
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
Office of the Council of State 

ปรบัปรุงขอ้มูลถึงวนัท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 
 

เล่ม ๕๗ 

กำรขนส่งทำงบก 
 
 

 

 

THAI  LAW 

กฎหมำยไทย 



 

 (ก) 

สารบญักฎหมาย 

 
 หน้า 
(ต่อจากเล่ม ๕๖)  

ถนน (ต่อ)  
พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ .......................................  ๑ 

กฎกระทรวง ฉบับที่  ๒  (พ .ศ . ๒๕๒๓) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ................................  ๖๕ 
กฎกระทรวง ฉบับที่  ๔  (พ .ศ . ๒๕๒๔ ) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ................................  ๗๐ 
กฎกระทรวง ฉบับที่  ๗  (พ .ศ . ๒๕๒๔) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ................................  ๑๒๓ 
กฎกระทรวง ฉบับที่  ๙  (พ .ศ . ๒๕๒๔ ) ออกตามความ ใน
พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ................................  ๑๒๗ 
กฎกระทรวง ฉบับที่  ๑๐ (พ .ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ................................  ๑๖๕ 
กฎกระทรวง ฉบับที่  ๑๓ (พ .ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ................................  ๑๖๗ 
กฎกระทรวง ฉบับที่  ๑๘  (พ .ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ................................  ๑๖๙ 
กฎกระทรวง ฉบับที่  ๑๙ (พ .ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ................................  ๑๗๗ 
กฎกระทรวง ฉบับที่  ๒๒ (พ .ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ................................  ๑๗๙ 
กฎกระทรวง ฉบับที่  ๒๕ (พ .ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ................................  ๑๘๔ 
กฎกระทรวง ฉบับที่  ๓๐ (พ .ศ . ๒๕๓๑) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ................................  ๑๘๖ 
กฎกระทรวง ฉบับที่  ๔๔ (พ .ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ................................  ๑๘๘ 
กฎกระทรวง ฉบับที่  ๕๒ (พ .ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ................................  ๑๙๑ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สารบญักฎหมาย 
 

 

 (ข) 

 หน้า 
 

กฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ...................................................................................  ๑๙๓ 
กฎกระทรวง ว่าดว้ยการรบัรองโรงเรยีนสอนขบัรถ พ.ศ. ๒๕๔๖ ......  ๑๙๕ 
กฎกระทรวงการประกอบการขนสง่ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ....  ๒๐๓ 
กฎกระทรวงก าหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใชใ้นการ
ขนสง่ทีใ่ชก้๊าซธรรมชาตอิดัเป็นเชือ้เพลงิ พ.ศ. ๒๕๕๐ .....................  ๒๑๐ 
กฎกระทรวงก าหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใชใ้นการ
ขนสง่ทีใ่ชก้๊าซปิโตรเลยีมเหลวเป็นเชือ้เพลงิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ................  ๒๑๕ 
กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูป้ระจ ารถ 
พ.ศ. ๒๕๕๔...................................................................................  ๒๒๐ 
กฎกระทรวงความปลอดภยัในการขนสง่ พ.ศ. ๒๕๕๘ .....................  ๒๒๔ 
กฎกระทรวงการขอรบัใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการขอต่อ
อายุใบอนุญาตจดัตัง้สถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. ๒๕๕๕ ....................  ๒๒๙ 
กฎกระทรวงก าหนดเครื่องแต่งกายของผูไ้ดร้บัใบอนุญาตปฏบิตัหิน้าที่
เป็นผูป้ระจ ารถ พ.ศ. ๒๕๕๕...........................................................  ๒๓๙ 
กฎกระทรวงการวางหลกัทรพัย์ จ านวนหรอืมูลค่าของหลกัทรพัย ์
และอตัราค่าใช้จ่ายเบื้องต้นส าหรับชดใช้ค่าเสยีหายที่เกิดจากการ
ขนสง่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ........................................................................  ๒๔๒ 
กฎกระทรวงก าหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่
ผูโ้ดยสารตอ้งปฏบิตัใินระหว่างการโดยสาร พ.ศ. ๒๕๕๗ .................  ๒๔๗ 
กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ...................................................................................  ๒๕๐ 
กฎกระทรวงการก าหนดประเภทผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งที่ต้องจดัให้มสีมุดประจ ารถ ประวตัิผู้ประจ ารถ รายงานการ
ขนสง่และรายงานอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากการขนสง่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ............  ๒๕๔ 
กฎกระทรวงก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ........................................................................  ๒๕๙ 

พระราชบญัญตักิารขนสง่ต่อเนื่องหลายรปูแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ..................  ๒๖๑ 
กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ๒๘๘ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สารบญักฎหมาย 
 

 

 (ค) 

 หน้า 
ต่อเนื่องหลายรปูแบบ พ.ศ. ๒๕๕๐ .................................................  
กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการขอรบัใบอนุญาต
ตัง้สาขาและการออกใบอนุญาตตัง้สาขาในการประกอบกจิการของ
ผูป้ระกอบการขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีนตามมาตรา ๓๙ (๑) พ.ศ. ๒๕๕๐ ..  ๒๙๐ 
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียน
ผูป้ระกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและการจดทะเบยีนการ
ตัง้ตวัแทน พ.ศ. ๒๕๕๐ ..................................................................  ๒๙๖ 
กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขการขอรบัใบแทน
ใบทะเบยีน พ.ศ. ๒๕๕๐ .................................................................  ๓๐๘ 
กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอต่ออายุใบทะเบยีน
ตามกฎหมายว่าดว้ยการขนสง่ต่อเนื่องหลายรปูแบบ พ.ศ. ๒๕๕๓ ...  ๓๑๓ 
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดแจ้งเป็น
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและการตัง้ตัวแทนหรือ
ส านกังานสาขาในราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๓ .................................  ๓๒๓ 
กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกี าหนด จ านวน ชนิด ขนาด 
และเงื่อนไขในการด ารงหลกัประกนัและสนิทรพัยข์องผูป้ระกอบการ
ขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีน พ.ศ. ๒๕๕๓ ...........................................  ๓๓๑ 
ประกาศกรมเจา้ท่า ที ่๒๘๔/๒๕๕๘ เรื่อง ก าหนดแบบ หลกัเกณฑ์
และระยะเวลาใหผู้ป้ระกอบการขนสง่ต่อเน่ืองจดทะเบยีนส่งรายงาน
เกีย่วกบัการประกอบการ ................................................................  ๓๓๕ 
ระเบยีบกรมเจา้ท่า ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการยื่นและการ
พจิารณาค าขออื่น ๆ ของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน 
พ.ศ. ๒๕๕๔...................................................................................  ๓๓๙ 

พระราชบญัญตักิารรบัขนคนโดยสารทางถนนระหวา่งประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ ...  ๓๔๓ 
พระราชบญัญตักิารรบัขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ......  ๓๕๓ 
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ..........................................................................................  ๓๖๗ 
พระราชบญัญัติก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและ
สะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ .............................................................................  ๓๗๓ 
พระราชบญัญตัิจดัระเบยีบการจอดยานยนตรใ์นเขตเทศบาลและสุขาภิบาล ๓๘๑ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สารบญักฎหมาย 
 

 

 (ง) 

 หน้า 
พ.ศ. ๒๕๐๓ ..........................................................................................  

กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตามความในพระราชบญัญตัจิดัระเบยีบ
การจอดยานยนตรใ์นเขตเทศบาลและสขุาภบิาล พ.ศ. ๒๕๐๓ .........  ๓๘๘ 

พระราชบญัญตัคิณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑ ....  ๓๙๐ 
พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ........................  ๓๙๘ 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ........................................  ๔๒๕ 
กฎกระทรวงก าหนดลกัษณะและวิธกีารติดเครื่องหมายแสดงว่ามี
การประกนัความเสยีหายส าหรบัผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. ๒๕๔๕ ....  ๔๒๗ 
กฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินเอาประกนัภัยตามชนิด ประเภท 
และขนาดของรถ พ.ศ. ๒๕๕๔ ........................................................  ๔๓๑ 
ระเบยีบกรมการประกนัภยัว่าดว้ยวธิกีารยดึรถและการขายทอดตลาด
ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ...................................................................................  ๔๓๔ 
ระเบยีบกรมการประกนัภยั ว่าดว้ยการก าหนดราคาความเสยีหาย
ของเครื่องหมายแสดงว่ามกีารประกนัความเสยีหายส าหรบัผูป้ระสบภยั
จากรถ พ.ศ. ๒๕๔๒ .......................................................................  ๔๔๒ 
ระเบียบกรมการประกันภัย ว่าด้วยการออกเครื่องหมายแทน
เครื่องหมายเดมิทีช่ ารุดหรอืสญูหาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ...........................  ๔๔๔ 

ค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง 
มาตรการในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการแข่งรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการทีเ่ปิดใหบ้รกิารในลกัษณะทีค่ลา้ยกบัสถานบรกิาร ...............  ๔๔๘ 
  

ราง 
 

ขอ้มลูอา้งองิ  

พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื ่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ (โปรดด ู 
“ขนส่งและคมนาคม” - “การขนส่งทางบก” - “ถนน”)  

พระราชบญัญตัจิดัวางการรถไฟแลทางหลวง พระพทุธศกัราช ๒๔๖๔ ...  ๔๕๖ 
พระราชบญัญตักิารรถไฟแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ..........................  ๔๙๘ 
ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๕๘ .......................................................  ๕๑๘ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่ง ๕๒๕ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สารบญักฎหมาย 
 

 

 (จ) 

 หน้า 
มวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ .............................................................................  

กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบญัญตัวิ่าดว้ย
การจดัหาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อกจิการขนสง่มวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ ......  ๕๔๓ 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
ว่าดว้ยการจดัหาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อกจิการขนสง่มวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ ...  ๕๔๘ 
ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อก าหนด 
ทางวศิวกรรมเกีย่วกบัการใชท้ีด่นิของเจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบ
ดว้ยกฎหมายในอสงัหารมิทรพัยท์ีต่กอยู่ภายใตภ้าระในอสงัหารมิทรพัย์
ตามโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิช่วงหวัล าโพง - บางแค และช่วง
บางซื่อ - ท่าพระ ในกรณีทีม่กีารก่อสรา้งโครงสรา้งใตด้นิ .................  ๕๕๓ 

พระราชบญัญตักิารรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓  ๕๕๗ 

กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยความปลอดภัยในชีวิต 
ร่างกายและทรพัย์สนิ การรกัษาความสงบเรยีบร้อย ความสะอาด 
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตระบบรถไฟฟ้ า  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ..................................................................................  ๕๘๖ 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑ 

พระราชบญัญตั ิ

การขนสง่ทางบก 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๕ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป็นปีที ่๓๔ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการ
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยการขนสง่ 

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึน้ไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิท าหน้าทีร่ฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญัตินี้เร ียกว่า “พระราชบญัญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสบิวนั  
นบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระราชบญัญตักิารขนสง่ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

(๒) พระราชบญัญตักิารขนสง่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ 

(๓) พระราชบญัญตักิารขนสง่ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอ้บงัคบัอื่นในสว่นทีม่บีญัญตัไิวแ้ลว้ในพระราชบญัญตันิี้ 
หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญตันิี้ ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิี้แทน 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
(๑) “การขนสง่” หมายความว่า การขนคน สตัว ์หรอืสิง่ของ โดยทางบกดว้ยรถ 

(๒) “การขนส่งประจ าทาง” หมายความว่า การขนส่งเพื่อสนิจา้งตามเสน้ทางที่
คณะกรรมการก าหนด 

                                                                                 

๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที ่๓๘/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๒๑ มนีาคม ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๒ 

(๓) “การขนสง่ไม่ประจ าทาง” หมายความว่า การขนสง่เพื่อสนิจา้งโดยไม่จ ากดั
เสน้ทาง 

(๔)๒ “การขนส่งโดยรถขนาดเลก็” หมายความว่า การขนส่งคนหรอืสิง่ของหรอื
คนและสิง่ของรวมกนัเพื่อสนิจา้งตามเสน้ทางทีค่ณะกรรมการก าหนดดว้ยรถทีม่นี ้าหนกัรถ
และน ้าหนกับรรทุกรวมกนัไม่เกนิสีพ่นักโิลกรมั 

(๕)๓ “การขนส่งส่วนบุคคล” หมายความว่า การขนส่งเพื่อการค้าหรอืธุรกิจ 
ของตนเองดว้ยรถทีม่นี ้าหนกัเกนิสองพนัสองรอ้ยกโิลกรมั 

(๖) “การขนส่งระหว่างจงัหวดั” หมายความว่า การขนส่งประจ าทาง การขนส่ง
ไม่ประจ าทาง หรอืการขนสง่สว่นบุคคลซึง่กระท าระหว่างจงัหวดักบัจงัหวดั 

(๗) “การขนสง่ระหว่างประเทศ” หมายความว่า การขนสง่ประจ าทาง การขนส่ง
ไม่ประจ าทาง หรอืการขนสง่สว่นบุคคลซึง่กระท าระหว่างประเทศไทยกบัต่างประเทศ 

(๘) “การรบัจดัการขนส่ง” หมายความว่า การรบัจา้งรวบรวมคน สตัว์หรอืสิง่ของ 
และจดัให้บุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งท าการขนส่งจากที่แห่งหนึ่ง
ไปยงัทีอ่กีแห่งหนึ่งในความรบัผดิชอบของผูร้บัจดัการขนสง่ 

(๙) “รถ” หมายความว่า ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบกซึ่งเดิน
ดว้ยก าลงัเครื่องยนต์ ก าลงัไฟฟ้า หรอืพลงังานอื่น และหมายความรวมตลอดถงึรถพ่วง
ของรถนัน้ดว้ย  ทัง้นี้ เวน้แต่รถไฟ 

(๑๐) “ผู้ตรวจการ” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกรมการขนส่งทางบก  
ซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้ใหม้หีน้าทีต่รวจการขนสง่ 

(๑๑) “พนักงานตรวจสภาพ” หมายความว่า ขา้ราชการสงักดักรมการขนสง่ทางบก 
ซึ่งรฐัมนตรีแต่งตัง้ให้มีหน้าที่ตรวจความมัน่คงแขง็แรง ความสะอาด ความเรยีบร้อย  
และความเหมาะสมของสภาพรถทีน่ ามาใชใ้นการขนสง่ 

                                                                                 
๒ มาตรา ๔ (๔) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
๓ มาตรา ๔ (๕) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ค าว่า “การค้า” และค าว่า “ธุรกิจ” ไม่มีบทนิยามก าหนดไว้เป็นพิเศษ จึงต้องถือตาม

ความหมายธรรมดา ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน ค าว่า “การคา้” หมายถงึการหาของมาขาย 
การท าการซื้อขายแลกเปลีย่นโดยพ่อคา้ ส่วนค าว่า “ธุรกจิ” หมายถงึกจิการ กจิธุระหรอืหน้าที่การงานที่
พงึกระท า ซึง่มคีวามหมายกวา้งกว่าค าว่าการคา้  ดงันัน้ รถยนต์ทีใ่ชใ้นกจิการ กจิธุระหรอืหน้าทีก่ารงาน
ทีพ่งึกระท าตามวตัถุประสงค์ของมูลนิธ ิถ้าเป็นรถยนต์นัง่เกนิสบิสองคนหรอืรถยนต์ทีม่นี ้าหนักรถเกนิ
หนึ่งพนัหกรอ้ยกโิลกรมั (ปัจจุบนัแกไ้ขเป็นสองพนัสองรอ้ยกโิลกรมั) ย่อมถอืไดว้่าเป็นรถทีใ่ชใ้นการขนส่ง
เพื่อธุรกจิของมูลนิธ ิจงึเป็นรถที่ใช้ในการขนส่งส่วนบุคคลตามความหมายในมาตรา ๔ (๕) (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๗๘/๒๕๒๗) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๓ 

(๑๒) “นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียน
ประจ าจงัหวดั แลว้แต่กรณี 

(๑๓) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง 
หรอืคณะกรรมการควบคุมการขนสง่ทางบกประจ าจงัหวดั แลว้แต่กรณี 

(๑๔) “อธบิด”ี หมายความว่า อธบิดกีรมการขนสง่ทางบก 

(๑๕) “รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

มาตรา ๕๔  พระราชบญัญตันิี้มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่ 
(๑) การขนสง่โดยรถยนตท์หารตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนตท์หาร 

(๒) การขนสง่โดย 

(ก)๕ รถยนตร์บัจา้งทีบ่รรทุกผูโ้ดยสารไม่เกนิเจด็คน รถยนต์รบัจา้งระหว่าง
จงัหวดัทีบ่รรทุกผูโ้ดยสารไม่เกนิเจด็คน รถยนต์บริการที่บรรทุกผูโ้ดยสารไม่เกนิเจด็คน 
และรถยนตน์ัง่สว่นบุคคลไม่เกนิเจด็คนตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต์ 

(ข)๖ รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน และรถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน ้าหนักรถไม่เกินสองพนัสองร้อยกิโลกรมัตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต ์ซึง่มไิดใ้ชป้ระกอบการขนสง่เพื่อสนิจา้ง 

                                                                                 
๔ มาตรา ๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
กฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบกมไิด้มเีจตนารมณ์จะควบคุมรถยนต์ส่วนบุคคลประเภท

รถนัง่ส่วนบุคคลเกนิเจด็คนและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลในกรณีทีน่ าไปใชใ้นกจิการทีเ่ป็นการส่วนตวั
โดยแท ้(เช่น การรบัส่งสมาชกิในครอบครวั) แต่มุ่งหมายจะควบคุมการน ารถยนต์ส่วนบุคคลประเภทดงักล่าว
ไปใชเ้ฉพาะการขนส่งเพื่อการคา้หรอืธุรกจิ โดยค าว่า “ธุรกจิ” ในทีน่ี้หมายความถงึการประกอบกจิการ
ในลกัษณะของการแสวงหาก าไรหรอืกจิการในท านองเดยีวกนั มไิดห้มายถงึกจิการทุกประเภทโดยไมจ่ ากดั 
(ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสรจ็ที่ ๖๒/๒๕๒๓) (ต่อมาได้มกีารแกไ้ขเพิม่เติมมาตรา ๕  
จงึไมม่ปัีญหาทีจ่ะตอ้งตคีวามกรณดีงักล่าวอกีต่อไป) 

๕ รถพยาบาลซึ่งใช้รบัส่งผูเ้จ็บป่วยนัน้ แมว้่าโดยขนาดของรถจะสามารถบรรทุกผูโ้ดยสาร 
ไดเ้กนิเจด็คน แต่รถพยาบาลดงักล่าวไดจ้ดัลกัษณะทีน่ัง่ภายในรถเป็นพเิศษเพื่อประโยชน์เฉพาะการรบัส่ง
ผูเ้จ็บป่วย กล่าวคอื จดัที่นัง่ไว้ไม่เกนิเจ็ดที่นัง่และภายในตวัรถจดัเป็นเตียงนอนส าหรับผู้ป่วยไม่เกนิ 
สองเตียง ซึ่งโดยลกัษณะการจดัที่นัง่เป็นพเิศษเช่นนี้ เมื่อไม่มกีฎหมายวางเกณฑ์การค านวณที่นัง่ไว้
เป็นการเฉพาะแล้ว การพจิารณาเฉพาะขนาดความจุของรถ โดยไม่ค านึงถึงสภาพทีน่ัง่ตามความจรงิ  
จงึไมส่ามารถท าได ้ ดงันัน้ รถพยาบาลดงักล่าวจงึถอืเป็นรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิเจด็คนในความหมาย
ของ “รถยนต์ส่วนบุคคล” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และไม่อยู่ในบงัคบั
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบกฯ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๘๓/๒๕๒๓) 

๖ มาตรา ๕ (๒) (ข) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๔ 

(ค) รถยนตส์ามลอ้ รถจกัรยานยนต์ และรถแทรก็เตอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ย
รถยนต ์

(๓) การขนสง่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๖๗  ใหอ้ธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมายเป็นนายทะเบยีนกลางมอี านาจ
หน้าที่ตามพระราชบญัญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกบัการขนส่งระหว่างจงัหวัดและการขนส่ง
ระหว่างประเทศ 

ให้นายทะเบยีนกลางเป็นนายทะเบียนประจ ากรุงเทพมหานคร มอี านาจและ
หน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี้ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

ให้ขนส่งจังหวัดเป็นนายทะเบียนประจ าจังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ตาม
พระราชบญัญตันิี้ ภายในเขตจงัหวดัของตน 

ในการปฏบิตัิหน้าทีต่ามพระราชบญัญตันิี้ นายทะเบยีนกลางและนายทะเบยีน
ประจ าจงัหวดั อาจมอบหมายใหข้า้ราชการในสงักดักรมการขนส่งทางบกกระท าการแทนได๘้ 

การมอบหมายตามวรรคสีใ่หป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๗๙  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมและรฐัมนตรวี่าการกระทรวง 
มหาดไทย รกัษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจแต่งตัง้ผู้ตรวจการและ

                                                                                 

๗ เมื่ออธบิดมีอบหมายให้บุคคลใดเป็นนายทะเบยีนกลางไปแล้ว อธบิดกี็ยงัคงมฐีานะเป็น
นายทะเบยีนกลางตามทีก่ฎหมายใหอ้ านาจไวอ้ยู่ตลอดไป ซึ่งอาจมอบหมายหรอืถอนการมอบหมาย  
เสยีเมือ่ใดกไ็ด ้และอาจมอบหมายใหผู้ร้บัมอบอ านาจหลายคนกไ็ดถ้า้กจิการของนายทะเบยีนกลางอาจแยก
เป็นราชการส่วนต่าง ๆ ได ้และการมอบหมายใหก้ระท ากจิการทีก่ฎหมายใหอ้ านาจนัน้ ผูร้บัมอบอ านาจ
ย่อมอยู่ในฐานะตวัแทนซึ่งต้องปฏบิตัิตามค าสัง่แสดงออกชดัหรอืโดยปรยิายของตวัการ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์มาตรา ๘๐๗ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๒๑๒/๒๕๒๗) 

๘ มาตรา ๖ วรรคสี ่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๙ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม ไม่ว่าจะในฐานะเป็นรฐัมนตรผีูร้กัษาการตามกฎหมาย

หรอืในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก ไม่มอี านาจที่จะก าหนดนโยบาย 
การขนส่งทางบกขึ้นเอง เพราะในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดนโยบายการขนส่งทางบก กฎหมาย
ประสงคจ์ะใหก้ระท าในรปูของคณะกรรมการ การก าหนดนโยบายทีส่ าคญัจงึบญัญตัใิหเ้ป็นอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก ประกอบกบัตามมาตรา ๘ ก าหนดใหก้รรมการส่วนใหญ่
เป็นข้าราชการประจ า  ดงันัน้ ในกรณีที่รฐับาลเปลี่ยนไปนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ก็ยงัคงใช้ได้ต่อไป  
เวน้แต่จะไดม้กีารทบทวนนโยบายนัน้ใหม่  อย่างไรกด็ ีรฐัมนตรใีนฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย
การขนส่งทางบกมอี านาจทีจ่ะเสนอทบทวนนโยบายนัน้ต่อคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกได ้  
 (มต่ีอหน้าถดัไป) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๕ 

พนักงานตรวจสภาพกับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี้  ยกเว้นค่าธรรมเนียมและก าหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ ในสว่นทีเ่กีย่วกบัอ านาจหน้าทีข่องแต่ละกระทรวง 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการนโยบายการขนสง่ทางบก 

   
 

มาตรา ๘  ใหม้คีณะกรรมการนโยบายการขนสง่ทางบกคณะหนึ่ง ประกอบดว้ย 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกรรมการ รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวง
คมนาคมเป็นรองประธานกรรมการ ปลดักระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลดักระทรวงพาณิชย์ ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
ปลดักระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ผู้อ านวยการ
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร* อธบิดกีรมทางหลวงเป็นกรรมการ 
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒอิื่นอกีไม่เกนิหา้คนซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้จากผูม้สีญัชาตไิทย 
และมคีวามรูห้รอืความจดัเจนในการขนสง่ การเศรษฐกจิหรอืกฎหมาย 

ใหอ้ธบิดกีรมการขนสง่ทางบก เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 

ให้คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกแต่งตัง้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ไดต้ามความจ าเป็น 

 

                                                                                 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๙) 
แต่ผลของการวนิิจฉยัชี้ขาดกต็้องเป็นไปตามเสยีงขา้งมากของทีป่ระชุมคณะกรรมการ ตามมาตรา ๑๓ 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๔๔๘/๒๕๒๗) 

การตรากฎกระทรวงขึน้ใชบ้งัคบัเป็นอ านาจของฝ่ายบรหิารทีจ่ะกระท าไดต้ามทีก่ฎหมายแม่บท
ใหอ้ านาจไว ้ส าหรบัวนัใชบ้งัคบัของกฎหมายนัน้ ถา้มไิดร้ะบุไวใ้นกฎหมายว่าใหใ้ชบ้งัคบัเมือ่ใด ตอ้งถอืว่า
เมือ่ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ย่อมใชบ้งัคบัไดท้นัท ีแต่ถา้ระบุวนัใชบ้งัคบัไวใ้นกฎหมาย ก าหนด
วนัเริม่ใชบ้งัคบัย่อมเป็นไปตามทีร่ะบุนัน้  อย่างไรกด็ ีในกรณีทีก่ฎกระทรวงไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา
และมผีลใชบ้งัคบัไปแลว้ ภายหลงัประสงค์จะเลื่อนวนัใช้บงัคบัออกไป กส็ามารถกระท าไดโ้ดยการออก
กฎกระทรวงแกไ้ขเพิม่เตมิกฎกระทรวงนัน้ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๒๘/๒๕๒๗) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๖ 

มาตรา ๙  ใหก้รรมการผูท้รงคุณวุฒมิวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 

ในกรณีทีม่กีารแต่งตัง้กรรมการในระหว่างทีก่รรมการซึง่แต่งตัง้ไวแ้ลว้ยงัมวีาระ
อยู่ในต าแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัง้เพิ่มขึ้นหรอืแต่งตัง้ซ่อม ให้ผู้ซึ่งได้รบัแต่งตัง้นัน้ 
อยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการซึง่แต่งตัง้ไวแ้ลว้นัน้ 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอกีได้ 
 

มาตรา ๑๐  ผู้มีลกัษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้เป็นกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒ ิ

(๑) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๒) ได้รบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดหรือค าสัง่ที่ชอบด้วยกฎหมาย  
ใหจ้ าคุกเวน้แต่เป็นโทษส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๓) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

(๔) เป็นกรรมการพรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าทีใ่นพรรคการเมอืง 

 

มาตรา ๑๑  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามมาตรา ๙ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
พน้จากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รฐัมนตรใีหอ้อก 

(๔) มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๐ 

 

มาตรา ๑๒  ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถา้ประธาน
และรองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ  
คนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุมแทน 

 

มาตรา ๑๓  การประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง่จ านวนของกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้าด 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๗ 

มาตรา ๑๔๑๐  คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกมีอ านาจและหน้าที ่
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายการขนสง่ทางบกระยะสัน้และระยะยาวเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี

(๒) ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการพฒันาและด าเนินการสถานีขนส่งเสนอต่อ
คณะรฐัมนตร ี

(๓) ก าหนดมาตรการและแผนพฒันาการขนสง่ทางบกเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี

(๔) ก าหนดมาตรการเกีย่วกบัความปลอดภยัและความสะดวกในการขนสง่ทางบก 
เพื่อใหค้ณะกรรมการปฏบิตั ิ

(๕) ก าหนดการหา้มรบัจดทะเบยีนรถเป็นครัง้คราวตามความจ าเป็นโดยอนุมตัิ
คณะรฐัมนตรเีพื่อใหค้ณะกรรมการปฏบิตั ิ

(๖) ประสานงานที่เกี่ยวข้องระหว่างกันในด้านการขนส่งทางบก ตลอดจน
ประสานงานดา้นการขนสง่ทางบกกบัการขนสง่ทางน ้าและการขนสง่ทางอากาศ 

(๗) ใหค้ าปรกึษาต่อรฐัมนตรเีกีย่วกบัการขนสง่ทางบก 

 

มาตรา ๑๕  คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกมอี านาจแต่งตัง้อนุกรรมการ
เพื่อพจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดกไ็ด้ 

ใหน้ ามาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บงัคบัแก่การประชุมคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม 

 

                                                                                 

๑๐ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม ไม่ว่าจะในฐานะเป็นรฐัมนตรผีูร้กัษาการตามกฎหมาย
หรอืในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก ไม่มอี านาจที่จะก าหนดนโยบาย 
การขนส่งทางบกขึ้นเอง เพราะในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดนโยบายการขนส่งทางบก กฎหมาย
ประสงคจ์ะใหก้ระท าในรปูของคณะกรรมการ การก าหนดนโยบายทีส่ าคญัจงึบญัญตัใิหเ้ป็นอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก ประกอบกบัตามมาตรา ๘ ก าหนดใหก้รรมการส่วนใหญ่
เป็นข้าราชการประจ า  ดงันัน้ ในกรณีที่รฐับาลเปลี่ยนไปนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ก็ยงัคงใช้ได้ต่อไป  
เวน้แต่จะไดม้กีารทบทวนนโยบายนัน้ใหม่  อย่างไรกด็ ีรฐัมนตรใีนฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย
การขนส่งทางบกมอี านาจทีจ่ะเสนอทบทวนนโยบายนัน้ต่อคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกได ้
แต่ผลของการวนิิจฉยัชี้ขาดกต็้องเป็นไปตามเสยีงขา้งมากของทีป่ระชุมคณะกรรมการ ตามมาตรา ๑๓ 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๔๔๘/๒๕๒๗) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๘ 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการควบคมุการขนสง่ทางบก 

   
 

มาตรา ๑๖๑๑  ให้มีคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย ปลดักระทรวงคมนาคม เป็นประธานกรรมการ ปลดักระทรวงมหาดไทย 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติ อธบิดีกรมทางหลวง 
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค ผู้อ านวยการ
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒอิกีไม่เกนิสามคนซึ่งรฐัมนตรวี่าการกระทรวง
คมนาคมแต่งตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญด้านการขนสง่หรอืการวางแผนจราจร๑๒ 

ใหอ้ธบิดกีรมการขนสง่ทางบก เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 

ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางแต่งตัง้ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการไดต้ามความจ าเป็น 

 

มาตรา ๑๗  ให้มีคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ าจังหวัด 
ทุกจงัหวดั ยกเวน้กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นประธานกรรมการ 
อยัการจงัหวดั ผู้ก ากบัการต ารวจภูธรจงัหวดัเป็นกรรมการ และผู้ซึ่งรฐัมนตรีแต่งตัง้  
อกีไม่เกนิหา้คน โดยมนีายกเทศมนตรใีนจงัหวดันัน้รวมอยู่ดว้ยหนึ่งคนเป็นกรรมการ 

ใหข้นสง่จงัหวดัเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 

ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ าจงัหวดัแต่งตัง้ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการไดต้ามความจ าเป็น 

 

มาตรา ๑๘  ใหน้ ามาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ 
มาใชบ้งัคบัแก่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง และคณะกรรมการควบคุม
การขนสง่ทางบกประจ าจงัหวดัโดยอนุโลม 

 

                                                                                 

๑๑ มาตรา ๑๖ บญัญัติให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประกอบด้วยกรรมการ 
โดยต าแหน่ง และกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ ดงันัน้ ในกรณทีีร่ฐัมนตรยีงัมไิดแ้ต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
กรรมการอื่นที่แต่งตัง้ขึ้นโดยต าแหน่งก็ยงัไม่เป็นคณะกรรมการฯ และไม่สามารถประชุมในฐานะ
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งกลางได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที่ ๒๕๑/๒๕๓๖) 

๑๒ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญตัิการขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๙ 

มาตรา ๑๙  ใหค้ณะกรรมการควบคุมการขนสง่ทางบกกลางมอี านาจและหน้าที ่
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดลกัษณะของการขนสง่ประจ าทางและการขนสง่ไม่ประจ าทาง 

(๒) ก าหนดเสน้ทาง จ านวนผู้ประกอบการขนส่ง และจ านวนรถส าหรบัการขนส่ง
ประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างจงัหวดัและระหว่างประเทศ 

(๓) ก าหนดจ านวนผู้ประกอบการขนส่งและจ านวนรถส าหรับการขนส่ง 
ไม่ประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างจงัหวดัและระหว่างประเทศ 

(๔) ก าหนดเส้นทาง จ านวนผู้ประกอบการขนส่ง และจ านวนรถส าหรับ 
การขนสง่ โดยรถขนาดเลก็ 

(๕) ก าหนดจ านวนผูป้ระกอบการรบัจดัการขนสง่ 

(๖) ก าหนดอตัราค่าขนสง่และค่าบรกิารอย่างอื่นในการขนสง่ 

(๗) ก าหนดอตัราค่าบรกิารในการด าเนินการของสถานีขนสง่ 

(๘) ก าหนดสถานที ่จดัใหม้หีรอืจดัตัง้ และระเบยีบเกีย่วกบัสถานีขนสง่ 

(๙) ก าหนดชนิดหรอืสภาพรถทีม่ใิหร้บัจดทะเบยีน 

(๑๐) ก าหนดประเภทหรอืชนิดของรถที่ต้องเข้าหยุดหรือจอดเพื่อการรบัส่ง
ผูโ้ดยสารหรอืขนถ่ายสนิคา้ ณ สถานีขนสง่ 

(๑๑) ก าหนดทีห่ยุดหรอืจอดรถเพื่อรบัสง่ผูโ้ดยสาร 

(๑๒) วางมาตรการในการก าหนด อนุญาต เพิกถอนการอนุญาตและการควบคุม
กจิการขนสง่ทางบก 

(๑๓) ปฏบิตักิารอื่นตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี้ และตามมตคิณะกรรมการ 
นโยบายการขนสง่ทางบก 

การก าหนดตาม (๒) (๓) (๔) (๘) (๙) และ (๑๐) ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๒๐  ใหค้ณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจ าจงัหวดัมอี านาจ
และหน้าทีภ่ายในเขตจงัหวดั ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดเสน้ทาง จ านวนผูป้ระกอบการขนสง่และจ านวนรถส าหรบัการขนส่ง
ประจ าทาง 

(๒) ก าหนดจ านวนผู้ประกอบการขนส่งและจ านวนรถส าหรับการขนส่ง 
ไม่ประจ าทาง 

(๓) ก าหนดเสน้ทาง จ านวนผูป้ระกอบการขนสง่และจ านวนรถส าหรบัการขนสง่
โดยรถขนาดเลก็ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๐ 

(๔) ก าหนดอตัราค่าขนสง่และค่าบรกิารอย่างอื่นในการขนสง่ 

(๕) ปฏบิตักิารอื่นตามที่บญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญตันิี้ และตามมตคิณะกรรมการ 
นโยบายการขนสง่ทางบกและคณะกรรมการควบคุมการขนสง่ทางบกกลาง 

การก าหนดตาม (๑) และ (๔) เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุม 
การขนส่งทางบกกลางแล้วจึงจะใช้บังคับได้ และการก าหนดตาม (๑) (๒) และ (๓)  
ใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๒๑  คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอ านาจแต่งตัง้
อนุกรรมการเพื่อพจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างหนึ่งอย่างใดกไ็ด ้

ใหน้ ามาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บงัคบัแก่การประชุมคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๒  ให้รฐัมนตรมีอี านาจหน้าทีก่ ากบัโดยทัว่ไปซึง่กจิการการขนสง่ทางบก 
เพื่อประโยชน์ในการนี้จะสัง่ให้คณะกรรมการชี้แจงขอ้เท็จจรงิแสดงความคดิเห็นหรือ 
ท ารายงานหรอืยบัยัง้การกระท าใด ๆ ซึง่ขดัต่อนโยบายของรฐับาลหรอืมตขิองคณะรฐัมนตร ี
ตลอดจนมอี านาจสัง่สอบสวนขอ้เทจ็จรงิทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานได้ 

 

หมวด ๓ 

การประกอบการขนสง่ 

   
 

มาตรา ๒๓๑๓  หา้มมใิหผู้ใ้ดประกอบการขนสง่ประจ าทาง การขนส่งไม่ประจ าทาง 
การขนส่งโดยรถขนาดเลก็ หรอืการขนส่งส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รบัใบอนุญาตจาก
นายทะเบยีน 

                                                                                 

๑๓ การขนส่งประจ าทางนัน้จะถูกจ ากดัให้ต้องเดนิรถเพยีงในเส้นทางที่ก าหนดโดยอาศยัอ านาจ
ตามมาตรา ๑๙ (๒) หรอืมาตรา ๒๐ (๑) แลว้แต่กรณ ีส่วนการขนส่งไมป่ระจ าทางมไิดถู้กจ ากดัเสน้ทาง
การเดนิรถ จงึมสีทิธิเดนิรถได้ทัว่ไปทุกเสน้ทางในเขตท้องที่ทีไ่ด้รบัอนุญาต  ดงันัน้ ผู้ทีไ่ด้รบัอนุญาต 
ใหข้นส่งไม่ประจ าทางจะมกีารใชเ้สน้ทางเดนิรถเสน้ทางหนึ่งเป็นการประจ าหรอืมกีารทบัซ้อนเส้นทาง
เดนิรถประจ าเป็นบางส่วน กย็่อมเป็นการด าเนินการภายในขอบเขตของการขนส่งไมป่ระจ าทาง 

เมื่อขอ้เท็จจรงิฟังได้ว่ารถยนต์โดยสารของห้างหุ้นส่วน ก. มุ่งหมายที่จะจ ากดัการรบั
ผู้โดยสารเฉพาะผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางจากท่าอากาศยานหรือสถานีรถไฟเพื่อไปใช้บริการ  
เรอืโดยสารแห่งหนึ่งเพื่อเดนิทางไปยงัเกาะสมยุเป็นส าคญั โดยมไิดม้กีารเกบ็ค่าโดยสารเป็นรายบุคคล 
และไม่มกีารจอดรบัผู้โดยสารระหว่างทาง ถือเป็นการด าเนินการที่แตกต่างจากการประกอบกจิการ 
 (มต่ีอหน้าถดัไป) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๑ 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๔๑๔  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง การขนส่ง 
ไม่ประจ าทางและการขนสง่โดยรถขนาดเลก็ ตอ้งมสีญัชาตไิทย 

ในกรณีทีผู่ข้อรบัใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่น บรษิทัจ ากดั หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั 
หา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทัจ ากดั หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดันัน้ต้องจดทะเบยีนตามกฎหมายไทย
และมสี านกังานใหญ่ตัง้อยู่ในราชอาณาจกัรไทย และ 

(๑) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามญัจดทะเบียน ผู้เป็นหุ้นส่วนทัง้หมดต้องมี
สญัชาตไิทย 

(๒) ในกรณีที่เป็นห้างหุน้ส่วนจ ากดั ผูเ้ป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากดัความรบัผดิ
ทัง้หมดต้องมสีญัชาตไิทย และทุนของหา้งหุน้ส่วนจ ากดันัน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้สบิเอด็
ตอ้งเป็นของผูเ้ป็นหุน้สว่นซึง่เป็นบุคคลธรรมดาและมสีญัชาตไิทย 

(๓)๑๕ ในกรณีทีเ่ป็นบรษิทัจ ากดั กรรมการบรษิทัจ านวนไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งตอ้ง
มสีญัชาตไิทย และทุนของบรษิทัจ ากดันัน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้สบิเอด็ต้องเป็นของผูถ้อืหุน้ 
ซึง่เป็นบุคคลธรรมดาและมสีญัชาตไิทย หรอืต้องเป็นของหา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบยีน 

                                                                                 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๑๓) 
ขนส่งประจ าทางอย่างชดัเจน การประกอบกจิการขนส่งของหา้งหุน้ส่วน ก. จงึไมข่ดัต่อมาตรา ๒๓ และ
มาตรา ๔๐ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๖๐/๒๕๓๑) 

๑๔ กฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบกมไิดก้ าหนดใหว้ตัถุประสงค์ของสหกรณ์เป็นคุณสมบตัิ
ประการหนึ่งในการยืน่ค าขอรบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง เช่นนี้จงึไมอ่าจน าวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์มากล่าวอ้างปฏเิสธตัง้แต่ในชัน้การยื่นค าขอรบัใบอนุญาตได้ ต่างจากการพจิารณาในชัน้
การออกใบอนุญาตทีน่ายทะเบยีนสามารถใชดุ้ลพนิิจไดต้ามสมควร โดยอาจจ าเป็นตอ้งค านึงถงึความสามารถ
ในการด าเนินกจิการตามที่จะไดร้บัใบอนุญาตต่อไปด้วยว่า ผูย้ ื่นค าขอนัน้จะกระท าได้เพยีงใดหรอืไม ่ 
อนัเป็นการพจิารณาถงึขอบเขตวตัถุประสงค์ของสหกรณ์นัน้โดยตรงได้ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : 
เรือ่งเสรจ็ที ่๓๘๐/๒๕๓๐) 

เมื่อกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมไิด้ก าหนดให้ผู้ขอรบัใบอนุญาตขนส่งต้องเป็น
บรษิัทจ ากดั การก าหนดนโยบายการออกใบอนุญาตให้ เฉพาะแต่ผู้ขอรบัที่เป็นบรษิัทจ ากดัเท่านัน้  
ย่อมเป็นการกระท านอกเหนือจากทีก่ฎหมายบญัญตัไิว ้

กรณทีีผู่ป้ระกอบการขนส่งซึง่มฐีานะเป็นนิตบิุคคลไดม้กีารรวมกจิการกนัไมว่่าจะเป็นโดย
การควบบรษิทัหรอืโดยการซื้อขายกจิการกนั กต็อ้งถอืว่าเป็นการเปลีย่นแปลงตวัผูป้ระกอบการขนส่งซึง่จะตอ้ง
ขอรบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งใหม ่(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๒๒๒/๒๕๑๕) 

๑๕ มาตรา ๒๔ (๓) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๒ 

หา้งหุน้สว่นจ ากดั หรอืบรษิทัจ ากดั หรอืต้องเป็นของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือองค์การของรัฐ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้องค์การของรฐับาลหรอืตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ ๆ 
และบรษิทัจ ากดันัน้ตอ้งไม่มขีอ้บงัคบัอนุญาตใหม้กีารออกหุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผูถ้อื 

(๔) ในกรณีทีเ่ป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั กรรมการบรษิทัจ านวนไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง
ตอ้งมสีญัชาตไิทย และทุนของบรษิทัมหาชนจ ากดันัน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้สบิของจ านวนหุน้
ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดตอ้งเป็นของผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นบุคคลธรรมดาและมสีญัชาตไิทย 

ในกรณีที่ผู้ถอืหุ้นบรษิัทจ ากดั หรอืบรษิัทมหาชนจ ากดัเป็นห้างหุ้นส่วนสามญั
จดทะเบยีน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บรษิัทจ ากดั หรอืบรษิัทมหาชนจ ากดั ผู้ถือหุ้นดงักล่าว
จะตอ้งมลีกัษณะตาม (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) แลว้แต่กรณี 

ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอ านาจยกเว้นคุณสมบัต ิ
ตามความจ าเป็น หรอืมเีหตุพเิศษเป็นการเฉพาะรายได ้

 

มาตรา ๒๕  ห้ามมใิห้ผู้ใดประกอบการขนส่งระหว่างประเทศเว้นแต่จะได้รบั
ใบอนุญาตจากนายทะเบยีนกลางโดยอนุมตัขิองคณะกรรมการควบคุมการขนสง่ทางบกกลาง
และผูไ้ดร้บัใบอนุญาตดงักล่าวต้องปฏบิตัติามบทบญัญตัทิัง้หลายแห่งพระราชบญัญตัินี้  
ทัง้นี้ เท่าทีไ่ม่ขดัต่ออนุสญัญาหรอืขอ้ตกลงระหว่างประเทศในสว่นทีเ่กีย่วกบัการขนสง่ 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

ใหน้ ามาตรา ๒๘ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๖ มาใชบ้งัคบั
แก่การประกอบการขนสง่ระหว่างประเทศโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๒๖  หา้มมใิห้ผูใ้ดน ารถทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศมาใชป้ระกอบการ
ขนส่งในประเทศไทย เว้นแต่เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศและได้รบัใบอนุญาตจาก  
นายทะเบยีนกลางแลว้ 

ผู้ประจ ารถตามมาตรา ๙๒ ซึ่งประจ าในรถตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตาม
บทบญัญตัทิัง้หลายแห่งพระราชบญัญตันิี้ และหรอืตามขอ้ตกลงทีม่อียูร่ะหวา่งรฐับาลไทย
กบัรฐับาลของประเทศนัน้ ๆ 

 

มาตรา ๒๗  ใบอนุญาตประกอบการขนสง่มสีีป่ระเภท คอื 

(๑) ใบอนุญาตประกอบการขนสง่ประจ าทาง 

(๒) ใบอนุญาตประกอบการขนสง่ไม่ประจ าทาง 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๓ 

(๓) ใบอนุญาตประกอบการขนสง่โดยรถขนาดเลก็ 

(๔) ใบอนุญาตประกอบการขนสง่สว่นบุคคล 

ใบอนุญาตประกอบการขนสง่ประจ าทาง ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
หรอืใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ให้ใช้เป็นใบอนุญาตประกอบการ
ขนสง่สว่นบุคคลได ้

ห้ามมิให้ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้รถผิดประเภทตามที่ระบุไว้
ขา้งต้น เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตเป็นหนังสอืจากนายทะเบียนเป็นครัง้คราว ตามหลกัเกณฑ์
และวธิกีารทีค่ณะกรรมการควบคุมการขนสง่ทางบกกลางก าหนด 

 

มาตรา ๒๘  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางให้มีอายุเจ็ดปีนับแต่ 
วนัออกใบอนุญาต 

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 
โดยรถขนาดเล็ก และใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ให้มีอายุห้าปีนับแต่  
วนัออกใบอนุญาต 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอเสยีก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางและ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ จะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิน้อายุ
ไม่น้อยกว่าหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนั๑๖ 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร 
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๙๑๗  บทบญัญตัแิห่งมาตรา ๒๓ มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่การขนส่งสว่นบุคคล 
ซึ่งหน่วยงานของรฐั วดั มสัยดิ มซิซงั มูลนิธ ิสภากาชาดไทย และสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล เป็นผู้ประกอบการขนส่ง แต่ผู้ประกอบการขนส่งต้อง

                                                                                 

๑๖ กรณีทีผู่้ไดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต
ก่อนใบอนุญาตสิน้อายุน้อยกว่า ๑๒๐ วนั ย่อมถอืไดว้่าผูไ้ดร้บัใบอนุญาตดงักล่าวหมดสทิธทิีจ่ะยืน่ค าขอ
ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม เนื่องจากก าหนดเวลา ๑๒๐ วนั เป็นบทบงัคบัเดด็ขาดว่า 
ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตจะตอ้งยื่นค าขอตามก าหนดเวลาทีบ่ญัญตัไิว ้มฉิะนัน้ผูไ้ด้รบัใบอนุญาตย่อมหมดสทิธิ
ทีจ่ะยืน่ค าขอต่ออายุใบอนุญาต (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๗๗/๒๕๒๘) 

๑๗ มาตรา ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่  ๑๓ )  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๔ 

ปฏิบัติตามบทบัญญัติอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้  เสมือนดังเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนสง่สว่นบุคคลทุกประการ 

 

มาตรา ๓๐๑๘  ให้นายทะเบียนกลางเป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 
ในกรุงเทพมหานคร การขนส่งระหว่างจงัหวดั และการขนส่งระหว่างประเทศ และให้
นายทะเบยีนประจ าจงัหวดัเป็นผูอ้อกใบอนุญาตประกอบการขนสง่ในจงัหวดัของตน 

ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางจะต้องได้รบัอนุมัติจาก
คณะกรรมการ 

 

มาตรา ๓๑  ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง ใหน้ายทะเบยีน
โดยอนุมตัขิองคณะกรรมการก าหนดเงื่อนไขไวใ้นใบอนุญาตเกีย่วกบั 

(๑)๑๙ จ านวนรถที่ต้องใช้ในการประกอบการขนส่งตามเส้นทางที่ใช้ในการ
ประกอบการขนสง่ 

(๒) สทิธใินรถทีใ่ชป้ระกอบการขนสง่ของผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนสง่ 

(๓) ลกัษณะ ชนิด ขนาดและสขีองรถและเครื่องหมายของผูป้ระกอบการขนส่ง
ทีต่อ้งใหป้รากฏประจ ารถทุกคนั 

(๔) จ านวนทีน่ัง่ เกณฑน์ ้าหนกับรรทุกและวธิกีารบรรทุก 

(๕) จ านวนผูป้ระจ ารถ 

                                                                                 

๑๘ เมื่อนายทะเบียนกลางเสนอให้คณะกรรมการขนส่งทางบกกลางพิจารณาอนุมตัิให้ 
ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางใหแ้ก่ผูข้อรายใดแลว้ คณะกรรมการย่อมมอี านาจพจิารณา
ว่าสมควรจะอนุมตัใิหแ้ก่ผูข้อรายนัน้หรอืไม่เท่านัน้ แต่มใิช่ว่าจะต้องอนุมตัหิรอืเหน็ชอบตามทีเ่สนอมา
เสมอไป คณะกรรมการฯ อาจไม่เห็นชอบรายที่เสนอ แล้วสัง่ให้เสนอรายอื่นมาให้พิจารณาอีกก็ได ้ 
หรอืคณะกรรมการอาจวางระเบยีบพจิารณาในกรณีทีม่ผีู้ยื่นค าขอหลายรายกใ็หน้ายทะเบยีนพิจารณา
จดัล าดับผู้ที่สมควรได้รบัอนุมตัิ เพื่อที่จะไม่เสียเวลาน ากลับไปพิจารณาใหม่ทีละราย (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๔๑๓/๒๕๒๗) 

๑๙ กฎหมายมุง่หมายใหร้ถทีไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชป้ระกอบการขนส่งในเสน้ทางสายใดจะตอ้งใช้
เฉพาะในเสน้ทางสายนัน้เท่านัน้ เห็นได้จากมาตรา ๓๙ ที่หา้มน ารถทีไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชท้ าการขนส่ง 
ในเสน้ทางสายหนึ่งนัน้ไปใชท้ าการขนส่งนอกเสน้ทางทีไ่ดร้บัอนุญาต และมาตรา ๓๑ (๑) กป็ระสงค์จะ
ควบคุมอย่างเขม้งวดว่าผู้ไดร้บัใบอนุญาตจะต้องจดัหารถมาใหค้รบตามจ านวนทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
หากตคีวามว่าผูไ้ดร้บัใบอนุญาตสามารถน ารถทีต่นไดร้บัอนุญาตใหใ้ชท้ าการขนส่งในเสน้ทางสายหนึ่ง
ไปใช้ท าการขนส่งในเส้นทางอีกสายหนึ่งหมุนเวยีนกนัได้ ก็เท่ากบัเป็นการหลกีเลี่ยงการปฏบิตัิตาม
เงื่อนไขมาตรา ๓๑ (๑) (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสรจ็ที่ ๑๓๙/๒๕๒๘) (หมายเหตุ 
ปัจจุบนัการใชร้ถในลกัษณะหมนุเวยีนสามารถท าไดต้ามเงือ่นไขในมาตรา ๓๙/๑) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๕ 

(๖) เสน้ทางทีใ่ชใ้นการประกอบการขนสง่ 

(๗) อตัราค่าขนสง่และค่าบรกิารอย่างอื่นในการขนสง่ 

(๘) สถานทีห่ยุดและจอดเพื่อขนถ่ายคน สตัว ์หรอืสิง่ของ 

(๙) ทีท่ีร่ถจะตอ้งหยุดในระหว่างเสน้ทาง 

(๑๐) มาตรฐานบรกิารในการประกอบการขนสง่ 

(๑๑) เวลาและจ านวนเทีย่วของการเดนิรถ 

(๑๒) เวลาท างานประจ าวนัในการประกอบการขนสง่ 

(๑๓) สถานทีเ่กบ็ ซ่อม และบ ารุงรกัษารถ 

(๑๔) การประกอบกจิการอื่นนอกจากการประกอบการขนสง่ประจ าทาง 

(๑๕) เงื่อนไขอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางต้องจดัให้มีประกาศเงื่อนไข  
ตาม (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๑) ณ ทีซ่ึง่อธบิดกี าหนด 

 

มาตรา ๓๒  ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางใหน้ายทะเบยีน
โดยอนุมตัขิองคณะกรรมการก าหนดเงื่อนไขไวใ้นใบอนุญาตเกีย่วกบั 

(๑) จ านวนรถทีต่อ้งใชใ้นการประกอบการขนสง่ 

(๒) ลกัษณะ ชนิดและขนาดของรถและเครื่องหมายของผู้ประกอบการขนส่ง
ที่ตอ้งใหป้รากฏประจ ารถทุกคนั 

(๓) จ านวนทีน่ัง่ เกณฑน์ ้าหนกับรรทุกและวธิกีารบรรทุก 

(๔) จ านวนผูป้ระจ ารถ 

(๕) ทอ้งทีท่ีท่ าการขนสง่ 

(๖) มาตรฐานบรกิารในการประกอบการขนสง่ 

(๗) อตัราค่าขนสง่และค่าบรกิารอย่างอื่นในการขนสง่ 

(๘) สถานทีห่ยุดและจอดเพื่อขนถ่ายคน สตัว ์หรอืสิง่ของ 

(๙) สถานทีเ่กบ็ ซ่อม และบ ารุงรกัษารถ 

(๑๐) เงื่อนไขอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางต้องจัดให้มีการประกาศ
เงื่อนไขตาม (๗) และ (๘) ณ ทีซ่ึง่อธบิดกี าหนด 

 

มาตรา ๓๓  ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก  
ใหน้ายทะเบยีนโดยอนุมตัขิองคณะกรรมการก าหนดเงื่อนไขไวใ้นใบอนุญาตเกีย่วกบั 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๖ 

(๑) จ านวนรถที่ต้องใช้ในการประกอบการขนส่งตามเส้นทางที่ใช้ในการ
ประกอบการขนสง่ 

(๒) ลกัษณะ ชนิด ขนาดและสขีองรถและเครื่องหมายของผูป้ระกอบการขนส่ง
ทีต่อ้งใหป้รากฏประจ ารถทุกคนั 

(๓) จ านวนทีน่ัง่ เกณฑน์ ้าหนกับรรทุก และวธิกีารบรรทุก 

(๔) เวลาและจ านวนเทีย่วของการเดนิรถ 

(๕) เสน้ทางทีใ่ชใ้นการประกอบการขนสง่ 

(๖) อตัราค่าขนสง่และค่าบรกิารอย่างอื่นในการขนสง่ 

(๗) เงื่อนไขอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กต้องจัดให้มีประกาศ
เงื่อนไขตาม (๕) และ (๖) ณ ทีซ่ึง่อธบิดกี าหนด 

 

มาตรา ๓๔๒๐  ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ใหน้ายทะเบยีน
ก าหนดเงื่อนไขตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการควบคุมการขนสง่ทางบกกลางก าหนดไว้
ในใบอนุญาตเกีย่วกบั 

(๑) จ านวนรถทีต่อ้งใชใ้นการประกอบการขนสง่ 

(๒) ลกัษณะ ชนิด และขนาดของรถและเครื่องหมายของผู้ประกอบการขนส่ง 
ทีต่อ้งใหป้รากฏประจ ารถทุกคนั 

(๓) สถานทีเ่กบ็ ซ่อม และบ ารุงรกัษา 

(๔)๒๑ จ านวนผูป้ระจ ารถ 

(๕)๒๒ เงื่อนไขอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๓๕๒๓  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามประเภทที่อธิบดี
ประกาศก าหนดต้องจดัให้มสีมุดประจ ารถ ประวตัิผู้ประจ ารถ การตรวจสอบสภาพและ
ความพรอ้มของรถและผูข้บัรถพรอ้มทัง้บนัทกึการตรวจสอบดงักล่าว และใบก ากบัสนิคา้
ที่ท าการขนส่ง รวมทัง้ต้องจัดท ารายงานการขนส่งและรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจาก 
การขนสง่  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

                                                                                 
๒๐ มาตรา ๓๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
๒๑ มาตรา ๓๔ (๔) เพิม่โดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๒ มาตรา ๓๔ (๕) เพิม่โดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๓ มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๕/๒๕๖๐ 

เรือ่ง มาตรการเพิม่ความปลอดภยัในรถโดยสารสาธารณะ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๗ 

 

มาตรา ๓๖๒๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีอุปกรณ์ 
และเครื่องมอืเครื่องใช ้และต้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนดว่าดว้ยความปลอดภยัในการขนส่ง  
ทัง้นี้ ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๓๗  ให้ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางจดัให้มทีี่พัก
ผู้โดยสารตามระยะทางโดยมีลกัษณะ ขนาด จ านวน และจุดที่ตัง้ของที่พักผู้โดยสาร
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๓๘  หา้มมใิหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนสง่ เพิม่ ลด หรอืยกเวน้
ค่าขนสง่หรอืค่าบรกิารอย่างอื่นในการขนสง่ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๓๙๒๕  หา้มมใิหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนสง่ประจ าทาง ผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดย 
รถขนาดเลก็ หรอืผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนสง่ส่วนบุคคลใชห้รอืยอมใหบุ้คคลอื่น 
ใชร้ถทีไ่ดร้บัอนุญาตท าการขนส่งนอกเสน้ทาง หรอืนอกทอ้งทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาต แลว้แต่กรณี 
เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตเป็นหนังสอืจากนายทะเบยีน หรอืผู้ซึ่งนายทะเบยีนมอบหมาย 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการควบคุมการขนสง่ทางบกกลางก าหนด 

 

มาตรา ๓๙/๑๒๖  ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางอาจน ารถ 
ทีไ่ดร้บัอนุญาตใหใ้ชป้ระกอบการขนสง่ในเสน้ทางหนึ่งไปใชท้ าการขนสง่อกีเสน้ทางหนึ่ง
ที่ตนเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตในลกัษณะหมุนเวยีนได้ โดยได้รบัอนุญาตเป็นหนังสอืจาก
นายทะเบยีน 

                                                                                 
๒๔ มาตรา ๓๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๕ พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบกฯ มุ่งควบคุมผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง

เกีย่วกบัจ านวนรถทีต่อ้งใชใ้นการประกอบกจิการขนส่งตามเสน้ทางทีใ่ชใ้นการประกอบการขนส่งอย่างเคร่งครดั 
การฝ่าฝืนนอกจากจะถูกเพกิถอนใบอนุญาตแลว้ ยงัมโีทษอาญาอกีดว้ย การทีม่าตรา ๓๙ บญัญตัเิป็น
บทผ่อนผนัในตอนทา้ยว่า การน ารถไปใชน้อกเสน้ทางจะกระท าไดต่้อเมือ่ไดร้บัอนุญาตจากนายทะเบยีนนัน้ 
จงึย่อมตอ้งเขา้ใจว่าเป็นเพยีงขอ้ยกเวน้  ดงันัน้ การทีน่ายทะเบยีนจะใชอ้ านาจตามมาตรา ๓๙ อนุญาตให้
ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งน ารถไปใชน้อกเสน้ทางนัน้ จงึอนุญาตไดแ้ต่เฉพาะการใชร้ถนอกเสน้ทาง
เพยีงเพือ่แกไ้ขอุปสรรคในเหตุการณ์หนึ่ง หรอืเพยีงช่วงระยะเวลาหนึ่งทีน่ายทะเบยีนไดพ้จิารณาเหน็ว่า
จ าเป็นตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางก าหนดขึน้เท่านัน้ จะอนุญาตในลกัษณะ
เป็นการประจ าไมไ่ด ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๕๒/๒๕๒๙) 

๒๖ มาตรา ๓๙/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๘ 

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไข 
ทีค่ณะกรรมการ ควบคุมการขนสง่ทางบกกลางก าหนด 

 

มาตรา ๔๐๒๗  ห้ามมใิห้ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางกระท า
การขนส่งอนัมลีกัษณะเช่นเดยีวหรอืคลา้ยกบัผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ า
ทางหรอืมลีกัษณะเป็นการแย่งผลประโยชน์กบัผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนสง่ประจ า
ทางในเสน้ทางทีผู่ไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนสง่ประจ าทางไดร้บัอนุญาต 

 

มาตรา ๔๐ ทว๒ิ๘  หา้มมใิหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนสง่ใชห้รอืยนิยอม
ให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ขบัรถที่ใช้ในการขนส่งหากปรากฏว่าขณะใช้หรือขณะยินยอม 
ใหป้ฏบิตัหิน้าทีข่บัรถ ผูน้ัน้มอีาการหรอืกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เมาสรุาหรอืของมนึเมาอย่างอื่น 

(๒) เสพยาเสพตดิใหโ้ทษตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษ 

(๓) เสพวตัถุทีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสาทตามกฎหมายว่าดว้ยวตัถุทีอ่อกฤทธิ ์
ต่อจติและประสาท 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนสง่ตอ้งคอยดแูลและป้องกนัไม่ใหผู้ซ้ึง่มอีาการ 
หรอืกระท าการตาม (๑) (๒) หรอื (๓) ของวรรคหนึ่งปฏบิตัหิน้าทีข่บัรถ 

 

มาตรา ๔๑  ในกรณีที่มเีหตุฉุกเฉิน หรอืมคีวามจ าเป็นที่จะแก้ไขสถานการณ์
เพื่อให้การขนส่งได้รับความสะดวกหรือให้มีรถเพียงพอแก่การขนส่ง นายทะเบียน 
มอี านาจที่จะสัง่เปลีย่นแปลงเสน้ทางการเดนิรถ เวลา และจ านวนเที่ยวของการเดนิรถ

                                                                                 

๒๗ การขนส่งประจ าทางนัน้จะถูกจ ากดัใหต้้องเดนิรถเพยีงในเสน้ทางทีก่ าหนดโดยอาศยัอ านาจ
ตามมาตรา ๑๙ (๒) หรอืมาตรา ๒๐ (๑) แลว้แต่กรณ ีส่วนการขนส่งไมป่ระจ าทางมไิดถู้กจ ากดัเสน้ทาง 
การเดนิรถ จงึมสีทิธเิดินรถได้ทัว่ไปทุกเสน้ทางในเขตท้องที่ทีไ่ด้รบัอนุญาต  ดงันัน้ ผู้ทีไ่ด้รบัอนุญาต 
ใหข้นส่งไม่ประจ าทางจะมกีารใชเ้สน้ทางเดนิรถเสน้ทางหนึ่งเป็นการประจ าหรอืมกีารทบัซ้อนเสน้ทาง
เดนิรถประจ าเป็นบางส่วน กย็่อมเป็นการด าเนินการภายในขอบเขตของการขนส่งไมป่ระจ าทาง 

เมื่อข้อเท็จจรงิฟังได้ว่ารถยนต์โดยสารของห้างหุ้นส่วน ก. มุ่งหมายที่จะจ ากดัการรบั
ผู้โดยสารเฉพาะผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางจากท่าอากาศยานหรือสถานีรถไฟเพื่อไปใช้บริการ  
เรอืโดยสารแห่งหนึ่งเพื่อเดนิทางไปยงัเกาะสมยุเป็นส าคญั โดยมไิดม้กีารเกบ็ค่าโดยสารเป็นรายบุคคล 
และไม่มกีารจอดรบัผู้โดยสารระหว่างทาง ถือเป็นการด าเนินการที่แตกต่างจากการประกอบกจิการ
ขนส่งประจ าทางอย่างชดัเจน การประกอบกจิการขนส่งของหา้งหุน้ส่วน ก. จงึไมข่ดัต่อมาตรา ๒๓ และ
มาตรา ๔๐ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๖๐/๒๕๓๑) 

๒๘ มาตรา ๔๐ ทว ิเพิม่โดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๙ 

หรอืให้ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใดส่งรถที่ตนได้รบัอนุญาตไปช่วยเหลือ 
เป็นการชัว่คราวตามควรแก่กรณี แลว้ใหร้ายงานคณะกรรมการโดยเรว็ 

 

มาตรา ๔๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องแสดงใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง หรอืใบแทนใบอนุญาตไวใ้นที่เปิดเผย ณ ทีต่ัง้ส านักงานของผู้ไดร้บั
ใบอนุญาต 

 

มาตรา ๔๓  ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบการขนส่งสูญหาย ถูกท าลายหรอื
ช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตต่อนายทะเบยีนภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดท้ราบถงึการสญูหาย ถูกท าลาย
หรอืช ารุดดงักล่าว 

 

มาตรา ๔๔  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง ซึง่ประสงคจ์ะเลกิ
ประกอบการขนส่งต้องแจง้ความประสงคด์งักล่าวเป็นหนังสอืใหน้ายทะเบยีนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าเกา้สบิวนัก่อนวนัเลกิประกอบการขนสง่ 

 

มาตรา ๔๕  ผูไ้ด้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ซึ่งประสงค์
จะเลิกประกอบการขนส่งต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวเป็นหนังสือให้นายทะเบียน  
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสบิวนัก่อนวนัเลกิประกอบการขนสง่ 

 

มาตรา ๔๖  เมื่อปรากฏว่าผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนสง่ 

(๑) ขาดคุณสมบตัติามมาตรา ๒๔ 

(๒) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ 
มาตรา ๓๓ หรอืมาตรา ๓๔ หรอืไม่ปฏบิตัิหรอืปฏบิตัิไม่ถูกต้องตามขอ้ก าหนดว่าด้วย
ความปลอดภัยของผู้โดยสารตามมาตรา ๓๖ หรอืไม่ปฏิบตัิหรอืปฏบิตัิไม่ถูกต้องตาม
บทบญัญตัใินหมวด ๔ ว่าดว้ยการชดใชค้่าเสยีหายทีเ่กดิจากการขนสง่ 

ให้นายทะเบยีนมอี านาจสัง่ให้ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งนัน้ปฏบิตัิ 
ให้ถูกต้อง หรอืจดัการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ถ้าผู้ได้รบัใบอนุญาต
ประกอบการขนสง่ไม่ปฏบิตัหิรอืไมแ่กไ้ขใหถู้กตอ้ง หรอืเป็นทีเ่หน็ไดว้่าผูไ้ดร้บัใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่สามารถจะด าเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อก าหนดนัน้ หรือการ
ด าเนินการนัน้น่าจะเป็นเหตุใหเ้กดิภยนัตรายหรอืเสือ่มประโยชน์ต่อประชาชน ใหน้ายทะเบยีน
โดยอนุมตัขิองคณะกรรมการสัง่เพกิถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งได ้แต่ถ้าเป็นการ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
ควบคุมการขนสง่ทางบกกลางทีจ่ะพจิารณาอนุมตัิ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๒๐ 

 

มาตรา ๔๗  ใหผู้้ไดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ่งถูกสัง่เพกิถอนใบอนุญาต
ตอ้งสง่คนืใบอนุญาตต่อนายทะเบยีนภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีถู่กสัง่เพกิถอนใบอนุญาต 

 

มาตรา ๔๘  ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึง่ถูกสัง่เพกิถอนใบอนุญาต 
มสีทิธอิุทธรณ์ต่อรฐัมนตรภีายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีท่ราบค าสัง่ 

ค าวนิิจฉยัของรฐัมนตรใีหเ้ป็นทีส่ดุ 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นการทุเลาการบงัคบัตามค าสัง่เพกิถอนใบอนุญาต 

 

มาตรา ๔๙๒๙  ให้อธิบดีหรอืนายทะเบยีนมีอ านาจควบคุมดูแลบรรดากิจการ 
ทีเ่กีย่วกบัการขนส่งใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ และเพื่อประโยชน์ดงักล่าวใหอ้ธบิดี
หรอืนายทะเบยีนมอี านาจ  

(๑) เข้าไปในสถานที่ด าเนินการของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 
เพื่อทราบข้อเท็จจริง และเพื่อตรวจสอบบัญชีและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบการขนสง่  

(๒) ยึดหรืออายัดไว้ซึ่งสิ่งของหรือเอกสารที่อยู่ในสถานที่ตาม (๑) ที่เป็น
ความผดิหรอืที่อาจใช้เป็นพยานหลกัฐานเพื่อพสิูจน์ความผดิ หรอืไดม้าจากการกระท า
ความผดิ 

(๓) เรียกผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผู้จ ัดการและพนักงาน 
ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง มาให้ถ้อยค าหรือสัง่ให้ยื่นค าชี้แจงแสดง
ขอ้เทจ็จรงิตามทีต่อ้งการ 

ในการปฏบิตัติาม (๑) และ (๒) ให้กระท าระหว่างพระอาทติย์ขึน้ถงึพระอาทติยต์ก
หรือในเวลาท าการของสถานที่นัน้ และให้อธิบดีมีอ านาจมอบหมายให้ผู้ตรวจการ 
หรอืพนกังานตรวจสภาพท าการแทนได ้ 

ในการปฏบิตักิารของอธบิด ีนายทะเบยีน ผูต้รวจการ หรอืพนกังานตรวจสภาพ
ตามมาตรานี้ ใหบุ้คคลทีเ่กี่ยวขอ้งซึง่อยู่ในสถานทีน่ัน้อ านวยความสะดวกหรอืช่วยเหลอื
ตามสมควร 

 

มาตรา ๕๐  ให้ผู้ตรวจการมีอ านาจเรียกรถให้หยุดเพื่อท าการตรวจสอบ  
และเมื่อเชื่อว่ามีการกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัตินี้เกิดขึ้น  

                                                                                 
๒๙ มาตรา ๔๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๒๑ 

ใหผู้ต้รวจการมอี านาจจบักุมผูฝ่้าฝืนเพื่อสง่ใหพ้นกังานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจด าเนินคดี
ต่อไป 

บทบญัญตัิในวรรคหนึ่งไม่ลบล้างอ านาจจบักุมของพนักงานฝ่ายปกครองหรอื
ต ารวจ 

 

มาตรา ๕๑  ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ใหผู้ต้รวจการ
และพนกังานตรวจสภาพแสดงบตัรประจ าตวัต่อผูซ้ึง่เกีย่วขอ้ง 

บตัรประจ าตวัผูต้รวจการและพนกังานตรวจสภาพใหเ้ป็นไปตามแบบทีร่ฐัมนตรี
ก าหนด 

 

หมวด ๔ 

การชดใชค้่าเสยีหายทีเ่กดิจากการขนสง่ 

   
 

มาตรา ๕๒๓๐  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดย  
รถขนาดเล็ก และผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ต้องวางหลกัทรพัย์ 
เป็นเงนิสด หรอืพนัธบตัรรฐับาลไทยอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืทัง้สองอย่างรวมกนั หรอืเป็น
สญัญาประกนัภยัและกรมธรรมป์ระกนัภยัซึง่ท ากบับรษิทัประกนัภยัทีน่ายทะเบยีนกลาง
ให้ความเห็นชอบต่อนายทะเบียนกลาง ในกรณีเป็นสญัญาประกันภัยและกรมธรรม์
ประกันภัยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องเป็นผู้เอาประกันภัย โดยให้
บุคคลภายนอกผู้ได้รบัความเสียหายเนื่องจากการขนส่งของตนเป็นผู้ร ับประโยชน์ 
ส าหรบัการชดใช้ค่าเสยีหายที่เป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเพื่อประกนัความเสยีหายอนัเกิด  
แก่ชีวิตหรอืร่างกายของบุคคลภายนอก และซึ่งผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

                                                                                 

๓๐ เมื่อผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งไดจ้ดัให้มีการประกนัภยักบับรษิทัถูกต้องตาม
กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผู้ประสบภยัจากรถแลว้ และนายทะเบยีนตามกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก
พจิารณาแลว้เหน็ว่าสญัญาประกนัภยัและกรมธรรมป์ระกนัภยัดงักล่าวใหค้วามคุม้ครองเพยีงพอส าหรบั
การจ่ายค่าเสยีหายทีอ่าจเกดิขึ้นจากการใช้รถในการขนส่งเป็นค่าใชจ้่ายเบื้องต้นตามกฎหมายว่าดว้ย
การขนส่งทางบกแลว้ ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งกไ็ม่จ าเป็นต้องวางหลกัทรพัย์ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการขนส่งทางบกอกี  ทัง้นี้ เพราะมาตรา ๕๒ ใชค้ าว่า “หรอื” (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : 
เรือ่งเสรจ็ที ่๘๘๕/๒๕๓๕) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๒๒ 

จะต้องรบัผดิชอบเน่ืองจากการขนสง่ของตน  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์วธิีการและเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง๓๑ 

จ านวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดตามขนาดและ
ประเภทของการประกอบการขนสง่แต่ตอ้งไม่น้อยกว่าทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งวางหลักทรัพย์เป็นเงินสด 
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนให้ดอกผลที่เกิดจากหลกัทรพัย์ที่เป็นเงนิสดนัน้ตกเป็นของ 
ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนสง่ทีว่างหลกัทรพัย ์

ใหก้รมการขนส่งทางบกเป็นผูร้บัผดิชอบในการเปิดบญัชเีงนิฝาก และการเบกิ
จ่ายเงนิจากบญัชหีลกัทรพัยก์บัธนาคารตามระเบยีบของกระทรวงการคลงั 

 

มาตรา ๕๓  ในกรณีที่หลกัทรพัย์ทีน่ ามาวางประกนัตามมาตรา ๕๒ มจี านวน
หรอืมูลค่าลดน้อยลง นายทะเบียนกลางมีอ านาจสัง่ให้ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งน าหลกัทรพัยม์าเพิม่เตมิใหค้รบจ านวนหรอืมูลค่าตามทีก่ าหนดไดภ้ายในสบิหา้วนั
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ 

 

