสภาพนิติบุคคลหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย ให้ผู้ชาํระบัญชีหรือเจ้า

พนักงานพิทกัษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีสทิธแิสดงเจตนาในการโอนสมัปทานตามมาตรา 9538 

 การแสดงเจตนาในการโอนสัมปทานตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก ําหนดใน

กฎกระทรวง 

 การโอนสมัปทานตามมาตรา 9 และมาตรา 10 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํหนดใน

กฎกระทรวง540

539 

 ในกรณีที่ผู้รับสมัปทานไม่ได้รับอนุญาตให้โอนสมัปทานให้อธบิดีมีหนังสอืแจ้งให้ผู้รับสัมปทาน

ทราบพร้อมทั้งเหตุผล ภายในสามสบิวันนับแต่วันที่รัฐมนตรีมีคาํสั่ง541

540 

 การสรา้งหรือบํารุงรกัษา542

541 

 เพ่ือประโยชน์ในการสร้างหรือบาํรุงรักษาทางหลวงสมัปทานให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน

ของผู้รับสัมปทานซ่ึงผู้รับสัมปทานแต่งต้ังด้วยความเห็นชอบของอธิบดี มีอาํนาจเข้าไปใช้สอยหรือ

ครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ซ่ึงมิใช่ที่อยู่อาศัยของบุคคลใดเป็นการช่ัวคราวได้ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

  (1) การใช้สอยหรือครอบครองน้ันให้กระทาํได้เท่าที่จาํเป็นสาํหรับการสาํรวจเพ่ือสร้าง

ทางหลวงสมัปทาน หรือเทา่ที่จาํเป็นสาํหรับการป้องกนัอนัตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดแก่ทางหลวง

สมัปทาน 

  (2) ผู้รับสมัปทานได้แจ้งเป็นหนังสอืให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเร่ิมกระทาํการน้ัน ถ้าไม่อาจติดต่อกับเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

อสงัหาริมทรัพย์ได้ให้ประกาศให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสงัหาริมทรัพย์น้ันทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า

สามสิบวัน การประกาศให้ทาํเป็นหนังสือปิดไว้ ณ ที่ซ่ึงอสังหาริมทรัพย์น้ันต้ังอยู่ และ ณ ที่ทาํการเขต

535 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา7 
536 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา8 
537 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา9 
538 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา10 
539 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา11 
540 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา12 
541 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา13 ถึง 24 
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หรืออาํเภอ ที่ทาํการกาํนัน และที่ทาํการผู้ใหญ่บ้านซ่ึงอสังหาริมทรัพย์น้ันต้ังอยู่ ทั้งน้ี ให้แจ้งกาํหนดวัน 

เวลา และการที่จะกระทาํน้ันไว้ด้วย 

 ในกรณีที่การปฏิบัติตามมาตราน้ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

อสังหาริมทรัพย์หรือผู้ทรงสิทธิอื่น บุคคลน้ันย่อมเรียกค่าทดแทนจากผู้รับสัมปทานได้ และถ้าไม่

สามารถตกลงกนัในจาํนวนค่าทดแทน ให้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย543

542 

 ในระหว่างการสร้างทางหลวงสัมปทานถ้าผู้รับสัมปทานประสงค์จะแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบรูป

และรายการละเอยีดทางเทคนิคในการก่อสร้างให้แตกต่างไปจากที่กาํหนดไว้ในสมัปทาน แต่ยังคงอยู่ใน

ขอบเขตการดาํเนินการตามสมัปทานและไม่เป็นการเพ่ิมค่าใช้ทางตามสัมปทาน ให้ผู้รับสัมปทานย่ืนคาํ

ขอต่ออธบิดี ในกรณีเช่นน้ีให้เป็นอาํนาจของอธบิดีที่จะอนุมัติได้เม่ือปรากฏว่าการแก้ไขเปล่ียนแปลงน้ัน

เป็นความจําเป็นโดยไม่ทาํให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์หรือเป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่ทาง

ราชการ544

543 

 ในการสร้างทางหลวงสัมปทานผู้รับสัมปทานจะเปล่ียนแปลงร่องนํ้า ท่อนํ้า ย้ายสายไฟฟ้า 

สายโทรศัพท์ หรือร้ือถอนสิ่งใดสิ่งหน่ึง ที่กีดขวางการสร้างน้ันกไ็ด้แต่การเปล่ียนแปลงหรือร้ือถอนน้ัน

จะกระทาํได้ต่อเม่ือได้แจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวัน

เร่ิมกระทาํการน้ัน และต้องจัดทาํไปในทางที่จะทาํให้เกิดความเสียหายและทาํความไม่สะดวกน้อยที่สุด 

ถ้ามีความเสยีหายเกดิข้ึนผู้รับสมัปทานต้องชดใช้ค่าเสยีหายน้ัน 

 ถ้าสิ่งที่กดีขวางตามวรรคหน่ึงเป็นของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอื่น การเปล่ียนแปลงหรือร้ือ

ถอนน้ันจะต้องกระทาํภายใต้การกาํกบัดูแลของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกจิน้ัน545

544 

 ถ้าทางหลวงสมัปทานจะต้องตัดผ่านทางรถไฟ ทางหลวงประเภทอื่นทางส่วนบุคคล หรือทางนํา้

ที่มีอยู่เดิม ผู้รับสัมปทานจะต้องจัดให้มีทางช่ัวคราวตามสภาพไม่น้อยกว่าที่เป็นอยู่เดิมเพ่ือให้ใช้ได้ใน

ระหว่างการสร้าง ถ้ามีความเสียหายเกิดข้ึนผู้รับสัมปทานต้องชดใช้ค่าเสียหายน้ัน และเม่ือหมดความ

จาํเป็นในการสร้างแล้วให้จัดทาํทางดังกล่าวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเรว็ซ่ึงต้องไม่เกินสามสิบวันนับ

แต่เม่ือหมดความจาํเป็น 

 ในกรณีที่มีความจาํเป็นต้องเปล่ียนแนวของทางดังกล่าวให้ต่างไปจากเดิมผู้รับสัมปทานต้องจัด

ให้มีทางข้ึนใหม่ตามสภาพไม่น้อยกว่าที่เป็นอยู่เดิมเพ่ือให้ใช้ไปมาได้ทดแทนทางเดิมด้วย 

 ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่ดาํเนินการตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ถ้ามีเหตุอันสมควร อธิบดี

หรือผู้ซ่ึงอธบิดีมอบหมายจะดาํเนินการดังกล่าวแทน โดยผู้รับสัมปทานต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงเพ่ือการน้ันพร้อมเงินเพ่ิมอกีร้อยละย่ีสบิของเงินจาํนวนดังกล่าวด้วยก็

ได้546

545 

542 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา13 
543พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา14 
544 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา15 
545 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา16 
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 ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างทางหรือสิ่งอื่นใดเพ่ือเป็นทางเข้าออก เช่ือม หรือผ่านทางหลวงสัมปทาน 

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี ในกรณีเช่นน้ี ให้อธิบดีอนุญาตได้เม่ือได้รับฟังความเห็นของผู้รับ

สัมปทานเพ่ือประกอบการพิจารณาแล้วปรากฏว่าการกระทาํดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบจนเป็นเหตุให้

เกดิภยันตรายกบัผู้ใช้ทาง ในการอนุญาตอธบิดีจะกาํหนดเง่ือนไขอย่างใดกไ็ด้ รวมทั้งกาํหนดมาตรการ

เพ่ือประโยชน์ในการจราจร การป้องกันอุบัติภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม และเม่ืออธิบดีมีหนังสือ

อนุญาตแล้ว ผู้รับสมัปทานต้องให้ความสะดวกเพ่ือการน้ันตามสมควร 

 ถ้าผู้ได้รับอนุญาตกระทาํผิดเง่ือนไขที่ก ําหนดในการอนุญาต หรือมีเหตุอื่นที่จําเป็นเพ่ือ

ประโยชน์แก่งานทางหรือประโยชน์ของรัฐ อธบิดีจะเพิกถอนการอนุญาตน้ันเสยีกไ็ด้547

546 

 ทางหรือสิ่งอื่นใดที่สร้างข้ึนโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ปฏบัิติตามเง่ือนไขที่กาํหนดหรือที่อธิบดีได้

มีคาํสั่งให้เพิกถอนการอนุญาต ให้อธิบดีมีอาํนาจสั่งให้ผู้กระทาํการดังกล่าวร้ือถอนหรือทาํลายภายใน

กาํหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายร้ือถอนหรือทาํลาย โดยผู้

น้ันจะเรียกร้องค่าเสยีหายมิได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการน้ันด้วย ทั้งน้ี ให้นาํความในมาตรา 16 

วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม548

547 

 ผู้ย่ืนคาํขอหรือผู้รับสัมปทานที่ไม่เหน็ด้วยกับคาํสั่งของอธิบดีตามมาตรา 17 มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ

รัฐมนตรีภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ทราบคาํสั่งคาํวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สดุ549

548 

 เม่ือสร้างทางหลวงสัมปทานหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของทางหลวงสัมปทานเสร็จแล้ว ผู้รับ

สมัปทานจะเปิดการจราจรได้ต่อเม่ือได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 

 ให้ผู้รับสัมปทานซ่ึงประสงค์จะเปิดการจราจรตามวรรคหน่ึงย่ืนคําขอต่อรัฐมนตรีและให้

รัฐมนตรีมีหนังสอืแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับสมัปทานทราบภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ได้รับคาํขอ550

549 

              ทางหลวงสัมปทานและอุปกรณ์ทางหลวงสัมปทานใดจะตกเป็นของรัฐเม่ือใดให้เป็นไปตามที่

กาํหนดในสมัปทาน551

550 

 ในกรณีมีเหตุจําเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ รัฐมีอํานาจเข้ายึดถือครอบครองทางหลวง

สมัปทานก่อนสมัปทานสิ้นอายุได้ และในกรณีเช่นน้ีรัฐมีอาํนาจเข้ายึดถือครอบครองบรรดาอุปกรณ์ทาง

หลวงสมัปทานทั้งหมดได้ด้วย552

551 

 การดาํเนินการตามวรรคหน่ึง ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

 ในการยึดถือครอบครองทางหลวงสัมปทานและอุปกรณ์ทางหลวงสัมปทานตามมาตรา 22 รัฐ

จะต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่ผู้รับสัมปทานตามที่กาํหนดในสัมปทานในกรณีที่สัมปทานมิได้กาํหนดเร่ือง

ค่าทดแทนไว้ ให้ใช้ค่าทดแทนโดยคาํนึงถึงประโยชน์ที่ผู้รับสมัปทานควรได้รับตามความเป็นธรรม 

546 พระราชบัญญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา17 
547 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา18 
548 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา19 
549 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา20 
550 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา21 
551 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา22 
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 ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับสัมปทานมารับเงินค่าทดแทนภายในเวลาที่กาํหนดถ้าผู้รับ

สัมปทานไม่มารับเงินภายในกาํหนดเวลาที่ได้รับแจ้ง ให้อธิบดีนาํเงินค่าทดแทนไปฝากไว้กับธนาคาร

ออมสนิในช่ือของผู้รับสมัปทาน553

552 

 ในทางหลวงสัมปทานที่เปิดการจราจรแล้ว ถ้าผู้รับสัมปทานประสงค์จะซ่อมแซมอย่างใหญ่ ซ่ึง

ไม่เป็นการเปล่ียนแปลงอันเป็นการสาํคัญ และไม่ทาํให้เสื่อมประโยชน์ของรัฐและประชาชน ให้ย่ืน

รายงานการน้ัน ๆ พร้อมแบบรูปและรายการละเอียด และประมาณการค่าใช้จ่ายต่ออธิบดี เม่ือได้รับ

ความเห็นชอบจากอธิบดีแล้วผู้รับสัมปทานจึงจะกระทาํการน้ันได้ ในการอนุญาตอธิบดีจะกาํหนด

เง่ือนไขอย่างใดกไ็ด้ 

 การดาํเนินการใดเป็นการซ่อมแซมอย่างใหญ่ ซ่ึงไม่เป็นการเปล่ียนแปลงอันเป็นการสาํคัญให้

เป็นไปตามที่อธบิดีกาํหนด และแจ้งให้ผู้รับสมัปทานทราบแล้ว554

553 

 การกาํกบั ตรวจตรา และควบคมุ555

554 

 นอกจากที่กาํหนดไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ี ให้อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอาํนาจ

หน้าที่ดังต่อไปน้ี 

  (1) ตรวจตราดูแลการสร้างทางหลวงสัมปทาน และถ้าผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติน้ีหรือกระทาํผิดข้อกาํหนดในสมัปทานกใ็ห้แจ้งผู้รับสมัปทานดาํเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

ภายในเวลาที่กาํหนด 

  (2) พิจารณาและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับทางหลวงสัมปทานที่ ผู้รับ

สมัปทานแจ้งว่าได้สร้างสาํเรจ็บริบูรณ์แล้ว 

  (3) ตรวจตราการประกอบกิจการทางหลวงสัมปทาน และถ้าผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกระทาํผิดข้อกาํหนดในสัมปทานกใ็ห้แจ้งผู้รับสัมปทานดาํเนินการแก้ไขให้

ถูกต้องภายในเวลาที่กาํหนด 

  (4) สืบสวนในเร่ืองอุบัติเหตุใด ๆ ที่เกิดข้ึนในกรณีที่ต้องการทราบว่าผู้รับสัมปทานมี

ส่วนรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามข้อกาํหนดในสมัปทานหรือไม่ 

  (5) แจ้งให้ผู้รับสมัปทานซ่อมแซมทางหลวงสมัปทานหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของทางน้ัน 

                           (6) แจ้งให้ผู้รับสมัปทานปฏบัิติการใด ๆ อนัเกี่ยวด้วยความปลอดภัยของประชาชนได้ 

โดยกาํหนดให้ผู้รับสมัปทานมีเวลาปฏบัิติการเกี่ยวกบัความปลอดภัยดังกล่าว556

555 

 อธิบดีมีอาํนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาห้ามมิให้ผู้ใดเปล่ียนแปลงสภาพที่ดินริมเขตทาง

หลวงสมัปทานทั้งสายหรือบางส่วนในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงสัมปทาน เช่น มิ

ให้ขุดหรือถมร่อง คู บ่อนํา้ สระ หรือหลุมใด ๆ ภายในระยะอันสมควรจากเขตทางหลวงสัมปทาน เว้น

552 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา23 
553 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา24 
554 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา25 ถึง 29 
555 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา25 
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แต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย และในการอนุญาตอธิบดีจะกาํหนด

เง่ือนไขอย่างใดกไ็ด้ 

 ผู้ย่ืนคาํขอซ่ึงไม่เห็นด้วยกับคาํสั่งของอธิบดีตามวรรคหน่ึงมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน

สามสบิวันนับแต่วันที่ทราบคาํสั่ง 

 คาํวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สดุ557

556 

 ในการปฏบัิติตามพระราชบัญญัติน้ีให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอาํนาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

  (1) เข้าตรวจทางหลวงสัมปทานและเข้าไปในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้รับ

สมัปทานที่ใช้ในการดาํเนินการทางหลวงสมัปทานน้ัน 

  (2) เรียกให้ผู้รับสมัปทานส่งเอกสารตลอดจนอุปกรณ์อื่นใดที่ใช้บันทกึข้อมูลต่าง ๆ ให้

ตรวจสอบตามความจาํเป็น 

  (3) เรียกผู้รับสัมปทานหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้รับสัมปทานมาสอบถามและให้

ข้อเทจ็จริง 

  (4) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเทจ็จริงแล้วรายงานต่ออธิบดีในกรณีที่ผู้รับสัมปทาน 

ผู้แทนหรือลูกจ้างของผู้รับสัมปทานกระทาํผิดหรือทาํให้เกิดความเสียหายเพราะเหตุที่ไม่ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติน้ีหรือตามข้อกาํหนดในสมัปทาน558

557 

 ถ้าผู้รับสัมปทานไม่กระทาํการใด ๆ ตามที่อธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายได้สั่งให้ทาํตาม

มาตรา 25 อธบิดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอาํนาจเข้ากระทาํการโดยผู้รับสัมปทานเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระจ่ายจริงเพ่ือการน้ัน พร้อมเงินเพ่ิมอีกร้อยละย่ีสิบของเงินจํานวน

ดังกล่าวด้วย559

558 

 ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ไม่ปฏิบัติตามข้อกาํหนดในสัมปทาน 

ไม่บาํรุงรักษาทางหลวงสัมปทานจนอาจเป็นเหตุให้เกิดภยันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบัิติตามกฎหมายอนัเกี่ยวกบัความม่ันคงของรัฐ หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย

ของประชาชน ให้อธบิดีมีหนังสอืเตือนให้ผู้รับสมัปทานปฏบัิติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาํหนด 

  ในกรณีที่ได้มีหนังสือเตือนตามวรรคหน่ึงแล้ว แต่ผู้รับสัมปทานยังคงฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏบัิติตาม ให้รัฐมนตรีเพิกถอนสมัปทานดังกล่าว 

  เม่ือได้เพิกถอนสมัปทานแล้วให้อุปกรณ์ทางหลวงสมัปทานทั้งหมดตกเป็นของรัฐ560

559 

 

 

 

556 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา26 
557 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา 27 
558 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา28 
559 พระราชบญัญัติทางหลวงสมัปทาน พ.ศ.2542 มาตรา29 
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3.ทางพเิศษ  

 “ทางพิเศษ” หมายความว่า ทางหรือถนนซ่ึงจัดสร้างข้ึนใหม่ไม่ว่าในระดับพ้ืนดิน ใต้พ้ืนดิน 

เหนือพ้นพ้ืนดินหรือพ้ืนนํา้ เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการจราจรเป็นพิเศษ และหมายความรวมถึงทาง

ซ่ึงใช้สาํหรับรถรางเดียวหรือรถใต้ดิน สะพาน อุโมงค์ เรือสาํหรับขนส่งรถข้ามฟาก ท่าเรือสาํหรับข้ึนลง

รถ ทางเท้า ที่จอดรถ เขตทาง ไหล่ทาง เข่ือนกั้นนํา้ ท่อทางระบายนํา้ กาํแพงกันดิน ร้ัวเขต หลักระยะ

สญัญาณจราจร เคร่ืองหมายจราจร และอาคารหรือสิ่งอื่น อนัเป็นอุปกรณเ์กี่ยวกบังานทางพิเศษ561

560 

 กทพ. มีอาํนาจ 

  (1) สร้าง ซ้ือ จัดหา รับโอน จาํหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซ้ือ แลกเปล่ียน ยืม ให้ยืม และ

ดาํเนินงานเกี่ยวกบัเคร่ืองใช้บริการ และสิ่งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ของ กทพ. 

