พระราชบัญญัติ
การขนสงทางบก
พ.ศ. 2522
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2522
เปนปที่ 34 ในรัชการปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการขนสง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1)
พระราชบัญญัติการขนสง พ.ศ. 2497
(2)
พระราชบัญญัติการขนสง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2510
(3)
พระราชบัญญัติการขนสง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518
บรรดาบทกฎหมายและขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
(1)
"การขนสง" หมายความวา การขนคน สัตว หรือสิ่งของโดยทางบกดวยรถ
(2)
"การขนสงประจําทาง" หมายความวา การขนสงเพื่อสินจางตามเสนทางที่คณะกรรมการ
กําหนด
(3)
"การขนสงไมประจําทาง" หมายความวา การขนสงเพื่อสินจางโดยไมจํากัดเสนทาง
(4)
"การขนสงโดยรถขนาดเล็ก" หมายความวา การขนสงคนหรือสิ่งของหรือคนและสิ่งของ
รวมกันเพื่อสินจางตามเสนทางที่คณะกรรมการกําหนดดวยรถที่มีน้ําหนักรถและน้ําหนักบรรทุกรวมกันไมเกินสี่
พันกิโลกรัม
(5)
"การขนสงสวนบุคคล" หมายความวา การขนสงเพื่อการคาหรือธุรกิจของตนเองดวยรถที่มี
น้ําหนักเกินกวาหนึ่งพันหกรอยกิโลกรัม
(6)
"การขนสงระหวางจังหวัด" หมายความวา การขนสงประจําทาง การขนสงไมประจําทางหรือ
การขนสงสวนบุคคลซึ่งกระทําระหวางจังหวัดกับจังหวัด
(7)
"การขนสงระหวางประเทศ" หมายความวา การขนสงประจําทาง การขนสงไมประจําทางหรือ
การขนสงสวนบุคคลซึ่งกระทําระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ

(8)
"การรับจัดการขนสง" หมายความวา การรับจางรวบรวมคนสัตวหรือสิ่งของและจัดใหบุคคล
อื่นซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงทําการขนสงจากที่แหงหนึ่งไปยังที่อีกแหงหนึ่งในความ
รับผิดชอบของผูรับจัดการขนสง
(9)
"รถ" หมายความวา ยานพาหนะทุกชนิดที่ใชในการขนสงทางบกซึ่งเดินดวยกําลังเครื่องยนต
กําลังไฟฟา หรือพลังงานอื่น และหมายความรวมตลอดถึงรถพวงของรถนั้นดวย ทั้งนี้เวแตรถไฟ
(10) "ผูตรวจการ" หมายความวา ขาราชการสังกัดกรมการขนสงทางบก ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหมี
หนาที่ตรวจการขนสง
(11) "พนักงานตรวจสภาพ" หมายความวา ขาราชการสังกัดกรมการขนสงทางบก ซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งใหมีหนาที่ตรวจความมั่นคงแข็งแรง ความสะอาด ความเรียบรอย และความเหมาะสมของสภาพรถที่
นํามาใชในการขนสง
(12) "นายทะเบียน" หมายความวา นายทะเบียนกลาง หรือ นายทะเบียนประจําจังหวัด แลวแตกรณี
(13) "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการควบคุมกการขนสงทางบกกลาง หรือ
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัด แลวแตกรณี
(14) "อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมการขนสงทางบก
(15) "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตร 5 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
(1)
การขนสงโดยรถยนตทหารตามกฎหมายวาดวยรถยนตทหาร
(2)
การขนสงโดย
(ก)
รถยนตรับจางที่บรรทุกผูโดยสารไมเกินเจ็ดคน รถยนตรับจางระหวางจังหวัดที่
บรรทุกผูโดยสารไมเกินเจ็ดคน รถยนตบริการที่บรรทุกผูโดยสารไมเกินเจ็ดคน และรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน
เจ็ดคนตามกฎหมายวาดวยรถยนต
(ข)
รถยนตนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคนแตไมเกินสิบสองคน และรถยนตสวนบุคคลที่มี
น้ําหนักรถไมเกินหนึ่งพันหกรอยกิโลกรัมตามกฎหมายวาดวยรถยนต ซึ่งมิไดใชประกอบการขนสงเพื่อสินจาง
(ค)
รถยนตสามลอ รถจักรยานยนต และรถแทร็กเตอร ตามกฎหมายวาดวยรถยนต
(3)
การขนสงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 6 ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเปนนายทะเบียนกลางมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ในสวนที่
เกี่ยวกับการขนสงระหวางจังหวัดและการขนสงระหวางประเทศ
ใหนายทะเบียนกลางเปนนายทะเบียนประจํากรุงเทพมหานครมีอํานาจและหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
ใหขนสงจังหวัดเปนนายทะเบียนประจําจังหวัด มีอํานาจและหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในเขต
จังหวัดของตน ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหนายทะเบียนกลางมีอํานาจมอบหมายกิจกรรมอันอยูในอํานาจหนาที่ของตนใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด
ทําแทนได
การมอบหมายตามวรรคสี่ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งผูตรวจการและพนักงานตรวจสภาพกับออกกฎกระทรวง กําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของแตละกระทรวง กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศให
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1
คณะกรรมการนโยบายการขนสงทางบก
มาตรา 8 ใหมีคณะกรรมการนโยบายการขนสงทางบกคณะหนึ่งประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
เปนประธานกรรมการรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมเปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงการคลัง
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนมหาดไทย อธิบดีกรมทางหลวงเปนกรรมการ และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินหนาคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีสัญชาติไทย และมีความรูหรือความชัดเจน
ในการขนสง การเศรษฐกิจหรือกฎหมาย ใหอธิบดีกรมการขนสงทางบก เปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการใหคณะกรรมการนโยบายการขนสงทางบกแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการไดตามความ
จําเปน
มาตรา 9 ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวาง
ที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนงไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอมใหผูซึ่งไดรับ
แตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้น กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง
อาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได
มาตรา 10 ผูมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ หามมิใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
(1)
เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(2)
ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกเวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3)
เปนบุคคลลมละลาย
(4)
เปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
มาตรา 11 นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา 9 กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(1)
ตาย
(2)
ลาออก
(3)
รัฐมนตรีใหออก
(4)
มีลักษณะตองหามตามมาตรา 10