มาตรา ๕๔  ในการวางหลักทรัพย์ซึ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งท าหนงัสอืมอบอ านาจใหน้ายทะเบยีนกลางมอี านาจจดัการ
จ าหน่ายพนัธบตัรนัน้ เพื่อชดใชค้่าเสยีหายแทนผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนสง่ดว้ย 

 

มาตรา ๕๕  หลกัทรพัยท์ีผู่ไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งน ามาวางประกนั
ตามมาตรา ๕๒ ไม่อยู่ในความรบัผดิแห่งการบงัคบัคด ีเวน้แต่จะเป็นการบงัคบัคดเีพื่อ
การช าระหนี้ ซึ่งผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องรบัผดิชดใช้ค่าเสยีหายที่เกิด 
แก่ชวีติหรอืร่างกายของบุคคลภายนอกอนัเนื่องจากการขนสง่ของตน 

 

มาตรา ๕๖  เมื่อรถของผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งไดก้่อให้เกดิความ
เสยีหายแก่ร่างกายหรอืชวีติของบุคคลใดนอกจากความรบัผดิตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา ๕๙ 
ผูไ้ด้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึง่เป็นเจา้ของรถที่ก่อให้เกดิความเสยีหายจะต้อง
ชดใชค้่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ใหแ้ก่ผูเ้สยีหายหรอืทายาทในกรณีทีผู่เ้สยีหายถงึแก่ความตาย 

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นซึง่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้เสยีหาย ใหจ้่ายตามความรา้ยแรงของ
ความเสยีหาย  ทัง้นี้ ตามอตัราทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

                                                                                 
๓๑ มาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๒๓ 

เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นหมายถึง ค่าใช้จ่าย  
ทีต่อ้งใชใ้นการรกัษาพยาบาล รวมทัง้ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ระหว่างการรกัษาพยาบาลและหรอื
ค่าปลงศพ 

 

มาตรา ๕๗  เมื่อผู้เสียหายหรือทายาทในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย 
ประสงค์จะได้รบัชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ให้ยื่นค าขอตามแบบที่กรมต ารวจก าหนด  
ต่อพนักงานสอบสวน โดยแสดงพยานหลกัฐานว่าผูเ้สยีหายไดร้บัความเสยีหายจากรถ
ของผูไ้ด้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ให้พนักงานสอบสวนพิจารณาจากส านวน 
การสอบสวน และเมื่อเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นจากรถของผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งคนัใด ให้มหีนังสอืสัง่ให้ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ่งเป็น
เจา้ของรถคนันัน้ชดใชค้่าใชจ้่ายเบือ้งต้นตามจ านวนทีก่ าหนดในกฎกระทรวงซึง่ออกตาม
มาตรา ๕๖ วรรคสอง  ในการนี้ ใหแ้จง้ใหน้ายทะเบยีนกลางทราบโดยเรว็ดว้ย 

ในการสัง่ของพนกังานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง พนักงานสอบสวนต้องพจิารณา
สัง่ภายในเจด็วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค าขอ 

ในการชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ
ขนสง่ ตอ้งช าระภายในเจด็วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่จากพนกังานสอบสวน 

 

มาตรา ๕๘  ผูเ้สยีหายหรอืทายาทของผูเ้สยีหายต้องใชส้ทิธใินการขอรบัชดใช้
ค่าใชจ้่ายเบือ้งตน้ตามมาตรา ๕๗ ภายในก าหนดหนึ่งปีนบัแต่วนัทีค่วามเสยีหายเกดิขึน้ 

 

มาตรา ๕๙  การชดใชค้่าใชจ้่ายเบือ้งต้นตามหมวดนี้ไม่ตดัสทิธผิูเ้สยีหาย 
ในอนัทีจ่ะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

 

มาตรา ๖๐  บุคคลซึ่งมสีทิธิได้รบัชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามหมวดนี้  ได้แก่
ผูเ้สยีหาย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผู้เสียหายซึ่งมิได้อยู่ในรถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ได้รบัความ
เสยีหายจากรถทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายขึน้ 

(๒) ผู้เสยีหายซึ่งอยู่ในรถคนัที่ก่อให้เกิดความเสยีหาย แต่ไม่รวมถึงผู้ขบัรถ 
คนงานหรอืลกูจา้งประจ ารถซึง่อยู่ในระหว่างปฏบิตัหิน้าที่ 

(๓) ผูเ้สยีหายซึง่อยู่ในรถคนัทีไ่ม่ไดก้่อใหเ้กดิความเสยีหาย 

 

มาตรา ๖๑  ในกรณีทีผู่ไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่เหน็ดว้ยกบัค าสัง่
ของพนกังานสอบสวนตามมาตรา ๕๗ ใหอุ้ทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่อคณะกรรมการควบคุม



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๒๔ 

การขนส่งทางบกกลางภายในสบิห้าวนันับแต่วนัได้รบัค าสัง่ของพนักงานสอบสวนตาม
มาตรา ๕๗ และใหพ้นกังานสอบสวนบนัทกึความเหน็ของผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการ
ขนสง่ซึง่ไม่เหน็ดว้ยไวใ้นส านวนการสอบสวน 

ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการควบคุมการขนสง่กลางใหเ้ป็นทีส่ดุ 

มาตรา ๖๒  ในกรณีที่ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งอุทธรณ์ค าสัง่ของ
พนักงานสอบสวน ถ้าคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีความเห็นตาม
ความเหน็ของพนกังานสอบสวน ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนสง่ตอ้งชดใชค้่าใชจ้่าย
เบื้องต้นให้แก่ผู้เสียหายหรือทายาทของผู้เสียหายเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่
พนกังานสอบสวนก าหนดไวอ้กีรอ้ยละสบิ 

 

มาตรา ๖๓  ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใดไม่ยอมชดใช้ค่าใช้จ่าย
เบื้องต้นตามค าสัง่ของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๕๗ หรือตามค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางตามมาตรา ๖๑ ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามมาตรา ๕๒ ให้นายทะเบียนกลางมีอ านาจน า
หลกัทรพัย์ของผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งนัน้ซึ่งได้น ามาวางไว้เป็นประกัน
ชดใชค้่าใชจ้่ายเบือ้งตน้แทนได ้

 

มาตรา ๖๔  ในกรณีทีผู่เ้สยีหายไม่ไดร้บัชดใชค้่าใชจ้่ายเบือ้งตน้หรอืไดร้บัชดใช้
ไม่ครบตามจ านวนที่พนักงานสอบสวนหรอืคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางสัง่
ไม่ว่าเพราะเหตุหลกัทรพัยท์ีว่างประกนัไวไ้ม่พอจ่ายค่าใชจ้่ายเบือ้งต้นหรอืเพราะเหตุอื่นใด 
เมื่อผู้เสียหายได้ร้องเรียนต่อนายทะเบียนกลาง ให้นายทะเบียนกลางสัง่ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งช าระให้เสรจ็สิน้ภายในเจด็วนันับแต่วนัที่ได้รบัค าสัง่  
ถ้าผู้ไดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ปฏบิตัิตามค าสัง่ของนายทะเบยีนกลางดงักล่าว 
ใหน้ายทะเบยีนกลางเพกิถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และให้น ามาตรา ๔๗ และ
มาตรา ๔๘ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

หมวด ๕ 

การรบัจดัการขนสง่ 

   
 

มาตรา ๖๕  ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการรับจัดการขนส่ง เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบยีนกลาง 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๒๕ 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๖๖  ในการออกใบอนุญาตประกอบการรบัจดัการขนส่ง ใหน้ายทะเบยีนกลาง
โดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางก าหนดเงื่อนไขไว้ใน
ใบอนุญาตเกีย่วกบั 

(๑) ทอ้งทีท่ีป่ระกอบการรบัจดัการขนสง่ 

(๒) สถานทีต่ัง้ส านกังานของผูป้ระกอบการรบัจดัการขนสง่ 

(๓) สถานทีพ่กัคน สตัว ์หรอืเกบ็สิง่ของ 

(๔) วธิกีารปฏบิตัเิกีย่วกบัสวสัดภิาพ ความสะดวกและความปลอดภยัในการรบั
จดัการขนสง่ 

(๕) อตัราค่าบรกิารรบัจดัการขนสง่ 

(๖) เงื่อนไขอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการรบัจดัการขนส่งต้องจดัใหม้กีารประกาศเงื่อนไข
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ณ ทีซ่ึง่อธบิดกี าหนด 

 

มาตรา ๖๗  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตตามมาตรา ๖๕ ตอ้งวางหลกัทรพัยต่์อนายทะเบยีน 
เพื่อเป็นประกนัการปฏบิตัติามสญัญารบัจดัการขนส่ง  ทัง้นี้ ตามจ านวนหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๖๘  ในกรณีที่หลกัทรพัย์ที่น ามาวางประกนัตามมาตรา ๖๗ มจี านวน
หรือมูลค่าลดน้อยลง นายทะเบียนมีอ านาจสัง่ให้ผู้ได้รบัใบอนุญาตน าหลักทรพัย์มา
เพิม่เตมิใหค้รบจ านวนหรอืมลูค่าตามทีก่ าหนดภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค าสัง่ 

 

มาตรา ๖๙  ใบอนุญาตประกอบการรบัจดัการขนส่งใหม้อีายุสองปีนับแต่วนัที่
ออกใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร 
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๗๐  ใหน้ ามาตรา ๒๔ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ 
มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใชบ้งัคบัแก่การประกอบการรบัจดัการขนส่ง
โดยอนุโลม 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๒๖ 

หมวด ๖ 

รถ 

   
 

มาตรา ๗๑๓๒  รถทีใ่ชใ้นการขนส่งต้องมสีภาพมัน่คงแขง็แรง มเีครื่องอุปกรณ์
และส่วนควบถูกต้องตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงกับได้จดทะเบียนตามมาตรา ๗๓  
และเสยีภาษตีามมาตรา ๘๕ แลว้ 

รถทีใ่ชใ้นการขนสง่ทีเ่สยีภาษีตามพระราชบญัญตันิี้แลว้ ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้ง
เสยีภาษรีถยนตต์ามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต์ 

 

มาตรา ๗๒๓๓  รถทีจ่ะน ามาจดทะเบยีนและเสยีภาษีต้องผ่านการตรวจสภาพรถ
จากพนักงานตรวจสภาพ หรอืจากสถานตรวจสภาพรถที่ไดร้บัอนุญาตตามมาตรา ๗๔ 
เว้นแต่รถประเภท หรอืชนิดใดที่สมควรได้รบัการยกเว้นการตรวจสภาพเป็นครัง้คราว 
ใหก้ าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีทีป่รากฏว่ารถทีน่ ามารบัการตรวจสภาพนัน้มสีภาพมัน่คงแขง็แรง มเีครื่อง 
อุปกรณ์ และส่วนควบถูกต้องตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงแลว้ ใหพ้นักงานตรวจสภาพ
หรอืสถานตรวจสภาพรถทีไ่ดร้บัการอนุญาตออกใบรบัรองให ้

ใบรบัรองการตรวจสภาพรถใหท้ าตามแบบทีอ่ธบิดกี าหนด 

 

มาตรา ๗๓๓๔  เมื่อนายทะเบยีนเห็นว่าพนักงานตรวจสภาพหรอืสถานตรวจ
สภาพรถที่ได้รับอนุญาตได้ตรวจสภาพรถถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๑  
และมาตรา ๗๒ แล้ว ให้รบัจดทะเบียนและออกหนังสอืแสดงการจดทะเบียนพร้อมกับ 
แผ่นป้ายเลขทะเบยีนรถคนันัน้ใหโ้ดยไม่ชกัชา้ 

 

                                                                                 

๓๒ มาตรา ๗๑ ประสงค์ควบคุมเกีย่วกบัความมัน่คงแขง็แรงของตวัรถ โดยไม่เกีย่วกบัวธิกีารใช้
รถว่าจะน ารถไปบรรทุกน ้าหนกัมากน้อยเพยีงใด กล่าวคอื ถา้รถมคีวามมัน่คงแขง็แรง มเีครื่องอุปกรณ์
และส่วนควบครบถ้วนตามทีก่ าหนด แมจ้ะน ารถไปใชบ้รรทุกน ้าหนกัมากน้อยเพยีงใด ถา้รถยงัมสีภาพ
มัน่คงแขง็แรงมเีครื่องอุปกรณ์ครบถว้นกไ็ม่เป็นความผดิตามมาตรา ๗๑ ในทางกลบักนั ถ้าน ารถทีม่สีภาพ
ไม่มัน่คงแขง็แรง หรอืมอุีปกรณ์และส่วนควบไม่ครบถ้วนไปใช ้ไม่ว่าจะมกีารบรรทุกน ้าหนักมากน้อยเพยีงใด
ย่อมมคีวามผดิตามมาตรา ๗๑ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๔๒๙/๒๕๓๒) 

๓๓ มาตรา ๗๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
๓๔ มาตรา ๗๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๒๗ 

มาตรา ๗๔  ผูใ้ดประสงคจ์ะจดัตัง้สถานตรวจสภาพรถเพื่อรบัรองสภาพรถตาม
พระราชบญัญตันิี้ ตอ้งไดร้บัใบอนุญาตจากนายทะเบยีนกลาง 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไข 
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๗๔/๑๓๕  อตัราค่าบรกิารตรวจสภาพรถ ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศ
ก าหนด  

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตจดัตัง้สถานตรวจสภาพรถตอ้งแสดงอตัราค่าบรกิารตรวจสภาพรถ
ทีจ่ะจดัเกบ็ไว ้ในทีเ่ปิดเผย ณ สถานตรวจสภาพรถของตน 

 

มาตรา ๗๕  ใบอนุญาตจดัตัง้สถานตรวจสภาพรถให้มอีายุสามปีนับแต่วนัที่
ออกใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร 
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๗๖  ผู้ได้รบัใบอนุญาตจดัตัง้สถานตรวจสภาพรถผู้ใดไม่ปฏิบตัิตาม
เงื่อนไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๗๔ ใหน้ายทะเบยีนกลางมอี านาจสัง่เพกิถอน
ใบอนุญาตจดัตัง้สถานตรวจสภาพรถนัน้ได ้

ให้น ามาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใช้บังคับแก่การจัดตัง้ 
สถานตรวจสภาพรถทีไ่ดร้บัอนุญาตโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๗๗  หนังสอืแสดงการจดทะเบียนรถให้ใช้ได้สี่งวดนับแต่งวดที่ออก
หนงัสอืน้ี 

ใหเ้ดอืนมกราคม เดอืนเมษายน เดอืนกรกฎาคม และเดอืนตุลาคม เป็นเดอืนแรก
ของแต่ละงวด 

การขอต่ออายุทะเบยีน ใหย้ื่นค าขอต่อนายทะเบยีนภายในเวลาที่นายทะเบยีน
จะไดป้ระกาศก าหนด 

ให้น ามาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓ มาใช้บงัคบัแก่การขอต่ออายุ
ทะเบยีนโดยอนุโลม 

 

                                                                                 
๓๕ มาตรา ๗๔/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๒๘ 

มาตรา ๗๘  หา้มมใิหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์
หรือส่วนควบของรถให้ผิดแผกแตกต่างในสาระส าคัญตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตเป็นหนงัสอืจากนายทะเบยีน 

 

มาตรา ๗๙  ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งทีป่ระสงคจ์ะเลกิใชร้ถ 
ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ แจง้เป็นหนังสอืใหน้ายทะเบยีนทราบและน าแผ่นป้ายเลขทะเบยีนรถ
คนืแก่นายทะเบยีนภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีเ่ลกิใชร้ถนัน้ 

 

มาตรา ๘๐  ให้ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งซึ่งมคีวามจ าเป็นจะต้อง
ระงบัใช้รถนัน้ชัว่คราวเป็นเวลาเกินสิบห้าวันแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบ  
ก่อนวนัทีจ่ะระงบัใชร้ถนัน้ 

 

มาตรา ๘๑๓๖  รถทีย่งัมไิดจ้ดทะเบยีนตามความในพระราชบญัญตันิี้หรอืรถทีเ่ลกิใช้
ตามมาตรา ๗๙ ถ้าจะน ามาใช้เพื่อขายหรอืเพื่อซ่อม ต้องมใีบอนุญาตและเครื่องหมาย
โดยเฉพาะตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ใบอนุญาตและเครื่องหมายดงักล่าวใชไ้ดเ้ฉพาะรถทีอ่ยู่ในความครอบครองของ
ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตโดยสบัเปลีย่นกนัได ้ไม่เฉพาะคนั 

 

มาตรา ๘๒  การโอนรถซึง่ไดจ้ดทะเบยีนตามมาตรา ๗๓ แลว้ผูโ้อนและผูร้บัโอน
จะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในสบิห้าวนันับแต่วนัโอนและให้นายทะเบียนจดแจ้ง  
การโอนไวใ้นหนงัสอืแสดงการจดทะเบยีนรถนัน้ 

 

มาตรา ๘๓  เมื่อผู้ตรวจการตรวจพบว่ารถคนัใดมสีภาพไม่มัน่คงแขง็แรงหรอื 
มเีครื่องอุปกรณ์หรอืส่วนควบไม่ครบถ้วน หรอืไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ใหผู้ต้รวจการรายงานใหน้ายทะเบยีนทราบ แต่ถ้าปรากฏโดยชดัแจง้ว่าการใชร้ถคนันัน้
ต่อไปน่าจะเป็นเหตุให้เกดิภยนัตรายแก่การขนส่ง ให้ผู้ตรวจการมอี านาจสัง่ระงบัใช้ไว้
เป็นการชัว่คราวได ้และใหร้บีรายงานใหน้ายทะเบยีนทราบภายในยีส่บิสีช่ ัว่โมง 

                                                                                 

๓๖ การน าพระราชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมตามมาตรา ๑๑๑ ตอ้งน ามาใช้
เท่าทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบับทบญัญตัขิองกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก เมือ่มาตรา ๘๑ ไดบ้ญัญตัหิลกัเกณฑ์
การน ารถทีย่งัมไิดจ้ดทะเบยีนตามพระราชบญัญตันิี้มาใชเ้พื่อขายหรอืเพื่อซ่อมไวแ้ลว้ โดยมไิดก้ าหนดว่า
จะต้องน ารถดงักล่าวมาใชไ้ดเ้ฉพาะระหว่างพระอาทติย์ขึน้ถงึพระอาทติย์ตกเท่านัน้  ฉะนัน้ จะตคีวาม
ขยายออกไปว่าจะขบัรถไดเ้ฉพาะระหว่างพระอาทติย์ขึน้ถงึพระอาทติย์ตกโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๗ 
แห่งพระราชบญัญตัริถยนต์ฯ ไมไ่ด ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๘๕/๒๕๓๒) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๒๙ 

ใหน้ายทะเบยีนมอี านาจสัง่ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูเ้ป็นเจา้ของรถ
ตามวรรคหนึ่ง จดัการส่งรถคนันัน้ไปให้พนักงานตรวจสภาพหรอืสถานตรวจสภาพรถ  
ทีไ่ดร้บัอนุญาตตรวจสอบความบกพร่องตามรายงานของผูต้รวจการภายในเวลาทีก่ าหนด 

เมื่อนายทะเบียนมีค าสัง่ตามวรรคสองแล้ว ให้ผู้ได้รบัใบอนุญาตงดการใช้รถ
ดงักล่าวไวจ้นกว่านายทะเบยีนจะมคี าสัง่อนุญาตใหใ้ชไ้ดต่้อไป 

 

มาตรา ๘๔  เมื่อพนักงานตรวจสภาพหรอืสถานตรวจสภาพรถทีไ่ดร้บัอนุญาต
เหน็ว่ารถที่น ามาให้ตรวจตามมาตรา ๘๓ สมควรจะต้องซ่อมแซม ปรบัปรุง เพื่อให้รถ
กลบัมสีภาพมัน่คงแขง็แรง หรอืจะตอ้งแกไ้ขเปลีย่นแปลงอุปกรณ์หรอืสว่นควบใหถู้กตอ้ง
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ให้แจง้ใหผู้้ไดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งด าเนินการ
ซ่อมแซม ปรบัปรุงหรอืแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง แล้วให้พนักงานตรวจสภาพหรอื
สถานตรวจสภาพรถทีไ่ดร้บัอนุญาตตรวจสอบความถูกต้องและรายงานใหน้ายทะเบยีนทราบ 

เมื่อได้พิจารณาเห็นสมควรตามรายงานของพนักงานตรวจสภาพหรือ 
สถานตรวจสภาพรถที่ได้รบัอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนอนุญาตให้ผู้ได้รบั
ใบอนุญาตประกอบการขนสง่ใชร้ถคนันัน้ต่อไปได ้

 

มาตรา ๘๕  เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีรถตามพระราชบัญญัตินี้  
กรมการขนส่งทางบกจะก าหนดเวลาการช าระภาษีรถประจ าปีส าหรบัผูไ้ดร้บัใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งแต่ละรายกไ็ด้ และให้ค านวณภาษีตามน ้าหนักรถตามอตัราในบญัชี
ทา้ยพระราชบญัญตันิี้ 

ในการค านวณน ้าหนักรถ ให้รวมน ้าหนักของรถและเครื่องอุปกรณ์ที่ติดอยู่ กบั
ตวัรถตามปกต ิแต่ไม่รวมน ้าหนักของน ้ามนัเชือ้เพลงิ น ้ามนัเครื่อง น ้าและเครื่องมอืประจ ารถ 
เศษของหนึ่งกโิลกรมัใหปั้ดทิง้ 

เงินภาษีรถตามพระราชบัญญัตินี้ที่จดัเก็บได้ในกรุงเทพมหานครให้ตกเป็น
รายไดข้องกรุงเทพมหานคร ส่วนในจงัหวดัอื่นใหต้กเป็นรายไดข้องราชการส่วนท้องถิน่
ในจงัหวดันัน้ โดยใหจ้งัหวดัจดัสรรตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง๓๗ 

 

                                                                                 
๓๗ มาตรา ๘๕ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติการขนส่งทางบก (ฉบบัที่ ๙) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๓๐ 

มาตรา ๘๖๓๘  ภาษีรถให้ช าระล่วงหน้าเป็นรายปีต่อนายทะเบียน และจะขอ
ช าระเป็นงวดกไ็ด ้แต่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมเพิม่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

รถทีจ่ดทะเบยีนใหม่ในงวดใด ใหช้ าระภาษตีัง้แต่งวดนัน้เป็นตน้ไป 

ถ้าเจ้าของรถไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลาที่จะต้องช าระให้เสยีเงนิเพิม่อกี
รอ้ยละหนึ่งต่อเดอืน หรอืเศษของเดอืนของภาษทีีต่อ้งช าระ 

เงนิเพิม่ตามมาตรานี้ใหถ้อืเป็นเงนิภาษี๓๙ 

 

มาตรา ๘๖/๑๔๐  รถที่ได้เสยีภาษีรถประจ าปีส าหรบัปีใด ถ้าเปลีย่นเจ้าของรถ 
เจา้ของใหม่ไม่ตอ้งเสยีภาษรีถประจ าปีในปีนัน้อกี 

 

มาตรา ๘๖/๒๔๑  ในระหว่างทีเ่จา้ของรถคา้งช าระภาษรีถประจ าปี ใหน้ายทะเบยีน
มอี านาจที่จะไม่รบัด าเนินการทางทะเบียนจนกว่าเจ้าของรถจะเสยีภาษีที่ค้างช าระให้
ครบถว้นก่อน หรอืไดม้กีารด าเนินการตามมาตรา ๘๖/๓ วรรคสองแลว้ 

 

มาตรา ๘๖/๓๔๒  รถที่ค้างช าระภาษีรถประจ าปีไม่ถึงสามปี หากเจ้าของรถ
ประสงคจ์ะขอเสยีภาษรีถประจ าปีเพื่อใชร้ถในปีนัน้ ใหน้ายทะเบยีนรบัช าระภาษนีัน้ได้ 

ส าหรบัภาษีรถที่ค้างช าระ ให้นายทะเบียนก าหนดจ านวนเงนิ และระยะเวลา 
ในการช าระตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

ในกรณีที่เจ้าของรถผดินัดไม่เสยีภาษีรถที่ค้างช าระตามวรรคสองให้ครบถ้วน 
นายทะเบยีนมอี านาจทีจ่ะไม่รบัด าเนินการทางทะเบยีน จนกว่าเจา้ของรถจะเสยีภาษีรถ
ทีค่า้งช าระใหค้รบถว้น 

 
                                                                                 

๓๘ รถที่ผูเ้ช่าซื้อช าระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วหรอืรถที่ผู้ให้เช่าซื้อยดึคนืแลว้น าไปจ าหน่าย
ให้แก่ผูซ้ื้อรายใหม่ ตราบใดที่ยงัไม่ไดจ้ดแจ้งการโอนรถต่อนายทะเบยีน ผูใ้ห้เช่าซื้อยงัเป็นเจา้ของรถ
ตามชื่อทีป่รากฏทางทะเบยีนหรอืใบคู่มอืจดทะเบยีน จงึมหีน้าทีต่้องช าระภาษีทีค่า้งช าระตามกฎหมาย
ว่าดว้ยรถยนต์หรอืกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก 

รถทีผู่ใ้หเ้ช่าซื้อไมส่ามารถตดิตามผูเ้ช่าซื้อได ้แมไ้ดร้บัอนุญาตจากหน่วยราชการให้จ าหน่าย
เป็นหนี้สญู แต่ตราบใดทีย่งัไมไ่ดแ้จง้เลกิใชห้รอืแจง้การโอนรถต่อนายทะเบยีน ผูใ้หเ้ช่าซื้อกย็งัตอ้งรบัผดิชอบ
ต่อภาษปีระจ าปีทีค่า้งช าระ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๔๗๙/๒๕๔๗) 

๓๙ ค าว่า “เงนิเพิ่ม” ตามมาตรา ๘๖ วรรคสี่ มไิด้หมายความถึงค่าธรรมเนียมเพิม่ตามวรรคหนึ่ง 
แต่หมายถงึเงนิเพิม่ทีเ่รยีกเกบ็ในกรณทีีเ่จา้ของรถไมช่ าระภาษภีายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม และเมือ่เงนิเพิม่
ตามวรรคสามถือว่าเป็นเงนิภาษีตามวรรคสี่แลว้ ย่อมตกเป็นรายไดข้องหน่วยราชการบรหิารส่วนท้องถิ่น
ตามความในมาตรา ๘๕ วรรคสาม (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๑๓/๒๕๒๓) 

๔๐ มาตรา ๘๖/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๑ มาตรา ๘๖/๒ เพิม่โดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๒ มาตรา ๘๖/๓ เพิม่โดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๓๑ 

มาตรา ๘๖/๔๔๓  รถที่คา้งช าระภาษีรถประจ าปีตดิต่อกนัครบสามปี ให้การจด
ทะเบยีนรถเป็นอนัระงบัไป  ในการนี้ ใหน้ายทะเบยีนประกาศหมายเลขทะเบยีนพรอ้มทัง้
จ านวนภาษทีีค่า้งช าระไว ้ณ ทีท่ าการนายทะเบยีนและในสถานทีท่ีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 
และแจง้ใหเ้จา้ของรถหรอืผูค้รอบครองรถทราบ และใหบุ้คคลดงักล่าวส่งคนืแผ่นป้าย
เลขทะเบียนรถต่อนายทะเบียนและน าหนังสอืแสดงการจดทะเบียนรถมาแสดงต่อ
นายทะเบยีนเพื่อบนัทกึหลกัฐานการระงบัทะเบยีนรถภายในหกสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดแ้จง้
และปิดประกาศดงักล่าว 

ในกรณีทีเ่จา้ของรถหรอืผูค้รองครอบรถมไิดด้ าเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหน้ายทะเบยีน
หรอืผูต้รวจการหรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมายมอี านาจยดึแผ่นป้ายเลขทะเบยีนรถได ้

ให้ภาระภาษีรถประจ าปีหลงัจากปีที่สามเป็นอนัระงบัไป แต่เจ ้าของรถ 
หรือผู้ครอบครอบรถยงัคงต้องเสยีภาษีที่คา้งช าระให้ครบถ้วน และให้น ามาตรา ๘๖/๒ 
และมาตรา ๘๖/๓ วรรคสอง และวรรคสามมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๘๗  รถทีไ่ดจ้ดทะเบยีนและเสยีภาษแีลว้ ถ้าต่อมามกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง
หรอืปรบัปรุงเพิม่เตมิ เป็นเหตุใหร้ถมนี ้าหนักเพิม่ขึน้จากเดมิ เจา้ของรถจะต้องเสยีภาษีเพิม่
ตามน ้าหนักทีเ่พิม่ขึน้ดว้ย และให้น ามาตรา ๘๖ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๘๘๔๔  รถที่ใช้ในการขนส่งส่วนบุคคลของส่วนราชการ องค์กรตาม
รฐัธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลยัและสถาบันอุดมศึกษาของรฐั 
องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรฐัตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง วดั มสัยิด มิซซัง 
มลูนิธ ิและสภากาชาดไทย ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งเสยีภาษี 

 

มาตรา ๘๘ ทว๔ิ๕  (ยกเลกิ) 
 

มาตรา ๘๙  รถทีไ่ดจ้ดทะเบยีนแลว้ ถ้าไม่ได้เสยีภาษีตามก าหนดตามมาตรา ๘๖ 
เจ้าของรถต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบพร้อมกับน าแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถนัน้ 
คนืต่อนายทะเบยีนภายในสามสบิวนันบัแต่วนัถงึก าหนดเสยีภาษคีรัง้ถดัไป 

เจา้ของรถผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามวรรคหนึ่งจะตอ้งเสยีภาษคีรัง้ถดัไปตามมาตรา ๘๖ 

 
                                                                                 

๔๓ มาตรา ๘๖/๔ เพิม่โดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๔ มาตรา ๘๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๕ มาตรา ๘๘ ทว ิเพิม่โดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก 

พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ ต่อมามปีระกาศส านักนายกรฐัมนตร ีเรื่อง การไม่อนุมตัิพระราชก าหนด
แกไ้ขเพิม่เติมพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ครัง้ที ่๑/๒๕๒๙ (สมยัสามญั) วนัพฤหสับดทีี ่๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ทีป่ระชุมไดล้งมตไิมอ่นุมตั ิ



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๓๒ 

มาตรา ๙๐  เจ้าของรถต้องติดแผ่นป้ายเลขทะเบยีนและเครื่องหมายแสดง
การเสยีภาษทีีน่ายทะเบยีนออกใหไ้วก้บัตวัรถตามทีอ่ธบิดกี าหนด 

 

มาตรา ๙๑  ในกรณีทีแ่ผ่นป้ายเลขทะเบยีนหรอืเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษี
สญูหาย ถูกท าลาย ช ารุดหรอืลบเลอืนในสาระส าคญั ใหเ้จา้ของรถยื่นค าขอ ขอรบัแผ่นป้าย
เลขทะเบยีนหรอืเครื่องหมายแสดงการเสยีภาษีต่อนายทะเบยีน ภายในสบิหา้วนันับแต่วนัที่
ไดท้ราบถงึการสญูหาย ถูกท าลาย ช ารุดหรอืลบเลอืนดงักล่าว 

 

หมวด ๗ 

ผูป้ระจ ารถ 

   
 

มาตรา ๙๒  ผูป้ระจ ารถ ไดแ้ก่ 
(๑) ผูข้บัรถ 

(๒) ผูเ้กบ็ค่าโดยสาร 

(๓) นายตรวจ 

(๔) ผูบ้รกิารตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๙๓๔๖  ห้ามมิให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ ารถ เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบยีน 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง 

                                                                                 

๔๖ ประเทศไทยซึง่เป็นภาคขีองความตกลงว่าดว้ยการยอมรบัใบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์ทีอ่อกโดย
ประเทศอาเซยีนจะตอ้งยอมรบัใหผู้ถ้อืใบอนุญาตขบัขีร่ถยนต์ทีอ่อกโดยประเทศอาเซยีนอืน่ ขบัขีร่ถยนต์
ในประเทศไทยไดต้ามชนิดหรอืประเภทที่ระบุในใบอนุญาตนัน้ แต่มาตรา ๙๓ ไดบ้ญัญตัใิหก้ารปฏบิตัิหน้าที่
เป็นผูป้ระจ ารถตอ้งไดร้บัอนุญาตจากนายทะเบยีนเท่านัน้ จงึเป็นกรณีทีม่คีวามจ าเป็นจะตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิ
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบกฯ เพือ่อนุวตัการใหเ้ป็นไปตามความตกลงดงักล่าว 

การทีก่ระทรวงคมนาคมอาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๙๓ ออกกฎกระทรวง โดยมหีลกัการ
ให้ผู้ขบัขี่จากประเทศอาเซียนต้องขอให้นายทะเบยีนออก “ใบแนบใบอนุญาต” และให้ถือว่าใบแนบ
ใบอนุญาตนัน้เป็นใบอนุญาตตามกฎหมายไทย เป็นการปฏบิตัทิีไ่มส่อดคลอ้งกบัความตกลงฯ จงึไม่ถอื
เป็นการอนุวตัการตามความตกลงดงักล่าว และยงัเป็นการออกกฎกระทรวงเกนิอ านาจทีพ่ระราชบญัญตัิ
การขนส่งทางบกฯ ไดใ้หไ้วด้ว้ย (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๔๙/๒๕๓๐) 

ใบอนุญาตทีส่ ิ้นอายุแลว้โดยมไิดม้กีารต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๐ ย่อมไม่ใช่ใบอนุญาต
ตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง  ดงันัน้ การปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูป้ระจ ารถระหวา่งทีใ่บอนุญาตสิน้อายุจงึเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๙๓ และมโีทษตามมาตรา ๑๕๑ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๘๖/๒๕๒๔) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๓๓ 

 

มาตรา ๙๔  ใบอนุญาตส าหรบัผูป้ระจ ารถ ม ี๔ ประเภท คอื 

(๑) ใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถ 

(๒) ใบอนุญาตเป็นผูเ้กบ็ค่าโดยสาร 

(๓) ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ 

(๔) ใบอนุญาตเป็นผูบ้รกิาร 

ใบอนุญาตแต่ละประเภทจะใชส้บัเปลีย่นกนัไม่ได ้เวน้แต่ใบอนุญาตประเภททีห่นึ่ง 
ประเภททีส่าม และประเภททีส่ีใ่ชเ้ป็นใบอนุญาตประเภททีส่องได ้

 

มาตรา ๙๕๔๗  ใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถมดีงันี้ 
(๑) ชนิดที่หนึ่ง ใบอนุญาตเป็นผู้ขบัรถส าหรบัรถที่มีน ้าหนักรถและน ้าหนัก

บรรทุกรวมกนัไม่เกินสามพนัห้าร้อยกโิลกรมัที่มิได้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรอืส าหรบัรถ
ขนสง่ผูโ้ดยสารไม่เกนิยีส่บิคน 

(๒) ชนิดที่สอง ใบอนุญาตเป็นผู้ขบัรถส าหรบัรถที่มีน ้าหนักรถและน ้าหนัก
บรรทุกรวมกนัเกนิกว่าสามพนัห้ารอ้ยกโิลกรัมที่มไิด้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรอืส าหรบัรถ
ขนสง่ผูโ้ดยสารเกนิยีส่บิคน 

(๓) ชนิดทีส่าม ใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถซึง่โดยสภาพใชส้ าหรบัลากจูงรถอื่นหรอื
ลอ้เลื่อนทีบ่รรทุกสิง่ใด ๆ บนลอ้เลื่อนนัน้ 

(๔) ชนิดที่สี่ ใบอนุญาตเป็นผู้ข ับรถส าหรับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายตาม
ประเภท หรอืชนิดและลกัษณะการบรรทุกตามทีอ่ธบิดกี าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

ใบอนุญาตแต่ละชนิดใชส้บัเปลีย่นกนัไม่ได ้เวน้แต่ใบอนุญาตชนิดทีส่อง ชนิดทีส่าม 
และชนิดที่สี่ใช้เป็นใบอนุญาตชนิดที่หนึ่งได้ ใบอนุญาตชนิดที่สามและชนิดที่สี่ใช้เป็ น
ใบอนุญาตชนิดทีส่องได ้และใบอนุญาตชนิดทีส่ีใ่ชเ้ป็นใบอนุญาตชนิดทีส่ามได ้

ประกาศของอธบิดตีามความใน (๔) ของวรรคหนึ่ง ใหม้ผีลใชบ้งัคบัเมื่อพน้ก าหนด
หกสบิวนันบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๙๖  ผู้ขอรบัใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ ารถตามมาตรา ๙๓  
ในประเภทการขนส่งประจ าทาง การขนส่งไม่ประจ าทาง หรอืการขนส่งโดยรถขนาดเลก็
ตอ้งมคีุณสมบตัแิละลกัษณะ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มคีวามรูแ้ละความสามารถตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

                                                                                 
๔๗ มาตรา ๙๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๓๔ 

(๓) ไม่เป็นผูม้รี่างกายพกิารจนเป็นที่เหน็ไดว้่าไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้ว้ย
ความเหมาะสม 

(๔) ไม่เป็นผูว้กิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

(๕) ไม่เป็นผูม้โีรคตดิต่ออนัเป็นทีร่งัเกยีจ 

(๖) ไม่เป็นผูต้ดิสรุายาเมาหรอืยาเสพตดิใหโ้ทษ 

(๗) ไม่เป็นผูม้ใีบอนุญาตปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูป้ระจ ารถประเภทหรอืชนิดเดยีวกบั
ทีไ่ดร้บัอนุญาตอยู่แลว้ 

(๘)๔๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพกัใช้หรอืเพิกถอนใบอนุญาตปฏบิตัิหน้าที่
เป็นผู้ประจ ารถ เว้นแต่การเพิกถอนใบอนุญาตนัน้พ้นก าหนดสามปีแล้วนับแต่วนัที่มี
ค าสัง่เพกิถอนใบอนุญาต 

(๙)๔๙ ไม่เป็นผูเ้คยไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีส่ดุหรอืค าสัง่ทีช่อบดว้ย
กฎหมายให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรบัความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาทที่มใิช่เกี่ยวกบั
การใชร้ถในการกระท าผดิหรอืความผดิลหุโทษ หรอืไดพ้น้โทษมาแลว้เกนิสามปี 

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกควบคุมตวัเพราะมพีฤตกิารณ์เป็นภยัต่อสงัคม หรอืเป็น
อนัธพาล เวน้แต่ไดพ้น้จากการควบคุมตวัมาแลว้เกนิหนึ่งปี 

 

มาตรา ๙๗  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๙๖ ผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถต้องมอีายุ
ไม่ต ่ากว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง และได้ผ่านการศกึษาและจบหลกัสูตรจากโรงเรยีน
การขนสง่ของกรมการขนสง่ทางบกหรอืโรงเรยีนสอนขบัรถทีก่รมการขนสง่ทางบกรบัรอง 

การรบัรองโรงเรยีนสอนขบัรถตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑว์ธิกีาร
และเงื่อนไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๙๘  ภายใต้บงัคบัมาตรา ๙๖ ผู้ขอรบัใบอนุญาตเป็นผู้เกบ็ค่าโดยสาร 
นายตรวจ และผูบ้รกิารตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่าทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

                                                                                 

๔๘ ลกัษณะตอ้งหา้มทีว่่า “เป็นผูอ้ยู่ในระหว่างถูกพกัใชห้รอืเพกิถอนใบอนุญาตปฏบิตัหิน้าที่
เป็นผู้ประจ ารถ” ตามมาตรา ๙๖ (๘) หมายความรวมถึง “ใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถ” ในกรณีที่ถูกพกัใช้
หรอืเพกิถอนใบอนุญาต และย่อมหมายความรวมถึง “ใบอนุญาตขบัรถ” ตามพระราชบญัญตัิรถยนต์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ดว้ย เพราะกฎหมายทัง้สองฉบบัเป็นกฎหมายเกีย่วกบัการจราจรทางบกเช่นเดยีวกนั และ
เรื่องนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยอันเป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายทัง้สองฉบับ (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๑๗/๒๕๒๕) 

๔๙ ความผดิทีเ่กีย่วกบัการใชร้ถกระท าความผดิ ตามมาตรา ๙๖ (๙) หมายความรวมถงึ “รถ” 
ตามพระราชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดว้ย (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๑๗/๒๕๒๕) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๓๕ 

 

มาตรา ๙๙  ผู ้ขอรบัใบอนุญาตปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ประจ ารถในการขนส่ง
ส่วนบุคคลต้องมคีุณสมบตัแิละมลีกัษณะตามมาตรา ๙๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 
(๙) และ (๑๐) และตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่าทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๑๐๐๕๐  ใบอนุญาตปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ประจ ารถให้มอีายุสามปีนับแต่
วนัทีอ่อกใบอนุญาต 

การต่ออายุใบอนุญาตปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูป้ระจ ารถ ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตปฏบิตัิ
หน้าที่เป็นผู้ประจ ารถยื่นค าขอต่อนายทะเบยีนก่อนวนัที่ใบอนุญาตสิน้อายุตามแบบที่
นายทะเบยีนก าหนด 

 

มาตรา ๑๐๑๕๑  ในขณะปฏบิตัหิน้าที่ ผูไ้ด้รบัใบอนุญาตปฏบิตัิหน้าที่เป็นผู้ประจ า
รถตอ้งมใีบอนุญาตอยู่กบัตวัและตอ้งแสดงต่อนายทะเบยีนหรอืผูต้รวจการเมื่อขอตรวจ 

 

มาตรา ๑๐๒  ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็น 
ผูป้ระจ ารถตอ้ง 

(๑) แต่งกายสะอาดเรยีบรอ้ยตามแบบทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

(๒) ไม่แสดงกริยิาหรอืใชถ้้อยค าเป็นการเสยีดส ีดูหมิน่ กา้วรา้ว รงัแก รบกวน 
หรอืหยาบหยามผูห้นึ่งผูใ้ด หรอืแสดงกริยิาวาจาหรอืส่งเสยีงดว้ยประการหนึ่งประการใด
ในลกัษณะไม่สมควรหรอืไม่สภุาพ 

(๓)๕๒ ไม่เสพหรอืเมาสรุาหรอืของมนึเมาอย่างอื่น 

                                                                                 
๕๐ มาตรา ๑๐๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

บุคคลที่ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ประจ ารถในขณะที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยมไิด้ด าเนินการ  
ขอต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๐ ย่อมถอืว่าปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไม่มใีบอนุญาตตามกฎหมาย อนัเป็น
การฝ่าฝืนมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง จงึมคีวามผดิตอ้งระวางโทษตามมาตรา ๑๕๑ (ความเหน็คณะกรรมการ
กฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๘๖/๒๕๒๔) 

๕๑ มาตรา ๑๐๑ ประสงคแ์ต่เพยีงใหม้ใีบอนุญาตปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูป้ระจ ารถอยู่กบัตวัเท่านัน้ 
จะตีความขยายออกไปว่าต้องมสี าเนาภาพถ่ายหนังสอืแสดงการจดทะเบยีนรถโดยน าบทบญัญัติใน
มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใชโ้ดยอนุโลม ย่อมเป็นการแปลเจตนารมณ์
เกนิความประสงคท์ีม่าตรา ๑๐๑ ก าหนด (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๔๑๓/๒๕๒๓) 

๕๒ แอมเฟตามีนมีคุณสมบัติเป็นยากระตุ้นประสาท แต่ไม่มีผลท าให้เกิดอาการมึนเมา  
แอมเฟตามนีจงึมใิช่ของมนึเมาตามมาตรา ๑๐๒ (๓) และเมื่อไม่มบีทบญัญัติใดให้อ านาจเจ้าหน้าที่
ตรวจหาสารแอมเฟตามนีของผูข้บัรถได ้เจา้หน้าทีจ่งึไม่มอี านาจทีจ่ะบงัคบัใหม้กีารตรวจหาสารแอมเฟตามนี
ของผูข้บัรถได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสรจ็ที่ ๑๐๔/๒๕๓๔) (หมายเหตุ ต่อมาในปี  
 (มต่ีอหน้าถดัไป) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๓๖ 

(๓ ทว)ิ๕๓ ไม่เสพยาเสพตดิใหโ้ทษตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษ 

(๓ ตร)ี๕๔ ไม่เสพวตัถุทีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสาทตามกฎหมายว่าดว้ยวตัถุที่
ออกฤทธิต่์อจติและประสาท 

(๔) ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดว่าดว้ยความปลอดภยัในการขนสง่ตามทีก่ าหนด
ในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๑๐๒ ทว๕ิ๕  ในกรณีมเีหตุอนัควรเชื่อว่าผูไ้ดร้บัใบอนุญาตปฏบิตัหิน้าที่
เป็นผูป้ระจ ารถผู้ใด ในขณะปฏบิตัหิน้าที่นัน้มสีารอยู่ในร่างกายอนัเกดิจากการเสพสุรา
หรอืของมนึเมาอย่างอื่น หรอืยาเสพติดให้โทษ หรอืวตัถุที่ออกฤทธิต่์อจติและประสาท  
ใหผู้ต้รวจการหรอืพนกังานฝ่ายปกครอง หรอืต ารวจมอี านาจตรวจหรอืทดสอบหรอืสัง่ใหร้บั
การตรวจหรอืทดสอบว่าผูน้ัน้มสีารนัน้ ๆ อยู่ในร่างกายหรอืไม่ 

เจา้พนักงานผูม้อี านาจ วธิกีารตรวจหรอืทดสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีอ่ธบิดกี าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

มาตรา ๑๐๓  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถนอกจากจะตอ้งปฏบิตัติามทีบ่ญัญตัิ
ไวใ้นมาตรา ๑๐๒ แลว้ จะตอ้ง 

(๑) ไม่ขบัรถในเวลาทีร่่างกายหรอืจติใจหย่อนความสามารถ 

(๒) ไม่รับบรรทุกบุคคลที่เป็นโรคเรื้อนหรือโรคติดต่อที่น่ารังเกียจไปกับ
ผูโ้ดยสารอื่น 

(๓)๕๖ ไม่รบับรรทุกศพ สตัว ์หรอืสิง่ของทีอ่าจเกดิอนัตรายหรอืเป็นทีพ่งึรงัเกยีจ
ไปกบัผูโ้ดยสาร 

(๔)๕๗ ไม่รบับรรทุกน ้ามนัเชือ้เพลงิ ระเบดิ หรอืวตัถุอนัตรายโดยฝ่าฝืนขอ้หา้ม 
ตามทีอ่ธบิดกี าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

                                                                                 

(ต่อจากเชงิอรรถที ่๕๒) 
๒๕๓๕ ไดม้กีารบญัญตัหิา้มมใิหผู้้ขบัขีเ่สพยาเสพตดิใหโ้ทษตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษ และ
ใหอ้ านาจในการตรวจสอบผูข้บัขีร่ถว่าไดเ้สพยาเสพตดิหรอืไม ่(มาตรา ๑๐๒ (๓ ทว)ิ และมาตรา ๑๐๒ ทว)ิ) 

๕๓ มาตรา ๑๐๒ (๓ ทว)ิ เพิม่โดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๔ มาตรา ๑๐๒ (๓ ตร)ี เพิม่โดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๕ มาตรา ๑๐๒ ทว ิเพิม่โดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๖ ค าว่า “สตัว”์ ตามมาตรา ๑๐๓ (๓) อาจตคีวามไดส้องนัย คอื หมายความถงึสตัวท์ุกชนิด 

หรอืหมายถึงเฉพาะสตัว์ที่อาจเกดิอนัตรายหรอืเป็นที่พึงรงัเกยีจแก่ผู้โดยสารเท่านัน้ แต่ไม่ว่าจะเป็น
กรณีใดกต็าม สุนขัน าทางของคนตาบอดโดยความรูส้กึของวญิญูชนทัว่ไปกเ็ป็นสตัว์ทีอ่าจเกดิอนัตราย
หรอืเป็นทีพ่งึรงัเกยีจแก่ผูโ้ดยสาร  ดงันัน้ ผูร้บัใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถจงึตอ้งหา้มมใิหร้บับรรทุกสุนขัน าทาง
ของคนตาบอดไปกบัผูโ้ดยสาร (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๘๘/๒๕๓๔) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๓๗ 

(๕) ต้องหยุดหรอืจอดรถ ณ สถานีขนส่งและปฏบิตัติามระเบยีบเกีย่วกบัสถานี
ขนสง่ตามมาตรา ๑๙ (๘) และ (๑๐) 

 

มาตรา ๑๐๓ ทว๕ิ๘  ภายใต้บงัคบักฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองแรงงานในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ขบัรถในรอบยี่สบิสีช่ ัว่โมง ห้ามมใิห้ผู้ได้รบัใบอนุญาตเป็นผู้ขบัรถปฏิบตัิ
หน้าทีข่บัรถตดิต่อกนัเกนิสีช่ ัว่โมงนบัแต่ขณะเริม่ปฏบิตัหิน้าทีข่บัรถ แต่ถา้ในระหว่างนัน้ 
ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถไดพ้กัตดิต่อกนัเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึง่ชัว่โมง กใ็หป้ฏบิตัิ
หน้าทีข่บัรถต่อไปไดอ้กีไม่เกนิสีช่ ัว่โมงตดิต่อกนั 

 

มาตรา ๑๐๔  ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ประจ ารถ 
กระท าการใด ๆ ใหผู้โ้ดยสารจ าต้องลงจากรถก่อนทีจ่ะไดโ้ดยสารถงึจุดหมายปลายทาง 
โดยทีไ่ดช้ าระค่าโดยสารถูกตอ้งตามอตัราทีก่ าหนดแลว้ 

 

มาตรา ๑๐๕  หา้มมใิหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถละเวน้การหยุดรถเพื่อรบั
หรอืสง่ผูโ้ดยสาร ณ ทีท่ีม่เีครื่องหมายใหร้ถนัน้หยุด ในเมื่อปรากฏว่ามผีูโ้ดยสารต้องการ
ใหห้ยุดรถเพื่อรบัหรอืสง่ 

 

มาตรา ๑๐๖  ในขณะปฏิบัติหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขบัรถ
กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละทิง้หน้าทีโ่ดยไม่มเีหตุอนัสมควร 

 

มาตรา ๑๐๖ ทวิ๕๙  ในกรณีที่มีความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
ต่างประเทศ ว่าดว้ยการยอมรบัใบอนุญาตขบัรถภายในประเทศซึง่กนัและกนั คนต่างดา้ว
ซึง่ไดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ในราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราวตามกฎหมายว่าดว้ยคนเขา้เมอืง 
และมใีบอนุญาตขบัรถทีอ่อกโดยพนักงานเจา้หน้าทีห่รอืสมาคมยานยนต์ทีไ่ดร้บัอนุญาต
จากรฐับาลของประเทศที่มคีวามตกลงดงักล่าวกบัรฐับาลไทย อาจใช้ใบอนุญาตขบัรถ
ของประเทศนัน้ขับรถในราชอาณาจักรได้ตามประเภทและชนิดของรถที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตขบัรถนัน้ แต่ต้องปฏิบตัิตามอนุสญัญาและหรอืความตกลงที่มีอยู่ระหว่าง
รฐับาลไทยกบัรฐับาลของประเทศนัน้ ๆ และตามบทบญัญัตทิัง้หลายในส่วนที่เกี่ยวกบั
หน้าทีข่องผูข้บัรถตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

                                                                                 
๕๗ มาตรา ๑๐๓ (๔) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๘ มาตรา ๑๐๓ ทว ิเพิม่โดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๙ มาตรา ๑๐๖ ทว ิเพิม่โดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๓๘ 

มาตรา ๑๐๗  ในการขนส่งประจ าทางหรือการขนส่งไม่ประจ าทางระหว่าง
จงัหวดัหรอืระหว่างประเทศไทยกบัต่างประเทศ ห้ามมใิห้ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถ
รบับรรทุกผูโ้ดยสารเกนิจ านวนทีน่ัง่ผูโ้ดยสารทีก่ าหนดไวใ้นใบอนุญาต 

 

มาตรา ๑๐๘  เมื่อปรากฏว่าผูไ้ดร้บัใบอนุญาตปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูป้ระจ ารถผูใ้ด
ขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ หรอื
มาตรา ๙๙ หรอืบกพร่องไปในภายหลงัเมื่อไดร้บัใบอนุญาตแลว้ ใหน้ายทะเบยีนสัง่เพกิถอน
ใบอนุญาตของผูน้ัน้เสยี 

 

มาตรา ๑๐๙  ถ้าผู้ได้รบัใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ ารถผู้ใดฝ่าฝืน 
หรอืไม่ปฏบิตัิตามบทบญัญัติทัง้หลายในหมวดนี้ ให้ผู้ตรวจการมอี านาจยดึใบอนุญาต
ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ประจ ารถของผู้นัน้ และสัง่เป็นหนังสอืให้ผู ้นัน้ไปรายงานตนต่อ
นายทะเบยีนภายในเจด็สบิสองชัว่โมง ค าสัง่นัน้ใหถ้อืว่าเป็นใบอนุญาตปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็น
ผูป้ระจ ารถชัว่คราวภายในก าหนดเวลาดงักล่าวนัน้ 

ให้นายทะเบียนมีอ านาจสัง่พกัใช้ใบอนุญาตนัน้ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสบิวนั 
หรอืจะสัง่เพกิถอนใบอนุญาตนัน้เสยีกไ็ด ้

 

มาตรา ๑๑๐  ผู้ได้รบัใบอนุญาตปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ประจ ารถซึ่งถูกสัง่พกัใช้ 
หรอืเพกิถอนใบอนุญาตมสีทิธอิุทธรณ์ต่อรฐัมนตรภีายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีท่ราบค าสัง่ 

ค าวนิิจฉยัของรฐัมนตรใีหเ้ป็นทีส่ดุ 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นการทุเลาการบงัคบัตามค าสัง่พกัใชห้รอืเพกิถอน
ใบอนุญาต 

 

มาตรา ๑๑๑๖๐  ให้น าบทบัญญัติทัง้หลายในกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และ
กฎหมายว่าดว้ยจราจรทางบก ในส่วนทีเ่กีย่วกบัหน้าทีข่องผูข้บัรถ ผูเ้กบ็ค่าโดยสารและ
นายตรวจมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
                                                                                 

๖๐ ความทีว่่า “น ามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม” นัน้ ย่อมมคีวามหมายว่า ต้องน ามาใชเ้ท่าทีไ่ม่ขดั
หรอืแยง้กบับทบญัญตัขิองกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบก โดยเฉพาะอย่างยิง่ถา้ความทีน่ ามาบงัคบัใช้
มลีกัษณะเป็นการก าหนดหน้าทีแ่ละมบีทก าหนดโทษส าหรบัผูไ้มป่ฏบิตั ิจะต้องน ามาใชด้ว้ยความระมดัระวงั
และต้องตคีวามในการน ามาใชโ้ดยเคร่งครดั หากเป็นกรณีทีก่ฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบกก าหนด
หลกัเกณฑ์ปฏบิตัเิอาไวแ้ลว้ ย่อมไมอ่าจน าเอาหลกัเกณฑ์ตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต์หรอืจราจรทางบก
มาใชบ้งัคบัได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรือ่งเสรจ็ที ่๔๑๓/๒๕๒๓ และ ๓๘๕/๒๕๓๒) 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๓๙ 

หมวด ๘ 

ผูโ้ดยสาร 

   
 

มาตรา ๑๑๒  ผู้โดยสารต้องช าระค่าขนส่งและค่าบรกิารอย่างอื่นตามอตัราที่
คณะกรรมการก าหนด 

 

มาตรา ๑๑๓  ผูโ้ดยสารต้องปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดว่าด้วยความปลอดภัยและ
ความสงบเรยีบรอ้ยตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ตลอดเวลาทีอ่ยู่ในระหว่างการโดยสาร 

ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจดัให้มกีารประกาศข้อก าหนดตาม
วรรคหนึ่งปิดไว ้ณ ทีเ่ปิดเผยในรถ 

 

หมวด ๙ 

สถานีขนสง่ 

   
 

มาตรา ๑๑๔  สถานีขนสง่ม ี๒ ประเภท คอื 

(๑) สถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร 

(๒) สถานีขนสง่สตัวแ์ละหรอืสิง่ของ 

ลกัษณะของสถานีขนสง่ตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๑๑๕  ให้กรมการขนส่งทางบกโดยอนุมตัิคณะกรรมการควบคุมการ
ขนส่งทางบกกลาง จดัใหม้สีถานีขนส่งขึน้ในเขตทอ้งทีก่รุงเทพมหานครและในเขตทอ้งที่
จงัหวดัอื่น โดยจะด าเนินการเอง หรอืจะมอบหมายใหร้ฐัวสิาหกจิหรอืองคก์ารของรฐัเป็น
ผูด้ าเนินการกไ็ด ้

ให้อธบิดีมีอ านาจก าหนดค่าบรกิารในการด าเนินการของสถานีขนส่งไม่เกิน
อตัราทีค่ณะกรรมการควบคุมการขนสง่ทางบกกลางก าหนด 

บุคคลอื่นใดประสงคจ์ะจดัตัง้และด าเนินการสถานีขนส่ง ต้องไดร้บัอนุญาตจาก
นายทะเบยีนกลางโดยอนุมตัขิองคณะกรรมการควบคุมการขนสง่ทางบกกลางก่อน 

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

การจัดให้มีหรือจัดตัง้สถานีขนส่งขึ้นที่ใด เมื่อใด ให้เป็นไปตามที่รฐัมนตรี
ประกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษา 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๔๐ 

มาตรา ๑๑๖  ให้อธิบดีมีอ านาจก ากบัและควบคุมการด าเนินการที่เกี่ยวกับ
สถานีขนส่งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้จะแต่งตัง้
ข้าราชการและหรือลูกจ้างสงักัดกรมการขนส่งทางบก ท าหน้าที่เป็นนายสถานีและ
เจา้หน้าทีส่ถานีตามจ านวนทีเ่หน็สมควร มอี านาจก ากบัและควบคุมดงักล่าวดว้ยกไ็ด ้

 

มาตรา ๑๑๗  ในการบรหิารงานทีเ่กีย่วกบัสถานีขนส่งของกรมการขนส่งทางบก
ตามมาตรา ๑๑๕ วรรคหนึ่ง อธิบดีจะแต่งตัง้คณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย 
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินแปดคนเพื่อดูแลควบคุมและ
ด าเนินการทีเ่กีย่วกบัสถานีขนสง่กไ็ด ้

กรรมการที่อธิบดีแต่งตัง้อยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี กรรมการที่พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการอกีได ้

ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 

ใหน้ ามาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะกรรมการนี้
โดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๑๘  ผูข้อรบัใบอนุญาตจดัตัง้และด าเนินการสถานีขนส่งตามมาตรา ๑๑๕ 
วรรคสาม ตอ้งมคีุณสมบตัแิละลกัษณะตามมาตรา ๒๔ 

 

มาตรา ๑๑๙  ใบอนุญาตจัดตัง้และด าเนินการสถานีขนส่งให้มีอายุตามที่
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางก าหนดแต่ไม่เกนิยี่สบิปีนับแต่วนัที่ออก
ใบอนุญาต 

ผู้ได้รบัใบอนุญาตจัดตัง้และด าเนินการสถานีขนส่งซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาตจะตอ้งยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิน้อายุไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร 
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๑๒๐  ผู้ไดร้บัใบอนุญาตจดัตัง้และด าเนินการสถานีขนส่งมหีน้าทีดู่แล
รบัผดิชอบกจิการสถานีขนส่งรวมทัง้การรกัษาความเรยีบรอ้ย ความปลอดภยัในบรเิวณ
สถานีขนสง่นัน้ 

 

มาตรา ๑๒๑  ผู้ได้รบัใบอนุญาตจดัตัง้และด าเนินการสถานีขนส่งต้องจดัให้มี
เจา้หน้าทีฝ่่ายช่างประจ าสถานีขนส่งตลอดเวลา โดยใหม้หีน้าทีต่รวจสอบสภาพรถขนส่ง
ประจ าทาง ซึง่ต้องหยุดหรอืจอดเพื่อการขนส่ง ณ สถานีขนส่งแห่งนัน้ เพื่อใหเ้กดิความ
ปลอดภยั 

คุณสมบตัแิละจ านวนเจา้หน้าทีฝ่่ายช่างใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดกี าหนด 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๔๑ 

มาตรา ๑๒๒  ผู้ได้รบัใบอนุญาตจดัตัง้และด าเนินการสถานีขนส่งต้องจดัให้มี
อู่ซ่อมรถและบรกิารซ่อมรถเพื่อช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกแก่รถทีใ่ชส้ถานีขนสง่นัน้ 

 

มาตรา ๑๒๓  ผู้ได้รบัใบอนุญาตจดัตัง้และด าเนินการสถานีขนส่งต้องจดัให้มี
บรเิวณทีจ่อดพกัรถตามทีอ่ธบิดกี าหนด 

 

มาตรา ๑๒๔  ผู้ได้รบัใบอนุญาตจดัตัง้และด าเนินการสถานีขนส่งต้องจดัให้มี
สมุดทะเบยีนการเดนิรถทีผ่่านเขา้ออกสถานีขนสง่ตามแบบทีอ่ธบิดกี าหนด 

สมุดทะเบยีนการเดินรถต้องเกบ็รกัษาไว้ในที่ท าการของสถานีขนส่งแห่งนัน้ 
พรอ้มทีจ่ะใหน้ายทะเบยีน พนกังานตรวจสภาพหรอืผูต้รวจการตรวจดไูดทุ้กเวลา 

 

มาตรา ๑๒๕  ให้ผู้ได้รบัใบอนุญาตจดัตัง้และด าเนินการสถานีขนส่งเรยีกเกบ็
ค่าบรกิารเกี่ยวกบัการด าเนินการของสถานีขนส่งได้ไม่เกินอตัราตามที่คณะกรรมการ
ควบคุมการขนสง่ทางบกกลางก าหนด 

 

มาตรา ๑๒๕/๑๖๑  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลบรรดากิจการที่เกี่ยวกบั
สถานีขนสง่ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัใินหมวดน้ี ใหน้ าความในมาตรา ๔๙ มาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม โดยให้อธบิด ีนายทะเบยีน หรอืผู้ตรวจการซึ่งอธบิดมีอบหมาย เป็นผู้มอี านาจและ
หน้าทีใ่นการด าเนินการ 

 

หมวด ๑๐ 

บทก าหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๑๒๖  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๕ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง หรอืมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง 
ต ้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตัง้แต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ งแสนบาท  
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๒๗๖๒  ผู้ได้รบัใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ ารถผู้ใดฝ่าฝืน
หรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) หรือ (๔) 
มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓ ทว ิมาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ หรอืมาตรา ๑๐๗ 
ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้พนับาท 

 

                                                                                 
๖๑ มาตรา ๑๒๕/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖๒ มาตรา ๑๒๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๔๒ 

มาตรา ๑๒๗ ทว๖ิ๓  ผู้ได้รบัใบอนุญาตปฏบิตัิหน้าที่เป็นผู้ประจ ารถผูใ้ดฝ่าฝืน
มาตรา ๑๐๒ (๓) ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้พนับาท แต่ถา้ผูน้ัน้เป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาต
เป็นผู้ข ับรถ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับตัง้แต่สองพันบาท 
ถงึหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ผูไ้ด้รบัใบอนุญาตปฏบิตัหิน้าที่เป็นผูป้ระจ ารถผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๒ (๓ ทว)ิ 
หรอื (๓ ตร)ี ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรอื
กฎหมายว่าด้วยวตัถุที่ออกฤทธิต่์อจติและประสาท แลว้แต่กรณี แต่ถ้าผู้นัน้เป็นผู้ไดร้บั
ใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถ ตอ้งระวางโทษสงูกว่าทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยยาเสพตดิใหโ้ทษ 
หรอืกฎหมายว่าดว้ยวตัถุทีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสาท แลว้แต่กรณี อกีหน่ึงในสาม 

 

มาตรา ๑๒๗ ตรี๖๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ ารถผู้ใด 
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสัง่ของผู้ตรวจการ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ  
ตามมาตรา ๑๐๒ ทว ิตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับาท 

 

มาตรา ๑๒๗ จตัวา๖๕  ในกรณีที่ผู้ขบัรถขบัรถที่ใช้ในการขนส่งซึ่งก่อให้เกิด
อนัตรายหรอืความเสยีหายแก่ชวีติและทรพัยส์นิของบุคคลอื่น ถา้ปรากฏว่าในขณะขบัรถ 
ผู้ขบัรถนัน้กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๒ (๓) (๓ ทวิ) หรือ (๓ ตรี) ให้ถือว่าผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๔๐ ทว ิวรรคสอง เว้นแต่ 
จะพสิูจน์ได้ว่าตนมไิด้มสี่วนรูเ้หน็และได้ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรแลว้ที่จะป้องกนั
ไม่ใหผู้ข้บัรถกระท าการดงักล่าว 

 

มาตรา ๑๒๘  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ วรรคสาม 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๒๙  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนสง่ประจ าทางผูใ้ดไมป่ฏบิตัติาม
เงื่อนไขที ่ก าหนดตามมาตรา ๓๑ (๑) ต ้องระวางโทษปรบัตามจ านวนรถที ่ขาด 
คนัละไม่เกนิหา้พนับาทต่อหนึ่งวนัจนกว่าจะปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

 

                                                                                 
๖๓ มาตรา ๑๒๗ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๘)  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๔ มาตรา ๑๒๗ ตร ีเพิม่โดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๕ มาตรา ๑๒๗ จตัวา เพิม่โดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๔๓ 

มาตรา ๑๓๐  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศผูใ้ดไม่ปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดตามมาตรา ๓๑ (๑) ซึง่ไดน้ ามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๕ 
ต้องระวางโทษปรบัตามจ านวนรถที่ขาดคนัละไม่เกนิห้าพนับาทต่อหนึ่งวนัจนกว่าจะ
ปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

 

มาตรา ๑๓๑  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามเงื่อนไขที่
ก าหนดตามมาตรา ๓๑ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) 
หรอื (๑๕) หรอืในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ 
หรอืไม่ปฏิบตัิตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๓๕ หรอืมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษ
ปรบัไม่เกนิหา้หมื่นบาท 

 

มาตรา ๑๓๒  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศผูใ้ดไม่ปฏบิตัิ
ตามอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๔ หรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๓๖ ซึ่งได้น ามาใช้บงัคบัโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๕ 
ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้หมื่นบาท 

 

มาตรา ๑๓๓  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม 
มาตรา ๓๑ วรรคสอง มาตรา ๓๒ วรรคสอง มาตรา ๓๓ วรรคสอง มาตรา ๓๔ วรรคสอง 
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๗ หรอืมาตรา ๑๑๓ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับาท 

 

มาตรา ๑๓๔  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนสง่ประจ าทางผูใ้ดไม่ปฏบิตัติาม
มาตรา ๓๗ ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้หมื่นบาท 

 

มาตรา ๑๓๕  ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ 
ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาท 

 

มาตรา ๑๓๖  ผู ้ได ้รบัใบอนุญาตประกอบการรบัจดัการขนส่งผู ้ใดฝ่าฝืน
มาตรา ๓๘ ซึง่ไดน้ ามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๐ ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ
สองหมื่นบาท 

 

มาตรา ๑๓๗  ผู ้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ 
ต้องระวางโทษปรบัตามจ านวนรถทีใ่ช้ท าการขนส่งนอกเสน้ทางหรอืนอกท้องทีท่ี่ไดร้บั
อนุญาตคนัละไม่เกนิหา้พนับาทต่อหนึ่งวนัจนกว่าจะปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๔๔ 

มาตรา ๑๓๘  ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา ๔๐ ตอ้งระวางโทษปรบัตัง้แต่หา้หมื่นบาทถงึสองแสนบาท 

 

มาตรา ๑๓๘ ทวิ๖๖  ผู้ ได้รับ ใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ ใดฝ่าฝืน 
มาตรา ๔๐ ทว ิวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรบัไม่เกนิสีห่มื่นบาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ผู ้ได ้ร บั ใบอนุญ าตประกอบการขนส ่งผู ้ใด ฝ่ าฝืนหร ือไม ่ปฏ ิบ ตั ิต าม 
มาตรา ๔๐ ทว ิวรรคสอง ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสีห่มื่นบาท 

 

มาตรา ๑๓๙  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ของ
นายทะเบยีนตามมาตรา ๔๑ ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสองหมื่นบาท 

 

มาตรา ๑๔๐  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการรบัจดัการขนส่งผูใ้ดไม่ปฏบิตัติาม
มาตรา ๔๒ หรอืมาตรา ๔๗ ซึง่ไดน้ ามาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๐ หรอืมาตรา ๗๖ 
ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับาท 

 

มาตรา ๑๔๑  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนสง่ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๔๓ 
ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับาท 

 

มาตรา ๑๔๒  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการรบัจดัการขนสง่ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติาม
มาตรา ๔๓ ซึ่งได้น ามาใช้บงัคบัโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๐ ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ
หนึ่งพนับาท 

 

มาตรา ๑๔๓  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนสง่ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๔๔ 
มาตรา ๔๕ มาตรา ๗๙ หรอืมาตรา ๘๐ ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท 

 

มาตรา ๑๔๔๖๗  ผูใ้ดขดัขวางหรอืไมอ่ านวยความสะดวกแก่อธบิด ีนายทะเบยีน 
ผู้ตรวจการ หรอืพนักงานตรวจสภาพ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๙ (๑) และ (๒)  
หรือมาตรา ๔๙ ซึ่งได้น ามาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๐ มาตรา ๗๖ หรือ 
มาตรา ๑๒๕/๑ ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้พนับาท 

 

                                                                                 
๖๖ มาตรา ๑๓๘ ทว ิเพิม่โดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๗ มาตรา ๑๔๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๔๕ 

มาตรา ๑๔๔/๑๖๘  ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยค าหรือยื่นค าชี้แจงแสดงข้อเท็จจริง 
ต่ออธิบดีหรือนายทะเบียนตามมาตรา ๔๙ (๓) หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสัง่ 
ของผูต้รวจการทีเ่รยีกรถใหห้ยุดเพื่อท าการตรวจสอบตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษปรบั
ไม่เกนิหนึ่งพนับาท 

 

มาตรา ๑๔๕  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนสง่ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ของ
นายทะเบยีนกลางซึง่สัง่ตามมาตรา ๕๓ หรอืมาตรา ๖๘ ตอ้งระวางโทษปรบัหนึ่งแสนบาท 
หรอืปรบัเป็นรายวนัวนัละหา้พนับาท จนกว่าจะปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

 

มาตรา ๑๔๖  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการรบัจดัการขนส่งผูใ้ดไม่ปฏบิตัติาม
เงื่อนไขทีก่ าหนดในใบอนุญาตประกอบการรบัจดัการขนสง่ ในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใด
ตามมาตรา ๖๖ ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้หมื่นบาท 

 

มาตรา ๑๔๗  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการรบัจดัการขนสง่ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติาม
มาตรา ๖๖ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับาท 

 

มาตรา ๑๔๘  ผู้ใดใช้รถโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๑ หรือฝ่าฝืนค าสัง่ของ
ผูต้รวจการหรอืนายทะเบยีนตามมาตรา ๘๓ ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้หมื่นบาท 

 

มาตรา ๑๔๘ /๑ ๖๙  ผู้ ได้รับ ใบอนุญาตจัดตั ้งสถานตรวจสภาพรถผู้ ใด 
เก็บค่าบรกิารผิดไปจากอตัราค่าบริการที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา ๗๔/๑ วรรคหนึ่ง  
ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้พนับาท 

 

มาตรา ๑๔๘/๒๗๐  ผู้ได้รบัใบอนุญาตจดัตัง้สถานตรวจสภาพรถผู้ใดไม่แสดง
อตัราค่าบรกิารตรวจสภาพรถตามมาตรา ๗๔/๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรบัไม่เกิน
สองพนับาท 

 

มาตรา ๑๔๙  ผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามมาตรา ๗๘ มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง 
หรอืมาตรา ๘๒ ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้พนับาท 

 

                                                                                 
๖๘ มาตรา ๑๔๔/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖๙ มาตรา ๑๔๘/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๗๐ มาตรา ๑๔๘/๒ เพิม่โดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๔๖ 

มาตรา ๑๔๙/๑๗๑  เจา้ของรถหรอืผูค้รอบครองรถผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติาม
มาตรา ๘๖/๔ วรรคหนึ่ง ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้พนับาท 

 

มาตรา ๑๕๐  เจ้าของรถผู ้ใดไม่ปฏ ิบตั ิตามมาตรา ๙๐ หรือมาตรา ๙๑ 
ต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิสองพนับาท 

 

มาตรา ๑๕๑  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสีห่มื่นบาท 
แต่ถ้าผู้ฝ่าฝืนปฏบิตัิหน้าที่ผู้ขบัรถ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี หรอืปรบัไม่เกนิ
สีห่มื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง และได้กระท าการใด ๆ อันเป็นความผิด 
ทีก่ าหนดไวส้ าหรบัการปฏบิตัิหน้าทีข่องผู้ได้รบัใบอนุญาตปฏบิตัิหน้าที่เป็นผู้ประจ ารถ
ตามพระราชบญัญตัินี้ นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าผูน้ัน้กระท า
ความผดิและต้องระวางโทษส าหรบัการกระท านัน้เช่นเดยีวกบัผู้ไดร้บัใบอนุญาตปฏบิตัิ
หน้าทีเ่ป็นผูป้ระจ ารถดว้ย๗๒ 

 

มาตรา ๑๕๒  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตปฏบิตัิหน้าทีเ่ป็นผู้ประจ ารถผูใ้ดปฏบิตัหิน้าที่
ในระหว่างที่ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๙ หรือปฏิบัติหน้าที ่
ในระหว่างถูกยึดใบอนุญาตขบัรถตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรอืปรบัไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท แต่ถ้าผู้นัน้ปฏิบตัิหน้าที่ผู้ขบัรถ  
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี และปรบัไม่เกนิสีห่มื่นบาท 