  (2) ซ้ือ จัดหา จาํหน่าย เช่า ให้เช่าซ้ือ แลกเปล่ียน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือ

ดาํเนินงานเกี่ยวกบัทรัพย์สนิใด ๆ 

  (3) วางแผน สาํรวจ ออกแบบเกี่ยวกบัการสร้างหรือขยายทางพิเศษ 

  (4) เรียกเกบ็ค่าผ่านทางพิเศษ และค่าบริการในการใช้รถที่เคล่ือนโดยรางเดียวหรือรถ

ใต้ดิน 

  (5) กู้ยืมเงินหรือลงทุน 

  (6) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน562

561 

  

 ให้รัฐมนตรีด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนดทาง

พิเศษที่จะสร้างหรือขยาย 

 การกาํหนดทางพิเศษตามวรรคหน่ึงให้ระบุท้องที่ที่ทางพิเศษผ่านและให้มีแผนที่แสดงแนวทาง

ที่ประสงค์จะสร้างหรือขยายด้วย563

562 

 การเวนคืน 

 เม่ือได้มีประกาศของรัฐมนตรีกาํหนดการสร้างหรือขยายทางพิเศษ และปรากฏว่าจาํเป็นต้อง

เวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ในท้องที่ใด ให้ออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์น้ัน ๆ 

 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามความในวรรคหน่ึงให้นําบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยทาง

หลวงในส่วนที่ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือสร้างหรือขยายทางหลวงมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เว้นแต่ที่บัญญัติไว้ในประกาศของคณะปฏวัิติฉบับน้ี564

563 

 เม่ือได้มีการออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ตามประกาศของคณะปฏวัิติฉบับน้ีแล้ว 

ให้เจ้าหน้าที่เวนคืนอสงัหาริมทรัพย์และผู้มีสิทธิได้รับค่าทาํขวัญทาํความตกลงกันในเร่ืองค่าทาํขวัญ ถ้า

ไม่เป็นที่ตกลงกันได้ ให้เจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์กาํหนดค่าทาํขวัญ ผู้มีสิทธิได้รับค่าทาํขวัญจะ

560 ประกาศคณะปฏวิัติฉบับที่ 290 ข้อ 1  
561 ประกาศคณะปฏวิัติฉบับที่ 290 ข้อ 6 
562 ประกาศคณะปฏวิัติฉบบัที่ 290 ข้อ 22 
563 ประกาศคณะปฏวิัติฉบับที่ 290 ข้อ 23 
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รับชําระหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ ผู้ มีสิทธิไ ด้ รับค่าทําขวัญไม่ยอมรับชําระ ให้เจ้าหน้าที่ เวนคืน

อสงัหาริมทรัพย์นาํเงินไปวางต่อศาล ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทาํขวัญจะขอรับเงินน้ันจากศาลเม่ือใดหรือไม่

กไ็ด้ 

 การที่ผู้มีสิทธิได้รับค่าทาํขวัญรับชาํระค่าทาํขวัญแต่ยังไม่ยินยอมตกลงในจาํนวนเงินค่าทาํขวัญ

ที่ เจ้าหน้าที่ เวนคืนอสังหาริมทรัพย์กําหนด หรือรับหรือไม่รับเงินค่าทําขวัญที่ เจ้าหน้าที่ เวนคืน

อสงัหาริมทรัพย์วางไว้ต่อศาล ไม่ตัดสิทธิผู้มีสิทธิได้รับค่าทาํขวัญที่จะฟ้องเรียกเงินส่วนที่ตนเหน็ว่าควร

จะได้รับภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ตนรับเงินค่าทาํขวัญจากเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือวันที่

เจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์วางเงินค่าทาํขวัญต่อศาล แล้วแต่กรณี ในกรณีศาลพิพากษาให้

เจ้าหน้าที่เวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ชาํระเงินเพ่ิมข้ึน ให้ผู้มีสทิธไิด้รับค่าทาํขวัญได้รับดอกเบ้ียในอัตราร้อย

ละเจด็คร่ึงต่อปีในเงินน้ัน ต้ังแต่วันที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ใช้บังคับ 

 การที่ผู้มีสทิธไิด้รับค่าทาํขวัญฟ้องคดียังศาลตามวรรคสองไม่เป็นเหตุให้การครอบครอง การใช้ 

การร้ือถอนอสงัหาริมทรัพย์ การสร้างหรือการขยายทางพิเศษต้องสะดุดหยุดลง 

 เม่ือได้มีการชําระค่าทาํขวัญแก่ผู้มีสิทธิได้รับค่าทาํขวัญหรือได้มีการวางเงินต่อศาลแล้ว ให้

เจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์มีอาํนาจเข้าครอบครอง ใช้ และร้ือถอนอสังหาริมทรัพย์น้ันได้ โดย

แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ใน

กรณีน้ีเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ทรงสิทธิอื่นไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทาํ

ดังกล่าว565

564 

 ในกรณีที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตที่ที่คิดว่าจะเวนคืนเพ่ือสร้างหรือขยายทางพิเศษ 

และรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษากาํหนดทางสายน้ันเป็นทางที่มีความจาํเป็นต้องสร้างหรือ

ขยายโดยเร่งด่วนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือ กทพ. มีอาํนาจครอบครองใช้ร้ือถอน

อสงัหาริมทรัพย์ สร้างหรือขยายทางพิเศษน้ันได้ โดยให้ชดใช้ค่าเสยีหายในส่วนที่ได้เข้าครอบครองหรือ

ร้ือถอนอสงัหาริมทรัพย์แก่เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ทรงสทิธอิื่นในอสังหาริมทรัพย์น้ัน และให้นาํข้อ 

24 มาใช้บังคับโดยอนุโลมและให้ออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ภายในอายุของพระราช

กฤษฎีกา566

565 

 ในกรณีที่การสร้างหรือขยายทางพิเศษผ่านแดนแห่งกรรมสิทธิ์เหนือพ้นพ้ืนดินหรือใต้พ้ืนดิน

ของบุคคลอื่นโดยไม่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้ตราพระราชกฤษฎีกากาํหนดแนวทางพิเศษน้ัน และให้ 

กทพ. มีอาํนาจเข้าดาํเนินการที่จาํเป็นในอสังหาริมทรัพย์น้ันได้ แต่ต้องใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้มีสิทธิก่อน

เข้าดาํเนินการดังกล่าว 

 การกาํหนดและการชาํระค่าเสียหายตลอดจนการเข้าดาํเนินการในอสังหาริมทรัพย์น้ัน ให้นาํ

ความในข้อ 24 มาใช้บังคับโดยอนุโลม567

566 

564 ประกาศคณะปฏวิัติฉบบัที่ 290 ข้อ 24 
565 ประกาศคณะปฏวิัติฉบับที่ 290 ข้อ 25 
566 ประกาศคณะปฏวิัติฉบับที่ 290 ข้อ 26 
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 ในกรณีที่ไม่อาจติดต่อกับเจ้าของ ผู้ครอบครองหรือผู้ทรงสิทธิอื่นในอสังหาริมทรัพย์ได้ ให้

เจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือ กทพ. ปิดแจ้งความไว้ ณ ที่ซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ และ ณ ที่ว่าการ

อาํเภอซ่ึงอสังหาริมทรัพย์น้ันต้ังอยู่ ทั้งน้ี ให้ระบุจํานวนเงินค่าเสียหายหรือค่าทดแทนซ่ึงเจ้าของผู้

ครอบครอง หรือผู้ทรงสิทธิอื่นในอสังหาริมทรัพย์น้ันมีสิทธิจะได้รับไว้ด้วย รวมทั้งกําหนดเวลาที่

เจ้าหน้าที่เวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ หรือ กทพ. จะเข้าครอบครอง ใช้ และร้ือถอนอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงต้อง

ไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันปิดแจ้งความ เม่ือพ้นกาํหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่เวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ หรือ กทพ. มีอาํนาจเข้าครอบครอง ใช้ และร้ือถอนอสังหาริมทรัพย์ สร้างหรือขยาย

ทางพิเศษน้ันได้ โดยไม่ต้องนาํเงินค่าเสยีหายหรือเงินค่าทดแทนวางศาล568

567 

 การควบคมุ รกัษาขยายเขตทางพิเศษ569

568 

 ในกรณีที่ กทพ. สร้างหรือขยายทางพิเศษ ผู้ใดจะสร้างโรงเรือนหรือสิ่งอื่นใต้ทางพิเศษที่อยู่

เหนือพ้นพ้ืนดินหรือเหนือทางพิเศษที่อยู่ใต้พ้ืนดินกใ็ห้กระทาํได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก 

กทพ. การอนุญาตน้ันให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ กทพ. กาํหนด 

 โรงเรือนหรือสิ่งอื่นที่สร้างข้ึนโดยฝ่าฝืนวรรคหน่ึง ให้ กทพ.มีอาํนาจร้ือถอนหรือทาํลายตาม

ควรแก่กรณี โดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทน 

 ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างโรงเรือนหรือสิ่งอื่นหรือปลูกต้นไม้หรือพืชผลอย่างใด ๆ ในทางพิเศษ หรือ

เพ่ือเช่ือมติดต่อกับทางพิเศษ เว้นแต่ผู้ซ่ึงดาํเนินกิจการอันเป็นสาธารณูปโภคซ่ึงมีความจาํเป็นต้องปัก

เสาพาดสาย หรือวางทอ่เพ่ือข้ามหรือลอดทางพิเศษ ให้ขออนุญาตและทาํความตกลงกับ กทพ.เสียก่อน 

จึงจะกระทาํการน้ันได้ และถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ในเหตุลักษณะของงาน หรือในเร่ืองค่าเช่า ให้

เสนอรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัย คาํวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สดุ 

 โรงเรือนหรือสิ่งอื่นที่สร้างข้ึนหรือต้นไม้หรือพืชผลที่ปลูกข้ึนโดยฝ่าฝืนวรรคหน่ึง ให้นาํข้อ 28 

วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาํการใด ๆ ให้ทางพิเศษอยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่

การจราจร 

 ห้ามมิให้ผู้ใดทาํให้เสียหาย ทาํลาย ทาํให้เสื่อมค่าหรือทาํให้ไร้ประโยชน์ซ่ึงทางพิเศษ อันอาจ

เป็นอนัตรายแก่รถหรือบุคคลซ่ึงใช้ทางพิเศษ 

 เพ่ือประโยชน์ในการสร้างหรือขยายทางพิเศษและการบํารุงรักษาการป้องกันอันตราย หรือ

ความเสียหายที่จะเกิดแก่ทางพิเศษ ให้ กทพ.มีอาํนาจเข้าครอบครองหรือใช้เป็นการช่ัวคราวซ่ึง

อสังหาริมทรัพย์ในความครอบครองของบุคคลใดที่มิใช่โรงเรือนซ่ึงคนอยู่อาศัย หรือประกอบธุรกิจ 

ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ี 

567 ประกาศคณะปฏวิัติฉบับที่ 290 ข้อ 27 
568 ประกาศคณะปฏวิัติฉบบัที่ 290 ข้อ 28- 32 
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  (1) การเข้าครอบครองหรือใช้อสงัหาริมทรัพย์น้ัน เป็นการจาํเป็นสาํหรับการสร้างหรือ

ขยายทางพิเศษ และการบาํรุงรักษา การป้องกนัอนัตรายหรือความเสยีหายที่จะเกดิแก่ทางพิเศษ 

  (2) ได้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ทราบล่วงหน้า

ภายในเวลาอนัสมควร 

  (3) หากการเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์มีความจาํเป็นที่จะต้องร้ือถอนหรือ

ทาํลายสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มิใช่โรงเรือนซ่ึงคนอยู่อาศัย กใ็ห้ กทพ.มีอาํนาจร้ือถอนหรือทาํลายสิ่ง

ปลูกสร้างดังกล่าวหรือตัดฟันต้นไม้ได้ ทั้งน้ีเทา่ที่จาํเป็น 

  ก่อนที่จะดาํเนินการตาม (3) ให้ กทพ. แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

อสงัหาริมทรัพย์ทราบ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสงัหาริมทรัพย์น้ันอาจย่ืนคาํร้องแสดงเหตุที่ไม่สมควร

ทาํเช่นน้ันไปยังคณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัยภายในกาํหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง คาํ

วินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สดุ 

 ถ้ามีความเสยีหายเกดิแก่เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ทรงสิทธิอื่นในอสังหาริมทรัพย์เน่ืองจาก

การกระทาํของพนักงานและลูกจ้าง บุคคลน้ันย่อมเรียกค่าทดแทนจาก กทพ.ได้ 

  

4. การเวนคืนอสงัหาริมทรพัย ์

4.1 บทนยิาม 

“เวนคืน” หมายความว่า บังคับเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นตามเง่ือนไข

แห่งพระราชบัญญัติน้ี 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกจิหรือ

บุคคลอื่นใดผู้กระทาํการเพ่ือประโยชน์ของรัฐ ซ่ึงมีอาํนาจในการเวนคืน หรือควบคุมการเวนคืน 

“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาจังหวัด สภาเทศบาล สภาตาํบล สภา

กรุงเทพมหานคร สภาเขต สภาเมืองพัทยา คณะกรรมการสขุาภิบาล หรือสภาอื่นใดที่ทาํหน้าที่บริหาร

ท้องถิ่นตามที่จะได้มีกฎหมายจัดตั้งข้ึนแล้วแต่กรณ5ี70

569 

4.2 หลกัการและขั้นตอนการเวนคืนอสงัหาริมทรพัย ์

         การเวนคืนที่ดินหรืออสงัหาริมทรัพย์ จะกระทาํได้เฉพาะกรณีที่รัฐมีความจาํเป็นที่จะต้อง

ได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์เพ่ือกจิการใดๆ อนัจาํเป็นเพ่ือการอนัเป็นสาธารณปูโภคหรือการอนัจาํเป็นใน

การป้องกนัประเทศ หรือการได้มาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือการผังเมือง หรือเพ่ือการพัฒนาการ

เกษตร หรือการอุตสาหกรรม หรือเพ่ือการปฏรูิปที่ดิน หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น  570 

     

569 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 4 
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      4.2.1  วิธีดําเนนิการจดักรรมสิทธ์ิทีดิ่นสามารถทําได ้ 3  วิธ ี คือ 

   ก.  โดยวธีิจดัซ้ือ 

        -จัดซ้ือโดยวิธปีรองดองซ้ือขายทรัพย์สนิกับเจ้าของทรัพย์สินก่อนที่จะ

มีการประกาศใช้ พ.ร.ฎ.  หมายความว่า  การดาํเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  โดยหลักการแล้วจะ

ดาํเนินการขอออก พ.ร.ฎ. กาํหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนทุกโครงการ  แต่ในระหว่างที่

ดาํเนินการขอออก พ.ร.ฎ. ซ่ึงจะใช้เวลาดาํเนินการต้ังแต่เสนอขอออก พ.ร.ฎ. จน พ.ร.ฎ. ประกาศใช้

บังคับ ประมาณ 8 – 10 เดือน  ในช่วงเวลาน้ีกจ็ะดาํเนินการโดยวิธีปรองดองไปก่อน  เพ่ือเป็นการลด

ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ถูกเวนคืนและทาํให้สามารถได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สนิได้รวดเรว็ข้ึน 

              -โดยวิธกีารจัดซ้ือตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

   ข.  โดยการออกพระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตทีดิ่นในบริเวณทีที่จ่ะเวนคืน  

(พ.ร.ฎ.)  ซึง่จะระบุทอ้งที ่ จุดเร่ิมตน้  จดุส้ินสดุ  และความกวา้งของเขต พ.ร.ฎ.    