มาตรา 12 ในการประชุมของคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรอง
ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานและรองประธานไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมแทน
มาตรา 13 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งจํานวนของกรรมการทั้งหมด จึงจะ
เปนองคประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 14 คณะกรรมการนโยบายการขนสงทางบกมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(1)
กําหนดนโยบายการขนสงทางบกระยะสั้นและระยะยาวเสนอตอคณะรัฐมนตรี
(2)
กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาและดําเนินการสถานีขนสงเสนอตอคณะรัฐมนตรี
(3)
กําหนดมาตราการและแผนพัฒนาการขนสงทางบกเสนอตอคณะรัฐมนตรี
(4)
กําหนดมาตราการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความสะดวกในการขนสงทางบก เพื่อให
คณะกรรมการปฏิบัติ
(5)
กําหนดการหามรับจดทะเบียนรถเปนครั้งคราวตามความจําเปนโดยอนุมัติคณะรัฐมตรีเพื่อให
คณะกรรมการปฏิบัติ
(6)
ประสานงานที่เกี่ยวของระหวางกันในดานการสงทางบกตลอดจนประสานงานดานการขนสง
ทางน้ําและการขนสงทางอากาศ
(7)
ใหคําปรึกษาตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขนสงทางบก
มาตรา 15 คณะกรรมการนโยบายการขนสงทางบกมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยาง
หนึ่งอยางใดก็ได ใหนํามาตรา 12 และมาตรา 13 มาใชบังคับแกการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
หมวด 2
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบก
มาตรา 16 ใหมีคณะกรรมการควบคุมการชนสงทางบกกลางคณะหนึ่งประกอบดวยปลัดกระทรวงคมนาคมเปน
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผูแทนเลขาธิการ
เรงรัดพัฒนาชนบทหรือผูแทน อธิบดีกรมตํารวจหรือผูแทนอธิบดีกรมทางหลวงหรือผูแทน ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครหรือผูแทนเปนกรรมการและผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสามคนเปนกรรมการ ทั้งนี้โดยใหมีผู
มีความรูและมีความชัดเจนในการขนสงรวมอยูดวย ใหอธิบดีกรรมการขนสงทางบก เปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ ใหคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการไดตามความ
จําเปน
มาตรา 17 ใหมีคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัดทุกจังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร
ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ อัยการจังหวัด ผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดเปนกรรมการ

และผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินหาคน โดยมีนายกเทศมนตรีในจังหวัดนั้นรวมอยูดวยหนึ่งคนเปนกรรมการ ให
ขนสงจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจํา
จังหวัดแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการไดตามความจําเปน
มาตรา 18 ใหนํามาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 และมาตรา 13 มาใชบังคับแกคณะกรรมการควบคุมการ
ขนสงทางบกกลาง และคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัดโดยอนุโลม
มาตรา 19 ใหคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(1)
กําหนดลักษณะของการขนสงประจําทางและการขนสงไมประจําทาง
(2)
กําหนดเสนทาง จํานวนผูประกอบการขนสง และจํานวนรถสําหรับการขนสงประจําทางใน
เขตกรุงเทพมหานคร ระหวางจังหวัดและระหวางประเทศ
(3)
กําหนดจํานวนผูประกอบการขนสงและจํานวนรถสําหรับการขนสงไมประจําทางในเขต
กรุงเทพมหานคร ระหวางจังหวัดและระหวางประเทศ
(4)
กําหนดเสนทาง จํานวนผูประกอบการขนสง และจํานวนรถสําหรับการขนสงโดยรถขนาดเล็ก
(5)
กําหนดจํานวนผูประกอบการรับจัดการขนสง
(6)
กําหนดอัตราคาขนสงและคาบริการอยางอื่นในการขนสง
(7)
กําหนดอัตราคาบริการในการดําเนินการของสถานีขนสง
(8)
กําหนดสถานที่ จัดใหมีหรือจัดตั้ง และระเบียบเกี่ยวกับสถานีขนสง
(9)
กําหนดชนิดหรือสภาพรถที่มิใหรับจดทะเบียน
(10) กําหนดประเภทหรือชนิดของรถที่ตองเขาหยุดหรือจอดเพื่อการรับสงผูโดยสารหรือขนถาย
สินคา ณ สถานีขนสง
(11) กําหนดที่หยุดหรือจอดรถเพื่อรับสงผูโดยสาร
(12) วางมาตรการในการกําหนด อนุญาต เพิกถอนการอนุญาตและการควบคุมกิจการขนสงทางบก
(13) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และตามมติคณะกรรมการนโยบายการ
ขนสงทางบก
กําหนดตาม (2) (3) (4) (8) (9) และ (10) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 20 ใหคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ภายในเขตจังหวัด
ดังตอไปนี้
(1)
กําหนดเสนทาง จํานวนผูประกอบการขนสงและจํานวนรถสําหรับการขนสงประจําทาง
(2)
กําหนดจํานวนผูประกอบการขนสงและจํานวนสําหรับการขนสงไมประจําทาง
(3)
กําหนดเสนทาง จํานวนผูประกอบการขนสงและจํานวนรถสําหรับการขนสงโดยรถขนาดเล็ก
(4)
กําหนดอัตราคาขนสงและคาบริการอยางอื่นในการขนสง
(5)
ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และตามมติคณะกรรมการนโยบายการ
ขนสง การกําหนดตาม (1) และ (4) เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางแลว จึงจะใช
บังคับไดและการกําหนตาม (1) (2) และ (3) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 21 คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดก็ได ใหนํามาตรา 12 และมาตรา 13 มาใชบังคับแกการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 22 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการการขนสงทางบก เพื่อประโยชนในการนี้จะสั่งให
คณะกรรมการชี้แจงขอเท็จจริงแสดงความคิดเห็นหรือทํารายงานหรือยับยั้งการกระทําใด ๆ ซึ่งขัดตอนโยบายของ
รัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอํานาจสั่งสอบสวนขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการดําเนินงานได
หมวด 3
การประกอบการขนสง
มาตรา 23 หามมิใหผูใดประกอบการขนสงประจําทาง การขนสงไมประจําทาง การขนสงโดยรถขนาดเล็ก หรือ
การขนสงสวนบุคคล เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 24 ผูขอรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง การขนสงไมประจําทางและการขนสงโดยรถขนาด
เล็ก ตองมีสัญชาติไทย ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตเปนหางหุนสวน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด หาง
หุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดนั้นตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีสํานักงานใหญ
ตั้งอยูในราชอาณาจักรไทยและ
(1)
ในกรณีที่เปนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน ผูเปนหุนสวนทั้งหมดตองมีสัญชาติไทย
(2)
ในกรณีที่เปนหางหุนสวนจํากัด ผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดทั้งหมดตองมี
สัญชาติไทย และทุนของหางหุนสวนจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดตองเปนของผูเปนหุนสวนซึ่งเปน
บุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย
(3)
ในกรณีที่เปนบริษัทจํากัด กรรมการบริษัทจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีสัญชาติไทย และ
ทุนของบริษัทจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดตองเปนของผูถือหุน ซึ่งเปนบุคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย
หรือตองเปนของหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด หรือบริษัทจํากัด หรือตองเปนของกระทรวง
ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือองคการของรัฐ ตาม
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาลหรือตามกฎหมายวาดวยการนั้น ๆ และบริษัทจํากัดนั้นตองไมมี
ขอบังคับอนุญาตใหมีการออกหุนชนิดออกใหแกผูถือ
(4)
ในกรณีที่เปนบริษัทมหาชนจํากัด กรรมการบริษัทจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีสัญชาติ
ไทย และทุนของบริษัทมหาชนจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดตองเปน
ของผูถือหุน ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย ในกรณีที่ผูถือหุนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเปน
หางหุนสวนสามัญจดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ผูถือหุนดังกลาวจะตองมี
ลักษณะตาม (3) หรือ (4) แลวแตกรณีใหคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางมีอํานาจยกเวนคุณสมบัติ
ตามความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษเปนการเฉพาะรายได
มาตรา 25 หามมิใหผูใดประกอบการขนสงระหวางประเทศ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลางโดย
อนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางและผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวตองปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ทั้งหลายแหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้เทาที่ไมขัดตออนุสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศในสวนที่เกี่ยวของกับ