 

มาตรา ๑๕๓  ผูโ้ดยสารผูใ้ดโดยสารรถโดยมเีจตนาไม่ช าระค่าขนส่ง หรอืช าระ
ค่าขนส่งไม่ครบถ้วนตามอตัราที่ก าหนด หรอืไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
มาตรา ๑๑๓ วรรคหนึ่ง ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้พนับาท 

 

มาตรา ๑๕๔  ผูใ้ดจดัตัง้และด าเนินการสถานีขนสง่ โดยไม่ไดร้บัใบอนุญาตตาม
มาตรา ๑๑๕ วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิห้าปี หรอืปรบัตัง้แต่สองหมื่นบาท 
ถงึหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๑๕๕  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตจดัตัง้และด าเนินการสถานีขนส่งผูใ้ดไม่ปฏบิตัติาม
มาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๓ หรือมาตรา ๑๒๔ ต้องระวางโทษปรบั 
ตัง้แต่สองหมื่นบาทถงึหนึ่งแสนบาท 

 
                                                                                 

๗๑ มาตรา ๑๔๙/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗๒ มาตรา ๑๕๑ วรรคสอง เพิม่โดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๔๗ 

มาตรา ๑๕๖  ผู้ได้รบัใบอนุญาตเป็นผู้ขบัรถผู้ใดไม่น ารถเข้าหยุดหรือจอด 
เพื่อรบัส่งผู้โดยสารหรอืขนถ่ายสนิค้า ณ สถานีขนส่งตามที่คณะกรรมการควบคุมการ
ขนสง่ทางบกกลางก าหนด ตอ้งระวางโทษปรบัตัง้แต่หา้พนับาทถงึสองหมื่นบาท 

 

มาตรา ๑๕๗  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถซึง่น ารถเขา้หยุดหรอืจอดเพื่อรบัสง่
ผูโ้ดยสารหรอืขนถ่ายสนิคา้ ณ สถานีขนส่งผูใ้ดไม่ช าระค่าบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการ
ของสถานีขนสง่ให้แก่สถานีขนสง่ตามมาตรา ๑๒๕ ตอ้งระวางโทษปรบัตัง้แต่หา้พนับาท
ถงึสองหมื่นบาท 

 

มาตรา ๑๕๘  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตจดัตัง้สถานตรวจสภาพรถผูใ้ดโดยทุจรติหรอื
จงใจออกใบรบัรองตรวจสภาพรถโดยไม่ตรงตามความเป็นจรงิ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสองปีและปรบัไม่เกินสี่หมื่นบาท และนายทะเบียนกลางมีอ านาจสัง่เพิกถอน
ใบอนุญาตจดัตัง้สถานตรวจสภาพรถนัน้เสยีได ้

 

มาตรา ๑๕๙  ผู้ใดเรียกเก็บค่าขนส่ง ค่าบริการรับจัดการขนส่ง ค่าบริการ
เกี่ยวกับการด าเนินการของสถานีขนส่ง หรือค่าบริการอย่างอื่นผิดไปจากอัตราที่
คณะกรรมการก าหนด ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท 

 

มาตรา ๑๖๐  ผูใ้ด 

(๑) ใช้ใบอนุญาตหรอืเครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทางราชการออกให้แก่
ผูอ้ื่น 

(๒) ใช้เครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทางราชการออกให้ส าหรบัรถคนัหนึ่ง 
กบัรถอกีคนัหนึ่ง 

(๓) ยนิยอมให้ผูอ้ื่นใช้ใบอนุญาตหรอืเครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใดทีท่างราชการ
ออกใหแ้ก่ตน 

(๔) เปลีย่นแปลงหรอืปิดบงัทัง้หมดหรอืแต่บางสว่นไม่ว่าโดยวธิใีด ๆ ซึง่แผ่นป้าย
เลขทะเบยีนรถ หรอื 

(๕) ใชร้ถทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษีตามมาตรา ๘๘ ใหผ้ดิไปจากวตัถุประสงคท์ีไ่ดร้บั
ยกเวน้ 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท หรอืทัง้จ า
ทัง้ปรบั 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๔๘ 

มาตรา ๑๖๑  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามบทบญัญัติทัง้หลายในกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์หรอืกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกในส่วนที่เกี่ยวกบัหน้าที่ของผู้ขบัรถ 
ผูเ้กบ็ค่าโดยสาร และนายตรวจตามมาตรา ๑๑๑ ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้พนับาท 

 

มาตรา ๑๖๒  ผู้ ใดเปลี่ยนแปลง ย้าย ท าลาย หรือกระท าให้ เสียหาย 
ด้วยประการใด ๆ แก่เครื่องหมายหรอืสิง่อื่นใดที่ทางราชการได้ท าขึ้นเพื่อประโยชน์  
ในการขนสง่ ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท 

 

มาตรา ๑๖๓  บรรดาความผิดตามพระราชบญัญัตินี้ที่มีโทษปรบัสถานเดียว  
ให้อธบิดหีรอืผู้ซึ่งอธบิดมีอบหมายมอี านาจเปรยีบเทียบปรบัผู้ต้องหาได้ เมื่อผู้ต้องหา 
ได้ช าระค่าปรับตามจ านวนที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเปรียบเทียบภายใน  
สามสบิวนัแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกนัตามบทบญัญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา  
ความอาญา 

ถ้าผูต้้องหาไม่ยนิยอมตามที่เปรยีบเทยีบ หรอืเมื่อยินยอมแลว้ไม่ช าระค่าปรบั
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวใหด้ าเนินคดเีพื่อฟ้องรอ้งต่อไป 

 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๖๔  ในระหว่างทีย่งัมไิดม้กีฎกระทรวง ขอ้ก าหนด หรอืระเบยีบตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้กฎกระทรวง ข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบังคบั หรือประกาศใด ๆ  
ทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตักิารขนส่ง พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย
พระราชบญัญตักิารขนสง่ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบญัญตักิารขนส่ง (ฉบบัที ่๓) 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ก่อนวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ซึ่งไม่ขดัหรอืแย้งกบับทบญัญัติแห่ง
พระราชบญัญตันิี้คงใชบ้งัคบัต่อไป 

 

มาตรา ๑๖๕๗๓  บรรดาใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบญัญัติการขนส่ง 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติการขนส่ง (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ  
และถา้จะต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบญัญตันิี้ ใหย้ื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิน้อายุ 

บรรดารถที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ไว้แล้วก่อนวันที่
พระราชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ถ้ามีการแก้ไขดดัแปลงโครงรถหรอืขนาดสดัส่วนของตวัถัง

                                                                                 
๗๓ มาตรา ๑๖๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๔๙ 

กว้างห รือย าวกว่ าที่ ก าห นด ในกฎกระท รวงออกตามความ ในม าต รา ๗ ๑  
แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อยู่แลว้ ก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัินี้ 
ใช้บงัคบั และการแก้ไขดดัแปลงนัน้กระท าได้โดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  
ที่ใช้บงัคบัในขณะนัน้ ใหถ้อืว่าเป็นรถทีถู่กตอ้งตามกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา ๗๑ 

 

มาตรา ๑๖๖  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการรบัจดัการขนสง่ และเจา้ของรถทีไ่ดร้บัอนุญาตตามพระราชบญัญตักิารขนสง่ 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติการขนส่ง (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ปฏบิตัิการให้ถูกต้องตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัินี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสบิวนั
นับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๑๖๗  รถที่ได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ไว้แล้วก่อนที่
พระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัและยงัไม่ถงึก าหนดเสยีภาษีครัง้ถดัไป ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ต้อง
เสยีภาษตีามพระราชบญัญตันิี้จนกว่าจะครบก าหนดเวลาทีไ่ดเ้สยีภาษไีว้ 

ให้อธิบดีมีอ านาจก าหนดให้รถตามวรรคหนึ่ง ซึ่งจะช าระภาษีครัง้แรกตาม
พระราชบญัญตันิี้ ตอ้งช าระภาษคีราวละกีง่วดกไ็ด ้

 

มาตรา ๑๖๘  ค าขออนุญาตใด ๆ ทีไ่ดย้ื่นไวต้ามพระราชบญัญตักิารขนส่ง 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติการขนส่ง (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
โดยอนุโลม และถ้าค าขออนุญาตดงักล่าวมขีอ้ความแตกต่างไปจากค าขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนมีอ านาจสัง่ให้แก้ไขเพิ่มเติมค าขออนุญาตเพื่อให้การ
เป็นไปตามพระราชบญัญตันิี้ได ้

 

มาตรา ๑๖๙  ในเขตทอ้งทีจ่งัหวดัใดในระหว่างทีย่งัไม่มขีนสง่จงัหวดั ใหอ้ านาจ
และหน้าทีข่องขนสง่จงัหวดั เป็นอ านาจและหน้าทีข่องนายทะเบยีนกลาง 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ส.  โหตระกติย ์

รองนายกรฐัมนตร ี



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๕๐ 

บญัชอีตัราภาษรีถตามมาตรา ๘๕๗๔ 
(๑) รถทีใ่ชใ้นการขนสง่ประจ าทาง การขนส่งไมป่ระจ าทาง การขนส่งโดยรถขนาดเลก็ และการขนส่ง

ส่วนบุคคล ใหจ้ดัเกบ็ภาษปีระจ าปีดงันี้ 

น ้าหนกัรถเป็นกโิลกรมั 
รถทีใ่ชใ้นการ

ขนส่ง 
ประจ าทาง 

รถทีใ่ชใ้นการ
ขนส่ง 

ไมป่ระจ าทาง 

รถทีใ่ชใ้นการ
ขนส่งโดยรถ 

ขนาดเลก็ 

รถทีใ่ชใ้นการ
ขนส่งสว่นบคุคล 

ไมม่ากกว่า ๕๐๐ กโิลกรมั ๓๐๐ บาท ๔๕๐ บาท ๓๐๐ บาท ๑๕๐ บาท 
ตัง้แต่ ๕๐๑ ถงึ ๗๕๐ กโิลกรมั ๔๐๐ บาท ๖๐๐ บาท ๔๐๐ บาท ๓๐๐ บาท 
ตัง้แต่ ๗๕๑ ถงึ ๑,๐๐๐ กโิลกรมั ๕๐๐ บาท ๗๕๐ บาท ๕๐๐ บาท ๔๕๐ บาท 
ตัง้แต่ ๑,๐๐๑ ถงึ ๑,๒๕๐ กโิลกรมั ๖๐๐ บาท ๙๐๐ บาท ๖๐๐ บาท ๘๐๐ บาท 
ตัง้แต่ ๑,๒๕๑ ถงึ ๑,๕๐๐ กโิลกรมั ๗๐๐ บาท ๑,๐๕๐ บาท ๗๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท 
ตัง้แต่ ๑,๕๐๑ ถงึ ๑,๗๕๐ กโิลกรมั ๙๐๐ บาท ๑,๓๕๐ บาท ๙๐๐ บาท ๑,๓๐๐ บาท 
ตัง้แต่ ๑,๗๕๑ ถงึ ๒,๐๐๐ กโิลกรมั ๑,๑๐๐ บาท ๑,๖๕๐ บาท ๑,๑๐๐ บาท ๑,๖๐๐ บาท 
ตัง้แต่ ๒,๐๐๑ ถงึ ๒,๕๐๐ กโิลกรมั ๑,๓๐๐ บาท ๑,๙๕๐ บาท ๑,๓๐๐ บาท ๑,๙๐๐ บาท 
ตัง้แต่ ๒,๕๐๑ ถงึ ๓,๐๐๐ กโิลกรมั ๑,๕๐๐ บาท ๒,๒๕๐ บาท ๑,๕๐๐ บาท ๒,๒๐๐ บาท 
ตัง้แต่ ๓,๐๐๑ ถงึ ๓,๕๐๐ กโิลกรมั ๑,๗๐๐ บาท ๒,๕๕๐ บาท  ๒,๔๐๐ บาท 
ตัง้แต่ ๓,๕๐๑ ถงึ ๔,๐๐๐ กโิลกรมั ๑,๙๐๐ บาท ๒,๘๕๐ บาท  ๒,๖๐๐ บาท 
ตัง้แต่ ๔,๐๐๑ ถงึ ๔,๕๐๐ กโิลกรมั ๒,๑๐๐ บาท ๓,๑๕๐ บาท  ๒,๘๐๐ บาท 
ตัง้แต่ ๔,๕๐๑ ถงึ ๕,๐๐๐ กโิลกรมั ๒,๓๐๐ บาท ๓,๔๕๐ บาท  ๓,๐๐๐ บาท 
ตัง้แต่ ๕,๐๐๑ ถงึ ๖,๐๐๐ กโิลกรมั ๒,๕๐๐ บาท ๓,๗๕๐ บาท  ๓,๒๐๐ บาท 
ตัง้แต่ ๖,๐๐๑ ถงึ ๗,๐๐๐ กโิลกรมั ๒,๗๐๐ บาท ๔,๐๕๐ บาท  ๓,๔๐๐ บาท 
ตัง้แต่ ๗,๐๐๑ กโิลกรมั ขึน้ไป ๒,๙๐๐ บาท ๔,๓๕๐ บาท  ๓,๖๐๐ บาท 

(๒) รถตาม (๑) ที่ใช้พลงังานไฟฟ้า หรอืใช้พลงังานทดแทน พลงังานอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 
หรอืพลงังานอย่างประหยดั ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ให้จดัเก็บภาษีประจ าปีในอตัรากึง่หนึ่งของ
อตัราทีก่ าหนดไวต้าม (๑) 

(๓) รถตาม (๑) ทีใ่ชก้๊าซธรรมชาตซิึ่งเป็นก๊าซไฮโดรคาร์บอนทีป่ระกอบดว้ยก๊าซมเีทนเป็น
ส่วนใหญ่เป็นเชือ้เพลงิ ใหจ้ดัเกบ็ภาษปีระจ าปีดงันี้ 

(ก ) ระบบ เชื้ อ เพ ลิงที่ ใช้ก๊ าซธรรมชาติดังกล่ าว เพียงอย่ างเดียว  ให้ จัด เก็บ 
ในอตัรากึง่หนึ่งของอตัราทีก่ าหนดไวต้าม (๑) 

(ข) ระบบเชือ้เพลงิทีใ่ชก้๊าซธรรมชาตดิงักล่าวร่วมหรอืสลบักบัน ้ามนัเชื้อเพลงิใหจ้ดัเกบ็
ในอตัราสามในสีข่องอตัราทีก่ าหนดไวต้าม (๑) 

                                                                                 
๗๔ บญัชอีตัราภาษีรถตามมาตรา ๘๕ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติการขนส่งทางบก 

(ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๕๑ 

อตัราค่าธรรมเนียม 

   
 

(๑) ใบอนุญาตประกอบการขนสง่ประจ าทาง 

ต่อเสน้ทางหนึ่ง ฉบบัละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

(๒) ใบอนุญาตประกอบการขนสง่ 

ไม่ประจ าทาง ฉบบัละ ๔,๐๐๐ บาท 

(๓) ใบอนุญาตประกอบการขนสง่โดย 

รถขนาดเลก็ ฉบบัละ ๑,๕๐๐ บาท 

(๔) ใบอนุญาตประกอบการขนสง่สว่นบุคคล ฉบบัละ ๑,๕๐๐ บาท 

(๕) ใบอนุญาตประกอบการขนสง่ระหว่างประเทศ 

(ก) ตลอดปี ฉบบัละ ๕,๐๐๐ บาท 

(ข) เฉพาะคราว ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 

(๖) ใบอนุญาตประกอบการรบัจดัการขนสง่ ฉบบัละ ๕,๐๐๐ บาท 

(๗) ใบอนุญาตจดัตัง้และด าเนินการ 

สถานีขนสง่ ฉบบัละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๘) ใบอนุญาตผูข้บัรถและใบอนุญาต 

นายตรวจ ฉบบัละ ๒๐๐ บาท 

(๙) ใบอนุญาตผูเ้กบ็ค่าโดยสารและ 

ใบอนุญาตผูบ้รกิาร ฉบบัละ ๑๐๐ บาท 

(๑๐) ใบอนุญาตจดัตัง้สถานตรวจสภาพรถ ฉบบัละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๑๑) ใบแทนใบอนุญาต ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 

(๑๒) การโอนทะเบยีนรถ ครัง้ละ ๒๐๐ บาท 

(๑๓) แผ่นป้ายเลขทะเบยีนรถและ 

เครื่องหมาย แผ่นละ ๑๐๐ บาท 

(๑๔) ค าขออนุญาตประกอบการขนสง่ 

ประจ าทาง ฉบบัละ ๑๐๐ บาท 

(๑๕) ค าขออื่น ๆ ฉบบัละ ๒๐ บาท 

(๑๖) การต่ออายุใบอนุญาต ครัง้ละเท่ากบัค่าธรรมเนียมส าหรบัใบ 

อนุญาตแต่ละฉบบั 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๕๒ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมาย 
ว่าด้วยการขนส่งได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว และสภาพการณ์ในปัจจุบันได้
เปลีย่นแปลงไปเป็นอนัมาก บทบญัญัติทัง้หลายที่ใช้บงัคบัอยู่ไม่เหมาะสมกบักาลสมยั 
สมควรปรบัปรุงบทบญัญัติกฎหมายว่าด้วยการขนส่งเสยีใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  
จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๓๗๕ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจากผลแห่ง
การประกาศใชพ้ระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดส้่งผลกระทบถงึบรรดา
รถบรรทุกขนสง่สนิคา้ ของผูป้ระกอบการขนสง่สว่นบุคคล คอื 

ก. รถบรรทุกทีใ่ชร้ถมนี ้าหนักรถต ่ากว่าหนึ่งพนัหกรอ้ยกโิลกรมัทัว่พระราชอาณาจกัร
ส าหรบัประกอบการภายในครอบครวั ต่างไดร้บัความเดอืดรอ้นอย่างยิง่ เพราะต้องไปยื่น
ขอจดทะเบียนขนส่งส่วนบุคคล และต้องใช้ใบอนุญาตขบัขี่ของกรมการขนส่งทางบก 
นอกเหนือไปจากใบอนุญาตของกรมต ารวจที่มอียู่แลว้ ก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้น เพราะ
รถบรรทุกขนาดเลก็เหล่านี้หาจ าต้องใชค้วามช านาญเชี่ยวชาญเป็นพเิศษไม่ เนื่องจาก
เป็นรถที่ส่วนมากใช้ในธุรกิจส่วนตัว ภายในครัวเรือนและใช้ในการขนส่งพืชผล  
ของเกษตรกร จงึสมควรไดร้บัการยกเวน้ไม่ต้องไปจดทะเบยีนกบักรมการขนส่งทางบก 
และการใชใ้บขบัขีข่องกรมการขนสง่ทางบก 

ข. ส าหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ซึ่งได้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลตาม
ใบอนุญาตนัน้ การจ ากดัทอ้งทีท่ าการขนสง่นัน้ ย่อมก่อใหเ้กดิความไม่สะดวกและเป็นธรรม 
เพราะผูป้ระกอบการขนส่งสว่นบุคคลกย็่อมหมายถงึประกอบธุรกจิส่วนตวันัน่เอง ทอ้งที่
ทีก่ าหนดใหแ้น่นอนย่อมเป็นเครื่องกดีขวางการปฏบิตัิงาน เพราะการที่จะบรรทุกสนิค้า
ของตนไปส่งยังที่ต่าง ๆ การที่จะต้องไปขออนุญาตเป็นครัง้คราวนัน้ย่อมก่อให้เกิด  
ภาวะสญูเปล่าทางเศรษฐกจิ เป็นการเพิม่ราคาทุนโดยไม่จ าเป็น 

ค. โดยทัว่ไปการตรวจสภาพรถมักล่าช้า เมื่อน ารถไปขอรบัการตรวจแล้ว 
แต่ปรากฏว่ารถมจี านวนมาก ตรวจสภาพไม่ทนัหากน าไปวิง่ขนสง่กจ็ะตอ้งถูกจบักุม และ
มโีทษสูง และการที่จอดรอการตรวจสภาพเป็นระยะนาน ๆ นัน้ ย่อมท าให้เศรษฐกิจ
                                                                                 

๗๕ ราชกจิจานุเบกษา/เล่ม ๙๗/ตอนที ่๑๖๐/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๑๕ ตุลาคม ๒๕๒๓ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๕๓ 

กระทบกระเทอืน จงึสมควรก าหนดเวลาตรวจไว ้และหากความล่าชา้เป็นเพราะความผดิ
ของพนกังานหรอืผูม้อี านาจตรวจสภาพ กไ็ม่สมควรเอาโทษแก่ผูป้ระกอบการขนส่งทีข่อ
ตรวจสภาพไวแ้ลว้ เพราะโทษมกี าหนดสงู 

ง. การต่อใบอนุญาตตามบทเฉพาะกาลของใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 
ซึง่ไดร้บัอนุญาตไวแ้ลว้ ก่อนใชพ้ระราชบญัญตัิการขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ขนาดและ
สว่นซึง่พนกังานตรวจสภาพตามกฎหมายเก่า ทัง้ของกรมต ารวจและกรมการขนส่งทางบก 
ไม่เป็นระเบียบเดียวกัน และมีมาตรฐานต่างกัน  ฉะนัน้ การขอต่อใบอนุญาตใหม่ 
จงึไม่สมควรน าเหตุผลของการผดิขนาดและส่วนมาเป็นขอ้ปฏเิสธ การขอต่อใบอนุญาต
เก่านัน้อาศยัเหตุผลดงักล่าว  จงึจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัฉิบบันี้ 
 

พระราชก าหนดแก้ไขเพิ ่มเติมพระราชบ ัญญัต ิการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
พ.ศ. ๒๕๒๙๗๖ 

 

มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๕  อตัราภาษีรถตามพระราชบญัญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชก าหนดน้ี ไม่ใชบ้งัคบัแก่รถทีไ่ดจ้ดทะเบยีนและเสยีภาษีรถ
ประจ าปีไว้แล้ว หรือที่ค้างช าระภาษีรถประจ าปีก่อนวนัที่พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ   
ทัง้นี้ ส าหรบัภาษรีถประจ าปีทีเ่สยีไวแ้ลว้ หรอืทีค่า้งช าระนัน้ 

 

มาตรา ๖  รถที่ได้จดทะเบียนและเสียภาษีรถประจ าปีไว้แล้วก่อนวันที ่
พระราชก าหนดนี้ใชบ้งัคบั หากเป็นรถทีไ่ม่ไดร้บัการลดภาษรีถประจ าปีตามพระราชกฤษฎกีา
ทีอ่อกตามความในมาตรา ๘๘ ทว ิแห่งพระราชบญัญตัิการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชก าหนดนี้ ใหเ้สยีภาษรีถประจ าปีส าหรบัปีต่อไป ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ปีทีห่นึ่ง ใหเ้สยีในอตัรากึง่หนึ่งของอตัราตามทีก่ าหนดในบญัชอีตัราภาษรีถ
ตามมาตรา ๘๕ 

(๒) ปีทีส่อง ใหเ้สยีในอตัราสามในสีข่องอตัราตามทีก่ าหนดในบญัชอีตัราภาษรีถ
ตามมาตรา ๘๕ 

(๓) ปีต่อไป ใหเ้สยีในอตัราตามทีก่ าหนดในบญัชอีตัราภาษรีถตามมาตรา ๘๕ 

 

                                                                                 
๗๖ ราชกจิจานุเบกษา/เล่ม ๑๐๓/ตอนที ่๑๕/ฉบบัพเิศษ หน้า ๓๑/๓๑ มกราคม ๒๕๒๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๕๔ 

มาตรา ๗  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมและรฐัมนตรวี่าการกระทรวง 
มหาดไทยรกัษาการตามพระราชก าหนดนี้ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบบันี้ คอื โดยที่ในปัจจุบนัมรีถ
จ านวนมากใช้น ้ามนัดเีซลหรอืก๊าซเป็นเชื้อเพลงิ ท าให้เกดิความจ าเป็นในการสัง่น ้ามนั
ดเีซลหรอืก๊าซเขา้มาในราชอาณาจกัร  ดงันัน้ เพื่อป้องกนัมใิห้มกีารเพิม่จ านวนรถที่ใช้
น ้ามนัดเีซลหรอืก๊าซเป็นเชื้อเพลงิ และเพื่อเป็นการประหยดัเงนิตราต่างประเทศในการ
น าเขา้น ้ามนัเชือ้เพลงิดงักล่าว สมควรแกไ้ขพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนในอันที่จะรักษาความมัน่คงทาง
เศรษฐกจิของประเทศ  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชก าหนดนี้ 
 

ประกาศส านกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง การไม่อนุมตัพิระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัิ
การขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙๗๗ 

 

ตามทีค่ณะรฐัมนตรไีดเ้สนอขอใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภาพจิารณาอนุมตัิ
พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ 
นัน้ 

ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ครัง้ที ่๑/๒๕๒๙ (สมยัสามญั) วนัพฤหสับดทีี ่
๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ทีป่ระชุมไดล้งมตไิม่อนุมตั ิ

จงึประกาศมาตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

 

พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๐๗๘ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีป่ระเทศไทยไดท้ า
ความตกลงกับประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ว่าด้วยการ
ยอมรบัใบอนุญาตขบัรถภายในประเทศซึง่กนัและกนั และโดยทีป่ระเทศไทยอาจท าความ
ตกลงในท านองเดียวกนักับประเทศอื่น ๆ ด้วย ซึ่งความตกลงดังกล่าวจะมีผลให้ผู้มี
ใบอนุญาตขบัรถทีอ่อกโดยพนักงานเจา้หน้าทีห่รอืสมาคมยานยนต์ ทีไ่ดร้บัอนุญาตจาก

                                                                                 
๗๗ ราชกจิจานุเบกษา/เล่ม ๑๐๓/ตอนที ่๗๕/หน้า ๑๑/๖ พฤษภาคม ๒๕๒๙ 
๗๘ ราชกจิจานุเบกษา/เล่ม ๑๐๔/ตอนที ่๒๗๐/ฉบบัพเิศษ หน้า ๕๓/๒๘ ธนัวาคม ๒๕๓๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๕๕ 

รฐับาลของประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ หรอืจากรฐับาล
ของประเทศที่ประเทศไทยมีความตกลงด้วย สามารถใช้ใบอนุญาตขบัรถนัน้ขบัรถ  
ในประเทศไทยได้  ฉะนัน้ เพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพนัธกรณีทีป่ระเทศไทยมอียู่กบั
ต่างประเทศตามความตกลงดงักล่าว  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕๗๙ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจากผู้ได้รับ
ใบอนุญาตปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูป้ระจ ารถ โดยเฉพาะผูไ้ดร้บัใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถสว่นมาก
มกันิยมเสพยาเสพตดิใหโ้ทษหรอืวตัถุทีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสาทในขณะปฏบิตัหิน้าที ่
ท าให้เกิดอุบัติเหตุสร้างความสูญเสียแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน 
บนท้องถนนเป็นอนัมาก สมควรมบีทบญัญตัิก าหนดความผดิและก าหนดโทษเกี่ยวกบั
การเสพยาเสพติดให้โทษ หรอืวตัถุที่ออกฤทธิต่์อจิตและประสาทในขณะปฏิบตัิหน้าที่
ดังกล่าว และให้อ านาจผู้ตรวจการ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ สัง่ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูป้ระจ ารถทีม่เีหตุอนัควรเชื่อว่าเมาสุราหรอืของมนึเมาอย่างอื่น
หรอืเสพยาเสพติดให้โทษ หรอืเสพวตัถุที่ออกฤทธิต่์อจติและประสาท ในขณะปฏบิตัหิน้าที่
รบัการตรวจหรอืทดสอบถงึเหตุดงักล่าวได ้ จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๕๘๐ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่ปรากฏว่า
อุบัติเหตุที่เกิดจากรถที่ใช้ในการขนส่งวตัถุอนัตราย ได้ก่อให้เกิดความเสยีหายอย่าง
รา้ยแรงแก่ร่างกาย ชวีติ และทรพัย์สนิของบุคคลภายนอก แต่โดยที่พระราชบญัญตัิ
การขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ยงัไม่มบีทบญัญตัคิวบคุมการขนสง่วตัถุอนัตรายไวอ้ย่าง
เพยีงพอและเหมาะสม สมควรแกไ้ขปรบัปรุงพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

                                                                                 
๗๙ ราชกจิจานุเบกษา/เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๑๔/หน้า ๑๔/๒๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๓๕ 
๘๐ ราชกจิจานุเบกษา/เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๓๘/หน้า ๙/๕ เมษายน ๒๕๓๕ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๕๖ 

ในส่วนที่เกี่ยวกบัการขนส่งวตัถุอนัตรายเสยีใหม่เพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง  
จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 

 

พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๓๗๘๑ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีผู้น า
รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเกนิเจด็คนแต่ไม่เกนิสบิสองคน หรอืรถยนต์ส่วนบุคคลทีม่นี ้าหนัก
รถไม่ เกินหนึ่ งพันหกร้อยกิโลกรัม ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต ์  
ไปใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้างในลักษณะที่เป็นการแก่งแย่งแข่งขนักับผู้ได้ รับ
อนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง โดยมิได้รบัอนุญาตให้ประกอบการขนส่งจาก 
นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด ้วยการขนส่งทางบก และโดยที ่บทบญัญ ัต ิของ
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกได้บญัญตัิยกเว้นไว้มใิห้ใช้บงัคบัแก่การขนส่งโดย
รถยนตด์งักล่าว เป็นเหตุใหท้างราชการไม่สามารถเขา้ควบคุมและจดัระเบยีบการขนสง่ได ้
จงึเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย สมควรปรบัปรุงบทบญัญัติ
ดงักล่าวใหเ้หมาะสม  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๓๗๘๒ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๔  บรรดาใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ ารถที่ได้ออกให้ตาม
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหใ้ชไ้ดต่้อไปจนกว่าจะสิน้อายุ และถ้า
ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประสงคจ์ะต่ออายุใบอนุญาต ใหน้ าความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบญัญตัิ
การขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้มาใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

                                                                                 
๘๑ ราชกจิจานุเบกษา/เล่ม ๑๑๑/ตอนที ่๒๖ ก/หน้า ๑/๒๑ มถุินายน ๒๕๓๗ 
๘๒ ราชกจิจานุเบกษา/เล่ม ๑๑๑/ตอนที ่๒๘ ก/หน้า ๑/๓๐ มถุินายน ๒๕๓๗ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๕๗ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื เนื่องจากกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบกที่ใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั ได้ก าหนดให้ใบอนุญาตปฏิบตัิหน้าที่
เป็นผู้ประจ ารถมีอายุเพียงหนึ่งปี ท าให้ผู้ประกอบอาชีพเป็นผู้ประจ ารถจะต้องมาต่อ
ใบอนุญาตทุก ๆ หนึ่งปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ส ัน้มากท าให้เกิดความไม่สะดวกเสยีเวลา  
และค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้องเดินทางมาต่อ
ใบอนุญาตทุก ๆ ปี โดยเฉพาะผูท้ีเ่ดนิทางไปท างานในจงัหวดัอื่น การก าหนดระยะเวลา
ดงักล่าวจงึเป็นการเพิม่ภาระใหแ้ก่ผูป้ระกอบอาชพีดงักล่าวโดยไม่จ าเป็น จงึสมควรใหม้ี
การขยายอายุของใบอนุญาตปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูป้ระจ ารถเพิม่ขึน้จากหนึ่งปีเป็นสามปี  
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๔๒๘๓ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่ในปัจจุบัน
อุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดบนท้องถนนอนัเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรพัย์สิน 
ของบุคคลต่าง ๆ นัน้ มีสาเหตุมาจากการที่ผู้ขบัรถเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น 
เสพยาเสพตดิให้โทษ หรอืเสพวตัถุทีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสาท รวมทัง้การปฏบิตัหิน้าที่
ขบัรถตดิต่อกนันานเกนิไปจนท าใหผู้ข้บัรถเกดิความตงึเครยีด  ดงันัน้ เพื่อเป็นการป้องกนั
การเกดิอุบตัิเหตุร้ายแรงอนัเนื่องมาจากกรณีดงักล่าว สมควรก าหนดห้ามมิให้ผู้ได้รบั
ใบอนุญาตประกอบการขนสง่ใชห้รอืยนิยอมใหผู้ข้บัรถซึง่มอีาการหรอืกระท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ งดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ข ับรถที่ใช้ในการขนส่ง และก าหนดให้มีหน้าที่
ควบคุมดูแลและป้องกนัมใิหผู้้ขบัรถทีม่อีาการหรอืกระท าการเช่นว่านัน้ขบัรถทีใ่ชใ้นการ
ขนส่งดว้ย รวมทัง้สมควรก าหนดใหผู้ไ้ด้รบัใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถปฏบิตัหิน้าทีข่บัรถได้
ไม่เกนิสีช่ ัว่โมงติดต่อกนั เพื่อไม่ให้เกดิความตึงเครยีดจนเกนิไป  นอกจากนัน้ สมควร
ก าหนดให้ผูป้ฏบิตัหิน้าที่เป็นผู้ประจ ารถโดยไม่ไดร้บัใบอนุญาต และไดก้ระท าการใด ๆ 
อันเป็นความผิดที่ก าหนดไว้ส าหรับผู้ได้รบัใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ ารถ  
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้ได้รบัใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ ารถที่กระท า
ความผดิดงักล่าวดว้ย  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

                                                                                 
๘๓ ราชกจิจานุเบกษา/เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๒๐ ก/หน้า ๒๓/๒๕ มนีาคม ๒๕๔๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๕๘ 

พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก (ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๔๒๘๔ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเห ตุ  :- เห ตุผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจาก
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ .ศ. ๒๕๒๒ ยังมิได้บัญญัติให้สอดคล้องกับ
พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อทีจ่ะใหม้กีาร
จดัสรรภาษีรถทีจ่ดัเกบ็ไดใ้หเ้ป็นรายไดข้ององคก์ารบรหิารสว่นต าบลได ้ นอกจากนี้ โดยที่
ถอ้ยค าเกีย่วกบัราชการสว่นทอ้งถิน่ในกฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบกมีใชอ้ยู่หลายค า
ตามรูปแบบของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอยู่หลากหลาย โดยเมื่อจดัตัง้ราชการส่วน
ทอ้งถิน่ขึน้ใหม่ กจ็ะต้องแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกครัง้ เพื่อให้
ราชการส่วนทอ้งถิน่นัน้ได้รบัการจดัสรรภาษีรถ ดงัเช่นในกรณีขององคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลนี้เป็นต้น  ฉะนัน้ เพื่อให้องค์การบรหิารส่วนต าบลได้รบัจดัสรรภาษีรถ และเพื่อ
ปรับปรุงถ้อยค าเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมถึงราชการส่วนท้องถิ่น 
ทุกประเภท  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

*พระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหน้าทีข่องสว่นราชการ
ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๘๕ 

 

มาตรา ๘  ในพระราชบญัญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แก้ไขค าว่า 
“เลขาธกิารเร่งรดัพฒันาชนบทหรอืผูแ้ทน” เป็น “อธบิดกีรมทางหลวงชนบทหรอืผูแ้ทน” 
และค าว่า “ผูอ้ านวยการส านักนโยบายและแผนมหาดไทย” เป็น “ผูอ้ านวยการส านักงาน
นโยบายและแผนการขนสง่และจราจร” 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระราชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญตัใิหจ้ดัตัง้สว่นราชการขึน้ใหม่โดยมี
ภารกจิใหม่ ซึง่ไดม้กีารตราพระราชกฤษฎกีาโอนกจิการบรหิารและอ านาจหน้าที ่
ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้แล้ว 
และเนื่องจากพระราชบญัญัติดงักล่าวได้บญัญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
รฐัมนตรผีูด้ ารงต าแหน่งหรอืผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นส่วนราชการเดมิมาเป็นของส่วนราชการใหม่ 
                                                                                 

๘๔ ราชกจิจานุเบกษา/เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๒๐ ก/หน้า ๒๗/๒๕ มนีาคม ๒๕๔๒ 
๘๕ ราชกจิจานุเบกษา/เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๕๙ 

โดยให้มกีารแกไ้ขบทบญัญตัิต่าง ๆ ให้สอดคล้องกบัอ านาจหน้าทีท่ี่โอนไปดว้ย  ฉะนัน้ 
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
ดงักล่าว จงึสมควรแก้ไขบทบญัญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกบัการโอนส่วนราชการ 
เพื่อให้ผูเ้กีย่วขอ้งมคีวามชดัเจนในการใชก้ฎหมายโดยไม่ต้องไปคน้หาในกฎหมายโอน
อ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มกีารโอนภารกจิของส่วนราชการหรอืผู้รบัผิดชอบ
ตามกฎหมายนัน้ไปเป็นของหน่วยงานใดหรอืผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญตัขิองกฎหมาย
ให้มกีารเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รฐัมนตร ีผู ้ด ารงต าแหน่งหรอืผู ้ซึ ่งปฏบิตั ิหน้าที่ 
ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการใน
คณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของ  
ส่วนราชการใหม่รวมทัง้ตดัส่วนราชการเดมิที่มกีารยุบเลกิแลว้ ซึง่เป็นการแก้ไขให้ตรง
ตามพระราชบญัญตัแิละพระราชกฤษฎกีาดงักล่าว  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 

 

พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖๘๖ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่ 
วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๕  รถที่ค้างช าระภาษีรถประจ าปีอยู่ในวนัที่พระราชบัญญตัินี้ใช้บงัคบั 
ใหด้ าเนินการดงันี้ 

(๑) ใหน้ายทะเบยีนประกาศหมายเลขทะเบยีนพรอ้มทัง้จ านวนภาษคีา้งช าระไว ้
ณ ที่ท าการนายทะเบยีนและในสถานที่ที่อธบิดปีระกาศก าหนดภายในหกสบิวนันับแต่
วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

(๒) ให้เจ้าของรถหรอืผู้ครอบครองรถท าความตกลงกบันายทะเบียนในการ
ช าระภาษีค้างช าระภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัที่นายทะเบียนได้มีประกาศ 
ตาม (๑) โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เงนิเพิม่ หากมภีาษีคา้งช าระเกนิกว่าสามปี ใหค้ดิภาษีคา้งช าระ
เพยีงสามปี และใหผ้่อนช าระเป็นงวดได ้ตามระเบยีบทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(๓) เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถที่มิได้ด าเนินการตาม (๒) ต้องเสียภาษี 
คา้งช าระทัง้หมด พรอ้มทัง้เงนิเพิม่ในอตัรารอ้ยละหนึ่งต่อเดอืนของจ านวนภาษทีีค่า้งช าระ 

(๔) เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตาม (๒) รถที่ค้างช าระภาษีรถประจ าปีตัง้แต่ 
สามปีขึน้ไป หรอืรถที่คา้งช าระภาษีรถประจ าปีไม่ถงึสามปี แต่ต่อมาภายหลงัค้างช าระภาษี
ติดต่อกันครบสามปีให้ถือว่าทะเบียนรถเป็นอันระงับไป และให้เจ้าของรถหรือ  
                                                                                 

๘๖ ราชกจิจานุเบกษา/เล่ม ๑๒๐/ตอนที ่๔๘ ก/หน้า ๙/๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๖๐ 

ผู้ครอบครองรถมหีน้าที่ส่งคืนแผ่นป้ายเลขทะเบยีนรถต่อนายทะเบยีน และน าหนังสอื
แสดงการจดทะเบยีนรถมาแสดงต่อนายทะเบยีน เพื่อบนัทกึหลกัฐานการระงบัทะเบยีนรถ
ภายในสามสบิวนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตาม (๒) หรอืนับแต่วนัคา้งช าระภาษี
ตดิต่อกนัครบสามปี แลว้แต่กรณี 

ให้น ามาตรา ๘๖/๒ มาตรา ๘๖/๓ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๘๖/๔ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญตันิี้มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

เจ้าของรถหรอืผู้ครอบครองรถผู้ใดไม่ส่งคืนแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถและน า
หนังสอืแสดงการจดทะเบียนรถมาแสดงต่อนายทะเบียนตามความใน (๔) ให้น าโทษ 
ตามมาตรา ๑๔๙/๑ แห่งพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย
พระราชบญัญตันิี้มาใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๖  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีปั่จจุบนัมเีจา้ของ
รถเป็นจ านวนมากละเลยหรอืหลกีเลีย่งการช าระภาษรีถประจ าปี ท าใหม้ภีาษรีถประจ าปี
ค้างช าระเพิ่มขึ้นทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนเจ้าของรถก็เกิดขอ้โต้แย้งในภาระภาษีรถ
ประจ าปีทีค่้างช าระ สมควรปรบัปรุงมาตรการในการจดัเกบ็ภาษีรถประจ าปีที่ค้างช าระ  
ใหไ้ดผ้ลอย่างจรงิจงั  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๐๘๗ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่ 
วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจากปัจจุบัน
สถานการณ์ราคาน ้ามนัได้ปรบัตัวสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ปัญหาทางด้านมลภาวะ  
ทางอากาศทีเ่พิม่มากขึน้ และเพื่อเป็นการส่งเสรมิใหม้กีารใชพ้ลงังานอื่นทดแทนการใช้
น ้ามันเชื้อเพลิง สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างประหยัด และการใช้พลังงานสะอาด  
เพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม อนัจะเป็นการช่วยใหม้กีารใชพ้ลงังานอย่างเหมาะสมและคุม้ค่า
และก่อใหเ้กดิผลดต่ีอระบบเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้มของประเทศ สมควรสง่เสรมิการใชร้ถ

                                                                                 
๘๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้า ๑/๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๖๑ 

ทีใ่ชพ้ลงังานดงักล่าว โดยก าหนดใหม้อีตัราภาษีประจ าปีส าหรบัรถเหล่านี้เป็นการเฉพาะ  
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗๘๘ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่ 
วนัประกาศ ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๑๔  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง 
ทางบกกลาง ซึง่ด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวนัที่พระราชบญัญตัินี้ใชบ้งัคบั คงอยู่ในต าแหน่ง
ต่อไปไดจ้นกว่าจะครบวาระ 

 

มาตรา ๑๕  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมาย 
ว่าด้วยการขนส่งทางบกได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงบทบัญญัติ 
บางประการเสยีใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเทคโนโลยกีารผลติรถในปัจจุบนัทีม่กีารพฒันา
เปลีย่นแปลงไปมาก และเพื่อให้การบงัคบัใช้กฎหมายมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ อกีทัง้เพื่อ
เป็นการคุ้มครองผู้ใช้บรกิารการตรวจสภาพรถให้ได้รบัความเป็นธรรม  จงึจ าเป็นต้อง 
ตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗๘๙ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๕  บรรดาภาษีประจ าปีของรถของหน่วยงานตามมาตรา ๘๘ แห่ง
พระราชบญัญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัตินี้ 
ทีค่า้งช าระไวก้่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ ใชบ้งัคบั ใหเ้ป็นอนัระงบัไป 

 

มาตรา ๖  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

                                                                                 

๘๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที ่๘๓ ก/หน้า ๑๐/๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๗ 
๘๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที ่๘๗ ก/หน้า ๓๑/๒๖ ธนัวาคม ๒๕๕๗ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๖๒ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื เนื่องจากปัจจุบนัได้มี
การปรบัปรุงการบรหิารราชการ ท าให้มหีน่วยงานของรฐัรูปแบบต่าง ๆ เกดิขึน้เพิม่เตมิ
จากหน่วยงานทางราชการที่มอียู่เดมิ อกีทัง้หน่วยงานทางราชการเดมิบางหน่วยกไ็ด้มี
การปรบัเปลี่ยนฐานะหรือรูปแบบการด าเนินการใหม่ อันมีผลท าให้หน่วยงานนัน้ ๆ  
มิได้มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วย งานตามที่กฎหมายก าหนด 
ให้ได้รบัยกเว้นการขออนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลและยกเว้นภาษีรถประจ าปี  
อย่างไรกด็ ีเนื่องจากหน่วยงานทีเ่กดิขึน้หรอืปรบัเปลีย่นใหม่นัน้มฐีานะเป็นหน่วยงานของรฐั 
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกเพื่อให้หน่วยงานดังกล่าว 
ได้รบัยกเว้นการขออนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล และยกเว้นภาษีรถประจ าปี   
จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 

ค าสัง่หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มความ
ปลอดภยัในรถโดยสารสาธารณะ๙๐ 

 

เน่ืองจากในปัจจุบนัการใชบ้รกิารรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะรถตู้โดยสาร ทัง้ในเขต
กรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดัเป็นที่นิยมของประชาชนเป็นจ านวนมาก เนื่องจาก 
มคีวามสะดวกและรวดเรว็ในการเดินทางแต่โดยที่มาตรการในการควบคุมก ากบัดูแล 
รถโดยสารสาธารณะทีม่อียู่ยงัไม่สามารถรองรบัต่อความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
ของประชาชนเพื่อให้เกดิความสูญเสยีน้อยที่สุดได ้จนเป็นเหตุใหเ้กดิอุบตัเิหตุทางถนน
หลายครัง้ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มวีนัหยุดติดต่อกนัหลายวนัซึ่งมผีู้โดยสารสญัจร
เป็นจ านวนมาก จงึจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการเพิม่เตมิเพื่อใหผู้โ้ดยสารและผูใ้ชร้ถใชถ้นน
มีความปลอดภัยสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการปรบัปรุงสภาพของรถโดยสาร การควบคุม
ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ขบัรถให้ปฏบิตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั รวมทัง้ก าหนด
มาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปด าเนินการแก้ไขให้ครบถ้วน  
อนัเป็นส่วนหนึ่งของการปฏริูปการคมนาคมและการขนส่ง เพื่อประโยชน์ต่อความสงบ
เรยีบร้อยในสงัคม เพิ่มความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ และเสรมิสร้างความมัน่ใจ  
ในการเดนิทางของประชาชน 

 

                                                                                 
๙๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๘๕ ง/หน้า๔๐/๒๑ มนีาคม ๒๕๖๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๖๓ 

ข้อ ๒  ให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมีอ านาจสัง่ 
เพกิถอนการจดทะเบยีนรถระงบัใช้รถหรอืพกัใชใ้บอนุญาตประกอบการขนส่งได้ไม่เกนิ
หกเดอืน เมื่อมกีรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขนส่งอันกระทบต่อความเชื่อมัน่ในระบบ  

การขนส่ง โดยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ประกอบการขนส่งไม่ควบคุมก ากบัดูแลผู้ขบัรถ 

ให้ใช้ความเร็วไม่เกินอัตราที่กฎหมายก าหนด ขับรถเกินชัว่โมงการท างานตามที่
กฎหมายก าหนด ขบัรถโดยประมาท หรือขบัรถในขณะที่ร่างกายหรือจิตใจหย่อน
ความสามารถ 

(๒) ผู้ประกอบการขนส่งปล่อยปละละเลยให้มีการน ารถไปใช้กระท าความผิด 
เช่น ความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิใหโ้ทษ ความผดิเกีย่วกบัการหลกีเลีย่งภาษี 

(๓) ผู้ประกอบการขนส่งไม่ควบคุมก ากับดูแลผู้ข ับรถหรือพนักงานเก็บ  

ค่าโดยสาร ท าให้มีการบรรทุกผู้โดยสารเกินจ านวนที่นัง่ ทอดทิ้งผู้โดยสาร หรือเก็บ  

ค่าโดยสารเกนิอตัราทีก่ าหนด 

 

ขอ้ ๓  ให้กรมการขนส่งทางบกควบคุมผู้ให้บริการระบบติดตามรถส าหรบั 

รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายเกี่ยวกบัคุณลกัษณะและระบบการท างานของเครื่องบนัทกึขอ้มูลการเดนิทาง
ของรถ 

ผูใ้หบ้รกิารระบบตดิตามรถผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามวรรคหนึ่ง ใหก้รมการ
ขนส่งทางบกมีอ านาจเปรียบเทียบปรบัได้วันละไม่เกินห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติ 
ใหถู้กตอ้ง 

 

ข้อ ๔  ให้กรมการขนส่งทางบกก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรถประจ าทางและ 
ไม่ประจ าทางประเภทรถตู้โดยสาร เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งด าเนินการโดยเคร่งครดั 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) การติดตัง้ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติหรอืก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องไม่ท าให้
น ้าหนกัรถรวมน ้าหนกับรรทุกเกนิสมรรถนะของรถ 

(๒) การติดตัง้หรือการปรับปรุงแก้ไขตัวรถและเครื่องอุปกรณ์ เพื่อความ
ปลอดภยัต่อการใชร้ถและการเดนิทาง โดยเฉพาะเพื่อใหผู้โ้ดยสารสามารถออกจากตวัรถ
ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว เมื่อมีกรณีจ าเป็นหรือเกิดอุบัติเหตุ เช่น การแก้ไขกลไก 

เปิดประตูหลงั การเพิม่ขนาดหน้าต่าง การปรบัปรุงพนักพงิเบาะหลงัเพื่อให้พบัได้และ  

ใชเ้ป็นทางออกฉุกเฉิน  ทัง้นี้ ตามมาตรฐานทีก่รมการขนสง่ทางบกประกาศก าหนด 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๖๔ 

(๓) ก าหนดจ านวนที่นัง่ผูโ้ดยสารให้มจี านวนที่เหมาะสมและปลอดภยักบัการ
บรรทุกและขนสง่ผูโ้ดยสาร ซึง่ตอ้งไม่เกนิสบิสามทีน่ัง่ 

 

ขอ้ ๕  เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้โดยสารและบุคคลภายนอก ให้รถตาม
กฎหมายว่าดว้ยการขนส่งทางบกหรอืกฎหมายว่าดว้ยรถยนต์จดัใหม้กีารท าประกนัภยั
รถยนต์เพิ่มเติมจากพระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้
กรมการขนสง่ทางบกก าหนดเป็นเงื่อนไขส าหรบัการรบัจดทะเบยีนหรอืรบัช าระภาษี 

ประเภทรถที่ต้องจดัท าประกนัภัยเพิ่มเติมและวงเงินคุ้มครองผู้โดยสารและ
บุคคลภายนอกใหเ้ป็นไปตามทีก่รมการขนสง่ทางบกประกาศก าหนด 

 

ข้อ ๖  ให้กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัต ิ

การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้บังคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่ค าสัง่นี้ใช้บงัคบั ยงัมีผล  

ใช้บงัคบัไปพลางก่อนจนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบญัญัต ิ

การขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยค าสัง่นี้ใชบ้งัคบัแทน  ทัง้นี้ กฎกระทรวง
ดงักล่าวใหใ้ชบ้งัคบัไดเ้ป็นเวลาไม่เกนิหกสบิวนันบัแต่วนัทีค่ าสัง่นี้ใชบ้งัคบั 

 

ข้อ ๗  ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  

เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระท าความผิดหรือมีการกระท าใดที่มีผลกระทบต่อความ
ปลอดภยัในการให้บรกิารขนส่งสาธารณะ  ทัง้นี้ ในกรณีที่ปรากฏว่ามกีารเพกิเฉยหรอื
ละเลยไม่กระท าการหรอืงดเวน้กระท าการ หรอืมกีารแสวงหาผลประโยชน์โดยการเรยีก 
รบั หรอืยอมจะรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดโดยมชิอบ ใหผู้บ้งัคบับญัชาซึ่งมอี านาจ
สัง่บรรจุของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั ้นพิจารณาด าเนินการทางแพ่ง ทางอาญา และ  

ทางปกครองต่อเจา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้อย่างรวดเรว็และเดด็ขาด 

กรณีที่หวัหน้าส่วนราชการหรอืผู้บงัคบับญัชาซึ่งมอี านาจสัง่บรรจุปล่อยปละละเลย 

ไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหถ้อืเป็นความผดิวนิยัหรอืความผดิทางอาญา แลว้แต่กรณี 

 

ข้อ ๘  ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้  
คณะรกัษาความสงบแห่งชาตแิกไ้ขเปลีย่นแปลงค าสัง่นี้ได้ 

 

ขอ้ ๙  ค าสัง่นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๖๕ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) 
ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก 

พ.ศ. ๒๕๒๒๙๑ 
   

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  

พ.ศ. ๒๕๒๒ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 
 

ใหก้ าหนดค่าธรรมเนียม ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตประกอบการขนสง่ประจ าทาง 

ต่อเสน้ทางหนึ่ง ฉบบัละ ๗,๐๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตประกอบการขนสง่ 

ไม่ประจ าทาง ฉบบัละ ๑,๕๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตประกอบการขนสง่ 

โดยรถขนาดเลก็ ฉบบัละ ๑,๕๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตประกอบการขนสง่ 

สว่นบุคคล ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 
(๕)๙๒ ใบอนุญาตประกอบการขนสง่ระหว่างประเทศ 

(ก) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางต่อเส้นทางหนึ่ ง ตลอดปี  
ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท เฉพาะคราว ฉบบัละ ๑๐๐ บาท 

(ข) ใบอนุญาตประกอบการขนสง่ไม่ประจ าทาง ตลอดปี ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 
เฉพาะคราว ฉบบัละ ๕๐ บาท 

(ค) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ตลอดปี ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 
เฉพาะคราว ฉบบัละ ๕๐ บาท 

(๖) ใบอนุญาตประกอบการรบัจดัการ 

ขนสง่ ฉบบัละ ๓,๐๐๐ บาท 

                                                                                 
๙๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๗/ตอนที ่๒๑/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๑๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๒๓ 
๙๒ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๖๖ 

(๗) ใบอนุญาตจดัตัง้และด าเนินการ 

สถานีขนสง่ ฉบบัละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๘)๙๓ ใบอนุญาตผูข้บัรถและใบอนุญาตนายตรวจ ฉบบัละ ๒๐๐ บาท 

(๙)๙๔ ใบอนุญาตผูเ้กบ็ค่าโดยสารและใบอนุญาตผูบ้รกิาร ฉบบัละ ๑๐๐ บาท 

(๑๐) ใบอนุญาตจดัตัง้สถานตรวจ 

สภาพรถ ฉบบัละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
(๑๑) ใบแทนใบอนุญาต 

(ก) ใบแทนใบอนุญาตส าหรบั 

ผูป้ระจ ารถ ฉบบัละ ๓๐ บาท 
(ข) ใบแทนใบอนุญาตอื่น ๆ ฉบบัละ ๑๐๐ บาท 

(๑๒) การโอนทะเบยีนรถ ครัง้ละ ๒๐๐ บาท 
(๑๓) แผ่นป้ายเลขทะเบยีนรถและ 

เครื่องหมาย แผ่นละ ๑๐๐ บาท 
(๑๔) ค าขออนุญาตประกอบการขนสง่ 

ประจ าทาง ฉบบัละ ๑๐๐ บาท 
(๑๕) ค าขออื่น ๆ 

(ก) ค าขออนุญาตจดัตัง้สถาน 

ตรวจสภาพรถ ฉบบัละ ๒๐ บาท 
(ข) ค าขอรบัใบอนุญาตจดัตัง้ 

และด าเนินการสถาน ี

ขนสง่ ฉบบัละ ๒๐ บาท 
(ค) ค าขอใหร้บัรองโรงเรยีน 

สอนขบัรถ ฉบบัละ ๒๐ บาท 
(ง) ค าขอแกไ้ขเพิม่เตมิหรอื 

เปลีย่นแปลงสภาพเครื่อง 

อุปกรณ์หรอืสว่นควบของรถ ฉบบัละ ๒๐ บาท 

                                                                                 
๙๓ (๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๙๔ (๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๖๗ 

(จ) ค าขอรบัใบแทนหนงัสอื 

แสดงการจดทะเบยีนรถ 
หรอืเครื่องหมายแสดง 

การเสยีภาษ ี ฉบบัละ ๒๐ บาท 
(ฉ) ค าขอเปลีย่นประเภทรถ ฉบบัละ ๒๐ บาท 
(ช) ค าขอรบัใบอนุญาตและ 

เครื่องหมายส าหรบัรถ 
ทีน่ ามาใชเ้พื่อขายหรอื 

เพื่อซ่อม ฉบบัละ ๒๐ บาท 

(ซ)๙๕ ค าขอรบัใบอนุญาตรถ 

ตามขอ้ตกลงระหว่างประเทศ ฉบบัละ ๒๐ บาท 
(๑๖) การต่ออายุใบอนุญาต ครัง้ละ 

เท่ากบัค่าธรรมเนียมส าหรบั 

ใบอนุญาตแต่ละฉบบั 
 

กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นตน้ไป๙๖ 

 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๗ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๒๓ 
ส.  บุณยคุปต ์

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 

                                                                                 
๙๕ (๑๕) (ซ) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่  ๕๔ (พ .ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๙๖ กฎกระทรวง วรรคสอง เพิม่โดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๒๓ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความ

ในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๖๘ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจากมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรบัใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การโอนทะเบยีนรถ 
แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถและเครื่องหมาย ค าขออนุญาต และค าขอรับใบอนุญาต 
ตลอดจนการต่ออายุใบอนุญาต ไม่เกินอตัราท้ายพระราชบัญญัติ  จงึจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๒๓ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนส่งทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒๙๗ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง 
ฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) อกตามความในพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการด าเนินการเกี่ยวกบัการขนส่งทางบกไม่เกนิอตัราท้าย
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาเมื่อ
วนัที ่๑๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๒๓ นัน้ ไดก้่อใหเ้กดิปัญหาในทางปฏบิตัหิลายประการทีไ่ม่อาจ
ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ก าหนดใหม่ ตัง้แต่วนัที่ ๑๓ กุมภาพันธ ์
๒๕๒๓ อนัเป็นวนัทีก่ฎกระทรวงดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัไดส้มควรก าหนดวนัใช้บงัคบัของ
กฎกระทรวง ฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นวนัที ่๑ เมษายน ๒๕๒๓  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๒๘ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๙๘ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยที่กฎกระทรวง ฉบบัที ่๒ 
(พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  
ได้ก าหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศไว้ไม่เหมาะสม 
กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรแก้ไขค่าธรรมเนียมเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   
จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 

                                                                                 
๙๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑/ตอนที ่๑๑๙/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑๒/๕ กนัยายน ๒๕๒๗ 
๙๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔/ตอนที ่๑๙๓/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑๔/๒๕ กนัยายน ๒๕๓๐ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๖๙ 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๔๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๙๙ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจากมาตรา ๑๐๐ แห่ง
พระราชบญัญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติว่าใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็น 
ผู้ประจ ารถให้มีอายุสามปีนับแต่วนัที่ออกใบอนุญาต ซึ่งเป็นการขยายอายุใบอนุญาต
ดงักล่าวจากเดิมที่ก าหนดไว้หนึ่งปี ท าให้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็น  
ผู้ประจ ารถที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ไม่เหมาะสม สมควร
แกไ้ขเพิม่เตมิ 

 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๕๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๐๐ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศทีก่ าหนดไว้ในปัจจุบนัมอีตัราที่สงูเกนิไป 
ก่อให้เกดิภาระดา้นต้นทุนการขนส่งและเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่ าใหภ้าคเอกชนไม่สนใจทีจ่ะ
ขออนุญาตเป็นผูป้ระกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประกอบกบัปัจจุบนัขอ้ตกลงระหว่าง
ประเทศในส่วนที่เกี่ยวกบัการขนส่งก าหนดให้รถที่จะน าไปใช้ขนส่งต้องมใีบอนุญาตรถ
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ สมควรก าหนดค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตรถ 
ตามขอ้ตกลงระหว่างประเทศดงักล่าว และปรบัปรุงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการ
ขนสง่ระหว่างประเทศใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 

                                                                                 
๙๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑/ตอนที ่๔๘ ก/หน้า ๑๐/๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๗ 
๑๐๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพเิศษ ๕๒ ก/หน้า ๑๐/๗ กนัยายน ๒๕๔๗ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๗๐ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) 
ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๐๑ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๒๓ วรรคสอง และมาตรา ๒๘ วรรคสี ่
แห่งพระราชบญัญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม
ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งประจ าทาง การขนส่งไม่ประจ าทาง
หรอืการขนสง่โดยรถขนาดเลก็ ใหย้ื่นค าขอรบัใบอนุญาตตามแบบของกรมการขนสง่ทางบก 
พรอ้มดว้ยหลกัฐาน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) บุคคลธรรมดา 

(ก) ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน 

(ข) ส าเนาหรอืภาพถ่ายทะเบยีนบา้น 

(ค) ตวัอย่างเครื่องหมายประจ ารถ 

(ง) รปูถ่ายส านกังานและสถานทีเ่กบ็รถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนตเิมตร 
อย่างละ ๒ รปู 

(จ) หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธกิารใชส้ถานทีเ่กบ็รถ 

(ฉ) หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองรถ ในกรณีทีม่รีถอยู่แล้ว
ในวนัยื่นค าขอ 

(๒) หา้งหุน้สว่นสามญั 

(ก) รายชื่อผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคน 

(ข) ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(ค) ส าเนาหรอืภาพถ่ายทะเบยีนบา้นของผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(ง) ตวัอย่างรอยตราประทบัของผูย้ื่นค าขอ ๒ ตรา ถา้ม ี

(จ) ตวัอย่างเครื่องหมายประจ ารถ 

(ฉ) รปูถ่ายส านักงานและสถานทีเ่กบ็รถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนตเิมตร 
อย่างละ ๒ รปู 

(ช) หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธกิารใชส้ถานทีเ่กบ็รถ 

(ซ) หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองรถ ในกรณีทีม่รีถอยู่แล้ว
ในวนัยื่นค าขอ 

                                                                                 

๑๐๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๘/ตอนที ่๒๑๒/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๒๕ ธนัวาคม ๒๕๒๔ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๗๑ 

(๓) หา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีน หรอืหา้งหุน้สว่นจ ากดั 

(ก) หนังสอืรบัรองของนายทะเบยีนหุ้นส่วนบรษิัท แสดงการจดทะเบียน
เป็นหา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่นจ ากดั 

(ข) รายชื่อและสญัชาตขิองผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(ค) ภาพถ่ายบตัรประจ าตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบส าคญัประจ าตัว
คนต่างดา้วของผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(ง) ส าเนาหรอืภาพถ่ายทะเบยีนบา้นของผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(จ) ตวัอย่างรอยตราประทบัของผูย้ื่นค าขอ ๒ ตรา ถา้ม ี

(ฉ) ตวัอย่างเครื่องหมายประจ ารถ 

(ช) รูปถ่ายส านักงานและสถานทีเ่กบ็รถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนตเิมตร 
อย่างละ ๒ รปู 

(ซ) หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธกิารใชส้ถานทีเ่กบ็รถ 

(ฌ) หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองรถ ในกรณีทีม่รีถอยู่แลว้
ในวนัยื่นค าขอ 

(๔) บรษิทัจ ากดั หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั 

(ก) หนังสอืรบัรองของนายทะเบยีนหุ้นส่วนบรษิัท แสดงการจดทะเบียน
เป็นบรษิทัจ ากดั หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั 

(ข) รายชื่อกรรมการของบรษิทัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัทุกคน 

(ค) ภาพถ่ายบตัรประจ าตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบส าคญัประจ าตัว
คนต่างดา้วของกรรมการของบรษิทัทุกคน 

(ง) ส าเนาหรอืภาพถ่ายทะเบยีนบา้นของกรรมการของบรษิทัทุกคน 

(จ) รายชื่อและสัญชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น  
แต่ละคนถอื 

(ฉ) ส าเนาหรอืภาพถ่ายหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัฉบบัตพีมิพ์ 
(ช) ตวัอย่างรอยตราประทบัของผูย้ื่นค าขอ ๒ ตรา ถา้ม ี

(ซ) ตวัอย่างเครื่องหมายประจ ารถ 

(ฌ) รูปถ่ายส านักงานและสถานทีเ่กบ็รถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนตเิมตร 
อย่างละ ๒ รปู 

(ญ) หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธกิารใชส้ถานทีเ่กบ็รถ 

(ฎ) หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองรถ ในกรณีทีม่รีถอยู่แล้ว
ในวนัยื่นค าขอ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๗๒ 

(๕) สหกรณ์ 

(ก) ภาพถ่ายใบส าคญัรบัจดทะเบยีนสหกรณ์ 

(ข) บญัชรีายชื่อสมาชกิของสหกรณ์ฉบบัทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์รบัรอง 

(ค) ส าเนาหรอืภาพถ่ายขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

(ง) ตวัอย่างรอยตราประทบัของผูย้ื่นค าขอ ๒ ตรา ถา้ม ี

(จ) ตวัอย่างเครื่องหมายประจ ารถ 

(ฉ) รปูถ่ายส านักงานและสถานทีเ่กบ็รถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนตเิมตร 
อย่างละ ๒ รปู 

(ช) หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธกิารใชส้ถานทีเ่กบ็รถ 

(ซ) หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองรถ ในกรณีทีม่รีถอยู่แล้ว
ในวนัยื่นค าขอ 

(๖) องคก์ารของรฐัตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้องค์การของรฐับาลหรอืตาม
กฎหมายว่าดว้ยการนัน้ ๆ 

(ก) ตวัอย่างรอยตราประทบัของผูย้ื่นค าขอ ๒ ตรา ถา้ม ี

(ข) ตวัอย่างเครื่องหมายประจ ารถ 

(ค) รูปถ่ายส านักงานและสถานทีเ่กบ็รถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนตเิมตร 
อย่างละ ๒ รปู 

(ง) หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธกิารใชส้ถานทีเ่กบ็รถ 

(จ) หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองรถ ในกรณีที่มรีถอยู่แล้ว
ในวนัยื่นค าขอ 

 

ขอ้ ๒  ผูใ้ดประสงค์จะประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ให้ยื่นค าขอรบัใบอนุญาต
ตามแบบของกรมการขนสง่ทางบก พรอ้มดว้ยหลกัฐาน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) บุคคลธรรมดา 

(ก) ส าเนาหรอืภาพถ่ายใบทะเบยีนพาณิชย ์และใบทะเบยีนการคา้ ถา้ม ี

(ข) ภาพถ่ายบตัรประจ าตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบส าคญัประจ าตัว
คนต่างดา้ว 

(ค) ส าเนาหรอืภาพถ่ายทะเบยีนบา้น 

(ง) ตวัอย่างเครื่องหมายประจ ารถทีป่ระสงคจ์ะใช ้ถา้ม  ี

(จ) หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองรถ ในกรณีทีม่รีถอยู่แล้ว
ในวนัยื่นค าขอ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๗๓ 

(๒) หา้งหุน้สว่นสามญั 

(ก) ส าเนาหรอืภาพถ่ายใบทะเบยีนพาณิชยแ์ละใบทะเบยีนการคา้ ถ้าม ี

(ข) ภาพถ่ายบตัรประจ าตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบส าคญัประจ าตัว
คนต่างดา้วของผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(ค) ส าเนาหรอืภาพถ่ายทะเบยีนบา้นของผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(ง) ตวัอย่างรอยตราประทบัของผูย้ื่นค าขอ ๒ ตรา ถา้ม ี

(จ) ตวัอย่างเครื่องหมายประจ ารถทีป่ระสงคจ์ะใช ้ถา้ม ี

(ฉ) หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองรถ ในกรณีทีม่รีถอยู่แลว้
ในวนัยื่นค าขอ 

(๓) หา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีน หรอืหา้งหุน้สว่นจ ากดั 

(ก) หนังสอืรบัรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบรษิัทแสดงการจดทะเบียน 
เป็นหา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีน หรอืหา้งหุน้สว่นจ ากดั 

(ข) ตวัอย่างรอยตราประทบัของผูย้ื่นค าขอ ๒ ตรา ถา้ม ี

(ค) ตวัอย่างเครื่องหมายประจ ารถทีป่ระสงคจ์ะใช ้ถา้ม  ี

(ง) หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองรถ ในกรณีทีม่รีถอยู่แล้ว
ในวนัยื่นค าขอ 

(๔) บรษิทัจ ากดั หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั 

(ก) หนงัสอืรบัรองของนายทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดงการจดทะเบยีนเป็น
บรษิทัจ ากดั หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั 

(ข) ส าเนาหรอืภาพถ่ายหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบั 

(ค) ตวัอย่างรอยตราประทบัของผูย้ื่นค าขอ ๒ ตรา ถา้ม ี

(ง) ตวัอย่างเครื่องหมายประจ ารถทีป่ระสงคจ์ะใช ้ถา้ม ี

(จ) หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองรถ ในกรณีที่มรีถอยู่แล้ว
ในวนัยื่นค าขอ 

(๕) สหกรณ์ 

(ก) ภาพถ่ายใบส าคญัรบัจดทะเบยีนสหกรณ์ 

(ข) บญัชรีายชื่อสมาชกิของสหกรณ์ฉบบัทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์รบัรอง 

(ค) ส าเนาหรอืภาพถ่ายขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

(ง) ตวัอย่างรอยตราประทบัของผูย้ื่นค าขอ ๒ ตรา ถา้ม ี

(จ) ตวัอย่างเครื่องหมายประจ ารถทีป่ระสงคจ์ะใช ้ถา้ม ี

(ฉ) หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองรถ ในกรณีทีม่รีถอยู่แลว้
ในวนัยื่นค าขอ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๗๔ 

ข้อ ๒ ทวิ๑๐๒  ในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ ใด เป็นผู้ ได้รับ ใบอนุญ าต
ประกอบการขนส่งประจ าทางในเส้นทางใด ให้นายทะเบียนประกาศรบัค าขออนุญาต
ประกอบการขนสง่เป็นการทัว่ไป เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวนั โดย 

(๑) ส าหรบัการขนส่งประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ปิดประกาศไว ้ 
ณ กรมการขนสง่ทางบก 

(๒) ส าหรบัการขนส่งประจ าทางในเขตจงัหวดัอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร 
ใหปิ้ดประกาศไว ้ณ ส านกังานขนสง่จงัหวดันัน้ ๆ 

(๓) ส าหรบัการขนส่งประจ าทางระหว่างจงัหวดั ให้ปิดประกาศไว้ ณ กรมการ
ขนสง่ทางบก และส านกังานขนสง่จงัหวดัทีเ่ป็นตน้ทางและปลายทางของการขนสง่นัน้ ๆ 

ทัง้นี้  หากคณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติให้ผู้ใดเป็นผู้ได้รับ ใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งประจ าทางในเสน้ทางใด ก็ให้อนุมตัิได้โดยไม่ต้องประกาศรบัค าขอ 
เป็นการทัว่ไป 

 

ขอ้ ๓  การยื่นค าขอตามกฎกระทรวงนี้ 
(๑) ส าหรับการขนส่งประจ าทางหรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็กในเขต

กรุงเทพมหานคร และการขนส่งไม่ประจ าทางหรอืการขนสง่ส่วนบุคคลทีผู่ข้อมภีูมิล าเนา
หรอืส านกังานในกรุงเทพมหานคร ใหย้ื่นต่อกรมการขนสง่ทางบก 

(๒) ส าหรบัการขนสง่ประจ าทางหรอืการขนสง่โดยรถขนาดเลก็ในเขตจงัหวดัอื่น
นอกจากกรุงเทพมหานคร และการขนส่งไม่ประจ าทางหรอืการขนส่งส่วนบุคคลที่ผู้ขอ  
มีภูมิล าเนาหรือส านักงานในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าขอต่อ
ส านกังานขนสง่จงัหวดันัน้ ๆ 

(๓) ส าหรบัการขนส่งประจ าทางระหว่างจงัหวดั ให้ยื่นค าขอต่อกรมการขนส่ง
ทางบกหรอืส านกังานขนสง่จงัหวดัทีเ่ป็นตน้ทางหรอืปลายทางของการขนสง่นัน้ ๆ 

 

ขอ้ ๔  ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ให้ใช้แบบใบอนุญาตท้ายกฎกระทรวง 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตประกอบการขนสง่ประจ าทาง 

(ก) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผูโ้ดยสาร ใหใ้ชแ้บบ ขส.บ. ๑๒ ก. 

(ข) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์

                                                                                 
๑๐๒ ข้อ ๒ ทวิ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่  ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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 ๗๕ 

หรอืสิง่ของ ใหใ้ชแ้บบ ขส.บ. ๑๒ ข. 
(๒) ใบอนุญาตประกอบการขนสง่ไม่ประจ าทาง 

(ก) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผูโ้ดยสาร ใหใ้ชแ้บบ ขส.บ. ๑๒ ค. 

(ข) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สตัวห์รอืสิง่ของ ใหใ้ชแ้บบ ขส.บ. ๑๒ ง. 

(๓) ใบอนุญาตประกอบการขนสง่โดยรถขนาดเลก็ ใหใ้ชแ้บบ ขส.บ. ๑๒ จ. 
(๔) ใบอนุญาตประกอบการขนสง่สว่นบุคคล 

(ก) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผูโ้ดยสาร ใหใ้ชแ้บบ ขส.บ. ๑๒ ฉ. 

(ข) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใชใ้นการขนส่งสตัว์
หรอืสิง่ของ ใหใ้ชแ้บบ ขส.บ. ๑๒ ช. 