   

   ค.  โดยการออกพระราชบญัญติัเวนคืนอสงัหาริมทรพัย ์ (พ.ร.บ.)  เพือ่ให้

กรรมสิทธ์ิในอสงัหาริมทรพัยต์กเป็นของรฐั 

 

4.2.2 ขั้นตอนการจดักรรมสิทธ์ิทีดิ่น   

ก. การสาํรวจทีดิ่น  ส่ิงปลกูสรา้งและตน้ไมยื้นตน้ 

ผู้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐในฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืนจะแจ้งกาํหนด

วันเข้าทาํการสาํรวจเป็นหนังสอืให้เจ้าของทรัพย์สนิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 

- ภายในกาํหนดอายุแห่งพระราชกฤษฎีกาฯ   เจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับ

มอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสทิธเิข้าไปในที่ดินหรืออสงัหาริมทรัพย์อย่างอื่นที่อยู่ภายในเขตที่ดินตามแผน

ที่ เพ่ือกระทํากิจการเท่าที่เห็นว่าจําเป็นเพื่อทําการสํารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู ้เป็นเจ้าของหรือผู ้

ครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว  ทราบถึงกิจการที่จะตอ้งกระทํา

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเร่ิมกระทาํกจิการน้ัน และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วย

กฎหมาย ซ่ึงอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวชอบที่จะได้รับค่าทดแทนสาํหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนจากกจิการ

ที่ต้องกระทาํน้ัน572

571 

        - ระยะเวลาในการสาํรวจ 

                            เม่ือพระราชกฤษฎีกาออกใช้บังคับแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับ

มอบหมายจากเจ้าหน้าที่ดาํเนินการสาํรวจเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน

ที่แน่นอนให้เสรจ็ภายในหน่ึง 180 วันถ้าเป็นการเวนคืนเพ่ือสร้างหรือขยายทางหลวง ทางรถไฟ ทาง

571 มาตรา 8 พระราชบัญญัตว่ิาด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 
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พิเศษ คลองชลประทาน หรือกจิการที่คล้ายคลึงกนัต้องสาํรวจให้แล้วเสรจ็ภายใน 2 ปีนับแต่วันใช้

บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว573

572 

   ข.   การกาํหนดค่าทดแทนทรพัยสิ์นทีถ่กูเวนคืน 

                             การกาํหนดค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนจะดาํเนินการโดยคณะกรรมการ

ปรองดอง  (ในช้ันปรองดอง)  หรือคณะกรรมการกาํหนดราคาเบ้ืองต้น  (ในข้ัน พ.ร.ฎ.)  หรือ

คณะกรรมการกาํหนดราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน  (ในข้ัน พ.ร.บ.)  ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคมแต่งต้ังประกอบด้วย  ผู้แทนของเจ้าหน้าที่หน่ึงคน  ผู้แทนกรมที่ดินหน่ึงคน  ผู้แทนของ

หน่วยงานอื่นของรัฐหน่ึงคน  ผู้แทนสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือทาํหน้าที่กาํหนดราคาเบ้ืองต้นของ

อสงัหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจาํนวนเงินค่าทดแทน 

4.2.3การเวนคืนอสงัหาริมทรพัยโ์ดยการออกพระราชกฤษฎีกาฯ 

          เม่ือรัฐมีความจาํเป็นที่จะต้องได้มาซ่ึงอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือกจิการใดๆ อนัจาํเป็นเพ่ือ

การอนัเป็นสาธารณปูโภคหรือการอนัจาํเป็นในการป้องกนัประเทศ หรือการได้มาซ่ึง

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือการผังเมือง หรือเพ่ือการพัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม หรือ

เพ่ือการปฏรูิปที่ดิน หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น  ถ้ามิได้ตกลงในเร่ืองการโอนไว้เป็นอย่างอื่น 

ให้ดาํเนินการเวนคืนตามบทแห่งพระราชบัญญัติน้ี 

ในกรณีที่มีบทบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนไว้ในกฎหมายอื่นโดยเฉพาะแล้ว ถ้าจะต้อง

ดาํเนินการเวนคืนเพ่ือกจิการตามกฎหมายดังกล่าว  เม่ือคณะรัฐมนตรีเหน็สมควรจะมีมติให้ดาํเนินการ

เวนคืนตามบทแห่งพระราชบัญญัติน้ีแทนกไ็ด้ 

เพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินการเวนคืนตามวรรคหน่ึง จะตราพระราชกฤษฎีกากาํหนด

เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนไว้ก่อนกไ็ด้574

573 

           ดังน้ัน เม่ือหน่วยงานของรัฐมีความจาํเป็นที่จะต้องได้มาซ่ึงอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือ

กจิการใด ๆ อนัจาํเป็นเพ่ือการอนัเป็นสาธารณปูโภค  จะดาํเนินการขอออกพระราชกฤษฎีกากาํหนด

เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  (พ.ร.ฎ.)  เป็นบริเวณกว้างตลอดแนว  เพ่ือครอบคลุมพ้ืนที่ที่คาดว่า

จะต้องเวนคืนเป็นเขตก่อสร้าง  เน่ืองจากว่าในขณะที่เสนอขอออกพระราชกฤษฎีกาน้ัน  หน่วยงานของ

รัฐยังมิได้ดาํเนินการออกแบบก่อสร้างจนถึงข้ันรายละเอียด  จาํเป็นต้องมีการปรับเขตพ้ืนที่และแบบ

ก่อสร้างให้เหมาะสมกบัภมิูประเทศและข้อเทจ็จริงในสนามในระหว่างก่อสร้าง                        

                    การประกาศพระราชกฤษฎีกาเป็นบริเวณกว้าง ๆ น้ัน  หน่วยงานของรัฐทราบดีว่าย่อม

ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและกังวลใจแก่เจ้าของที่ดินอยู่บ้าง  เพราะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการลงทุน

สิ่งปลูกสร้างในเขตพระราชกฤษฎีกา  ซ่ึงเร่ืองน้ีเม่ือหน่วยงานของรัฐได้กาํหนดแนวเขตที่จะเวนคืนเป็น

การแน่นอนแล้วกพ็ร้อมที่จะบริการช้ีแนวเขตที่ถูกเวนคืนให้ 

572 มาตรา 9 วรรค 1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 
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  สาํหรับการทาํนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินในเขตพระราชกฤษฎีกา เช่น  การซ้ือขาย

หรือการโอนเปล่ียนแปลงสามารถกระทาํได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ  ส่วนการปลูก

สร้างใด ๆ ในที่ดินควรตรวจสอบกบัหน่วยงานของรัฐก่อน 

 ก. การออกพระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตทีดิ่นในบริเวณทีจ่ะเวนคืน 

 พระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนต้องระบุ575

574 

(1) ความประสงค์ของการเวนคืน 

(2) เจ้าหน้าที่เวนคืน 

(3) กาํหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเทา่ที่จาํเป็น 

                ให้มีแผนที่หรือแผนผังประเมินเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนและแสดงเขตที่ดินที่อยู่ใน

บริเวณที่ประเมินน้ัน ติดไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกาน้ัน  แผนที่หรือแผนผังดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหน่ึง

แห่งพระราชกฤษฎีกา     

                 พระราชกฤษฎีกาเช่นว่าน้ีให้ใช้บังคับได้มีกาํหนด 2 ปี หรือตามกาํหนดเวลาที่ระบุไว้ในพระ

ราชกฤษฎีกาน้ัน แต่ต้องไม่เกนิ 4 ปี แล้วแต่จะเหน็ว่าจาํเป็นเพ่ือทาํการสาํรวจที่ดินที่จะต้องเวนคืนน้ัน

576

575                     

                 เม่ือพระราชกฤษฎีกาที่ออกใช้บังคับแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่

ปิดประกาศสาํเนาแห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  พร้อมทั้งแผนที่หรือแผนผังท้ายพระราชกฤษฎีกาไว้

โดยเปิดเผย ณ สถานที่ดังต่อไปน้ี577

576 

(1) ที่ทาํการของเจ้าหน้าที่ 

          (2) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สาํนักงานเขต และที่ทาํการแขวง หรือศาลากลาง

จังหวัด ที่ว่าการอาํเภอหรือกิ่งอาํเภอ ที่ทาํการตาํบลและที่ทาํการผู้ใหญ่บ้าน แล้วแต่กรณี แห่งท้องที่ที่

อสงัหาริมทรัพย์ซ่ึงจะต้องเวนคืนน้ันต้ังอยู่ 

            (3) สาํนักงานที่ดินจังหวัด และที่ทาํการที่ดินอาํเภอ แห่งท้องที่ที่อสงัหาริมทรัพย์ซ่ึง

จะต้องเวนคืนน้ันต้ังอยู่           

       ข.การแต่งตัง้คณะกรรมการกาํหนดราคาเบ้ืองตน้และหลกัเกณฑก์ารกาํหนดราคา 

               เม่ือได้ดาํเนินการสาํรวจที่ที่จะต้องเวนคืนเสรจ็เป็นบางส่วนหรือแล้วเสรจ็ทั้งหมด ให้

เจ้าหน้าที่เสนอรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงภายใน 30 

วันนับแต่วันที่สาํรวจแล้วเสรจ็ ประกอบด้วยผู้แทนของเจ้าหน้าที่หน่ึงคน ผู้แทนกรมที่ดินหน่ึงคน 

ผู้แทนของหน่วยงานอื่นของรัฐหน่ึงคน และผู้แทนของสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือทาํหน้าที่กาํหนดราคา

574  มาตรา 6พระราชบัญญัตว่ิาด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 
575 มาตรา 6 วรรคท้าย พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 
576 มาตรา 7 พระราชบัญญัตว่ิาด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 
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เบ้ืองต้นของอสงัหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน และจาํนวนเงินค่าทดแทน   ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกาที่

ออก ผ่านเขตท้องที่ใด ให้มีผู้แทนของสภาท้องถิ่นน้ันแห่งละหน่ึงคนเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย578

577 

 ในการกาํหนดราคาเบ้ืองต้นของอสังหาริมทรัพย์และจาํนวนเงินค่าทดแทน ให้

คณะกรรมการกาํหนดโดยอาศัยหลักเกณฑ ์คือ 

(1) ผู้มีสทิธิได้รับเงินค่าทดแทน579

578 

(ก) เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซ่ึงที่ดินที่ต้องเวนคืน 

(ข) เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ร้ือถอนไม่ได้ ซ่ึงมีอยู่ในที่ดินที่

ต้องเวนคืนน้ันในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ หรือได้ปลูกสร้างข้ึนภายหลังโดย

ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ 

(ค) ผู้เช่าที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในที่ดินที่ต้องเวนคืน แต่

การเช่าน้ันต้องมีหลักฐานเป็นหนังสอื  ซ่ึงได้ทาํไว้ก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาฯ หรือได้ทาํข้ึน

ภายหลังโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่  และการเช่าน้ันยังมิได้ระงับไปในวันที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับ

มอบหมายจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าครอบครองที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว แต่เงินค่าทดแทน

ในการเช่าน้ีพึงกาํหนดให้เฉพาะที่ผู้เช่าได้เสยีหายจริงโดยเหตุที่ต้องออกจากที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูก

สร้างดังกล่าวก่อนสญัญาเช่าระงับ 

(ง) เจ้าของต้นไม้ยืนต้นที่ข้ึนอยู่ในที่ดินในวันที่ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาฯ 

(จ) เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ร้ือถอนได้ ซ่ึงมีอยู่ในดินที่ต้อง

เวนคืนน้ัน  ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาฯ  แต่ต้องไม่เป็นผู้ซ่ึงจาํต้องร้ือถอนโรงเรือนหรือสิ่งปลูก

สร้างดังกล่าวไปเม่ือได้รับแจ้งจากเจ้าของที่ดิน เงินค่าทดแทนน้ีพึงกาํหนดให้เฉพาะค่าร้ือถอน ค่าขน

ย้าย และค่าปลูกสร้างใหม่เท่าน้ัน 

           (ฉ) บุคคลผู้เสียสิทธใินการใช้ทาง วางทอ่นํา้ ทอ่ระบายนํา้ สายไฟฟ้า หรือสิ่ง

อื่นซ่ึงคล้ายกนัผ่านที่ดินที่ต้องเวนคืนน้ันตามมาตรา 1349 หรือมาตรา 1352 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์  ในกรณีที่บุคคลเช่นว่าน้ันได้จ่ายค่าทดแทนในการใช้สทิธดัิงกล่าวให้แก่เจ้าของที่ดินที่ต้อง

เวนคืนแล้ว 

(2) วธีิการคํานวณเงินค่าทดแทน  

เงินค่าทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสทิธิได้รับเงินค่าทดแทนข้างต้น   ถ้ามิได้บัญญัติไว้เป็น

เป็นพิเศษในพระราชบัญญัติเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ฉบับใดโดยเฉพาะแล้ว ให้กาํหนดโดยคาํนึงถึง580

579 

             (ก) ราคาที่ซ้ือขายกนัตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้อง

เวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาฯ 

577 มาตรา 9 วรรค 2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 
578 มาตรา 18 พระราชบัญญัตว่ิาด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 
579  มาตรา 21 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 
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 (ข) ราคาของอสงัหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพ่ือประโยชน์แก่การเสยีภาษี

บาํรุงท้องที่ 

 (ค) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสทิธแิละ

นิติกรรม 

 (ง) สภาพและที่ต้ังของอสงัหาริมทรัพย์น้ัน และ 

 (จ)  เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน 

ทั้งน้ี เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม         

 

กรณีอสงัหาริมทรพัยมี์ราคาสงูข้ึนหรือลดลง 

1 ถ้าการงานหรือกจิการอย่างใดที่ทาํไปในการเวนคืน ได้กระทาํให้อสังหาริมทรัพย์ที่เหลืออยู่

น้ันมีราคาสงูข้ึน ให้เอาราคาที่สูงข้ึนน้ันหักออกจากเงินค่าทดแทน แต่ไม่ให้ถือว่าราคาอสงัหาริมทรัพย์ที่

ทวีข้ึนน้ันสงูไปกว่าจาํนวนเงินค่าทดแทนเพ่ือจะให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายกลับ

ต้องใช้เงินให้อกี 

           2  ถ้าต้องเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แต่เพียงส่วนหน่ึง และส่วนที่เหลือน้ันราคาลดลงให้กาํหนดเงิน

ค่าทดแทนให้เฉพาะสาํหรับส่วนที่เหลืออนัราคาลดลงน้ันด้วย 

            การคาํนวณว่าอสงัหาริมทรัพย์ใดมีราคาสูงข้ึนตามวรรคสอง หรือราคาลดลง ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑวิ์ธกีารที่กาํหนดในพระราชกฤษฎีกา 

           3.ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่อาศัยหรือประกอบการค้าขาย หรือการ

งานอนัชอบด้วยกฎหมายอยู่ในอสงัหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนน้ัน และบุคคลดังกล่าวได้รับความเสยีหาย

เน่ืองจากการที่ต้องออกจากอสงัหาริมทรัพย์น้ัน ให้กาํหนดเงินค่าทดแทนให้สาํหรับความเสียหายน้ัน

ด้วย 

กรณีเจา้ของไดที้ดิ่นใดมาโดยมิไดใ้ชอ้ยู่อาศัยหรือใชป้ระกอบการทาํมาหาเล้ียงชีพ  หรือทาํ

ประโยชนใ์นทีดิ่นนัน้อย่างแทจ้ริง  

ในกรณีที่เจ้าของได้ที่ดินใดมาโดยมิได้ใช้อยู่อาศัยหรือใช้ประกอบการทาํมาหาเล้ียงชีพ  หรือทาํ