การขนสง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหนํา
มาตรา 28 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 34 และมาตรา 36 มาใชบังคับแกการประกอบการขนสงระหวางประเทศ
โดยอนุโลม
มาตรา 26 หามมิใหผูใดนํารถที่จดทะเบียนในตางประเทศมาใชมาประกอบการขนสงในประเทศไทย เวนแตเพื่อ
การขนสงระหวางประเทศและไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลางแลว ผูประจํารถตามมาตรา 92 ซึ่งประจําใน
รถตามวรรคหนึ่งตองปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหลายแหง พระราชบัญญัตินี้ และหรือตามขอตกลงที่มีอยูระหวาง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ
มาตรา 27 ใบอนุญาตประกอบการขนสงมีสี่ประเภท คือ
(1)
ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง
(2)
ใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทาง
(3)
ใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก
(4)
ใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคล
ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง ใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทางหรือใบอนุญาต
ประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก ใหใชเปนใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคลได หามมิใหผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบการขนสงใชรถผิดประเภทตามที่ระบุไวขางตน เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนาย
ทะเบียนเปนครั้งคราว ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด
มาตรา 28 ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางใหมีอายุเจ็ดปนับแตวันออกใบอนุญาต ใบอนุญาต
ประกอบการขนสงสวนบุคคล ใหมีอายุหาปนับแตวันออกใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะขอตออายุ
ใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ แตการขอตออายุใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง
และใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก จะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่
สอบวัน การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 29 บทบัญญัติมาตรา 23 มิใหใชบังคับแกการขนสงสวนบุคคลซึ่งกระทรวง กรม ราชการสวนทองถิ่นวัด
มูลนิธิ สภากาชาดไทย สถานพยาบาล หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ เปนผูประกอบการ
ขนสง แตผูประกอบการขนสงตองปฏิบัติตามบทบัญญัติอื่นแหงพระราชบัญญัตินี้เสมือนดังเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคลทุกประการ
มาตรา 30 ใหนายทะเบียนกลางเปนผูออกใบอนุญาตประกอบการขนสง ในกรุงเทพมหานคร การขนสงระหวาง
จังหวัด และการขนสงระหวางประเทศ และใหนายทะเบียนประจําจังหวัดเปนผูออกใบอนุญาตประกอบการขนสง
ในจังหวัดของตน
ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
มาตรา 31 ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางใหนายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการ
กําหนดเงื่อนไขไวในใบอนุญาตเกี่ยวกับ
(1)
จํานวนรถที่ตองใชในการประกอบการขนสงตามเสนทางที่ใชในการประกอบการขนสง

(2)
สิทธิในรถที่ใชประกอบการขนสงของผูไดรับอนุญาตประกอบการขนสง
(3)
ลักษณะ ชนิด ขนาดและสีของรถและเครื่องหมายของผูประกอบการขนสงที่ตองใหปรากฎ
ประจํารถทุกคัน
(4)
จํานวนที่นั่ง เกณฑนําหนักบรรทุกและวิธีการบรรทุก
(5)
จํานวนผูประจํารถ
(6)
เสนทางที่ใชในการประกอบการขนสง
(7)
อัตราคาขนสงและคาบริการอยางอื่นในการขนสง
(8)
สถานที่หยุดและจอดเพื่อขนถายคน สัตว หรือสิ่งของ
(9)
ที่ที่รถจะตองหยุดในระหวางเสนทาง
(10) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนสง
(11) เวลาและจํานวนเที่ยวของการเดินรถ
(12) เวลาทํางานประจําวันในการประกอบการขนสง
(13) สถานที่เก็บ ซอม และบํารุงรักษารถ
(14) การประกอบกิจการอื่นนอกจากการประกอบการขนสงประจําทาง
(15) เงื่อนไขอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางตองจัดใหมีประกาศเงื่อนไขตาม (6) (7) (8) (9) และ
(11) ณ ที่ซึ่งอธิบดีกําหนด
มาตรา 32 ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทางใหนายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการ
กําหนดเงื่อนไขไวในใบอนุญาตเกี่ยวกับ
(1)
จํานวนรถที่ตองใชในการประกอบการขนสง
(2)
ลักษณะ ชนิดและขนาดของรถและเครื่องหมายของผูประกอบการขนสงที่ตองใหปรากฎ
ประจํารถทุกคัน
(3)
จํานวนที่นั่ง เกณฑน้ําหนักบรรทุกและวิธีการบรรทุก
(4)
จํานวนผูประจํารถ
(5)
ทองที่ที่ทําการขนสง
(6)
มาตรฐานบริการในการประกอบการขนสง
อัตราคาขนสงและคาบริการอยางอื่นในการขนสง
(7)
(8)
สถานที่หยุดและจอดเพื่อขนถายคน สัตว หรือสิ่งของ
(9)
สถานที่เก็บ ซอม และบํารุงรักษารถ
(10) เงื่อนไขอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทางตองจัดใหมีการประกาศเงื่อนไขตาม (7) และ (8) ณ
ที่ซึ่งอธิบดีกําหนด
มาตรา 33 ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก ใหนายทะเบียนโดยอนุมัติของ
คณะกรรมการกําหนดเงื่อนไขไวในใบอนุญาตเกี่ยวกับ
(1)
จํานวนรถที่ตองใชในการประกอบการขนสงตามเสนทางที่ใชในการประกอบการขนสง