 

ขอ้ ๕  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง การขนส่งไม่ประจ าทาง
หรอืการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ผูใ้ดประสงคจ์ะขอต่ออายุใบอนุญาต ใหย้ื่นค าขอตามแบบ
ของกรมการขนสง่ทางบก พรอ้มดว้ยหลกัฐาน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) บุคคลธรรมดา 

(ก) ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน 

(ข) ส าเนาหรอืภาพถ่ายทะเบยีนบา้น 

(ค) รปูถ่ายส านักงานและสถานทีเ่กบ็รถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนตเิมตร 
อย่างละ ๒ รปู (ถา้มกีารเปลีย่นแปลง) 

(ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิห์รือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ (ถ้ามีการ
เปลีย่นแปลง) 

(จ) ใบอนุญาตประกอบการขนสง่หรอืใบแทน 

(๒) หา้งหุน้สว่นสามญั 

(ก) รายชื่อผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(ข) ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(ค) ส าเนาหรอืภาพถ่ายทะเบยีนบา้นของผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(ง) รปูถ่ายส านักงานและสถานทีเ่กบ็รถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนตเิมตร 
อย่างละ ๒ รปู (ถา้มกีารเปลีย่นแปลง) 

(จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิห์รือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ (ถ้ามีการ
เปลีย่นแปลง) 
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 ๗๖ 

(ช) ใบอนุญาตประกอบการขนสง่หรอืใบแทน 

(๓) หา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีน หรอืหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 

(ก) หนังสอืรบัรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบรษิัทแสดงการจดทะเบียน 
เป็นหา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีน หรอืหา้งหุน้สว่นจ ากดั 

(ข) รายชื่อและสญัชาตขิองผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(ค) ภาพถ่ายบตัรประจ าตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบส าคญัประจ าตัว
คนต่างดา้วของผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(ง) ส าเนาหรอืภาพถ่ายทะเบยีนบา้นของผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(จ) รปูถ่ายส านกังานและสถานทีเ่กบ็รถ ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนตเิมตร อย่างละ 
๒ รปู (ถา้มกีารเปลีย่นแปลง) 

(ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิห์รือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ (ถ้ามีการ
เปลีย่นแปลง) 

(ช) ใบอนุญาตประกอบการขนสง่หรอืใบแทน 

(๔) บรษิทัจ ากดั หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั 

(ก) หนังสอืรบัรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบรษิัทแสดงการจดทะเบียน 
เป็นบรษิทัจ ากดั หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั 

(ข) รายชื่อกรรมการของบรษิทัจ ากดั หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัทุกคน 

(ค) ภาพถ่ายบตัรประจ าตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบส าคญัประจ าตัว
คนต่างดา้วของกรรมการของบรษิทัทุกคน 

(ง) ส าเนาหรอืภาพถ่ายทะเบยีนบา้นของกรรมการของบรษิทัทุกคน 

(จ) รายชื่อและสัญชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น  
แต่ละคนถอื 

(ฉ) ส าเนาหรอืภาพถ่ายหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัฉบบัตพีมิพ ์

(ช) รูปถ่ายส านักงานและสถานทีเ่กบ็รถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนตเิมตร 
อย่างละ ๒ รปู (ถา้มกีารเปลีย่นแปลง) 

(ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิห์รือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ (ถ้ามีการ
เปลีย่นแปลง) 

(ฌ) ใบอนุญาตประกอบการขนสง่หรอืใบแทน 

(๕) สหกรณ์ 

(ก) บญัชรีายชื่อสมาชกิของสหกรณ์ ฉบบัทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์รบัรอง 

(ข) ส าเนาหรอืภาพถ่ายขอ้บงัคบัของสหกรณ์ (ถา้มกีารเปลีย่นแปลง) 
(ค) รปูถ่ายส านักงานและสถานทีเ่กบ็รถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนตเิมตร 
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 ๗๗ 

อย่างละ ๒ รปู (ถา้มกีารเปลีย่นแปลง) 
(ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิห์รือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ (ถ้ามีการ

เปลีย่นแปลง) 
(จ) ใบอนุญาตประกอบการขนสง่หรอืใบแทน 

(๖) องคก์ารของรฐัตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้องคก์ารของรฐับาล หรอืตาม
กฎหมายว่าดว้ยการนัน้ ๆ 

(ก) รปูถ่ายส านักงานและสถานทีเ่กบ็รถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนตเิมตร 
อย่างละ ๒ รปู (ถา้มกีารเปลีย่นแปลง) 

(ข) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิห์รือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ (ถ้ามีการ
เปลีย่นแปลง) 

(ค) ใบอนุญาตประกอบการขนสง่หรอืใบแทน 

 

ขอ้ ๖  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนสง่สว่นบุคคลผูใ้ดประสงคจ์ะขอต่ออายุ
ใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยใบอนุญาต
ประกอบการขนสง่หรอืใบแทน 

 

ขอ้ ๗  การอนุญาตใหต่้ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งตามกฎกระทรวงนี้ 
ใหผู้อ้นุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดมิใหใ้หม่ 

 

ข้อ ๘  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทน
ใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พรอ้มด้วยหลกัฐานการรบั
แจง้ความของสถานีต ารวจ หรอืใบอนุญาตทีช่ ารุดนัน้ 

การอนุญาตค าขอใบแทนใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบ
ใบอนุญาตเดมิ แต่ใหร้ะบุค าว่า “ใบแทน” ไวท้ีด่า้นหน้าดว้ย 

 

ขอ้ ๙  เพื่อประโยชน์แก่นายทะเบยีนในการก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกบัลกัษณะ
ของรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ใหก้ าหนดลกัษณะของรถทีจ่ะไดร้บัอนุญาตใหใ้ช้
ในการประกอบการขนสง่โดยมสีามลกัษณะ คอื 

(๑) รถทีใ่ชใ้นการขนสง่ผูโ้ดยสาร 

(๒) รถทีใ่ชใ้นการขนสง่สตัวห์รอืสิง่ของ 

(๓) รถขนาดเลก็ 
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 ๗๘ 

ขอ้ ๑๐  รถทีใ่ชใ้นการขนสง่ผูโ้ดยสารตามขอ้ ๙ (๑) ม ี๗ มาตรฐาน ไดแ้ก่ 
(๑)๑๐๓ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๑ คือ รถปรบัอากาศพิเศษ 

ซึ่งหมายความว่า 

(ก) รถทีใ่ชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารทีม่กีารก าหนดหอ้งผูโ้ดยสารเป็นสดัส่วน
แยกจากห้องผู้ขบัรถ ซึ่งมคีสัซเีป็นคสัซรีถโดยสาร มทีางขึน้ลงด้านขา้งหรอืที่ด้านท้าย
ของรถ มีแบบและการจัดวางที่นัง่ผู้โดยสารที่ให้ความสะดวกสบายกว่า (ข) โดย
ไม่ก าหนดทีส่ าหรบัผู้โดยสารยนื มเีครื่องปรบัอากาศ มทีีเ่กบ็สมัภาระไวโ้ดยเฉพาะ มทีี่
ส าหรบัเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม มีอุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธ์ และมีห้อง
สขุภณัฑ ์

(ข) รถทีใ่ชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสาร ซึง่มคีสัซเีป็นคสัซรีถโดยสาร มทีางขึน้ลง
ดา้นขา้งหรอืทีด่า้นทา้ยของรถ โดยไม่ก าหนดที่ส าหรบัผูโ้ดยสารยนื มเีครื่องปรบัอากาศ 
มทีี่เกบ็สมัภาระไวโ้ดยเฉพาะ มทีี่ส าหรบัเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม มอีุปกรณ์ให้เสยีง
และประชาสมัพนัธ ์และมหีอ้งสขุภณัฑ ์

(๒) รถทีใ่ชใ้นการขนสง่ผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๒ คอื รถปรบัอากาศ ซึง่หมายความว่า 

(ก ) รถที่ ใช้ ในการขนส่งผู้ โ ดยสารที่ มีจ านวนที่ นั ง่ เกิน  ๓๐  ที่ นั ่ง  
โดยไม่ก าหนดทีส่ าหรบัผู้โดยสารยนื ซึง่มคีสัซเีป็นคสัซรีถโดยสาร มทีางขึน้ลงด้านขา้ง
หรอืทีด่า้นทา้ยของรถ 

ส าหรบัทีเ่กบ็สมัภาระ ทีส่ าหรบัเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ให้
เสยีงและประชาสมัพนัธน์ัน้ จะมหีรอืไม่กไ็ด ้แต่ไม่มหีอ้งสขุภณัฑ ์

(ข) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจ านวนที่นัง่เกิน ๓๐ ที่นัง่ และมีที่
ส าหรบัผูโ้ดยสารยนื ซึง่คสัซเีป็นคสัซรีถโดยสาร มทีางขึน้ลงดา้นขา้งหรอืทีด่า้นทา้ยของรถ 

ส าหรับที่ เก็บสัมภาระ อุ ปกรณ์ ให้ เสียงและประชาสัมพันธ์นั ้น  
จะมหีรอืไม่กไ็ด ้แต่ไม่มทีีส่ าหรบัเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม และหอ้งสขุภณัฑ ์

(ค) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจ านวนที่นัง่ตัง้แต่ ๒๑ ถึง ๓๐ ที่นัง่ 
โดยไม่ก าหนดทีส่ าหรบัผู้โดยสารยนื ซึง่มีคสัซเีป็นคสัซรีถโดยสาร มทีางขึ้นลงด้านขา้ง
หรอืทีด่า้นทา้ยของรถ 

ส าหรบัทีเ่กบ็สมัภาระ ทีส่ าหรบัเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ให้
เสยีงและประชาสมัพนัธน์ัน้ จะมหีรอืไม่กไ็ด ้แต่ไม่มหีอ้งสขุภณัฑ์ 

                                                                                 
๑๐๓ ขอ้ ๑๐ (๑) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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 ๗๙ 

(ง) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจ านวนที่นัง่ตัง้แต่ ๒๑ ถึง ๓๐ ที่นัง่ 
และมทีีส่ าหรบัผูโ้ดยสารยนื ซึง่มคีสัซเีป็นคสัซรีถโดยสาร มทีางขึน้ลงดา้นขา้งหรอืทีด่า้นทา้ย
ของรถ 

ส าหรับที่ เก็บสัมภาระ อุปกรณ์ ให้ เสียงและประชาสัมพันธ์นั ้น  
จะมหีรอืไม่กไ็ด ้แต่ไม่มทีีส่ าหรบัเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม และหอ้งสขุภณัฑ์ 

(จ) รถที ่ใช ้ในการขนส่งผู ้โดยสารที ่ม ีจ านวนที ่นั ง่ไม่เก ิน ๒๐ ที ่นั ง่ 
โดยไม่ก าหนดทีส่ าหรบัผูโ้ดยสารยนื ซึง่คสัซจีะเป็นคสัซรีถโดยสารหรอืไม่กไ็ด ้มทีางขึน้ลง
ดา้นขา้งหรอืทีด่า้นทา้ยของรถ จะมทีีเ่กบ็สมัภาระดว้ยหรอืไม่กไ็ด้ 

(๓) รถที่ใช้ในการขนส่งผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๓ คอื รถทีไ่ม่มเีครื่องปรบัอากาศ 
ซึง่หมายความว่า 

(ก) รถทีใ่ชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารที่มจี านวนทีน่ัง่ ๓๐ ทีน่ัง่ และมทีีส่ าหรบั
ผูโ้ดยสารยนื ซึง่มคีสัซเีป็นคสัซรีถโดยสาร มทีางขึน้ลงดา้นขา้งหรอืทีด่า้นทา้ยของรถ 
ไม่มทีีเ่กบ็สมัภาระ ทีส่ าหรบัเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม และหอ้งสขุภณัฑ ์

(ข ) รถที ่ใช ้ในการขนส่งผู ้โ ดยสารที ่ม ีจ านวนที ่นั ง่ เก ิน  ๓๐ ที ่นั ง่  
โดยไม่ก าหนดทีส่ าหรบัผูโ้ดยสารยนื ซึง่มคีสัซเีป็นคสัซรีถโดยสาร มทีางขึน้ลงดา้นขา้ง
หรอืทีด่า้นทา้ยของรถ มทีีเ่กบ็สมัภาระ แต่ไม่มทีีส่ าหรบัเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม 
และหอ้งสขุภณัฑ ์

(ค) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มจี านวนที่นัง่ตัง้แต่ ๒๑ ถึง ๓๐ ที่นัง่ 
และมีที่ส าหรบัผู้โดยสารยืน ซึ่งคัสซีจะเป็นคัสซีรถโดยสารหรือไม่ก็ได้ มีทางขึ้นลง
ดา้นขา้งหรอืที่ดา้นทา้ยของรถ ไม่มทีีเ่กบ็สมัภาระ ที่ส าหรบัเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม 
และหอ้งสขุภณัฑ ์

(ง) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจ านวนที่นัง่ตัง้แต่ ๒๑ ถึง ๓๐ ที่นัง่ 
โดยไม่ก าหนดที่ส าหรบัผู้โดยสารยนื ซึ่งคสัซีจะเป็นคสัซีรถโดยสารหรอืไม่กไ็ด้ มีทาง 
ขึน้ลงดา้นขา้งหรอืทีด่า้นทา้ยของรถ มทีีเ่กบ็สมัภาระ แต่ไม่มทีีส่ าหรบัเตรยีมอาหารและ
เครื่องดื่ม และหอ้งสขุภณัฑ ์

(จ) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มจี านวนที่นัง่ตัง้แต่ ๑๓ ถึง ๒๔ ที่นัง่ 
ซึ่งคสัซจีะเป็นคสัซีรถโดยสารหรอืไม่กไ็ด้ มีทางขึน้ลงด้านขา้งหรอืที่ด้านท้ายของรถ 
จะก าหนดทีส่ าหรบัผูโ้ดยสารยนืหรอืไม่กไ็ด ้และจะมทีีเ่กบ็สมัภาระดว้ยหรอืไม่กไ็ด้ 

(ฉ) รถที่ ใช้ในการขนส่งผู้ โดยสารที่มีจ านวนที่นั ง่ไม่ เกิน  ๑๒ ที่นั ง่ 
โดยไม่ก าหนดทีส่ าหรบัผู้โดยสารยนื ซึง่คสัซจีะเป็นคสัซรีถโดยสารหรอืไม่กไ็ด ้มทีางขึน้ลง
ดา้นขา้งหรอืทีด่า้นทา้ยของรถ จะมทีีเ่กบ็สมัภาระดว้ยหรอืไม่กไ็ด้ 
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(๔)๑๐๔ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๔ คือ รถสองชัน้ ซึ่งคสัซเีป็น 
คัสซีรถโดยสาร มีห้องผู้โดยสารทัง้ชัน้บนและชัน้ล่าง โดยพื้นห้องผู้โดยสารทัง้สองชัน้ 
แยกจากกนัอย่างเดด็ขาด มทีางขึน้ลงชัน้ล่างอยู่ดา้นขา้ง และมทีางขึน้ลงชัน้บนอยู่ภายใน
ตวัรถอย่างน้อยหนึ่งทางซึง่หมายความว่า 

(ก) รถสองชัน้ปรบัอากาศพิเศษ ซึ่งมีแบบและการจัดวางที่นัง่ผู้โดยสาร 
ทีใ่หค้วามสะดวกสบายกว่า (ข) โดยไม่ก าหนดทีส่ าหรบัผูโ้ดยสารยนื มเีครื่องปรบัอากาศ  
มทีี่เกบ็สมัภาระไวโ้ดยเฉพาะ มทีี่ส าหรบัเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม มอีุปกรณ์ให้เสยีง
และประชาสมัพนัธ ์และมหีอ้งสขุภณัฑ ์

(ข ) รถสองชั ้นปรับอากาศ  ซึ่ ง ไม่ ก าหนดที่ ส าห รับผู้ โดยสารยืน  
มเีครื่องปรบัอากาศ มทีีเ่กบ็สมัภาระไวโ้ดยเฉพาะ มทีีส่ าหรบัเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม 
มอีุปกรณ์ใหเ้สยีงและประชาสมัพนัธ ์และมหีอ้งสขุภณัฑ์ 

(ค ) รถสองชั ้นปรับอากาศ  ซึ่ ง ไม่ ก าหนดที่ ส าห รับผู้ โดยสารยืน  
มเีครื่องปรบัอากาศ แต่ไม่มหีอ้งสขุภณัฑ ์

ส าหรบัทีเ่กบ็สมัภาระ ทีส่ าหรบัเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ให้
เสยีงและประชาสมัพนัธน์ัน้ จะมหีรอืไม่กไ็ด ้

(ง) รถสองชัน้ปรบัอากาศ ซึ่งชัน้ล่างก าหนดให้มีที่ส าหรบัผู้โดยสารยืน  
มเีครื่องปรบัอากาศ แต่ไม่มทีีส่ าหรบัเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม และหอ้งสขุภณัฑ์ 

ส าหรบัที่เก็บสัมภาระ อุปกรณ์ให้เสียงและประชาสมัพันธ์นัน้ จะมี
หรอืไม่กไ็ด ้

(จ) รถสองชัน้ที่ไม่มีเครื่องปรบัอากาศ ซึ่งชัน้ล่างก าหนดให้มีที่ส าหรับ
ผูโ้ดยสารยนื ไม่มทีีเ่กบ็สมัภาระ ทีส่ าหรบัเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม และหอ้งสขุภณัฑ์ 

(ฉ) รถสองชัน้ทีไ่ม่มเีครื่องปรบัอากาศ ซึง่ไม่ก าหนดใหม้ทีีส่ าหรบัผูโ้ดยสาร
ยนื มทีีเ่กบ็สมัภาระ แต่ไม่มทีีส่ าหรบัเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม และหอ้งสขุภณัฑ ์

(๕) รถทีใ่ชใ้นการขนสง่ผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๕ คอื รถพ่วงซึง่หมายความว่า 

(ก) รถพ่วงปรบัอากาศ ซึง่ไม่มแีรงขบัเคลื่อนในตวัเอง จ าเป็นต้องใชร้ถอื่น
ลากจูงและน ้าหนักรถรวมน ้ าหนักบรรทุกทัง้หมดลงบนเพลาลอ้สมบูรณ์ในต ัวเอง  
ซึ่งมคีสัซเีป็นคสัซรีถโดยสาร มทีางขึน้ลงด้านขา้ง จะก าหนดให้มทีี่ส าหรบัผู้โดยสารยืน  
ที่เกบ็สมัภาระ ทีส่ าหรบัเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ให้เสยีงและประชาสมัพนัธ ์
และหอ้งสขุภณัฑห์รอืไม่กไ็ด ้

                                                                                 
๑๐๔ ขอ้ ๑๐ (๔) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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(ข) รถพ่วงที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ซึ่งไม่มีแรงขับเคลื่อนในตัวเอง 
จ าเป็นต้องใช้รถอื่นลากจูงและน ้าหนักรถรวมน ้ าหนักบรรทุกทัง้หมดลงบนเพลาล้อ
สมบูรณ์ในตัวเอง ซึ่งมีคสัซีเป็นคสัซีรถโดยสาร มีทางขึ้นลงด้านขา้ง จะก าหนดให้มีที่
ส าหรบัผู้โดยสารยนื ที่เกบ็สมัภาระ ที่ส าหรบัเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม และอุปกรณ์ 
ใหเ้สยีงและประชาสมัพนัธห์รอืไม่กไ็ด ้

(๖) รถทีใ่ชใ้นการขนสง่ผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๖ คอื รถกึง่พ่วง ซึง่หมายความว่า 

(ก) รถกึง่พ่วงปรบัอากาศซึ่งมสีองตอน ตอนท้ายมเีพลาลอ้ชุดเดยีวน ามา
ต่อพ่วงกบัตอนหน้า ท าให้มทีางเดนิติดต่อถึงกนัได้ ซึ ่งมคีสัซเีป็นค ัสซรีถโดยสาร  
มทีางขึน้ลงดา้นขา้ง จะก าหนดใหม้ทีีส่ าหรบัผูโ้ดยสารยนื ทีเ่กบ็สมัภาระ ทีส่ าหรบัเตรยีม
อาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ใหเ้สยีงและประชาสมัพนัธ ์และหอ้งสขุภณัฑห์รอืไม่กไ็ด้ 

(ข) รถกึ่งพ่วงไม่มีเครื่องปรบัอากาศซึ่งมีสองตอน ตอนท้ายมีเพลาล้อ
ชุดเดยีวน ามาต่อพ่วงกบัตอนหน้า ท าให้มทีางเดนิติดต่อถึงกนัได้ ซึ่งมคีสัซเีป็นคสัซี
รถโดยสาร มทีางขึน้ลงดา้นขา้ง ทีส่ าหรบัเตรยีมอาหารและเครื่องดื่ม และห้องสุขภณัฑ ์
จะก าหนดให้มีที่ส าหรับผู้ โดยสารยืน ที่ เก็บสัมภาระ และอุปกรณ์ ให้เสียงและ
ประชาสมัพนัธห์รอืไม่กไ็ด ้

(๗) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๗ คือ รถโดยสารเฉพาะกิจ 
ซึ่งหมายความว่า รถซึง่ส่วนทีใ่ชใ้นการขนส่งผู้โดยสารมลีกัษณะพเิศษเพื่อใช้ในกจิการ
ใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งคสัซีจะเป็นคสัซีรถโดยสารหรอืไม่ก็ได้ เช่น รถพยาบาล 
รถบรกิารซ่อมบ ารุงรักษา รถบรกิารถ่ายทอดวทิยุหรอืโทรทศัน์ รถบรกิารไปรษณีย์ 
รถบรกิารธนาคาร รถบรกิารทางการแพทย ์รถบรกิารในท่าอากาศยาน เป็นตน้ 

 

ขอ้ ๑๑  รถทีใ่ชใ้นการขนสง่สตัวห์รอืสิง่ของตามขอ้ ๙ (๒) ม ี๙ ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
(๑) รถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิง่ของลกัษณะ ๑ คือ รถกระบะบรรทุก 

ซึ่งหมายความว่า รถซึ่งส่วนที่ใช้ในการบรรทุกมีลกัษณะเป็นกระบะ โดยจะมีหลงัคา
หรอืไม่ก็ได้ รถที่มีเครื่องทุ่นแรงส าหรบัยกสิ่งของที่จะบรรทุกในกระบะนัน้ ๆ รถที่มี
กระบะบรรทุกสามารถยกเท และใหห้มายความรวมถงึรถซึง่สว่นทีใ่ชบ้รรทุกไม่มดีา้นขา้ง
หรอืดา้นทา้ย 

(๒) รถทีใ่ชใ้นการขนสง่สตัวห์รอืสิง่ของลกัษณะ ๒ คอื รถตูบ้รรทุก ซึง่หมายความวา่ 
รถซึง่ส่วนทีใ่ชใ้นการบรรทุกมลีกัษณะเป็นตูท้บึ มหีลงัคาถาวร ตวัถงับรรทุกกบัหอ้งผูข้บัรถ
จะเป็นตอนเดยีวกนัหรอืแยกกนัและจะมบีานประตูปิดเปิดส าหรบัการบรรทุกทีด่า้นขา้ง
หรอืดา้นทา้ยกไ็ด ้
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(๓) รถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรอืสิง่ของลกัษณะ ๓ คอื รถบรรทุกของเหลว 
ซึ่งหมายความว่า รถซึง่ส่วนทีใ่ช้ในการบรรทุกมลีกัษณะเป็นถงัส าหรบับรรทุกของเหลว
ตามความเหมาะสมกบัของเหลวทีบ่รรทุกนัน้ 

(๔) รถทีใ่ชใ้นการขนส่งสตัวห์รอืสิง่ของลกัษณะ ๔ คอื รถบรรทุกวสัดุอนัตราย 
ซึง่หมายความว่า รถซึง่สว่นทีใ่ชใ้นการบรรทุกมลีกัษณะเฉพาะ เพื่อใชใ้นการบรรทุกวสัดุ
อนัตราย เช่น น ้ามนัเชือ้เพลงิ ก๊าซเหลว สารเคม ีวตัถุระเบดิ วสัดุไวไฟ เป็นตน้ 

(๕) รถทีใ่ชใ้นการขนส่งสตัวห์รอืสิง่ของลกัษณะ ๕ คอื รถบรรทุกเฉพาะกจิ 
ซึง่หมายความว่า รถซึง่สว่นทีใ่ชใ้นการบรรทุกมลีกัษณะพเิศษ เพื่อใชใ้นกจิการใดกจิการ
หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น รถบรรทุกขวดเครื่องดื่ม รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถผสมซีเมนต ์
รถบรรทุกเครื่องราดยาง รถบรรทุกเครื่องทุ่นแรง เป็นตน้ 

(๖) รถทีใ่ชใ้นการขนสง่สตัวห์รอืสิง่ของลกัษณะ ๖ คอื รถพ่วง ซึง่หมายความว่า 
รถที่ไม่มแีรงขบัเคลื่อนในตวัเอง จ าเป็นต้องใช้รถอื่นลากจูง และน ้าหนักรถรวมน ้าหนัก
บรรทุกทัง้หมดลงบนเพลาลอ้สมบรูณ์ในตวัเอง 

(๗) รถทีใ่ชใ้นการขนสง่สตัวห์รอืสิง่ของลกัษณะ ๗ คอื รถกึง่พ่วง ซึง่หมายความว่า 
รถที่ไม่มแีรงขบัเคลื่อนในตวัเอง จ าเป็นต้องใช้รถอื่นลากจูง และน ้าหนักรถรวมน ้าหนัก
บรรทุกบางสว่นเฉลีย่ลงบนเพลาลอ้ของรถคนัลากจงู 

(๘) รถทีใ่ชใ้นการขนส่งสตัวห์รอืสิง่ของลกัษณะ ๘ คอื รถกึง่พ่วงบรรทุกวสัดุยาว 
ซึง่หมายความว่า รถกึง่พ่วงทีม่ลีกัษณะเพื่อใชบ้รรทุกสิง่ของทีม่คีวามยาวโดยมโีครงโลหะ
ทีส่ามารถปรบัความยาวของช่วงลอ้ระหว่างรถลากจูงกบัรถกึง่พ่วงได ้

(๙) รถทีใ่ชใ้นการขนสง่สตัวห์รอืสิง่ของลกัษณะ ๙ คอื รถลากจงู ซึง่หมายความว่า 
รถที่มีลกัษณะเป็นรถส าหรบัลากจูงรถพ่วง รถกึ่งพ่วง และรถกึ่งพ่วงบรรทุกวสัดุยาว
โดยเฉพาะ 

 

ขอ้ ๑๒  รถขนาดเลก็ตามขอ้ ๙ (๓) ได้แก่ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและ
สิง่ของรวมกนั ซึ่งคสัซจีะเป็นคสัซีรถโดยสารหรอืไม่กไ็ด้ และอาจมีทางขึน้ลงด้านข้าง
หรอืที่ด้านท้ายของรถ ที่นัง่จ านวนไม่เกนิ ๒๐ ที่นัง่ โดยไม่ก าหนดที่ส าหรบัผู้โดยสาร 
และมทีีส่ าหรบับรรทุกสิง่ของรวมไปกบัผูโ้ดยสาร 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

รอ้ยต ารวจโท ชาญ  มนูธรรม 

รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

ปฏบิตัริาชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๘๓ 

ขส.บ. ๑๒ ก. 
 

(ครุฑ) 
 

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง 

ดว้ยรถทีใ่ชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสาร 

   
 

ใบอนุญาตที ่ ..................... / ...................................  
 

นายทะเบยีนออกใบอนุญาตให ้ ...........................................................................................  
ส านกังานชือ่  .................................................  อยู่เลขที ่ ..........................  ตรอก/ซอย  .......................  
ถนน  .....................................................  หมูท่ี ่ ....................  ต าบล/แขวง  ........................................  
อ าเภอ/เขต  ...................................................................................  จงัหวดั ........................................  
มสีทิธปิระกอบการขนส่งประจ าทาง ในเสน้ทาง  ...................................................................................  
ใบอนุญาตฉบบันี้ใหม้อีายุ ๗ ปี นบัตัง้แต่วนัที ่ .........................  เดอืน  .....................  พ.ศ.  ................  
ถงึ วนัที ่ ......................  เดอืน  .........................................  พ.ศ.  .............  
โดยใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย และเงือ่นไขทีน่ายทะเบยีนก าหนดตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบญัญตัิ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในใบอนุญาตนี้ 

 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ .......  เดอืน  ................................  พ.ศ.  ..............  
 
 
 

 .................................................  
นายทะเบยีน 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๘๔ 

๒ 

 

เงือ่นไข 

 

(๑) จ านวนรถ 

ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องใช้รถที่มลีกัษณะตามที่ก าหนดไว้ข ้อ ๓  
มจี านวนอย่างน้อย  .....................  คนั อย่างมาก ........................  คนั 

(๒) สทิธใินรถ 

ผูไ้ด้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องมกีรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในรถที่ใช้ใน 
การขนส่ง 

(๓) ลกัษณะ ชนิด ขนาด สขีองรถ และเครือ่งหมาย 

(ก) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตอ้งใชร้ถ 

ลกัษณะ  .......................................................................................  จ านวน  .................................  คนั 

ลกัษณะ  .......................................................................................  จ านวน  .................................  คนั 

ลกัษณะ  .......................................................................................  จ านวน  .................................  คนั 

ลกัษณะ  .......................................................................................  จ านวน  .................................  คนั 

ลกัษณะ  .......................................................................................  จ านวน  .................................  คนั 

(ข) ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งใชส้ ี ....................................... เป็นสตีวัถงัรถ 

(ค) ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งใชเ้ครื่องหมายตามแบบทีแ่นบทา้ยใบอนุญาต
เป็นเครือ่งหมายทีต่อ้งใหป้รากฏประจ ารถทุกคนั โดยแสดงไวท้ีด่า้นนอกตวัรถทัง้สองขา้ง 

(๔) จ านวนทีน่ัง่ เกณฑ์น ้าหนกับรรทุก และวธิกีารบรรทุก 

(ก) รถที่น ามาใชใ้นการขนส่งแต่ละคนัต้องมจี านวนทีน่ัง่และหรอืที่ส าหรบัผูโ้ดยสารยนื
ตามทีก่รมการขนส่งทางบกก าหนด 

(ข) วธิกีารบรรทุกใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ก าหนด 

(๕) จ านวนผูป้ระจ ารถ 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งมผีูป้ระจ ารถอย่างน้อยดงันี้ 
(ก) ผูข้บัรถ  .......................................  คน (ค) นายตรวจ  ......................................  คน 

(ข) ผูเ้กบ็ค่าโดยสาร  .........................  คน (ง) ผูบ้รกิาร  .........................................  คน 

(๖) มาตรฐานบรกิาร 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งบรกิารโดยมมีาตรฐานดงันี้ 
(ก)  ..........................................................  
(ข)  ..........................................................  
(ค)  ..........................................................  



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๘๕ 

๓ 

 

(๗) เวลาท างานประจ าวนั 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องเปิดท างานประจ าวนัทีส่ านักงานใหญ่และหรือ
ส านกังานสาขา ตัง้แต่เวลา  ....................................  น. ปิดเวลา  ............................. น. เป็นอย่างน้อย 

เวน้วนั  .....................................  
(๘) สถานทีเ่กบ็ ซ่อม และบ ารุงรกัษารถ 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งมสีถานทีเ่กบ็ ซ่อม และบ ารุงรกัษารถดงันี้ 
(ก) สถานทีเ่กบ็รถตัง้อยู่ที ่ ...........................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
(ข) สถานทีซ่่อมและบ ารุงรกัษารถตัง้อยู่ที ่ ....................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
(๙) เงือ่นไขอืน่  ..................................................................................................................  

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



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๘๖ 

๔ 

 

ล าดบัที ่ รายการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขและหรอืรายละเอยีดในใบอนุญาต วนั/เดอืน/ปี ลงชื่อนายทะเบยีน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๘๗ 

๕ 

 

ค าเตอืน 

 

(๑) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู ้ใด ไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขหลังใบอนุญาตนี้ 
มคีวามผดิต้องระวางโทษปรบัไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และอาจถูกเพกิถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ 
แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) ผู้ไดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ด เพิม่ ลด หรอืยกเว้นค่าขนส่ง หรอืค่าบรกิาร
โดยไม่ได้รบัอนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบญัญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ด ใชห้รอืยอมใหบุ้คคลอื่นใชร้ถทีไ่ดร้บัอนุญาต
ท าการขนส่งนอกเส้นทาง โดยไม่ได้รบัอนุญาตเป็นหนังสอืจากนายทะเบยีน หรอืผู้ซึ่งนายทะเบียน
มอบหมายตามมาตรา ๓๙ แห่ งพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ .ศ. ๒๕๒๒ มีความผิด 
ตอ้งระวางโทษปรบัคนัละไมเ่กนิ ๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ วนั จนกว่าจะปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

(๔) ผู้ไดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางผู้ใด ไม่ใชร้ถในการประกอบการขนส่ง
ตามจ านวนทีก่ าหนดไวเ้ป็นเงือ่นไขในใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิต้องระวางโทษปรบัตามจ านวนรถที่ขาดคนัละไม่เกนิ ๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ วนั 
จนกว่าจะปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

(๕) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ด ใชร้ถผดิประเภทตามทีร่ะบุไวใ้นใบอนุญาตโดย
ไม่ได้ร ับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียน เป็นครัง้คราวตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม แห่ ง
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิ ๑ ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 
๒๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

(๖) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่แสดงใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรอื
ใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ตัง้ส านักงานของผู้ได้ร ับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ แห่ง
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท  

(๗) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ด ไมปิ่ดประกาศเสน้ทางทีใ่ชใ้นการประกอบการ
ขนส่ง อัตราค่าขนส่งและค่าบรกิาร สถานที่หยุดและจอดเพื่อขนถ่ายผู้โดยสาร ที่ที่รถจะต้องหยุด 
ในระหว่างเสน้ทาง เวลาและจ านวนเทีย่วของการเดนิรถไว ้ณ ทีซ่ึ่งอธบิดกี าหนดตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง 
แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๘๘ 

๖ 

 

(๘) ผู ้ได ้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู ้ใด ไม่ยื่นค าขอรบัใบแทนใบอนุญาตต่อ
นายทะเบยีนภายใน ๑๕ วนั นับแต่วนัที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลายหรอืช ารุดในสาระส าคญั 
ของใบอนุญาตตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิด 
ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท 

(๙) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่ส่งคืนใบอนุญาตที่ถูกสัง่เพิกถอนต่อ
นายทะเบยีนภายใน ๑๕ วนั นับแต่วนัทีถู่กเพกิถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบญัญตัิ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท 

(๑๐) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ด เลกิประกอบการขนส่งในระหว่างทีใ่บอนุญาต
ยงัไม่สิ้นอายุ โดยไม่แจ้งความประสงค์เป็นหนังสอืให้นายทะเบยีนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๙๐ วนั 
ก่อนวนัเลกิประกอบการขนส่งตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบญัญตัิการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๑๑) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด มีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  
ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่ น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห่ ง
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  

(๑๒) ผู้ไดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ด เลกิใช้รถที่จดทะเบยีนแลว้ โดยไม่แจง้เป็น
หนังสอืใหน้ายทะเบยีนทราบ และไม่น าแผ่นป้ายเลขทะเบยีนรถคนืแก่นายทะเบยีนภายใน ๑๕ วนั 
นับแต่วนัทีเ่ลกิใชร้ถนัน้ตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิ
ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑๐,๐๐๐ บาท 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๘๙ 

ขส.บ. ๑๒ ข. 
 

(ครุฑ) 
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง 

ดว้ยรถทีใ่ชใ้นการขนส่งสตัวห์รอืสิง่ของ 

   
 

ใบอนุญาตที ่ ........................... / ...........................  
 

นายทะเบยีนออกใบอนุญาตให ้ ...........................................................................................  
ส านกังานชือ่  .........................................  อยู่เลขที ่ .............................. ตรอก/ซอย  ...........................  
ถนน  ..............................................  หมูท่ี ่ .......................................... ต าบล/แขวง  ..........................  
อ าเภอ/เขต  .............................................................................  จงัหวดั  ..............................................  
มสีทิธปิระกอบการขนส่งประจ าทาง ในเสน้ทาง  ...................................................................................  
ใบอนุญาตฉบบันี้ใหม้อีายุ ๗ ปี นบัตัง้แต่วนัที ่ .........................  เดอืน  .......................  พ.ศ.  ..............  
ถงึวนัที ่ .................  เดอืน  ......................................  พ.ศ.  ............  
โดยให้ปฏบิตัิตามกฎหมายและเงื่อนไขที่นายทะเบยีนก าหนดตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบญัญตัิ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในใบอนุญาตนี้ 
 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ............................ เดอืน  ..........................  พ.ศ.  ........................  
 
 
 

 .................................................  
นายทะเบยีน 

 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๙๐ 

๘ 

 

เงือ่นไข 

 

(๑) จ านวนรถ 

ผู้ได้ร ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องใช้รถที่ม ีล ักษณะตามที่ก าหนดไว้ข้อ ๓ 
มีจ านวนอย่างน้อย  ..............................  คนั อย่างมาก  ................................  คนั 

(๒) สทิธใินรถ 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องมกีรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองในรถทีใ่ชใ้น
การขนส่ง 

(๓) ลกัษณะ ชนิด ขนาด สขีองรถ และเครือ่งหมาย 

(ก) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตอ้งใชร้ถ 

ลกัษณะ  .....................................................................................  จ านวน  ...................................  คนั 

ลกัษณะ  .....................................................................................  จ านวน  ...................................  คนั 

ลกัษณะ  .....................................................................................  จ านวน  ...................................  คนั 

ลกัษณะ  .....................................................................................  จ านวน  ...................................  คนั 

ลกัษณะ  .....................................................................................  จ านวน  ...................................  คนั 

(ข) ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งใชส้ ี ...................................... เป็นสตีวัถงัรถ 

(ค) ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งใชเ้ครือ่งหมายตามแบบทีแ่นบทา้ยใบอนุญาต
เป็นเครือ่งหมายทีต่อ้งใหป้รากฏประจ ารถทุกคนั โดยแสดงไวท้ีด่า้นนอกตวัรถทัง้สองขา้ง 

(๔) เกณฑน์ ้าหนกับรรทุกและวธิกีารบรรทุก 

(ก) รถที่น ามาใช้ในการขนส่งแต่ละคนัเมื่อบรรทุกสัตว์และหรอืสิง่ของ ต้องมนี ้าหนัก
รวมกนัไมเ่กนิเกณฑต์ามทีท่างราชการก าหนด 

(ข) วธิกีารบรรทุกใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ก าหนด 

(๕) จ านวนผูป้ระจ ารถ 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งมผีูป้ระจ ารถอย่างน้อยดงันี้ 
(ก) ผูข้บัรถ  ....................  คน 

(ข) ผูบ้รกิาร  ...................  คน 

(๖) มาตรฐานบรกิาร 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งบรกิารโดยมมีาตรฐานดงันี้ 
(ก)  ...............................................................................................  
(ข)  ...............................................................................................  
(ค)  ...............................................................................................  



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๙๑ 

๙ 

 

(๗) เวลาท างานประจ าวนั 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องเปิดท างานประจ าวนัทีส่ านักงานใหญ่และหรอื
ส านกังานสาขา ตัง้แต่เวลา  .............................................  น. ปิดเวลา  ............................................  น. 
เป็นอย่างน้อย เวน้วนั  .....................................................  

(๘) สถานทีเ่กบ็ ซ่อม และบ ารุงรกัษารถ 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งมสีถานทีเ่กบ็ ซ่อม และบ ารุงรกัษารถดงันี้ 
(ก) สถานทีเ่กบ็รถตัง้อยู่ที ่ ...........................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
(ข) สถานทีซ่่อมและบ ารุงรกัษารถตัง้อยู่ที ่ ....................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
(๙) เงือ่นไขอืน่  ..................................................................................................................  

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



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๙๒ 

๑๐ 

 

ล าดบัที ่ รายการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขและหรอืรายละเอยีดในใบอนุญาต วนั/เดอืน/ปี ลงชื่อนายทะเบยีน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๙๓ 

๑๑ 

 

ค าเตอืน 

 

(๑) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู ้ใด ไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขหลงัใบอนุญาตนี้ 
มคีวามผดิต้องระวางโทษปรบัไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และอาจถูกเพกิถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ 
แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) ผู้ไดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ด เพิม่ ลด หรอืยกเว้นค่าขนส่ง หรอืค่าบรกิาร
โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ใชห้รอืยอมใหบุ้คคลอื่นใชร้ถทีไ่ดร้บัอนุญาต
ท าการขนส่งนอกเส้นทาง โดยไม่ได้รบัอนุญาตเป็นหนังสอืจากนายทะเบยีน หรอืผู้ซึ่งนายทะเบียน
มอบหมายตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิต้องระวางโทษ
ปรบัคนัละไมเ่กนิ ๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ วนั จนกว่าจะปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

(๔) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ด ไมใ่ชร้ถในการประกอบการขนส่งตามจ านวนที่
ก าหนดไวเ้ป็นเงือ่นไขในใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัตามจ านวนรถทีข่าดคนัละไมเ่กนิ ๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ วนั จนกว่าจะปฏบิตัิ
ใหถู้กตอ้ง 

(๕) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ใช้รถผดิประเภทตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  
โดยไม่ได้ร ับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนเป็นครัง้คราวตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม แห่ง
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิ ๑ ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 
๒๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

(๖) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่แสดงใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรอื
ใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ตัง้ส านักงานของผู้ได้รบัใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ แห่ง
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท  

(๗) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ด ไมปิ่ดประกาศเสน้ทางทีใ่ชใ้นการประกอบการ
ขนส่ง อตัราค่าขนส่งและค่าบรกิาร สถานที่หยุดและจอดเพื่อขนถ่ายสัตว์หรอืสิง่ของที่รถจะต้องหยุด 
ในระหว่างเสน้ทาง เวลาและจ านวนเทีย่วของการเดนิรถไว ้ณ ทีซ่ึ่งอธบิดกี าหนดตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง 
แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท 

(๘) ผู ้ได ้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู ้ใด ไม่ยื่นค าขอรบัใบแทนใบอนุญาตต่อ
นายทะเบยีนภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัทีไ่ดท้ราบถงึการสญูหาย ถูกท าลายหรอืช ารุดในสาระส าคญัของ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบั
ไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๙๔ 

๑๒ 

 

(๙) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่ส่งคืนใบอนุญาตที่ถูกสัง่เพิกถอนต่อ
นายทะเบยีนภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัทีถู่กสัง่เพกิถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบญัญตัิ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท 

(๑๐) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ด เลกิประกอบการขนส่งในระหว่างทีใ่บอนุญาต
ยงัไม่สิ้นอายุ โดยไม่แจ้งความประสงค์เป็นหนังสอืให้นายทะเบยีนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๙๐ วนั 
ก่อนวนัเลกิประกอบการขนส่งตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบญัญตัิการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท 

(๑๑) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด มีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  
ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ไม่ น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห่ ง
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๑๒) ผูไ้ด้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด เลกิใชร้ถที่จดทะเบยีนแล้วโดยไม่แจง้เป็น
หนังสอืใหน้ายทะเบยีนทราบ และไม่น าแผ่นป้ายเลขทะเบยีนรถคนืแก่นายทะเบยีนภายใน ๑๕ วนั 
นบัแต่วนัทีเ่ลกิใชร้ถนัน้ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิ
ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑๐,๐๐๐ บาท 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๙๕ 

ขส.บ. ๑๒ ค. 
 

(ครุฑ) 
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไมป่ระจ าทาง 

ดว้ยรถทีใ่ชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสาร 

   
 

ใบอนุญาตที ่ ....................... / ...............................  
 

นายทะเบยีนออกใบอนุญาตให ้ ...........................................................................................  
ส านกังานชือ่  .........................................................  อยู่เลขที ่......................  ตรอก/ซอย  ...................  
ถนน  ................................  หมูท่ี ่ ......................  ต าบล/แขวง  ...........................................................  
อ าเภอ/เขต  ........................................................  จงัหวดั  .............................  มสีทิธปิระกอบการขนส่ง 

ไมป่ระจ าทาง ใบอนุญาตฉบบันี้ใหม้อีายุ ๕ ปี นบัตัง้แต่วนัที ่ ............  เดอืน  ........................................  
พ.ศ. ................  ถงึวนัที ่ ................  เดอืน  .......................  พ.ศ.  ...............  
โดยใหป้ฏบิตัติามกฎหมายและเงือ่นไขที่นายทะเบยีนก าหนดตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบญัญตัิ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในใบอนุญาตนี้ 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ...................  เดอืน  ..................................  พ.ศ.  ........................  
 
 
 

  ...................................................  
นายทะเบยีน 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๙๖ 

๑๔ 

 

เงือ่นไข 

 

(๑) จ านวนรถ 

ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องใช้รถที่มีล ักษณะตามที่ก าหนดไว้ใน (๒) 
จ านวนไมเ่กนิ .....................  คนั 

(๒) ลกัษณะ ชนิด ขนาดของรถ และเครือ่งหมาย 

(ก) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตอ้งใชร้ถ 

ลกัษณะ  .............................................................................  จ านวน  ............................................  คนั 

ลกัษณะ  .............................................................................  จ านวน  ............................................  คนั 

ลกัษณะ  .............................................................................  จ านวน  ............................................  คนั 

ลกัษณะ  .............................................................................  จ านวน  ............................................  คนั 

ลกัษณะ  .............................................................................  จ านวน  ............................................  คนั 

(ข) ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งใชเ้ครือ่งหมายตามแบบทีแ่นบทา้ยใบอนุญาต 
เป็นเครือ่งหมายทีต่อ้งใหป้รากฏประจ ารถทุกคนั โดยแสดงไวท้ีด่า้นนอกตวัรถทัง้สองขา้ง 

(๓) จ านวนทีน่ัง่ เกณฑน์ ้าหนกับรรทุกและวธิกีารบรรทุก 

(ก) รถทีน่ ามาใชใ้นการขนส่งแต่ละคนัต้องมจี านวนทีน่ัง่และหรอืที่ส าหรบัผูโ้ดยสารยนื 
ตามทีก่รมการขนส่งทางบกก าหนด 

(ข) วิธีการบรรทุกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่ง 
ทางบกกลางก าหนด 

(๔) จ านวนผูป้ระจ ารถ 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งมผีูป้ระจ ารถในเสน้ทางอย่างน้อยดงันี้ 
(ก) ผูข้บัรถ  ...........................................  คน 

(ข) ผูบ้รกิาร  ..........................................  คน 

(๕) ทอ้งทีท่ีท่ าการขนส่ง 

ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนสง่ท าการขนส่งในทอ้งทีด่งันี้  .................................  
 ...........................................................................................................................................................  

(๖) มาตรฐานบรกิาร 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งบรกิารโดยมมีาตรฐานดงันี้ 
(ก)  ........................................................  
(ข)  ........................................................  
(ค)  ........................................................  



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๙๗ 

๑๕ 

 

(๗) สถานทีห่ยุดและจอดเพือ่ขนถ่ายผูโ้ดยสาร 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งใหร้ถหยุดและจอด  .........................................  
 ...........................................................................................................................................................  

(๘) สถานทีเ่กบ็ ซ่อม และบ ารุงรกัษารถ 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งมสีถานทีเ่กบ็ ซ่อม และบ ารุงรกัษารถดงันี้ 
(ก) สถานทีเ่กบ็รถตัง้อยู่ที ่ ...........................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
(ข) สถานทีซ่่อมและบ ารุงรกัษารถตัง้อยู่ที ่ ....................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
(๙) เงือ่นไขอืน่  ..................................................................................................................  

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



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๙๘ 

๑๖ 

 

ล าดบัที ่ รายการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขและหรอืรายละเอยีดในใบอนุญาต วนั/เดอืน/ปี ลงชื่อนายทะเบยีน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๙๙ 

๑๗ 

 

ค าเตอืน 

 

(๑) ผู้ได้ร ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามเงื่ อนไขหลังใบอนุญาต 
ม ีความผิดต้องระวางโทษปรบัไม่เกนิ ๕๐,๐๐๐ บาท และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ 
แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) ผู้ไดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ด เพิม่ ลด หรอืยกเว้นค่าขนส่ง หรอืค่าบรกิาร 
โดยไม่ได้รบัอนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบญัญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ด ใชห้รอืยอมใหบุ้คคลอื่นใชร้ถทีไ่ดร้บัอนุญาต
ท าการขนส่งนอกเส้นทาง โดยไม่ได้รบัอนุญาตเป็นหนังสอืจากนายทะเบยีน หรอืผู้ซึ่งนายทะเบียน
มอบหมายตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิต้องระวางโทษปรบั
คนัละไมเ่กนิ ๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ วนั จนกว่าจะปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

(๔) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางผูใ้ด กระท าการขนส่งอนัมลีกัษณะ
เช่นเดยีวหรอืคล้ายกบัผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง หรอืมลีกัษณะเป็นการแย่ง
ผลประโยชน์กับผู้ได้ร ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางในเส้นทางที่ผู้ได้รบัใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งประจ าทางไดร้บัอนุญาตตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัตัง้แต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(๕) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ใช้รถผดิประเภทตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
โดยไม่ได้ร ับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนเป็นครัง้คราวตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม แห่ง
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิ ๑ ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 
๒๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

(๖) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่แสดงใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรอื
ใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ตัง้ส านักงานของผู้ได้ร ับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ แห่ง
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท  

(๗) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่ปิดประกาศอตัราค่าขนส่งและค่าบรกิาร 
สถานที่หยุดและจอดเพื่อขนถ่ายผู้โดยสารไว้ ณ ที่ซึ่งอธบิดกี าหนดตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่ง
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท 

(๘) ผู ้ได ้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู ้ใด ไม่ยื่นค าขอรบัใบแทนใบอนุญาตต่อ
นายทะเบยีนภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัทีไ่ดท้ราบถงึการสญูหาย ถูกท าลายหรอืช ารุดในสาระส าคญัของ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบั
ไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๐๐ 

๑๘ 

 

(๙) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่ส่งคืนใบอนุญาตที่ถูกสัง่เพิกถอนต่อ
นายทะเบยีนภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัทีถู่กสัง่เพกิถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบญัญตัิ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท 

(๑๐) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด มีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  
ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๑๑) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด เลกิใช้รถที่จดทะเบยีนแล้วโดยไม่แจ้งเป็น
หนังสอืใหน้ายทะเบยีนทราบ และไม่น าแผ่นป้ายเลขทะเบยีนรถคนืแก่นายทะเบยีนภายใน ๑๕ วนั 
นับแต่วนัที่เลกิใชร้ถนัน้ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบญัญตัิการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิ
ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑๐,๐๐๐ บาท 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๐๑ 

ขส.บ. ๑๒ ง. 
 

(ครุฑ) 
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไมป่ระจ าทาง 

ดว้ยรถทีใ่ชใ้นการขนส่งสตัวห์รอืสิง่ของ 

   
 

ใบอนุญาตที ่ ....................... / ...............................  
 

นายทะเบยีนออกใบอนุญาตให ้ ...........................................................................................  
ส านกังานชือ่  ...........................................  อยู่เลขที ่ ............................ ตรอก/ซอย  ...........................  
ถนน  ................................................. หมูท่ี ่ ...........................  ต าบล/แขวง  ......................................  
อ าเภอ/เขต  ................................................  จงัหวดั  .....................................  มสีทิธปิระกอบการขนส่ง 

ไมป่ระจ าทาง ใบอนุญาตฉบบันี้ใหม้อีายุ ๕ ปี นบัตัง้แต่วนัที ่ ..............  เดอืน  .............  พ.ศ.  ..............  
ถงึวนัที ่ .........  เดอืน  ........................................  พ.ศ.  ............  
โดยใหป้ฏบิตัติามกฎหมายและเงือ่นไขทีน่ายทะเบยีนก าหนดตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบญัญตัิ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในใบอนุญาตนี้ 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ .........................  เดอืน ............................  พ.ศ.  ................... 
 
 
 

  .......................................................  
นายทะเบยีน 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๐๒ 

๒๐ 

 

เงือ่นไข 

 

(๑) จ านวนรถ 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งต ้องใชร้ถทีม่ลีกัษณะตามทีก่ าหนดไว้ขอ้ ๒ 
จ านวนไมเ่กนิ  ..............................  คนั 

(๒) ลกัษณะ ชนิด ขนาดของรถ และเครือ่งหมาย 

(ก) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตอ้งใชร้ถ 

ลกัษณะ  .....................................................................................  จ านวน  ...................................  คนั 

ลกัษณะ  .....................................................................................  จ านวน  ...................................  คนั 

ลกัษณะ  .....................................................................................  จ านวน  ...................................  คนั 

ลกัษณะ  .....................................................................................  จ านวน  ...................................  คนั 

ลกัษณะ  .....................................................................................  จ านวน  ...................................  คนั 

(ข) ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งใชเ้ครือ่งหมายตามแบบทีแ่นบทา้ยใบอนุญาต 
เป็นเครือ่งหมายทีต่อ้งใหป้รากฏประจ ารถทุกคนั โดยแสดงไวท้ีด่า้นนอกตวัรถทัง้สองขา้ง 

(๓) เกณฑน์ ้าหนกับรรทุกและวธิกีารบรรทุก 

(ก) รถที่น ามาใช้ในการขนส่งแต่ละคนัเมื่อบรรทุกสัตว์และหรอืสิง่ของ ต้องมนี ้าหนัก
รวมกนัไมเ่กนิเกณฑต์ามทีท่างราชการก าหนด 

(ข) วธิกีารบรรทุกใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ก าหนด 

(๔) จ านวนผูป้ระจ ารถ 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งมผีูป้ระจ ารถอย่างน้อยดงันี้ 
(ก) ผูข้บัรถ  ..........................  คน 

(ข) ผูบ้รกิาร  .........................  คน 

(๕) ทอ้งทีท่ีท่ าการขนส่ง 

ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนสง่ท าการขนส่งในทอ้งทีด่งันี้  .................................  
 ...........................................................................................................................................................  

(๖) มาตรฐานบรกิาร 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งบรกิารโดยมมีาตรฐานดงันี้ 
(ก)  ............................................................  
(ข)  ............................................................  
(ค)  ............................................................  



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๐๓ 

๒๑ 

 

(๗) สถานทีห่ยุดและจอดเพือ่ขนถ่ายสตัวห์รอืสิง่ของ 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งใหร้ถหยุดและจอดเพื่อขนถ่ายสตัว์หรอืสิง่ของ 
ณ สถานทีด่งันี้  ...................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  

(๘) สถานทีเ่กบ็ ซ่อม และบ ารุงรกัษารถ 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งมสีถานทีเ่กบ็ ซ่อม และบ ารุงรกัษารถดงันี้ 
(ก) สถานทีเ่กบ็รถตัง้อยู่ที ่ ............................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
(ข) สถานทีซ่่อมและบ ารุงรกัษารถตัง้อยู่ที ่ ....................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
(๙) เงือ่นไขอืน่  ..................................................................................................................  

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



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๐๔ 

๒๒ 

 

ล าดบัที ่ รายการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขและหรอืรายละเอยีดในใบอนุญาต วนั/เดอืน/ปี ลงชื่อนายทะเบยีน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๐๕ 

๒๓ 

 

ค าเตอืน 

 

(๑) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู ้ใด ไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขหลงัใบอนุญาตนี้ 
มคีวามผดิต้องระวางโทษปรบัไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และอาจถูกเพกิถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ 
แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) ผู้ไดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ด เพิม่ ลด หรอืยกเว้นค่าขนส่ง หรอืค่าบรกิาร 
โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ด ใชห้รอืยอมใหบุ้คคลอื่นใชร้ถทีไ่ดร้บัอนุญาต
ท าการขนส่งนอกทอ้งที่ทีไ่ดร้บัอนุญาต โดยไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นหนังสอืจากนายทะเบยีน หรอืผูซ้ึ่ง
นายทะเบยีนมอบหมายตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิ
ตอ้งระวางโทษปรบัคนัละไมเ่กนิ ๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ วนั จนกว่าจะปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

(๔) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางผูใ้ด กระท าการขนส่งอนัมลีกัษณะ
เช่นเดยีวหรอืคล้ายกบัผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง หรอืมลีกัษณะเป็นการแย่ง
ผลประโยชน์กับผู้ได้ร ับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางในเส้นทางที่ผู้ได้รบัใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งประจ าทางได้รบัใบอนุญาตตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบญัญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัตัง้แต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(๕) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ใช้รถผดิประเภทตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  
โดยไม่ได้ร ับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนเป็นครัง้คราวตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม แห่ง
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิ ๑ ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 
๒๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

(๖) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่แสดงใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรอื
ใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ตัง้ส านักงานของผู้ได้ร ับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ แห่ง
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท  

(๗) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่ปิดประกาศอตัราค่าขนส่งและค่าบรกิาร 
สถานที่หยุดและจอดเพื่อขนถ่ายสตัว์ หรอืสิง่ของไว ้ณ ที่ซึ่งอธบิดกี าหนดตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง 
แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๐๖ 

๒๔ 

 

(๘) ผู ้ได ้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู ้ใด ไม่ยื่นค าขอรบัใบแทนใบอนุญาตต่อ
นายทะเบยีนภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัทีไ่ดท้ราบถงึการสญูหาย ถูกท าลายหรอืช ารุดในสาระส าคญัของ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบั
ไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท 

(๙) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่ส่งคืนใบอนุญาตที่ถูกสัง่เพิกถอนต่อ
นายทะเบยีนภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัทีถู่กสัง่เพกิถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบญัญตัิ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท 

(๑๐) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ด มคีวามประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต 
ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตัิการขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๑๑) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด เลกิใช้รถที่จดทะเบยีนแล้วโดยไม่แจ้งเป็น
หนังสอืใหน้ายทะเบยีนทราบ และไม่น าแผ่นป้ายเลขทะเบยีนรถคนืแก่นายทะเบยีนภายใน ๑๕ วนั 
นับแต่วนัที่เลกิใชร้ถนัน้ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบญัญตัิการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิ
ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑๐,๐๐๐ บาท 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๐๗ 

ขส.บ. ๑๒ จ. 
 

(ครุฑ) 
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

โดยรถขนาดเลก็ 

   
 

ใบอนุญาตที ่ ......................... / .............................  
 

นายทะเบยีนออกใบอนุญาตให ้ ...........................................................................................  
ส านกังานชือ่  ..................................... อยู่เลขที ่ .................  ตรอก/ซอย  ............................................  
ถนน  ....................................  หมูท่ี ่ ........................  ต าบล/แขวง  .....................................................  
อ าเภอ/เขต  .................................................................................  จงัหวดั  ..........................................  
มสีทิธปิระกอบการขนส่งโดยรถขนาดเลก็ ในเสน้ทาง  ..........................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
ใบอนุญาตฉบบันี้ใหม้อีายุ ๕ ปี นบัตัง้แต่วนัที ่ ..........  เดอืน  ....................................  พ.ศ.  ................  
ถงึวนัที ่ .............  เดอืน  ............................................. พ.ศ.  ...................  
โดยให้ปฏบิตัิตามกฎหมายและเงื่อนไขที่นายทะเบยีนก าหนดตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบญัญตัิ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในใบอนุญาตนี้ 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ .............  เดอืน  ........................................  พ.ศ.  ........................  
 
 
 

  .........................................................  
นายทะเบยีน 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๐๘ 

๒๖ 

 

เงือ่นไข 

 

(๑) ลกัษณะและจ านวนรถ 

ผู ้ได ้ร บั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งต ้องใช ้รถที ่ม ลี กัษณะเป็นรถขนาดเล ็ก 
จ านวนอย่างน้อย  .................  คนั อย่างมาก  ..........................  คนั 

(๒) สขีองรถ และเครือ่งหมาย 

(ก) ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งใชส้ ี .................................  เป็นสตีวัถงัรถ 

(ข) ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งใชเ้ครือ่งหมายตามแบบทีแ่นบทา้ยใบอนุญาต
เป็นเครือ่งหมายทีต่อ้งใหป้รากฏประจ ารถทุกคนั โดยแสดงไวท้ีด่า้นนอกตวัรถทัง้สองขา้ง 

(๓) จ านวนทีน่ัง่ เกณฑน์ ้าหนกับรรทุก และวธิกีารบรรทุก 

(ก) รถที่น ามาใช้ในการขนส่งแต่ละคนัต้องมจี านวนที่นัง่ส าหรบัผู้โดยสารและหรอืมทีี่
ส าหรบับรรทุกสิง่ของรวมไปกบัผูโ้ดยสารตามทีก่รมการขนส่งทางบกก าหนด 

(ข) วธิกีารบรรทุกให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
ก าหนด 

(๔) เงือ่นไขอื่น  ..................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๐๙ 

๒๗ 
 

ล าดบัที ่ รายการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขและหรอืรายละเอยีดในใบอนุญาต วนั/เดอืน/ปี ลงชื่อนายทะเบยีน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๑๐ 

๒๘ 

 

ค าเตอืน 

 

(๑) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู ้ใด ไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขหลงัใบอนุญาตนี้ 
มคีวามผดิต้องระวางโทษปรบัไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และอาจถูกเพกิถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ 
แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) ผู้ไดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ด เพิม่ ลด หรอืยกเว้นค่าขนส่ง หรอืค่าบรกิาร
โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ด ใชห้รอืยอมใหบุ้คคลอื่นใชร้ถทีไ่ดร้บัอนุญาต
ท าการขนส่งนอกเส้นทาง โดยไม่ได้รบัอนุญาตเป็นหนังสอืจากนายทะเบยีน หรอืผู้ซึ่งนายทะเบียน
มอบหมายตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิต้องระวางโทษปรบั
คนัละไมเ่กนิ ๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ วนั จนกว่าจะปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

(๔) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ใช้รถผิดประเภทตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
โดยไม่ได้ร ับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนเป็นครัง้คราวตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม แห่ง
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิ ๑ ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 
๒๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

(๕) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่แสดงใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรอื
ใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ตัง้ส านักงานของผู้ได้ร ับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ แห่ง
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท  

(๖) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่ปิดประกาศเส้นทางที่ใช้ในการประกอบ 
การขนส่ง อัตราค่าขนส่งและค่าบริการไว้ ณ ที่ซึ่งอธิบดีก าหนดตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่ง
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท 

(๗) ผู ้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู ้ใด ไม่ยื่นค าขอรบัใบแทนใบอนุญาตต่อ
นายทะเบยีนภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัทีไ่ดท้ราบถงึการสญูหาย ถูกท าลายหรอืช ารุดในสาระส าคญัของ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบั
ไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท 

(๘) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่ส่งคืนใบอนุญาตที่ถูกสัง่เพิกถอนต่อ
นายทะเบยีน ภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัทีถู่กสัง่เพกิถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบญัญตัิ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๑๑ 

๒๙ 

 

(๙) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ด เลกิประกอบการขนส่งในระหว่างทีใ่บอนุญาต
ยงัไม่สิ้นอายุ โดยไม่แจ้งความประสงค์เป็นหนังสอืให้นายทะเบยีนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วนั 
ก่อนวนัเลิกประกอบการขนส่งตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบญัญัติขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๑๐) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด มีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  
ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่ น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห่ ง
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๑๑) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด เลกิใช้รถที่จดทะเบยีนแล้วโดยไม่แจ้งเป็น
หนังสอืใหน้ายทะเบยีนทราบ และไม่น าแผ่นป้ายเลขทะเบยีนรถคนืแก่นายทะเบยีนภายใน ๑๕ วนั 
นับแต่วนัที่เลกิใชร้ถนัน้ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบญัญตัิการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิ
ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑๐,๐๐๐ บาท 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๑๒ 

ขส.บ. ๑๒ ฉ. 
 

 
 
 

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งสว่นบุคคล 

ดว้ยรถทีใ่ชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสาร๑๐๕ 

   
 

ใบอนุญาตที ่ ......................... / .............................  
นายทะเบยีนออกใบอนุญาตให ้ ...........................................................................................  

ส านกังานชือ่  ....................................................................................... อยู่เลขที ่ ...............................  
ตรอก/ซอย  ................................................  ถนน  .............................................  หมูท่ี ่ ......................  
ต าบล/แขวง  .................................  อ าเภอ/เขต  .....................  จงัหวดั  ..............................................  
มสีทิธปิระกอบการขนส่งส่วนบุคคล ใบอนุญาตฉบบันี้ใหม้อีายุ ๕ ปี นบัตัง้แต่วนัที ่ ...............................  
เดอืน  ...........................  พ.ศ.  .......................  ถงึวนัที ่ ..........  เดอืน  ...............  พ.ศ.  ......................  
โดยใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย และเงือ่นไขทีน่ายทะเบยีนก าหนดตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบญัญตัิ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๕) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในใบอนุญาตนี้ 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ..............  เดอืน  ..............................  พ.ศ.  ............  
 
 
 

  ...........................................................  
นายทะเบยีน 

                                                                                 

๑๐๕ ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลดว้ยรถที่ใชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสาร (ขส.บ. ๑๒ 
ฉ.) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบญัญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๑๓ 

เงือ่นไข 

 

(๑) จ านวนรถ 

ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องใช้รถที่มีล ักษณะตามที่ก าหนดไว้ใน (๒) 
จ านวนไมเ่กนิ ...............  คนั 

 

(๒) ลกัษณะ ชนิด ขนาดของรถ และเครือ่งหมาย 

(ก) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตอ้งใชร้ถทีใ่ชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสาร 

มาตรฐาน  .....................................................................................  จ านวน  .................................  คนั 

มาตรฐาน  .....................................................................................  จ านวน  .................................  คนั 

มาตรฐาน  .....................................................................................  จ านวน  .................................  คนั 

มาตรฐาน  .....................................................................................  จ านวน  .................................  คนั 

มาตรฐาน  .....................................................................................  จ านวน  .................................  คนั 

มาตรฐาน  .....................................................................................  จ านวน  .................................  คนั 

มาตรฐาน  .....................................................................................  จ านวน  .................................  คนั 

(ข) ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งใชเ้ครือ่งหมายตามแบบทีแ่นบทา้ยใบอนุญาต 
ถา้ม ีเป็นเครือ่งหมายทีต่อ้งใหป้รากฏประจ ารถทุกคนั โดยแสดงไวท้ีด่า้นนอกตวัรถทัง้สองขา้ง 

 

(๓) สถานทีเ่กบ็ ซ่อม และบ ารุงรกัษารถ 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งมสีถานทีเ่กบ็ ซ่อม และบ ารุงรกัษารถดงันี้ 
(ก) สถานทีเ่กบ็รถตัง้อยู่ที ่ ...........................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
(ข) สถานทีซ่่อมและบ ารุงรกัษารถตัง้อยู่ที ่ ....................................................................  

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

(๔) จ านวนผูป้ระจ ารถ 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งมผีูข้บัรถอย่างน้อยดงันี้  ..................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 

(๕) เงือ่นไขอืน่  ..................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๑๔ 

 

ล าดบัที ่ รายการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขและหรอืรายละเอยีดในใบอนุญาต วนั/เดอืน/ปี ลงชื่อนายทะเบยีน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๑๕ 

ค าเตอืน 

 

(๑) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ด ไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นใบอนุญาตนี้ 
มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๕๐,๐๐๐ บาท และอาจถูกเพกิถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) ผู้ได้รบัอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ใช้หรอืยอมให้บุคคลอื่นใช้รถที่ได้รบัอนุญาต
ท าการขนส่งนอกทอ้งทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาต โดยไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นหนังสอืจากนายทะเบยีน หรอืผูซ้ึ่ง
นายทะเบยีนมอบหมายตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิ
ตอ้งระวางโทษปรบัคนัละไมเ่กนิ ๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ วนั จนกว่าจะปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

(๓) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ใช้รถผดิประเภทตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  
โดยไม่ได้ร ับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนเป็นครัง้คราวตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม  
แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิ ๑ ปี หรอืปรบัไมเ่กนิ 
๒๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

(๔) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ด ไม่แสดงใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หรอื
ใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ตัง้ส านักงานของผู้ได้รบัใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ แห่ง
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท 

(๕) ผู ้ได ้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู ้ใด ไม่ยื่นค าขอรบัใบแทนใบอนุญาตต่อ
นายทะเบยีนภายใน ๑๕ วนั นับแต่วนัที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรอืช ารุดในสาระส าคัญ 
ของใบอนุญาตตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิด 
ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท 

(๖) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่ส่งคืนใบอนุญาตที่ถูกสัง่เพิกถอนต่อ
นายทะเบยีนภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัทีถู่กสัง่เพกิถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบญัญตัิ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท 

(๗) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ด มคีวามประสงคจ์ะขอต่ออายุใบอนุญาตตอ้งยื่น
ค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๘) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด เลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้วโดยไม่แจ้งเป็น
หนังสอืใหน้ายทะเบยีนทราบ และไม่น าแผ่นป้ายเลขทะเบยีนรถคนืแก่นายทะเบยีนภายใน ๑๕ วนั 
นับแต่วนัทีเ่ลกิใชร้ถนัน้ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิ
ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑๐,๐๐๐ บาท 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๑๖ 

ขส.บ. ๑๒ ช. 
 

 
 
 

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งสว่นบุคคล 

ดว้ยรถทีใ่ชใ้นการขนส่งสตัวห์รอืสิง่ของ๑๐๖ 

   
 

ใบอนุญาตที ่ ......................... / .............................  
นายทะเบยีนออกใบอนุญาตให ้ ...........................................................................................  

ส านกังานชือ่  ............................................................................  อยู่เลขที ่ ..........................................  
ตรอก/ซอย  ............................................  ถนน ........................................  หมูท่ี ่ ................................  
ต าบล/แขวง  .................................  อ าเภอ/เขต  ......................................  จงัหวดั  .............................  
มสีทิธปิระกอบการขนส่งส่วนบุคคล ใบอนุญาตฉบบันี้ใหม้อีายุ ๕ ปี นบัตัง้แต่วนัที ่ ...............................  
เดอืน  ...........................  พ.ศ.  .......................  ถงึวนัที ่ ..........  เดอืน  .................  พ.ศ.  ....................  
โดยใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย และเงือ่นไขทีน่ายทะเบยีนก าหนดตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบญัญตัิ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก (ฉบบัที ่๕) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในใบอนุญาตนี้ 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ................  เดอืน  ..........................  พ.ศ. .............  
 
 
 

  ...........................................................  
นายทะเบยีน 

                                                                                 

๑๐๖ ใบอนุญาตประกอบการขนสง่ส่วนบุคคลดว้ยรถทีใ่ชใ้นการขนสง่สตัวห์รอืสิง่ของ (ขส.บ. ๑๒ ช.) 
แก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๔๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบญัญตัิการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๑๗ 

เงือ่นไข 

 

(๑) จ านวนรถ 

ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องใช้รถที่มีล ักษณะตามที่ก าหนดไว้ใน (๒) 
จ านวนไมเ่กนิ .....................  คนั 

 

(๒) ลกัษณะ ชนิด ขนาดของรถ และเครือ่งหมาย 

(ก) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ตอ้งใชร้ถทีใ่ชใ้นการขนส่งสตัวห์รอืสิง่ของ 

ลกัษณะ  .................................................................................  จ านวน  ........................................  คนั 

ลกัษณะ  .................................................................................  จ านวน  ........................................  คนั 

ลกัษณะ  .................................................................................  จ านวน  ........................................  คนั 

ลกัษณะ  .................................................................................  จ านวน  ........................................  คนั 

ลกัษณะ  .................................................................................  จ านวน  ........................................  คนั 

ลกัษณะ  .................................................................................  จ านวน  ........................................  คนั 

ลกัษณะ  .................................................................................  จ านวน  ........................................  คนั 

ลกัษณะ  .................................................................................  จ านวน  ........................................  คนั 

ลกัษณะ  .................................................................................  จ านวน  ........................................  คนั 

(ข) ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งใชเ้ครือ่งหมายตามแบบทีแ่นบทา้ยใบอนุญาต 
ถา้ม ีเป็นเครือ่งหมายทีต่อ้งใหป้รากฏประจ ารถทุกคนั โดยแสดงไวท้ีด่า้นนอกตวัรถทัง้สองขา้ง 

 

(๓) สถานทีเ่กบ็ ซ่อม และบ ารุงรกัษารถ 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งมสีถานที่เกบ็ ซ่อม และบ ารุงรกัษารถดงันี้ 
(ก) สถานทีเ่กบ็รถตัง้อยู่ที ่ ...........................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
(ข) สถานทีซ่่อมและบ ารุงรกัษารถตัง้อยู่ที ่ ....................................................................  