ประโยชน์ในที่ดินน้ันอย่างแท้จริง  ถ้าหากมีการเวนคืนที่ดินน้ันภายใน 5 ปีนับแต่วันที่เจ้าของได้ที่ดิน

น้ันมาจะกาํหนดเงินค่าทดแทนให้ตํ่ากว่าเงินค่าทดแทนที่กาํหนดตามมาตรา 21 กไ็ด้  แต่ต้องไม่น้อย

กว่าราคาที่ดินในขณะที่เจ้าของได้ที่ดินน้ันมา581

580 

ขอ้ยกเวน้การคิดเงินค่าทดแทน 

ห้ามมิให้คิดเงินค่าทดแทนสาํหรับราคาที่ดินที่สงูข้ึนเพราะทรัพย์สนิ ดังต่อไปน้ีคือ582

581 

580 มาตรา 22 พระราชบัญญัตว่ิาด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 
581 มาตรา 24 พระราชบัญญัตว่ิาด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 
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(1) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้สร้างหรือต่อเติมข้ึนใหม่  การเพาะปลูก การทาํให้

ที่ดินเจริญข้ึน หรือการเช่า ที่ได้ทาํข้ึนภายหลังวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาฯ  โดยมิได้รับอนุญาตจาก

เจ้าหน้าที่ เว้นแต่การทาํนา ทาํไร่ หรือทาํสวนตามที่จัดทาํอยู่ตามปกติ 

             2) โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้สร้างหรือต่อเติมข้ึนใหม่ การเพาะปลูก การทาํให้

ที่ดินเจริญข้ึน หรือการเช่า ที่ปรากฏว่าได้ทาํข้ึนก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาฯ  โดยอุบายฉ้อฉล

เพ่ือประสงค์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทน 

           ทั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ต้องกาํหนดราคาเบ้ืองต้นของอสังหาริมทรัพย์และจาํนวนเงินค่า

ทดแทน และดาํเนินการให้แล้วเสรจ็และประกาศราคาที่กาํหนดไว้ ณ สถานที่ดังต่อไปน้ีภายใน180 วัน

นับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง    

           (1) ที่ทาํการของเจ้าหน้าที่ 

          (2) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สาํนักงานเขต และที่ทาํการแขวง หรือศาลากลาง

จังหวัด ที่ว่าการอาํเภอหรือกิ่งอาํเภอ ที่ทาํการตาํบลและที่ทาํการผู้ใหญ่บ้าน แล้วแต่กรณ ีแห่งท้องที่ที่

อสงัหาริมทรัพย์ซ่ึงจะต้องเวนคืนน้ันต้ังอยู่ 

           (3) สาํนักงานที่ดินจังหวัด และที่ทาํการที่ดินอาํเภอ แห่งท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์ซ่ึง

จะต้องเวนคืนน้ันตั้งอยู่ 

ในกรณีที่มีเหตุจาํเป็นทาํให้ไม่สามารถดาํเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในกาํหนดเวลาตาม

วรรคสี่ได้ คณะกรรมการจะขอให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวขยายเวลาออกไป

อกีกไ็ด้ แต่ต้องไม่เกนิ 180 วัน 

กรณีทีดิ่นทีเ่หลือจากการเวนคืนใชก้ารไม่ไดแ้ลว้583

582 

 (1)  ในกรณีที่ต้องเวนคืนโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นแต่เพียงบางส่วน  เจ้าของ

จะร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนส่วนที่เหลืออยู่ซ่ึงใช้การไม่ได้แล้วด้วยกไ็ด้ 

ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ยอมเวนคืนตามคาํร้องขอของเจ้าของ เจ้าของมีสทิธอิุทธรณ์ต่อ

รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาฯ  หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืน

อสงัหาริมทรัพย์ฉบับน้ัน ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสอืจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับ

มอบหมายจากเจ้าหน้าที่  ทั้งน้ี ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสรจ็สิ้นภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับคาํ

อุทธรณ์  มิฉะน้ันให้ถือว่ารัฐมนตรีวินิจฉัยให้เจ้าหน้าที่เวนคืนตามคาํร้องขอของเจ้าของ  คาํวินิจฉัยของ

รัฐมนตรีให้เป็นที่สดุ 

 (2)   ในกรณีที่ต้องเวนคืนที่ดินแปลงใดแต่เพียงบางส่วนถ้าเน้ือที่ดินส่วนที่เหลืออยู่น้ัน

น้อยกว่า 25 ตารางวา หรือด้านหน่ึงด้านใดน้อยกว่า5 วา  และที่ดินส่วนที่เหลืออยู่น้ันมิได้ติดต่อเป็นผืน
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เดียวกนักบัที่ดินแปลงอื่นของเจ้าของเดียวกนั  หากเจ้าของร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือจัดซ้ือที่ดิน

ส่วนที่เหลือด้วย584

583 

ในการดาํเนินการตาม(1) และ (2)  ให้นาํมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 33 มาใช้

บังคับโดยอนุโลม 

ค.  อํานาจในการตกลงราคาของเจา้หนา้ที่585

584 

1. ในระหว่างใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาฯ  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก

เจ้าหน้าที่มีอาํนาจตกลงซ้ือขาย และกาํหนดจาํนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนจาก

เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือดาํเนินการจัดซ้ือและจ่ายค่าทดแทนอสงัหาริมทรัพย์

ดังกล่าวต่อไป  แต่จะให้ราคาหรือค่าทดแทนอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวเกนิกว่าราคาเบ้ืองต้นที่คณะ

กรรมการฯ กาํหนดไว้ไม่ได้ 

          2. ในกรณทีี่สามารถตกลงซ้ือขายอสงัหาริมทรัพย์ที่จะถูกเวนคืนได้ แต่ไม่อาจตกลงกนัได้

ในเร่ืองจาํนวนเงินค่าทดแทน หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายจะขอรับเงินค่า

ทดแทนตามราคาเบ้ืองต้นที่คณะกรรมการฯ กาํหนดไว้ไปก่อน โดยสงวนสทิธอิุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีตาม

มาตรา 25 กใ็ห้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ดาํเนินการทาํสญัญา โดยมีเง่ือนไข

ดังกล่าว แล้วจ่ายค่าทดแทนไปก่อนได้ 

3. ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาฯ เหน็ว่า เม่ือคณะกรรมการได้

ประกาศราคาเบ้ืองต้นสาํหรับที่ดินที่จะเวนคืนทั้งหมดหรือบางส่วนแล้ว ถ้าปรากฏว่าราคาของที่ดินได้

เพ่ิมสูงข้ึนเป็นลาํดับ และราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าหน้าที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถูกเวนคืน หรือราคา

เบ้ืองต้นของอสงัหาริมทรัพย์ที่คณะกรรมการได้กาํหนดและประกาศไปแล้ว   ก่อให้เกิดความไม่เป็น

ธรรมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง   รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอาํนาจสั่งให้คณะกรรมการ หรือ

คณะกรรมการที่แต่งต้ังข้ึนใหม่ตามหลักเกณฑใ์นมาตรา 9 แก้ไขราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือราคา

เบ้ืองต้นสาํหรับที่ดินเสยีใหม่ตามหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติได้  และให้ถือว่าราคา

ของอสังหาริมทรัพย์ที่แก้ไขแล้วเป็นราคาซ้ือขายที่ตกลงกนัใหม่แทนราคาเดิม และราคาเบ้ืองต้นที่แก้ไข

แล้วเป็นราคาเบ้ืองต้นที่คณะกรรมการกาํหนด แล้วแต่กรณี 

ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสอืภายใน 120 วัน นับแต่

วันที่ประกาศแก้ไขแจ้งให้ผู้มีสทิธิมารับเงินซ่ึงเป็นราคาของอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่เพ่ิมข้ึน และให้นาํ

มาตรา 28 วรรคสอง และมาตรา 33 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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 ง. การจา่ยเงินค่าทดแทน  การจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลง  หรือสญัญาซ้ือขาย   

   1.  การจ่ายเงินค่าทดแทน  ในกรณีที่มีการตกลงซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์กันได้

และได้ทาํบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาซ้ือขายแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่

จ่ายเงินค่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมดให้แก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

ภายใน 120 วันนับแต่วันที่ทาํสญัญาซ้ือขาย586

585 

   กรณีเป็นที่ดิน  หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินค่าทดแทนเม่ือเจ้าของทรัพย์สินได้

จดทะเบียนหรือแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนแล้ว 

           2.ในการทาํสญัญาซ้ือขาย หากปรากฏว่าอสงัหาริมทรัพย์ที่ซ้ือขายมีหนังสอื

แสดงสทิธใินที่ดินให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสอืแจ้งให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินทราบและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวดาํเนินการแก้ไขหลักฐาน

ทางทะเบียนในหนังสอืแสดงสทิธิในที่ดินทั้งฉบับที่เกบ็รักษาไว้ ณ สาํนักงานที่ดิน ที่ทาํการที่ดินอาํเภอ

หรือที่ทาํการที่ดินกิ่งอาํเภอและฉบับที่ผู้มีสิทธใินที่ดินยึดถือไว้โดยให้ถือว่าเป็นการจดทะเบียนสิทธแิละ

นิติกรรมตามกฎหมายและให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม และค่าอากรแสตมป์  ทั้งน้ี ให้ถือว่าได้มีการ

โอนกรรมสทิธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวนับแต่วันชาํระเงินตามวรรคหน่ึง 

                      3. เพ่ือประโยชน์แก่การทาํทะเบียนให้ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

มาตรา 71 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินมีอาํนาจเรียกหนังสือแสดงสทิธใินที่ดิน ฉบับที่เจ้าของหรือผู้

ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายยึดถือไว้ และทาํการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนให้ถูกต้อง โดย

เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซ่ึงอสังหาริมทรัพย์น้ันจะนาํไปมอบต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง หรือจะส่งไปโดยทางไปรษณีย์ตอบรับกไ็ด้ 

                     4.  ในกรณีที่อสงัหาริมทรัพย์ที่จะซ้ือขาย ไม่มีหนังสอืแสดงสิทธใินที่ดิน ให้

เจ้าหน้าที่แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง ประกอบด้วยนายอาํเภอหรือปลัดอาํเภอผู้เป็นหัวหน้า

ประจาํกิ่งอาํเภอแห่งท้องที่ที่อสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวตั้งอยู่หรือผู้แทน พนักงานที่ดินอาํเภอ หรือ

พนักงานที่ดินกิ่งอาํเภอหรือผู้แทน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ที่อสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวต้ังอยู่ และผู้แทนของ

เจ้าหน้าที่ เพ่ือดาํเนินการสอบสวนให้ทราบถึงผู้มีสทิธิในอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว  เม่ือทราบถึงผู้มีสทิธิ

ในอสงัหาริมทรัพย์แล้วจึงให้ดาํเนินการทาํสญัญาซ้ือขายอสงัหาริมทรัพย์ได้   ในการสอบสวนเพ่ือทราบ

ถึงผู้มีสิทธใินอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหน่ึง ให้นาํบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดินเกี่ยวกบัการ

รังวัดที่ดินมาใช้บังคับโดยอนุโลม587

586 
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                               จ.การเวนคืนกรณีทีมี่ความจาํเป็นเร่งด่วน 

                        1. ถ้าเจ้าหน้าที่เหน็ว่าการเวนคืนที่ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาฯ  แล้ว หากเน่ินช้าไป

จะเป็นอุปสรรคอย่างมากแก่การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมหรือประโยชน์ของรัฐอนัสาํคัญอย่างอื่น ให้

คณะรัฐมนตรีมีอาํนาจประกาศในราชกจิจานุเบกษากาํหนดให้การเวนคืนน้ันเป็นกรณีที่มีความจาํเป็น

โดยเร่งด่วนได้588

587 

                    เม่ือคณะรัฐมนตรีได้ประกาศตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับ

มอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอาํนาจเข้าครอบครองหรือใช้อสงัหาริมทรัพย์น้ันได้ก่อนที่จะมีการเวนคืน  

แต่ต้องมีหนังสอืแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซ่ึงอสังหาริมทรัพย์น้ันทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน และเจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ต้องจัดให้มีการจ่าย

หรือวางเงินค่าทดแทนที่กาํหนดข้ึน โดยให้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินก่อนการเข้าครอบครองหรือใช้ที่ดิน  

ถ้าเป็นอสงัหาริมทรัพย์อื่น และเป็นกรณีที่สามารถตกลงกันได้ให้จ่ายตามราคาที่ได้ตกลงกนั  แต่ต้อง

ไม่เกนิราคาเบ้ืองต้นที่คณะกรรมการกาํหนดตามมาตรา 9 หากเป็นกรณีที่ไม่อาจตกลงกนัได้ เม่ือ

เจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ได้วางเงินค่าทดแทนตามมาตรา 31 แล้ว ให้มีอาํนาจ

เข้าครอบครองหรือใช้อสงัหาริมทรัพย์น้ันได้ 

         ดังน้ันเม่ือประกาศใช้ พ.ร.ฎ. และมีประกาศกาํหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความ

จาํเป็นโดยเร่งด่วนแล้ว  หากเจ้าของทรัพย์สินไม่ยินยอมจัดทาํบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาซ้ือขายหรือ

ยินยอมจัดทาํบันทึกข้อตกลง  หรือสัญญาซ้ือขายแต่ไม่มารับเงินค่าทดแทนภายในกําหนดเวลา  

เจ้าหน้าที่จะนาํเงินไปวางต่อศาลหรือต่อสาํนักงานวางทรัพย์  หรือนาํเงินไปฝากธนาคารออมสินในช่ือ

ของผู้มีสิทธิได้รับเงิน          ค่าทดแทนถ้าเจ้าของทรัพย์สินไม่ร้องขอรับเงินภายใน 10 ปี  นับแต่วันที่

ได้นาํเงินวางต่อศาลหรือต่อสาํนักงานวางทรัพย์หรือฝากธนาคารออมสิน  เงินค่าทดแทนน้ันจะตกเป็น

ของแผ่นดิน 

                  ฉ.  การใชอํ้านาจตามกฎหมายเพือ่ครอบครองร้ือถอนส่ิงปลกูสรา้ง 

 1.ในกรณีที่มีความจาํเป็นต้องร้ือถอนสิ่งปลูกสร้าง ขนย้ายทรัพย์สนิหรือ

ดาํเนินการใดๆ เกี่ยวกบักจิการที่จะต้องมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์น้ัน เม่ือได้จ่ายเงินหรือวางเงินค่า

ทดแทนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสอืแจ้งให้เจ้าของหรือผู้

ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายดาํเนินการร้ือถอนสิ่งปลูกสร้าง ขนย้ายทรัพย์สนิ หรือดาํเนินการ

ดังกล่าวภายในเวลาที่กาํหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 60 วันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสอืแจ้ง ถ้าเจ้าของหรือผู้

ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ดาํเนินการภายในเวลาที่กาํหนด ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับ

มอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอาํนาจดาํเนินการเช่นว่าน้ันได้เอง โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ

ด้วยกฎหมายซ่ึงอสังหาริมทรัพย์น้ันเป็นผู้เสยีค่าใช้จ่าย  และถ้ามีความเสยีหายเกิดข้ึนเป็นพิเศษ

เน่ืองจากการเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์โดยเร่งด่วนเช่นน้ัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับ

มอบหมายจากเจ้าหน้าที่ชดใช้เงินค่าทดแทนสาํหรับความเสยีหายส่วนน้ีด้วย ตามความเป็นธรรม 
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 2. ในกรณทีี่ไม่สามารถส่งหนังสอืแจ้งให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ

ด้วยกฎหมายได้ ให้แจ้งโดยวิธปิีดประกาศแจ้งความไว้ ณ ที่ซ่ึงอสังหาริมทรัพย์น้ันต้ังอยู่ และ ณ 

สถานที่ตามมาตรา 7 โดยระบุกาํหนดเวลาที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะเข้า

ดาํเนินการตามวรรคสอง หรือวรรคสาม ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า 75 วันนับแต่วันปิดประกาศแจ้งความ เม่ือ

ได้ปฏบัิติแล้ว  ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายได้รับหนังสอืแจ้งน้ันแล้ว 

 3.  ในการดาํเนินการตามข้อ 3.แล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก

เจ้าหน้าที่มีอาํนาจเกบ็รักษาสิ่งปลูกสร้างที่ถูกร้ือถอนหรือทรัพย์สนิที่ถูกขนย้ายไว้ ณ สถานที่ใดๆ โดย

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซ่ึงอสังหาริมทรัพย์น้ันเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการเกบ็

รักษา แต่ถ้าสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สนิเช่นว่าน้ันเป็นของเสยีง่าย หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยง

ความเสียหาย  หรือค่าใช้จ่ายจะเกนิส่วนแห่งค่าของสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สนิเช่นว่าน้ัน  ให้เจ้าหน้าที่

หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอาํนาจที่จะขายได้ทนัท ีโดยวิธกีารขายทอดตลาดหรือวิธอีื่น

ตามที่เหน็สมควร แล้วเกบ็เงินสทุธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายไว้แทนได้589

588 

 4.ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายมิได้เรียกเอาสิ่ง

ปลูกสร้าง ทรัพย์สนิ หรือเงินที่เกบ็ไว้แทนน้ัน แล้วแต่กรณี ภายในห้าปีนับแต่วันที่มีการร้ือถอนหรือขน

ย้าย ให้สิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สิน หรือเงินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน 

ช การตราพระราชบญัญติัเวนคืนฯ 

 1. เม่ือทราบข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอนแล้ว 

ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนเพ่ือเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยให้ระบุที่ดินหรืออสงัหาริมทรัพย์

อย่างอื่นที่ต้องเวนคืนพร้อมทั้งรายช่ือเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย590

589  ให้มีแผนที่

หรือแผนผังแสดงเขตอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนอย่างชัดเจนไว้ท้ายพระราชบัญญัติเวนคืน

อสงัหาริมทรัพย์ และให้ถือว่าแผนที่หรือแผนผังน้ันเป็นส่วนหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติน้ัน   เขต

อสงัหาริมทรัพย์น้ันต้องปักหลักหมายเขตไว้โดยชัดเจนก่อนที่จะออกพระราชบัญญัติ 

 2.  ให้กรรมสิทธิ์ในอสงัหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนตกเป็นของเจ้าหน้าที่นับแต่

วันที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ฯ ใช้บังคับ แต่เจ้าหน้าที่จะมีสิทธเิข้าครอบครองหรือใช้

อสงัหาริมทรัพย์น้ันได้ กต่็อเม่ือได้จ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีแล้ว 

 3.ในกรณีที่มีจาํนอง บุริมสทิธ ิหรือทรัพยสิทธอิย่างอื่น เหนืออสังหาริมทรัพย์

ที่ต้องเวนคืน ให้จาํนอง บุริมสิทธ ิหรือทรัพยสทิธเิช่นว่าน้ันเป็นอนัสิ้นสดุลง โดยผู้รับจาํนอง ผู้ทรง

บุริมสทิธิ หรือบุคคลผู้รับประโยชน์จากทรัพยสทิธดัิงกล่าวยังคงมีสิทธิที่จะได้รับชาํระหน้ีหรือรับชดใช้

จากเงินค่าทดแทนสาํหรับอสังหาริมทรัพย์น้ันอยู่ต่อไป  แต่จะต้องร้องขอรับชาํระหน้ีหรือรับชดใช้
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ภายในหกสบิวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสอืแจ้ง ถ้าผู้มีสิทธใินทรัพย์สนิน้ันโอนสิทธใิห้แก่บุคคลภายนอก 

ผู้รับโอนน้ันมีสทิธิที่จะเรียกร้องได้กแ็ต่เฉพาะเงินค่าทดแทนเทา่น้ัน591

590 

 4.  ในกรณีที่มีที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์อยู่ในเขตบริเวณที่ดินที่ที่จะเวนคืนและมี

ความจาํเป็นที่จะต้องได้มาซ่ึงที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าว เพ่ือกจิการที่จะมีการเวนคืนน้ัน ถ้าได้มีการ

ตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ฯ แล้ว ให้ถือว่าพระราชบัญญัติน้ันเป็นพระราชบัญญัติโอน

กรรมสทิธิ์ที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ด้วย592

591 

 5.  หน่วยงานของรัฐจะดาํเนินการขอออกพระราชบัญญัติรายที่กรรมสิทธิ์ยังไม่

ตกเป็นของรัฐ  รวมทั้งรายที่ได้วางเงินไว้ต่อศาลหรือวางเงินไว้ต่อสาํนักงานวางทรัพย์หรือฝากเงินไว้กับ

ธนาคารออมสนิ  ทั้งน้ี  เพ่ือให้กรรมสทิธิ์ในอสงัหาริมทรัพย์ตกเป็นของรัฐ 

ฌ สรุปสิทธิ  หนา้ทีแ่ละผลประโยชนข์องผูถ้กูเวนคืน 

  ข้ันการจัดซ้ือโดยวิธปีรองดอง 

  1.  อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าสาํรวจ  ปักหลักแนวเขตทาง 

  2.  ย่ืนคาํขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินต่อสาํนักงานที่ดิน  โดยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใน

การรังวัดแบ่งแยก  หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้จ่ายเอง 

  3.  นาํช้ีหมุดหลักเขตที่ดิน 

  4.  นาํสาํรวจสิ่งปลูกสร้าง  ต้นไม้ยืนต้น 

  5.  แสดงเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  บัตรประชาชน  ทะเบียนบ้าน  หลักฐาน

กรรมสิทธิ์ที่ดิน  (โฉนด  น.ส.3  น.ส.3ก  ฯลฯ)  ทะเบียนสมรสและอื่น ๆ  เช่น  เอกสารแสดงรายได้

จากการเช่าหรือประกอบการค้า  หลักฐานการเสยีภาษีหรือรายได้จากการประกอบอาชีพอันชอบด้วย

กฎหมายตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ 

  6.  ให้ถ้อยคาํแก่เจ้าหน้าที่ตามความจริง 

  7.  ลงช่ือรับรองการให้ถ้อยคาํ  รับรองแนวเขตที่ดิน  รับรองรายละเอียด  สิ่งปลูกสร้าง

และรับรองต้นไม้ยืนต้น 

  8.  ไม่มีสทิธอิุทธรณ์เงินค่าทดแทน 

  ข้ันพระราชกฤษฎีกา  (พ.ร.ฎ.) 

  เม่ือดาํเนินการตามข้อ 1 – 7  เช่นเดียวกันกับในข้ันปรองดองแล้ว  ผู้ถูกเวนคืนในข้ัน 

พ.ร.ฎ. จะมีสทิธ ิ หน้าที่  เพ่ิมเติมคือ 

  1.  กรณีตกลงราคาหรือทาํสัญญาที่ดิน  เจ้าของมีหน้าที่ไปแก้ไขหลักฐานทางทะเบียน

หรือจดทะเบียน  โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานดาํเนินการกบัสาํนักงานที่ดิน 

  2.  ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์ 
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                            3.  กรณีที่ดินติดจาํนองจะต้องดาํเนินการปลอดจาํนองก่อน  หรือได้รับความยินยอม

จากผู้รับจาํนองเป็นหลักฐานก่อนรับเงิน 

  4.  มีสิทธไิดรับดอกเบ้ียในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจ่ายเงินค่าทดแทนพ้นกาํหนด 120 

วัน  นับแต่วันทาํบันทกึข้อตกลงหรือสญัญาซ้ือขายน้ัน 

  5.  หากไม่พอใจในราคาหรือจาํนวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการฯ กาํหนดสามารถรับ

เงินไปก่อน  แล้วย่ืนอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน 60 วัน  นับแต่วันที่ได้รับ

หนังสอืแจ้งให้ไปรับเงินค่าทดแทน  โดยสามารถย่ืนอุทธรณ์เป็นหนังสือด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์

ตอบรับ 

 

  ญ การวางเงินค่าทดแทน 593

592 

                      หลักเกณฑ์  

  ในการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์  ถ้าจะต้องมีการวางเงินค่าทดแทนไม่ว่าเน่ืองในกรณี

ใดๆ ให้กระทาํโดยการนาํเงินไปวางต่อศาลหรือสาํนักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กบัธนาคารออมสนิใน

ช่ือของผู้มีสิทธไิด้รับเงินค่าทดแทนโดยแยกฝากเป็นบัญชีเฉพาะราย  ในการน้ีถ้ามีดอกเบ้ียหรือดอกผล

ใดเกดิข้ึนเน่ืองจากการฝากเงินน้ันให้ตกเป็นสิทธแิก่ผู้มีสิทธไิด้รับเงินค่าทดแทนน้ันด้วย 

                         ในการไปรับเงินฝากจากธนาคารออมสนิน้ัน ให้ผู้ซ่ึงประสงค์จะขอรับเงินแจ้งให้

เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันเพ่ือเจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะได้

ดาํเนินการเบิกจ่ายให้ 

                         หลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการนาํเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือสาํนักงานวางทรัพย์  

หรือฝากไว้กบัธนาคารออมสนิ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาํหนด 

   วิธกีารดาํเนินการ 

       การวางเงินค่าทดแทนตามมาตรา 13 วรรคสอง มาตรา 28 วรรคสอง หรือมาตรา 29ให้

เจ้าหน้าที่ปฏบัิติ ดังน้ี594

593 

                     (1) ในกรณีที่มีประกาศกาํหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจาํเป็นโดยเร่งด่วน ให้

เจ้าหน้าที่มีหนังสอืแจ้งให้ผู้มีสทิธิได้รับเงินค่าทดแทนมารับเงินค่าทดแทนภายในระยะเวลาที่กาํหนด 

แต่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน และให้แจ้งด้วยว่า หากไม่ติดต่อรับเงินค่าทดแทน

ภายในกาํหนดระยะเวลาดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะดาํเนินการวางเงินค่าทดแทน 

                     (2) ในกรณีที่ได้ตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสอืแจ้ง

ให้ผู้มีสิทธไิด้รับเงินค่าทดแทนมารับเงินค่าทดแทนภายในระยะเวลาที่กาํหนดซ่ึงต้องไม่เกนิ 120 วันนับ
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แต่วันที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ใช้บังคับหรือนับแต่วันที่คณะกรรมการตามมาตรา 23 ได้

กาํหนดเงินค่าทดแทนแล้ว  สาํหรับในกรณีที่มีการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ที่ที่จะ

เวนคืนและในพระราชบัญญัติเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ฉบับน้ันมิได้กาํหนดเร่ืองค่าทดแทนไว้เป็นอย่าง

อื่นแล้วแต่กรณี และให้แจ้งด้วยว่า หากไม่ติดต่อขอรับเงินค่าทดแทนภายในกาํหนดระยะเวลาดังกล่าว 

เจ้าหน้าที่จะดาํเนินการวางเงินค่าทดแทน 

       (3) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้มีหนังสอืแจ้งให้ผู้มีสทิธิได้รับเงินค่าทดแทนมารับเงินค่า

ทดแทนตาม (1)หรือ (2) แล้ว ปรากฏว่าไม่สามารถแจ้งให้ผู้มีสทิธไิด้รับเงินค่าทดแทนทราบได้ให้

เจ้าหน้าที่แจ้งโดยวิธปีระกาศแจ้งความไว้ ณ ที่ซ่ึงอสังหาริมทรัพย์น้ันต้องอยู่และสถานที่ตามมาตรา 7 

โดยระบุกาํหนดเวลาที่เจ้าหน้าที่จะดาํเนินการวางเงินค่าทดแทนซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าเจด็สบิห้าวันนับแต่

วันปิดประกาศแจ้งความ 

                   เม่ือได้ดาํเนินการตามข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าผู้มีสิทธไิด้รับเงินค่าทดแทนไม่มารับเงินค่า

ทดแทน หรือในกรณีที่ไม่อาจจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธไิด้รับเงินค่าทดแทนรายใดได้ตามมาตรา 

28วรรคสอง หรือมาตรา 29 ให้เจ้าหน้าที่วางเงินทดแทนโดยฝากไว้กบัธนาคารออมสนิแห่งท้องที่ที่

อสงัหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนต้ังอยู่ ในกรณีท้องททีี่อสังหาริมทรัพย์น้ันต้ังอยู่มีธนาคารออมสนิหลายแห่ง

ให้ฝากไว้กบัธนาคารออมสนิแห่งใดแห่งหน่ึงที่เหน็ว่าเป็นการสะดวกแก่ผู้มีสิทธไิด้รับเงินค่าทดแทน 

เว้นแต่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เหน็ว่าการวางเงินค่าทดแทนต่อศาลหรือสาํนักงานวางทรัพย์ที่มีเขตอาํนาจ

ตามกฎหมาย จะเป็นประโยชน์แก่การดาํเนินการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์น้ันมากกว่า หรือผู้มีสทิธิได้รับ

เงินค่าทดแทนได้แจ้งเป็นหนังสอืภายในกาํหนดเวลาตามข้อ 5 ว่าประสงค์จาํนาํเงินค่าทดแทนไปวางต่อ

ศาลหรือสาํนักงานวางทรัพย์595

594 

       (4)  ในการวางเงินค่าทดแทน ให้เจ้าหน้าที่ปฏบัิติ ดังน้ี596

595 

                      (4.1) ในกรณีฝากไว้กบัธนาคารออมสนิให้ฝากไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทเผ่ือ

เรียกโดยแยกฝากเป็นบัญชีเฉพาะราย และระบุช่ือผู้มีสทิธไิด้รับเงินค่าทดแทนและจาํนวนเงินค่า

ทดแทนที่แน่นอน สาํหรับกรณีการวางเงินค่าทดแทนเน่ืองจากเจ้าหน้าที่ไม่อาจจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่

ผู้มีสิทธไิด้รับเงินค่าทดแทนรายใดได้ตามมาตรา 28 วรรคสอง หรือมาตรา 29 ให้ระบุจาํนวนเงินค่า

ทดแทนที่แน่นอนและช่ือผู้มีสทิธิได้รับค่าทดแทนตลอดจนสทิธขิองผู้น้ันทุกคนให้ชัดเจน เว้นแต่ใน

กรณีที่ไม่อาจทราบช่ือหรือสิทธขิองผู้น้ันได้ 

        (4.2) ในกรณีวางเงินค่าทดแทนต่อศาลหรือสาํนักงานวางแผนทรัพย์ให้ระบุช่ือ

ผู้มีสิทธไิด้รับเงินค่าทดแทนและจาํนวนเงินค่าทดแทนที่แน่นอนสาํหรับกรณีการวางเงินค่าทดแทน

เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ไม่อาจจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธไิด้รับเงินค่าทดแทนรายใดได้ตามมาตรา 28 

594 ข้อ 7 ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธกีารนาํเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือสาํนักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กบั

ธนาคารออมสนิ ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์พ.ศ. 2532 
595 ข้อ 8 ระเบียบสํานกันายกรฐัมนตรีว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการนาํเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือสํานกังานวางทรพัย ์หรือฝาก

ไวก้บัธนาคารออมสิน ตามกฎหมายว่าดว้ยการเวนคืนอสงัหาริมทรพัยพ์.ศ. 2532 
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วรรคสอง หรือมาตรา 29 นอกจากให้ระบุจาํนวนเงินค่าทดแทนที่แน่นอนและช่ือผู้มีสิทธไิด้รับเงินค่า

ทดแทนแล้วให้ระบุสิทธขิองผู้น้ันทุกคนให้ชัดเจนด้วย เว้นแต่ในกรณีที่ไม่อาจทราบช่ือหรือสทิธขิองผู้

น้ันได้ พร้อมทั้งระบุรายละเอยีดเกี่ยวกบัอสงัหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนและสิทธอิื่น ๆ ที่ได้รับเงินค่า

ทดแทนเน่ืองจากการเวนคืนดังกล่าวด้วย 

        (5) เม่ือได้วางเงินค่าทดแทนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสอืแจ้งให้ผู้มีสทิธไิด้รับเงินค่า

ทดแทนทราบและให้แจ้งวิธีปฏบัิติในการขอรับเงินค่าทดแทนดังกล่าวด้วย 

                       การรบัเงินค่าทดแทน 

  1.ในกรณีวางเงินค่าทดแทนโดยฝากไว้กบัธนาคารออมสนิ 597

596 

ให้ผู้มีสิทธไิด้รับเงินค่าทดแทนซ่ึงประสงค์จะขอรับเงินแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน และเม่ือผู้มีสิทธไิด้รับเงินค่าทดแทนได้แสดงหลักฐานว่าตนเป็นผู้มีสทิธิ

ได้รับเงินค่าทดแทนในกรณีน้ันอย่างชัดเจนแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ดาํเนินการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าว

ให้โดยไม่ชักช้า เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการวางเงินค่าทดแทนเน่ืองจากเจ้าหน้าที่ไม่อาจจ่ายเงินค่าทดแทน

ให้แก่ผู้มีสิทธไิด้รับเงินค่าทดแทนรายใดได้ตามมาตรา 28 วรรคสองหรือมาตรา 29 เจ้าหน้าที่จะ

ดาํเนินการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธไิด้รับเงินค่าทดแทนได้กต่็อเม่ือ 