(2)
ลักษณะ ชนิด ขนาดและสีของรถและเครื่องหมายของผูประกอบการขนสงที่ตองใหปรากฎ
ประรถจําทุกคัน
(3)
จํานวนที่นั่ง เกณฑนําหนักบรรทุก และวิธีการบรรทุก
(4)
เวลาและจํานวนเที่ยวของการเดินรถ
(5)
เสนทางที่ใชในการประกอบการขนสง
(6)
อัตราคาขนสงและคาบริการอยางอื่นในการขนสง
(7)
เงื่อนไขอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผูไดรับอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็กตองจัดใหมีประกาศเงื่อนไขตาม และ (6) ณ ที่ซึ่ง
อธิบดีกําหนด
มาตรา 34 ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคล ในนายทะเบียนกําหนดเงื่อนไขตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนดใหไวในใบอนุญาตเกี่ยวกับ
(1)
จํานวนรถที่ตองใชในการประกอบการขนสง
(2)
ลักษณะ ชนิด และขนาดของรถและเครื่องหมายของผูประกอบการขนสงที่ตองใหปรากฎ
ประจํารถทุกคัน
(3)
สถานที่เก็บ ซอม และบํารุงรักษา
(4)
จํานวนผูประจํารถ
(5)
เงื่อนไขอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 35 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตามประเภทที่กําหนดในกฎกระทรวง ตองจัดใหมีสมุดประจํารถ
ประวัติผูประจํารถ และหรือใบกํากับสินคาที่ทําการขนสงและตองทํารายงานเกี่ยวกับการขนสงและอุบัติเหตุที่เกิด
จากการขนสงตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 36ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตองจัดใหมีอุปกรณและเครื่องเครื่องใช และตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดวาดวยความปลอดภัยในการขนสง ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 37 ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงรถประจําทางจัดใหมีที่พักผูโดยสารตามระยะทาง โดยมี
ลักษณะ ขนาด จํานวน และจุดที่ตองของที่พักผูโดยสารตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 38 หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง เพิ่มลดหรือยกเวนคาขนสงหรือคาบริการอยางอื่นใน
การขนสง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
มาตรา 39 หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไม
ประจําทาง ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก หรือผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงสวน
บุคคลใชหรือยอมใหบุคคลอื่นใชรถที่ไดรับอนุญาตทําการขนสงนอกเสนทาง หรือนอกทองที่ที่ไดรับอนุญาต
แลวแตกรณี เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียน หรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด

มาตรา 40 หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทางกระทําการขนสงอันมีลักษณะเชนเดียว
หรือคลายกับผูไดรับอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางหรือมีลักษณะเปนการแยงผลประโยชนกับผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางในเสนทางที่ผูไดรับใบอนุญาต
มาตรา 40 ทวิ หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงใชหรือยินยอมใหผูใดปฏิบัติตามหนาที่ขับรถที่ใชใน
การขนสงหากปรากฎวาขณะใชหรือขณะยินยอมใหปฏิบัติหนาที่ขับรถ ผูนั้นมีอาการหรือกระทําการอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
(1)
เมาสุราหรือของมึนเมาอยางอื่น
(2)
เสพยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ
(3)
เสพวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ผู
ไดรับอนุญาตประกอบการขนสงตองคอยดูแลและปองกันไมใหผูซึ่งมีอาการหรือกระทําการตาม (1) (2) หรือ (3)
ของวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่ขับรถ
มาตรา 41 ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเปนที่จะแกไขสถานการณเพื่อใหการขนสงไดรับความสะดวก
หรือใหมีรถเพียงพอแกการขนสงนายทะเบียนมีอํานาจหนาที่จะสั่งเปลี่ยนแปลงเสนทางการเดินรถ เวลา และ
จํานวนเที่ยวของการเดินรถ หรือใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดสงรถที่ตนไดรับอนุญาตไป
ชวยเหลือเปนการชั่วคราวตามควรแกกรณี แลวใหรายงานคณะกรรมการโดยเร็ว
มาตรา 42 ผูไดรับใบอนุญาตปรกอบการขนสงตองแสดงใบอนุญาตประกอบการขนสงหรือใบแทนใบอนุญาตไว
ในที่เปดเผย ณ ที่ตั้งสํานักงานของผูไดรับใบอนุญาต
มาตรา 43 ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบการขนสงสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบการขนสงยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการ
สูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดดังกลาว
มาตรา 44 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางซึ่งประสงคจะเลิกประกอบการขนสง ตองแจงความ
ประสงคดังกลาวเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวาเกาสอบวันกอนวันเลิกประกอบการขนสง
มาตรา 45 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็กซึ่งประสงคจะเลิกประกอบการขนสง ตองแจง
ความประสงคดังกลาวเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวันกอนวันเลิกประกอบการ
ขนสง
มาตรา 46 เมื่อปรากฎวาผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง
(1)
ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 24
(2)
ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามเงื่อนไขในมาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34
หรือไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอกําหนดวาดวยความปลอดภัยของผูโดยสารตามมาตรา 136 หรือไม
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติในหมวด 4 วาดวยการชดใชคาเสียหายที่เกิดจากการขนสง ใหนาย
ทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงนั้นปฏิบัติใหถูกตอง หรือจัดการแกไขใหถูกตอง

ภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไมปฏิบัติหรือไมแกไขใหถูกตอง หรือเปนที่
เห็นไดวาผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไมสามารถจะดําเนินการตามเงื่อนไขหรือขอกําหนดนั้น หรือการ
ดําเนินการนั้นนาจะเปนเหตุใหเกิดภยันตรายหรือเสื่อมประโยชนตอประชาชน ใหนายทะเบียนโดยอนุมัติของ
คณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนสงได แตถาเปนการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนสง
ประจําทางใหเปนอํานาจของคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางที่จะพิจารณาอนุมัติ
มาตรา 47 ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตองสงคืนใบอนุญาตตอนาย
ทะเบียนภายในสิบวันนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 48 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสิบ
หาวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนการทุเลาการ
บังคับตามคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 49 ใหอธิบดีหรือนายทะเบียนมีอํานาจควบคุมดูแลบรรดากิจการที่เกี่ยวกับการขนสงใหเปนไปตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อประโยชนดังกลาวใหอธิบดีหรือนายทะเบียนมีอํานาจ
(1)
เขาไปในสถานที่ดําเนินการของผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงในระหวางเวลาทํางาน
ตามปกติ เพื่อทราบขอเท็จจริงและเพื่อตรวจสอบบัญชีและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของกับการประกอบการขนสง
(2)
เรียกผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง ผูจัดการและพนักงานของผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบการขนสงซึ่งเปนนิติบุคคลมาใหถอยคําหรือสั่งใหยื่นคําชี้แจงแสดงขอเท็จจริงตามที่ตองการในการ
ปฏิบัติตาม (1) ใหอธิบดีมีอํานาจมอบหมายใหผูตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพทําการแทนได ในการ
ปฏิบัติการของอธิบดี นายทะเบียน ผูตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพตามมาตรานี้ใหบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งอยูใน
สถานที่นั้นอํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือตามสมควร
มาตรา 50 ใหผูตรวจการมีอํานาจเรียกรถใหหยุดเพื่อทําการตรวจสอบ และเมื่อเชื่อวามีการกระทําอันเปนการฝา
ฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้น ใหผูตรวจการมีอํานาจจับกุมผูฝาฝนเพื่อสงใหพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจดําเนินคดีตอไป บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไมลบลางอํานาจจับกุมของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
มาตรา 51 ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 49 และมาตรา 50 ใหผูตรวจการและพนักงานตรวจสภาพแสดงบัตร
ประจําตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของ บัตรประจําตัวผูตรวจการและพนักงานตรวจสภาพใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรี
กําหนด
หมวด 4
การชดใชคาเสียหายที่เกิดจากการขนสง
มาตรา 52
ไดผูรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไม
ประจําทางผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก และผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงสวน
บุคคล ตองวางหลักทรัพยเปนเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกัน หรือ

เปนสัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยซึ่งทํากับบริษัทประกันภัยที่นายทะเบียนกลางใหความเห็นชอบตอ
นายทะเบียนกลาง
ในกรณณีเปนสัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตองเปนผู
เอาประกันภัย โดยใหบุคคลภายนอกผูไดรับความเสียหายเนื่องจากการจนสงของตนเปนผูรับประโยชน สําหรับ
การชดใชคาเสียหายที่เปนคาใชจายเบื้องตนเพื่อประกันความเสียหายอันเกิดแกชีวิตหรือรางกายของ
บุคคลภายนอก และซึ่งผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงจะตองรับผิดชอบเนื่องจากการขนสงของตน ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 53 ในกรณีที่หลักทรัพยที่นํามา วางประกันตามมาตรา 52 มีจํานวนหรือมูลคาลดนอยลง นายทะเบียนกลาง
มีอํานาจสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงนําทรัพยมาเพิ่มเติมใหครบจํานวนหรือมูลคาตามที่กําหนดได
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
มาตรา 54 ในการวางหลักทรัพยซึ่งเปนพันธบัตรรัฐบาลไทยใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงทําหนังสือ
มอบอํานาจใหนายทะเบียนกลางมีอํานาจจัดการจําหนายพันธบัตรนั้นเพื่อชดใชคาเสียหายแทนผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบการขนสงดวย
มาตรา 55 หลักทรัพยที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงนํามาวางประกันตามมาตรา 52 ไมอยูในความรับผิด
แหงการบังคับคดี เวนแตจะเปนการบังคับคดีเพื่อการชําระหนี้ การขนสงตองรับผิดชดใชคาเสียหายที่เกิดแกชีวิต
หรือรางกายของบุคคลภายนอกอันเนื่องจากการขนสงของตน
มาตรา 56 เมื่อรถของผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไดกอใหเกิดความเสียหายแกรางกายหรือชีวิตของ
บุคคลใดนอกจากความรับผิดตามที่กําหนดไวในมาตรา 59 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงซึ่งเปนเจาของ
รถที่กอใหเกิดความเสียหายจะตองชดใชคาใชจายเบื่องตนใหแกผูเสียหายหรือทายาทในกรณีที่ผูเสียหายถึงแก
ความตาย คาใชจายความรายแรงของความเสียหาย ทั้งนี้ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง เพื่อประโยชนแหง
พระราชบัญญัตินี้ คาใชจายเบื้องตนหมายถึงคาใชจายที่ตองใชในการรักษาพยาบาล รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ
ระหวางการรักษาพยาบาล และหรือคาปลงศพ
มาตรา 57 เมื่อผูเสียหายหรือทายาทในกรณีที่ผูเสียหายถึงแกความตาย ประสงคจะไดรับชดใชคาใชจายเบื้องตน
ใหยื่นคําขอตามแบบที่กรมตํารวจกําหนดตอพนักงานสอบสวน โดยแสดงพยานหลักฐานวาผูเสียหายไดรับความ
เสียหายจากรถของผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง ใหพนักงานสอบสวนพิจารณาจากสํานวนการสอบสวน
และเมื่อเห็นวาความเสียหายไดเกิดขึ้นจากรถของผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงคันใด ใหมีหนังสือสั่งใหผู
ไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงซึ่งเปนเจาของรถคันนั้นชดใชคาใชจายเบื้องตนตามจํานวนที่กําหนดใน
กฎกระทรวงซึ่งออกตตามมาตรา 56 วรรคสอง ในการนี้ใหแจงใหนายทะเบียนกลางทราบโดยเร็วดวย ในการ
สั่งของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง พนักงานสอบสวนตองพิจารณาสั่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ในการชดใชคาใชจายเบื้องตนตามวรรคหนึ่ง ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตองชําระภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่ไดรับคําสั่งจากพนักงานสอบสวน