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

(๔) จ านวนผูป้ระจ ารถ 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งตอ้งมผีูข้บัรถอย่างน้อยดงันี้  ..................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๑๘ 

- ๒ - 
 

(๕) เงือ่นไขอืน่  ..................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๑๙ 

 

ล าดบัที ่ รายการเปลีย่นแปลงเงื่อนไขและหรอืรายละเอยีดในใบอนุญาต วนั/เดอืน/ปี ลงชื่อนายทะเบยีน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๒๐ 

ค าเตอืน 

 

(๑) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ด ไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นใบอนุญาตนี้ 
มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๕๐,๐๐๐ บาท และอาจถูกเพกิถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) ผู้ได้รบัอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ใช้หรอืยอมให้บุคคลอื่นใช้รถที่ได้รบัอนุญาต
ท าการขนส่งนอกทอ้งทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาต โดยไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นหนังสอืจากนายทะเบยีน หรอืผูซ้ึ่ ง
นายทะเบยีนมอบหมายตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิ
ตอ้งระวางโทษปรบัคนัละไมเ่กนิ ๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ วนั จนกว่าจะปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

(๓) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ใช้รถผดิประเภทตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  
โดยไม่ได้ร ับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนเป็นครัง้คราวตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม  
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี  
หรอืปรบัไมเ่กนิ ๒๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

(๔) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ด ไม่แสดงใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  
หรอืใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ตัง้ส านักงานของผู้ได้รบัใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ แห่ง
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท  

(๕) ผู ้ได ้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู ้ใด ไม่ยื่นค าขอรบัใบแทนใบอนุญาตต่อ
นายทะเบยีนภายใน ๑๕ วนั นับแต่วนัที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรอืช ารุดในสาระส าคญั 
ของใบอนุญาตตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิด 
ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท 

(๖) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่ส่งคืนใบอนุญาตที่ถูกสัง่เพิกถอนต่อ
นายทะเบยีนภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัทีถู่กสัง่เพกิถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบญัญตัิ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท 

(๗) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ด มคีวามประสงคจ์ะขอต่ออายุใบอนุญาตตอ้งยื่น
ค าขอก่อนใบอนุญาตสิน้อายุตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๘) ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ใด เลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้วโดยไม่แจ้งเป็น
หนังสอืใหน้ายทะเบยีนทราบ และไม่น าแผ่นป้ายเลขทะเบยีนรถคนืแก่นายทะเบยีนภายใน ๑๕ วนั 
นับแต่วนัทีเ่ลกิใชร้ถนัน้ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิ
ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ ๑๐,๐๐๐ บาท 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๒๑ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจากมาตรา ๒๓ วรรคสอง 
และมาตรา ๒๘ วรรคสี ่แห่งพระราชบญัญตัิการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บญัญัติว่า
การขออนุญาตและการอนุญาตใหป้ระกอบการขนส่งประจ าทาง การขนส่งไม่ประจ าทาง 
การขนส่งโดยรถขนาดเลก็ และการขนส่งส่วนบุคคล และการขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๒๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๐๗ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง 
ฉบบัที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึง่ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขออนุญาตและการอนุญาตใหป้ระกอบการขนส่ง
ประเภทต่าง ๆ ยังไม่มีบทบัญญัติโดยเฉพาะเกี่ยวกับการปิดประกาศการรบัค าขอ
อนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง  ดังนั ้น เพื่ อให้การพิจารณาอนุญาตแก่
ผูป้ระกอบการขนส่งประจ าทางเป็นไปด้วยความเป็นธรรม สมควรให้มกีารปิดประกาศ
การรบัค าขออนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทางเป็นการทัว่ไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่ า
สามสบิวนั  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๐๘ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจากปัจจุบนัการให้บรกิาร
แก่ผู้โดยสารส าหรบัรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๑ (รถปรบัอากาศพิเศษ) 
ไดร้บัความนิยมจากประชาชนผู้ใช้บรกิารเพิม่ขึน้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและพฒันาการ
ใหบ้รกิารดา้นการขนส่งผูโ้ดยสาร สมควรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎกระทรวง ฉบบัที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อแก้ไขลกัษณะ 
ของรถที่จะได้รบัอนุญาตให้ใชใ้นการประกอบการขนส่งผู้โดยสารดงักล่าวให้เหมาะสม
และอ านวยความสะดวกแก่ผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๐๙ 

                                                                                 
๑๐๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนที ่๕/หน้า ๓/๑๕ มกราคม ๒๕๒๘ 
๑๐๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖/ตอนที ่๗๐/ฉบบัพเิศษ หน้า ๓/๑ พฤษภาคม ๒๕๓๒ 
๑๐๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๑๑๒/หน้า ๖/๖ พฤศจกิายน ๒๕๓๕ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๒๒ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบนั
ผู ้ประกอบกิจการขนส่งได้น ารถโดยสารมาตรฐาน ๔ (สองชัน้) ไปใช้ท าการขนส่ง
ผูโ้ดยสารระหว่างจงัหวดัเป็นจ านวนมาก สมควรแกไ้ขเพิม่เตมิลกัษณะของรถทีใ่ชใ้น
การขนส่งผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๔ เสยีใหม่ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพการใชง้าน และเพื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บรกิารให้มากยิง่ขึน้  จงึจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๔๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๑๐ 

 

ข้อ ๒  ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผูโ้ดยสารและใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลดว้ยรถที่ใชใ้นการขนส่งสตัว์หรอื
สิง่ของทีน่ายทะเบยีนไดอ้อกใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตก่อนวนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั 
ใหใ้ชไ้ดต่้อไปจนกว่าจะสิน้อายุ 

 

ขอ้ ๓  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก าหนดเกา้สบิวนันับแต่วนัประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจากมาตรา ๓๔ (๔) 
แห่งพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ
การขนส่งทางบก (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ บญัญัติว่า ในการออกใบอนุญาตประกอบ 
การขนส่งส่วนบุคคลให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกบัจ านวนผู้ประจ ารถตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางก าหนดไว้ในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง แต่โดยที่ปัจจุบันแบบใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล 
ทีก่ าหนดไวท้า้ยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่มชี่องรายการบนัทกึเงื่อนไขเกีย่วกบัจ านวนผูป้ระจ ารถ
ไว้ในแบบใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล สมควรปรบัปรุงแบบใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลดงักล่าวเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกบับทบญัญัติ
แห่งพระราชบญัญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ดงักล่าว  
จึงจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 

                                                                                 

๑๑๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐/ตอนที ่๑๙๖/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑๖/๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๓๖ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๒๓ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔) 
ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๑๑ 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ ง แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ผูใ้ดประสงคจ์ะน ารถทีย่งัมไิดจ้ดทะเบยีนตามมาตรา ๘๑ หรอืรถทีเ่ลกิใช้
ตามมาตรา ๗๙ มาใช้เพื่อขายหรอืเพื่อซ่อม ให้ยื่นค าขอรบัใบอนุญาตและเครื่องหมาย
ตามแบบของกรมการขนสง่ทางบก พรอ้มดว้ยหลกัฐาน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) บุคคลธรรมดา 

(ก) ภาพถ่ายบตัรประจ าตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบส าคญัประจ าตัว
คนต่างดา้ว 

(ข) ส าเนาหรอืภาพถ่ายทะเบยีนบา้น 

(๒) หา้งหุน้สว่นสามญั 

(ก) รายชื่อผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(ข) ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืภาพถ่ายใบส าคญัประจ าตวั
คนต่างดา้วของผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(ค) ส าเนาหรอืภาพถ่ายทะเบยีนบา้นของผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(๓) หา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีน หรอืหา้งหุน้สว่นจ ากดั 

หนังสอืรบัรองของนายทะเบยีนหุน้ส ่วนบรษิทัแสดงการจดทะเบยีน 
เป็นหา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่นจ ากดั 

(๔) บรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั 

(ก) หนังสอืรบัรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบรษิัทแสดงการจดทะเบียน 
เป็นบรษิทัจ ากดั หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั 

(ข) ส าเนาหรอืภาพถ่ายหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัฉบบัตพีมิพ ์

 

ขอ้ ๒  การยื่นค าขอรบัใบอนุญาตและเครื่องหมายตามกฎกระทรวงนี้ ใหย้ื่นต่อ
กรมการขนส่งทางบก ส าหรบัในจงัหวดัอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครจะยื่ นค าขอรบั
ใบอนุญาตและเครื่องหมายต่อส านกังานขนสง่จงัหวดันัน้ ๆ กไ็ด ้

                                                                                 

๑๑๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๘/ตอนที ่๒๑๒/ฉบบัพเิศษ หน้า ๓๖/๒๕ ธนัวาคม ๒๕๒๔ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๒๔ 

ขอ้ ๓  ใบอนุญาตใหน้ ารถทีย่งัมไิด้จดทะเบยีนตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง หรอื
รถที่เลิกใช้ตามมาตรา ๗๙ มาใช้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม ให้ใช้แบบใบอนุญาตท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

 

ขอ้ ๔  เครื่องหมายส าหรบัรถทีไ่ดร้ับอนุญาตใหน้ ามาใช้เพื่อขายหรอืเพื่อซ่อม
ตามกฎกระทรวงนี้ให้มลีกัษณะเป็นแผ่นอลูมเินียมอัดวสัดุสะท้อนแสงรูปสีเ่หลีย่มผนืผ้า 
พื้นเป็นสแีดงขนาดกว้าง ๑๕.๒๐ เซนติเมตร ยาว ๓๐ เซนติเมตร แบ่งออกเป็นสองบรรทดั 
บรรทดับนเป็นตวัเลขอารบคิหา้หลกั ขนาดสูง ๗ เซนตเิมตร กวา้ง ๓ เซนติเมตร และ 
มตีรากรมการขนส่งทางบกอยู่ขา้งหน้า บรรทดัล่างเป็นตวัอกัษรมขีอ้ความว่า “ใช้เพื่อขาย
หรอืเพื่อซ่อม” ขนาดสูง ๒ เซนติเมตร กว้าง ๑.๕๐ เซนติเมตร ตัวเลขและตัวอกัษร 
อดัเป็นรอยดุนสขีาว  ทัง้นี้ ตามทีก่รมการขนสง่ทางบกจดัท าขึน้ 

 

ขอ้ ๕  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหน้ ารถทีย่งัมไิดจ้ดทะเบยีนตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง 
หรือรถที่เลิกใช้ตามมาตรา ๗๙ มาใช้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อมนัน้ ต้องติดภาพถ่าย
ใบอนุญาตไวท้ี่กระจกหน้ารถด้านในหนัขอ้ความด้านหน้าของใบอนุญาตออกดา้นนอก 
และติดเครื่องหมายส าหรับรถที่ได้รบัอนุญาตให้น ามาใช้เพื่อขายหรือเพื่ อซ่อมไว้ที่
ดา้นหน้ารถหนึ่งแผ่น และดา้นทา้ยรถหนึ่งแผ่น ณ ทีท่ีเ่หน็ไดช้ดั 

ให้ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งบนัทกึการเดนิทางแต่ละครัง้ลงในภาพถ่าย
ใบอนุญาตตามแบบบนัทกึการเดนิทางทา้ยกฎกระทรวงนี้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

รอ้ยต ารวจโท ชาญ  มนูธรรม 

รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

ปฏบิตัริาชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๒๕ 

(ครุฑ) 
 

ใบอนุญาตใหน้ ารถมาใชเ้พื่อขายหรอืเพื่อซ่อม 

   
 

ใบอนุญาตที ่ ............. / ..............  
 

ใบอนุญาตฉบบันี้ใหไ้วแ้ก ่

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

 

อยู่เลขที ่ ...............  ตรอก/ซอย  ....................................  ถนน  ......................................  
หมู่ที ่ ............. ต าบล/แขวง  ......................................  อ าเภอ/เขต  ................................  
จงัหวดั  .......................  เพื่อแสดงว่าเป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตใหน้ ารถทีอ่ยู่ในความครอบครอง 

มาใชเ้พื่อขายหรอืเพื่อซ่อม โดยออกเครื่องหมาย เลขที ่ ............  ถงึเลขที ่ .....................  
ทัง้นี้ ใหใ้ชไ้ดจ้นถงึวนัที ่..........  เดอืน  .............  พ.ศ.  ...........................  
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ .........  เดอืน  .......................  พ.ศ.  ..................  
 
 
 

 ...............................................  
นายทะเบยีนกลาง 

 
 

บนัทกึการเดนิทาง 

 

วนัที ่ ........  เดอืน  ...............  พ.ศ.  ............  
 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประสงคจ์ะใชร้ถ ชนิด  ..........................................................  
หมายเลขตวัถงัหรอืโครงคสัซ ี ....................  หมายเลขเครื่องยนต ์ ................................  
เดนิทางจาก  ....................  ไป  .................................  เพื่อ ...........................................  
ระหว่างวนัที ่ .........  เดอืน  ..................  พ.ศ.  ........  ถงึวนัที ่ .......  เดอืน  ....................   
พ.ศ.  .........  
 
 
 

(ลายมอืชื่อ)  .......................  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาต 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๒๖ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจากมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบญัญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บญัญตัิว่า รถที่ยงัมไิด้จดทะเบยีน
ตามพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ หรอืรถทีเ่ลกิใชต้ามมาตรา ๗๙ 
แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ถ้าจะน ามาใชเ้พื่อขายหรอืเพื่อซ่อม 
ตอ้งมใีบอนุญาตและเครื่องหมายโดยเฉพาะตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  จงึจ าเป็นตอ้ง
ออกกฎกระทรวงนี้ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๒๗ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) 
ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๑๒ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัิ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

หมวด ๑ 

สภาพ เครื่องอุปกรณ์ และสว่นควบของรถทีใ่ชใ้นการ 

ขนสง่ผูโ้ดยสาร และรถขนาดเลก็ 

   
 

สว่นที ่๑ 

เครื่องอุปกรณ์และสว่นควบของรถทีใ่ชใ้นการขนสง่ผูโ้ดยสาร 

มาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ มาตรฐาน ๓ มาตรฐาน ๔ มาตรฐาน ๖ 

มาตรฐาน ๗ และรถขนาดเลก็ 

   
 

ขอ้ ๑๑๑๓  รถทีใ่ชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ มาตรฐาน ๓ 
มาตรฐาน ๔ มาตรฐาน ๖ มาตรฐาน ๗ และรถขนาดเล็ก จะต้องมีเครื่องอุปกรณ์ 
และสว่นควบ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) คสัซ ีตามแบบทีอ่ธบิดใีหค้วามเหน็ชอบ  แต่ทัง้นี้ จะต้องประกอบดว้ย 

(ก) โครงคสัซี ท าด้วยโลหะแขง็แรงตลอดความยาวของตัวถังรถ เมื่อต่อ
ตวัถงัแลว้สามารถรบัน ้าหนกัเตม็อตัราบรรทุกไดทุ้กสภาพการใชง้านของรถ 

(ข) กนัชนหน้าและกนัชนทา้ย ที่ตดิตัง้เสมอกบัหน้ารถและท้ายรถหรอืยื่น
จากหน้ารถและทา้ยรถระยะห่างพอสมควร 

(ค) ระบบบงัคบัเลีย้ว ทีท่ างานไดค้ล่องตวั พวงมาลยัต้องอยู่ในต าแหน่งที่
ผูข้บัรถสามารถบงัคบัรถไดส้ะดวกและปลอดภยั กลไกบงัคบัต้องไม่สมัผสักบัส่วนอื่นใด

                                                                                 

๑๑๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๙/ตอนที ่๑๙/ฉบบัพเิศษหน้า ๑/๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๒๕ 
๑๑๓ ข้อ ๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๒๘ 

ของรถ อตัราส่วนระหว่างมุมหมุนของพวงมาลยักบัมุมเลีย้วของล้อทัง้ซ้ายและขวาต้อง
ใกล้เคยีงกนั แรงที่ใช้หมุนพวงมาลยัให้รถเลี้ยวซ้ายหรอืขวาจะต้องใกล้เคยีงกนัและไม่มาก
เกนิสมควร รวมทัง้ตอ้งมรีศัมวีงเลีย้วและระยะทา้ยปัดของรถตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

กรณีรถทีม่คีวามยาวมากกว่า ๑๒ เมตร ต้องมรีะบบบงัคบัเลีย้ว 
ทีเ่พลาลอ้ทา้ยดว้ย 

(ง) กงล้อท าด้วยโลหะ และยางเป็นชนิดกลวงสบูลม ที่มขีนาดสามารถรบั
น ้าหนกัเตม็อตัราบรรทุกไดโ้ดยปลอดภยั 

(จ) เพลาลอ้ ทีม่ขีนาดสามารถรบัน ้าหนกัเตม็อตัราบรรทุกไดโ้ดยปลอดภยั 

กรณีรถทีม่คีวามยาวมากกว่า ๑๒ เมตร ตอ้งมเีพลาลอ้ไม่น้อยกว่า ๓ เพลาลอ้ 

(ฉ) สปรงิ มขีนาดสามารถรบัน ้าหนักและการสัน่สะเทอืนของตวัรถเตม็อตัรา
บรรทุกได้โดยปลอดภยั และมีเครื่องผ่อนคลายความสัน่สะเทอืนที่ล้อทุกล้อ เพลาละ
ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด ซึง่สามารถผ่อนคลายความสัน่สะเทอืนไดต้ามสมควร 

ส าหรบัรถทีใ่ชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๓ (จ) มาตรฐาน ๓ (ฉ) 
และรถขนาดเลก็ จะมเีครื่องผ่อนคลายความสัน่สะเทอืนเฉพาะเพลาหน้ากไ็ด้ 

(ช) แผ่นบงัโคลนที่ลอ้ทุกล้อ มขีนาดอย่างน้อยเต็มความกวา้งของยางล้อ 
ท าดว้ยโลหะ ยาง หรอืวสัดุอื่นใด  ทัง้นี้ อาจใชพ้ื้นรถทีเ่ป็นโลหะแทนแผ่นบงัโคลนได ้
แต่ด้านหลังล้อทุกล้อต้องมีแผ่นยางแขวนไว้เต็มความกว้างของยางล้อ ระยะห่าง
พอสมควร และสว่นล่างสดุของแผ่นบงัโคลนตอ้งสงูจากพืน้ราบไม่เกนิ ๒๕ เซนตเิมตร 

(ซ) หา้มลอ้มอื ทีม่ปีระสทิธภิาพตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ฌ) หา้มลอ้เทา้ ทีบ่งัคบัทีล่อ้ทุกลอ้ ซึง่ต้องมคีุณลกัษณะ ระบบการท างาน 
และประสทิธภิาพตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

รถทีใ่ชใ้นการขนสง่ผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๖ จะต้องมรีะบบหา้มลอ้ฉุกเฉิน
ทีส่ามารถท าใหร้ถตอนทา้ยหยุดไดโ้ดยอตัโนมตัใินกรณีทีร่ถพ่วงหลุดจากรถตอนหน้า 

(ญ) เครื่องก าเนิดพลงังาน ทีส่ามารถขบัเคลื่อนรถในสภาพใชง้านตามปกติ
ทีม่นี ้าหนกัเตม็อตัราบรรทุกไดอ้ย่างเหมาะสม ต้องมคีุณลกัษณะ ระบบการท างาน ก าลงั 
และไม่ก่อใหเ้กดิมลพษิทางอากาศและเสยีงตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด รวมทัง้ต้องมี
ฝาครอบเครื่องก าเนิดพลงังานขนาดปิดเครื่องไดส้นิทและสามารถเกบ็เสยีงไดต้ามสมควร 

(ฎ) ระบบไอเสยี ที่มีเครื่องระงบัเสยีงและมีการบังหรอืกนัท่อไอเสยีมิให้
สมัผสักบัวสัดุติดไฟง่ายอนัเป็นส่วนประกอบของรถ ส่วนปลายของท่อไอเสยีต้องขนาน
กบัผวิทางและตรงออกทา้ยรถ 

ส าหรบัรถทีใ่ชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารทีม่ทีางขึน้ลงดา้นทา้ยรถ ส่วนปลาย
ทอ่ไอเสยีตอ้งขนานกบัผวิทางและเบนออกตรงมุมทา้ยรถดา้นขวา 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๒๙ 

(ฏ) ระบบส่งก าลงังาน ประกอบด้วย คลทัช์ เฟืองส่งก าลงั เพลาส่งก าลงั 
ขอ้ต่อและเฟืองทา้ย สามารถส่งก าลงัขบัเคลื่อนรถในขณะทีม่ีน ้าหนกัเตม็อตัราบรรทุกได้
โดยปลอดภยั และใหม้หี่วงหรอืโซ่รองรบัเพลาส่งก าลงัที่ท าดว้ยโลหะทีม่ขีนาดสามารถ
รองรบัเพลาสง่ก าลงัในกรณีทีห่ลุดหรอืขาดไม่ใหก้ระแทกผวิทางได ้

(ฐ) ระบบสตาร์ทเครื่องก าเนิดพลงังาน พร้อมสวทิช์ใช้การได้ดีที่ผู้ขบัรถ
สามารถสตารท์เครื่องไดจ้ากทีน่ัง่ผูข้บัรถ 

(ฑ)๑๑๔ ระบบไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยสายไฟฟ้า ฉนวน สวิตซ์ แบตเตอรี ่
และอุปกรณ์อื่นตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

จ านวน ขนาด คุณลกัษณะ ระบบการท างาน สมรรถนะ และประสทิธภิาพ
ของอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้า รวมทัง้การติดตัง้และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ให้เป็นไป
ตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ฒ) แตรสัญญาณชนิดไฟฟ้าเสียงเดียว ความดังของเสียงแตรจะต้อง 
อยู่ในเกณฑท์ีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ณ) ถงัเชือ้เพลงิ ทีใ่ชก้บัเครื่องก าเนิดพลงังานซึง่มสีภาพไม่รัว่ซมึ มฝีาปิด
อย่างดี และมีขนาดพอสมควร ติดตัง้ไว้ในที่ปลอดภัย ซึ่งป้องกันการเกิดเพลิงไหม ้
รวมทัง้ท่อสง่เชือ้เพลงิตอ้งมสีภาพด ีไม่รัว่ซมึหรอืเกดิอนัตรายไดง้่าย 

(ด) เครื่องวดัความเร็ว ที่สามารถอ่านความเร็วของรถเป็นกิโลเมตรต่อ
ชัว่โมง คลาดเคลื่อนไดไ้ม่เกนิรอ้ยละสบิ และจะต้องมแีสงสว่างใหส้ามารถอ่านความเรว็
ในเวลากลางคนืได ้

(ต) เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ที่มีคุณลักษณะและระบบ 
การท างานตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ถ)๑๑๕ ระบบหน่วงความเร็วของรถซึ่งท าหน้าที่ชะลอความเร็วรถ  
ซึง่มคีุณลกัษณะ ระบบการท างานสมรรถนะ และประสทิธภิาพของระบบหน่วงความเรว็
ของรถ รวมทัง้ประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีระบบหน่วงความเร็วของรถ  
ตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

ประเภทและลกัษณะของรถทีต่้องมเีครื่องบนัทกึขอ้มูลการเดนิทางของรถ
ตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

                                                                                 

๑๑๔ ขอ้ ๑ (๑) (ฑ) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความ
ในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๑๕ ข้อ ๑ (๑) (ถ) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๓๐ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบแบบคัสซีตาม 
วรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(๒) ตวัถงั ยดึตดิกบัโครงคสัซอีย่างมัน่คงแขง็แรง สามารถรบัน ้าหนักเตม็อตัรา
บรรทุกไดทุ้กสภาพการใชง้านของรถ รูปร่างภายนอกต้องไม่มสี่วนยื่นทีแ่หลมหรอืคม
อนัอาจก่อใหเ้กดิอนัตราย แบบตวัถงัของรถใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนดหรอืให้
ความเหน็ชอบ  แต่ทัง้นี้ จะตอ้งประกอบดว้ย 

(ก)๑๑๖ กระจกกนัลมหน้า กระจกกนัลมหลงั และส่วนประกอบของตัวถัง 
ทีเ่ป็นกระจก ตอ้งเป็นกระจกนิรภยัตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

กระจกกันลมหน้าต้องมีขนาดที่ผู้ข ับรถสามารถมองเห็นสภาพ
การจราจรได้ด ีและห้ามมใิห้น าวสัดุอื่นใดมาติดหรอืบงัส่วนหนึ่งส่วนใดของกระจก 
เว้นแต่เป็นการตดิเครื่องหมาย หรอืเอกสารตามทีก่ฎหมายก าหนด หรอืเป็นการตดิวสัดุ
เพื่อบงัหรอืกรองแสงแดด 

คุณลักษณะ ขนาด และประสิทธิภาพของวัสดุเพื่อบังหรือกรอง
แสงแดดทีก่ระจกกนัลมหน้าและกระจกกนัลมหลงั รวมทัง้ประเภทและลกัษณะของรถที่
ตอ้งตดิวสัดุเพื่อบงัหรอืกรองแสงแดด ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ข) กระจกเงาหรืออุปกรณ์ส าหรบัให้ผู้ขบัรถมองเห็นสภาพการจราจร
ดา้นขา้ง ดา้นหลงัและภายในรถไดอ้ย่างชดัเจน 

(ค) เครื่องปัดน ้าฝน มใีบปัดน ้าทีก่ระจกหน้ารถ และมขีนาดทีส่ามารถปัดน ้า
ไดเ้น้ือทีก่วา้งพอทีผู่ข้บัรถมองเหน็สภาพการจราจรดา้นหน้ารถไดอ้ย่างชดัเจน 

(ง) สภีายนอกและภายในซึง่มลีกัษณะเรยีบรอ้ย 

(จ) ตัวอกัษร ภาพ หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ด้านข้าง ด้านหน้า และด้าน
ทา้ยของตวัถงั ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ฉ) หลงัคา ท าดว้ยวสัดุทีม่ ัน่คงแขง็แรง สามารถกนัแดดกนัฝนได้ 
ส าหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๓ (จ) และ (ฉ)  

ในประเภทการขนส่งส่วนบุคคล หลังคาจะท าด้วยผ้าใบหรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพ 
ทดัเทยีมกนักไ็ด ้

(ช) พื้นรถ ที่มัน่คงแข็งแรง ส าหรับพื้นชัน้บนของรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๔ ต้องมัน่คงแขง็แรง มพีืน้ยางหรอืวสัดุอื่นทีม่คีุณภาพทดัเทยีมกนั 
ปเูตม็ความกวา้งและความยาวของพืน้รถ ใตพ้ืน้ชัน้บนตอ้งมฝ้ีากรุโดยทัว่ไป 

                                                                                 
๑๑๖ ขอ้ ๑ (๒) (ก) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความ

ในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๓๑ 

(ซ)๑๑๗ หน้าต่างทีด่า้นขา้งรถซึ่งมขีนาดและจ านวนตามสมควร บานหน้าต่าง
เป็นชนิดปิดเปิดได ้ท าด้วยวสัดุที่มัน่คงแขง็แรง สามารถกนัแดดกนัฝนได้ มกีลอนหรอื
สลกัส าหรบัยึด ถ้าบานหน้าต่างท าด้วยวสัดุโปร่งแสงต้องมีวสัดุส าหรบับังหรือกรอง
แสงแดด 

คุณลกัษณะ ขนาด และประสิทธิภาพของวสัดุส าหรบับังหรือกรอง
แสงแดดทีห่น้าต่างทีด่า้นขา้งรถ รวมทัง้ประเภทและลกัษณะของรถทีต่อ้งตดิวสัดุเพื่อบงั
หรอืกรองแสงแดด ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

บานหน้าต่างของรถทีใ่ชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ 
มาตรฐาน ๔ (ก) (ข) (ค) และ (ง) มาตรฐาน ๖ (ก) และมาตรฐาน ๗ จะเป็นชนิดทีปิ่ดเปิด
ไม่ได้ก็ได้ ถ้าเป็นชนิดปิดเปิดไม่ได้ ตัวถังจะต้องมีระบบถ่ายเทอากาศได้ดีในกรณีที่
เครื่องปรบัอากาศขดัขอ้ง 

บานหน้าต่างของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๓ (จ) และ 
(ฉ) และรถขนาดเลก็ จะใชผ้า้ใบหรอืวสัดุอื่นทีม่คีุณภาพทดัเทยีมกนัแทนบานหน้าต่างกไ็ด ้
แต่ตอ้งมทีีส่ าหรบัยดึตดิกบัตวัถงั 

(ฌ) ประตูทางขึน้ลงและประตูฉุกเฉิน 

ประตูทางขึ้นลง อยู่ที่ด้านข้างหรอืที่ด้านท้ายของรถ ในกรณีที่ประตู
ทางขึน้ลงอยู่ทีด่า้นขา้ง บนัไดทางขึน้ลงจะตอ้งไม่ยื่นออกนอกรถ ในกรณีทีป่ระตูทางขึน้ลง
อยู่ทีด่า้นทา้ยของรถ บนัไดทางขึน้ลงใหย้ื่นออกนอกรถได ้

ประตู ฉุกเฉิน อยู่ที่ด้านขวาหรือที่ด้านท้ายของรถ มีบานประตู 
เต็มส่วนกว้างและส่วนสูง มเีครื่องหมายแสดงว่าเป็นประตูฉุกเฉินพรอ้มด้วยค าอธบิาย  
วธิเีปิดเป็นภาษาไทย 

ประเภทและลกัษณะของรถที่จะบงัคบัให้มีประตูทางขึน้ลงและประตู
ฉุกเฉินตลอดจนจ านวน ขนาด ต าแหน่ง คุณลกัษณะ ระบบการท างาน และประสทิธภิาพ
ของประตูทางขึน้ลงและประตูฉุกเฉิน ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ญ) ทีน่ัง่ผูข้บัรถ ซึง่แยกต่างหากจากทีน่ัง่ผูโ้ดยสาร สามารถปรบัเลื่อนได้
ตามความเหมาะสม ตรงึแน่นกบัพืน้รถอยู่ในต าแหน่งทีส่ามารถบงัคบัรถไดด้แีละมองเหน็
สภาพการจราจรด้านหน้า ด้านขา้ง และด้านหลงัได้อย่างชดัเจน เมื่อใช้กระจกเงาหรอื
อุปกรณ์ส าหรบัมองภาพ 

(ฎ) ทีน่ัง่ผูโ้ดยสาร ตรงึแน่นกบัพืน้รถ 

                                                                                 
๑๑๗ ขอ้ ๑ (๒) (ซ) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความ

ในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๓๒ 

แบบ การจัดวางและการยึดที่นัง่ผู้โดยสารของรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผูโ้ดยสารแต่ละมาตรฐานใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ฏ) ห้องผู้ขบัรถหรอืราวกัน้ผู้ขบัรถที่มัน่คงแข็งแรงส าหรบัแยกผู้ขบัรถ 
ใหอ้ยู่คนละสว่นกบัผูโ้ดยสาร 

ส าหรบัรถทีใ่ชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๒ (จ) มาตรฐาน ๓ (จ) 
และ (ฉ) และรถขนาดเลก็ จะมรีาวกัน้ผูข้บัรถหรอืไม่กไ็ด ้

(ฐ) ราวยดึเหนี่ยวทีม่ ัน่คงแขง็แรงและสะอาดเรยีบรอ้ย ตรึงแน่นกบัเพดาน
ภายใน โดยมคีวามยาวและระยะหา่งตามความเหมาะสม หรอืมทีีย่ดึเหนี่ยวอื่นใดทีใ่ชก้าร
ได้ทดัเทยีมกนั และที่ประตูทางขึน้ลงต้องมรีาวส าหรบัยดึเหนี่ยวติดไว้ตามความเหมาะสม
อย่างน้อยประตูละ ๑ ราว 

ประเภทและลกัษณะของรถทีใ่ชใ้นการขนสง่ผูโ้ดยสารและรถขนาดเลก็
ทีจ่ะบงัคบัใหม้รีาวยดึเหนี่ยว รวมทัง้จ านวนและต าแหน่งทีต่ดิตัง้ราวยดึเหนี่ยว ใหเ้ป็นไป
ตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ฑ) กริ่งสัญญาณหยุดรถที่มีเสียงดังพอสมควร พร้อมด้วยที่กดกริ่ง
สญัญาณตดิไวภ้ายในรถ 

ประเภทและลกัษณะของรถทีใ่ชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารและรถขนาดเลก็
ทีจ่ะบงัคบัใหม้กีริง่สญัญาณหยุดรถ รวมทัง้จ านวนและต าแหน่งทีต่ดิตัง้กริง่สญัญาณ
หยุดรถใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ฒ)๑๑๘ อุปกรณ์หรอืแผ่นสะท้อนแสง ซึ่งมีคุณลกัษณะ ส ีขนาด จ านวน 
และต าแหน่งการติดตัง้ รวมทัง้ประเภท และลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือ 
แผ่นสะทอ้นแสง ตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ณ)๑๑๙ เข็มขัดนิรภัย ซึ่งมีคุณลักษณะ สมรรถนะ มาตรฐาน แบบ  
การติดตัง้ และการยึดเข็มขดันิรภัย รวมทัง้ประเภทและลักษณะของรถที่ต้องติดตัง้  
เขม็ขดันิรภยั ตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ด)๑๒๐ อุปกรณ์ป้องกนัดา้นหน้า ดา้นขา้งและดา้นทา้ยของรถ 

คุณลกัษณะ ขนาด ประสทิธภิาพ ต าแหน่งและเงื่อนไขในการติดตัง้
                                                                                 

๑๑๘ ขอ้ ๑ (๒) (ฒ) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความ
ในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๑๙ ขอ้ ๑ (๒) (ณ) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความ
ในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๒๐ ข้อ ๑ (๒) (ด) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๓๓ 

อุปกรณ์ป้องกันด้านหน้า ด้านข้างและด้านท้ายของรถ รวมทัง้ประเภทและลกัษณะ  
ของรถทีต่อ้งตดิอุปกรณ์ดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการให้ความเหน็ชอบแบบตวัถงัตามวรรคหนึ่ง 
ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(๓) โคมไฟดงัต่อไปนี้ ทีม่กี าลงัไฟและความสอ่งสว่างตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ก) โคมไฟแสงพุ่งไกล แสงขาวหรอืเหลอืงอ่อน จ านวน ๒ ดวง ติดอยู่ใน
ระดบัเดยีวกนัที่ด้านหน้ารถขา้งซ้ายและขา้งขวา แห่งละ ๑ ดวง โคมไฟทุกดวงต้องให้
แสงสเีดยีวกนั สงูจากผวิทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนตเิมตร แต่ไม่เกนิ ๑.๓๕ เมตร 

โคมไฟแสงพุ่งไกลจะใหแ้สงสว่างไดเ้ฉพาะในขณะทีโ่คมไฟทา้ยให้
แสงสว่างดว้ยเท่านัน้ เวน้แต่เป็นการใหแ้สงสญัญาณชัว่ขณะ 

(ข) โคมไฟแสงพุ่งต ่า แสงขาวหรอืเหลอืงอ่อน ที่ให้แสงสเีดยีวกบัโคมไฟ
แสงพุ่งไกล จ านวน ๒ ดวง ติดอยู่ในระดบัเดียวกนัที่ด้านหน้ารถขา้งซ้ายและขา้งขวา 
แห่งละ ๑ ดวง สงูจากผวิทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนตเิมตร แต่ไม่เกนิ ๑.๓๕ เมตร ห่างจาก
ดา้นขา้งรมิสดุของหน้ารถไม่เกนิ ๔๐ เซนตเิมตร 

โคมไฟแสงพุ ่งต ่ าจะให ้แสงสว่างได ้เฉพาะในขณะที ่โคมไฟท้าย 
ให้แสงสว่างดว้ยเท่านัน้ 

(ค) โคมไฟแสดงความกว้างของรถ แสงขาวหรือเหลือง จ านวน ๒ ดวง 
หรอื ๔ ดวง ติดอยู่ในระดบัเดยีวกนัที่ด้านหน้ารถขา้งซ้ายและขา้งขวามจี านวนเท่ากนั 
ทัง้สองขา้ง โคมไฟทุกดวงตอ้งใหแ้สงสเีดยีวกนั สงูจากผวิทางไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนตเิมตร 
แต่ไม่ เกิน ๒.๑๐ เมตร โคมไฟดวงริมสุดห่างจากด้านข้างริมสุดของหน้ารถไม่ เกิน  
๔๐ เซนตเิมตร 

โคมไฟแสดงความกวา้งของรถจะใหแ้สงสว่างไดเ้ฉพาะในขณะทีโ่คมไฟทา้ย
ใหแ้สงสว่างดว้ยเท่านัน้ 

(ง) โคมไฟเลีย้ว ชนิดใชไ้ฟกะพรบิ แสงเหลอืง ตดิทีด่า้นหน้า จ านวน ๒ ดวง 
และแสงเหลอืงหรอืแดง ตดิที่ดา้นท้าย จ านวน ๒ ดวง หรอื ๔ ดวง ในกรณีที่รถมคีวาม
กวา้งเกนิ ๒.๑๐ เมตร โคมไฟเลีย้วดา้นทา้ยจะมจี านวน ๖ ดวงกไ็ด ้โดยใหต้ดิไวท้ีข่า้งซา้ย
และข้างขวา มีจ านวนเท่ากันทัง้สองข้าง โคมไฟทุกดวงที่ติดที่ด้านท้ายต้องให้แสงสี
เดียวกัน โคมไฟดวงริมสุดห่างจากด้านข้างริมสุดของหน้ารถหรือท้ายรถไม่เกิน  
๔๐ เซนตเิมตร และดวงล่างสุดอยู่สงูจากผวิทางไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนตเิมตร แต่ไม่เกนิ 
๒.๑๐ เมตร โคมไฟเลี้ยวทุกดวงที่อยู่ข้างเดียวกันต้องกะพริบพร้อมกันในขณะที่รถ  
ใหส้ญัญาณเลีย้ว 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๓๔ 

(จ) โคมไฟท้าย แสงแดง จ านวน ๒ ดวง หรอื ๔ ดวง ในกรณีทีร่ถมคีวาม
กวา้งเกนิ ๒.๑๐ เมตร จะมจี านวน ๖ ดวงกไ็ด ้ตดิอยู่ในระดบัเดยีวกนัทีด่า้นทา้ยรถขา้งซา้ย
และขา้งขวา มจี านวนเท่ากนัทัง้สองขา้ง สงูจากผวิทางไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนตเิมตร แต่ไม่เกนิ 
๒.๑๐ เมตร โคมไฟดวงรมิสดุห่างจากดา้นขา้งรมิสุดของทา้ยรถไม่เกนิ ๔๐ เซนตเิมตร 

(ฉ) โคมไฟหยุด แสงแดง จ านวน ๒ ดวง หรอื ๔ ดวง ติดอยู่ในระดบัเดยีวกนั
ทีด่า้นทา้ยรถขา้งซ้ายและข้างขวา มจี านวนเท่ากนัทัง้สองขา้งสงูจากผวิทางไม่น้อยกว่า 
๓๕ เซนตเิมตร แต่ไม่เกนิ ๒.๑๐ เมตร โคมไฟดวงรมิสุดห่างจากดา้นขา้งรมิสดุของทา้ยรถ
ไม่เกนิ ๔๐ เซนตเิมตร 

โคมไฟหยุดจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่ใช้ห้ามล้อเท่านั ้น  
และแสงต้องสม ่าเสมอคงที่ไม่กะพริบ โคมไฟหยุดถ้ารวมอยู่ในโคมไฟท้ายจะต้องมี 
ความสว่างมากกว่าความสว่างของโคมไฟทา้ยนัน้ 

(ช) โคมไฟถอยหลงั แสงขาว จ านวนไม่เกนิ ๒ ดวง ตดิอยู่ท้ายรถ สงูจาก
ผวิทางไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนตเิมตร แต่ไม่เกนิ ๒.๑๐ เมตร ในกรณีทีม่ ี๒ ดวง ต้องตดิอยู่
ในระดบัเดยีวกนัและห่างจากแนวกึง่กลางทา้ยรถเท่ากนัทัง้สองขา้ง 

โคมไฟถอยหลงัจะใหแ้สงสว่างไดเ้ฉพาะในขณะทีเ่ขา้เกยีรถ์อยหลงัเท่านัน้ 

(ซ) โคมไฟสอ่งป้ายทะเบยีน แสงขาว อย่างน้อย ๑ ดวง แต่ไม่เกนิ ๒ ดวง 
ตดิอยู่ดา้นบน ดา้นล่าง หรอืดา้นขา้งของแผ่นป้ายทะเบยีนทา้ยรถ มคีวามสว่างสามารถ
อ่านป้ายทะเบยีนรถไดช้ดัเจนในระยะไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จากทา้ยรถ และตอ้งมทีีบ่งัมใิห้
แสงพุ่งออกไปทางทา้ยรถ 

โคมไฟสอ่งป้ายทะเบยีนตอ้งใหแ้สงสว่างพรอ้มกบัโคมไฟทา้ย 

(ฌ) โคมไฟแสดงส่วนสูงและประเภทของรถส าหรบัรถที่มีความสูงเกิน 
๒.๕๐ เมตร จ านวน ๔ ดวง ตดิไวท้ีด่า้นหน้าตอนบนของหลงัคารถ ดวงรมิสดุอยู่ห่างจาก
ด้านข้างริมสุดของหน้ารถไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร ดวงในห่างจากดวงริมเป็นระยะ
ประมาณ ๔๐ เซนตเิมตร และใหม้โีคมไฟแสงแดงดา้นทา้ยตอนบนของหลงัคารถ จ านวน 
๒ ดวง ตดิไวร้มิสดุของทา้ยรถขา้งละ ๑ ดวง 

โคมไฟแสดงส่วนสูงและประเภทของรถที่ติดไว้ที่ด้านหน้าตอนบน 
ของหลงัคารถใหใ้ชด้งันี้ 

๑) รถทีใ่ชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารในประเภทการขนส่งประจ าทาง 
ใชแ้สงน ้าเงนิ 

๒) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในประเภทการขนส่งไม่ประจ าทาง 
ใชแ้สงเหลอืง 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๓๕ 

๓) รถทีใ่ชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารในประเภทการขนส่งส่วนบุคคล 
ใชแ้สงขาว 

๔) รถทีใ่ชใ้นการขนสง่ผูโ้ดยสารในประเภทการขนส่งโดยรถขนาดเลก็
ใชแ้สงม่วง 

(ญ) โคมไฟภายในรถ แสงขาว ตดิไวภ้ายในรถใหแ้สงสว่างพอสมควร และ
จะมโีคมไฟส าหรบัอ่านหนงัสอืประจ าทุกทีน่ัง่ดว้ยกไ็ด ้

ประเภทและลกัษณะของรถทีใ่ชใ้นการขนสง่ผูโ้ดยสารและรถขนาดเลก็
ทีจ่ะต้องมโีคมไฟภายในรถ รวมทัง้จ านวนและต าแหน่งของโคมไฟภายในรถ ใหเ้ป็นไป
ตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ฎ) โคมไฟส่องป้ายแสดงเสน้ทาง แสงขาว ติดที่ด้านหน้ารถให้แสงสว่าง
พอสมควรทีป้่ายแสดงเสน้ทาง 

 

ขอ้ ๑ ทว๑ิ๒๑  รถตามขอ้ ๑ อาจมเีครื่องอุปกรณ์อื่นส าหรบัรถไดภ้ายใต้เงื่อนไข 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) โคมไฟดงัต่อไปนี้ ถ้าจะน ามาใช้ต้องมีก าลงัไฟและความส่องสว่างตามที่
กรมการขนสง่ทางบกประกาศก าหนด 

(ก) โคมไฟแสงพุ ่งไกล จ านวน ๒ ดวง มลีกัษณะตามที่ก าหนดไว้ใน 
ขอ้ ๑ (๓) (ก) 

(ข) โคมไฟขา้งรถ แสงเหลอืง แต่ถ้าแสงสว่างส่องออกไปทางท้ายรถหรอื
เป็นโคมไฟดวงทา้ยจะให้แสงแดงก็ได ้ติดอยู่สูงจากผวิทางไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร 
แต่ไม่เกนิ ๒.๑๐ เมตร ที่ขา้งซ้ายและขา้งขวารถตอนหน้าแห่งละ ๑ ดวง หรอืตอนทา้ย
แห่งละ ๑ ดวง ในกรณีที่รถมีความยาวเกิน ๗.๕๐ เมตร จะมีโคมไฟข้างรถที่กึ่งกลาง
ระหว่างโคมไฟขา้งรถดวงหน้าและดวงทา้ยอกีแห่งละ ๑ ดวงกไ็ด ้โคมไฟขา้งซา้ย 
และขา้งขวาตอ้งอยู่ในระดบัและต าแหน่งเดยีวกนัและใหแ้สงสเีดยีวกนั 

โคมไฟขา้งรถจะใหแ้สงสว่างไดเ้ฉพาะในขณะทีโ่คมไฟทา้ยใหแ้สงสว่าง
ดว้ยเท่านัน้ 

(ค) โคมไฟเลีย้วขา้งรถ ชนิดใชไ้ฟกระพรบิ แสงเหลอืง ตดิอยู่สงูจากผวิทาง
ไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกนิ ๒.๑๐ เมตร ที่ขา้งซ้ายและขา้งขวารถตอนหน้า
แห่งละ ๑ ดวง หรอืตอนทา้ยแห่งละ ๑ ดวง ในกรณีทีร่ถมคีวามยาวเกนิ ๗.๕๐ เมตร 

                                                                                 
๑๒๑ ข้อ ๑ ทวิ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่  ๔๙ (พ .ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๓๖ 

จะมีโคมไฟเลี้ยวข้างรถที่กึ่งกลางระหว่างโคมไฟเลี้ยวข้างรถดวงหน้าและดวงท้ายอีก 
แห่งละ ๑ ดวงกไ็ด ้โคมไฟขา้งซา้ยและขา้งขวาตอ้งอยู่ในระดบัและต าแหน่งเดยีวกนั 

โคมไฟเลี้ยวข้างรถทุกดวงต้องกระพริบพร้อมกับโคมไฟเลี้ยวที่
ดา้นหน้าและดา้นทา้ยทีอ่ยู่ขา้งเดยีวกนั 

(ง) โคมไฟตดัหมอก แสงขาวหรอืเหลอืงอ่อน จ านวนไม่เกนิ ๒ ดวง ตดิที่
หน้ารถสงูจากผวิทางไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนตเิมตร แต่อยู่สูงไม่เกนิโคมไฟแสงพุ่งต ่าถ้าม ี
๑ ดวง ให้ติดที่กึ่งกลางหน้ารถ แต่ถ้ามี ๒ ดวง ให้ติดในระดบัเดียวกัน และห่างจาก
กึง่กลางหน้ารถเท่ากนัทัง้สองขา้ง โคมไฟทุกดวงตอ้งใหแ้สงสเีดยีวกนั 

โคมไฟตดัหมอกจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่โคมไฟแสดงความ
กว้างของรถและโคมไฟท้ายให้แสงสว่างด้วยเท่านัน้ ศูนย์รวมแสงต้องอยู่ต ่ ากว่า
แนวขนานกบัพื้นทางราบไม่น้อยกว่า ๒ องศา หรอื ๐.๒๐ เมตร ในระยะ ๗.๕๐ เมตร 
และไม่เฉไปทางขวา 

(จ) โคมไฟหยุด แสงแดง จ านวนไม่เกนิ ๒ ดวง ตดิอยู่ในต าแหน่งทีใ่ห้
แสงสว่างออกไปทางท้ายรถ สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร ถ้ามี ๑ ดวง  
ตอ้งอยู่ในแนวกึง่กลางทา้ยรถ แต่ถ้าม ี๒ ดวง ตอ้งอยู่ในระดบัเดยีวกนั และห่างจากแนว
กึง่กลางทา้ยรถเท่ากนัทัง้สองขา้ง 

โคมไฟหยุดจะใหแ้สงสว่างไดเ้ฉพาะในขณะทีใ่ชห้ า้มลอ้เท ่านัน้ 
และแสงตอ้งสม ่าเสมอคงทีไ่ม่กระพรบิ 

(๒) โคมไฟอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อนี้และข้อ ๑ (๓) ถ้าจะน ามาใช ้
ตอ้งเป็นไปตามทีก่รมการขนสง่ทางบกใหค้วามเหน็ชอบ 

(๓)๑๒๒ เครื่องอุปกรณ์ส าหรบัรถที่จะมีไว้ใช้อ านวยความสะดวกแก่คนพิการ 
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ประตูรถ ทางลาด สะพาน หรอืเครื่องอุปกรณ์ที่น าพาคนพิการหรอื 
รถคนพกิาร (wheel chair) ขึน้และลงจากรถ ต้องมสีภาพมัน่คง แขง็แรง และปลอดภยั 
ในการใชง้าน และต้องมลีกัษณะ ขนาด และคุณสมบตัใินการใชง้านตามทีก่รมการขนส่ง
ทางบกประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

(ข) พืน้ทีห่รอืเครื่องอุปกรณ์ส าหรบัเกบ็หรอืจอดรถคนพกิาร (wheel chair) 
ทีอ่ยู่ภายในหอ้งโดยสาร ตอ้งมอีุปกรณ์ยดึตรงึที่มัน่คงแขง็แรง และไม่ก่อใหเ้กดิอนัตราย
ใด ๆ แก่ผูอ้ื่น 

                                                                                 
๑๒๒ มาตรา ๑ ทว ิ(๓) เพิม่โดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๓๗ 

(ค) เครื่องอุปกรณ์อื่น (ถ้ามี) ต้องเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบก
ประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

 

ขอ้ ๒๑๒๓  นอกจากจะตอ้งมเีครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑ แลว้ 
รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๖ จะต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงที่สามารถลากจูงได้
ในขณะเต็มอตัราบรรทุกและสามารถท าให้รถตอนท้ายเคลื่อนตวัและเลีย้วตามรถตอนหน้า
ได้โดยปลอดภัย  ทัง้นี้  อุปกรณ์ต่อพ่วงดังกล่าวต้องมีคุณลักษณะ ระบบการท างาน  
และสมรรถนะตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

 

ข้อ ๓  รถตามข้อ ๑ ที่ก าหนดให้มีที่ส าหรบัผู้โดยสารยืนได้ ให้บรเิวณพื้นที่
ส าหรบัผู้โดยสารยืนต้องเป็นพื้นที่ราบซึ่งมีความกว้างและความยาวพอเหมาะที่จะให้
ผูโ้ดยสารยนืได ้โดยถอืเกณฑพ์ืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเซนตเิมตร ต่อผูโ้ดยสารยนื 
๑ คน 

 

ขอ้ ๔๑๒๔  รถทีใ่ชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ มาตรฐาน ๔ 
และมาตรฐาน ๖ ซึ่งมีที่เกบ็สมัภาระได้ ให้มีที่เก็บสมัภาระไว้ที่ด้านล่างของรถหรอืชัน้
ภายในรถ 

รถทีใ่ชใ้นการขนสง่ผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๓ (ข) (ง) (จ) (ฉ) ซึง่มทีีเ่กบ็สมัภาระได ้
ใหม้ทีีเ่กบ็สมัภาระไวท้ีด่า้นล่างของรถนัน้ภายในรถหรอืบนหลงัคากไ็ด ้

รถขนาดเล็ก ให้มีที่เก็บสัมภาระไว้บนหลังคาหรือภายในรถ โดยจะมีไว้ที่
ดา้นล่างดว้ยกไ็ด ้

 

ขอ้ ๕๑๒๕  รถทีใ่ชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ มาตรฐาน ๔ 
(ก) (ข) (ค) และ (ง) มาตรฐาน ๕ (ก) และมาตรฐาน ๖ (ก) ต้องมเีครื่องปรบัอากาศที่มี
ประสทิธภิาพ สามารถปรบัอากาศภายในรถใหม้อีุณหภูมสิม ่าเสมอพอเหมาะ และมรีะบบ
ระบายอากาศทีเ่หมาะสมเพยีงพอ 

เครื่องปรบัอากาศและระบบระบายอากาศตามวรรคหนึ่ง ตอ้งมรีะบบการท างาน 
                                                                                 

๑๒๓ ข้อ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๒๔ ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๒๕ ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๓๘ 

คุณลกัษณะเฉพาะ หรอืขนาด ตามเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกก าหนดหรอืให้ความ
เหน็ชอบ 

 

ขอ้ ๖๑๒๖  รถทีใ่ชใ้นการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๔ (ก) (ข) และ
รถทีใ่ชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารมาตรฐานอื่นซึง่มหีอ้งสุขภณัฑไ์ด ้ใหม้หีอ้งสขุภณัฑภ์ายในรถ 
ซึ่งมีขนาดความกว้าง ความยาว และความสูงพอสมควร ส าหรบัใช้ถ่ายอุจจาระและ
ปัสสาวะไดแ้ละมอี่างส าหรบัลา้งมอืดว้ย ห้องสุขภณัฑจ์ะต้องมทีีส่ าหรบัเกบ็อุจจาระและ
ปัสสาวะอย่างด ีไม่รัว่ซมึและป้องกนักลิน่เหมน็ได้ 

 

ข้อ ๗๑๒๗  รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารซึ่งมีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม  

ให้มีที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่มขนาดพอสมควรอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม ซึ่งต้อง  

ไม่ก่อใหเ้กดิอนัตรายหรอืความไม่สะดวกแก่ผูโ้ดยสารทีม่ทีีน่ัง่ใกลเ้คยีงบรเิวณดงักล่าว 

 

ขอ้ ๘๑๒๘  นอกจากจะต้องมเีครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตามทีก่ าหนดไว้ในขอ้ 
๑ แล้ว รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๑ และมาตรฐาน ๔ (ก) (ข) อย่างน้อย
จะตอ้งมอีุปกรณ์ใหเ้สยีงและประชาสมัพนัธด์งันี้ 

(๑) เครื่องรบัวทิยุ ๑ เครื่อง 

(๒) เครื่องเล่นเทปบนัทกึเสยีง ๑ เครื่อง 

(๓) เครื่องขยายเสยีง ขนาดพอสมควร ๑ เครื่อง 

อุปกรณ์ให้เสียงและประชาสัมพันธ์ตาม (๑) (๒) และ (๓) อาจรวมอยู่ใน 
เครื่องเดยีวกนัได ้

 

ขอ้ ๙๑๒๙  รถทีใ่ชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ และมาตรฐาน ๖ 
ตอ้งมเีครื่องดบัเพลงิอย่างน้อย ๒ เครื่อง 

รถทีใ่ชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๔ (ก) (ข) (ค) (ง) ตอ้งมเีครื่องดบัเพลงิ
อย่างน้อยชัน้ละ ๒ เครื่อง 

                                                                                 
๑๒๖ ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่  ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๒๗ ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๒๘ ข้อ ๘  แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่  ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๒๙ ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๓๙ 

เครื่องดบัเพลงิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามชนิด ประเภทและ
ขนาดตามที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด โดยให้ติดตัง้ไว้ภายในรถในที่ เหมาะสมซึ่ง
พรอ้มทีจ่ะใชก้ารไดทุ้กขณะ 

สว่นที ่๒ 

เครื่องอุปกรณ์และสว่นควบของรถทีใ่ชใ้นการขนสง่ 

ผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๕ 

   
 

ขอ้ ๑๐๑๓๐  รถที่ใชใ้นการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๕ จะต้องมเีครื่องอุปกรณ์
และสว่นควบ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) คสัซ ีตามแบบทีอ่ธบิดใีหค้วามเหน็ชอบ  แต่ทัง้นี้ จะตอ้งประกอบดว้ย 

(ก) โครงคัสซ ีท าด้วยโลหะแขง็แรงตลอดความยาวของตวัถังรถ เมื่ อต่อ
ตวัถงัแลว้สามารถรบัน ้าหนกัเตม็อตัราบรรทุกไดทุ้กสภาพการใชง้านของรถ 

(ข) กันชนท้ายที่ติดตัง้เสมอกับท้ายรถหรือยื่นจากท้ายรถในระยะห่าง
พอสมควรและจะมกีนัชนหน้าหรอืไม่กไ็ด ้

(ค) อุปกรณ์ต่อพ่วง ที่สามารถลากจูงได้ในขณะเต็มอตัราบรรทุก รวมทัง้
ตอ้งมคีุณลกัษณะ ระบบการท างาน และสมรรถนะตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ง) กงล้อท าด้วยโลหะ และยางเป็นชนิดกลวงสูบลม ที่มีขนาดสามารถ  
รบัน ้าหนกัเตม็อตัราบรรทุกไดโ้ดยปลอดภยั 

(จ) เพลาลอ้ ทีม่ขีนาดสามารถรบัน ้าหนกัเตม็อตัราบรรทุกไดโ้ดยปลอดภยั 

(ฉ) สปริง มีขนาดสามารถรับน ้ าหนักและการสัน่สะเทือนของตัวรถ 
เต็มอตัราบรรทุกได้โดยปลอดภัย และมีเครื่องผ่อนคลายความสัน่สะเทือนที่ล้อทุกล้อ 
เพลาละไม่น้อยกว่า ๒ ชุด ซึง่สามารถผ่อนคลายความสัน่สะเทอืนไดต้ามสมควร 

(ช) แผ่นบงัโคลนที่ลอ้ทุกล้อ มขีนาดอย่างน้อยเต็มความกว้างของยางล้อ 
ท าดว้ยโลหะ ยาง หรอืวสัดุอื่นใด  ทัง้นี้ อาจใชพ้ืน้รถทีเ่ป็นโลหะแทนแผ่นบงัโคลนได ้
แต่ด้านหลังล้อทุกล้อต้องมีแผ่นยางแขวนไว้เต็มความกว้างของยางล้อ ระยะห่าง
พอสมควร และสว่นล่างสดุของแผ่นบงัโคลนตอ้งสงูจากพืน้ไม่เกนิ ๒๕ เซนตเิมตร 

(ซ) ระบบหา้มลอ้ ทีส่ามารถหา้มลอ้ไดโ้ดยใชก้ารควบคุมจากระบบหา้มลอ้
ของรถลากจูง และต้องมรีะบบห้ามล้อฉุกเฉินที่สามารถท าให้รถหยุดได้โดยอตัโนมัติ 
ในกรณีที่หลุดจากรถลากจูง รวมทัง้ต้องมคีุณลกัษณะ ระบบการท างาน และประสทิธภิาพ
                                                                                 

๑๓๐ ข้อ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๔๐ 

ตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ฌ) ระบบไฟฟ้า ให้ใช้สายไฟที่มีฉนวนหุ้มสาย และมขีนาดเหมาะสมกบั
ปรมิาณกระแสไฟฟ้าที่ผ่านสายนัน้ การเดินสายไฟภายในและภายนอกต้องเรยีบร้อย 
และไม่เป็นเหตุให้เกิดการลดัวงจรหรือเกิดอนัตรายได้ง่าย ส่วนตัวถังที่ท าด้วยวสัดุ
สื่อไฟฟ้าตอ้งต่อใหร้่วมกบัแบตเตอรีข่องรถ ขัว้สายไฟ และสวติชท์ีอ่าจเกดิประกายไฟได ้
ตอ้งใชฉ้นวนหุม้ปิด 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการใหค้วามเหน็ชอบแบบคสัซตีามวรรคหนึ่ง 
ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(๒) ตวัถงั ยดึตดิกบัโครงคสัซอีย่างมัน่คงแขง็แรง สามารถรบัน ้าหนักเตม็อตัรา
บรรทุกไดทุ้กสภาพการใชง้านของรถ รูปร่างภายนอกต้องไม่มสี่วนยื่นทีแ่หลมหรอืคม
อนัอาจก่อใหเ้กดิอนัตราย แบบตวัถงัของรถให้เป็นไปตามที่อธบิดปีระกาศก าหนดหรอื 
ใหค้วามเหน็ชอบ  แต่ทัง้นี้ จะตอ้งประกอบดว้ย 

(ก) กระจกกนัลมหน้า กระจกกนัลมหลงั และส่วนประกอบของตวัถงัทีเ่ป็น
กระจกตอ้งเป็นกระจกนิรภยัตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ข) สภีายนอกและภายในซึง่มลีกัษณะเรยีบรอ้ย 

(ค) เครื่องหมาย เป็นแผ่นโลหะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีข้อความเป็น
อักษรไทยว่า “รถพ่วง” หรือ “รถพ่วงยาว” โดยลักษณะ ขนาด และสีของแผ่นโลหะ 
ตลอดจนวธิกีารตดิแผ่นโลหะ ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

กรณีทีต่้องตดิตวัอกัษร ภาพ หรอืเครื่องหมายอื่นใดนอกจากทีก่ าหนด
ตามวรรคหนึ่งตอ้งเป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ง) หลงัคา ท าดว้ยวสัดุทีม่ ัน่คงแขง็แรง สามารถกนัแดดกนัฝนได้ 
(จ) พืน้รถ พืน้ทีม่ ัน่คงแขง็แรง 

(ฉ)๑๓๑ หน้าต่างที่ด้านข้างรถ ซึ่งมีขนาดและจ านวนตามสมควร บาน
หน้าต่างเป็นชนิดปิดเปิดได้ ท าด้วยวสัดุที่มัน่คงแขง็แรง สามารถกนัแดดกนัฝนได้ มี
กลอนหรอืสลกัส าหรบัยดึ ถา้บานหน้าต่างท าดว้ยวสัดุโปร่งแสง ตอ้งมวีสัดุส าหรบับงัหรอื
กรองแสงแดด 

คุณลักษณะ ขนาด และประสิทธิภาพของวัสดุส าหรับบังหรือกรอง
แสงแดดที่หน้าต่างที่ด้านขา้งรถ รวมทัง้ประเภทของรถที่ต้องติดวสัดุเพื่อบงัหรือกรอง
แสงแดด ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

                                                                                 
๑๓๑ ข้อ ๑๐ (๒) (ฉ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตาม

ความในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๔๑ 

บานหน้าต่างของรถปรบัอากาศจะเป็นชนิดที่ปิดเปิดไม่ได้กไ็ด้ ถ้าเป็น
ชนิดปิดเปิดไม่ได้ตัวถังจะต้องมีระบบถ่ายเทอากาศได้ดีในกรณีที่เครื่องปรบัอากาศ
ขดัขอ้ง 

(ช) ประตูทางขึน้ลงและประตูฉุกเฉิน 

ประตูทางขึน้ลง อยู่ทีด่า้นขา้งของรถ และบนัไดทางขึน้ลงจะตอ้งไม่ยื่น
ออกนอกรถ 

ประตูฉุกเฉิน อยู่ที่ดา้นขวาของรถหรอืที่ด้านท้ายของรถ มบีานประตู
เต็มส่วนกว้างและส่วนสูง มเีครื่องหมายแสดงว่าเป็นประตูฉุกเฉินพรอ้มด้วยค าอธบิาย  
วธิเีปิดเป็นภาษาไทย 

จ านวน ขนาด ต าแหน่ง คุณลกัษณะ ระบบการท างาน และประสทิธภิาพ
ของประตูทางขึน้ลงและประตูฉุกเฉิน ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ซ) ทีน่ัง่ผูโ้ดยสาร ซึง่มลีกัษณะเช่นเดยีวกบัทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑ (๒) (ฎ) 
(ฌ)๑๓๒ ระบบไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยสายไฟฟ้า ฉนวน สวิตซ์ แบตเตอรี ่

และอุปกรณ์อื่นตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

จ านวน ขนาด คุณลักษณะ ระบบการท างาน สมรรถนะ และ
ประสทิธภิาพของอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้า รวมทัง้การติดตัง้และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า  
ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ญ) กริ่งสัญญาณหยุดรถ ที่มีเสียงดังพอสมควร พร้อมด้วยที่กดกริ่ง
สญัญาณตดิไวภ้ายในรถ 

ประเภทของรถทีใ่ชใ้นการขนสง่ผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๕ ทีจ่ะบงัคบัใหม้ี
กริง่สญัญาณหยุดรถตามวรรคหนึ่ง รวมทัง้จ านวน และต าแหน่งทีต่ดิตัง้กริง่สญัญาณ
หยุดรถใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ฎ)๑๓๓ อุปกรณ์หรอืแผ่นสะทอ้นแสง ซึง่มคีุณลกัษณะ ส ีขนาด จ านวน และ
ต าแหน่งการติดตัง้ รวมทัง้ประเภทและลกัษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรอืแผ่นสะท้อนแสง 
ตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

                                                                                 
๑๓๒ ขอ้ ๑๐ (๒) (ฌ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตาม

ความในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๓๓ ขอ้ ๑๐ (๒) (ฎ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตาม

ความในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๔๒ 

(ฏ)๑๓๔ เข็มขัดนิรภัย ซึ่งมีคุณลักษณะ สมรรถนะ มาตรฐาน แบบ  
การติดตัง้ และการยึดเข็มขดันิรภัย รวมทัง้ประเภทและลักษณะของรถที่ต้องติดตัง้  
เขม็ขดันิรภยั ตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการใหค้วามเหน็ชอบแบบตวัถงัตามวรรคหนึ่ง 
ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(๓) โคมไฟดังต่อไปนี้  ที่ท างานได้ร่วมกับรถที่ใช้ลากจูง และมีก าลังไฟ 
และความสอ่งสว่างตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ก) โคมไฟเลี้ยว ติดที่ด้านท้ายรถข้างซ้ายและข้างขวา มีจ านวนและ
ลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑ (๓) (ง) 

(ข) โคมไฟทา้ย มจี านวนและลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑ (๓) (จ) 
(ค) โคมไฟหยุด มจี านวนและลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑ (๓) (ฉ) 
(ง) โคมไฟถอยหลงั มจี านวนและลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑ (๓) (ช) 
(จ) โคมไฟส่องป้ายทะเบยีน มจี านวนและลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้น 

ขอ้ ๑ (๓) (ซ) 
(ฉ) โคมไฟแสดงส่วนสูงท้ายรถ แสงแดง ติดบนหลงัคาท้ายรถห่างจาก

ดา้นขา้งรมิสดุไม่เกนิ ๑๐ เซนตเิมตร ขา้งละ ๑ ดวง 

(ช) โคมไฟภายในรถ มลีกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑ (๓) (ญ) 
(ซ) โคมไฟข้างรถ แสงเหลือง แต่ถ้าแสงสว่างส่องออกไปทางท้ายรถ 

หรอืเป็นโคมไฟดวงทา้ยจะใหแ้สงแดงกไ็ด ้ตดิอยู่สงูจากผวิทางไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนตเิมตร 
แต่ไม่เกนิ ๒.๑๐ เมตร ทีข่า้งซา้ยและขา้งขวารถในระดบัเดยีวกนั ตอนหน้าห่างจาก
หน้าสุดรถไม่เกนิ ๘๐ เซนติเมตร (ไม่รวมแขนพ่วง) แห่งละ ๑ ดวง ตอนท้ายห่างจาก
ทา้ยสุดรถไม่เกนิ ๓๐ เซนตเิมตร แห่งละ ๑ ดวง ในกรณีทีร่ถมคีวามยาวเกนิ ๖ เมตร 
ใหม้โีคมไฟขา้งรถทีก่ึง่กลางระหว่างโคมไฟขา้งรถดวงหน้าและดวงทา้ยอกีแห่งละ ๑ ดวง 
ถ้ามีมากกว่า ๑ ดวง ระยะห่างระหว่างโคมไฟแต่ละดวงในข้างเดียวกันต้องเท่ากัน  
และห่างกนัไม่น้อยกว่า ๓ เมตร 

โคมไฟข้างรถจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่โคมไฟท้ายรถ 
ให้แสงสว่างดว้ยเท่านัน้ 

 

                                                                                 
๑๓๔ ขอ้ ๑๐ (๒) (ฏ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตาม

ความในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๔๓ 

ข้อ ๑๐ ทวิ๑๓๕  รถตามข้อ ๑๐ อาจมีเครื่องอุปกรณ์อื่นส าหรบัรถได้ภายใต้
เงื่อนไข ดงัต่อไปนี้ 

(๑) โคมไฟหยุด มีจ านวนและลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ ทวิ (๑) (จ)  
มกี าลงัไฟและความสอ่งสว่างตามทีก่รมการขนสง่ทางบกประกาศก าหนด 

(๒) โคมไฟอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อนี้และข้อ ๑๐ (๓) ถ้าจะน ามาใช ้
ตอ้งเป็นไปตามทีก่รมการขนสง่ทางบกใหค้วามเหน็ชอบ 

 

ขอ้ ๑๑  รถทีใ่ชใ้นการขนสง่ผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๕ ทีม่ทีีเ่กบ็สมัภาระ ใหม้ทีีเ่กบ็
สมัภาระไวท้ีด่า้นล่างของรถ 

 

ขอ้ ๑๒  ใหน้ าขอ้ ๓ ขอ้ ๕ ขอ้ ๖ และขอ้ ๗ มาใชบ้งัคบัแก่รถทีใ่ชใ้นการขนส่ง
ผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๕ โดยอนุโลม 

 

สว่นที ่๓ 

ขนาดของรถทีใ่ชใ้นการขนสง่ผูโ้ดยสารและรถขนาดเลก็ 

   
 

ข้อ ๑๓๑๓๖  รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถขนาดเล็ก ให้มีขนาดตาม
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ความกว้าง เมื่อวดัจากส่วนที่กว้างที่สุดของตัวถังรวมส่วนประกอบที่ยื่น
ออกจากตวัถงัแต่ไม่รวมกระจกเงาส าหรบัมองดา้นนอกตวัรถ จะตอ้งมคีวามกวา้งไม่เกนิ 
๒.๕๕ เมตร โดยตวัถงัด้านขา้งหรอืส่วนประกอบของตวัถงัจะยื่นเกนิขอบยางดา้นนอก
ของเพลาลอ้ทา้ยไดไ้ม่เกนิดา้นละ ๑๕ เซนตเิมตร 

(๒)๑๓๗ ความสงู 

ความสงูภายนอกของรถเมื่อวดัในแนวดิ่งจากพืน้ราบถงึสว่นที่สงูที่สดุของ
รถไม่รวมกระจกเงาส าหรบัมองดา้นนอกตวัรถ ตอ้งมคีวามสงูไม่เกนิ ๓.๘๐ เมตร เวน้แต่รถ
ทีใ่ชใ้นการขนสง่ผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๒ (ค) (ง) และ (จ) มาตรฐาน ๓ (ค) (ง) (จ) และ (ฉ) 

                                                                                 
๑๓๕ ข้อ ๑๐ ทวิ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๓๖ ขอ้ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๓๗ ขอ้ ๑๓ (๒) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๔๔ 

และรถขนาดเลก็ ต้องมีความสูงไม่เกนิ ๓.๒๐ เมตร และรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
มาตรฐาน ๔ ตอ้งมคีวามสงูไม่เกนิ ๔.๐๐ เมตร 

ความสงูภายในของรถใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

ความสูงของรถต้องไม่ท าให้การทรงตัวของรถต ่ ากว่าเกณฑ์ที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 

(๓) ความยาว 

รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ (ก) และ (ข) 
มาตรฐาน ๓ (ก) และ (ข) และมาตรฐาน ๗ เมื่อวดัจากส่วนหน้าสุดถงึสว่นทา้ยสุดของรถ
ไม่รวมกระจกเงาส าหรบัมองดา้นนอกตวัรถ จะตอ้งมคีวามยาวไม่เกนิ ๑๕ เมตร 

รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๔ เมื่อวัดจากส่วนหน้าสุดถึง 
สว่นทา้ยสุดของรถไม่รวมกระจกเงาส าหรบัมองดา้นนอกตวัรถ จะตอ้งมคีวามยาวไม่เกนิ  
๑๒ เมตร 

รถทีใ่ชใ้นการขนสง่ผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๒ (ค) (ง) และ (จ) มาตรฐาน ๓ (ค) 
(ง) (จ) และ (ฉ) มาตรฐาน ๕ และรถขนาดเล็ก เมื่อวดัจากส่วนหน้าสุดถึงส่วนท้ายสุด 
ของรถไม่รวมกระจกเงาส าหรบัมองด้านนอกตัวรถและแขนพ่วง จะต้องมีความยาว 
ไม่เกนิ ๑๐ เมตร 

รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๖ เมื่อวัดจากส่วนหน้าสุดถึง 
สว่นทา้ยสุดของรถไม่รวมกระจกเงาส าหรบัมองดา้นนอกตวัรถ จะตอ้งมคีวามยาวไม่เกนิ  
๑๘ เมตร 

(๔) ส่วนยื่นหน้า เมื่อวดัจากส่วนหน้าสุดของตวัถงัไม่รวมกนัชนหรอืแขนพ่วง
ถงึศูนยก์ลางเพลาลอ้หน้า จะต้องมคีวามยาวของส่วนยื่นหน้าไม่เกนิกึ่งหนึ่งของช่วงล้อ 
เวน้แต่รถทีใ่ชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๖ ต้องมคีวามยาวของสว่นยื่นหน้าไม่เกนิ
กึง่หนึ่งของช่วงลอ้ตอนหน้า 

(๕)๑๓๘ ส่วนยื่นท้าย เมื่อวดัจากส่วนท้ายสุดของตัวถงัส่วนที่บรรทุกแต่ไม่รวม 
กนัชนทา้ยและอุปกรณ์อื่นถงึศูนยก์ลางเพลาล้อทา้ยหรอืถงึศูนยก์ลางของกลุ่มเพลาลอ้ทา้ย
ในกรณีที่มีเพลาล้อท้ายมากกว่าหนึ่งเพลาล้อ ต้องมีความยาวของส่วนยื่นท้ายไม่เกิน 
สองในสามของช่วงลอ้ 

รถที่มีความยาวมากกว่า ๑๒ เมตร อาจมีความยาวของส่วนยื่นท้าย 
เกนิสองในสามของช่วงลอ้ไดต้ามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

                                                                                 
๑๓๘ ขอ้ ๑๓ (๕) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๔๕ 

อุปกรณ์อื่นซึง่ไม่ใช่กนัชนทา้ยทีต่ดิตัง้เพิม่เตมิทีด่า้นทา้ยของตวัถงัสว่นที่
บรรทุกตอ้งมคีวามยาวตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

หลกัเกณฑก์ารวดัขนาดช่วงลอ้ของรถตาม (๔) และ (๕) ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดี
ประกาศก าหนด 

 

สว่นที ่๔ 

ขอ้ยกเวน้เรื่องสภาพ เครื่องอุปกรณ์ และสว่นควบ 

ของรถทีใ่ชใ้นการขนสง่ผูโ้ดยสาร และรถขนาดเลก็๑๓๙ 

   
 

ขอ้ ๑๔๑๔๐  รถทีใ่ชใ้นการขนสง่ผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๗ จะมสีภาพ เครื่องอุปกรณ์ 
และส่วนควบของรถแตกต่างไปจากทีก่ าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ได ้หากมคีวามจ าเป็น
ตามลกัษณะของการใชง้าน แต่ต้องเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศก าหนด
หรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

 