                    (1) มีสญัญาประนีประนอมยอมความโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือมาแสดงในกรณีที่ผู้มี

สทิธิได้รับเงินค่าทดแทนทุกคนตกลงกนัได้ 

                    (2) มีคาํพิพากษาถึงที่สดุมาแสดง ในกรณีที่ผู้มีสิทธไิด้รับเงินค่าทดแทนไม่อาจตกลง

กนัได้ 

2.ในกรณีวางเงินค่าทดแทนต่อศาลหรือสาํนักงานวางทรัพย์ 597 

 ให้ผู้มีสิทธไิด้รับเงินค่าทดแทนซ่ึงประสงค์จะขอรับเงินย่ืนคาํร้องขอต่อศาล

หรือสาํนักงานวางทรัพย์ 

                          การรับจ่ายเงินค่าทดแทนที่วางไว้ให้แก่ผู้มีสทิธไิด้รับเงินค่าทดแทนให้เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการวางทรัพย์ 

 ในการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ เม่ือได้จ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนสาํหรับ

อสงัหาริมทรัพย์ที่เวนคืนรายใดแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสอืแจ้ง

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนสทิธแิละนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินทราบ  และให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวดาํเนินการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนโดยให้นาํมาตรา 11 มาใช้บังคับโดย

596 ข้อ 9 ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธกีารนาํเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือสาํนักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กบั

ธนาคารออมสนิ ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์พ.ศ. 2532 
597 ข้อ 10 ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธกีารนาํเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือสาํนักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กบั

ธนาคารออมสนิ ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์พ.ศ. 2532 
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อนุโลมเพ่ือประโยชน์ในการบันทกึหลักฐานตามวรรคหน่ึง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอาํนาจ

ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 74 วรรคหน่ึง แห่งประมวลกฎหมายที่ดินด้วย599

598 

   ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่า

อสงัหาริมทรัพย์ล่าช้ากว่ากาํหนดเวลาตามมาตรา 11 วรรคหน่ึง หรือจ่ายเงินค่าทดแทนล่าช้ากว่า

กาํหนดเวลาตามมาตรา 28 วรรคหน่ึง ให้ผู้มีสิทธไิด้รับเงินค่าอสงัหาริมทรัพย์หรือเงินค่าทดแทน ได้รับ

ดอกเบ้ียในอตัราสงูสดุของดอกเบ้ียเงินฝากประเภทฝากประจาํของธนาคารออมสนิในจาํนวนเงิน

ดังกล่าว นับแต่วันที่พ้นกาํหนดเวลาการจ่ายเงินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือเงินค่าทดแทน600

599 

                      การร้องขอรับเงินที่วางไว้ ให้ร้องขอรับภายในสบิปีนับแต่วันที่มีการวางเงิน  ถ้าไม่ร้องขอ

ภายในกาํหนดเวลาเช่นว่าน้ัน ให้เงินน้ันตกเป็นของแผ่นดิน601

600 

  ฎ.การอุทธรณแ์ละการฟ้องคดี   

  ผู้มีสิทธิอุทธรณ์  คือ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา 18  ที่ไม่พอใจในราคา

ของอสังหาริมทรัพย์หรือจาํนวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการกาํหนดตามมาตรา 9 มาตรา 10 ทวิ 

มาตรา 23 หรือมาตรา 28 วรรคสาม  มีสทิธอิุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาฯ หรือ

รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ฉบับน้ัน  ภายใน  60 วันนับแต่วันได้รับ

หนังสอืจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงินค่าทดแทนดังกล่าว602

601 

                         การที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซ่ึงอสงัหาริมทรัพย์น้ันอุทธรณ์ต่อ

รัฐมนตรี หรือฟ้องคดีต่อศาลน้ัน ไม่เป็นเหตุให้การครอบครองหรือใช้อสงัหาริมทรัพย์ การร้ือถอนสิ่ง

ปลูกสร้าง การขนย้ายทรัพย์สนิ หรือการดาํเนินการใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจาก

เจ้าหน้าที่เกี่ยวกบักจิการที่จะต้องมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์น้ันต้องสะดุดหยุดลง 

                        (1)  กรณีที่ผู้อุทธรณไ์ด้รับแจ้งผลการวินิจฉัยภายใน 60 วัน  นับแต่วันที่ย่ืนอุทธรณใ์น

กรณีน้ีผู้อุทธรณ์มีสิทธฟ้ิองคดีภายใน 1 ปี  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยดังกล่าว603

602 

                       (2)  กรณีที่ย่ืนอุทธรณ์ไว้จนระยะเวลาล่วงเลยมาจนครบ 60 วันแล้ว  แต่ยังไม่ได้รับแจ้ง

ผลการวินิจฉัย  ในกรณีน้ีผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีภายใน 1 ปี  นับแต่วันที่ครบกาํหนดเวลา 60 วัน  

ดังกล่าว604

603 

 

 

 

598 มาตรา 32 พระราชบัญญัตว่ิาด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 
599 มาตรา 33 พระราชบัญญัตว่ิาด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 
600 มาตรา 34 พระราชบัญญัตว่ิาด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 
601  มาตรา 25 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 
602 มาตรา 26พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 
603 มาตรา 26 พระราชบัญญัตว่ิาด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 
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ขัน้ตอนการพิจารณาอุทธรณ ์ 

      ให้รัฐมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทาง

กฎหมาย และผู้มีความรู้ความสามารถในการตีราคาอสงัหาริมทรัพย์ มีจาํนวนทั้งหมดไม่น้อยกว่าห้าคน  

เป็นผู้พิจารณาเสนอความเหน็ต่อรัฐมนตรี ทั้งน้ี ให้รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณใ์ห้เสรจ็สิ้นภายใน60วันนับ

แต่วันที่ได้รับคาํอุทธรณ์    

การวนิิจฉยัอุทธรณ ์

1.  กรณีเหน็ว่าราคาที่กาํหนดสงูเกนิไป 

 ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาฯ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม

พระราชบัญญัติเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ตามมาตรา 15 เหน็ว่าราคาของอสงัหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน

หรือจาํนวนเงินค่าทดแทนที่จะให้แก่บุคคลตามมาตรา 18 ซ่ึงคณะกรรมการตามมาตรา 9หรือ

คณะกรรมการตามมาตรา 23 แล้วแต่กรณี ได้กาํหนดไว้น้ันสงูเกนิไปโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑต์าม

มาตรา 9 หรือมาตรา 21 ให้รัฐมนตรีดังกล่าวมีอาํนาจ ดังต่อไปน้ี605

604 

 (1) สั่งให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาทบทวนการกาํหนดราคาของ

อสงัหาริมทรัพย์หรือจาํนวนเงินค่าทดแทนเช่นว่าน้ันใหม่ หรือ 

 (2) แต่งต้ังคณะกรรมการชุดใหม่ตามหลักเกณฑใ์นมาตรา 23 ให้ปฏบัิติหน้าที่

แทนคณะกรรมการชุดเดิม 

2.ในกรณีที่รัฐมนตรีหรือศาลวินิจฉัยให้ชาํระเงินค่าทดแทนเพ่ิมข้ึน 

ให้ผู้มีสิทธไิด้รับเงินค่าทดแทนได้รับดอกเบ้ียในอตัราสูงสดุของดอกเบ้ียเงินฝาก

ประเภทฝากประจาํของธนาคารออมสนิในจาํนวนเงินที่เพ่ิมข้ึน  ทั้งน้ี นับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือ

วางเงินค่าทดแทนน้ัน606

605 

 

ญ.  ความรบัผิดในการขนส่ง 

1. รบัขนของ  

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย6์07

606 

  มาตรา 610 อันบุคคลผู้ทาํความตกลงกับผู้ขนส่งเพ่ือให้ขนของ ส่งไปน้ันเรียกว่าผู้ส่ง หรือผู้

ตราส่งบุคคลผู้ซ่ึงเขาส่งของไปถึงน้ัน เรียกว่าผู้รับตราส่งบาํเหนจ็อันจะต้องจ่ายให้เพ่ือการขนส่งของน้ัน 

เรียกว่าค่าระวาง พาหนะ 

              มาตรา 611 อันว่าอุปกรณ์แห่งค่าระวางพาหนะน้ันได้แก่ค่าใช้ จ่ายอย่างใดๆ ตามจารีต

ประเพณีอนัผู้ขนส่งได้เสยีไปโดยควรใน ระหว่างขนส่ง 

604 มาตรา 27พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 
605 มาตรา 26 วรรค 3 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสงัหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 
606 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ ลักษณะ 8 หมวด 1 รับขนของ 
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 มาตรา 612 ถ้าผู้ขนส่งเรียกเอาใบกาํกบัของผู้ส่งต้องทาํให้ใบกาํกบัของน้ันต้องแสดงรายการ

ต่อไปน้ี คือ 

                            (1) สภาพและนํา้หนักหรือขนาดแห่งของที่ส่งกบัสภาพจาํนวนและเคร่ืองหมายแห่งหีบห่อ 

  (2) ตาํบลที่กาํหนดให้ส่ง 

  (3) ช่ือหรือย่ีห้อ และสาํนักของผู้รับตราส่ง 

  (4) ตาํบลและวันที่ออกใบกาํกบัของน้ัน 

  อน่ึง ใบกาํกบัของน้ันต้องลงลายมือช่ือผู้ส่งเป็นสาํคัญ 

 มาตรา 613 ถ้าผู้ส่งเรียกเอาใบตราส่งผู้ขนส่งกต้็องทาํให้ใบตราส่งน้ันต้องแสดงรายการต่อไปน้ี 

คือ 

  (1) รายการด่ังกล่าวไว้ใน มาตรา 612 อนุ มาตรา 1,2 และ 3 

  (2) ช่ือหรือย่ีห้อของผู้ส่ง 

  (3) จาํนวนค่าระวางพาหนะ 

  (4) ตาํบลและวันที่ออกใบตราส่ง 

  อน่ึง ใบตราส่งน้ันต้องลงลายมือช่ือผู้ขนส่งเป็นสาํคัญ  

 มาตรา 614 แม้ว่าใบตราส่งจะได้ออกให้แก่บุคคลผู้ใดโดยนามกต็ามท่านว่าย่อมสลักหลังโอน

ให้กนัได้ เว้นแต่จะมีข้อห้ามการสลักหลังไว้ 

 มาตรา 615 ถ้าได้ทาํใบตราส่งให้แก่กันท่านว่าของน้ันจะรับมอบเอาไปได้ต่อเม่ือเวนคืนใบตรา

ส่ง หรือเม่ือผู้รับตราส่งให้ประกนัตามควร 

 มาตรา 616 ผู้ขนส่งจะต้องรับผิดในการที่ของอันเขาได้มอบหมายแก่ตนน้ันสูญหายหรือบุบ

สลายหรือส่งมอบชักช้าเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการสูญหายหรือบุบสลายหรือชักช้าน้ันเกิดแต่เหตุสุดวิสัย

หรือเกดิแต่สภาพแห่งของน้ันเองหรือเกดิเพราะความผิดของผู้ส่งของหรือผู้รับตราส่ง 

 มาตรา 617 ผู้ขนส่งจะต้องรับผิดในการที่ของสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งชักช้าอันเกิดแต่

ความผิดของผู้ขนส่งคนอื่นหรือบุคคลอื่นซ่ึงตนหากได้มอบหมายของน้ันไปอกีทอดหน่ึง  

  มาตรา 618 ถ้าของน้ันได้ส่งไปโดยมีผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดท่านว่าผู้ขนส่งทั้งน้ันจะต้องรับ

ผิดร่วมกนัในการสญูหายบุบสลายหรือส่งชักช้า 

 มาตรา 619 ถ้าของเป็นสภาพอันจะก่อให้เกิดอันตรายได้หรือเป็นสภาพเกลือกจะก่อให้เกิด

เสยีหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สนิไซร้ ผู้ส่งต้องแสดงสภาพแห่งของน้ันไว้ก่อนทาํสัญญา ถ้ามิได้ทาํเช่นน้ัน

ผู้ส่งจะต้องรับผิดในการเสยีหายไม่ว่าอย่างใด ๆ อนัเกดิแต่ของน้ัน  

 มาตรา 620 ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดในเงินทองตรา ธนบัตร ธนาคาร บัตร ตั๋วเงิน พันธบัตร ใบ

หุ้น ใบหุ้นกู้ ประทวนสินค้า อัญมณี และของมีค่าอย่างอื่น ๆ หากมิได้รับบอกราคาหรือสภาพแห่งของ

ไว้ในขณะที่ส่งมอบแก่ตน 

             แต่ถ้าของน้ันได้บอกราคาทา่นว่าความรับผิดของผู้ขนส่งกย่็อมจาํกดัเพียงไม่เกนิราคาที่บอก 
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             มาตรา 621 ค่าสนิไหมทดแทนในการส่งมอบของชักช้าน้ัน ทา่นห้ามมิให้คิดเกนิกว่าจาํนวนเช่น

จะพึงกาํหนดให้ในเหตุของสูญหายสิ้นเชิง 

          มาตรา 622 ของถึงเม่ือใดผู้ขนส่งต้องบอกกล่าวแก่ผู้รับตราส่ง 

          มาตรา 623 ความรับผิดของผู้ขนส่งย่อมสดุสิ้นลงในเม่ือผู้รับตรา ส่งได้รับเอาของไว้แล้วโดยไม่

อดิเอื้อน และได้ใช้ค่าระวางพาหนะกบัทั้งอุปกรณเ์สรจ็แล้ว 

               แต่ความที่กล่าวน้ีท่านมิให้ใช้บังคับในกรณีที่ของสญูหายหรือบุบสลายเหน็ไม่ได้แต่สภาพ

ภายนอกแห่งของน้ัน หากว่าได้บอกกล่าวความสญูหายหรือบุบสลายแก่ผู้ขนส่งภายในแปดวันนับแต่วัน

ส่งมอบ 

               อน่ึงบทบัญญัติทั้งหลายน้ีทา่นมิให้ใช้บังคับในกรณีที่มีการทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่าง

ร้ายแรงอนัจะปรับเอาเป็นความผิดของผู้ขนส่งได้  

มาตรา 624 ในข้อความรับผิดของผู้ขนส่งในการที่ของสญูหายหรือบุบสลายหรือส่งชักช้าน้ัน 

ทา่นห้ามมิให้ฟ้องเม่ือพ้นกาํหนดปีหน่ึงนับแต่ส่งมอบหรือปีหน่ึงนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบเว้นแต่ใน

กรณีที่มีการทุจริต  

มาตรา 625 ใบรับ ใบตราส่ง หรือเอกสารอื่น ๆ ทาํนองน้ันกดี็ซ่ึงผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งน้ัน ถ้า

มีข้อความยกเว้นหรือจาํกดัความรับผิดของผู้ขนส่งประการใดทา่นว่าความน้ันเป็นโมฆะ เว้นแต่ผู้ส่งจะ

ได้แสดงความตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจาํกดัความรับผิดเช่นว่าน้ัน 

มาตรา 626 ตราบใดของยังอยู่ในมือผู้ส่งตราบน้ันผู้ส่งหรือถ้าได้ทาํใบตราส่งผู้ทรงใบตราส่ง

น้ัน อาจจะให้ผู้ขนส่งงดการส่งของน้ันไป หรือให้ส่งกลับคืน หรือให้จัดการแก่ของน้ันเป็นอย่างอื่น 

ประการใดกไ็ด้ 

ในเหตุเช่นน้ีผู้ขนส่งชอบที่จะได้รับเงินค่าระวางพาหนะตามส่วนแห่งระยะทางที่ได้จัดการขน

ส่งไปแล้วกบัทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องเสยีไปเพราะเหตุที่บอกงดหรือเพราะส่งของกลับคืนหรือเพราะ

จัดการเป็นประการอื่นน้ัน 

มาตรา 627 เม่ือของถึงตาํบลที่กาํหนดให้ส่งและผู้รับตราส่งได้เรียกให้ส่งมอบแล้วทา่นว่าแต่

น้ันไปสทิธิทั้งหลายของผู้ส่งอนัเกดิ แต่สญัญารับขนน้ันย่อมตกไปได้แก่ผู้รับตราส่ง 

มาตรา 628 ถ้าว่าของสญูหายไปเพราะเหตุสดุวิสยัทา่นว่าผู้ขนส่งไม่มีสทิธจิะได้เงินค่าระวาง

พาหนะ ถ้าและได้รับไปไว้ก่อนแล้วเทา่ใดต้องส่งคืนจงสิ้น 

มาตรา 629 ถ้าผู้ขนส่งคนใดส่งมอบของเสียแต่ก่อนได้รับค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ไซร้ 