มาตรา 58 ผูเสียหายหรือทายาทของผูเสียหายตองใชสิทธิในการขอรับชดใชคาใชจายเบื้องตนตามมาตรา 57
ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ความเสียหายเกิดขึ้น
มาตรา 59 การชดใชคาใชจายเบื้องตนตามหมวดนี้ไมตัดสิทธิผูเสียหายในอันที่จะเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อ
ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 60 บุคคลซึ่งมีสิทธิไดรับชดใชคาใชจายเบื้องตนตามหมวดนี้ไดแกผูเสียหายดังตอไปนี้
(1)
ผูเสียหายซึ่งมิไดอยูในรถคันที่กอใหเกิดความเสียหาย แตไดรับความเสียหายจากรถที่
กอใหเกิดความเสียหายขึ้น
(2)
ผูเสียหายซึ่งอยูในรถคันที่กอใหเกิดความเสียหาย แตไมรวมถึงผูขับรถคนงานหรือ
ลูกจางประจํารถซึ่งอยูในระหวางปฏิบัติหนาที่
(3)
ผูเสียหายซึ่งอยูในรถคันที่ไมไดกอใหเกิดความเสียหาย
มาตรา 61 ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไมเห็นดวยกับคําสั่งของพนักงานสอบสวนตามมาตรา
57 ใหอุทรธณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางภายในสอบหาวันนับแตวันไดรับ
คําสั่งของพนักงานสอบสวนตามมาตรา 57 และใหพนักงานสอบสวนบันทึกความเห็นของผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบการขนสงซึ่งไมเห็นดวยไวในสํานวนการสอบสวน คําวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการขนสงกลาง
ใหเปนที่สุด
มาตรา 62 ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงอุทธรณคําสั่งของพนักงานสอบสวน ถาคณะกรรมการ
ควบคุมการขนสงทางบกกลางมีความเห็นตามความเห็นของพนักงานสอบสวน ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการ
ขนสงตองชดใชคาใชจายเบื้องตนใหแกผูเสียหายหรือทายาทของผูเสียหายเพิ่มขึ้นจากคาใชจายเบื้องตนที่
พนักงานสอบสวนกําหนดไวอีกรอยละสิบ
มาตรา 63 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมยอมชดใชคาใชจายเบื้องตนตามคําสั่งของพนักงาน
สอบสวนตามมาตรา 57 หรือตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางตามมาตรา 61 ใน
กรณีที่เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงนั้นซึ่งไดนํามาวางไวเปนประกันชดใชคาใชจายเบื้องตนแทนได
มาตรา 64 ในกรณีที่ผูเสียหายไมไดรับชดใชคาใชจายเบื้องตนหรือไดรับชดใชไมครบตามจํานวนที่พนักงาน
สอบสวนหรือคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางสั่งไมวาเพราะเหตุหลักทรัพยที่วางประกันไวไมพอ
จายคาใชจายเบื้องตนหรือเพราะเหตุอื่นใด เมื่อผูเสียหายไดรองเรียนตอนายทะเบียนกลาง ใหนายทะเบียนกลางสั่ง
ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบขนสงชําระใหเสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง ถาผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบการขนสงไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนกลางดังกลาวใหนายทะเบียนกลางเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบการขนสง และใหนํามาตรา 47 และมาตรา 48 มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด 9
สถานีขนสง
---------------

มาตรา 114 สถานีขนสงมี 2 ประเภท คือ
(1)
สถานีขนสงผูโดยสาร
(2)
สถานีขนสงสัตวและหรือสิ่งของ ลักษณะของสถานีขนสงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 115 ใหกรมการขนสงทางบกโดยอนุมัติคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางจัดใหมีสถานีขนสง
ขึ้นในเขตทองที่กรุงเทพมหานครและในเขตทองที่จังหวัดอื่น โดยจะดําเนินการเองหรือจะมอบหมายให
รัฐวิสาหกิจหรือองคการของรัฐเปนผูดําเนินการก็ได ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดคาบริการในการดําเนินการของ
สถานีขนสงไมเกินอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด บุคคลอื่นใดประสงคจะจัดตั้งและ
ดําเนินการสถานีขนสงตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง โดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการขนสง
ทางบกกลางกอน การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑืและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
การจัดใหมีหรือจัดตั้งสถานีขนสงขึ้นที่ใด เมื่อใดใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 116 ใหอธิบดีมีอํานาจกํากับและควบคุมการดําเนินการที่เกี่ยวกับสถานีขนสงใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ และเพื่อประโยชนแหงการนี้จะแตงตั้งขาราชการและหรือลูกจางสังกัดกรมการขนสงทางบท
ทําหนาที่เปนนายสถานีและเจาหนาที่ตามจํานวนที่เห็นสมควร มีอํานาจกํากับและควบคุมดังกลาวดวยก็ได
มาตรา 117 ในการบริหารงานที่เกี่ยวกับสถานีขนสงของกรมการขนสงทางบกตามมาตรา 115 วรรคหนึ่ง อธิบดี
จะแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมเกิดแปดคน
เพื่อดูแลควบคุมและดําเนินการที่เกี่ยวกับสถานีขนสงก็ได กรรมการที่อธิบดีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสามป
กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคน
หนึ่งเปนเลขานุการของคณะกรรมการใหนํามาตรา 12 และมาตรา 13 มาใชบังคับแกการประชุมของ
คณะกรรมการนี้โดยอนุโลม
มาตรา 118 ผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงตามมาตรา 115 วรรคสาม ตอมีคุณสมบัติและ
ลักษณะตามมาตรา 24
มาตรา 119 ใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงใหมีอายุตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบก
กลางกําหนดแตไมเกินยี่สิบปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงซึ่ง
ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวาหนึ่งป การขอตออายุ
ใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 120 ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบกิจการสถานีขนสง รวมทั้ง
การรักษาความเรียบรอย ความปลอดภัยในบริเวณสถานีขนสงนั้น
มาตรา 121 ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงตองจัดใหมีเจาหนาที่ฝายชางประจําสถานีขนสง
ตลอดเวลา โดยใหมีหนาที่ตรวจสอบสภาพรถขนสงประจําทาง ซึ่งตองหยุดหรือจอดเพื่อการขนสง ณ สถานี
ขนสงแหงนั้นเพื่อใหเกิดความปลอดภัย คุณสมบัติและจํานวนเจาหนาที่ฝายชางใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด

มาตรา 122 ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงตองจัดใหมีอูซอมรถและบริการซอมรถเพื่อ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกรถที่ใชสถานีขนสงนั้น
มาตรา 123 ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงตองจัดใหมีบริเวณที่จอดพักรถตามที่อธิบดี
กําหนด
มาตรา 124 ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงตองจัดใหมีสมุดทะเบียนการเดินรถที่ผานเขาออก
สถานีขนสงตามแบบที่อธิบดีกําหนด สมุดทะเบียนการเดินรถตองเก็บรักษาไวในที่ทําการของสถานีขนสงแหง
นั้น พรอมที่จะใหนายทะเบียน พนักงานตรวจสภาพหรือผูตรวจการตรวจดูไดทุกเวลา
มาตรา 125 ใหผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงเรียกเก็บคาบริการเกี่ยวกับการดําเนินการของ
สถานีขนสงไดไมเกินอัตรตามที่คณะกรรมการควบุคมการขนสงทางบกกลางกําหนด
หมวด 10
บทกําหนดโทษ
------------------มาตรา 126 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง มาตรา 25 วรรคหนึ่ง มาตรา 26 วรรคหนึ่ง
มาตรา 65 วรรคหนึ่งหรือมาตรา 74 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึง
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 127 ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 26 วรรคสอง
มาตรา 101 มาตรา 102(1) (2) หรือ (4) มาตรา 106 มาตรา 103 ทวิ มาตรา 104 มาตรา 105 มาตรา 106 หรือมาตรา
107 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 127 ทวิ ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใดฝาฝนมาตรา 102 (3) ตองระวางโทษปรับไม
เกินหาพันบาท แตถาผูนั้นเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับตั้งแต
สองพันบาทถึงหนึ่งบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใดฝาฝนมาตรา 102
(3 ทวิ) หรือ (3 ตรี) ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษหรือกฎหมายวาดวยวัตถุที่
ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท แลวแตกรณีแตถาผูนั้นเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถตองระวางโทษสูงกวาที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ หรือกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท แลวแต
กรณี อีกหนึ่งในสาม
มาตรา 127 ตรี ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูตรวจการ
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามมาตรา 102 ทวิ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหันบาท
มาตรา 127 จัตวา ในกรณีที่ผูขับรถที่ใชในการขนสงซึ่งกอใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสิน
ของบุคคลอื่น ถาปรากฏวาในขณะขับรถ ผูขับรถนั้นกระทําการฝาฝนมาตรา 102(3) (3 ทวิ) หรือ (3 ตรี) ใหถือวาผู
ไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 40 ทวิ วรรคสอง เวนแตจะพิสูจนไดวาตน
มิไดมีสวนรูเห็นและไดใชความระมัดระวังตามสมควร แลวที่จะปองกันไมใหผูขับรถกระทําการดังกลาว

มาตรา 128 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดฝาฝนมาตรา 27 วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
ป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 129 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา 31(1)
ตองระวางโทษปรับตามจํานวนรถที่ขาดคันละไมเกินหาพันบาทตอหนึ่งวันจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 130 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงระหวางประเทศผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา
31(1) ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 25 ตองระวางโทษปรับตามจํานวนรถที่ขาดคันละไมเกินหาพัน
บาทตอหนึ่งวัน จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 131 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา 31(2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) หรือ (15) หรือในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือ
มาตรา 34 หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 35 หรือมาตรา 36 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่น
บาท
มาตรา 132 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงระหวางประเทศผูใดไมปฏิบัติตามอนุมาตราหนึ่ง อนุมาตราใด
ตามมาตรา 32 หรือมาตรา 34 หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 36 ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดย
อนุโลมตามมาตรา 25 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา 133 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 31 วรรคสอง มาตรา 33 วรรคสอง
มาตรา 33 วรรคสอง มาตรา 34 วรรคสอง มาตรา 42 มาตรา 47 หรือมาตรา 113 วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 134 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 37 ตองระวางโทษปรับไม
เกินหาหมื่นบาท
มาตรา 135 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดฝาฝนมาตรา 38 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 136 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดฝาฝนมาตรา 38 ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา
70 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 137 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดฝาฝนมาตรา 39 ตองระวางโทษปรับตามจํานวนรถที่ใชทํา
การสงนอกเสนทางหรือนอกทองที่ที่ไดรับอนุญาตคันละไมเกินหาพันบาทตอหนึ่งวัน จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 138 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทางผูใดฝาฝนมาตรา 40 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหา
หมื่นบาทถึงสองแสนบาท

มาตรา 138 ทวิ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดฝาฝนมาตรา 40 ทวิ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมืนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามมาตรา 40 ทวิ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาท
มาตรา 139 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 41 ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 140 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 42 หรือมาตรา 47 ซึ่งได
นํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 70 หรือมาตรา 76 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 141 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 43 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
พันบาท
มาตรา 142 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 43 ซึ่งไดนํามาใชบังคับ
โดยอนุโลมตามมาตรา 70 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 143 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 79 หรือมาตรา
80 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 144 ผูใดขัดขวางหรือไมอํานายความสะดวกแกอธิบดี นายทะเบียน ผูตรวจการ หรือพนักงานตรวจ
สภาพ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 49 หรือมาตรา 49 ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 70 หรือมาตรา 76
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 145 ผูไดรับใยบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนกลางซึ่งสั่งตาม
มาตรา 53 หรือมาตรา 68 ตองระวางโทษปรับหนึ่งแสนบาท หรือปรับเปนรายวันวันละหาพันบาทจนกวาจะ
ปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 146 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาต
ประกอบการรับจัดการขนสงในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดตามมาตรา 66 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา 147 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 66 วรรคสอง ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 148 ผูใดใชรถโดยไมปฏิบัติตามมาตรา 71 หรือฝาฝนคําสั่งของผูตรวจการหรือนายทะเบียนตามมาตรา
83 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา 149 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 78 มาตรา 81 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 82 ตองระวางโทษปรับไม
เกินหาพันบาท
มาตรา 150 เจาของรถผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 90 หรือมาตรา 91 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท

มาตรา 151 ผูใดฝาฝนมาตรา 93 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาทแตถาผูฝาฝนปฏิบัติหนาที่ผู
ขับรถ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ผูใดฝาฝนมาตรา 93 วรรค
หนึ่ง และไดกระทําการใด ๆ อันเปนความผิดที่กําหนดไวสําหรับการปฏิบัติหนาที่ของผูไดรับอนุญาตปฏิบัติ
หนาที่เปนผูประจํารถตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ใหถือวาผูนั้นกระทํา
ความผิดและตองระวางโทษสําหรับการกระทํานั้นเชนเดียวกับผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถดวย
มาตรา 152 ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใดปฏิบัติหนาที่ในระหวางที่ผูใชหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตตามมาตรา 109 หรือปฏิบัติหนาที่ในระหวางถูกยึดใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายวาดวยจราจรทางบก
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทแตถาผูนั้นปฏิบัติหนาที่ผูขับรถ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองปและปรับไมเกินสี่หมื่นบาท
มาตรา 153 ผูโดยสารผูใดโดยสารรถโดยมีเจตนาไมชําระคาขนสงหรือชําระคาขนสงไมครบถวนตามอัตราที่
กําหนด หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 113 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 154 ผูใดจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสง โดยไมไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 115 วรรคสาม ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหาป หรือหรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 155 ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 121 วรรคหนึ่ง มาตรา
122 มาตรา 123 หรือมาตรา 124 ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
มาตรา 156 ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถผูใดไมนํารถเขาหยุดหรือจอดเพื่อรับสงผูโดยสารหรือขนถายสินคา ณ
สถานีขนสงตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึง
สองหมื่นบาท
มาตรา 157 ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถซึ่งนํารถเขาหยุดหรือจอดเพื่อรับสงผูโดยสารหรือขนถายสินคา ณ
สถานีขนสงผูใดไมชําระคาบริการเกี่ยวกับการดําเนินการของสถานีขนสงใหแกสถานีขนสงตามมาตรา 125 ตอง
ระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา 158 ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถผูใดโดยทุจริตหรือจงใจออกใบรับรองตรวจสภาพรถ
โดยไมตรงตามความเปนจริง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปและปรับไมเกินสี่หมื่นบาท และนายทะเบียน
กลางมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถนั้นเสียได
มาตรา 159 ผูใดเรียกเก็บคาขนสง คาบริการรับจัดการขนสงคาบริการเกี่ยวกับการดําเนินการของสถานีขนสง
หรือคาบริการอยางอื่น ผิดไปจากอัตราที่คณะกรรมการกําหนดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 160 ผูใด
(1) ใชใบอนุญาตหรือเครื่องหมายอยางหนึ่งอยางใดที่ทางราชการออกใหแกผูอื่น