ขอ้ ๑๔/๑๑๔๑  รถทีใ่ชใ้นการขนสง่ผู้โดยสารทีน่ าไปใช้ส าหรบัการขนสง่ระหว่าง
ประเทศ ตอ้งมสีภาพ เครื่องอุปกรณ์ และสว่นควบของรถตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎกระทรวงนี้ 
เวน้แต่จะมอีนุสญัญาหรอืความตกลงระหว่างประเทศในส่วนทีเ่กีย่วกบัการขนส่งก าหนด
ไวเ้ป็นอย่างอื่น โดยต้องเป็นไปตามทีก่รมการขนสง่ทางบกประกาศก าหนดหรอืใหค้วาม
เหน็ชอบ 

 

                                                                                 
๑๓๙ ส่วนที่ ๔ ข้อยกเว้นเรื่องสภาพ เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่ง

ผูโ้ดยสาร และรถขนาดเล็ก ของหมวด ๑ สภาพ เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่ใชใ้นการขนส่ง
ผูโ้ดยสาร และรถขนาดเลก็ ขอ้ ๑๔ และ ขอ้ ๑๔/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙) 
ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๔๐ ขอ้ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๔๑ ข้อ ๑๔/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่  ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๔๖ 

สว่นที ่๕ 

เบด็เตลด็๑๔๒ 

   
 

ขอ้ ๑๔/๒๑๔๓ วสัดุที่น ามาใช้ในการผลิตหรือประกอบเป็นเครื่องอุปกรณ์และ 
ส่วนควบหรือการตกแต่งภายนอกหรือภายในของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและ  
รถขนาดเล็ก ต้องมีคุณสมบัติในด้านการลุกไหม้ การลามไฟ การแผ่รงัส ีการละลาย  
หรอืความเป็นพษิ ตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

ประเภทและลกัษณะของรถทีต่้องใชว้สัดุตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามที่อธบิดี
ประกาศก าหนด 

 

หมวด ๒ 

สภาพ เครื่องอุปกรณ์ และสว่นควบของรถทีใ่ชใ้นการ 

ขนสง่สตัวห์รอืสิง่ของ 

   
 

สว่นที ่๑ 

รถทีใ่ชใ้นการขนสง่สตัวห์รอืสิง่ของลกัษณะ ๑ ลกัษณะ ๒ 

ลกัษณะ ๓ ลกัษณะ ๔ ลกัษณะ ๕ และลกัษณะ ๙ 

   
 

ขอ้ ๑๕๑๔๔  รถทีใ่ชใ้นการขนส่งสตัวห์รอืสิง่ของลกัษณะ ๑ ลกัษณะ ๒ ลกัษณะ ๓ 
ลกัษณะ ๔ ลกัษณะ ๕ และลกัษณะ ๙ จะตอ้งมเีครื่องอุปกรณ์และสว่นควบ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) คสัซ ีตามแบบทีอ่ธบิดใีหค้วามเหน็ชอบ  แต่ทัง้นี้ จะตอ้งประกอบด้วย 

(ก) โครงคสัซี ท าด้วยโลหะแขง็แรงตลอดความยาวของตวัถงัรถ เมื่อต่อ
ตวัถงัแลว้สามารถรบัน ้าหนกัเตม็อตัราบรรทุกไดทุ้กสภาพการใชง้านของรถ 

(ข) กนัชนหน้า ยื่นจากหน้ารถระยะห่างพอสมควร 

                                                                                 
๑๔๒ ส่วนที ่๕ เบด็เตลด็ ของหมวด ๑ สภาพ เครือ่งอุปกรณ์ และส่วนควบของรถทีใ่ชใ้นการ

ขนส่งผูโ้ดยสาร และรถขนาดเลก็ ขอ้ ๑๔/๒ เพิม่โดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๔๓ ข้อ ๑๔/๒ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่  ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๔๔ ขอ้ ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๔๗ 

ส าหรบัรถทีใ่ชใ้นการขนส่งสตัวห์รอืสิง่ของลกัษณะ ๔ จะต้องมกีนัชนทา้ย
ยื่นจากทา้ยรถระยะห่างพอสมควร 

(ค) ระบบบงัคบัเลีย้ว ทีท่ างานไดค้ล่องตวั พวงมาลยัต้องอยู่ในต าแหน่งที่
ผูข้บัรถสามารถบงัคบัรถไดส้ะดวกและปลอดภยั กลไกบงัคบัต้องไม่สมัผสักบัส่วนอื่นใด
ของรถ อัตราส่วนระหว่างมุมหมุนของพวงมาลัยกับมุมเลี้ยวของล้อทัง้ซ้ายและขวา 
ต้องใกล้เคยีงกนั แรงที่ใช้หมุนพวงมาลยัใหร้ถเลี้ยวซ้ายหรอืขวาจะต้องใกล้เคยีงกนั 
และไม่มากเกินสมควร รวมทัง้ต้องมีรศัมีวงเลี้ยวและระยะท้ายปัดของรถตามที่อธบิดี
ประกาศก าหนด 

(ง) กงลอ้ท าด้วยโลหะ และยางเป็นชนิดกลวงสูบลม ที่มขีนาดสามารถรบั
น ้าหนกัเตม็อตัราบรรทุกไดโ้ดยปลอดภยั 

(จ) เพลาลอ้ ทีม่ขีนาดสามารถรบัน ้าหนกัเตม็อตัราบรรทุกไดโ้ดยปลอดภยั 

(ฉ) สปริง มีขนาดสามารถรับน ้ าหนักและการสัน่สะเทือนของตัวรถ 
เต็มอตัราบรรทุกไดโ้ดยปลอดภยั และมเีครื่องผ่อนคลายความสัน่สะเทอืนที่เพลาลอ้หน้า
ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด ซึง่สามารถผ่อนคลายความสัน่สะเทอืนไดต้ามสมควร 

(ช) แผ่นบงัโคลนที่ลอ้ทุกล้อ มขีนาดอย่างน้อยเต็มความกวา้งของยางล้อ 
ท าดว้ยโลหะ ยาง หรอืวสัดุอื่นใด ส าหรบัลอ้หลงัสุดของรถ สว่นล่างสดุของแผ่นบงัโคลน 
ตอ้งสงูจากพืน้ราบไม่เกนิ ๒๕ เซนตเิมตร 

(ซ) หา้มลอ้มอื ทีม่ปีระสทิธภิาพตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ฌ) หา้มลอ้เทา้ ทีบ่งัคบัทีล่อ้ทุกลอ้ ซึ่งต้องมคีุณลกัษณะ ระบบการท างาน 
และประสทิธภิาพตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ญ) เครื่องก าเนิดพลงังาน ทีส่ามารถขบัเคลื่อนรถในสภาพใชง้านตามปกติ
ทีม่นี ้าหนักเต็มอตัราบรรทุกได้อย่างเหมาะสม โดยต้องมคีุณลกัษณะ ระบบการท างาน 
ก าลงั และไม่ก่อให้เกดิมลพษิทางอากาศและเสยีงตามที่อธบิดปีระกาศก าหนด รวมทัง้
ต้องมีฝาครอบเครื่องก าเนิดพลงังานขนาดปิดเครื่องได้สนิทและสามารถเก็บเสยีงได้ 
ตามสมควร 

(ฎ) ระบบไอเสยี ทีม่อีุปกรณ์ระงบัเสยีงและมอีุปกรณ์ป้องกนัความรอ้นหรอื
การติดไฟโดยส่วนปลายของท่อไอเสยีต้องไม่หนัไปทางดา้นซา้ยของรถ  ทัง้นี้ อุปกรณ์
ระงบัเสยีงและอุปกรณ์ป้องกนัความรอ้นหรอืการตดิไฟ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีอ่ธบิดี
ประกาศก าหนด 

(ฏ) ระบบส่งก าลงังาน ประกอบดว้ยคลทัช ์เฟืองส่งก าลงั เพลาส่งก าลงั 
ขอ้ต่อ และเฟืองทา้ย สามารถสง่ก าลงัขบัเคลื่อนรถในขณะทีม่นี ้าหนกัเตม็อตัราบรรทุกได้



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๔๘ 

โดยปลอดภยั และใหม้หี่วงหรอืโซ่รองรบัเพลาส่งก าลงัที่ท าดว้ยโลหะทีม่ขีนาดสามารถ
รองรบัเพลาสง่ก าลงัในกรณีทีห่ลุดหรอืขาดไม่ใหก้ระแทกผวิทางได ้

(ฐ) ระบบสตาร์ทเครื่องก าเนิดพลงังาน พร้อมสวิตช์ใช้การได้ดีที่ผู้ขบัรถ
สามารถสตารท์เครื่องไดจ้ากทีน่ัง่ผูข้บัรถ 

(ฑ)๑๔๕ ระบบไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยสายไฟฟ้า ฉนวน สวติซ์ แบตเตอรี ่
และอุปกรณ์อื่นตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

จ านวน ขนาด คุณลักษณะ ระบบการท างาน สมรรถนะ และ
ประสทิธภิาพของอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้า รวมทัง้การตดิตัง้และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า 
ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ฒ) แตรสญัญาณชนิดไฟฟ้าเสยีงเดยีว ความดังของเสยีงแตรจะต้องอยู่ 
ในเกณฑท์ีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ณ) ถงัเชือ้เพลงิ ทีใ่ชก้บัเครื่องก าเนิดพลงังานซึง่มสีภาพไม่รัว่ซมึ มฝีาปิด
อย่างดี และมีขนาดพอสมควร ติดตัง้ไว้ในที่ปลอดภัย ซึ่งป้องกันการเกิดเพลิงไหม ้
รวมทัง้ท่อสง่เชือ้เพลงิตอ้งมสีภาพด ีไม่รัว่ซมึหรอืเกดิอนัตรายไดง้่าย 

(ด) เครื่องวดัความเร็ว ที่สามารถอ่านความเรว็ของรถเป็นกิโลเมตรต่อ
ชัว่โมง คลาดเคลื่อนไดไ้ม่เกนิรอ้ยละสบิ และจะต้องมแีสงสว่างใหส้ามารถอ่านความเรว็
ในเวลากลางคนืได ้

(ต) เครื่องบนัทึกข้อมูลการเดนิทางของรถ ที่มคีุณลกัษณะและระบบการ
ท างานตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

ประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง 
ของรถตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ถ)๑๔๖ ระบบหน่วงความเร็วของรถซึ่งท าหน้าที่ชะลอความเร็วรถ  
ซึง่มคีุณลกัษณะ ระบบการท างาน สมรรถนะ และประสทิธภิาพของระบบหน่วงความเรว็
ของรถ รวมทัง้ประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีระบบหน่วงความเร็วของรถ  
ตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการใหค้วามเหน็ชอบแบบคสัซตีามวรรคหนึ่ง 
ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

                                                                                 
๑๔๕ ขอ้ ๑๕ (๑) (ฑ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตาม

ความในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๔๖ ข้อ ๑๕ (๑) (ถ) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๔๙ 

(๒) ตวัถงัยดึตดิกบัโครงคสัซอีย่างมัน่คงแขง็แรง สามารถรบัน ้าหนักเตม็อตัรา
บรรทุกไดทุ้กสภาพการใชง้านของรถ รูปร่างภายนอกต้องไม่มสี่วนยื่นทีแ่หลมหรอืคม
อนัอาจก่อใหเ้กดิอนัตราย แบบตวัถงัของรถใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนดหรอืให้
ความเหน็ชอบ  แต่ทัง้นี้ จะตอ้งประกอบดว้ย 

(ก) ห้องผู้ขบัรถท าด้วยโลหะแขง็แรง มีประตูทัง้สองข้าง มีที่นัง่ผู้ขบัรถ
ตัง้อยู่ในต าแหน่งเหมาะสมทีส่ามารถบงัคบัรถไดด้ ีและสามารถมองเหน็สภาพการจราจร
ดา้นหน้า ดา้นขา้ง และดา้นหลงัไดอ้ย่างชดัเจนเมื่อใชก้ระจกเงาส าหรบัมองหลงั 

ประเภทและลกัษณะของรถทีใ่ชใ้นการขนสง่สตัวห์รอืสิง่ของทีจ่ะบงัคบั
ใหม้หีอ้งผูข้บัรถตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ข)๑๔๗ กระจกกันลมและส่วนประกอบของตัวถังที่เป็นกระจกต้องเป็น
กระจกนิรภยัตามที่อธบิดปีระกาศก าหนด โดยกระจกกนัลมหน้าต้องมขีนาดที่ผู้ขบัรถ
สามารถมองเหน็สภาพการจราจรไดด้ ีและห้ามมใิห้น าวสัดุอื่นใดมาตดิหรอืบงัส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของกระจก เว้นแต่เป็นการติดเครื่องหมายหรือเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด  
หรอืเป็นการตดิวสัดุเพื่อบงัหรอืกรองแสงแดด 

คุณลกัษณะ ขนาด และประสทิธภิาพของวสัดุเพื่อบงัหรอืกรองแสงแดด 
รวมทัง้ประเภทและลกัษณะของรถที่ต้องติดวสัดุเพื่อบงัหรอืกรองแสงแดด ให้เป็นไป
ตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ค) กระจกเงาส าหรบัมองหลงัอย่างน้อย ๑ บาน ซึง่ท าใหผู้้ขบัรถมองเหน็
สภาพการจราจรดา้นขา้ง ดา้นหลงั และภายในรถไดทุ้กขณะ 

(ง) เครื่องปัดน ้าฝน มใีบปัดน ้าทีก่ระจกหน้ารถ และมขีนาดทีส่ามารถปัดน ้า
ไดเ้น้ือทีก่วา้งพอทีผู่ข้บัรถมองเหน็สภาพการจราจรดา้นหน้ารถไดอ้ย่างชดัเจน 

(จ) ตัวถังส่วนที่บรรทุก ให้มีลกัษณะและมาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด แต่ความสูงของตัวถังส่วนที่บรรทุกที่มีลักษณะเป็นกระบะทึบส าหรบัรถที่มี
น ้าหนกัรถและน ้าหนักบรรทุกรวมกนัเกนิ ๘,๐๐๐ กโิลกรมั แต่ไม่เกนิ ๑๘,๐๐๐ กโิลกรมั 
เมื่อวัดจากพื้นกระบะจะต้องไม่เกิน  ๖๐ เซนติเมตร และส าหรับรถที่มีน ้ าหนักรถ 
และน ้าหนักบรรทุกรวมกนัเกนิ ๑๘,๐๐๐ กโิลกรมั เมื่อวดัจากพื้นกระบะจะต้องไม่เกิน 
๘๐ เซนตเิมตร 

(ฉ) ตวัอกัษร ภาพ หรอืเครื่องหมายอื่นใดทีด่า้นขา้ง ดา้นหน้า และดา้นทา้ย
ของตวัถงั ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

                                                                                 
๑๔๗ ขอ้ ๑๕ (๒) (ข) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตาม

ความในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๕๐ 

(ช) สภีายนอกซึง่มลีกัษณะเรยีบรอ้ย 

(ซ)๑๔๘ อุปกรณ์หรอืแผ่นสะท้อนแสง ซึ่งมีคุณลกัษณะ สี ขนาด จ านวน 
และต าแหน่งการติดตัง้ รวมทัง้ประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือ 
แผ่นสะทอ้นแสง ตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ฌ)๑๔๙ เข็มขัดนิรภัย ซึ่งมีคุณลักษณะ สมรรถนะ มาตรฐาน แบบ  
การติดตัง้ และการยึดเข็มขดันิรภัย รวมทัง้ประเภทและลักษณะของรถที่ต้องติดตัง้ 
เขม็ขดันิรภยั ตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ญ)๑๕๐ อุปกรณ์ป้องกนัดา้นหน้า ดา้นขา้งและดา้นทา้ยของรถ 

คุณลกัษณะ ขนาด ประสทิธภิาพ ต าแหน่งและเงื่อนไขในการติดตัง้
อุปกรณ์ป้องกนัด้านหน้า ด้านข้างและด้านท้ายรถ รวมทัง้ประเภทและลกัษณะของรถ 
ทีต่อ้งตดิตัง้อุปกรณ์ดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการใหค้วามเหน็ชอบแบบตวัถงัตามวรรคหนึ่ง 
ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(๓) โคมไฟดงัต่อไปนี้ ทีม่กี าลงัไฟและความสอ่งสว่างตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ก) โคมไฟแสงพุ่งไกล มจี านวนและลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑ (๓) (ก) 
(ข) โคมไฟแสงพุ่งต ่า มจี านวนและลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑ (๓) (ข) 
(ค) โคมไฟแสดงความกวา้งของรถ มจี านวนและลกัษณะตามทีก่ าหนดไว้

ในขอ้ ๑ (๓) (ค) 
(ง) โคมไฟเลีย้ว มจี านวนและลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑ (๓) (ง) 
(จ) โคมไฟทา้ย มจี านวนและลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑ (๓) (จ) 
(ฉ) โคมไฟหยุด มจี านวนและลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑ (๓) (ฉ) 
(ช) โคมไฟถอยหลงั มจี านวนและลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑ (๓) (ช) 
(ซ) โคมไฟส่องป้ายทะเบยีน มจี านวนและลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้น 

ขอ้ ๑ (๓) (ซ) 
(ฌ) โคมไฟแสดงส่วนสูงและประเภทของรถ แสงเขยีว มจี านวนและลกัษณะ

ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑ (๓) (ฌ) ส าหรบัรถทีม่ตีวัถงัสว่นบรรทุกเป็นตู้ทบึหรอืเป็นกระบะทีม่ี
                                                                                 

๑๔๘ ขอ้ ๑๕ (๒) (ซ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๔๙ ขอ้ ๑๕ (๒) (ฌ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๕๐ ข้อ ๑๕ (๒) (ญ) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๕๑ 

หลงัคาถาวรใหม้โีคมไฟแสดงส่วนสงูแสงแดง ตดิอยู่ในระดบัเดยีวกนัทีด่า้นท้ายรถ
ตอนบนหลงัคา จ านวน ๒ ดวง แต่ละดวงห่างจากดา้นขา้งรมิสดุของรถไม่เกนิ ๑๐ เซนตเิมตร 

(ญ) โคมไฟภายในรถ แสงขาว ตดิไวภ้ายในหอ้งผูข้บัรถใหแ้สงสว่างพอสมควร 

(ฎ)๑๕๑ อุปกรณ์ส าหรับยึดตู้หรือถังบรรทุก ซึ่งมีคุณลักษณะ สมรรถนะ 
ประสทิธภิาพ การตดิตัง้และการยดึตู้หรอืถงับรรทุก รวมทัง้ประเภทและลกัษณะของรถทีต่้อง
ตดิตัง้อุปกรณ์ส าหรบัยดึตูห้รอืถงับรรทุกตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

 

ขอ้ ๑๖๑๕๒  นอกจากจะต้องมเีครื่องอุปกรณ์และสว่นควบตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑๕ 
แล้ว รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒ ลักษณะ ๓ ลักษณะ ๔ 
ลกัษณะ ๕ และลกัษณะ ๙ ที่ใช้ลากจูงรถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรอืสิง่ของลกัษณะ ๖ 
ลกัษณะ ๗ หรอืลกัษณะ ๘ ต้องมจีานพ่วงหรอือุปกรณ์ต่อพ่วงทีม่คีุณลกัษณะ ระบบการ
ท างาน และสมรรถนะตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

 

ข้อ ๑๗  นอกจากจะต้องมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตามที่ก าหนดไว้ใน 
ขอ้ ๑๕ แลว้ รถทีใ่ชใ้นการขนส่งสตัวห์รอืสิง่ของลกัษณะ ๔ จะตอ้งมเีครื่องดบัเพลงิตดิตัง้
ในทีเ่หมาะสมพรอ้มทีจ่ะใชก้ารไดทุ้กขณะ ขนาด จ านวนและคุณภาพของเครื่องดบัเพลงิ
ใหเ้ป็นไปตามทีก่รมการขนสง่ทางบกประกาศก าหนด 

 

ขอ้ ๑๗ ทว๑ิ๕๓  รถตามขอ้ ๑๕ อาจมเีครื่องอุปกรณ์อื่นส าหรบัรถไดภ้ายใต้เงื่อนไข 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) โคมไฟดงัต่อไปนี้ ถ้าจะน ามาใช้ต้องมีก าลงัไฟและความส่องสว่างตามที่
กรมการขนสง่ทางบกประกาศก าหนด 

(ก) โคมไฟแสงพุ ่งไกล จ านวน ๒ ดวง มลีกัษณะตามที่ก าหนดไว้ใน 
ขอ้ ๑ (๓) (ก) 

(ข) โคมไฟขา้งรถ มจี านวนและลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑ ทว ิ(๑) (ข) 
(ค) โคมไฟเลีย้วขา้งรถ มจี านวนและลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑ ทว ิ

(๑) (ค) 
                                                                                 

๑๕๑ ข้อ ๑๕ (๒) (ฎ) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๕๒ ขอ้ ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๕๓ ข้อ ๑๗ ทวิ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๕๒ 

(ง) โคมไฟตดัหมอก มจี านวนและลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑ ทว ิ(๑) (ง) 
(จ) โคมไฟหยุด มจี านวนและลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑ ทว ิ(๑) (จ) 

(๒) โคมไฟอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อนี้และข้อ ๑๕ (๓) ถ้าจะน ามาใช ้
ตอ้งเป็นไปตามทีก่รมการขนสง่ทางบกใหค้วามเหน็ชอบ 

(๓)๑๕๔ เครื่องปรบัอากาศ ต้องมปีระสทิธภิาพสามารถปรบัอากาศภายในรถให้
มีอุณหภูมิสม ่าเสมอพอเหมาะ และมีระบบการท างาน คุณลกัษณะเฉพาะ หรือขนาด  
ตามเงื่อนไขทีก่รมการขนสง่ทางบกก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

 

สว่นที ่๒ 

เครื่องอุปกรณ์และสว่นควบของรถทีใ่ชใ้นการขนสง่สตัวห์รอืสิง่ของ 

ลกัษณะ ๖ ลกัษณะ ๗ และลกัษณะ ๘ 

   
 

ข้อ ๑๘๑๕๕  รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ ๖ ลักษณะ ๗  
และลกัษณะ ๘ จะตอ้งมเีครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) คสัซ ีตามแบบทีอ่ธบิดใีหค้วามเหน็ชอบ  แต่ทัง้นี้ จะตอ้งประกอบดว้ย 

(ก) โครงคสัซ ีท าดว้ยโลหะแขง็แรงตลอดความยาวของตวัรถ เมื่อต่อตวัถงัแลว้
สามารถรบัน ้าหนกัเตม็อตัราบรรทุกไดทุ้กสภาพการใชง้านของรถ 

โครงคัสซีของรถที่ ใช้ในการขนส่งสัตว์ห รือสิ่งข องลักษณะ ๘  
ตอ้งสามารถปรบัขนาดความยาวได ้

โครงคสัซสี่วนหน้าของรถทีใ่ช้ในการขนส่งสตัวห์รอืสิง่ของลกัษณะ ๗ 
และลกัษณะ ๘ ใหม้สีลกัพ่วงท าดว้ยโลหะขนาดพอสมควรส าหรบัต่อกบัจานพ่วงของรถ
ลากจงูไดโ้ดยเฉพาะ 

(ข) กงล้อท าดว้ยโลหะ และยางเป็นชนิดกลวงสูบลม ทีม่ขีนาดสามารถรบั
น ้าหนกัเตม็อตัราบรรทุกไดโ้ดยปลอดภยั 

(ค) เพลาลอ้ ทีม่ขีนาดสามารถรบัน ้าหนกัเตม็อตัราบรรทุกไดโ้ดยปลอดภยั 

(ง) สปริง ที่มีขนาดสามารถรับน ้ าหนักและการสัน่สะเทือนของตัวรถ 
เตม็อตัราบรรทุกไดโ้ดยปลอดภยั 

                                                                                 
๑๕๔ ข้อ ๑๗ ทวิ (๓) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๕๕ ขอ้ ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๕๓ 

(จ) แผ่นบงัโคลนที่ล้อทุกล้อ มขีนาดอย่างน้อยเต็มความกว้างของยางล้อ 
ท าดว้ยโลหะ ยาง หรอืวสัดุอื่นใด ส าหรบัลอ้หลงัสุดของรถ สว่นล่างสดุของแผ่นบงัโคลน
ตอ้งสงูจากพืน้ราบไม่เกนิ ๒๕ เซนตเิมตร 

(ฉ) ระบบหา้มลอ้ ทีส่ามารถหา้มลอ้ไดโ้ดยใชก้ารควบคุมจากระบบหา้มลอ้
ของรถลากจูง และต้องมีระบบห้ามล้อฉุกเฉินที่สามารถท าให้รถหยุดได้โดยอตัโนมัติ 
ในกรณีที่ห ลุดจากรถลากจูง รวมทั ้งต้องมีคุณลักษณะ ระบบการท างาน และ
ประสทิธภิาพตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ช) ระบบไฟฟ้า ซึง่มลีกัษณะเช่นเดยีวกบัทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑๐ (๑) (ฌ) 
(ซ) อุปกรณ์ต่อพ่วง ที่สามารถลากจูงได้ในขณะบรรทุกเต็มอตัรา รวมทัง้

ตอ้งมคีุณลกัษณะ ระบบการท างาน และสมรรถนะตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ฌ) เครื่องหมาย เป็นแผ่นโลหะรูปสี่เหลี่ ยมมุมฉาก มีข้อความเป็น
อักษรไทยว่า “รถพ่วง” หรือ “รถพ่วงยาว” โดยลักษณะ ขนาด และสีของแผ่นโลหะ 
ตลอดจนวธิกีารตดิแผ่นโลหะ ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการใหค้วามเหน็ชอบแบบคสัซตีามวรรคหนึ่ง 
ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(๒) ตวัถงั ยดึตดิกบัโครงคสัซอีย่างมัน่คงแขง็แรง สามารถรบัน ้าหนักเตม็อตัรา
บรรทุกไดทุ้กสภาพการใชง้านของรถ รูปร่างภายนอกต้องไม่มสี่วนยื่นทีแ่หลมหรอืคม
อนัอาจก่อใหเ้กดิอนัตราย แบบตวัถงัของรถใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนดหรอืให้
ความเหน็ชอบ  แต่ทัง้นี้ จะตอ้งประกอบดว้ย 

(ก) สว่นประกอบของตวัถงัทีเ่ป็นกระจก ซึง่มลีกัษณะเช่นเดยีวกบัทีก่ าหนด
ไวใ้นขอ้ ๑๕ (๒) (ข) 

(ข) ตวัถงัสว่นทีบ่รรทุก ซึง่มลีกัษณะและมาตรฐานเช่นเดยีวกบัทีก่ าหนดไว้
ในขอ้ ๑๕ (๒) (จ) 

(ค) สภีายนอกซึง่มลีกัษณะเรยีบรอ้ย 

(ง)๑๕๖ อุปกรณ์หรอืแผ่นสะทอ้นแสง ซึง่มคีุณลกัษณะ ส ีขนาด จ านวน และ
ต าแหน่งการติดตัง้ รวมทัง้ประเภทและลกัษณะของรถทีต่้องมอีุปกรณ์หรอืแผ่นสะท้อนแสง 
ตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(จ)๑๕๗ อุปกรณ์ป้องกนัดา้นหน้า ดา้นขา้งและดา้นทา้ยของรถ 

                                                                                 
๑๕๖ ข้อ ๑๘ (๒) (ง) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตาม

ความในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๕๗ ข้อ ๑๘ (๒) (จ) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๕๔ 

(ฉ)๑๕๘ อุปกรณ์ส าหรับยึดตู้หรือถังบรรทุก ซึ่งมีคุณลักษณะ สมรรถนะ 
ประสทิธภิาพ การตดิตัง้ และการยดึตู้หรอืถงับรรทุก รวมทัง้ประเภทและลกัษณะของรถ
ทีต่อ้งตดิตัง้อุปกรณ์ส าหรบัยดึตูห้รอืถงับรรทุก ตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

คุณลกัษณะ ขนาด ประสทิธิภาพ ต าแหน่งและเงื่อนไขในการติดตัง้
อุปกรณ์ป้องกนัด้านหน้า ด้านข้างและด้านท้ายรถ รวมทัง้ประเภทและลกัษณะของรถ 
ทีต่อ้งตดิตัง้อุปกรณ์ดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขในการใหค้วามเหน็ชอบแบบตวัถงัตามวรรคหนึ่ง 
ใหเ้ป็นไปตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(๓) โคมไฟดังต่อไปนี้  ที่ท างานได้ร่วมกับรถที่ ใช้ลากจูง และมีก าลังไฟ 
และความสอ่งสว่างตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(ก) โคมไฟเลี้ยว ติดที่ด้านท้ายรถข้างซ้ายและข้างขวา มีจ านวนและ
ลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑ (๓) (ง) 

(ข) โคมไฟทา้ย มจี านวนและลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑ (๓) (จ) 
(ค) โคมไฟหยุด มจี านวนและลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑ (๓) (ฉ) 
(ง) โคมไฟถอยหลงั มจี านวนและลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๑ (๓) (ช) 
(จ) โคมไฟส่องป้ายทะเบยีน มจี านวนและลกัษณะตามทีก่ าหนดไวใ้น 

ขอ้ ๑ (๓) (ซ) 
(ฉ) โคมไฟแสดงส่วนสูงท้ายรถ แสงแดง ส าหรบัรถที่มตีวัถงัส่วนบรรทุก

เป็นตู้ทบึหรอืเป็นกระบะที่มหีลงัคาถาวร ติดอยู่ในระดบัเดยีวกนัที่ด้านท้ายรถตอนบน
หลงัคา จ านวน ๒ ดวง แต่ละดวงห่างจากดา้นขา้งรมิสดุไม่เกนิ ๑๐ เซนตเิมตร 

(ช) โคมไฟข้างรถ แสงเหลือง มีจ านวนและลกัษณะตามที่ก าหนดไว้ใน 
ขอ้ ๑๐ (๓) (ซ) 

 

ข้อ ๑๘ ทวิ๑๕๙  รถตามข้อ ๑๘ อาจมีเครื่องอุปกรณ์อื่นส าหรบัรถได้ภายใต้
เงื่อนไข ดงัต่อไปนี้ 

(๑) โคมไฟหยุด มีจ านวนและลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ ทวิ (๑) (จ)  
ทีม่กี าลงัไฟและความสอ่งสว่างตามทีก่รมการขนสง่ทางบกประกาศก าหนด 

                                                                                 

๑๕๘ ข้อ ๑๘ (๒) (ฉ) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๕๙ ข้อ ๑๘ ทวิ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๕๕ 

(๒) โคมไฟอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อนี้และข้อ ๑๘ (๓) ถ้าจะน ามาใช ้
ตอ้งเป็นไปตามทีก่รมการขนสง่ทางบกใหค้วามเหน็ชอบ 

 

ขอ้ ๑๙๑๖๐  (ยกเลกิ) 
 

สว่นที ่๓ 

ขนาดของรถทีใ่ชใ้นการขนสง่สตัวห์รอืสิง่ของ 

   
 

ข้อ ๒๐๑๖๑  รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ให้มีขนาดตามมาตรฐาน 
ทีก่ าหนดไว ้ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ความกว้าง เมื่อวดัจากส่วนที่กว้างที่สุดของตัวถังรวมส่วนประกอบที่ยื่น
ออกจากตวัถงัแต่ไม่รวมกระจกเงาส าหรบัมองดา้นนอกตวัรถ จะตอ้งมคีวามกวา้งไม่เกนิ 
๒.๕๕ เมตร เวน้แต่รถทีใ่ชใ้นการขนสง่สตัวห์รอืสิง่ของลกัษณะ ๒ ทีต่ดิตัง้ระบบท าความ
เยน็เพื่อควบคุมอุณหภูมภิายในตวัถงัสว่นบรรทุก จะตอ้งมคีวามกวา้งไม่เกนิ ๒.๖๐ เมตร 
โดยตัวถังหรือส่วนประกอบของตัวถังจะยื่นเกินขอบยางด้านนอกของเพลาล้อท้าย 
หรอืกลุ่มเพลาลอ้ทา้ยไดไ้ม่เกนิดา้นละ ๑๕ เซนตเิมตร 

(๒)๑๖๒ ความสูง เมื่อวดัในแนวดิง่จากพื้นราบถึงส่วนที่สูงที่สุดของรถ ไม่รวม
กระจกเงาส าหรบัมองด้านนอกตวัรถ ต้องมีความสูงไม่เกนิ ๔.๐๐ เมตร เว้นแต่รถที่มี
ความกวา้งไม่เกนิ ๒.๓๐ เมตร ตอ้งมคีวามสงูไดไ้ม่เกนิ ๓ เมตร โดยความสงูของรถตอ้ง
ไม่ท าใหก้ารทรงตวัของรถต ่ากว่าเกณฑท์ีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

(๓) ความยาว 

รถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒ ลักษณะ ๓ 
ลกัษณะ ๔ ลกัษณะ ๕ และลกัษณะ ๙ เมื่อวดัจากส่วนหน้าสุดถึงส่วนท้ายสุดของรถ 
ไม่รวมกระจกเงาส าหรบัมองดา้นนอกตวัรถ จะตอ้งมคีวามยาวไม่เกนิ ๑๒ เมตร 

รถทีใ่ชใ้นการขนส่งสตัวห์รอืสิง่ของลกัษณะ ๖ เมื่อวดัจากส่วนหน้าสุดไม่รวม
แขนพ่วงถงึสว่นทา้ยสดุของรถ จะตอ้งมคีวามยาวไม่เกนิ ๘ เมตร 

                                                                                 
๑๖๐ ข้อ ๑๙ ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่  ๖๐ (พ .ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๖๑ ข้อ ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๑๖๒ ขอ้ ๒๐ (๒) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๕๖ 

รถที่ใชใ้นการขนส่งสตัวห์รอืสิง่ของลักษณะ ๗ และลกัษณะ ๘ เมื่อวดัจาก
สว่นหน้าสดุถงึส่วนทา้ยสุดของรถ จะต้องมคีวามยาวไม่เกนิ ๑๓.๖๐ เมตร โดยระยะจาก
ศนูยก์ลางของสลกัพ่วงถงึสว่นทา้ยสดุของรถจะตอ้งมคีวามยาวไม่เกนิ ๑๒ เมตร 

(๔) สว่นยื่นหน้า 

รถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒ ลักษณะ ๓ 
ลกัษณะ ๔ ลกัษณะ ๕ ลกัษณะ ๖ และลกัษณะ ๙ เมื่อวดัจากส่วนหน้าสุดของรถไม่รวมกนัชน
ถงึศนูยก์ลางเพลาลอ้หน้า ตอ้งมคีวามยาวของสว่นยื่นหน้าไม่เกนิกึง่หนึ่งของช่วงลอ้ 

รถทีใ่ชใ้นการขนส่งสตัวห์รอืสิง่ของลกัษณะ ๗ และลกัษณะ ๘ เมื่อวดัจาก
สว่นหน้าสุดของรถไม่รวมกนัชนถงึศูนยก์ลางสลกัพ่วง ต้องมคีวามยาวของส่วนยื่นหน้า
ไม่เกนิกึง่หนึ่งของช่วงลอ้ 

(๕)๑๖๓ สว่นยื่นทา้ย 

รถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิ่งของลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒ ลักษณะ ๓ 
ลกัษณะ ๔ ลกัษณะ ๕ ลกัษณะ ๖ และลกัษณะ ๙ เมื่อวดัจากส่วนทา้ยสุดของตวัถงัส่วนที่
บรรทุกแต่ไม่รวมกนัชนทา้ยและอุปกรณ์อื่น ถงึศนูยก์ลางเพลาลอ้ทา้ยหรอืศนูยก์ลางของ
กลุ่มเพลาล้อท้ายในกรณีที่มเีพลาล้อท้ายมากกว่าหนึ่งเพลาล้อ ต้องมคีวามยาวของ
ส่วนยื่นทา้ยไม่เกนิสองในสามของช่วงลอ้ 

รถทีใ่ชใ้นการขนส่งสตัวห์รอืสิง่ของลกัษณะ ๗ ลกัษณะ ๘ เมื่อวดัจากส่วน
ทา้ยสดุของตวัถงัสว่นทีบ่รรทุกแต่ไม่รวมกนัชนทา้ยและอุปกรณ์อื่น ถงึศนูยก์ลางเพลาลอ้
ทา้ยหรอืกลุ่มเพลาลอ้ทา้ยในกรณีทีม่เีพลาลอ้ทา้ยมากกว่าหนึ่งเพลาลอ้ ต้องมคีวามยาว
ของสว่นยื่นทา้ยไม่เกนิสองในหา้ของช่วงลอ้ 

อุปกรณ์อื่นซึง่ไม่ใช่กนัชนท้ายทีต่ิดตัง้เพิม่เติมทีด่้านทา้ยของตวัถงัส่วนที่
บรรทุกตอ้งมคีวามยาวตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

หลกัเกณฑก์ารวดัขนาดช่วงลอ้ของรถตาม (๔) และ (๕) ใหเ้ป็นไปตามที่อธบิดี
ประกาศก าหนด 

 

                                                                                 
๑๖๓ ขอ้ ๒๐ (๕) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๕๗ 

สว่นที ่๔ 

ขอ้ยกเวน้เรื่องสภาพ เครื่องอุปกรณ์ และสว่นควบ 

ของรถทีใ่ชใ้นการขนสง่สตัวห์รอืสิง่ของ๑๖๔ 

   
 

ขอ้ ๒๑๑๖๕  ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นตามลกัษณะของการใชง้าน รถที่ใช้ในการ
ขนส่งสตัว์หรือสิ่งของจะมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ หรอืขนาดของรถแตกต่างไป 
จากกฎกระทรวงนี้ได ้ตามทีก่รมการขนสง่ทางบกประกาศก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ 

 

ข้อ ๒๒๑๖๖  รถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรือสิง่ของที่น าไปใช้ส าหรบัการขนส่ง
ระหว่างประเทศ ต้องมีสภาพ เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบของรถตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงนี้ เว้นแต่จะมอีนุสญัญาหรอืความตกลงระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกบั
การขนสง่ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

 

                                                                                 
๑๖๔ ส่วนที ่๔ ขอ้ยกเวน้เรื่องสภาพ เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบของรถทีใ่ชใ้นการขนส่งสตัว์

หรอืสิง่ของ ของหมวด ๒ สภาพ เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบของรถทีใ่ชใ้นการขนส่งสตัว์หรอืสิง่ของ 
ขอ้ ๒๑ และ ขอ้ ๒๒ เพิม่โดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๖๕ ขอ้ ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๖๖ ข้อ ๒๒  เพิ่ม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่  ๕๗ (พ .ศ . ๒๕๔๙) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๕๘ 

สว่นที ่๕ 

เบด็เตลด็๑๖๗ 

   
 

ข้อ ๒๓๑๖๘  วัสดุที่น ามาใช้ในการผลิตหรือประกอบเป็นเครื่องอุปกรณ์และ 
ส่วนควบหรอืการตกแต่งภายนอกหรอืภายในของรถที่ใช้ในการขนส่งสตัว์หรอืสิง่ของ 
ตอ้งมคีุณสมบตัใินดา้นการลุกไหม ้การลามไฟ การแผ่รงัส ีการละลาย หรอืความเป็นพษิ 
ตามทีอ่ธบิดปีระกาศก าหนด 

ประเภทและลกัษณะของรถทีต่้องใชว้สัดุตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามที่อธบิดี
ประกาศก าหนด 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

รอ้ยต ารวจโท ชาญ  มนูธรรม 

รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

ปฏบิตัริาชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 

                                                                                 
๑๖๗ ส่วนที ่๕ เบด็เตลด็ ของหมวด ๒ สภาพ เครือ่งอุปกรณ์ และส่วนควบของรถทีใ่ชใ้นการ

ขนส่งสตัว์หรอืสิ่งของ ข้อ ๒๓ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๖๘ ข้อ  ๒๓  เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่  ๖๒  (พ .ศ . ๒๕๕๙) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๕๙ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจากมาตรา ๗๑ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บญัญตัวิ่า รถที่ใชใ้นการ
ขนส่งต้องมสีภาพมัน่คงแขง็แรง มเีครื่องอุปกรณ์และส่วนควบถูกต้องตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๓๑ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๖๙ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีก่ฎกระทรวง ฉบบัที ่๙ 
(พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  
ไดก้ าหนดเกี่ยวกบัความยาวของรถทีใ่ชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๔ (รถสองชัน้) 
ไวไ้ม่เกนิ ๑๐ เมตร ซึ่งไม่สอดคล้องกบัรูปแบบของรถที่มกีารผลติโดยทัว่ไปในปัจจุบัน 
สมควรปรบัปรุงขอ้ก าหนดเกี่ยวกับความยาวของรถดงักล่าวให้มีความยาวได้ไม่เกิน  
๑๒ เมตร  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๗๐ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยที่ในปัจจุบนัการติด
กระจกกนัลมหลงักบัตวัรถไม่มผีลเกีย่วกบัความปลอดภยัของรถ สมควรเปิดโอกาสให้
เจา้ของรถเลอืกทีจ่ะจดัใหม้กีระจกกนัลมหลงัหรอืไมก่ไ็ด ้และโดยทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ
ลกัษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๔ ให้มเีครื่องอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้โดยสารเพิม่ขึน้  ดงันัน้ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแก้ไขเพิม่เติมดงักล่าว สมควร
ก าหนดใหร้ถทีใ่ชใ้นการขนสง่ผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๔ มเีครื่องอุปกรณ์และสว่นควบของรถ
ที่ ใช้ในการขนส่งเพิ่ม เติม เพื่ อให้สามารถน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และเหมาะสม  นอกจากนัน้ สมควรแกไ้ขเพิม่เตมิขนาดความสงูของรถทีใ่ช้ในการขนส่ง
ผู้โดยสารและรถขนาดเล็กให้รับกับมาตรฐานสากลและก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบการทรงตวัของรถดงักล่าวเพื่อให้มคีวามปลอดภยัยิง่ขึน้  จงึจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
 

                                                                                 
๑๖๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖/ตอนที ่๗๐/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๓๒ 
๑๗๐ ราชกจิจานุกเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๑๑๒/หน้า ๙/๖ พฤศจกิายน ๒๕๓๕ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๖๐ 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๗๑ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่ในปัจจุบัน
วิวัฒนาการและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิศวกรรมยานยนต์ได้
เจรญิก้าวหน้าไปเป็นอนัมาก  ดงันัน้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสรมิววิฒันาการและ
ความเจรญิก้าวหน้าดงักล่าว และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดอนัตรายแก่ผู้ใช้รถ 
สมควรแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดว่าดว้ยความปลอดภยัในการขนสง่ในส่วนเกีย่วกบัเครื่อง
อุปกรณ์และส่วนควบของรถตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) 
ออกตามความในพระราชบญัญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เสยีใหม่ให้เหมาะสม
ยิง่ขึน้ รวมทัง้สมควรเพิม่เติมการก าหนดเครื่องมอืเครื่องใช้ประจ ารถที่ใช้ในการขนส่ง  
จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๗๒ 

 

ขอ้ ๓  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก าหนดหกสบิวนันับแต่วนัประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจากปัจจุบนัปรากฏว่า 
รถทีใ่ชใ้นการขนส่งผู้โดยสารทีม่จี านวนที่นัง่ไม่เกนิ ๑๒ ที่นัง่ (รถตู้) ที่จดทะเบยีนตาม
กฎหมายว่าดว้ยการขนสง่ทางบก มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการตดิฟิลม์กรองแสงทีก่ระจกกนัลม
ดา้นขา้งและดา้นหลงัของรถแตกต่างไปจากรถยนตรน์ัง่ส่วนบุคคลเกนิเจด็คนแต่ไม่เกนิ
สบิสองคน (รถตู้) ทีจ่ดทะเบยีนตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนตร ์จงึก่อใหเ้กดิปัญหาในทาง
ปฏบิตัิและการก ากบัดูแลทัง้ ๆ ที่เป็นรถที่มลีกัษณะและขนาดเดยีวกนั  ดังนัน้ เพื่อให้
การปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบัฟิลม์กรองแสงของกระจกกนัลมดา้นขา้งและดา้นหลงัของรถดงักล่าว
ตามกฎหมายทัง้สองฉบบัเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั สมควรปรบัปรุงขอ้ก าหนดเกีย่วกบั
การตดิฟิลม์กรองแสงส าหรบัรถทีใ่ชใ้นการขนสง่ผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๒ (จ) ทีม่จี านวนทีน่ัง่
ไม่เกนิ ๑๒ ทีน่ัง่ (รถตู)้ และมาตรฐาน ๓ (ฉ) (รถตู)้ เสยีใหม่ใหส้อดคลอ้งกนักบัทีก่ าหนด
ไวต้ามกฎหมายว่าดว้ยรถยนตร ์ จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

                                                                                 
๑๗๑ ราชกจิจานุกเบกษา เล่ม ๑๑๑/ตอนที ่๔๘ ก/หน้า ๑๒/๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๗ 
๑๗๒ ราชกจิจานุกเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที ่๓๑ ก/หน้า ๒๕/๗ เมษายน ๒๕๔๓ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๖๑ 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๗๓ 

 

ขอ้ ๓  รถทีจ่ดทะเบยีนไวก้่อนวนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนหรือติดตัง้เครื่องปรับอากาศใหม่ 
หรอืระบบระบายอากาศใหม่ใหเ้ครื่องปรบัอากาศและระบบระบายอากาศดงักล่าวเป็นไป
ตามกฎกระทรวงนี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ โดยทีป่ระเทศไทยไดเ้ขา้ร่วม
ลงนามเป็นสมาชิกพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยการลดและเลิกการใช้สารท าลาย 
ชัน้บรรยากาศโอโซน (Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone 
Layer) เมื่อวนัที่ ๑๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ และให้สตัยาบนัการเขา้เป็นภาคพีิธสีารฯ 
เมื่อวนัที ่๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ จงึมผีลบงัคบัใชต่้อประเทศไทย เมื่อวนัที ่๕ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๒ แต่เนื่องจากในปัจจุบนัได้มกีารน าเครื่องปรบัอากาศมาติดตัง้เป็นเครื่อง
อุปกรณ์ส าหรบัรถทีใ่ชใ้นการขนส่งจ านวนมากโดยไม่มมีาตรการในการควบคุมการใช ้
จ งึมีการใช้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbons (CFCs)) เป็นสาร 
ท าความเยน็ในเครื่องปรบัอากาศภายในรถที่ใช้ในการขนส่ง ซึ่งสารดงักล่าวจะท าลาย 
ชัน้บรรยากาศโอโซน ท าให้มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม  ดงันัน้ เพื่อควบคุมดูแลการใช้
เครื่องปรบัอากาศภายในรถที่ใช้ในการขนส่งให้เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ ปลอดภัย 
และไม่ท าลายสิง่แวดล้อม ตลอดจนเพื่อให้สามารถก าหนดให้มีระบบระบายอากาศ 
ทีเ่หมาะสมเพยีงพอ  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๗๔ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ โดยที่ในปัจจุบนัยงัไม่มี
กฎหมายก าหนดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์ส าหรบัรถที่จะมีไว้เพื่ออ านวยความสะดวก 
และความปลอดภัยในการโดยสารแก่คนพกิาร  นอกจากนี้ เพื่อให้รถที่ใช้ในการขนส่ง
ผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๗ รถทีใ่ชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารทีน่ าไปใชส้ าหรบัการขนส่งระหว่าง
ประเทศ และรถทีใ่ชใ้นการขนสง่สตัวห์รอืสิง่ของทีใ่ชส้ าหรบัการขนส่งทัง้ภายในประเทศ

                                                                                 
๑๗๓ ราชกจิจานุกเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที ่๕ ก/หน้า ๓/๑๔ มกราคม ๒๕๔๘ 
๑๗๔ ราชกจิจานุกเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที ่๖๕ ก/หน้า ๒๑/๒๑ มถุินายน ๒๕๔๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๖๒ 

และระหว่างประเทศอาจมีสภาพ เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบของรถ แตกต่างไปจาก
ข้อก าหนดในกฎกระทรวงได้  ทัง้นี้ ต้องเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศ
ก าหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ หรอืตามทีก่ าหนดไวใ้นอนุสญัญาหรอืความตกลงระหว่าง
ประเทศ  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๗๕ 

 

ขอ้ ๑  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก าหนดสามสบิวนันับแต่วนัประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๙  รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถขนาดเล็ก รวมทัง้รถที่ใช้ในการ
ขนส่งสตัว์หรอืสิง่ของที่ได้ติดตัง้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ และมขีนาดตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง ฉบบัที ่๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนส่งทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒ และไดจ้ดทะเบยีนก่อนวนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่
ต้องปฏบิตัิตามกฎกระทรวงนี้ แต่อาจขอเปลี่ยนแปลงเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ และ
ขนาดของรถใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงนี้ได ้

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่การก าหนด 
เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ ขนาด และขอ้ก าหนดทางเทคนิคของรถ ที่ก าหนดไว้ตาม
กฎกระทรวง ฉบบัที ่๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่สอดคล้องกบัมาตรฐานยานยนต์สากลและเทคโนโลยดี้านการผลติ
ยานยนต์ในปัจจุบนัทีพ่ฒันาขึน้ สมควรแกไ้ขเพิม่เตมิการก าหนดเครื่องอุปกรณ์  
และส่วนควบ ขนาดและขอ้ก าหนดทางเทคนิคของรถตามกฎกระทรวงดงักล่าวเสยีใหม่ 
เพื่อให้การใช้รถในการประกอบการขนส่งมีประสทิธิภาพและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น 
รวมทัง้สอดคล้องกับมาตรฐานยานยนต์สากลและเทคโนโลยีด้านการผลิตยานยนต์ 
ในปัจจุบนั  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

                                                                                 
๑๗๕ ราชกจิจานุกเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที ่๓๑ ก/หน้า ๓๒/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๖๓ 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๗๖ 

 

ขอ้ ๑  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก าหนดหกสบิวนันับแต่วนัประกาศ 
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยที่กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๙ 
(พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบญัญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ใช้
บงัคบัมาเป็นเวลานาน และปรากฏว่าเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบส าหรบัรถทีก่ าหนดไว้
บางรายการไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบัน ประกอบกบัเป็นการสมควรก าหนด
เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถบางรายการเพิม่เติมเพื่อให้การใช้รถใช้ถนนมคีวาม
ปลอดภยัยิง่ขึน้  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนส่งทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๗๗ 

 

ขอ้ ๑  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก าหนดสามสบิวนันบัแต่วนัประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ ๙ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่ 
วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๑๙  รถที่ใชใ้นการขนส่งผู้โดยสารและรถขนาดเลก็ที่จดทะเบยีนก่อนวนัที่
กฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั ให้ได้รบัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัติามขอ้ ๑๓ (๒) แห่งกฎกระทรวง 
ฉบับที่  ๙ (พ .ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนตัวถังของรถ  
ใหค้วามสงูของรถเป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงนี้ 

 

ข้อ ๒๐  บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง ฉบับที่  ๙  
(พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  
ทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั ใหย้งัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าทีไ่ม่ขดั
หรอืแย้งกบักฎกระทรวงนี้ จนกว่าจะมรีะเบียบหรอืประกาศตามกฎกระทรวงนี้ออกมา 
ใชบ้งัคบั 

 

                                                                                 
๑๗๖ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนที ่๑๐๕ ก/หน้า ๒๗/๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๕ 
๑๗๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๒๔ ก/หน้า ๑/๑๘ มนีาคม ๒๕๕๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๖๔ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีเ่ป็นการสมควรแก้ไข
เพิม่เตมิขอ้ก าหนดเกีย่วกบัเครื่องอุปกรณ์และสว่นควบ และขนาดของรถตามทีก่ าหนดไว้
ในกฎกระทรวง ฉบบัที ่๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานยานยนตส์ากลอนัจะท าใหก้ารใชร้ถในการขนส่ง 
มคีวามปลอดภยัยิง่ขึน้  จงึจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๖๕ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔) 
ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๗๘ 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติ 
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

เครื่องอุปกรณ์หรอืสว่นควบของรถดงัต่อไปนี้ จะแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลง
สภาพใหผ้ดิแผกแตกต่างในสาระส าคญัไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตเป็นหนังสอื 
จากนายทะเบยีน คอื 

(๑) โครงคสัซ ี

(๒) ระบบบงัคบัเลีย้ว 

(๓) จ านวนกงลอ้และยาง 

(๔) จ านวนเพลาลอ้ 

(๕) เครื่องก าเนิดพลงังาน 

(๖) ตวัถงั 

(๗) สภีายนอกตวัรถ 

(๘) จ านวนทีน่ัง่ผูโ้ดยสาร 

(๙) จ านวนดวงโคมไฟแสงพุ่งไกล แสงพุ่งต ่า 

(๑๐) ช่วงลอ้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

รอ้ยต ารวจโท ชาญ  มนูธรรม 

รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

ปฏบิตัริาชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 

                                                                                 

๑๗๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๙/ตอนที ่๑๙/ฉบบัพเิศษ หน้า ๔๓/๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๒๕ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๖๖ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจากมาตรา ๗๘ แห่ง
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บญัญตัิว่า ห้ามมใิห้มกีารแกไ้ขเพิม่เติม
หรอืเปลีย่นแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรอืส่วนควบของรถใหผ้ดิแผกแตกต่างในสาระส าคญั 
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียน   
จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๖๗ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๕) 
ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๗๙ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๙๒ (๔) แห่งพระราชบญัญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ผูบ้รกิารตามมาตรา ๙๒ (๔) แห่งพระราชบญัญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ไดแ้ก่ 

(๑) พนกังานตอ้นรบัประจ ารถขนสง่ผูโ้ดยสาร 

(๒) บรกิรประจ ารถขนสง่ผูโ้ดยสาร 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

วรีะ  มุสกิพงศ ์

รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

ปฏบิตัริาชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 

                                                                                 

๑๗๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๙/ตอนที ่๑๒๘/ฉบบัพเิศษ หน้า ๒/๑๐ กนัยายน ๒๕๒๕ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๖๘ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจากมาตรา ๙๒ (๔) 
แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บญัญตัใิหม้ผีูบ้รกิารประจ ารถตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๖๙ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๕) 
ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๘๐ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง มาตรา ๑๑๕ วรรคสี ่
และมาตรา ๑๑๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  สถานีขนส่งผู้โดยสาร ต้องมีลักษณะเป็นสถานที่ซึ่งใช้เป็นศูนย์รวม
กระจาย และสบัเปลีย่นรถส าหรบัการขนสง่ผูโ้ดยสาร รวมทัง้เป็นสถานทีใ่หบ้รกิารต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วกบัการขนสง่ และประกอบดว้ย 

(๑) อาคารสถานีซึ่งจัดให้มีพื้นที่ส าหรับบริการผู้โดยสาร ที่จ าหน่ายตัว๋ 
โทรศพัท์สาธารณะ สว้ม ที่ท างานของเจา้หน้าทีก่รมการขนส่งทางบก ทีจ่ าหน่ายสนิค้า
เบด็เตลด็และเครื่องดื่ม ทีพ่กัผูโ้ดยสาร ทีพ่กัผูป้ระจ ารถ และทีร่บัฝากสิง่ของ 

(๒) ลานจอดรถยนตโ์ดยสาร รถแทก็ซีแ่ละรถสว่นบุคคล 

(๓) ทีส่ าหรบัเป็นอู่และบรกิารซ่อมรถ 

แบบ ขนาด และจ านวนตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่ง
ทางบกประกาศก าหนดหรอืตามทีก่รมการขนสง่ทางบกใหค้วามเหน็ชอบ 

 

ขอ้ ๒๑๘๑  สถานีขนสง่สตัวแ์ละหรอืสิง่ของ ต้องมลีกัษณะเป็นสถานทีซ่ึง่ใชเ้ป็น
ศูนย์รวม กระจาย แลกเปลี่ยนสนิค้า และสบัเปลี่ยนรถส าหรบัการขนส่งสตัว์และหรือ
สิง่ของรวมทัง้เป็นสถานทีใ่หบ้รกิารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการขนสง่ และประกอบดว้ย 

(๑) อาคารสถานีซึ่งจัดให้มีพื้นที่ส าหรับที่ท าการ ที่ท างานของเจ้าหน้าที่
กรมการขนส่งทางบก ที่พกัสนิค้า ที่ขนถ่ายสนิค้า ห้องน ้า ห้องส้วม ที่พักผู้ประจ ารถ  
และทีจ่ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

(๒) คลงัสนิคา้ 

(๓) อาคารส าหรบัจ าแนกสนิคา้หรอืบรรจุหบีห่อ 

(๔) ทีส่ าหรบัเป็นอู่และบรกิารซ่อมรถ 

                                                                                 

๑๘๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๙/ตอนที ่๑๒๘/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑๙/๑๐ กนัยายน ๒๕๒๕ 
๑๘๑ ข้อ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๙ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๗๐ 

(๕) ทีจ่ าหน่ายน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

(๖) ลานจอดพกัรถ 

(๗) ลานคอนเทนเนอร ์

(๘) ทีช่ ัง่น ้าหนกั 

(๙) เครื่องมอืเครื่องใช้เพื่อความสะดวกตามความจ าเป็นและเหมาะสม ได้แก่ 
รถปั้นจัน่ รถยก รถเขน็ รถลาก เครื่องทุ่นแรง และเครื่องมอืบรรจุหบีห่อ หรอืเครื่องมือ
เครื่องใชอ้ื่น 

(๑๐) โทรศพัทส์าธารณะ 

(๑๑) ระบบสารสนเทศส าหรบัขอ้มลูดา้นการขนสง่ 

(๑๒) เครื่องดบัเพลงิซึง่ตดิตัง้ในสถานทีต่าม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
แบบ ขนาด และจ านวนตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)  

ให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศก าหนดหรือตามที่กรมการขนส่งทางบก 
ใหค้วามเหน็ชอบ 

การด าเนินการตาม (๓) (๕) (๗) และ (๘) ให้กรมการขนส่งทางบกมีอ านาจ
ยกเวน้การด าเนินการไดต้ามความเหมาะสมและจ าเป็น 

 

ข้อ ๓  ผู้ใดประสงค์จะจดัตัง้และด าเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารหรือสถานี
ขนส่งสตัว์และหรอืสิง่ของ ใหย้ื่นค าขอรบัใบอนุญาตตามแบบของกรมการขนส่งทางบก
พรอ้มดว้ยหลกัฐาน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) บุคคลธรรมดา 

(ก) ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน 

(ข) ส าเนาหรอืภาพถ่ายทะเบยีนบา้น 

(ค) หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธกิารใชท้ีด่นิทีจ่ะท าการก่อสรา้งสถานี
ขนสง่ 

(ง) แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ัง้ของสถานีขนสง่ จ านวน ๔ ชุด 

(จ) แบบแปลนแผนผัง และผังบริเวณแสดงต าแหน่งที่ตัง้ และทางเข้า 
และทางออกสถานีขนสง่ จ านวน ๔ ชุด 

(๒) หา้งหุน้สว่นสามญั 

(ก) รายชื่อผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(ข) ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(ค) ส าเนาหรอืภาพถ่ายทะเบยีนบา้นของผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๗๑ 

(ง) หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธกิารใชท้ีด่นิทีจ่ะท าการก่อสรา้งสถานี
ขนสง่ 

(จ) แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ัง้ของสถานีขนสง่ จ านวน ๔ ชุด 

(ฉ) แบบแปลนแผนผัง และผังบริเวณแสดงต าแหน่งที่ตัง้ และทางเข้า 
และทางออกสถานีขนสง่ จ านวน ๔ ชุด 

(๓) หา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีน หรอืหา้งหุน้สว่นจ ากดั 

(ก) หนังสอืรบัรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบรษิัทแสดงการจดทะเบียน 
เป็นหา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่นจ ากดั 

(ข) รายชื่อและสญัชาตขิองผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(ค) ภาพถ่ายบตัรประจ าตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบส าคญัประจ าตัว
คนต่างดา้วของผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(ง) ส าเนาหรอืภาพถ่ายทะเบยีนบา้นของผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(จ) หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธกิารใชท้ีด่นิทีจ่ะท าการก่อสรา้งสถานี
ขนสง่ 

(ฉ) แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ัง้ของสถานีขนสง่ จ านวน ๔ ชุด 

(ช) แบบแปลนแผนผัง และผังบริเวณแสดงต าแหน่งที่ตัง้ และทางเข้า 
และทางออกสถานีขนสง่ จ านวน ๔ ชุด 

(๔) บรษิทัจ ากดั หรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั 

(ก) หนังสอืรบัรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบรษิัทแสดงการจดทะเบียน 
เป็นบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั 

(ข) รายชื่อกรรมการของบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัทุกคน 

(ค) ภาพถ่ายบตัรประจ าตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบส าคญัประจ าตัว
คนต่างดา้วของกรรมการของบรษิทัทุกคน 

(ง) ส าเนาหรอืภาพถ่ายทะเบยีนบา้นของกรรมการของบรษิทัทุกคน 

(จ) รายชื่อและสัญชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น  
แต่ละคนถอื 

(ฉ) ส าเนาหรอืภาพถ่ายหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัฉบบัตพีมิพ ์

(ช) หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธกิารใชท้ีด่นิทีจ่ะท าการก่อสรา้งสถานี
ขนสง่ 

(ซ) แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ัง้ของสถานีขนสง่ จ านวน ๔ ชุด 

(ฌ) แบบแปลนแผนผัง และผังบริเวณแสดงต าแหน่งที่ตัง้ และทางเข้า 
และทางออกสถานีขนสง่ จ านวน ๔ ชุด 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๗๒ 

ให้ผู้ยื่นค าขอตามข้อนี้วางเงินสด  หรือเช็คหรือตัว๋แลกเงินของธนาคาร  
ตามจ านวนเงนิทีก่รมการขนสง่ทางบกประกาศก าหนด เพื่อเป็นหลกัประกนัในการปฏบิตัิ
ตามค าขอรบัใบอนุญาต 

 

ขอ้ ๔  การยื่นค าขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ยื่นต่อกรมการขนส่งทางบก และ
ส าหรบัในจงัหวดัอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร จะยื่นค าขอต่อส านักงานขนส่งจงัหวดันัน้ ๆ 
กไ็ด ้

 

ขอ้ ๕  ใบอนุญาตจดัตัง้และด าเนินการสถานีขนส่ง ให้ใช้แบบใบอนุญาตท้าย
กฎกระทรวงนี้ 

 

ขอ้ ๖  เมื่อผูข้อรบัใบอนุญาตจดัตัง้และด าเนินการสถานีขนส่งไดร้บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางแลว้ ตอ้งมาท าสญัญากบักรมการขนส่งทางบก
ภายใน ๖๐ วนั นับแต่วนัที่ได้รบัแจ้งมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง 
หากพน้ก าหนดเวลาดงักล่าว ใหก้รมการขนสง่ทางบกรบิหลกัประกนัตามขอ้ ๓ เสยีทัง้สิน้ 

 

ขอ้ ๗๑๘๒  ผู้ได้รบัใบอนุญาตจดัตัง้และด าเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารหรือ
สถานีขนสง่สตัวแ์ละหรอืสิง่ของผูใ้ดประสงคจ์ะขอต่ออายใุบอนุญาต ใหย้ื่นค าขอตามแบบ
ของกรมการขนสง่ทางบกพรอ้มใบอนุญาตจดัตัง้และด าเนินการสถานีขนสง่ผูโ้ดยสารหรอื
สถานีขนสง่สตัวแ์ละหรอืสิง่ของ หรอืใบแทน แลว้แต่กรณี 

การขอต่ออายุใบอนุญาต ในกรณีทีผู่ไ้ดร้บัใบอนุญาตจดัตัง้และด าเนินการสถานี
ขนส่งผูโ้ดยสารหรอืสถานีขนส่งสตัวแ์ละหรอืสิง่ของ เป็นหา้งหุน้ส่วนสามญั หา้งหุน้ส่วน
สามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ที่มีการ
เปลีย่นแปลงผูเ้ป็นหุน้สว่น กรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ ใหย้ื่นหลกัฐานตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ ๓ 
เฉพาะทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

 

ข้อ ๘  การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง้และด าเนินการสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารหรือสถานีขนส่งสตัว์และหรือสิ่งของตามกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้อนุญาตออก
ใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดมิใหใ้หม่ 

                                                                                 
๑๘๒ ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๕๙ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๗๓ 

ขอ้ ๙  ผูไ้ด้รบัใบอนุญาตจดัตัง้และด าเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารหรอืสถานี
ขนส่งสตัว์และหรอืสิง่ของผู้ใดประสงค์จะขอรบัใบแทนใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอตามแบบ
ของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหลักฐานการรับแจ้งความของสถานีต ารวจ  
หรอืใบอนุญาตทีช่ ารุดนัน้ 

การอนุญาตค าขอใบแทนใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบ
ใบอนุญาตเดมิ แต่ใหร้ะบุค าว่า “ใบแทน” ไวท้ีด่า้นหน้าดว้ย 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

วรีะ  มุสกิพงศ ์

รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

ปฏบิตัริาชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๗๔ 

 
 

ใบอนุญาตจดัตัง้และด าเนินการสถานีขนสง่ 
   

 

ใบอนุญาตที ่ ........................ / ................................  
 

นายทะเบยีนกลางโดยอนุมตัขิองคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ออกใบอนุญาตให ้ ..................................  ส านกังาน ชื่อ  ...............................................  
อยู่เลขที ่ ..............  ตรอก/ซอย  ..............................  ถนน  ............................................  
หมู่ที ่ ........  ต าบล/แขวง  ............................  อ าเภอ/เขต ..............................................  
จงัหวดั  ..................................  จดัตัง้และด าเนินการสถานีขนสง่ ชื่อ  .............................  
 ........................................  อยู่เลขที ่..................  ตรอก/ซอย  .......................................  
ถนน  ..........  หมู่ที ่ .......  ต าบล/แขวง  .......................  อ าเภอ/เขต  ...............................  
จงัหวดั  ........................... 

ใบอนุญาตฉบบันี้ใหม้อีายุ  .......  ปี นบัตัง้แต่วนัที ่ .........  เดอืน  ......................  
พ.ศ.  ....................  ถงึวนัที ่ .......  เดอืน  ......................  พ.ศ. ...............  
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ .....  เดอืน  .......................  พ.ศ.  ...........  
 