ทา่นว่าผู้ขนส่งคนน้ันยังคงต้องรับผิดต่อผู้ขนส่งก่อน ๆ ตนเพ่ือค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงยังค้าง

ชาํระแก่เขา 

มาตรา 630 ผู้ขนส่งชอบที่จะยึดหน่วงเอาของไว้ก่อนได้ตามที่จาํเป็นเพ่ือประกนัการใช้เงินค่า

ระวางพาหนะและอุปกรณ์  

มาตรา 631 ถ้าหาตัวผู้รับตราส่งไม่พบกดี็หรือถ้าผู้รับตราส่งบอกปัดไม่ยอมรับมอบของกดี็ ผู้

ขนส่งต้องบอกกล่าวไปยังผู้ส่งทนัทแีละถามเอาคาํสั่งของผู้ส่ง 
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ถ้าหากว่าพฤติการณ์ขัดขวางไม่สามารถจะทาํได้ด่ังน้ีกดี็หรือถ้าผู้ส่งละเลยเสียไม่ส่งคาํสั่งมาใน

เวลาอนัควรกดี็หรือส่งมาเป็นคาํสั่งอนัไม่อาจปฏบัิติให้เป็นไปได้กดี็ทา่นว่าผู้ขนส่งมีอาํนาจที่จะเอาของ

ไปฝากไว้ ณ สาํนักงานฝากทรัพย์ได้ 

  ถ้าของน้ันเป็นลหุภัณฑข์องสดเสียได้และการหน่วงช้าไว้ย่อมเป็นการเสี่ยงความเสียหายกด็ี

หรือถ้าราคาของน้ันดูไม่น่าจะคุ้มค่าระวางพาหนะและอุปกรณก์ดี็ผู้ขนส่งจะเอาของน้ันออกขาย

ทอดตลาดเสียกไ็ด้ 

อน่ึง การเอาของไปฝากหรือเอาออกขายทอดตลาดเช่นว่าน้ันผู้ขนส่งต้องบอกกล่าวแก่ผู้ส่ง

หรือผู้รับตราส่งมิให้ชักช้าเว้นแต่ไม่สามารถจะทาํได้ถ้าและผู้ขนส่งละเลยเสียไม่บอกกล่าวไซร้ ทา่นว่า

จะต้องรับผิดใช้ค่าเสยีหาย 

               มาตรา 632 เม่ือเอาของออกขายทอดตลาดแล้วได้เงินจาํนวนสทุธเิทา่ใดให้ผู้ขนส่งหักเอาไว้

เป็นเงินค่าระวางพาหนะและค่าอุปกรณ์ ถ้าและยังมีเงินเหลืออยู่อกีเทา่ใดต้องส่งมอบให้แก่บุคคล ผู้

ควรที่จะได้เงินน้ันโดยพลัน  

    มาตรา 633 ถ้าของน้ันได้ขนส่งไปโดยมีผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดท่านว่าผู้ขนส่งทอดหลัง

ที่สดุอาจใช้สทิธด่ัิงกล่าวไว้ใน มาตรา 630, 631, 632น้ันในการเรียกค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์อันค้าง

ชาํระแก่ผู้ขนส่งทั่วทุกคนได้ 

 

2.รบัขนคนโดยสาร  

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย6์08

607 

                มาตรา 634 ผู้ขนส่งจะต้องรับผิดต่อคนโดยสารในความเสียหายอนัเกดิแก่ตัวเขาหรือในความ

เสื่อมเสยีอย่างใด ๆ อนัเป็นผลโดยตรงแต่การที่ต้องชักช้าในการขนส่งเว้นแต่การเสียหายหรือชักช้าน้ัน

เกดิแต่เหตุสดุวิสยัหรือเกดิแต่ความผิดของคนโดยสารน้ันเอง 

                 มาตรา 635 เคร่ืองเดินทางหากได้มอบหมายแก่ผู้ขนส่งทนัเวลาทา่นว่าต้องส่งมอบในขณะคน

โดยสารถึง 

                 มาตรา 636 ถ้าคนโดยสารไม่รับมอบเคร่ืองเดินทางของตนภายในเวลาเดือนหน่ึงนับแต่วัน

เคร่ืองเดินทางน้ันถึงไซร้ ผู้ขนส่งอาจเอาออกขายทอดตลาดเสยีได้ 

                 ถ้าเคร่ืองเดินทางน้ันมีสภาพเป็นของสดของเสียได้ผู้ขนส่งอาจเอาออกขายทอดตลาดได้เม่ือ

ของน้ันถึงแล้วรออยู่ล่วงเวลากว่าย่ีสบิสี่ช่ัวโมง 

   บทบัญญัติในมาตรา 632 น้ันทา่นให้ใช้บังคับแก่คดีดั่งว่าน้ีด้วยอนุโลมตามควรน้ัน 

มาตรา 637 สทิธแิละความรับผิดของผู้ขนส่งเพ่ือเคร่ืองเดินทางอนัได้มอบหมายแก่ผู้ขนส่ง

น้ัน แม้ผู้ขนส่งจะมิได้คิดเอาค่าขนส่งต่างหากกต็ามทา่นให้บังคับตามความในหมวด 1  

 มาตรา 638 ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดในเคร่ืองเดินทางซ่ึงตนมิได้รับมอบหมายเว้นแต่เม่ือเคร่ือง

เดินทางน้ันสญูหายหรือบุบสลายไปเพราะความผิดของผู้ขนส่งหรือลูกจ้างของผู้ขนส่ง 

607 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ ลักษณะ 8 หมวด 2 รับขนคนโดยสาร 
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มาตรา 639 ตั๋วใบรับหรือเอกสารอื่นทาํนองเช่นว่าน้ีอันผู้ขนส่งได้ส่งมอบแก่คนโดยสารน้ัน

หากมีข้อความยกเว้นหรือจาํกัดความรับผิดของผู้ขนส่งอย่างใดๆ ท่านว่าข้อความน้ันเป็นโมฆะเว้นแต่

คนโดยสารจะได้ตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจาํกดัความรับผิดชอบ 

 

3.การชดใชค่้าเสียหายอนัเกิดแก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอก/ค่าใชจ่้ายเบื้ องตน้ที ่

ผูป้ระกอบการทีจ่่ายใหผู้เ้สียหาย  

 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทาง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาํ

ทาง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

ส่วนบุคคล ต้องวางหลักทรัพย์เป็นเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่าง

รวมกัน หรือเป็นสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยซ่ึงทาํกับบริษัทประกันภัยที่นายทะเบียน

กลางให้ความเหน็ชอบต่อนายทะเบียนกลาง ในกรณีเป็นสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยผู้

ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องเป็นผู้เอาประกันภัย โดยให้บุคคลภายนอก ผู้ได้รับความ

เสียหายเน่ืองจากการขนส่งของตนเป็นผู้รับประโยชน์ สาํหรับการชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นค่าใช้จ่าย

เบ้ืองต้นเพ่ือประกันความเสียหายอันเกิดแก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอก และซ่ึงผู้ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งจะต้องรับผิดชอบเน่ืองจากการขนส่งของตน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเง่ือนไขที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

 ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นซ่ึงจะต้องจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย ให้จ่ายตามความร้ายแรงของความเสียหาย 

ทั้งน้ี ตามอตัราที่กาํหนดในกฎกระทรวง609

608 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1 การวางหลักทรัพย์เพ่ือประกันความเสียหายอันเกิดแก่ชีวิตหรือร่างกายของ

บุคคลภายนอก ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งย่ืนคาํขอตามแบบของกรมการขนส่งทางบก 

พร้อมด้วยหลักทรัพย์ต่อนายทะเบียนกลางภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่ง 

 ข้อ 2 พันธบัตรรัฐบาลไทยที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ใช้วางเป็นหลักทรัพย์น้ัน 

ต้องเป็นชนิดที่ขายคืนได้ก่อนครบกาํหนดชาํระต้นเงิน และผู้วางหลักทรัพย์จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่

กรมการขนส่งทางบก ส่วนผลประโยชน์อันเกิดจากพันธบัตรน้ัน กรมการขนส่งทางบกจะมอบให้แก่ผู้

วางหลักทรัพย์ 

 ข้อ 3 จาํนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องวางต่อนาย

ทะเบียนกลาง ให้กาํหนดไว้ดังน้ี 

 

 

 

608 มาตรา56 วรรคหน่ึงและสองแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตขินส่งทางบก ฉบับที่ 5 พ.ศ.2535 
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  (1) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาํทางและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

ไม่ประจาํทาง ต้องวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสอง

อย่างรวมกนั มีจาํนวนหรือมูลค่าสามหม่ืนบาทสาํหรับรถคันที่หน่ึง และคันละห้าร้อยบาทสาํหรับรถคัน

ต่อ ๆ ไป แต่ไม่เกนิสามแสนบาท 

  (2) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ ต้องวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดหรือ

พันธบัตรรัฐบาลไทยอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่างรวมกัน มีจํานวนหรือมูลค่าสามหม่ืนบาท

สาํหรับรถคันที่หน่ึง และคันละสองร้อยบาทสาํหรับรถคันต่อ ๆ ไป แต่ไม่เกนิสองแสนบาท 

 ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ซ่ึงเป็นเจ้าของรถที่ก่อให้เกิด

ความเสยีหายต่อร่างกายหรือชีวิตของบุคคลอื่นจะต้องจ่ายให้แก่ผู้เสยีหายหรือทายาท ในกรณีผู้เสียหาย

ถึงแก่ความตาย ให้จ่ายตามอตัราดังต่อไปน้ี 

  (1) ในกรณีที่ผู้เสียหายมิได้ถึงแก่ความตาย ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ระหว่างการรักษาพยาบาลตามจาํนวนเงินที่ผู้เสยีหายได้แสดงหลักฐานการใช้จ่ายไปจริง แต่ทั้งน้ี ต้องไม่

เกนิจาํนวนเงินหน่ึงหม่ืนบาท 

  (2) ในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตายในทนัที ให้จ่ายค่าปลงศพแก่ทายาทเป็นจาํนวนเงิน

หน่ึงหม่ืนบาท 

  (3) ในกรณีที่ผู้เสยีหายมิได้ถึงแก่ความตายในทนัท ีให้จ่ายค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่าใช้จ่าย

อื่น ๆ ระหว่างการรักษาพยาบาลแก่ผู้เสียหายหรือทายาทตามจํานวนเงินที่ผู้เสียหายหรือทายาทได้

แสดงหลักฐานการใช้จ่ายไปจริง แต่ทั้งน้ี ต้องไม่เกินจาํนวนเงินหน่ึงหม่ืนบาทและให้จ่ายค่าปลงศพแก่

ทายาทเป็นจาํนวนเงินหน่ึงหม่ืนบาทอกีด้วย610

609 

 3.1 รถของผูไ้ดร้บัอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทาง ขนส่งไม่ประจําทาง ขนส่ง 

โดยรถขนาดเล็กก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ร่างกายหรือชีวิต 

   3.1.1 ผู้เสยีหายเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ 

 การชดใช้ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นตามหมวดน้ีไม่ตัดสิทธผู้ิเสยีหายในอนัที่จะ

เรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอนัเกดิจากการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์611

610 

   3.1.2 การชดใช้ค่าเสยีหายแก่ผู้เสยีหายหรือทายาท  

   เม่ือรถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่

ร่างกายหรือชีวิตของบุคคลใดนอกจากความรับผิดตามที่กาํหนดไว้ในมาตรา 59 ผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบการขนส่งซ่ึงเป็นเจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นให้แก่

ผู้เสยีหายหรือทายาท ในกรณีที่ผู้เสยีหายถึงแก่ความตาย 

609 กฎกระทรวงฉบับที่ 21 พ.ศ.2526 ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
610 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา59 
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   ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นซ่ึงจะต้องจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย ให้จ่ายตามความร้ายแรงของ

ความเสยีหาย ทั้งน้ี ตามอตัราที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

   เพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบัญญัติน้ี ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นหมายถึง ค่าใช้จ่ายที่

ต้องใช้ในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระหว่างการรักษาพยาบาลและหรือค่าปลงศพ612

611 

   เม่ือผู้เสยีหายหรือทายาทในกรณีที่ผู้เสยีหายถึงแก่ความตาย ประสงค์จะได้รับ

ชดใช้ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นให้ย่ืนคําขอตามแบบที่กรมตํารวจกาํหนดต่อพนักงานสอบสวน โดยแสดง

พยานหลักฐานว่าผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากรถของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ให้

พนักงานสอบสวนพิจารณาจากสาํนวนการสอบสวน และเม่ือเหน็ว่าความเสยีหายได้เกิดข้ึนจากรถของผู้

ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งคันใด ให้มีหนังสอืสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งซ่ึงเป็น

เจ้าของรถคันน้ันชดใช้ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นตามจาํนวนที่กาํหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา 56 

วรรคสอง ในการน้ีให้แจ้งให้นายทะเบียนกลางทราบโดยเรว็ด้วย 

   ในการสั่งของพนักงานสอบสวนตามวรรคหน่ึง พนักงานสอบสวนต้อง

พิจารณาสั่งภายในเจด็วันนับแต่วันที่ได้รับคาํขอ 

   ในการชดใช้ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นตามวรรคหน่ึง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่ง ต้องชาํระภายในเจด็วันนับแต่วันที่ได้รับคาํสั่งจากพนักงานสอบสวน613

612 

   ผู้เสียหายหรือทายาทของผู้เสียหายต้องใช้สิทธิในการขอรับชดใช้ค่าใช้จ่าย

เบ้ืองต้นตามมาตรา 57 ภายในกาํหนดหน่ึงปีนับแต่วันที่ความเสยีหายเกดิข้ึน614

613 

   การชดใช้ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นตามหมวดน้ีไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายในอันที่จะ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์615

614 

   บุคคลซ่ึงมีสิทธิได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายเบ้ืองต้นตามหมวดน้ีได้แก่ผู้เสียหาย

ดังต่อไปน้ี 

   (1) ผู้เสียหายซ่ึงมิได้อยู่ในรถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ได้รับความ

เสยีหายจากรถที่ก่อให้เกดิความเสยีหายข้ึน 

   (2) ผู้เสียหายซ่ึงอยู่ในรถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ไม่รวมถึงผู้ขับรถ 

คนงานหรือลูกจ้างประจาํรถซ่ึงอยู่ในระหว่างปฏบัิติหน้าที่ 

   (3) ผู้เสยีหายซ่ึงอยู่ในรถคันที่ไม่ได้ก่อให้เกดิความเสยีหาย616

615 

 

 

611 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา56 
612 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา57 
613 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา58 
614 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา59 
615 พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา60 
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ฎ. รฐัวิสาหกิจทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. รสพ.  