(2) ใชเครื่องหมายอยางหนึ่งอยางใดที่ทางราชการออกใหสําหรับรถคันหนึ่งกับรถอีกคันหนึ่ง
(3) ยินยอมใหผูอื่นใชใบอนุญาตหรือเครื่องหมายอยางหนึ่งอยางใดที่ทางราชการออกใหแกตน
(4) เปลี่ยนแปลงหรือปดบังทั้งหมดหรือแตบางสวนไมวาโดยวิธีใด ๆ ซึ่งแผนปายเลขทะเบียนรถหรือ
(5) ใชรถที่ไดรับยกเวนภาษีตามมาตรา 88 ใหผิดไปจากวัตถุประสงคที่ไดรับยกเวน
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 161 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหลายในกฎหมายวาดวยรถยนตหรือกฎหมายวาดวย
จราจรทางบก ในสวนที่เกี่ยวกับหนาที่ของผูขับรถ ผูเก็บคาโดยสารและนายตรวจตามมาตรา 111 ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 162 ผูใดเปลี่ยนแปลง ยาย ทําลาย หรือกระทําใหเสียหายดวยประการใดๆ หรือสิ่งอื่นใดที่ทางราชการได
ทําขึ้นเพื่อประโยชนในการขนสง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 163 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมี
อํานาจเปรียบเทียบปรับผูตองหาได เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลวใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระคาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาวให
ดําเนินคดีเพื่อฟองรองตอไป
บทเฉพาะกาล
มาตรา 164 ในระหวางที่ยังมิไดมีกฎกระทรวง ขอกําหนดหรือระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ใหกฎกระทรวง
ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศใด ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการขนสง พ.ศ. 2497 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติการขนสง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2518 กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ซึ่งไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ คงใชบังคับ
ตอไป
มาตรา 165 บรรดาใบอนุญาตที่ไดออกใหตามพระราชบัญญัติการขนสง พ.ศ. 2497 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการขนสง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ใหใชไดตอไป
จนกวาจะสิ้นอายุ และถาจะตออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ บรรดารถ
ที่ไดจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนตไวแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับถามีการแกไขดัดแปลง
โครงรถหรือขนาดสัดสวนของตัวถังกวางหรือยาวกวาที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 71 แหง
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 อยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับและการแกไขดัดแปลง
นั้นกระทําไดโดยชอบตามกฎหมายวาดวยรถยนตที่ใชบังคับในขณะนั้นใหถือวาเปนรถที่ถูกตองตามกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา 71
มาตรา 166 ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสง และ
เจาของรถที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการขนสง พ.ศ. 2497 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ

ขนสง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518 ปฏิบัติการใหถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบ
วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 167 รถที่ไดเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยรถยนตไวแลวกอนที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังไมถึง
กําหนดเสียภาษีครั้งถัดไป ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะครบกําหนดเวลาที่ได
เสียภาษีไว ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดใหรถตามวรรคหนึ่ง ซึ่งจะชําระภาษีครั้งแรกตามพระราชบัญญัตินี้ ตองชําระ
ภาษีคราวละกี่งวดก็ได
มาตรา 168 คําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไวตามพระราชบัญญัติการขนสง พ.ศ. 2497 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการขนสง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518 และยังอยูในระหวางการพิจารณาใหถือวาเปนคําขออนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม และถาคําขออนุญาตดังกลาวมีขอความแตกตางไปจากคําขออนุญาตตามพระ
ราชบัญัตินี้ นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหแกไขเพิ่มเติมคําขออนุญาตเพื่อใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ได
มาตรา 169 ในเขตทองที่จังหวัดใดในระหวางที่ยังไมมีขนสงจังหวัดใหอํานาจและหนาที่ของขนสงจังหวัด เปน
อํานาจและหนาที่ของนายทะเบียนกลาง
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี
----------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการขนสงไดใชบังคับมา
เปนเวลานานแลว และสภาพการณในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปเปนอันมาก บทบัญญัติทั้งหลายที่ใชบังคับอยูไม
เหมาะสมกับกาลสมัย สมควรปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายวาดวยการขนสงเสียใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
อัตราคาธรรมเนียม
(1)ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางตอเสนทางหนึ่ง
(2)ใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทาง
(3)ใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก
(4)ใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคล
(5)ใบอนุญาตประกอบการขนสงระหวางประเทศ
(ก)
ตลอดป
(ข)
เฉพาะคราว
(6)ใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสง
(7ใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสง
(8)ใบอนุญาตผูขับรถและใบอนุญาตนายตรวจ
(9)ใบอนุญาตผูเก็บคาโดยสารและใบอนุญาตผูบริการ

ฉบับละ 15,000 บาท
ฉบับละ 4,000 บาท
ฉบับละ 1,500 บาท
ฉบับละ 1,500 บาท
ฉบับละ 5,000 บาท
ฉบับละ 500 บาท
ฉบับละ 5,000 บาท
ฉบับละ 100,000 บาท
ฉบับละ 200 บาท
ฉบับละ 100 บาท

(10)ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ
ฉบับละ 20,000 บาท
(11)ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ 500 บาท
(12)การโอนทะเบียนรถ
ฉบับละ 200 บาท
ฉบับละ 100 บาท
(13)แผนปายเลขทะเบียนรถและเครื่องหมาย
(14)คําขออนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง
ฉบับละ 100 บาท
(15)คําขออื่น ๆ
ฉบับละ 20 บาท
(16) การตออายุใบอนุญาต ครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาต แตละฉบับ