 
 

  .......................................................... 
 นายทะเบยีนกลาง 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๗๕ 

ค าเตือน 

 

(๑) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตจดัตัง้และด าเนินการสถานีขนสง่ผูใ้ด ไม่จดัใหม้เีจา้หน้าที่
ฝ่ายช่างประจ าสถานีขนส่งตลอดเวลาตามมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบญัญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัตัง้แต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตจดัตัง้และด าเนินการสถานีขนสง่ผูใ้ด ไม่จดัใหม้อีู่ซ่อมรถ
และบรกิารซ่อมรถตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัตัง้แต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตจดัตัง้และด าเนินการสถานีขนส่งผูใ้ด ไม่จดัใหม้บีรเิวณที่
จอดพกัรถตามที่อธบิดกี าหนดตามมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบญัญัตกิารขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มคีวามผดิตอ้งระวางโทษปรบัตัง้แต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตัง้และด าเนินการสถานีขนส่งผู้ใด ไม่จัดให้มี 
สมุดทะเบยีนการเดนิรถทีผ่่านเขา้ออกสถานีขนส่งตามแบบที่อธบิดกี าหนดตามมาตรา 
๑๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษ
ปรบัตัง้แต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๕) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตจดัตัง้และด าเนินการสถานีขนสง่ผูใ้ด เรยีกเกบ็ค่าบรกิาร
เกีย่วกบัการด าเนินการของสถานีขนส่งเกนิอตัราตามทีค่ณะกรรมการควบคุมการขนส่ง
ทางบกกลางก าหนดตามมาตรา ๑๒๕ แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มคีวามผดิตอ้งระวางโทษไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๖) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตจดัตัง้และด าเนินการสถานีขนส่ง ซึง่ประสงคจ์ะขอต่ออายุ
ใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งปีตามมาตรา ๑๑๙ 
วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๗๖ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๑๔ 
วรรคสอง มาตรา ๑๑๕ วรรคสี ่และมาตรา ๑๑๙ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตักิารขนสง่
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของสถานีขนส่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตัง้และด าเนินการสถานีขนส่ง  
และการขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  จงึจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๕๙ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๘๓ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยที่หลกัเกณฑ์ในการ
จัดตัง้สถานีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘  
(พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  
ไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนัและไม่เอือ้ประโยชน์ต่อการลงทุนของภาคเอกชน  
ดงันัน้ เพื่อเป็นการส่งเสรมิและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเขา้มาลงทุนในกจิการการจดัตัง้
และด าเนินการสถานีขนส่งสตัว์และหรือสิ่งของ ประกอบกับเพื่อให้การจัดระเบียบ 
การขนสง่มปีระสทิธภิาพมากขึน้  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 

                                                                                 
๑๘๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที ่๘๐ ก/หน้า ๔/๘ สงิหาคม ๒๕๔๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๗๗ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๑๙ (พ.ศ. ๒๕๒๕) 
ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๘๔ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๗ แห่งพระราชบญัญตัิ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ใหก้ารขนสง่สว่นบุคคล โดยรถใชง้านเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนตร์
ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

วรีะ  มุสกิพงศ ์

รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

ปฏบิตัริาชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 

                                                                                 

๑๘๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๙/ตอนที ่๑๕๗/ฉบบัพเิศษ หน้า ๔/๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๕ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๗๘ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ เนื่ องจากได้มีการ
ก าหนดให้รถใช้งานเกษตรกรรมเป็น รถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ และเป็นรถที่มี
น ้าหนักรถไม่เกนิหนึ่งพนัหกรอ้ยกโิลกรมั สมควรยกเวน้ใหร้ถใชง้านเกษตรกรรมไม่ต้อง
อยู่ภายใต้บงัคบักฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกเช่นเดียวกบัรถยนตร์ส่วนบุคคลที่มี
น ้าหนักรถไม่เกนิหนึ่งพนัหกร้อยกโิลกรมั และโดยที่มาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบญัญตัิ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บญัญัติให้ก าหนดการขนส่งที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้บงัคบั 
โดยกฎกระทรวง  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๗๙ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๒๒ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 
ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๑๐๒ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“รถโรงเรยีน” หมายความว่า รถทีโ่รงเรยีนใชร้บัส่งนกัเรยีน และใหห้มายความ

รวมถึงรถที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งน าไปใช้ในการรับส่งนักเรียน  
เพื่อการศกึษาตามปกต ิ

“นักเรยีน” หมายความว่า บุคคลซึง่ก าลงัรบัการศกึษาระดบัก่อนประถมศกึษา 
ประถมศกึษา หรอืมธัยมศกึษา ทัง้สายสามญัและสายอาชพี 

“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้
อ านาจปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลที่
นกัเรยีนอยู่ดว้ยเป็นประจ าหรอืทีน่กัเรยีนอยู่รบัใชก้ารงาน 

 

ขอ้ ๒  รถโรงเรยีนต้องเป็นรถทีใ่ชใ้นการขนส่งผูโ้ดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ 
หรอืมาตรฐาน ๓ ที่ต่อตัวถังให้มีทางขึ้นลงของผู้โดยสารข้างรถ โดยมีเครื่องอุปกรณ์ 
และส่วนควบถูกต้องตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และตอ้งจดัใหม้ ี

(๑) เครื่องหมายหรือแผ่นป้ายพื้นสีส้มสะท้อนแสงขนาดกว้างอย่างน้อย  
๓๕ เซนตเิมตร ยาวอย่างน้อย ๘๕ เซนตเิมตร มขีอ้ความว่า “รถโรงเรยีน” เป็นตวัอกัษร
สีด า ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร ติดอยู่ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถ 
ใหส้ามารถมองเหน็ขอ้ความไดโ้ดยชดัเจนในระยะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร 

วรรคสอง๑๘๕ (ยกเลกิ) 
(๒) ไฟสญัญาณสเีหลอืงอ าพนัปิดเปิดเป็นระยะ ตดิไวท้ีด่้านหน้าและดา้นทา้ย

ของตัวรถ เพื่อให้ผู้ข ับรถที่สวนมาหรือตามหลังมาเห็นได้โดยชัดเจนในระยะห่าง  
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร 

เมื่อมไิดใ้ชร้ถนัน้เป็นรถโรงเรยีนใหง้ดใชไ้ฟสญัญาณสเีหลอืงอ าพนัดงักล่าว 

                                                                                 

๑๘๕ ขอ้ ๒ (๑) วรรคสอง ยกเลกิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๔๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๘๐ 

(๓) เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุหรือ 
เหตุฉุกเฉินเกดิขึน้ ดงัต่อไปนี้ 

(ก) เครื่องดบัเพลงิ 

รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจ านวนที่นัง่ไม่เกิน ๒๐ ที่นัง่ ต้องมี
เครื่องดบัเพลิงอย่างน้อย ๑ เครื่อง รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจ านวนที่นัง่เกิน  
๒๐ ทีน่ัง่ ตอ้งมเีครื่องดบัเพลงิอย่างน้อย ๒ เครื่อง 

เครื่องดับเพลิงต้องมีขนาดพอสมควรและติดตัง้ไว้ภายในรถในที่
เหมาะสม พรอ้มทีจ่ะใชก้ารไดทุ้กขณะ 

(ข) ฆอ้นทุบกระจก ๑ อนั 

(ค) เหลก็ชะแลง ๑ อนั 

ฆ้อนทุบกระจกและเหล็กชะแลงต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและสามารถ
น ามาใชง้านไดโ้ดยสะดวก 

(๔) แผ่นป้ายแสดงข้อความเตือนเรื่องความปลอดภัยในการโดยสารตามที่
กรมการขนสง่ทางบกประกาศก าหนด หรอืตามทีก่รมการขนส่งทางบกใหค้วามเหน็ชอบ
ตดิไวภ้ายในตวัรถ ณ ต าแหน่งทีส่ามารถมองเหน็ไดง้่าย 

 

ขอ้ ๒ ทว๑ิ๘๖  รถโรงเรยีนต้องใช้สเีหลอืงเป็นสขีองตวัถงัรถ และให้มสีดี าคาด
ตลอดรอบตัวถังรถ ยกเว้นด้านหน้ารถจ านวนหนึ่ งเส้น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
สบิเซนตเิมตรแต่ไม่เกนิยีส่บิเซนตเิมตร โดยเริม่ตัง้แต่แนวขอบหน้าต่างด้านขา้งรถลงมา
สบิเซนตเิมตร 

 

ข้อ ๒ ตรี๑๘๗  กระจกรถโรงเรียนต้องเป็นกระจกที่โปร่งใสสามารถมองเห็น
สภาพภายในรถและสภาพการจราจรภายนอกรถได้ชดัเจน และห้ามมใิห้น าวสัดุอื่นใด 
มาติดหรอืบงัส่วนหนึ่งส่วนใดของกระจก เว้นแต่เป็นการติดเครื่องหมายหรือเอกสาร
ตามที่กฎหมายก าหนด หรอืการตดิวสัดุส าหรบับงัหรอืกรองแสงแดดไวท้ีด่า้นบนของ
กระจกกนัลมดา้นหน้าตามขนาดทีก่รมการขนสง่ทางบกก าหนด 

 

                                                                                 

๑๘๖ ข้อ ๒ ทวิ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่  ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๘๗ ข้อ ๒ ตรี เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่  ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๘๑ 

ข้อ ๓  ห้ามผู้ข ับรถโรงเรียนบรรทุกนักเรียนเกินจ านวนที่นัง่ หรือบรรทุก
ผูโ้ดยสารอื่นปะปนไปกบันกัเรยีน เวน้แต่เจา้หน้าทีข่องโรงเรยีนหรอืผูป้กครอง 

 

ขอ้ ๔  รถโรงเรยีนตอ้งมผีูข้บัรถและผูค้วบคุมดแูลนกัเรยีนดงันี้ 
(๑) ผูข้บัรถซึง่ไดร้บัใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถตามกฎหมายว่าดว้ยการขนสง่ทางบก

มาแลว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และตอ้งเป็นผูไ้ม่มปีระวตัเิสยีหายอนัเกดิจากการขบัรถมาก่อน 

(๒) ผูค้วบคุมดแูลนักเรยีนซึง่มอีายุไม่ต ่ากว่า ๑๘ ปี ประจ าอยู่ในรถตลอดเวลา
ทีใ่ชร้บัสง่นกัเรยีน เพื่อควบคุมดแูลและช่วยเหลอืนกัเรยีน 

 

ขอ้ ๕  รถโรงเรยีนต้องส่งนักเรยีนใหถ้งึทีอ่ยู่อาศยั หรอืส่งมอบใหแ้ก่ผูป้กครอง
โดยตรงหรอืสง่ ณ สถานทีท่ีต่กลง 

 

ขอ้ ๖๑๘๘  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก าหนดสามสบิวนันบัแต่วนัประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 

ประชุม  รตันเพยีร 

รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

ปฏบิตัริาชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 

                                                                                 

๑๘๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๐/ตอนที ่๑๖๔/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑๐/๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๖ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๘๒ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควร
ก าหนดข้อก าหนดว่าด้วยความปลอดภัยของผู้โดยสารในรถซึ่งใช้รบัส่งนักเรยีน และ
เนื่องจากมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบญัญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บญัญัติว่า
ผู้ไดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนสง่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดว่าดว้ยความปลอดภยัของ
ผู้โดยสารตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และมาตรา ๑๐๒ (๔) แห่งพระราชบญัญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บญัญตัวิ่าในขณะปฏบิตัหิน้าทีผู่ไ้ดร้บัใบอนุญาตปฏบิตัิ
หน้าทีเ่ป็นผูป้ระจ ารถตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดว่าดว้ยความปลอดภยัในการขนสง่ตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๔๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๘๙ 

 

ขอ้ ๓๑๙๐  รถโรงเรยีนที่ได้จดทะเบยีนไวแ้ล้วก่อนวนัที่กฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั 
ใหเ้จา้ของรถหรอืผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นไป
ตามข้อ ๒ ทวิ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่  ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ 
ใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัที ่๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ เนื่องจากปรากฏว่า
การก าหนดใหร้ถโรงเรยีนต้องถอดแผ่นป้ายหรอืปิดคลุมขอ้ความว่า “รถโรงเรยีน” ซึง่ตดิ
อยู่ทีด่า้นหน้าและดา้นทา้ยของตวัรถ เมื่อมไิดใ้ชร้ถนัน้เป็นรถโรงเรยีนตามกฎกระทรวง 
ฉบบัที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบญัญตัิการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ไดก้่อให้เกดิปัญหาในทางปฏบิตั ิเพราะการถอดแผ่นป้ายหรอืปิดคลุมขอ้ความดงักล่าว
กระท าไดย้ากและไม่สะดวก สมควรยกเลกิขอ้ก าหนดดงักล่าวประกอบกบัสมควรก าหนด
สขีองรถโรงเรยีนใหแ้ตกต่างจากรถอื่น และก าหนดหา้มมใิหน้ าวสัดุอื่นใดทีต่ดิหรอืบงัไว้
บนกระจกของรถโรงเรยีน เวน้แต่เป็นการตดิเครื่องหมายหรอืเอกสารทีก่ฎหมายก าหนด  
ทัง้นี้ เพื่อเป็นการป้องกนัอนัตรายและเพิม่ความปลอดภยัใหแ้ก่นักเรยีน  จงึจ าเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
 

                                                                                 
๑๘๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑/ตอนที ่๓๘ ก/หน้า ๓๘/๗ กนัยายน ๒๕๓๗ 
๑๙๐ ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๘๓ 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๕๑ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๙๑ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง 
ฉบบัที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบญัญตัิการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ก าหนดให้เจ้าของรถหรอืผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องด าเนินการปรบัปรุง
แก้ไขสขีองตัวถังรถโรงเรียนที่จดทะเบียนก่อนวนัที่กฎกระทรวงดงักล่าวใช้บังคบัคือ  
วนัที่ ๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นสเีหลอืงคาดด าภายในสามร้อยหกสบิห้าวนันับแต่ 
วนัดงักล่าว แต่ปรากฏว่าเจา้ของรถหรอืผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นจ านวนมาก
ไม่อาจด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขสขีองตวัถงัรถภายในก าหนดเวลาดงักล่าวได ้เนื่องจาก
ระยะเวลาทีก่ าหนดใหด้ าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเป็นระยะเวลาที่ส ัน้เกนิไป สมควรขยาย
ระยะเวลาการด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขสขีองตวัถงัรถโรงเรยีนใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง
ดงักลา่วออกไปเป็นวนัที ่๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๐  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 

                                                                                 

๑๙๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓/ตอนที ่๑๐ ก/หน้า ๑๙/๑๗ เมษายน ๒๕๓๙ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๘๔ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๒๕ (๒๕๒๘) 
ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๙๒ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๓๒ (๑๐) แห่งพระราชบญัญตัิ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง ให้นายทะเบียน 
โดยอนุมตัขิองคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางหรอืคณะกรรมการควบคุม
การขนสง่ประจ าจงัหวดัก าหนดเงื่อนไขไวใ้นใบอนุญาตเกีย่วกบัการใชร้ถใหต้้องเป็นไปตาม
ลกัษณะของการขนส่งไม่ประจ าทางที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ก าหนดตามมาตรา ๑๙ (๑) แห่งพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 

ประชุม  รตันเพยีร 

รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

ปฏบิตัริาชการแทนรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 

                                                                                 

๑๙๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนที ่๒๐/ฉบบัพเิศษ หน้า ๙/๑๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๒๘ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๘๕ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เน่ืองจากมาตรา ๓๒ (๑๐) 
แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บญัญตัิใหอ้อกกฎกระทรวงก าหนด
เงื่อนไขอื่นเพื่อใหน้ายทะเบยีนโดยอนุมตัขิองคณะกรรมการควบคุมการขนสง่ทางบกกลาง
หรอืคณะกรรมการควบคุมการขนส่งประจ าจงัหวดัก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจ าทาง และในปัจจุบนัปรากฏว่าผูร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
หลายรายไดน้ ารถไปใชใ้นลกัษณะเช่นเดยีวกบัผูร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ าทาง
อนัเป็นการใชร้ถผดิลกัษณะตามทีไ่ดร้บัอนุญาต สมควรก าหนดเงื่อนไขอื่นตามมาตรา ๓๒ (๑๐) 
ให้การใช้รถเป็นไปตามลกัษณะของการขนส่งไม่ประจ าทางที่คณะกรรมการควบคุม 
การขนส่งทางบกกลางก าหนดตามมาตรา ๑๙ (๑) แห่งพระราชบญัญตักิารขนส่งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๘๖ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๓๐ (พ.ศ. ๒๕๓๑) 
ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๙๓ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๓๒ (๑๐) แห่งพระราชบญัญตัิ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง ให้นายทะเบียนโดย
อนุมตัขิองคณะกรรมการก าหนดเงื่อนไขเกีย่วกบัสขีองรถไวใ้นใบอนุญาตดว้ย 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 

มนตร ี พงษ์พานชิ 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 

                                                                                 

๑๙๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๕/ตอนที ่๒๑๙/หน้า ๔๔๒/๒๒ ธนัวาคม ๒๕๓๑ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๘๗ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจากในปัจจุบนัปรากฏว่า
ผูร้บัใบอนุญาตประกอบการขนสง่ไม่ประจ าทางหลายรายน ารถทีม่สีเีหมอืนหรอืคลา้ยคลงึ
กบัสขีองรถของบรษิทั ขนส่ง จ ากดั ไปใชท้ าการขนส่งในลกัษณะเช่นเดยีวหรอืคลา้ยกบั
การประกอบการขนส่งประจ าทาง สมควรให้นายทะเบยีนโดยอนุมตัิของคณะกรรมการ
ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสีของรถไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง  
เพื่อมใิห้มกีารใชส้รีถเหมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนัดงักล่าว อนัจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ
ควบคุม และป้องกันมิให้มีการน ารถไปใช้โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และเนื่องจาก
มาตรา ๓๒ (๑๐) แห่งพระราชบญัญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติให้การ
ก าหนดเงื่อนไขอื่นเพื่อให้นายทะเบยีนโดยอนุมตัิของคณะกรรมการก าหนดไวใ้นใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางนัน้ ต้องกระท าโดยกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๘๘ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
ออกตามความในพระราชบญัญตักิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๙๔ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๙๖ (๒) แห่งพระราชบญัญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ใหย้กเลกิ 

(๑) กฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
การขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๓๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
การขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ขอ้ ๒  ผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถในประเภทการขนสง่ประจ าทาง การขนสง่
ไมป่ระจ าทาง หรอืการขนสง่โดยรถขนาดเลก็ ตอ้งมคีวามรูแ้ละความสามารถดงันี้ 

(๑) มคีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายว่าดว้ยการขนสง่ทางบก กฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์
และกฎหมายว่าดว้ยการจราจรทางบก ความรู้ในการขบัรถ ความรูเ้กีย่วกบัข้อก าหนด
ว่าด้วยความปลอดภยัในการขนส่ง และมารยาทในการขบัรถ ตลอดจนความรูท้ี่จ าเป็น
อย่างอื่นตามที่กรมการขนส่งทางบกก าหนดตามความเหมาะสมของลกัษณะการขนส่ง 
และไดผ้่านการทดสอบความรูแ้ละความสามารถในการขบัรถจากกรมการขนส่งทางบก
หรอืโรงเรยีนสอนขบัรถทีก่รมการขนสง่ทางบกรบัรอง 

(๒) ผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายในด้านประสาทมือ ปฏิกิริยา
สายตาทางลึก สายตาทางกว้าง และสายตาบอดสี จากกรมการขนส่งทางบก หรือ
โรงเรยีนสอนขบัรถทีก่รมการขนสง่ทางบกรบัรอง 

 

ขอ้ ๓  ผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นผูเ้กบ็ค่าโดยสาร นายตรวจ หรอืผูบ้รกิารส าหรบัรถ
ตามข้อ ๒ ต้องผ่านการศึกษาและการฝึกอบรม ตลอดจนผ่านการทดสอบความรู้
ภาควชิาการจากกรมการขนสง่ทางบก 

                                                                                 

๑๙๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑/ตอนที ่๑๕ ก/หน้า ๑๐/๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๗ 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๘๙ 

ส าหรับผู ้ขอร ับใบอนุญาตเป็นผู ้บริการนัน้ ต้องผ่านการทดสอบความรู้
ภาคการปฏบิตัหิน้าทีจ่ากกรมการขนสง่ทางบกดว้ย 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

จรสั  พัว้ช่วย 

รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏบิตัริาชการแทน 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม 



ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ถนน 
 

 

 ๑๙๐ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยมมีาตรา ๙๖ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่า ผู้ขอรบัใบอนุญาตปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้ประจ ารถในประเภทการขนส่งประจ าทาง การขนส่งไม่ประจ าทาง หรอื
การขนส่งโดยรถขนาดเลก็ ต้องมคีวามรูแ้ละความสามารถตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
สมควรแกไ้ขเพิม่เตมิการก าหนดความรูแ้ละความสามารถส าหรบัผูข้อรบัใบอนุญาตเป็น
ผูข้บัรถใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ โดยก าหนดเพิม่ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตเป็นผูข้บัรถ ตอ้งมคีวามรู้
เกีย่วกบัขอ้ก าหนดว่าดว้ยความปลอดภยัและมารยาทในการขบัรถนัน้ดว้ย เพื่อทีว่่าเมื่อ
เกิดอุบตัิเหตุผู้ขบัรถจะได้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทนัท่วงที  จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๙๑ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๕๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตักิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๙๕ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ มำตรำ ๙๗ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๙๘ และ
มำตรำ ๙๙ แห่งพระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง
คมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ให้ยกเลกิกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตักิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ขอ้ ๒  ผูข้อรบัใบอนุญำตเป็นผูข้บัรถ ผูเ้กบ็ค่ำโดยสำร นำยตรวจ และผูบ้รกิำร 
ตอ้งมอีำยุไม่ต ่ำกว่ำทีก่ ำหนดไวด้งันี้ 

(๑) ผูข้อรบัใบอนุญำตเป็นผูข้บัรถ 

(ก) ผู ้ขอรบัใบอนุญำตเป็นผู ้ขบัรถชนิดที่หนึ่ง ในประเภทกำรขนส่ง
ส่วนบุคคล ตอ้งมอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสบิแปดปี 

(ข) ผู้ขอรบัใบอนุญำตเป็นผู้ขบัรถชนิดที่สอง และชนิดที่สำม ในประเภท
กำรขนสง่สว่นบุคคล ตอ้งมอีำยุไม่ต ่ำกว่ำยีส่บิปี 

(ค) ผู้ขอรบัใบอนุญำตเป็นผู้ขบัรถชนิดที่หนึ่ง ชนิดที่สอง และชนิดที่สำม 
ในประเภทกำรขนส่งประจ ำทำง กำรขนส่งไม่ประจ ำทำง หรอืกำรขนส่งโดยรถขนำดเลก็ 
ตอ้งมอีำยุไม่ต ่ำกว่ำยีส่บิสองปี 

(ง) ผูข้อรบัใบอนุญำตเป็นผูข้บัรถชนิดทีส่ี ่ในประเภทกำรขนส่งส่วนบุคคล 
กำรขนส่งประจ ำทำง กำรขนสง่ไม่ประจ ำทำง หรอืกำรขนส่งโดยรถขนำดเลก็ ต้องมอีำยุ
ไม่ต ่ำกว่ำยีส่บิหำ้ปี 

(๒) ผูข้อรบัใบอนุญำตเป็นผูเ้กบ็ค่ำโดยสำร ตอ้งมอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสบิหำ้ปี 

(๓) ผูข้อรบัใบอนุญำตเป็นนำยตรวจ ตอ้งมอีำยุไม่ต ่ำกว่ำยีส่บิปี 

(๔) ผูข้อรบัใบอนุญำตเป็นผูบ้รกิำร ตอ้งมอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสบิหำ้ปี 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

สนธยำ  คุณปลืม้ 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 

                                                                                 

๑๙๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๕/ตอนที ่๘๕ ก/หน้ำ ๑/๑๓ พฤศจกิำยน ๒๕๔๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๙๒ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจำกปัจจุบนัประเทศไทย
มกีำรเจรญิเตบิโตทำงดำ้นเศรษฐกจิและสงัคม รวมทัง้กำรขยำยตวัในภำคอุตสำหกรรม 
ท ำให้เกิดภำวกำรณ์ขำดแคลนผู้ขบัรถโดยเฉพำะในประเภทกำรขนส่งประจ ำทำงและ 
กำรขนส่งไม่ประจ ำทำง ซึ่งเป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำนเป็นจ ำนวนมำก  ดังนัน้  
เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำดงักล่ำวและส่งเสรมิกำรประกอบอำชีพสุจรติ รวมทัง้พัฒนำ
ระบบกำรขนส่งภำยในประเทศใหท้นัสมยัเหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในปัจจุบนัและใหเ้ป็นสำกล
มำกยิง่ขึน้เช่นเดยีวกบันำนำประเทศ สมควรลดอำยุของผู้ขอรบัใบอนุญำตเป็นผู้ขบัรถ
ชนิดที่หนึ่ง ชนิดที่สองและชนิดที่สำม ในประเภทกำรขนส่งประจ ำทำง กำรขนส่ง 
ไม่ประจ ำทำง หรอืกำรขนส่งโดยรถขนำดเล็กที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๔๕ 
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตักิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เสยีใหม่
ใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๙๓ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดเงื่อนไขในใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ 

พ.ศ. ๒๕๔๖๑๙๖ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ (๑๕) มำตรำ ๓๒ (๑๐) และมำตรำ ๓๓ (๗) 
แห่งพระรำชบญัญตักิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อนัเป็นพระรำชบญัญตัทิีม่บีทบญัญตัิ
บำงประกำรเกี่ยวกบักำรจ ำกดัสทิธิและเสรภีำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกบั
มำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทย บญัญัติให้กระท ำได้โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญัติแห่งกฎหมำย 
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ให้นำยทะเบียนโดยอนุมตัิของคณะกรรมกำรก ำหนดเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ไว้ใน
ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประเภทกำรขนส่งประจ ำทำง กำรขนส่งไม่ประจ ำทำง  
และกำรขนสง่โดยรถขนำดเลก็ 

(๑) ผู้ประกอบกำรขนส่งจะต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้ใดน ำรถดังต่อไปนี้  
มำใชท้ ำกำรขนสง่ในกจิกำรทีต่นเองไดร้บัใบอนุญำต 

(ก) รถทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนและไม่ช ำระภำษ ี

(ข) รถทีค่ำ้งช ำระภำษปีระจ ำปี 

(ค) รถทีม่สีภำพไม่มัน่คงแขง็แรง หรอืมเีครื่องอุปกรณ์และส่วนควบไม่ถูกต้อง
ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

(ง) รถที่ไม่ได้รบักำรบรรจุในบัญชีรำยละเอียดของรถที่ใช้ในกำรขนส่ง 
(บญัช ีขส.บ. ๑๑) ของผูป้ระกอบกำรขนสง่ 

(๒) ผู้ประกอบกำรขนส่งต้องน ำรถที่ใช้ในกำรประกอบกำรขนส่งเข้ำรบักำร
ตรวจสภำพจำกพนักงำนตรวจสภำพหรือสถำนตรวจสภำพรถที่ได้รบัอนุญำตตำม
หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกประกำศก ำหนด 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๔ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

นิกร  จ ำนง 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 

                                                                                 

๑๙๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที ่๑๒๒ ก/หน้ำ ๑/๑๖ ธนัวำคม ๒๕๔๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๙๔ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่ในปัจจุบัน
ผูป้ระกอบกำรขนส่งประเภทกำรขนสง่ประจ ำทำง กำรขนสง่ไม่ประจ ำทำง และกำรขนส่ง
โดยรถขนำดเลก็ได้ใช้หรอืยนิยอมให้ผู้อื่นใช้รถที่ไม่ได้จดทะเบียน รถที่ค้ำงช ำระภำษ ี
หรอืรถทีม่สีภำพไม่มัน่คงแขง็แรงมำท ำกำรขนส่งในกจิกำรของตนเอง ซึง่เมื่อเกดิอุบตัเิหตุ
หรอืเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจบักุมรถดงักล่ำว ผู้ประกอบกำรขนส่งจะปฏิเสธควำมรบัผิดท ำให้
ควำมรบัผดิตกอยู่แก่เฉพำะเจำ้ของรถหรอืผูข้บัขีเ่ท่ำนัน้  นอกจำกนี้ ผูป้ระกอบกำรขนส่ง
ยงัสำมำรถน ำรถลกัษณะดงักล่ำวกลบัมำใช้งำนอกีได้ เพรำะกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ง
ทำงบกยงัมไิดบ้ญัญตัใิหเ้ป็นหน้ำทีข่องผูป้ระกอบกำรขนสง่โดยตรง  ดงันัน้ เพื่อเป็นกำร
แก้ไขปัญหำดังกล่ำว สมควรก ำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับอนุญำตประกอบกำรขนส่ง 
ประเภทกำรขนส่งประจ ำทำง กำรขนส่งไม่ประจ ำทำง และกำรขนส่งโดยรถขนำดเล็ก 
ตอ้งรบัผดิชอบในกำรควบคุมดแูลรถทีใ่ชท้ ำกำรขนสง่ในเสน้ทำงของตนใหม้สีภำพมัน่คง
แขง็แรงและปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๙๕ 

กฎกระทรวง 

ว่ำดว้ยกำรรบัรองโรงเรยีนสอนขบัรถ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗  และมำตรำ ๙๗ วรรคสอง แห่ ง
พระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อนัเป็นพระรำชบญัญตัทิีม่บีทบญัญตัิ
บำงประกำรเกี่ยวกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกบั
มำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทย บญัญัติให้กระท ำได้โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญัติแห่งกฎหมำย 
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ใหย้กเลกิ 

(๑) กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญัติ
กำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
กำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ขอ้ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
“โรงเรียนสอนขับรถ” หมำยควำมว่ำ สถำนที่ที่จ ัดกำรให้กำรศึกษำ อบรม  

และฝึกหดัขบัรถ ทัง้ในภำคทฤษฎแีละภำคปฏบิตัิ ไม่ว่ำสถำนที่นัน้จะใช้ชื่อโรงเรียนสอน
ขบัรถหรอืไม่กต็ำม 

“หนังสือรับรอง” หมำยควำมว่ำ หนังสือรับรองโรงเรียนสอนขับรถตำม
กฎกระทรวงนี้ 

 

ขอ้ ๓  ผูใ้ดประสงคจ์ะขอใหก้รมกำรขนส่งทำงบกรบัรองโรงเรยีนสอนขบัรถ 
ให้ยื่นค ำขอตำมแบบที่กรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนด ส ำหรบัในเขตกรุงเทพมหำนคร
ใหย้ื่นต่อกรมกำรขนส่งทำงบก ส ำหรบัในเขตจงัหวดัอื่นให้ยื่นต่อกรมกำรขนส่งทำงบก
หรอืส ำนกังำนขนสง่จงัหวดัทีโ่รงเรยีนสอนขบัรถนัน้ตัง้อยู่ 

 

ขอ้ ๔  โรงเรยีนสอนขบัรถทีจ่ะขอหนงัสอืรบัรองตอ้งม ี

(๑) หลกัสตูรกำรสอนตำมมำตรฐำนทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด 

(๒) สถำนทีส่อนและฝึกหดัขบัรถตำมหลกัสตูรกำรสอนทีด่ ำเนินกำร โดยมลีกัษณะ
อุปกรณ์หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ตำมระเบยีบทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๙๖ 

(๓) ผูฝึ้กสอนทีไ่ดร้บัอนุญำตจำกกรมกำรขนสง่ทำงบก 

(๔) กำรจดักำรเรยีนกำรสอนตำมระเบยีบทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด 

 

ข้อ ๕  หลักสูตรกำรสอนของโรงเรียนสอนขับรถที่กรมกำรขนส่งทำงบก 
จะรบัรองตำมกฎกระทรวงนี้ แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คอื 

(๑) หลกัสตูรกำรสอนขบัรถทีใ่ชเ้พื่อกำรขนสง่ทำงบก 

(๒) หลกัสตูรกำรสอนขบัรถยนต ์

(๓) หลกัสตูรกำรสอนขบัรถจกัรยำนยนต ์

(๔) หลกัสูตรกำรสอนขบัรถอื่น ๆ ตำมที่อธบิดกีรมกำรขนส่งทำงบกประกำศ
ก ำหนด 

มำตรฐำนหลกัสูตรกำรสอนแต่ละประเภท ให้เป็นไปตำมระเบียบที่กรมกำร
ขนสง่ทำงบกก ำหนด 

โรงเรยีนสอนขบัรถทีจ่ะขอหนังสอืรบัรองจะจดัใหม้หีลกัสตูรกำรสอนประเภทใด
ประเภทหนึ่งหรอืหลำยประเภทกไ็ด ้

 

ขอ้ ๖  ผู้ใดประสงค์จะขอรบัใบอนุญำตผู้ฝึกสอนขบัรถในโรงเรยีนสอนขบัรถ 
ทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกรบัรอง ใหย้ื่นค ำขอตำมแบบทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด 

หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขกำรขอรบัใบอนุญำต กำรออกใบอนุญำต 
กำรพกัใชใ้บอนุญำต กำรเพกิถอนใบอนุญำต หรอืกำรต่ออำยุใบอนุญำตผูฝึ้กสอนขบัรถ 
ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด 

 

ขอ้ ๗  ในกรณีผูข้อรบัหนังสอืรบัรองเป็นบุคคลธรรมดำ ใหย้ื่นค ำขอพรอ้มดว้ย
หลกัฐำน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ภำพถ่ำยบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืภำพถ่ำยใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 
หรอืภำพถ่ำยบตัรส ำคญัอย่ำงอื่นทีท่ำงรำชกำรออกให  ้

(๒) ส ำเนำหรอืภำพถ่ำยทะเบยีนบำ้น 

(๓) หลกัฐำนแสดงกรรมสทิธิ ์หรอืสทิธกิำรใชส้ถำนทีข่องโรงเรยีนสอนขบัรถ 

(๔) แผนที่แสดงที่ตัง้โรงเรยีนสอนขบัรถ และแบบแปลนแผนผงัอำคำรเรยีน 
และสิง่ปลกูสรำ้งภำยในบรเิวณโรงเรยีนสอนขบัรถ ตลอดจนสนำมฝึกหดัขบัรถ 

(๕) หลกัสูตรกำรสอนโดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกบั กำรจดัให้กำรศึกษำ อบรม 
และฝึกหดัขบัรถ ทัง้ภำคทฤษฎีและภำคปฏบิตัิ และกำรวดัผลตำมมำตรฐำนทีก่รมกำร
ขนสง่ทำงบกก ำหนด 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๙๗ 

(๖) ระเบียบกำรหรือข้อก ำหนดของโรงเรียนสอนขับรถเกี่ยวกับกำรเปิด
ด ำเนินกำร จ ำนวนผู้ที่จะเขำ้รบักำรศึกษำ วธิีกำรรบัผู้เขำ้ศึกษำ อตัรำและวธิีกำรเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรศกึษำและค่ำธรรมเนียมอื่น 

 

ข้อ ๘  ในกรณีผู้ขอรับหนังสือรับรองเป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ให้ยื่นค ำขอ 
พรอ้มดว้ยหลกัฐำน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รำยชื่อผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(๒) ภำพถ่ำยบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืภำพถ่ำยใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว
ของผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(๓) ส ำเนำหรอืภำพถ่ำยทะเบยีนบำ้นของผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(๔) ตวัอย่ำงรอยตรำประทบัของผูย้ื่นค ำขอสองรอยตรำ (ถำ้ม)ี 
(๕) เอกสำรประกอบตำมขอ้ ๗ (๓) (๔) (๕) และ (๖) 
 

ข้อ ๙  ในกรณีผู ้ขอรบัหนังสอืรบัรองเป็นห้ำงหุ ้นส่วนสำมญัจดทะเบียน 
ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั บรษิทัจ ำกดั หรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั ใหย้ื่นค ำขอพรอ้มดว้ยหลักฐำน 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) หนังสอืรบัรองของนำยทะเบยีนหุน้ส่วนบรษิทัแสดงกำรจดทะเบยีนเป็น
หำ้งหุน้สว่นสำมญัจดทะเบยีน หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั บรษิทัจ ำกดั หรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั 

(๒) ส ำเนำหรอืภำพถ่ำยหนังสอืบรคิณห์สนธแิละขอ้บงัคบัฉบบัตีพมิพ์ในกรณี 
ทีเ่ป็นบรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั 

(๓) ส ำเนำหรอืภำพถ่ำยบตัรประจ ำตวัประชำชนและทะเบยีนบำ้นของหุน้ส่วน
หรอืกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมของห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
บรษิทัจ ำกดั หรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั 

(๔) เอกสำรประกอบตำมขอ้ ๗ (๓) (๔) (๕) และ (๖) 
 

ขอ้ ๑๐  ผู้ขอรบัหนังสอืรบัรองจะต้องไม่เป็นผู้ถูกยกเลกิหนังสอืรบัรองหรอื
ถูกระงบัใชห้นงัสอืรบัรองตำมขอ้ ๑๗ 

 

ขอ้ ๑๑  เมื่อได้รบัค ำขอหนังสอืรบัรองแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รบัค ำขอตรวจสอบ
เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอว่ำครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ เพียงใด หำกค ำขอและ
เอกสำรหลกัฐำนครบถว้นถูกตอ้งใหอ้อกใบรบัให ้

หลกัเกณฑ์ วิธกีำร และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำออกหนังสอืรบัรองให้เป็นไป
ตำมระเบยีบทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๙๘ 

หนงัสอืรบัรองใหม้อีำยุสำมปีนบัแต่วนัออกหนังสอืรบัรอง และใหใ้ชแ้บบหนงัสอื
รบัรองทำ้ยกฎกระทรวงนี้ 

 

ขอ้ ๑๒  ผูไ้ดร้บัหนงัสอืรบัรองจะตอ้งด ำเนินกจิกำรดว้ยตนเอง 

 

ขอ้ ๑๓  ก่อนเปิดด ำเนินกำรโรงเรยีนสอนขบัรถทีก่รมกำรขนส่งทำงบกรบัรอง 
ผูไ้ดร้บัหนังสอืรบัรองต้องวำงหลกัทรพัยต์ำมจ ำนวนทีก่รมกำรขนส่งทำงบกก ำหนด 
เพื่อเป็นประกนัค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัใหผู้เ้ขำ้รบักำรศกึษำและยงัไม่จบหลกัสตูรสำมำรถ
เขำ้รบักำรศกึษำอบรม และฝึกหดัขบัรถไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง หำกมกีำรยกเลกิหนังสอืรบัรอง
ตำมข้อ ๑๗ หรอืโรงเรยีนสอนขบัรถเลิกด ำเนินกำร หรือลดประเภทกำรศกึษำ อบรม 
และฝึกหดัขบัรถตำมขอ้ ๑๘ 

หลกัทรพัยต์ำมวรรคหนึ่งจะเป็นหนงัสอืค ้ำประกนัของธนำคำรในประเทศตำมที่
กรมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด หรอืพนัธบตัรรฐับำลไทยชนิดทีข่ำยคนืไดก้่อนครบก ำหนด
ช ำระเงินต้นก็ได้ ในกรณีที่ผู้ได้รับหนังสือรับรองน ำพันธบัตรดังกล่ำวมำวำง เป็น
หลกัทรพัยต์อ้งโอนกรรมสทิธิใ์นพนัธบตัรนัน้ใหแ้ก่กรมกำรขนสง่ทำงบกดว้ย 

ในกรณีที่ผู้ได้รับหนังสือรับรอง ไม่วำงหลักทรัพย์ตำมวรรคหนึ่งก่อนเปิด
ด ำเนินกำรใหถ้อืว่ำสละสทิธกิำรไดร้บักำรรบัรองโรงเรยีนสอนขบัรถนัน้ 

หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขกำรวำงหลกัทรพัยแ์ละกำรเบกิจ่ำยหลกัทรพัย์
ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด 

 

ขอ้ ๑๔  ในกรณีทีก่รมกำรขนส่งทำงบกน ำหลกัทรพัยต์ำมขอ้ ๑๓ วรรคหนึ่ง 
ไปใชจ้่ำยในกำรจดักำรศกึษำ อบรม และฝึกหัดขบัรถใหแ้ก่ผูเ้ขำ้รบักำรศกึษำทีย่ ังไม่จบ
หลกัสูตรให้เกดิควำมต่อเนื่องนัน้ หำกหลกัทรพัย์ที่ใช้จ่ำยไปแล้วเหลอืจ ำนวนเท่ำใด 
ให้กรมกำรขนส่งทำงบกคนืให้แก่ผู้ไดร้บัหนังสอืรบัรอง แต่ถ้ำใช้จ่ำยไปแลว้ไม่เพยีงพอ 
ใหผู้ไ้ดร้บัหนงัสอืรบัรองรบัผดิชอบจ่ำยสว่นทีต่อ้งจ่ำยเพิม่นัน้ใหค้รบถว้น 

 

ขอ้ ๑๕  ในกรณีทีผู่ไ้ดร้บัหนงัสอืรบัรองประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงแกไ้ขในเรื่องใด ๆ 
ให้แตกต่ำงไปจำกที่ได้รบักำรรบัรอง เช่น กำรย้ำยสถำนที่ตัง้โรงเรียน อำคำรเรียน 
สิง่ปลูกสรำ้ง สนำมฝึกหดัขบัรถ หรอืเงื่อนไขอื่น ๆ ตำมทีก่รมกำรขนส่งทำงบกก ำหนด 
ใหย้ื่นค ำขอต่อกรมกำรขนสง่ทำงบก เพื่อขอรบัควำมเหน็ชอบก่อนทีจ่ะมกีำรเปลีย่นแปลง
หรอืแกไ้ข แลว้แต่กรณี 

หลักเกณฑ์กำรให้ควำมเห็นชอบตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมระเบียบที่
กรมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๙๙ 

ขอ้ ๑๖  ผูไ้ดร้บัหนังสอืรบัรองจะต้องอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่อธบิดกีรมกำร
ขนส่งทำงบกหรือผู้ที่อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบกมอบหมำยเข้ำตรวจสอบกำรศึกษำ 
อบรม และฝึกหดักำรทดสอบ และกำรวดัผล ตลอดจนกำรปฏบิตัติำมกฎกระทรวงนี้ หรอื
ระเบยีบทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด 

 

ข้อ ๑๗  เมื่อปรำกฏว่ำผู้ได้รบัหนังสอืรบัรองผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ ์
วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวงนี้ หรือระเบียบที่กรมกำรขนส่งทำงบก
ก ำหนด ให้กรมกำรขนส่งทำงบกมีอ ำนำจตักเตือน ระงับใช้หนังสือรบัรองเป็นกำร
ชัว่ครำว หรอืยกเลกิหนงัสอืรบัรองนัน้ไดต้ำมสมควรแก่กรณี 

กำรตกัเตอืน กำรระงบัใชห้นงัสอืรบัรองเป็นกำรชัว่ครำว หรอืกำรยกเลกิหนงัสอื
รบัรอง ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด 

 

ข้อ ๑๘  ในกรณีผู้ ได้รับหนังสือรับรองไม่สำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได ้
ดว้ยประกำรใด ๆ และประสงคจ์ะเลกิด ำเนินกำร หรอืประสงคจ์ะลดประเภทกำรศกึษำ อบรม 
และฝึกหดัขบัรถตำมหลกัสตูรทีไ่ดร้บักำรรบัรองจำกกรมกำรขนสง่ทำงบก ใหย้ื่นค ำขอต่อ
กรมกำรขนสง่ทำงบกเพื่อขอรบัควำมเหน็ชอบหรอืกำรรบัรอง แลว้แต่กรณี ก่อนทีจ่ะเลิก
ด ำเนินกำรหรอืลดประเภทกำรศกึษำ อบรม และฝึกหดัขบัรถไม่น้อยกว่ำสำมสบิวนั 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขกำรเลกิด ำเนินกำรโรงเรยีนสอนขบัรถทีก่รมกำร
ขนสง่ทำงบกรบัรอง หรอืกำรลดประเภทกำรศกึษำ อบรม และฝึกหดัขบัรถตำมวรรคหนึ่ง 
ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด 

 

ขอ้ ๑๙  ผูไ้ดร้บัหนังสอืรบัรองซึง่ประสงคจ์ะเลกิด ำเนินกำรโรงเรยีนสอนขบัรถ
ตำมขอ้ ๑๘ หรอืเมื่อครบอำยุตำมหนังสอืรบัรองและไม่ประสงคจ์ะต่ออำยุหนังสอืรบัรอง
ตำมข้อ ๒๐ ให้กรมกำรขนส่งทำงบกคืนหลกัทรพัย์ตำมข้อ ๑๓ ให้แก่ผู้ได้รบัหนังสอื
รบัรอง พรอ้มผลประโยชน์อนัเกดิจำกหลกัทรพัยน์ัน้ 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขกำรคนืหลกัทรพัยต์ำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำม
ระเบยีบทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด 

 

ขอ้ ๒๐  ผู้ได้รบัหนังสอืรบัรองซึ่งประสงค์จะขอต่ออำยุหนังสอืรบัรอง ให้ยื่น
ค ำขอตำมแบบของกรมกำรขนสง่ทำงบก พรอ้มดว้ยหนงัสอืรบัรองหรอืใบแทน ก่อนวนัที่
หนงัสอืรบัรองสิน้อำยุไม่น้อยกว่ำหกสบิวนั 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๐๐ 

ในกำรอนุญำตให้ต่ออำยุหนังสอืรบัรองตำมวรรคหนึ่ง ให้ออกหนังสอืรบัรอง
ตำมแบบหนงัสอืรบัรองเดมิใหใ้หม่ แต่ใหร้ะบุรำยละเอยีดรำยกำรต่ออำยุไวท้ำงดำ้นหน้ำ
ตอนล่ำงของหนงัสอืรบัรองดว้ย 

 

ขอ้ ๒๑  ในกรณีที่หนังสอืรบัรองสูญหำย ถูกท ำลำย หรอืช ำรุดในสำระส ำคญั 
ให้ผู้ได้รบัหนังสอืรบัรองยื่นค ำขอรบัใบแทนหนังสอืรบัรองตำมแบบของกรมกำรขนส่ง
ทำงบก พรอ้มดว้ยหลกัฐำนกำรรบัแจง้ควำมของสถำนีต ำรวจ (ถำ้ม)ี หรอืหนงัสอืรบัรองที่
ช ำรุดนัน้ ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้ทรำบถึงกำรสูญหำย ถูกท ำลำยหรือช ำรุด
ดงักล่ำว 

ในกำรออกใบแทนหนังสอืรบัรอง ใหอ้อกหนังสอืรบัรองตำมแบบหนังสอืรบัรองเดมิ
แต่ใหร้ะบุ “ใบแทน” ไวท้ีด่ำ้นหน้ำดว้ย 

 

ขอ้ ๒๒  บรรดำหนังสอืรบัรองตำมกฎกระทรวง (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๒๔ ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบบัที ่๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตักิำรขนสง่ทำงบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหใ้ชไ้ดต่้อไปอกีสำมปีนบัแต่วนัทีก่ฎกระทรวงนี้มผีลใชบ้งัคบั 

 

ขอ้ ๒๓๑๙๗  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดเกำ้สบิวนันบัแต่วนัประกำศ
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

นิกร  จ ำนง 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 

                                                                                 

๑๙๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที ่๓๑ ก/หน้ำ ๓/๑๘ เมษำยน ๒๕๔๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๐๑ 

 
 

หนงัสอืรบัรองโรงเรยีนสอนขบัรถ 

   
 

หนงัสอืรบัรองที ่ ................... / .........................  
 

หนงัสอืรบัรองฉบบันี้ใหไ้วแ้ก ่

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

 

ตัง้อยู่เลขที ่ ..................... หมู่ที ่ ...................  ตรอก/ซอย  ...................  ถนน  ..............  
ต ำบล/แขวง  .............................  อ ำเภอ/เขต  ..........................  จงัหวดั  .......................  
เพื่อแสดงว่ำไดร้บักำรรบัรองเป็นโรงเรยีนสอนขบัรถตำมมำตรำ ๙๗ แห่งพระรำชบญัญตัิ
กำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในประเภท 

(๑)  ................................................................................................................  
(๒)  ................................................................................................................  
(๓)  ................................................................................................................  
(๔)  ................................................................................................................  
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ...........  เดอืน  ....................  พ.ศ.  ..............  
 
 

นำยทะเบยีน 

 

รำยกำรต่ออำยุ 
ต่ออำยุครัง้ที ่๑ วนัที ่ ....  เดอืน  ........  พ.ศ.  ....  สิน้อำยุวนัที ่ .....  เดอืน  ..........  พ.ศ.  ....  
 

ลำยมอืชื่อ ...............................................  
 

ต่ออำยุครัง้ที ่๒ วนัที ่ ....  เดอืน  ........  พ.ศ.  ....  สิน้อำยุวนัที ่ .....  เดอืน  ..........  พ.ศ.  ....  
 

ลำยมอืชื่อ ...............................................  



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๐๒ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ เนื่องจำกกฎกระทรวง 
ฉบบัที ่๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตักิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรรับรองโรงเรยีนสอนขบัรถที่จะท ำกำรสอนและฝึกหัดขบัรถตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกไว้ยงัไม่เหมำะสม สมควรก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำร 
และเงื่อนไขกำรรบัรองโรงเรยีนสอนขบัรถเสยีใหม่  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๐๓ 

กฎกระทรวง 

กำรประกอบกำรขนสง่ระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙๑๙๘ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ และมำตรำ ๒๕ วรรคสองและวรรคสำม 
และมำตรำ ๒๘ วรรคสี่ แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็น
กฎหมำยที่มีบทบญัญัติบำงประกำรเกี่ยวกบักำรจ ำกดัสทิธิและเสรีภำพของบุคคล 
ซึง่มำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐ 
ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท ำไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมำย รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตักิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ขอ้ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอนุญำต” หมำยควำมว่ำ ใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ระหว่ำงประเทศ 

 

ขอ้ ๓  กำรประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศประเภทกำรขนส่งประจ ำทำง 
ใหก้ระท ำไดเ้ฉพำะบุคคล ดงัต่อไปนี้ 

(๑) บรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั 

(๒) องคก์ำรของรฐัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัตัง้องคก์ำรของรัฐบำล หรอืตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

ในกรณีบุคคลตำม (๑) หรือ (๒) มีส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ ในต่ำงประเทศ  
บุคคลดงักล่ำวตอ้งมสี ำนักงำนสำขำหรอืส ำนักงำนตวัแทนจดทะเบยีนตำมกฎหมำยไทย
และตัง้อยู่ในประเทศไทย 

 

ขอ้ ๔  กำรประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศประเภทกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง
หรอืประเภทกำรขนสง่สว่นบุคคล ใหก้ระท ำไดเ้ฉพำะบุคคล ดงัต่อไปนี้ 

(๑) บุคคลธรรมดำ 

(๒) หำ้งหุน้สว่นสำมญัจดทะเบยีนหรอืหำ้งหุน้สว่นจ ำกดั 

(๓) บรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั 

                                                                                 

๑๙๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๓/ตอนที ่๑๐๐ ก/หน้ำ ๑๔/๒๘ กนัยำยน ๒๕๔๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๐๔ 

(๔) องคก์ำรของรฐัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัตัง้องคก์ำรของรฐับำล หรอืตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

ในกรณีบุคคลตำม (๒) (๓) และ (๔) มีส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ในต่ำงประเทศ 
บุคคลดงักล่ำวตอ้งมสี ำนักงำนสำขำหรอืส ำนักงำนตวัแทนจดทะเบยีนตำมกฎหมำยไทย
และตัง้อยู่ในประเทศไทย 

 

ข้อ ๕  ผู้ที่ประสงค์จะขอรบัใบอนุญำตประเภทกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงหรือ
ประเภทกำรขนส่งส่วนบุคคล ต้องเป็นผูไ้ด้รบัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งภำยในประเทศ
ในประเภทเดยีวกนัและใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่นัน้ตอ้งยงัไม่สิน้อำยุ 

ให้คณะกรรมกำรควบคุมกำรขนส่งทำงบกกลำงมีอ ำนำจยกเว้นหลกัเกณฑ์ 
ในกำรขอรบัใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่งตำมควำมจ ำเป็น หรอืมเีหตุผลพเิศษ ส ำหรบัผูข้อรบั
ใบอนุญำตเป็นกำรเฉพำะรำยได ้

 

ขอ้ ๖  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศประเภทกำรขนส่ง
ประจ ำทำง ให้ยื่นค ำขอต่อนำยทะเบียนกลำงตำมแบบของกรมกำรขนส่งทำงบก  
โดยกรอกขอ้ควำมเป็นภำษำไทยพรอ้มดว้ยหลกัฐำน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) บรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั 

(ก) หนังสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนและวตัถุประสงคข์องบรษิทั ซึง่รบัรองไว้
ไม่เกนิหกเดอืน 

(ข) ส ำเนำหรอืภำพถ่ำยบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรประจ ำตวัของบุคคล 
ซึง่ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งมบีตัรประจ ำตวัประชำชนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบตัรประจ ำตวัประชำชน
หรอืใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้วของกรรมกำรของบรษิทัทุกคน 

(ค) ส ำเนำหรอืภำพถ่ำยทะเบยีนบำ้นของกรรมกำรของบรษิทัทุกคน 

(ง) ส ำเนำหรอืภำพถ่ำยหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบับรษิทั 

(จ) ตวัอย่ำงรอยตรำประทบัของบรษิทัทีย่ื่นค ำขอ ๒ ตรำ (ถำ้ม)ี 
(ฉ) ตวัอย่ำงเครื่องหมำยประจ ำรถ 

(ช) รปูถ่ำยส ำนกังำนและสถำนทีเ่กบ็รถ อย่ำงละ ๒ รปู 

(ซ) หลกัฐำนแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธกิำรใชส้ถำนทีเ่กบ็รถ 

(ฌ) หลกัฐำนแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองรถในกรณีที่มรีถอยู่แล้ว
ในวนัยื่นค ำขอ (ถำ้ม)ี 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๐๕ 

(๒) องคก์ำรของรฐัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัตัง้องคก์ำรของรฐับำล หรอืตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

(ก) หนงัสอืหรอืหลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเป็นองคก์ำรของรฐั 

(ข) ตวัอย่ำงรอยตรำประทบัขององคก์ำรของรฐัทีย่ื่นค ำขอ ๒ ตรำ (ถำ้ม)ี 
(ค) ตวัอย่ำงเครื่องหมำยประจ ำรถ 

(ง) รปูถ่ำยส ำนกังำนและสถำนทีเ่กบ็รถ อย่ำงละ ๒ รปู 

(จ) หลกัฐำนแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธกิำรใชส้ถำนทีเ่กบ็รถ 

(ฉ) หลกัฐำนแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองรถในกรณีทีม่รีถอยู่แล้ว
ในวนัยื่นค ำขอ (ถำ้ม)ี 

ในกรณีบุคคลตำม (๑) และ (๒) มสี ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ในต่ำงประเทศ บุคคลดงักล่ำว
ต้องยื่นหลกัฐำนที่แสดงถึงกำรมีส ำนักงำนสำขำหรือส ำนักงำนตัวแทนจดทะเบียนตำม
กฎหมำยไทยและตัง้อยู่ในประเทศไทย 

 

ขอ้ ๗  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศประเภทกำรขนส่ง
ไม่ประจ ำทำงหรือประเภทกำรขนส่งส่วนบุคคล ให้ยื่นค ำขอต่อนำยทะเบียนกลำง 
ตำมแบบของกรมกำรขนสง่ทำงบก โดยกรอกขอ้ควำมเป็นภำษำไทย พรอ้มดว้ยหลกัฐำน 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) บุคคลธรรมดำ 

(ก) ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ภำยในประเทศตำมขอ้ ๕ (ถำ้ม)ี 
(ข) ส ำเนำหรอืภำพถ่ำยบตัรประจ ำตวัประชำชน 

(ค) ส ำเนำหรอืภำพถ่ำยทะเบยีนบำ้น 

(ง) ตวัอย่ำงเครื่องหมำยประจ ำรถ 

(จ) หลกัฐำนแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองรถในกรณีที่มรีถอยู่แล้ว 
ในวนัยื่นค ำขอ (ถำ้ม)ี 

(๒) หำ้งหุน้สว่นสำมญัจดทะเบยีนหรอืหำ้งหุน้สว่นจ ำกดั 

(ก) ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ภำยในประเทศตำมขอ้ ๕ (ถำ้ม)ี 
(ข) หนังสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนและวตัถุประสงคข์องหำ้งหุน้ส่วนสำมญั

จดทะเบยีน หรอืหำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซึง่รบัรองไวไ้ม่เกนิหกเดอืน 

(ค) ตวัอย่ำงรอยตรำประทบัของหำ้งหุน้สว่นทีย่ื่นค ำขอ ๒ ตรำ (ถำ้ม)ี 
(ง) ตวัอย่ำงเครื่องหมำยประจ ำรถ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๐๖ 

(จ) หลกัฐำนแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองรถในกรณีที่มรีถอยู่แล้ว 
ในวนัยื่นค ำขอ (ถำ้ม)ี 

(๓) บรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั 

(ก) ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ภำยในประเทศตำมขอ้ ๕ (ถำ้ม)ี 
(ข) หนังสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนและวตัถุประสงคข์องบรษิทั ซึง่รบัรองไว้

ไม่เกนิหกเดอืน 

(ค) ตวัอย่ำงรอยตรำประทบัของบรษิทัทีย่ื่นค ำขอ ๒ ตรำ (ถำ้ม)ี 
(ง) ตวัอย่ำงเครื่องหมำยประจ ำรถ 

(จ) หลกัฐำนแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองรถในกรณีที่มรีถอยู่แล้ว 
ในวนัยื่นค ำขอ (ถำ้ม)ี 

(๔) องคก์ำรของรฐัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัตัง้องคก์ำรของรฐับำล หรอืตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

(ก) ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ภำยในประเทศตำมขอ้ ๕ (ถำ้ม)ี 
(ข) หนงัสอืหรอืหลกัฐำนแสดงฐำนะกำรเป็นองคก์ำรของรฐั 

(ค) ตวัอย่ำงรอยตรำประทบัขององคก์ำรของรฐัทีย่ื่นค ำขอ ๒ ตรำ (ถำ้ม)ี 
(ง) ตวัอย่ำงเครื่องหมำยประจ ำรถ 

(จ) หลกัฐำนแสดงกรรมสิทธิห์รอืสทิธคิรอบครองรถในกรณีที่มรีถอยู่แล้ว 
ในวนัยื่นค ำขอ (ถำ้ม)ี 

ในกรณีบุคคลตำม (๒) (๓) และ (๔) มีส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ในต่ำงประเทศ 
บุคคลดงักล่ำวต้องยื่นหลกัฐำนที่แสดงถึงกำรมีส ำนักงำนสำขำหรอืส ำนักงำนตัวแทน  
จดทะเบยีนตำมกฎหมำยไทยและตัง้อยู่ในประเทศไทย 

 

ขอ้ ๘  ให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยวธิปีฏบิตัิรำชกำรทำงปกครองในส่วนที่เกี่ยวกบั
กำรรบัรองควำมถูกต้องของค ำแปลเป็นภำษำไทยหรอืกำรยอมรบัเอกสำรที่ท ำขึน้เป็น
ภำษำต่ำงประเทศมำใช้บังคับกับหลักฐำนตำมข้อ ๖ และข้อ ๗ ที่จ ัดท ำขึ้นเป็น
ภำษำต่ำงประเทศโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๙  ใบอนุญำตตำมกฎกระทรวงนี้ ใหเ้ป็นไปตำมแบบทีก่รมกำรขนสง่ทำงบก
ก ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

ข้อ ๑๐  ผู้ได้รบัใบอนุญำตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออำยุใบอนุญำต ให้ยื่นค ำขอ
พร้อมใบอนุญำตหรอืใบแทนต่อนำยทะเบยีนกลำงตำมแบบของกรมกำรขนส่งทำงบก 
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 ๒๐๗ 

โดยกรอกขอ้ควำมเป็นภำษำไทย พรอ้มดว้ยหลกัฐำนตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๖ หรอืขอ้ ๗ 
แลว้แต่กรณี 

ให้น ำควำมในข้อ ๘ มำใช้บังคับแก่กำรยื่นหลักฐำนประกอบค ำขอต่ออำยุ
ใบอนุญำตโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๑๑  กำรอนุญำตใหต่้ออำยุใบอนุญำตตำมกฎกระทรวงนี้ ใหน้ำยทะเบยีนกลำง
ออกใบอนุญำตตำมแบบใบอนุญำตเดมิใหใ้หม่ 

 

ขอ้ ๑๒  ในกรณีที่ใบอนุญำตสูญหำย ถูกท ำลำย หรอืช ำรุดในสำระส ำคญั  
ให้ผู ้ไดร้บัใบอนุญำต ยื่นค ำขอรบัใบแทนใบอนุญำตต่อนำยทะเบยีนกลำงตำมแบบของ
กรมกำรขนสง่ทำงบก โดยกรอกขอ้ควำมเป็นภำษำไทยพรอ้มดว้ยใบอนุญำตทีถู่กท ำลำย
หรอืช ำรุด แลว้แต่กรณี ส ำหรบักรณีใบอนุญำตสญูหำยภำยในประเทศให้ยื่นพรอ้มดว้ย
หลกัฐำนกำรรบัแจง้ควำมของสถำนีต ำรวจแห่งทอ้งทีท่ีใ่บอนุญำตนัน้สญูหำยหรอืหนงัสอื
บนัทกึถ้อยค ำที่นำยทะเบยีนไดบ้นัทกึเกี่ยวกบัใบอนุญำตสญูหำยไว ้ในกรณีใบอนุญำต
สญูหำยในต่ำงประเทศให้ยื่นพรอ้มดว้ยหลกัฐำนกำรรบัแจง้ควำมของหน่วยงำนทีม่อี ำนำจ
ในกำรรบัแจง้ควำมของประเทศนัน้ 

กำรอนุญำตค ำขอใบแทนใบอนุญำต ให้นำยทะเบยีนกลำงออกใบอนุญำตตำม
แบบใบอนุญำตเดมิ แต่ใหร้ะบุค ำว่ำ “ใบแทน” ไวท้ีด่ำ้นหน้ำดว้ย 

 

ข้อ ๑๓  เพื่อประโยชน์แก่นำยทะเบียนกลำงในกำรก ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ลกัษณะของรถในใบอนุญำตตำมกฎกระทรวงนี้ ใหน้ ำลกัษณะของรถทีจ่ะไดร้บัอนุญำตให้
ใชใ้นกำรประกอบกำรขนสง่ตำมขอ้ ๙ (๑) และ (๒) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตักิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๑๔  ผู้ขอรับใบอนุญำตตำมกฎกระทรวงนี้  หำกจะน ำรถที่จดทะเบียน 
ในต่ำงประเทศมำใชป้ระกอบกำรขนส่ง รถนัน้ต้องมสีภำพมัน่คงแขง็แรงมเีครื่องอุปกรณ์
และสว่นควบถูกตอ้งครบถว้นตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ซึง่ออกตำมควำมในกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก เว้นแต่จะมีอนุสญัญำหรอืขอ้ตกลงระหว่ำงประเทศในส่วนที่
เกีย่วกบักำรขนสง่ก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 
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 ๒๐๘ 

ข้อ ๑๕  ผู้ขอรบัใบอนุญำตตำมกฎกระทรวงนี้  ต้องปฏิบัติตำมบทบัญญัติ
ทัง้หลำยแห่งกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก  ทัง้นี้ เท่ำที่ไม่ขดัต่ออนุสญัญำหรือ
ขอ้ตกลงระหว่ำงประเทศในส่วนทีเ่กีย่วกบักำรขนสง่ และอนุสญัญำหรอืขอ้ตกลงระหว่ำง
ประเทศไทยกบัประเทศทีจ่ะท ำกำรขนสง่นัน้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

พลเอก ชยันนัท ์ เจรญิศริ ิ

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
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 ๒๐๙ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจำกหลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรในกำรขออนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ฉบบัที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ยงัเป็นอุปสรรคต่อกำรส่งเสริมธุรกิจกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ และไม่สอดคล้องกับ
นโยบำยกำรเปิดเสรทีำงกำรค้ำกำรลงทุนกบัต่ำงประเทศของรฐับำล สมควรแก้ไขปรบัปรุง
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขออนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประ เทศดงักล่ำว 
ใหม้คีวำมเหมำะสมและอ ำนวยประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกจิกำรขนส่งใหส้ำมำรถพฒันำ
ศกัยภำพเพื่อแขง่ขนักบันำนำประเทศได ้ จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
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 ๒๑๐ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดเครื่องอุปกรณ์และสว่นควบของรถทีใ่ชใ้นกำรขนสง่ 

ทีใ่ชก้๊ำซธรรมชำตอิดัเป็นเชือ้เพลงิ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ และมำตรำ ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบญัญตัิ
กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๑๙๙  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดหกสบิวนันับแต่วนัประกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๒  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตักิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ขอ้ ๓  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ก๊ำซธรรมชำต ิอดั” (Compressed Natural Gas (CNG)) หมำยควำมว่ำ 

ก๊ำซธรรมชำตทิีใ่ชเ้ป็นเชือ้เพลงิในสภำพทีถู่กอดัจนมคีวำมดนัสงู มสีว่นประกอบสว่นใหญ่
เป็นก๊ำซมเีทนและมสีถำนะเป็นก๊ำซ 

“เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ” หมำยควำมว่ำ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบทีใ่ช้
ตดิตัง้ในรถทีใ่ชใ้นกำรขนสง่ทีใ่ชก้๊ำซธรรมชำตอิดัเป็นเชือ้เพลงิ 

“ผูต้ดิตัง้” หมำยควำมว่ำ ผูต้ดิตัง้เครื่องอุปกรณ์และสว่นควบ 

“ผูต้รวจและทดสอบ” หมำยควำมว่ำ ผู้ตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และ
ส่วนควบและกำรตดิตัง้เครื่องอุปกรณ์และสว่นควบ 

 

ข้อ ๔  รถที่ใช้ในกำรขนส่งที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติอดัเป็นเชื้อเพลิง ต้องมีเครื่อง
อุปกรณ์และสว่นควบ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ถังหรือภำชนะบรรจุก๊ำซธรรมชำติอัด (cylinder or container) ชนิดทน
ควำมดนัในกำรใชง้ำนสงูสดุไม่น้อยกว่ำ ๒๐ เมกำปำสกำล (MPa) 

(๒) อุปกรณ์ปรบัควำมดนัก๊ำซ (pressure regulator) 
(๓) อุปกรณ์แสดงค่ำควำมดนัก๊ำซ (pressure indicator) 

                                                                                 

๑๙๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๒๗ ก/หน้ำ ๔๘/๑๘ มถุินำยน ๒๕๕๐ 
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 ๒๑๑ 

(๔) อุปกรณ์ระบำยควำมดนั (pressure relief device) 
(๕) ลิน้หวัถงัทีเ่ปิดปิดดว้ยมอื (manual cylinder valve) 
(๖) ลิน้เปิดปิดอตัโนมตั ิ(automatic valve) 
(๗) ลิ้นเปิดปิดด้วยมือ (manual valve) ส ำหรับกรณีที่มีกำรติดตัง้ถังหรือ

ภำชนะบรรจุก๊ำซมำกกว่ำหนึ่งใบ 

(๘) ลิน้ป้องกนักำรไหลเกนิ (excess flow valve) 
(๙) อุปกรณ์รบัเตมิก๊ำซ (filling unit or receptacle) 
(๑๐) ลิน้กนักลบั (check valve or non return valve) 
(๑๑) ท่อน ำก๊ำซ (fuel line) 
(๑๒) ขอ้ต่อ (fitting) 
(๑๓) ตวักรองก๊ำซ (filter) 
(๑๔) อุปกรณ์ผสมก๊ำซกบัอำกำศ (gas/air mixer) หรอือุปกรณ์จ่ำยก๊ำซเขำ้ไป

ยงัท่อร่วมไอดหีรอืหอ้งเผำไหมข้องเครื่องยนต ์(gas injector) 
(๑๕) เรือนกักก๊ำซ (gas tight housing) ส ำหรับกรณีที่มีกำรติดตัง้ถังหรือ

ภำชนะบรรจุก๊ำซในหอ้งผูโ้ดยสำร หอ้งผูข้บัรถ หรอืทีซ่ึง่อำกำศถ่ำยเทไม่สะดวก 

(๑๖) ท่อระบำยก๊ำซ (ventilation hose) ส ำหรบักรณีทีม่กีำรตดิตัง้เรอืนกกัก๊ำซ
หรือข้อต่อส ำหรบัท่อน ำก๊ำซในห้องผู้โดยสำร ห้องผู้ขบัรถ หรือที่ซึ่งอำกำศถ่ำยเท
ไม่สะดวก 

เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตำมวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนที่อธบิดี
ประกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๕  ในกรณีทีม่กีำรตดิตัง้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบดงัต่อไปนี้เพิม่เตมิจำก
ที่ก ำหนดตำมข้อ ๔ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบนัน้ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนที่อธิบดี
ประกำศก ำหนด 

(๑) อุปกรณ์ตรวจวดัควำมดนัหรอือุณหภูม ิ(pressure or temperature sensor/ 
indicator) 

(๒) อุปกรณ์ควบคุมอเิลก็ทรอนิกส ์(electronic control unit) 
(๓) ลิน้ระบำยควำมดนั (pressure relief valve or discharge valve) 
(๔) ลิ้นเปิดปิดด้วยมือ (manual valve) ส ำหรับกรณีที่มีกำรติดตัง้ถังหรือ

ภำชนะบรรจุก๊ำซหนึ่งใบ 

(๕) อุปกรณ์ปรบักำรไหลของก๊ำซ (gas flow adjuster) 
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 ๒๑๒ 

ขอ้ ๖  กำรติดตัง้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตำมขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ต้องเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่อธบิดีประกำศก ำหนด และต้องติดตัง้โดยผู้ติดตัง้ที่ได้รบั
ควำมเหน็ชอบตำมขอ้ ๑๐ 

 

ขอ้ ๗  เมื่อผู้ติดตัง้ได้ติดตัง้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตำมข้อ ๔ หรอืข้อ ๕ 
ครบถว้นถูกตอ้ง ใหผู้ต้ดิตัง้ออกหนงัสอืรบัรองกำรตดิตัง้ตำมแบบทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด
แก่รถทีผ่่ำนกำรตดิตัง้แลว้ 

 

ขอ้ ๘  กำรตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตำมขอ้ ๔ และขอ้ ๕ 
รวมทัง้กำรตรวจและทดสอบกำรตดิตัง้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตำมข้อ ๖ ต้องเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงื่อนไข และระยะเวลำทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด และต้องกระท ำ
โดยผูต้รวจและทดสอบทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกอธบิดตีำมขอ้ ๑๐ 

 

ขอ้ ๙  เมื่อผู้ตรวจและทดสอบไดต้รวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ 
รวมทัง้กำรติดตัง้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบแล้วเห็นว่ำ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ 
รวมทัง้กำรตดิตัง้ถูกต้องและเป็นไปตำมมำตรฐำน ใหผู้ต้รวจและทดสอบออกหนังสอืรบัรอง
กำรตรวจและทดสอบตำมแบบทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนดแก่รถทีผ่่ำนกำรตรวจและทดสอบ 

 

ขอ้ ๑๐  ผูต้ิดตัง้และผู้ตรวจและทดสอบต้องได้รบัควำมเห็นชอบเป็นหนังสอื 
จำกอธบิด ี

หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขในกำรให้ควำมเหน็ชอบและกำรยกเลกิกำรให้
ควำมเหน็ชอบกำรเป็นผูต้ดิตัง้หรอืผูต้รวจและทดสอบ ใหเ้ป็นไปตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

หนังสอืใหค้วำมเหน็ชอบกำรเป็นผูต้ดิตัง้หรือผูต้รวจและทดสอบตำมวรรคหนึ่ง 
ใหม้อีำยุสำมปีนบัแต่วนัทีอ่อกหนงัสอื 

 

ขอ้ ๑๑  เจำ้ของรถหรอืผู้ไดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งต้องตดิหรอืแสดง
เครื่องหมำยแสดงกำรใชก้๊ำซธรรมชำตอิดัทีร่ถทีผ่่ำนกำรตรวจและทดสอบตำมขอ้ ๙ 

ลกัษณะของเครื่องหมำยแสดงกำรใชก้๊ำซธรรมชำตอิดัและวิธกีำรตดิหรอืแสดง
เครื่องหมำยแสดงกำรใชก้๊ำซธรรมชำติอดัตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมทีอ่ธบิดปีระกำศ
ก ำหนด 

 

ขอ้ ๑๒  ภำยในระยะเวลำหนึ่งร้อยยี่สบิวนันับแต่วนัที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงัคบั 
ใหผู้ต้ดิตัง้ทีย่งัไม่ไดร้บัควำมเหน็ชอบตำมขอ้ ๑๐ ยงัคงตดิตัง้เครื่องอุปกรณ์และสว่นควบ
ต่อไปไดเ้ท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงนี้ และมใิหน้ ำควำมในขอ้ ๗ มำใชบ้งัคบั 
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 ๒๑๓ 

ข้อ ๑๓  ผู้ตรวจและทดสอบที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิบดีก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่ำเป็นผู้ตรวจและทดสอบที่ได้รบัควำมเห็นชอบตำม
กฎกระทรวงนี้ต่อไปจนครบสำมปีนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบ 

 

ข้อ ๑๔  รถที่ ได้ติดตั ้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตำมข้อก ำหนดใน
กฎกระทรวง ฉบบัที ่๔๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนวนัที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงัคบั ให้ถือว่ำเป็นรถที่ติดตัง้เครื่องอุปกรณ์ 
และส่วนควบถูกต้องตำมกฎกระทรวงนี้ และใหใ้ชร้ถนัน้ไดต่้อไป แต่ต้องน ำรถเขำ้ตรวจ
และทดสอบตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงื่อนไข และระยะเวลำทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๑๕  บรรดำประกำศหรอืระเบยีบทีอ่อกตำมกฎกระทรวง ฉบบัที ่๔๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหค้งใชบ้งัคบัไดต่้อไป
เพียงเท่ำที่ไม่ข ัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้  จนกว่ำจะมีประกำศหรือระเบียบตำม
กฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๗ มถุินำยน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สรรเสรญิ  วงศช์ะอุม่ 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
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 ๒๑๔ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ เนื่องจำกกฎกระทรวง 
ฉบบัที ่๔๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตักิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ทีก่ ำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในกำรขนส่งทีใ่ช้ก๊ำซธรรมชำติอดัเป็น
เชือ้เพลงิไดใ้ชบ้งัคบัมำเป็นเวลำนำน ท ำใหบ้ทบญัญตัเิกีย่วกบัเครื่องอุปกรณ์และสว่นควบ
ของรถที่ใช้ในกำรขนส่งที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติอดัเป็นเชื้อเพลิงที่ก ำหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่ำวยังไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบที่ได้รบักำร
พฒันำขึน้ สมควรปรบัปรุงกำรก ำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ มำตรฐำนเกี่ยวกับ
เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ และกำรตดิตัง้และกำรตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และ
ส่วนควบดงักล่ำวเสยีใหม่ รวมทัง้ปรบัปรุงขอ้ก ำหนดให้ผูต้ิดตัง้และผู้ตรวจและทดสอบ
เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบดงักล่ำวต้องได้รบัควำมเหน็ชอบจำกกรมกำรขนส่งทำงบก
ทุกสำมปี เพื่อใหร้ถทีใ่ชใ้นกำรขนส่งทีใ่ช้ก๊ำซธรรมชำตอิดัเป็นเชือ้เพลงิไดร้บักำรติดตัง้
และกำรตรวจและทดสอบทีม่มีำตรฐำนมำกยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
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 ๒๑๕ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดเครื่องอุปกรณ์และสว่นควบของรถทีใ่ชใ้นกำรขนสง่ 

ทีใ่ชก้๊ำซปิโตรเลยีมเหลวเป็นเชือ้เพลงิ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ และมำตรำ ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบญัญตัิ
กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นกฎหมำยที่มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับ 
กำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล ซึง่มำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ 
มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัิให้
กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๒๐๐  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดหกสบิวนันบัแต่วนัประกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๒  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตักิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ขอ้ ๓  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว” (Liquefied Petroleum Gas (LPG)) หมำยควำมว่ำ 

ก๊ำซไฮโดรคำรบ์อนเหลว ซึง่ประกอบดว้ย โปรเปน โปรพนีหรอืโปรปิลนี นอรม์ลับวิเทน 
ไอโซบวิเทน ไอโซบวิทลีนี บวิทนี หรอืบวิทลินี หรอือเีทนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรอืหลำยอย่ำง
ผสมกนั 

“เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ” หมำยควำมว่ำ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบทีใ่ช้
ตดิตัง้ในรถทีใ่ชใ้นกำรขนสง่ทีใ่ชก้๊ำซปิโตรเลยีมเหลวเป็นเชือ้เพลงิ 

“ผูต้ดิตัง้” หมำยควำมว่ำ ผูต้ดิตัง้เครื่องอุปกรณ์และสว่นควบ 

“ผู้ตรวจและทดสอบ” หมำยควำมว่ำ ผู้ตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และ
ส่วนควบและกำรตดิตัง้เครื่องอุปกรณ์และสว่นควบ 

 

                                                                                 

๒๐๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๙๕ ก/หน้ำ ๕/๒๒ สงิหำคม ๒๕๕๑ 
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 ๒๑๖ 

ขอ้ ๔  รถทีใ่ชใ้นกำรขนส่งทีใ่ชก้๊ำซปิโตรเลยีมเหลวเป็นเชือ้เพลงิ ต้องมเีครื่อง
อุปกรณ์และสว่นควบ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ถงัหรอืภำชนะบรรจุก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (cylinder or container) 
(๒) ลิน้บรรจุ (filling valve) 
(๓) ลิน้ระบำยควำมดนั (pressure relief valve) 
(๔) ลิน้กนักลบั (check valve or non return valve) 
(๕) ลิน้เปิดปิด (shut-off valve) 
(๖) อุปกรณ์วดัระดบัก๊ำซเหลว (level indicator or fixed liquid level gauge) 
(๗) อุปกรณ์ป้องกนักำรบรรจุเกนิ (overfill protection device) 
(๘) อุปกรณ์ระบำยควำมดนั (pressure relief device) 
(๙) อุปกรณ์ควบคุมกำรเปิดปิดลิ้นระยะไกลพรอ้มดว้ยลิ้นป้องกนักำรไหลเกนิ 

(remotely controlled service valve with excess flow valve) 
(๑๐) อุปกรณ์ท ำไอก๊ำซและปรบัควำมดนัก๊ำซ (vaporizer and pressure regulator) 
(๑๑) อุปกรณ์ฉีดก๊ำซ จ่ำยก๊ำซ หรือผสมก๊ำซ (injector or gas injection device 

or gas mixing piece) 
(๑๒) อุปกรณ์รบัเตมิก๊ำซ (filling unit or receptacle) 
(๑๓) ตวักรองก๊ำซ (filter) 
(๑๔) ท่อน ำก๊ำซ (fuel line) 
(๑๕) ขอ้ต่อ (fitting) 
(๑๖) เรือนกักก๊ำซ (gas tight housing) ส ำหรับกรณีที่มีกำรติดตัง้ถังหรือ

ภำชนะบรรจุก๊ำซในหอ้งผูโ้ดยสำร หอ้งผูข้บัรถ หรอืทีซ่ึง่อำกำศถ่ำยเทไม่สะดวก 

(๑๗) ท่อระบำยก๊ำซ (ventilation hose) ส ำหรบักรณีทีม่กีำรตดิตัง้เรอืนกกัก๊ำซ 
หรอืขอ้ต่อส ำหรบัท่อน ำก๊ำซในหอ้งผูโ้ดยสำร หอ้งผูข้บัรถ หรอืทีซ่ึง่อำกำศถ่ำยเทไม่สะดวก 

เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตำมวรรคหนึ่ งต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนที่อธบิดี
ประกำศก ำหนด 

 

ข้อ ๕  ในกรณีที่มีกำรติดตัง้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบดังต่อไปนี้เพิ่มเติม 
นอกจำกทีก่ ำหนดตำมขอ้ ๔ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบนัน้ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนที่
อธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๑) อุปกรณ์ตรวจวดัควำมดนัหรอือุณหภูม ิ(pressure or temperature sensor/ 
indicator) 

(๒) อุปกรณ์ควบคุมอเิลก็ทรอนิกส ์(electronic control unit) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๑๗ 

(๓) อุปกรณ์ระบบกำรเลอืกเชือ้เพลงิ (fuel selection system) 
(๔) ปัม๊ก๊ำซ (fuel pump) 
(๕) ขอ้ต่อบรกิำร (service coupling) 
(๖) อุปกรณ์เกีย่วกบัระบบกำรท ำงำนและควำมปลอดภยัอื่น ๆ 