1.1 การจดัตั้ง 

 ให้จัดตั้งองค์การข้ึนองค์การหน่ึง เรียกว่า “องค์การรับส่งสนิค้าและพัสดุภัณฑ”์ เรียกโดยย่อ 

ว่า “ร.ส.พ.”616 

1.2 อํานาจขององคก์ารรบัส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์ 

เพ่ือดาํเนินการตามวัตถุประสงค์ด่ังกล่าวในมาตรา 6617 ให้ ร.ส.พ. มีอาํนาจรวมถึง 

1.ถือกรรมสทิธิ์ครอบครองที่ดินและทรัพย์สนิอื่น ๆ มีทรัพย์สิทธต่ิาง ๆ สร้าง ซ้ือ ขาย เช่า  

ให้เช่า ให้เช่าซ้ือ ยืม ให้ยืม จัดหา จาํหน่าย ทาํการแลกเปล่ียนโอน และรับโอนด้วยประการใด ๆ ซ่ึง 

ที่ดิน ทรัพย์สนิอื่น หรือสทิธิ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร และรับเงินที่มีผู้อุทศิให้ 

2.ให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกบัการขนส่งในเร่ืองยานพาหนะ อุปกรณ์ยานพาหนะ เคร่ืองใช้  

เคร่ืองบริการต่าง ๆ เช่น อู่ โรงซ่อม ทา่ คลังสนิค้า สถานที่พัก เป็นต้น 

3.กาํหนดอตัราค่าโดยสาร ค่าระวาง ค่าบริการ และค่าภาระในกจิการต่าง ๆ 

4.ทาํการค้าเกี่ยวกบัการพิมพ์ การโฆษณา และการนาํทอ่งเที่ยว 

5.ทาํการขนส่งคนโดยสาร สินค้า ไปรษณีย์ สตัว์ และบรรดาพัสดุภัณฑ ์หรือวัตถื่น ๆ ไม่ว่าโดย 

วิธใีด และไม่ว่าโดยยานพาหนะของ ร.ส.พ. เอง หรือของผู้อื่น 

6.ทาํการค้าและรับทาํการสั่งและส่งสรรถสิ่งของทั้งหลายที่เป็นสนิค้าและไม่ใช่สนิค้า 

7..ทาํกจิการประกนัวินาศภัย 

8.ทาํการรับส่งเงิน ซ้ือขายเงิน ออก รับรอง สลักหลัง และโอนบรรดาตัว๋เงินและตราสาร 

อนัเปล่ียนมือได้ 

9.กู้ ยืม ให้กู้ ให้ยืมเงิน โดยมีหลักประกนัด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์ 

การกู้ยืมเงิน ถ้าเป็นจาํนวนเงินเกนิกว่าสามล้านบาท ต้องได้รับอนุญาตจาากคณะรัฐมนตรีก่อน 

10.ต้ังและรับเป็นสาขา ตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง นายหน้า ในกจิการต่าง ๆ ของเอกชนหรือ 

นิติบุคคลใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 

11.ทาํการอุตสาหกรรมภายในและภายนอกราชอาณาจักร รวมทั้งรับทาํการสร้าง ซ่อม บาํรุง  

รักษายานพาหนะและเคร่ืองจักรกลไกต่าง ๆ 

12.ร่วมการงานหรือสมทบกบับุคคลอื่น เพ่ือประโยชน์แห่งกจิการของ ร.ส.พ.รวมทั้งการเข้าเป็น 

หุ้นส่วน หรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลใด ๆ 

616 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคก์ารรับส่งสนิค้าและพัสดุภณัฑ ์พ.ศ.2496 มาตรา 4 
617 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคก์ารรับส่งสนิค้าและพัสดุภณัฑ ์พ.ศ.2496 มาตรา 6 ร.ส.พ.มีวัตถถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 1.อาํนวยบริการแก่รัฐ

และประชาชน ในการขนส่งทุกชนิด เช่น คนโดยสาร สนิค้า และพัสดุภณัฑ ์ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร 

2.ประกอบธุรกจิที่ต่อเน่ืองหรือใกล้เคยีงกบัการขนส่งและ3.ประกอบพาณิชยกรรมและอตุสาหกรรมเพ่ือประโยชน์ในการเศรษฐกจิของชาติ

และช่วยเหลือในการครองชีพ  
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13.ทาํการอื่น ๆ ซ่ึงสนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกบัวัตถุประสงค์ของ ร.ส.พ. ด่ังกล่าวแล้วตามแต่จะได้ 

เป็นการเกดิผลประโยชน์ประการใดแก่ ร.ส.พ. รวมทั้งการเกษตรกรรม ต้ังห้างร้านค้าขายส่งหรือ 

ขายปลีกด้วย619

618 

 1.3อํานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการมีอาํนาจและหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซ่ึงกจิการของ  

ร.ส.พ. และมีอาํนาจที่จะ 

  (1)กระทาํกจิการและวางข้อบังคับและระเบียบการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา 

6 และมาตรา 7 

  (2)วางข้อบังคับการประชุมและการดาํเนินกจิการของคณะกรรมการ 

  (3)วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งต้ัง การเล่ือนข้ัน การลดข้ันเงินเดือนและการ

ถอดถอนพนักงานตลอดจนกาํหนดอตัราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินบาํเหนจ็และรางวัลของพนักงาน 

(4)วางข้อบังคับกาํหนดระเบียบปฏบัิติกจิการของ ร.ส.พ. และระเบียบวินัยและการ 

ลงโทษพนักงานและกรณีอื่นทาํนองเดียวกนั 

   (5)กาํหนดค่าภาระ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการแห่ง ร.ส.พ.เป็นคร้ัง

คราว 

อาํนาจและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ใน (1) และ (3) ถึง (5) น้ัน ถ้าคณะกรรมการ 

เหน็สมควรจะมอบหมายให้ผู้อาํนวยการ ดาํเนินการกไ็ด้620

619 

1.4 อํานาจหนา้ทีข่องผูอํ้านวยการ  

 ผู้อาํนวยการมีอาํนาจและหน้าที่เป็นผู้จัดการและดาํเนินกจิการของ ร.ส.พ. ให้เป็นไปตาม 

นโยบายที่คณะกรรมการกาํหนด และมีอาํนาจบังคับบัญชาพนักงานทุกตาํแหน่ง621

620 

 ผู้อาํนวยการมีอาํนาจด่ังต่อไปน้ีด้วย คือ 

 (1)แต่งต้ัง ถอดถอน เล่ือนข้ัน หรือลดข้ันเงินเดือน ตลอดจนลงโททางวินัยแก่พนักงาน ทั้งน้ี 

ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกาํหนด แต่ถ้าพนักงานเช่นว่าน้ันเป็นพนักงานช้ันที่ปรึกษา

ผู้เช่ียวชาญ หรือช้ันหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ที่ ข้ึนตรงต่อผู้อํานวยการ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการก่อน 

(2)วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจการของ ร.ส.พ. โดยไม่แย้งหรือขัดต่อนโยบายและ

ข้อบังคับที่คณะกรรมการกาํหนดไว้ 

(3)กาํหนดเคร่ืองแต่งกายและระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของพนักงานเพ่ือให้เป็นระเบียบและ

เหมาะสม และเม่ือได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการแล้วให้ใช้ได้622

621 

618พระราชกฤษฎกีาจัดตั้งองค์การรับส่งสนิค้าและพัสดุภณัฑ ์พ.ศ.2496 มาตรา 7 
619 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคก์ารรับส่งสนิค้าและพัสดุภณัฑ ์พ.ศ.2496 มาตรา 19 
620 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคก์ารรับส่งสนิค้าและพัสดุภณัฑ ์พ.ศ.2496 มาตรา 21 
621 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคก์ารรับส่งสนิค้าและพัสดุภณัฑ ์พ.ศ.2496 มาตรา 23 
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2. องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 2.1 การจดัตั้ง 

 ให้จัดตั้งองค์การข้ึนองค์กรหน่ึง เรียกว่า “องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ”622 

 2.2 อํานาจขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 เพ่ือดาํเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวไว้ในมาตรา 6 ให้องค์การขนส่งมวลชน 

กรุงเทพมีอาํนาจรวมถึง 

(1) ถือกรรมสทิธิ์หรือสทิธคิรอบครอง มีทรัพย์สนิต่าง ๆ สร้าง ซ้ือ ขาย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซ้ือ ยืม  

ให้ยืม จัดหาจาํหน่าย แลกเปล่ียน โอน แลรับโอนด้วยประการใด ๆ ซ่ึงทรัพย์สินหรือสิทธิใด ๆ และรับ

ทรัพย์สนิที่มีผู้อุทศิให้ 

(2) ให้บริการเกี่ยวกบัการขนส่งในเร่ืองยานพาหนะ อุปกรณ์ยานพาหนะ เคร่ืองใช้และ 

เคร่ืองบริการต่าง ๆ เช่น อู่ โรงซ่อม ทา่ คลังสนิค้า สถานที่พัก 

(3) ว่าจ้างหรือรับจ้างทาํกจิการเกี่ยวกบัการขนส่งบุคคล 

(4) กาํหนดอตัราค่าโดยสาร ค่าระวาง ค่าบริการ และค่าภาระในกจิการต่าง ๆ 

(5) ทาํการค้าเกี่ยวกบัการโฆษณา 

(6) ทาํการค้า สั่ง และรับทาํการสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงยานพาหนะ เคร่ืองจักรกล อุปกรณ์  

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกจิการตามวัตถุประสงค์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

(7) กู้ ยืม ให้กู้หรือให้ยืมเงิน โดยมีหลักประกนัด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์สนิเพ่ือประโยชน์แก ่

กจิการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

การกู้ยืม ถ้าเป็นจาํนวนเกนิคราวละห้าล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน 

      (8)ต้ังหรือรับเป็นสาขา ตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง หรือนายหน้า ในกิจการตามวัตถุประสงค์ของ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

      (9)ประกอบการอุตสาหกรรม รวมทั้ง รับทําการสร้างซ่อมหรือบํารุงรักษายานพาหนะและ

เคร่ืองจักรกลต่าง ๆ 

      (10)ร่วมกิจการหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์แห่งกิจการของ องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ รวมทั้งการเข้าเป็นหุ้นส่วนจาํพวกจาํกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกัดหรือถือหุ้นในบริษัท

จาํกดัหรือนิติบุคคลโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

        (11)กระทาํกิจการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเน่ืองในการจัดให้สาํเรจ็ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ624

623 

 2.3 อํานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีอาํนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุม ดูแลโดยทั่วไป ซ่ึงกิจการขององค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ และมีอาํนาจหน้าที่ดังต่อไปน้ีด้วย 

622 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคก์ารขนส่งมวลชนกรงุเทพ มาตรา 4 
623พระราชกฤษฎกีาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ มาตรา 26 
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(1)วางข้อบังคับหรือระเบียบเพ่ือปฎิบัติการให้เป็นไปตามมาตรา 6 และมาตรา 7 

(2)วางข้อบังคับการประชุมและการดาํเนิน กจิการ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

(3)วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งต้ัง เล่ือนข้ัน การลดข้ันเงินเดือนและการออกจาก

ตาํแหน่ง อตัราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินบาํเหนจ็และเงินรางวัล วินัย และการอุทธรณ์ของพนักงาน

และลูกจ้าง 

(4)วางข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดแบ่งส่วนงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

การปฏบัิติงานของผู้อาํนวยการ และการมอบให้ผู้อื่นปฏบัิติกจิการแทนผู้อาํนวยการ 

(5)กาํหนดอัตราดอกเบ้ีย ค่าภาระ ค่าบริการ ค่านายหน้าและค่าดําเนินธุรกิจต่าง ๆ ของ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

(6)วางข้อบังคับหรือระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะและเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก  

ค่าล่วงเวลา และการจ่ายเงินอื่น 

(7)วางข้อบังคับหรือระเบียบว่าด้วยเคร่ืองแบบผู้อาํนวยการ พนักงานและลูกจ้าง 

(8)วางข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกบัความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สนิของ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

(9)วางข้อบังคับหรือระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง 

(10)กาํหนดอตัราเงินสะสม และดอกเบ้ียเงินสะสมของผู้อาํนวยการและพนักงาน และ 

วางระเบียบการจ่ายเงินคืนสะสมดังกล่าว 

(11)วางข้อบังคับเกี่ยวกบักองทุนสงเคราะห์ผู้ปฏบัิติงานในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

และครอบครัว โดยได้รับความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรี 

(12)วางข้อบังคับหรือระเบียบอื่น  อนัจาํเป็นเพือให้กจิการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ดาํเนินไปโดยเรียบร้อย 

 อาํนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ใน (1)(3)(4)และ(5) น้ัน ถ้าคณะกรรมการเหน็สมควรจะ 

มอบหมายให้ผู้อาํนวยการดาํเนินการกไ็ด้ 

 ข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกบัการปฏบัิติงานหรือการเงิน ที่คณะกรรมการกาํหนดข้ึน ถ้ามี 

ข้อความจาํกดัอาํนาจของผู้อาํนวยการในการทาํนิติกรรมไว้ประการใดให้ประกาศข้อความเช่นว่าน้ันใน

ราชกจิจานุเบกษา625

624 

 2.4 อํานาจหนา้ทีข่องผูอํ้านวยการ 

ผู้อาํนวยการมีอาํนาจดังต่อไปน้ีด้วย คือ 

(1)แต่งต้ัง ถอดถอน เล่ีอนข้ัน หรือลดข้ันเงินเดือนตลอดจนลงโทษทางวินัยแก่พนักงานและลูกจ้าง 

ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกาํหนดแต่ถ้าพนักงานและลูกจ้าง ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตาม

ข้อบังคับที่คณะกรรมการกาํหนด แต่ถ้าพนักงานเช่นว่าน้ันเป็นพนักงานช้ันที่ปรึกษา ผู้เชียวชาญ หรือ

ช้ันหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ที่ข้ึนตรงต่อผู้อาํนวยการ ต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการก่อน 
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(2)วางระเบียบเกี่ยวกบักาารปฏบัิติกจิการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโดยไม่แย้งหรือ 

ขัดต่อนโยบายและข้อบังคับที่คณะกรรมการกาํหนดไว้626

625 

 

3. บริษทั ขนส่ง จํากดั 

รายละเอยีดและขอบเขตการดาํเนินงาน โปรดดูจากหนังสอืบริคณห์สนธแิละข้อบังคับของ 

บริษัท  

4. การทางพเิศษแห่งประเทศไทย 

 4.1 การจดัตั้งและการมีสภาพนติิบุคคล 

 ให้จัดต้ังหน่วยงานการทางพิเศษข้ึน เรียกว่า “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย”  

เรียกโดยย่อว่า กทพ. และให้เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

  (1) สร้างหรือจัดให้มีด้วยวิธกีารใด ๆ ตลอดจนบาํรุงและรักษาทางพิเศษ 

  (2) จัดดาํเนินการหรือควบคุมธุรกจิอนัเกี่ยวกบัการขนส่งโดยรถรางเดียวและรถใต้ดิน 

  (3) ดาํเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัทางพิเศษ627

626 

       4.2 อํานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ 

ให้คณะกรรมการมีอาํนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซ่ึงกจิการของ  

กทพ. อาํนาจหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

  (1) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเพ่ือปฏบัิติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

  (2) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการประชุม 

  (3) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการดาํเนินกจิการของคณะกรรมการ 

  (4) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการจัดแบ่งส่วนงานหรือวิธปีฏบัิติงาน 

  (5) กาํหนดตาํแหน่ง อตัราเงินเดือน หรือค่าจ้างของพนักงานหรือลูกจ้าง 

  (6) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการบรรจุ การแต่งต้ัง การเล่ือนเงินเดือนหรือค่าจ้าง 

การออกจากตาํแหน่ง วินัย การลงโทษ และการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง 

  (7) ออกระเบียบหรือข้อบังคับการจ่ายค่าพาหนะและเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่า

ล่วงเวลา และการจ่ายเงินอื่น 

  (8) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเคร่ืองแบบพนักงานและลูกจ้าง 

  (9) ออกระเบียบเกี่ยวกบัความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สนิของ กทพ. 

  (10) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกบัการจัดเกบ็ค่าผ่านทางพิเศษ 

  (11) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกบัค่าบริการในการใช้รถรางเดียวหรือรถใต้ดิน 

625 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคก์ารขนส่งมวลชนกรงุเทพ มาตรา 26 
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  ระเบียบหรือข้อบังคับวิธีปฏบัิติงานตาม (4) ถ้ามีข้อความจาํกัดอาํนาจของผู้ว่าการใน

การทาํนิติกรรมไว้ประการใดให้รัฐมนตรีประกาศในราชกจิจานุเบกษา628

627 

 4.3 อํานาจหนา้ทีข่องการทางพเิศษแห่งประเทศไทย 

 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์การจัดต้ังการทางพิเศษแห่งประเทศไทยให้ การทางพิเศษแห่งประเทศ

ไทย มีอาํนาจ 

  (1) สร้าง ซ้ือ จัดหา รับโอน จาํหน่าย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซ้ือ แลกเปล่ียน ยืม ให้ยืม และ

ดาํเนินงานเกี่ยวกบัเคร่ืองใช้บริการ และสิ่งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ของ กทพ. 

  (2) ซ้ือ จัดหา จาํหน่าย เช่า ให้เช่าซ้ือ แลกเปล่ียน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือ

ดาํเนินงานเกี่ยวกบัทรัพย์สนิใด ๆ 

  (3) วางแผน สาํรวจ ออกแบบเกี่ยวกบัการสร้างหรือขยายทางพิเศษ 

  (4) เรียกเกบ็ค่าผ่านทางพิเศษ และค่าบริการในการใช้รถที่เคล่ือนโดยรางเดียวหรือรถ

ใต้ดิน 

  (5) กู้ยืมเงินหรือลงทุน 

  (6) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน629

628 

 4.4 อํานาจหนา้ทีข่องผูว่้าการ 

 ผู้ว่าการมีหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตามอาํนาจหน้าที่ของ กทพ. ตามนโยบาย ระเบียบ 

หรือข้อบังคับของคณะกรรมการ และมีอาํนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง630

629  

 4.5 การดําเนนิกิจการ 

กทพ. จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดาํเนินกจิการดังต่อไปน้ีได้ 

  (1) สร้างหรือขยายทางพิเศษ 

  (2) กู้ยืมเงินเกนิสบิล้านบาท 

  (3) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพ่ือการลงทุน 

  (4) จาํหน่ายอสงัหาริมทรัพย์ที่มีราคาเกนิห้าแสนบาท 

  (5) จาํหน่ายทรัพย์สนิที่มีราคาเกนิหน่ึงล้านบาทจากบัญชีเป็นสญู631

630 
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