 

ขอ้ ๖  กำรติดตัง้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตำมขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ต้องเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่อธบิดีประกำศก ำหนด และต้องติดตัง้โดยผู้ติดตัง้ที่ได้รบั
ควำมเหน็ชอบจำกอธบิดตีำมขอ้ ๑๐ 

 

ขอ้ ๗  เมื่อผู้ติดตัง้ได้ติดตัง้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตำมข้อ ๔ หรอืข้อ ๕ 
ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้ผู้ติดตัง้ออกหนังสอืรบัรองกำรติดตัง้ตำมแบบที่อธบิดปีระกำศ
ก ำหนดแก่รถทีผ่่ำนกำรตดิตัง้ 

 

ขอ้ ๘  กำรตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตำมข้อ ๔ และขอ้ ๕ 
รวมทัง้กำรตรวจและทดสอบกำรตดิตัง้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตำมขอ้ ๖ ต้องเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงื่อนไข และระยะเวลำทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด และต้องกระท ำ
โดยผูต้รวจและทดสอบทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกอธบิดตีำมขอ้ ๑๐ 

 

ขอ้ ๙  เมื่อผู้ตรวจและทดสอบไดต้รวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ 
รวมทัง้กำรติดตัง้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบแล้วเห็นว่ำ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ 
รวมทัง้กำรติดตัง้ถูกต้องและเป็นไปตำมมำตรฐำน ให้ผู้ตรวจและทดสอบออกหนังสอื
รบัรองกำรตรวจและทดสอบตำมแบบทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนดแก่รถทีผ่่ำนกำรตรวจและ
ทดสอบ 

 

ขอ้ ๑๐  ผูต้ดิตัง้และผูต้รวจและทดสอบตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบเป็นหนงัสอืจำก
อธบิด ี

หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขในกำรให้ควำมเหน็ชอบและกำรยกเลกิกำรให้
ควำมเหน็ชอบกำรเป็นผู้ติดตัง้หรอืผู้ตรวจและทดสอบ ให้เป็นไปตำมที่อธบิดีประกำศ
ก ำหนด 

หนังสอืใหค้วำมเหน็ชอบกำรเป็นผู้ตดิตัง้หรอืผูต้รวจและทดสอบตำมวรรคหนึ่ง 
ใหม้อีำยุสำมปีนบัแต่วนัทีอ่อกหนงัสอื 

 

ขอ้ ๑๑  เจำ้ของรถหรอืผู้ไดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งต้องตดิหรอืแสดง
เครื่องหมำยแสดงกำรใชก้๊ำซปิโตรเลยีมเหลวทีร่ถทีผ่่ำนกำรตรวจและทดสอบตำมขอ้ ๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๑๘ 

ลกัษณะของเครื่องหมำยแสดงกำรใช้ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวและวธิกีำรติดหรอื
แสดงเครื่องหมำยแสดงกำรใชก้๊ำซปิโตรเลยีมเหลวตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมทีอ่ธบิดี
ประกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๑๒  ภำยในระยะเวลำหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั 
ใหผู้ต้ดิตัง้ทีย่งัไม่ไดร้บัควำมเหน็ชอบตำมขอ้ ๑๐ ยงัคงตดิตัง้เครื่องอุปกรณ์และสว่นควบ
ต่อไปไดเ้ท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงนี้ และมใิหน้ ำควำมในขอ้ ๗ มำใชบ้งัคบั 

 

ข้อ ๑๓  ผู้ตรวจและทดสอบที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิบดีก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่ำเป็นผู้ตรวจและทดสอบที่ได้รบัควำมเห็นชอบตำม
กฎกระทรวงนี้ต่อไปจนครบสำมปีนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบ 

 

ขอ้ ๑๔  รถทีไ่ด้ตดิตัง้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตำมขอ้ก ำหนดในกฎกระทรวง 
ฉบบัที ่๒๐ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตักิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ก่อนวนัที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคบั ให้ถือว่ำเป็นรถที่ติดตัง้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ
ถูกต้องตำมกฎกระทรวงนี้ และให้ใช้รถนัน้ได้ต่อไป แต่ต้องน ำรถเขำ้ตรวจและทดสอบ
ตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงื่อนไข และระยะเวลำทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๑๕  บรรดำประกำศหรอืระเบยีบที่ออกตำมกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๒๐ 
(พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตักิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหค้งใช้
บังคับได้ต่อไปเพียงเท่ำที่ไม่ขดัหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ จนกว่ำจะมีประกำศหรือ
ระเบยีบตำมกฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๑ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ทรงศกัดิ ์ ทองศร ี

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
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 ๒๑๙ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ เนื่องจำกกฎกระทรวง 
ฉบบัที ่๒๐ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตักิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ที่ก ำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในกำรขนส่งที่ใช้ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว
เป็นเชื้อเพลงิได้ใช้บงัคบัมำเป็นเวลำนำน ท ำให้บทบญัญัติเกี่ยวกบัเครื่องอุปกรณ์และ
ส่วนควบของรถที่ใช้ในกำรขนส่งที่ใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวงดงักล่ำวยงัไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกบัเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบที่
ได้รบักำรพฒันำขึน้ สมควรปรบัปรุงกำรก ำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ มำตรฐำน
เกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ และกำรติดตัง้และกำรตรวจและทดสอบเครื่อง
อุปกรณ์และส่วนควบดงักล่ำวเสยีใหม่ รวมทัง้ปรบัปรุงขอ้ก ำหนดให้ผูต้ิดตัง้และผูต้รวจ
และทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบดงักล่ำวต้องได้รบัควำมเหน็ชอบจำกกรมกำร
ขนส่งทำงบกทุกสำมปี เพื่อใหร้ถทีใ่ชใ้นกำรขนส่งทีใ่ชก้๊ำซปิโตรเลยีมเหลวเป็นเชือ้เพลงิ
ได้รบักำรติดตัง้และกำรตรวจและทดสอบที่มมีำตรฐำนมำกยิ่งขึ้น  จงึจ ำเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
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 ๒๒๐ 

กฎกระทรวง 

กำรขอและกำรออกใบอนุญำตปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นผูป้ระจ ำรถ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗  และมำตรำ ๙๓ วรรคสอง แห่ ง
พระรำชบญัญตักิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อนัเป็นกฎหมำยทีม่บีทบญัญตับิำงประกำร
เกี่ยวกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๒ 
มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย รฐัมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๒๐๑  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดเกำ้สบิวนันบัแต่วนัประกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ใหย้กเลกิ 

(๑) กฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
กำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
กำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๓) กฎกระทรวง ฉบบัที ่๓๘ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
กำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๔) กฎกระทรวง ฉบบัที ่๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
กำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ขอ้ ๓  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอนุญำต” หมำยควำมว่ำ ใบอนุญำตปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นผูป้ระจ ำรถ 

 

ขอ้ ๔  ผู้ใดประสงค์จะปฏบิตัิหน้ำที่เป็นผู้ประจ ำรถ ให้ยื่นค ำขอรบัใบอนุญำต
ตำมแบบทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด พรอ้มดว้ยเอกสำรและหลกัฐำน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรหรือหลักฐำนอื่นใดของ 
ทำงรำชกำรทีม่รีูปถ่ำยสำมำรถแสดงตนไดแ้ละมหีมำยเลขประจ ำตวัประชำชน ส ำหรบักรณี

                                                                                 

๒๐๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๘๑ ก/หน้ำ ๑/๑๔ พฤศจกิำยน ๒๕๕๔ 
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 ๒๒๑ 

คนต่ำงด้ำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเขำ้เมอืงที่ประสงค์จะขอรบัใบอนุญำตในกำรขนส่ง
ส่วนบุคคล ให้ยื่นภำพถ่ำยใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว หรือหนังสือเดินทำงหรือ
เอกสำรทีใ่ชแ้ทนหนังสอืเดนิทำง พรอ้มด้วยภำพถ่ำยใบส ำคญัถิ่นทีอ่ยู่ ในรำชอำณำจกัร 
หรอืหลกัฐำนแสดงทีพ่กัอำศยัในรำชอำณำจกัรที่ทำงรำชกำรหรอืหน่วยงำนของรฐับำล
ต่ำงประเทศหรอืองคก์ำรระหว่ำงประเทศออกใหห้รอืใบอนุญำตท ำงำนตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรท ำงำนของคนต่ำงดำ้ว 

(๒) รูปถ่ำยขนำด ๓ x ๔ เซนตเิมตร จ ำนวนสองรูป ซึง่เป็นรูปถ่ำยครึง่ตวั 
หน้ำตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตำสเีขม้ ไม่ใส่ผ้ำคลุมใบหน้ำหรอืผ้ำโพกศรีษะ เว้นแต่
ผูซ้ึง่มคีวำมจ ำเป็นตำมศำสนำ นิกำยของศำสนำ หรอืลทัธนิิยมในทำงศำสนำของตน 
แต่ต้องเป็นรูปถ่ำยทีเ่หน็ใบหน้ำไดอ้ย่ำงชดัเจน และถ่ำยก่อนวนัยื่นค ำขอรบัใบอนุญำต
ไม่เกนิหกเดอืน ส ำหรบักรณีผู้ขอรบัใบอนุญำตที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้ได้รบั
ยกเว้นไม่ต้องยื่นรูปถ่ำยมำด้วย แต่ต้องเข้ำรับกำรถ่ำยรูปกับกรมกำรขนส่งทำงบก  
เพื่อท ำใบอนุญำต 

(๓) ใบรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมทีร่บัรองว่ำผูข้อรบัใบอนุญำตไม่มี
ลกัษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๙๖ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ซึ่งมีอำยุใช้ได้ตำมที่ผู้รบัรอง
ก ำหนด แต่ตอ้งออกก่อนวนัยื่นค ำขอรบัใบอนุญำตไม่เกนิหนึ่งเดอืน 

ในกรณีกำรยื่นค ำขอรบัใบอนุญำตเป็นผูข้บัรถ ใหผู้ข้อรบัใบอนุญำตยื่นหลกัฐำน
แสดงว่ำไดผ้่ำนกำรศกึษำและจบหลกัสตูรจำกโรงเรยีนกำรขนส่งของกรมกำรขนสง่ทำงบก
หรอืโรงเรยีนสอนขบัรถทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกรบัรองมำพรอ้มกนัดว้ย 

 

ข้อ ๕  ในกรณีที่ใบอนุญำตสูญหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุดในสำระส ำคญั  
ให้ผู ้ได้รบัใบอนุญำตดงักล่ำวยื่นค ำขอรบัใบแทนใบอนุญำตต่อนำยทะเบียนตำมแบบ 
ที่อธิบดีประกำศก ำหนด พรอ้มดว้ยเอกสำรและหลกัฐำนตำมขอ้ ๔ (๒) และแนบ
ใบอนุญำตทีถู่กท ำลำยหรอืช ำรุดในสำระส ำคญัมำดว้ย 

แบบใบแทนใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง ให้มลีกัษณะ ขนำด และรำยกำรตำมที่
อธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๖  ใบอนุญำตม ี๒ แบบ คอื 

(๑) ใบอนุญำตทีไ่ม่ไดอ้อกดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์

(๒) ใบอนุญำตทีอ่อกดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์

แบบใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง ให้มีลกัษณะ ขนำด และรำยกำรตำมที่อธบิดี
ประกำศก ำหนด 
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 ๒๒๒ 

ข้อ ๗  กำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำตหรือค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตตำม
กฎกระทรวงนี้ ใหย้ื่น ณ ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนครพืน้ที่ ส ำนักงำนขนส่งจงัหวดั 
ส ำนกังำนขนสง่จงัหวดัสำขำ หรอืสถำนทีอ่ื่นตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๘  ค ำขอรบัใบอนุญำตหรอืค ำขอรบัใบแทนใบอนุญำตทีย่ื่นไวต่้อนำยทะเบยีน
ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่ำเป็นค ำขอตำมกฎกระทรวงนี้  
และในกำรพิจำรณำออกใบอนุญำตหรอืใบแทนใบอนุญำต ให้นำยทะเบียนด ำเนินกำร
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎกระทรวงนี้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

พลอำกำศเอก สกุ ำพล  สวุรรณทตั 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๒๓ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ โดยที่ปัจจุบันกรมกำร
ขนส่งทำงบกได้น ำเทคโนโลยีสมยัใหม่มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนผูใ้ชบ้รกิำร เช่น กำรมรีะบบเชื่อมโยงฐำนขอ้มูลภำยใน
หน่วยงำน ท ำใหก้ำรยื่นค ำขอรบัใบอนุญำตปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นผูป้ระจ ำรถสำมำรถกระท ำได้
นอกเขตภูมลิ ำเนำของผูข้อรบัใบอนุญำต หรอืกำรมรีะบบเชื่อมโยงฐำนขอ้มลูกำรทะเบยีน
รำษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ท ำให้ควำมจ ำเป็นที่ต้องมีเอกสำรและหลกัฐำนเพื่อใช้
ประกอบกำรยื่นค ำขอรบัใบอนุญำตปฏบิตัิหน้ำที่เป็นผู้ประจ ำรถลดลง สมควรปรบัปรุง
หลกัเกณฑ์และวธิกีำรในกำรขอและกำรออกใบอนุญำตปฏบิตัิหน้ำที่เป็นผู้ประจ ำรถ
เสยีใหม่ เพื่อใหม้คีวำมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ในปัจจุบนัยิง่ขึน้ รวมทัง้ก ำหนดรปูแบบ
ของใบอนุญำตปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นผูป้ระจ ำรถใหม้คีวำมทนัสมยั อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำร
จัดเก็บข้อมูลและป้องกันกำรปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบ  จึงจ ำเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๒๔ 

กฎกระทรวง 

ควำมปลอดภยัในกำรขนสง่ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๑๐๒ (๔) แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และมำตรำ ๓๖ แห่งพระรำชบัญญัติ 
กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติกำรขนส่งทำงบก 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๒๐๒  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดสำมสบิวนันบัแต่วนัประกำศ
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ใหย้กเลกิกฎกระทรวงว่ำดว้ยควำมปลอดภยัในกำรขนสง่ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ขอ้ ๓  ในกำรใชร้ถท ำกำรขนสง่ผูโ้ดยสำร ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง
ประเภทกำรขนส่งประจ ำทำง กำรขนส่งไม่ประจ ำทำง กำรขนส่งโดยรถขนำดเล็ก  
และกำรขนส่งระหว่ำงประเทศต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดว่ำด้วยควำมปลอดภัย  

ในกำรขนสง่ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ไม่ใชห้รอืยนิยอมใหบุ้คคลต่อไปนี้ปฏบิตัหิน้ำทีข่บัรถ 

(ก) บุคคลซึ่งไม่มีใบอนุญำตเป็นผู้ข ับรถ หรือมีใบอนุญำตเป็นผู้ข ับรถ 

ไม่ตรงตำมประเภทและชนิดของรถทีใ่ชท้ ำกำรขนสง่ หรอืมใีบอนุญำตทีส่ิน้อำยุแลว้ 

(ข) ผูข้บัรถซึง่ปฏบิตัหิน้ำทีเ่กนิชัว่โมงกำรท ำงำนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

(ค) ผูข้บัรถซึง่หย่อนควำมสำมำรถในกำรขบัรถ 

(๒) จดัให้มีเครื่องหมำยแสดงกำรห้ำมสูบบุหรี่ติดไว้ในบริเวณที่มองเห็นได้
ชดัเจนภำยในตวัรถตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๓) จดัใหม้คี ำเตอืนมใิหข้ึน้หรอืลงรถนอกบรเิวณทีม่เีครื่องหมำยหยุดรถตดิไว้
ในบรเิวณที่มองเหน็ได้ชดัเจนที่ตวัรถด้ำนนอกและภำยในตัวรถ ตำมที่อธบิดปีระกำศ
ก ำหนด 

(๔) จดัให้มขีอ้มูลของผู้ปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นผู้ประจ ำรถและหมำยเลขทะเบยีนรถ
ตดิไวใ้นบรเิวณทีม่องเหน็ไดช้ดัเจนภำยในตวัรถ ตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

                                                                                 
๒๐๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนที ่๑๑๘ ก/หน้ำ ๖/๙ ธนัวำคม ๒๕๕๘ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๒๕ 

(๕) จดัให้มีขอ้มูลเกี่ยวกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อแจ้งภัยและเหตุร้ำยติดไว้ใน
บรเิวณทีม่องเหน็ไดช้ดัเจนภำยในตวัรถ ตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๖) จัดให้มีเครื่องหมำยหรือสญัญำณที่จะต้องแสดงเมื่อจ ำเป็นต้องจอดรถ 

ในทำงเดนิรถหรอืไหล่ทำงตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๗) ควบคุม ก ำกบั ดูแลใหผู้ข้บัรถใชเ้ครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตำมที่
กฎหมำยก ำหนด 

(๘) จดัให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ ำเป็นแก่กำรให้ควำมช่วยเหลือ
หรอืระงบัเหตุเมื่อเกดิอุบตัเิหตุหรอืเหตุฉุกเฉินขึน้  ทัง้นี้ ตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๙) ส่งผู้ข ับรถเข้ำรับกำรอบรมกับกรมกำรขนส่งทำงบกหรือหน่วยงำนที่
กรมกำรขนส่งทำงบกมอบหมำยตำมหลกัสูตรและก ำหนดเวลำทีอ่ธิบดปีระกำศก ำหนด 
หรอืจดัให้มีกำรอบรมแก่ผู้ขบัรถซึ่งมีหลกัสูตร ระยะเวลำ และมำตรฐำนเป็นไปตำมที่
อธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๑๐) จดัท ำรำยงำนขอ้มูลเกีย่วกบัควำมปลอดภยัในกำรขนส่ง ตำมหลกัเกณฑ ์
วธิกีำร และเงื่อนไขทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๑๑) ควบคุม ก ำกบั ดูแลให้ผู้ขบัรถต้องขบัรถด้วยอตัรำควำมเรว็ไม่เกนิกว่ำ
อตัรำทีก่ฎหมำยก ำหนด 

ส ำหรับผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประเภทกำรขนส่งส่วนบุคคล  

ให้ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดว่ำด้วยควำมปลอดภยัในกำรขนส่งเฉพำะ (๑) (๖) (๗) (๘) (๙) 
(๑๐) และ (๑๑) 

 

ขอ้ ๔  ในกำรใชร้ถท ำกำรขนส่งสตัวห์รอืสิง่ของ ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำร
ขนส่งประเภท กำรขนส่งไม่ประจ ำทำง กำรขนส่งส่วนบุคคล และกำรขนส่งระหว่ำง
ประเทศ ตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยควำมปลอดภยัในกำรขนสง่ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) จดัให้มสีิง่ป้องกนัไม่ให้สตัว์หรอืสิง่ของที่บรรทุก ตกหล่น รัว่ไหล ส่งกลิ่น 
ส่องแสงสะทอ้น หรอืปลวิไปจำกรถ อนัอำจก่อเหตุเดอืดรอ้น ร ำคำญ ท ำให้ทำงสกปรก 
เปรอะเป้ือน ท ำใหเ้สือ่มเสยีสขุภำพอนำมยัแก่ประชำชน หรอืก่อใหเ้กดิอนัตรำยแก่บุคคล
หรอืทรพัยส์นิ 

(๒) จดัให้มีเอกสำรหรอืคู่มือค ำแนะน ำกำรปฏบิตัิเมื่อเกดิภัยหรอืเหตุร้ำยขึ้น
ตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๓) บรรทุกสตัว์หรอืสิง่ของให้ตรงตำมลกัษณะของรถที่ก ำหนดไว้ในเงื่อนไข
ใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๒๖ 

(๔) ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดในขอ้ ๓ (๑) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑) 
 

ข้อ ๕  ในขณะปฏิบัติหน้ำที่ ผู้ได้รบัใบอนุญำตปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ประจ ำรถ  

ในกำรขนส่งผู้โดยสำรต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรขนส่ง 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นผูป้ระจ ำรถในประเภทกำรขนสง่ประจ ำทำง 
กำรขนสง่ไม่ประจ ำทำง กำรขนสง่โดยรถขนำดเลก็ และกำรขนสง่ระหว่ำงประเทศ ตอ้ง 

(ก) ดูแลผู้โดยสำรให้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดว่ำด้วยควำมปลอดภัยและ  

ควำมสงบเรยีบรอ้ยในระหว่ำงกำรโดยสำร 

(ข) ดูแลให้ผู้โดยสำรวำงสมัภำระในต ำแหน่งที่ไม่กีดขวำงทำงขึ้นลงหรอื
ทำงเดนิภำยในตวัรถและไม่อยู่ในต ำแหน่งทีจ่ะเป็นอนัตรำยต่อผูโ้ดยสำรอื่นหรอืผูอ้ื่น 

(ค) ดูแลให้ผู้โดยสำรได้รบัควำมปลอดภัยตลอดเวลำที่อยู่ในระหว่ำงกำร
โดยสำรและในกรณีที่เกดิอุบตัภิยัใด ๆ ขึน้ในระหว่ำงท ำกำรขนส่งจะต้องช่วยเหลอืหรอื
จดัใหผู้โ้ดยสำรพน้จำกอุบตัภิยันัน้ก่อน 

(ง) ไม่ละทิง้หน้ำทีโ่ดยไม่มเีหตุอนัควร 

(จ) ไม่ยื่นมอื แขน หรอืส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ำงกำยออกนอกตวัรถ เวน้แต่
เป็นกำรกระท ำเพื่อใหส้ญัญำณตำมกฎหมำยว่ำดว้ยจรำจรทำงบก 

(ฉ) ไม่น ำสิง่ของใด ๆ ทีม่กีลิน่รุนแรงทีก่่อควำมร ำคำญต่อผูโ้ดยสำรขึน้บนรถ 
เวน้แต่จะไดจ้ดัเกบ็ใหม้ดิชดิโดยปรำศจำกกลิน่นัน้ 

(ช) ไม่น ำดอกไมเ้พลงิ วตัถุระเบดิ หรอืวตัถุกดักร่อนขึน้บนรถ 

(ซ) ไม่ถ่ำยหรือทิ้งสิ่งหนึ่ งสิ่งใดลงบนรถ เว้นแต่เป็นกำรถ่ำยหรือทิ้ง  

ในบรเิวณทีจ่ดัไวเ้ป็นทีถ่่ำยหรอืทิง้โดยเฉพำะ 

(ฌ) ไม่กระท ำกำรอนัควรขำยหน้ำต่อหน้ำธำรก ำนัล หรอืกระท ำกำรลำมก
อย่ำงอื่นไม่ว่ำจะกระท ำด้วยตนเอง หรอืกระท ำด้วยสื่อหรอืวสัดุใด ๆ อนัท ำให้ปรำกฏ
ควำมหมำยในท ำนองเดยีวกนั 

(ญ) ไม่สบูบุหรีห่รอืสิง่อื่นทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกนั 

(๒) ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นผูข้บัรถในประเภทกำรขนส่งประจ ำทำง 
กำรขนส่งไม่ประจ ำทำง กำรขนส่งโดยรถขนำดเลก็ กำรขนส่งส่วนบุคคล และกำรขนส่ง
ระหว่ำงประเทศ ตอ้ง 

(ก) ปฏบิตัติำมทีก่ ำหนดใน (๑) 
(ข) บนัทกึรำยกำรต่ำง ๆ ในสมุดประจ ำรถ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๒๗ 

(ค) ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์พกพำไม่ว่ำเพื่อกำรใด ๆ 
ในขณะขบัรถเวน้แต่เป็นกำรสนทนำทีใ่ชอุ้ปกรณ์เสรมิส ำหรบักำรสนทนำโดยผูข้บัรถตอ้ง
ไม่ถอืหรอืจบัโทรศพัทเ์คลื่อนทีห่รอืคอมพวิเตอรพ์กพำนัน้ 

(ง) ใชเ้ครื่องอุปกรณ์และสว่นควบของรถหรอือุปกรณ์และเครื่องมอืเครื่องใช้
ทีจ่ ำเป็นตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

(จ) แสดงเครื่องหมำยหรอืสญัญำณเมื่อจ ำเป็นต้องจอดรถในทำงเดินรถ
หรอืไหล่ทำงตำมขอ้ ๓ (๖) 

 

ขอ้ ๖  ในขณะปฏบิตัิหน้ำที่ ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตปฏบิตัิหน้ำที่เป็นผู้ขบัรถในกำร
ขนส่งสตัว์หรือสิ่งของ ในประเภทกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง กำรขนส่งส่วนบุคคล และ  

กำรขนส่งระหว่ำงประเทศต้องปฏบิตัิตำมขอ้ก ำหนดว่ำด้วยควำมปลอดภยัในกำรขนส่ง 

ในขอ้ ๕ (๒) (ข) (ค) (ง) และ (จ) 
 

ข้อ ๗  บรรดำประกำศที่ออกตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำร
ขนสง่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหย้งัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเพยีงเท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงนี้ 
จนกว่ำจะมปีระกำศตำมกฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๐ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ออมสนิ  ชวีะพฤกษ ์

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๒๘ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควร
ปรบัปรุงขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยควำมปลอดภยัในกำรขนสง่ ทีผู่ป้ระกอบกำรขนสง่ดว้ยรถทีใ่ช้
ในกำรขนส่งผู้โดยสำรและผู้ประจ ำรถต้องปฏิบัติเสียใหม่ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น รวมทัง้
สมควรเพิม่เตมิขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยควำมปลอดภยัใหค้รอบคลุมส ำหรบัผูป้ระกอบกำรขนสง่
ดว้ยรถทีใ่ชใ้นกำรขนส่งสตัวห์รอืสิง่ของต้องปฏบิตัดิว้ย  ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิควำมปลอดภยั
ในกำรใชร้ถท ำกำรขนสง่  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๒๙ 

กฎกระทรวง 

กำรขอรบัใบอนุญำต กำรออกใบอนุญำต และกำรขอต่ออำยใุบอนุญำต 

จดัตัง้สถำนตรวจสภำพรถ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๗๔ วรรคสอง และ
มำตรำ ๗๕ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็น
กฎหมำยที่มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล  
ซึง่มำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมำย รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๒๐๓  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดหกสบิวนันบัแต่วนัประกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ให้ยกเลกิกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตักิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ขอ้ ๓  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอนุญำต” หมำยควำมว่ำ ใบอนุญำตจดัตัง้สถำนตรวจสภำพรถ 

“ผู้ควบคุมกำรตรวจสภำพรถ” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งท ำหน้ำที่ตรวจสอบและ
วนิิจฉัยผลควำมมัน่คงแขง็แรง ควำมปลอดภยั ควำมสะอำด ควำมเรยีบรอ้ยและควำมถูกต้อง
เหมำะสมของรถและเครื่องอุปกรณ์และสว่นควบของรถ 

“เจำ้หน้ำทีต่รวจสภำพรถ” หมำยควำมว่ำ ผูซ้ึง่ท ำหน้ำทีต่รวจสอบควำมมัน่คง
แขง็แรง ควำมปลอดภัย ควำมสะอำด ควำมเรยีบรอ้ยและควำมถูกต้องเหมำะสมของรถ
และเครื่องอุปกรณ์และสว่นควบของรถ 

 

ข้อ ๔  ผู้ใดประสงค์จะจดัตัง้สถำนตรวจสภำพรถ ให้ยื่นค ำขอรบัใบอนุญำต 
ตำมแบบทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด พรอ้มดว้ยเอกสำรและหลกัฐำน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) บุคคลธรรมดำ 

(ก) ภำพถ่ำยบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 

                                                                                 

๒๐๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๙/ตอนที ่๓๗ ก/หน้ำ ๑๙/๒๗ เมษำยน ๒๕๕๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๓๐ 

(ข) ภำพถ่ำยส ำเนำทะเบยีนบำ้นหรอืใบส ำคญัถิน่ทีอ่ยู่ตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
คนเขำ้เมอืง 

(ค) แผนทีโ่ดยสงัเขปแสดงบรเิวณทีต่ัง้สถำนตรวจสภำพรถ 

(ง) แบบ ขนำด และรำยละเอยีดของเครื่องตรวจสภำพรถ 

(จ) แบบแปลนแผนผงัแสดงแบบ ขนำด และลกัษณะของอำคำรสถำนที ่
ลำนจอดรถ ทำงจรำจร ทำงเข้ำ ทำงออก และรำยละเอียดสิง่ปลูกสร้ำงภำยในบรเิวณ
สถำนตรวจสภำพรถตำมมำตรำสว่น 

(๒) หำ้งหุน้สว่นสำมญั 

(ก) รำยชื่อผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(ข) ภำพถ่ำยบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงด้ำว
ของผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(ค) ภำพถ่ำยส ำเนำทะเบยีนบำ้นหรอืใบส ำคญัถิน่ทีอ่ยู่ตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
คนเขำ้เมอืงของผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 

(ง) เอกสำรตำม (๑) (ค) (ง) และ (จ) 
(๓) ห้ำงหุ้นส่วนสำมญัจดทะเบยีน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั บรษิทัจ ำกดั หรอืบรษิัท

มหำชนจ ำกดั 

(ก) หนงัสอืรบัรองของนำยทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดงกำรจดทะเบยีนเป็น
หำ้งหุน้ส่วนสำมญัจดทะเบยีน หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั บรษิทัจ ำกดั หรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั 
ทีน่ำยทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตัง้และด ำเนิ นกำร
เกีย่วกบัสถำนตรวจสภำพรถ 

(ข) ภำพถ่ำยบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงด้ำว
ของหุ ้นส่วนหรือกรรมกำรผู ้ม ีอ ำนำจลงนำมของห้ำงหุ ้นส่วนสำม ัญจดทะเบียน 
ห้ำงหุน้สว่นจ ำกดั บรษิทัจ ำกดั หรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั 

(ค) ภำพถ่ำยส ำเนำทะเบยีนบำ้นหรอืใบส ำคญัถิน่ทีอ่ยู่ตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
คนเขำ้เมอืงของหุน้สว่นหรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของหำ้งหุน้สว่นสำมญัจดทะเบยีน 
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั บรษิทัจ ำกดั หรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั 

(ง) ภำพถ่ำยหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัฉบบัตพีมิพ ์กรณีเป็นบรษิทั
จ ำกดั หรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั 

(จ) เอกสำรตำม (๑) (ค) (ง) และ (จ) 
 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๓๑ 

ข้อ ๕  ในขณะยื่นค ำขอรบัใบอนุญำต หำกผู้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตยังไม่มี
อำคำรสถำนที่ ลำนจอดรถ เครื่องตรวจสภำพรถ อุปกรณ์หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรตรวจสภำพรถ หรือเครื่องมืออื่นใดตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๖ ผู้ยื่นค ำขอรับ
ใบอนุญำตต้องจดัให้มีอำคำรสถำนที่ ลำนจอดรถ เครื่องตรวจสภำพรถ อุปกรณ์หรือ 
สิง่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสภำพรถ หรือเครื่องมืออื่นใด ให้แล้วเสรจ็ภำยใน
ระยะเวลำทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

ในกรณีที่ผู้ยื่นค ำขอรบัใบอนุญำตไม่อำจจดัให้มีอำคำรสถำนที่ ลำนจอดรถ 
เครื่องตรวจสภำพรถ อุปกรณ์หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสภำพรถ  
หรอืเครื่องมอือื่นใดตำมที่ก ำหนดไว้ในขอ้ ๖ ภำยในระยะเวลำที่อธบิดปีระกำศก ำหนด
ตำมวรรคหนึ่ง ใหถ้อืว่ำค ำขอรบัใบอนุญำตนัน้สิน้สุดลง  ทัง้นี้ ใหน้ำยทะเบยีนกลำงแจง้
เป็นหนงัสอืใหผู้ย้ ื่นค ำขอรบัใบอนุญำตทรำบโดยเรว็ 

 

ขอ้ ๖  สถำนตรวจสภำพรถทีจ่ะไดร้บัใบอนุญำตตอ้งมลีกัษณะเหมำะสมส ำหรบั
ตรวจสอบควำมมัน่คงแขง็แรง ควำมปลอดภยั ควำมสะอำด ควำมเรยีบรอ้ยและควำมถูกต้อง
เหมำะสมของรถ เครื่องอุปกรณ์และสว่นควบของรถ และกำรด ำเนินกำรอื่นเพื่อประโยชน์
ในกำรตรวจและรบัรองสภำพรถ 

สถำนตรวจสภำพรถอย่ำงน้อยจะตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) อำคำรสถำนที่ ซึ่งจัดให้มีพื้นที่ส ำหรับตรวจสภำพรถ ที่ท ำกำรของ
ผู้ปฏิบัติงำน ที่พักของผู้ใช้บริกำร และห้องสุขำ  ทัง้นี้  ตำมหลกั เกณฑ์ และเงื่อนไข 
ทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๒) ลำนจอดรถ พื้นที่ส ำหรับรถรอเข้ำตรวจสภำพ ทำงเข้ำ และทำงออก  
ตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๓) เครื่องตรวจสภำพรถและอุปกรณ์หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบัใชใ้น
กำรตรวจสภำพรถ ดงัต่อไปนี้ 

(ก) สถำนตรวจสภำพรถทีไ่ดร้บัใบอนุญำตให้ตรวจสภำพรถตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรขนสง่ทำงบก 

๑) เครื่องทดสอบหำ้มลอ้ (Brake Tester) 
๒) เครื่องทดสอบศนูยล์อ้ (Sideslip Tester) 
๓) เครื่องทดสอบโคมไฟหน้ำ (Headlight Tester) 
๔) เครื่องวดัควนัด ำ (Smoke Meter) 
๕) เครื่องวดัระดบัเสยีง (Sound Level Meter) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๓๒ 

๖) เครื่องวดัควำมเรว็รอบเครื่องยนต ์(Engine Tachometer) 
๗) เครื่องวเิครำะหก์๊ำซ (Gas Analyser) 
๘) เครื่องวดัก๊ำซรัว่ (Gas Leak Detecter) 
๙) เครื่องวดัควำมเขม้ของฟิลม์กรองแสง (Tint Meter) 
๑๐) อุปกรณ์หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสภำพใต้ท้องรถ 

เช่น บ่อตรวจสภำพรถและกระจกเงำ หรอืเครื่องยกรถ 

๑๑) เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ หรือสิง่อ ำนวยควำมสะดวกอื่นใด
ตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(ข) สถำนตรวจสภำพรถที่ได้รับใบอนุญำตให้ตรวจสภำพรถยนต์ตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต ์

๑) เครื่องทดสอบหำ้มลอ้ (Brake Tester) 
๒) เครื่องทดสอบศนูยล์อ้ (Sideslip Tester) 
๓) เครื่องทดสอบโคมไฟหน้ำ (Headlight Tester) 
๔) เครื่องวดัควนัด ำ (Smoke Meter) 
๕) เครื่องวดัระดบัเสยีง (Sound Level Meter) 
๖) เครื่องวดัควำมเรว็รอบเครื่องยนต ์(Engine Tachometer) 
๗) เครื่องวเิครำะหก์๊ำซ (Gas Analyser) 
๘) เครื่องวดัก๊ำซรัว่ (Gas Leak Detecter) 
๙) อุปกรณ์หรือสิง่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสภำพใต้ท้องรถ 

เช่น บ่อตรวจสภำพรถและกระจกเงำ หรอืเครื่องยกรถ 

๑๐) เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ หรือสิง่อ ำนวยควำมสะดวกอื่นใด
ตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(ค) สถำนตรวจสภำพรถที่ได้รบัใบอนุญำตให้ตรวจสภำพรถจกัรยำนยนต์
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต ์

๑) เครื่องทดสอบโคมไฟหน้ำ (Headlight Tester) 
๒) เครื่องวดัระดบัเสยีง (Sound Level Meter) 
๓) เครื่องวดัควำมเรว็รอบเครื่องยนต ์(Engine Tachometer) 
๔) เครื่องวเิครำะหก์๊ำซ (Gas Analyser) 
๕) เครื่องมอื เครื่องใช ้อุปกรณ์ หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวกอื่นใดตำมที่

อธบิดปีระกำศก ำหนด 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๓๓ 

(๔) อุปกรณ์หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวก หรอืเครื่องมอืที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน
และกำรควบคุม ก ำกบั และดูแลสถำนตรวจสภำพรถ ดงัต่อไปนี้ 

(ก) กลอ้งถ่ำยภำพ 

(ข) คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อพ่วง 

(ค) อุปกรณ์ส ำหรบัเชื่อมต่อระบบสำรสนเทศ 

(ง) เครื่องพมิพ ์

(จ) เครื่องดบัเพลงิ 

(ฉ) เครื่องมอื เครื่องใช้ อุปกรณ์ หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวกอื่นใดตำมที่
อธบิดปีระกำศก ำหนด 

แบบ ขนำด มำตรฐำน และคุณลกัษณะของเครื่องตรวจสภำพรถ อุปกรณ์ 
สิง่อ ำนวยควำมสะดวก และเครื่องมอืตำมวรรคสองใหเ้ป็นไปตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๗  นำยทะเบยีนกลำงจะออกใบอนุญำตจดัตัง้สถำนตรวจสภำพรถได ้เมื่อ 

(๑) เอกสำรและหลกัฐำนครบถว้นถูกตอ้งตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๔ 

(๒) อำคำรสถำนที่ ลำนจอดรถ พื้นที่ส ำหรบัรถรอเข้ำตรวจสภำพ ทำงเข้ำ  
และทำงออก เครื่องตรวจสภำพรถ อุปกรณ์ สิง่อ ำนวยควำมสะดวก หรอืเครื่องมอืเป็นไป
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๖ 

(๓) ผูย้ื่นค ำขอรบัใบอนุญำตไม่เคยถูกเพกิถอนใบอนุญำต เวน้แต่ไดถู้กเพกิถอน
ใบอนุญำตมำแลว้ไม่น้อยกว่ำหำ้ปีนบัแต่วนัทีถู่กเพกิถอนใบอนุญำตครัง้หลงัสดุ 

(๔) ผูย้ื ่นค ำขอรบัใบอนุญำตไม่เป็นบุคคลวกิลจรติ คนไรค้วำมสำมำรถ  
หรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

ในกรณีทีผู่้ยื่นค ำขอรบัใบอนุญำตเป็นนิตบิุคคล หุน้ส่วนหรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจ
ลงนำมของนิติบุคคลนัน้ต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำม (๓) หรือเคยเป็นหุ้นส่วนหรือ
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลซึง่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำม (๓) ดว้ย 

 

ขอ้ ๘  ใบอนุญำตใหเ้ป็นไปตำมแบบทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๙  ผู้รบัใบอนุญำตต้องจดัให้มีผู้ควบคุมกำรตรวจสภำพรถและเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสภำพรถซึ่งมีคุณสมบัติและผ่ำนกำรอบรมและทดสอบตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำร  
และเงื่อนไขทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด ตลอดเวลำทีใ่หบ้รกิำรตรวจสภำพรถตำมใบอนุญำต 

จ ำนวนผูค้วบคุมกำรตรวจสภำพรถและเจำ้หน้ำทีต่รวจสภำพรถใหเ้ป็นไปตำมที่
อธบิดปีระกำศก ำหนด  ทัง้นี้ ผูค้วบคุมกำรตรวจสภำพรถจะเป็นเจำ้หน้ำทีต่รวจสภำพรถ
ดว้ยกไ็ด ้



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๓๔ 

ขอ้ ๑๐  ผูร้บัใบอนุญำตตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไข ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ด ำเนินกำรตรวจสภำพรถ โดยปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนส่งทำงบก 

กฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ และปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่อธบิดปีระกำศก ำหนด 
แลว้แต่กรณี 

(๒) จดัท ำกำรรบัรองกำรตรวจสภำพรถ บนัทกึกำรตรวจสภำพรถ รำยงำน
กำรตรวจสภำพรถ และเครื่องหมำยหรอืเอกสำรอื่นใดตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๓) จดัใหม้เีครื่องตรวจสภำพรถและอุปกรณ์หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรตรวจสภำพรถ หรือเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสมตำมที่อธิบดี
ประกำศก ำหนด 

(๔) ปรบัเทยีบเครื่องตรวจสภำพรถ ตรวจสอบและบ ำรุงรกัษำเครื่องตรวจ
สภำพรถ อุปกรณ์ หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสภำพรถและกำรด ำเนินงำน
ของสถำนตรวจสภำพรถให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และพร้อมใช้งำนได้ดีอยู่เสมอ  ทัง้นี้  
ตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๕) ดแูลและปรบัปรุงอำคำรสถำนที ่ลำนจอดรถ และพืน้ทีใ่นบรเิวณสถำนตรวจ
สภำพรถ ใหม้คีวำมเหมำะสม ปลอดภยั และสะอำดเรยีบรอ้ย 

 

ขอ้ ๑๑  ผู้รบัใบอนุญำตผู้ใดประสงค์จะย้ำยที่ตัง้สถำนตรวจสภำพรถ ให้ยื่น
ค ำขอต่อนำยทะเบยีนกลำง ตำมหลกัเกณฑ์กำรยำ้ยและแบบค ำขอยำ้ยทีต่ัง้สถำนตรวจ
สภำพรถทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

ในกำรยื่นค ำขอตำมวรรคหนึ่ง ใหผู้้รบัใบอนุญำตยื่นเอกสำรตำมขอ้ ๔ (๑) (ค) 
(ง) และ (จ) หรอื (๒) (ง) หรอื (๓) (จ) แลว้แต่กรณี มำพรอ้มกบัค ำขอนัน้ดว้ย 

กำรอนุญำตใหย้ำ้ยทีต่ัง้สถำนตรวจสภำพรถ ใหน้ับอำยุใบอนุญำตต่อเนื่องจำก
ใบอนุญำตฉบบัเดมิ โดยใหน้ำยทะเบยีนกลำงแกไ้ขรำยกำรสถำนทีต่ัง้ในใบอนุญำต
ฉบบัเดมิ และใหร้ะบุค ำว่ำ “ยำ้ยสถำนทีต่ัง้” ไวท้ีด่ำ้นหน้ำดว้ย 

 

ขอ้ ๑๒  ผูร้บัใบอนุญำตผูใ้ดประสงคจ์ะเลกิประกอบกจิกำรสถำนตรวจสภำพรถ 
ให้แจ้งเป็นหนังสือให้นำยทะเบียนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำหกสิบวันก่อนวันเลิก
ประกอบกิจกำรสถำนตรวจสภำพรถ และให้ส่งคืนใบอนุญำตต่อนำยทะเบียนที่สถำน
ตรวจสภำพรถนัน้ตัง้อยู่ภำยในสบิหำ้วนันบัแต่วนัเลกิประกอบกจิกำรสถำนตรวจสภำพรถ 
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 ๒๓๕ 

ขอ้ ๑๓  ผูร้บัใบอนุญำตผูใ้ดไม่ปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขทีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวงนี้หรอืตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนดตำมกฎกระทรวงนี้ ใหน้ำยทะเบยีนกลำง
มอี ำนำจสัง่เพกิถอนใบอนุญำต 

ในกรณีที่ผู้ร ับใบอนุญำตกระท ำกำรตำมวรรคหนึ่ ง แต่นำยทะเบียนกลำง
พจิำรณำแล้วเหน็ว่ำมใิช่กรณีก่อให้เกดิควำมเสยีหำยอย่ำงรำ้ยแรง และผู้รบัใบอนุญำต
สำมำรถแก้ไขให้ถูกต้องหรอืครบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวงนี้หรอืตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนดตำมกฎกระทรวงนี้ได ้ใหน้ำยทะเบยีนกลำง
มอี ำนำจตกัเตอืนหรอืสัง่ระงบักำรด ำเนินกำรตรวจสภำพรถเป็นกำรชัว่ครำวไดต้ำมควร
แก่กรณี  ทัง้นี้ กำรตกัเตอืนและกำรระงบักำรด ำเนินกำรตรวจสภำพรถเป็นกำรชัว่ครำว 
ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

ข้อ ๑๔  ผู้ร ับใบอนุญำตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออำยุใบอนุญำต ให้ยื่นค ำขอ 
ตำมแบบทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนดก่อนใบอนุญำตสิน้อำยุไมน้่อยกว่ำสำมสบิวนั พรอ้มดว้ย
ส ำเนำใบอนุญำตหรอืใบแทนใบอนุญำต และเอกสำรทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๔ (๑) (ค) (ง) และ 
(จ) หรอื (๒) (ง) หรอื (๓) (ง) และ (จ) แลว้แต่กรณี เฉพำะทีม่กีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลง 
ในกรณีทีผู่ย้ ื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตเป็นนิตบิุคคล ใหย้ื่นหลกัฐำนตำมขอ้ ๔ (๓) (ก) ดว้ย 

 

ขอ้ ๑๕  นำยทะเบยีนกลำงจะอนุญำตใหต่้ออำยุใบอนุญำตได ้เมื่อ 

(๑) อำคำรสถำนที่ ลำนจอดรถ พื้นที่ส ำหรบัรถรอเข้ำตรวจสภำพ ทำง เข้ำ  
และทำงออกเป็นไปตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนดตำมข้อ ๖ วรรคสอง (๑) และ (๒)  
และมคีวำมมัน่คง แขง็แรง ปลอดภยั สะอำด เรยีบรอ้ยและเหมำะสมในกำรตรวจสภำพรถ 

(๒) เครื่องตรวจสภำพรถและอุปกรณ์หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบัใชใ้น
กำรตรวจสภำพรถ และอุปกรณ์หรือสิง่อ ำนวยควำมสะดวก หรือเครื่องมือที่ใช้ใน
กำรด ำเนินงำนและกำรควบคุม ก ำกบั และดูแลสถำนตรวจสภำพรถเป็นไปตำมทีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวงนี้ 

(๓) ผู้ยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตไม่มกีำรกระท ำอนัเป็นเหตุให้ถูกสัง่ระงบั
กำรด ำเนินกำรตรวจสภำพรถเป็นกำรชัว่ครำวตำมขอ้ ๑๓ วรรคสอง เกนิกว่ำสำมครัง้ 

สถำนตรวจสภำพรถแห่งใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน (๑) หรอื (๒) ใหผู้้ยื่น
ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในหกสบิวนันับแต่วนัที่
ไดร้บัแจง้จำกนำยทะเบยีนกลำง ถ้ำมไิด้ด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ใหถ้อืว่ำผูน้ัน้ไม่ประสงคจ์ะขอต่ออำยุใบอนุญำต และใหก้ำรพจิำรณำค ำขอเป็นอนัสิน้สดุลง 
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 ๒๓๖ 

กำรอนุญำตใหต่้ออำยุใบอนุญำต ใหน้ำยทะเบยีนกลำงออกใบอนุญำตฉบบัใหม่ 
และใหร้ะบุค ำว่ำ “ต่ออำยุ” ไวท้ีด่ำ้นหน้ำดว้ย 

 

ขอ้ ๑๖  ในกรณีที่ผู้รบัใบอนุญำตประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขหรอืเปลี่ยนแปลง
รำยกำรดงัต่อไปนี้ ตอ้งแจง้และไดร้บัอนุญำตจำกนำยทะเบยีนกลำงก่อน 

(๑) อำคำรสถำนที ่
(๒) ลำนจอดรถ พืน้ทีส่ ำหรบัรถรอเขำ้ตรวจสภำพ ทำงเขำ้ และทำงออก 

(๓) เครื่องตรวจสภำพรถและอุปกรณ์หรือสิง่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบัใช้ 
ในกำรตรวจสภำพรถ 

(๔) ผูค้วบคุมกำรตรวจสภำพรถหรอืเจำ้หน้ำทีต่รวจสภำพรถ 

 

ขอ้ ๑๗  ใบอนุญำตย่อมสิน้สดุลงในกรณี ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ผูร้บัใบอนุญำตถงึแก่ควำมตำย 

(๒) ผูร้บัใบอนุญำตถูกศำลสัง่ใหเ้ป็นคนไรค้วำมสำมำรถ 

(๓) ผูร้บัใบอนุญำตทีเ่ป็นหำ้งหุน้สว่นสำมญัเลกิกนัตำมกฎหมำย 

(๔) ผูร้บัใบอนุญำตทีเ่ป็นนิตบิุคคลไดส้ิน้สภำพกำรเป็นนิตบิุคคลตำมกฎหมำย 

(๕) ผูร้บัใบอนุญำตไดร้บัอนุญำตใหเ้ลกิประกอบกจิกำรสถำนตรวจสภำพรถ 

(๖) นำยทะเบยีนกลำงเพกิถอนใบอนุญำต 

 

ข้อ ๑๘  ในกรณีที่ใบอนุญำตสิ้นสุดลงเพรำะเหตุตำมข้อ ๑๗ (๑) หรือ (๒)  
ใหท้ำยำทหรอืผูอ้นุบำลยื่นค ำขอรบัใบอนุญำตต่อนำยทะเบยีนภำยในเวลำหกเดอืนนบัแต่
วนัทีผู่ร้บัใบอนุญำตถงึแก่ควำมตำยหรอืถูกศำลสัง่ใหเ้ป็นคนไรค้วำมสำมำรถ แลว้แต่กรณี 
และให้กำรพิจำรณำออกใบอนุญำตฉบับใหม่ให้แก่ทำยำทหรือผู้อนุบำลเป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ใช้ส ำหรบักำรออกใบอนุญำตฉบบัเดิม  แต่ทัง้นี้ 
หำกใบอนุญำตฉบบัเดมิได้ออกตำมควำมในกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้น ำควำมในขอ้ ๒๑ 
มำใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๑๙  ผู้รบัใบอนุญำตผู้ใดประสงค์จะขอรบัใบแทนใบอนุญำตที่สูญหำยหรอื
ช ำรุดในสำระส ำคญั ใหย้ื่นค ำขอตำมแบบทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

กำรออกใบแทนใบอนุญำต ใหน้ำยทะเบยีนกลำงออกใบอนุญำตให้ใหม่ แต่ให้
ระบุค ำว่ำ “ใบแทน” ไวท้ีด่ำ้นหน้ำดว้ย 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๓๗ 

ขอ้ ๒๐  กำรยื่นค ำขอตำมกฎกระทรวงนี้ 
(๑) สถำนตรวจสภำพรถที่ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้ยื่นต่อกรมกำร

ขนสง่ทำงบก 

(๒) สถำนตรวจสภำพรถที่ตัง้อยู่ในเขตจงัหวดัอื่น ให้ยื่นต่อส ำนักงำนขนส่ง
จงัหวดัแห่งทอ้งทีท่ีส่ถำนตรวจสภำพรถนัน้ตัง้อยู่ 

 

ขอ้ ๒๑  ผูร้บัใบอนุญำตจดัตัง้สถำนตรวจสภำพรถตำมกฎกระทรวง ฉบบัที ่๓๗ 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง
ใบอนุญำตนัน้ยงัไม่สิน้อำยุ ให้ถือว่ำเป็นผู้รบัใบอนุญำตจดัตัง้สถำนตรวจสภำพรถตำม
กฎกระทรวงนี้ แต่ต้องด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงสถำนตรวจสภำพรถให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงื่อนไข และภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) จดัให้มีเครื่องตรวจสภำพรถ อุปกรณ์หรือสิง่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบั 
ใช้ในกำรตรวจสภำพรถ และอุปกรณ์หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวก หรอืเครื่ องมอืที่ใช้ใน
กำรด ำเนินงำนและกำรควบคุม ก ำกบั และดแูลสถำนตรวจสภำพรถเป็นไปตำมทีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวงนี้ภำยในหนึ่งปีนบัแต่วนัทีก่ฎกระทรวงนี้มผีลใชบ้งัคบั 

(๒) จัดให้มีอำคำรสถำนที่ ลำนจอดรถ พื้นที่ส ำหรบัรถรอเข้ำตรวจสภำพ 
ทำงเข้ำ และทำงออก ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อ ธิบดีประกำศก ำหนดตำม
กฎกระทรวงนี้ภำยในสำมปีนบัแต่วนัทีก่ฎกระทรวงนี้มผีลใชบ้งัคบั 

ผูร้บัใบอนุญำตทีไ่ม่ด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมวรรคหนึ่ง 
ใหใ้บอนุญำตเป็นอนัสิน้สดุลง 

 

ขอ้ ๒๒  บรรดำระเบยีบหรอืประกำศทีอ่อกตำมกฎกระทรวง ฉบบัที ่๓๗ 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ยงัมี
ผลใชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั ใหค้งใชบ้งัคบัต่อไปไดเ้ท่ำทีไ่ม่ขดั
หรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ หรือจนกว่ำจะมีระเบียบหรือประกำศตำมกฎกระทรวงนี้
ออกมำใชบ้งัคบั 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ชชัชำต ิ สทิธพินัธุ ์
รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๓๘ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีห่ลกัเกณฑ์ วธิกีำร 
และเงื่อนไขกำรขอรบัใบอนุญำต กำรออกใบอนุญำตและกำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจดัตัง้
สถำนตรวจสภำพรถที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำม
ควำมในพระรำชบญัญตักิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดใ้ชบ้งัคบัมำเป็นเวลำนำนแลว้ 
บทบัญญัติบำงประกำรไม่สำมำรถน ำมำใช้บังคับได้อย่ำงเหมำะสมและครอบคลุม
ขอ้เทจ็จรงิในสภำพกำรณ์ปัจจุบนั อกีทัง้ยงัขำดมำตรกำรควบคุมก ำกบัดูแลสถำนตรวจ
สภำพรถทีไ่ม่ปฏบิตัิตำมหรอืฝ่ำฝืนกฎหมำย ประกอบกบัเพื่อให้แบบ ขนำด มำตรฐำน 
และคุณลักษณะของเครื่องตรวจสภำพรถและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ได้มีกำรก ำหนดให้
สอดคล้องกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีในปัจจุบัน อันจะท ำให้กำรตรวจสภำพรถ  
มปีระสทิธภิำพและมมีำตรฐำนยิ่งขึน้ สมควรปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ วิธกีำร และเงื่อนไข
เกี่ยวกบักำรขอรับใบอนุญำต กำรออกใบอนุญำต และกำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจดัตั ้ง
สถำนตรวจสภำพรถเสยีใหม่  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๓๙ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดเครื่องแต่งกำยของผูไ้ดร้บัใบอนุญำตปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นผูป้ระจ ำรถ 

พ.ศ. ๒๕๕๕๒๐๔ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ และมำตรำ ๑๐๒ (๑) แห่งพระรำชบญัญตัิ
กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อนัเป็นกฎหมำยทีม่บีทบญัญตับิำงประกำรเกีย่วกบักำร
จ ำกดัสทิธิและเสรภีำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ 
มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัิ
ให้กระท ำได้โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตักิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ข้อ ๒  ในขณะปฏิบตัิหน้ำที่ ผู้ได้รบัใบอนุญำตปฏิบตัิหน้ำที่เป็นผู้ประจ ำรถ 
ในประเภทกำรขนส่งประจ ำทำง กำรขนส่งไม่ประจ ำทำง หรอืกำรขนส่งโดยรถขนำดเลก็ 
ตอ้งแต่งกำยตำมแบบ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เสือ้ทีจ่ะสวมใหใ้ชแ้บบใดแบบหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
(ก) เสื้อเชิ้ตคอพับ แขนยำวหรือแขนสัน้ กำรสวมเสื้อให้สอดชำยล่ำง 

ของเสือ้อยู่ภำยในกำงเกงหรอืกระโปรง 

(ข) เสือ้คอแบะปล่อยเอว แขนสัน้ 

(๒) กำงเกงขำยำวหรอืกระโปรงแบบสภุำพ 

(๓) รองเทำ้หุม้สน้หรอืหุม้ขอ้ 

ผู้ได้รบัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งอำจก ำหนดแบบของเครื่องแต่งกำยของ
ผู ้ได้รบัใบอนุญำตปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ประจ ำรถในประเภทกำรขนส่งตำมวรรคหนึ่ง 
ให้แตกต่ำงไปจำกแบบของเครื่องแต่งกำยตำมวรรคหนึ่งได้ แ ต่ต้องเป็นแบบที่สุภำพ 
เรยีบร้อย และเหมำะสมกบักำรปฏบิัติหน้ำที่ โดยผู้ได้รบัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง
ตอ้งแจง้แบบของเครื่องแต่งกำยนัน้ใหก้รมกำรขนสง่ทำงบกทรำบ 

                                                                                 

๒๐๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๙/ตอนที ่๑๐๘ ก/หน้ำ ๑๗/๒๑ พฤศจกิำยน ๒๕๕๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๔๐ 

ในกรณีผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งได้ก ำหนดแบบของเครื่องแต่งกำย
และแจ้งให้กรมกำรขนส่งทำงบกทรำบตำมวรรคสองแล้ว ให้ผู้ได้รบัใบอนุญำตปฏิบตัิ
หน้ำที่เป็นผู้ประจ ำรถในประเภทกำรขนส่งตำมวรรคหนึ่งแต่งกำยตำมแบบที่ผู้ได้รบั
ใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ก ำหนด 

 

ขอ้ ๓  สขีองเครื่องแต่งกำยและเครื่องหมำยประกอบเครื่องแต่งกำยของผูไ้ดร้บั
ใบอนุญำตปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นผูป้ระจ ำรถในประเภทกำรขนส่งตำมขอ้ ๒ ใหเ้ป็นไปตำมที่
ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ก ำหนด 

 

ขอ้ ๔  ใหต้ดิชื่อตวัและชื่อสกุลของผูไ้ดร้บัใบอนุญำตปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นผูป้ระจ ำรถ
ในประเภทกำรขนส่งตำมขอ้ ๒ ไว้ที่อกเสือ้ด้ำนขวำ โดยให้ใช้ตวัอกัษรเป็นภำษำไทย 
ทีส่ำมำรถอ่ำนไดง้่ำย หรอือำจตดิชื่อตวัและชื่อสกุลเป็นภำษำต่ำงประเทศ หรอืหมำยเลข
ประจ ำตวัไวด้ว้ยกไ็ด ้

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๔ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

พลเอก พฤณท ์ สวุรรณทตั 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๔๑ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีก่ฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๗ 
(พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตักิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ใชบ้งัคบั
มำเป็นเวลำนำน รวมทัง้ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบัเครื่องแต่งกำยของผูไ้ดร้บัใบอนุญำตปฏบิตัหิน้ำที่
เป็นผูป้ระจ ำรถทีไ่ม่เหมำะสมกบัสภำพกำรณ์ในปัจจุบนั สมควรปรบัปรุงขอ้ก ำหนดดงักล่ำว
เสยีใหม่  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๔๒ 

กฎกระทรวง 

กำรวำงหลกัทรพัย ์จ ำนวนหรอืมลูค่ำของหลกัทรพัย ์

และอตัรำค่ำใชจ้่ำยเบือ้งตน้ส ำหรบัชดใชค้่ำเสยีหำยทีเ่กดิจำกกำรขนสง่ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๕๖ วรรคสอง แห่ง
พระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และมำตรำ ๕๒ วรรคหนึ่งและวรรคสอง 
แห่งพระรำชบญัญตักิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัิ
กำรขนส่งทำงบก (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ อนัเป็นกฎหมำยที่มบีทบญัญตัิบำงประกำร
เกี่ยวกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๒ 
มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย รฐัมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๒๐๕  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดสำมสบิวนันบัแต่วนัประกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๒  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตักิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ขอ้ ๓  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ผู้ได้รบัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งได้รบัใบอนุญำต

ประกอบกำรขนสง่ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ประจ ำทำง 

(๒) ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ไม่ประจ ำทำง 

(๓) ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่โดยรถขนำดเลก็ 

(๔) ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่สว่นบุคคล 

 

ขอ้ ๔  ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ตอ้งยื่นค ำขอวำงหลกัทรพัยส์ ำหรบั
กำรชดใชค้่ำเสยีหำยทีเ่ป็นค่ำใชจ้่ำยเบือ้งตน้เพื่อประกนัควำมเสยีหำยอนัเกดิแก่ชวีติหรอื

                                                                                 

๒๐๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนที ่๓๓ ก/หน้ำ ๑/๑๙ มนีำคม ๒๕๕๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๔๓ 

ร่ำงกำยของบุคคลภำยนอกตำมแบบทีอ่ธบิดกี ำหนดต่อนำยทะเบยีนกลำงภำยในก ำหนด
ระยะเวลำ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กรณีวำงหลกัทรพัยเ์ป็นเงนิสดหรอืพนัธบตัรรฐับำลไทยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรอืทัง้สองอย่ำงรวมกนั ใหย้ื่นภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำร
ขนสง่ 

(๒) กรณีวำงหลกัทรพัยเ์ป็นสญัญำประกนัภยัและกรมธรรมป์ระกนัภยั ใหย้ื่นก่อน
หรอืภำยในวนัทีน่ ำรถมำยื่นขอด ำเนินกำรจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๗๓ 

 

ขอ้ ๕  ในกรณีที่ผู้ได้รบัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งใช้เงนิสดหรอืพนัธบตัร
รฐับำลไทยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรอืทัง้สองอย่ำงรวมกนัวำงเป็นหลกัทรพัย์ จ ำนวนหรอื
มลูค่ำของหลกัทรพัยด์งักล่ำวใหก้ ำหนดไว ้ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประจ ำทำง ผู้ได้ รับใบอนุญำต
ประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง และผู้ได้รบัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล 
ต้องวำงหลกัทรพัยม์จี ำนวนหรอืมูลค่ำสำมหมื่นห้ำพนับำทส ำหรบัรถคนัที่หนึ่ง และคนัละ
ห้ำรอ้ยบำทส ำหรบัรถคนัต่อ ๆ ไป แต่เมื่อรวมกนัแลว้ทัง้หมดไม่เกนิสำมแสนบำท 

(๒) ผู้ได้รบัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งโดยรถขนำดเลก็ต้องวำงหลกัทรพัย์ 
มีจ ำนวนหรือมูลค่ำสำมหมื่นห้ำพันบำทส ำหรบัรถคันที่หนึ่ง และคนัละสองร้อยบำท 
ส ำหรบัรถคนัต่อ ๆ ไป แต่เมื่อรวมกนัแลว้ทัง้หมดไม่เกนิสองแสนบำท 

 

ขอ้ ๖  พนัธบตัรรฐับำลไทยที่ผู้ได้รบัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งใช้วำงเป็น
หลกัทรพัย์ต้องเป็นชนิดที่ขำยคนืไดก้่อนครบก ำหนดช ำระต้นเงนิ และผู้วำงหลกัทรพัย์
ตอ้งโอนกรรมสทิธิใ์หแ้ก่กรมกำรขนส่งทำงบก ส่วนผลประโยชน์อนัเกดิจำกพนัธบตัรนัน้ 
กรมกำรขนสง่ทำงบกจะมอบใหแ้ก่ผูว้ำงหลกัทรพัย ์

 

ขอ้ ๗  ในกรณีทีผู่้ไดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งใชส้ญัญำประกนัภยัและ
กรมธรรม์ประกนัภยัวำงเป็นหลกัทรพัย์ สญัญำประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภยันัน้
ตอ้งท ำกบับรษิทัประกนัภยัทีน่ำยทะเบยีนกลำงใหค้วำมเหน็ชอบและมผีูไ้ดร้บัใบอนุญำต
ประกอบกำรขนส่งเป็นผู้เอำประกันภัยโดยให้บุคคลภำยนอกผู้ได้รบัควำมเสียหำย
เน่ืองจำกกำรขนสง่ของตนเป็นผูร้บัประโยชน์ 

 

ขอ้ ๘  สญัญำประกนัภัยและกรมธรรม์ประกนัภยัตำมขอ้ ๗ ต้องมีระยะเวลำ
ควำมคุ้มครองอย่ำงน้อยตลอดอำยุภำษีรถ และจ ำนวนเงนิเอำประกนัภยัส ำหรบัควำม
เสยีหำยแก่ชวีติและร่ำงกำยของบคุคลภำยนอกทีเ่กดิจำกกำรขนสง่ของผูไ้ดร้บัใบอนุญำต



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๔๔ 

ประกอบกำรขนส่งในแต่ละครัง้ ต้องไม่ต ่ำกว่ำจ ำนวนเงนิเอำประกนัภยัตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ 

 

ขอ้ ๙  ในกรณีทีผู่้ไดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไดจ้ดัใหม้กีำรประกนัภยั
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถส ำหรบัรถคนัใดไว้แล้วกบับรษิัท
ประกนัภยัที่นำยทะเบยีนกลำงให้ควำมเหน็ชอบ จะน ำสญัญำประกนัภยัและกรมธรรม์
ประกนัภยัดงักล่ำวมำใชว้ำงเป็นหลกัทรพัยก์ไ็ด ้

 

ข้อ ๑๐  ให้ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งซึ่งประสงค์จะใช้สัญญำ
ประกนัภยัและกรมธรรม์ประกนัภยัวำงเป็นหลกัทรพัย์ ใช้ส ำเนำสญัญำประกนัภยัและ
กรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นหลกัฐำนโดยตอ้งน ำต้นฉบบัของสญัญำประกนัภยัและกรมธรรม์
ประกนัภยัดงักล่ำวมำแสดงต่อนำยทะเบยีนดว้ย 

 

ขอ้ ๑๑  ในกรณีทีผู่ไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ไดว้ำงหลกัทรพัยไ์วแ้ลว้ 
และต่อมำประสงคจ์ะน ำหลกัทรพัยอ์ยำ่งอื่นมำวำงเพิม่หรอืแทนหลกัทรพัยเ์ดมิ ใหผู้ไ้ดร้บั
ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งยื่นค ำขอตำมแบบที่อธบิดกี ำหนด พร้อมด้วยหลกัทรพัย์ 
ทีป่ระสงคจ์ะน ำมำวำงเพิม่หรอืแทนหลกัทรพัยเ์ดมินัน้ 

 

ขอ้ ๑๒  ค่ำใช้จ่ำยเบื้องต้นที่ผู้ได้รบัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งจะต้องจ่ำย
ให้แก่ผู้เสยีหำยหรอืทำยำทในกรณีวำงหลกัทรพัย์เป็นเงนิสดหรอืพนัธบตัรรฐับำลไทย
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรอืทัง้สองอย่ำงรวมกนั ใหจ้่ำยตำมอตัรำ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้เสยีหำยมไิด้ถึงแก่ควำมตำย ให้จ่ำยค่ำรกัษำพยำบำลรวมทัง้
ค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ระหว่ำงกำรรกัษำพยำบำลตำมจ ำนวนเงนิทีผู่เ้สยีหำยไดแ้สดงหลกัฐำน
กำรใชจ้่ำยไปจรงิ  แต่ทัง้นี้ ไม่เกนิหนึ่งหมื่นหำ้พนับำท 

(๒) ในกรณีที่ผู้เสยีหำยถึงแก่ควำมตำยในทนัที ให้จ่ำยค่ำปลงศพแก่ทำยำท
จ ำนวนสำมหมื่นหำ้พนับำท 

(๓) ในกรณีที่ผู้เสยีหำยมไิด้ถึงแก่ควำมตำยในทนัท ีให้จ่ำยค่ำรกัษำพยำบำล
รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยอื่น ๆ ระหว่ำงกำรรกัษำพยำบำลตำม (๑) และค่ำปลงศพตำม (๒) 

ส ำหรับกำรวำงหลักทรัพย์เป็นสัญญำประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย 
ค่ำใช้จ่ำยเบื้องต้นที่ผู้ได้รบัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งต้องจ่ำยให้แก่ผู้เสยีหำยหรือ
ทำยำทใหเ้ป็นไปตำมควำมคุม้ครองทีก่ ำหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๔๕ 

ขอ้ ๑๓  ให้ผู้ได้รบัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งซึ่งวำงหลกัทรพัย์เป็นเงนิสด
หรือพันธบัตรรฐับำลไทยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือทัง้สองอย่ำงรวมกันในวนัก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้มผีลใชบ้งัคบั ด ำเนินกำรน ำเงนิสดหรอืพนัธบตัรรฐับำลไทยมำวำงเพิม่หรอื
เปลีย่นชนิดของหลกัทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมกฎกระทรวงนี้ต่อนำยทะเบยีนกลำงก่อนกำรยื่น
ขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ครำวต่อไป 

 

ข้อ ๑๔  ผู้ได้รบัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งซึ่งวำงหลักทรพัย์เป็นสญัญำ
ประกนัภยัและกรมธรรมป์ระกนัภยัในวนัก่อนวนัทีก่ฎกระทรวงนี้มผีลใชบ้งัคบั ใหส้ญัญำ
ประกนัภยัและกรมธรรมป์ระกนัภยันัน้ยงัคงใชเ้ป็นหลกัทรพัยต์ำมกฎกระทรวงนี้ไดต่้อไป
จนกว่ำจะสิน้สดุระยะเวลำควำมคุม้ครอง 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๓ มนีำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

พลเอก พฤณท ์ สวุรรณทตั 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๔๖ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ โดยที่ปัจจุบนัมีผู้ได้รบั
ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งทีไ่ม่ได้จดัใหม้กีำรประกนัภยัควำมเสยีหำยส ำหรบัรถของตน
ใหคุ้ม้ครองตลอดอำยุภำษีรถ เมื่อมคีวำมเสยีหำยเกดิขึน้ในช่วงระยะเวลำทีไ่ม่ไดจ้ดัให้มี
กำรประกนัภัย จึงส่งผลกระทบต่อกำรชดใช้ค่ำใช้จ่ำยเบื้องต้นให้แก่บุคคลภำยนอก  
ผูไ้ด้รบัควำมเสยีหำยจำกกำรขนส่งของผู้ได้รบัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งนัน้ ประกอบกบั
จ ำนวนหรือมูลค่ำของหลกัทรพัย์และอตัรำค่ำใช้จ่ำยเบื้องต้นส ำหรบัชดใช้ค่ำเสยีหำย 
ทีเ่กดิจำกกำรขนส่งทีผู่ไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่จะต้องรบัผดิชอบไม่สอดคลอ้ง
กบัสภำพกำรณ์ปัจจุบนั สมควรปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขกำรวำงหลกัทรพัย์ 
จ ำนวนหรอืมูลค่ำของหลกัทรพัย ์และก ำหนดอตัรำค่ำใช้จ่ำยเบื้องต้นให้เหมำะสมยิง่ขึน้  
จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๔๗ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดควำมปลอดภยัและควำมสงบเรยีบรอ้ย 

ทีผู่โ้ดยสำรตอ้งปฏบิตัใินระหว่ำงกำรโดยสำร 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๑๑๓ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระรำชบญัญตักิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อนัเป็นกฎหมำยทีม่บีทบญัญตับิำงประกำร
เกี่ยวกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๒ 
มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย รฐัมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๒๐๖  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดสำมสบิวนันับแต่วนัประกำศ 
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตักิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ขอ้ ๓  ผูโ้ดยสำรรถส ำหรบักำรขนสง่ประจ ำทำงตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดว่ำดว้ย
ควำมปลอดภยัและควำมสงบเรยีบรอ้ยตลอดเวลำทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรโดยสำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ไม่สบูบุหรีห่รอืสิง่ทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกนั 

(๒) ไม่กล่ำววำจำไม่สุภำพ เสยีดส ีดูหมิ่น ก้ำวรำ้ว ส่งเสยีงอื้อองึ หรอืกระท ำ
กำรใด ๆ ในลกัษณะทีก่่อควำมร ำคำญแก่ผูอ้ื่น 

(๓) ไม่โดยสำรนอกตวัรถ หรอืหอ้ยโหน หรอืยื่นมอื แขน หรอืส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของร่ำงกำยออกนอกตวัรถ  ทัง้นี้ เมื่อผูป้ระจ ำรถไดว้่ำกล่ำวตกัเตอืนแลว้ไม่ยอมปฏบิตัติำม 

(๔) ไม่น ำสิง่ของที่มกีลิน่แรงอนัอำจก่อควำมร ำคำญแก่ผู้อื่นขึน้บนรถ เว้นแต่ 
จะไดจ้ดัเกบ็ใหม้ดิชดิโดยปรำศจำกกลิน่นัน้ 

(๕) ไม่น ำดอกไมเ้พลงิ ลกูระเบดิ วตัถุระเบดิ หรอืวตัถุกดักร่อนขึน้บนรถ 

(๖) ไม่บว้น หรอืถ่มน ้ำลำย น ้ำหมำก หรอืเสมหะ สัง่น ้ำมกู ถ่ำยสิง่ปฏกิลู หรอืเท 
หรอืทิง้สิง่ใด ๆ ลงบนรถ ณ ทีซ่ึง่มไิดจ้ดัไวเ้พื่อกำรนัน้ 

(๗) ไม่ลงจำกรถนอกบรเิวณทีม่เีครื่องหมำยหยุดรถประจ ำทำง 

                                                                                 

๒๐๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนที ่๔๐ ก/หน้ำ ๑/๑๑ เมษำยน ๒๕๕๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๔๘ 

(๘) ไม่ดื่มสรุำตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสรุำ 

(๙) ไม่กระท ำกำรลำมกอนำจำร 

(๑๐) รดัร่ำงกำยดว้ยเขม็ขดันิรภยัไวก้บัทีน่ัง่ 

 

ขอ้ ๔  ผูโ้ดยสำรรถส ำหรบักำรขนส่งไม่ประจ ำทำงต้องปฏบิตัิตำมขอ้ก ำหนด
ว่ำดว้ยควำมปลอดภยัและควำมสงบเรยีบรอ้ยตลอดเวลำทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรโดยสำรตำม
ขอ้ ๓ (๑) (๓) (๕) (๘) (๙) และ (๑๐) 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

พลเอก พฤณท ์ สวุรรณทตั 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๔๙ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยที่ข้อก ำหนดว่ำด้วย
ควำมปลอดภยัและควำมสงบเรยีบร้อยที่ผู้โดยสำรรถส ำหรบักำรขนส่งประจ ำทำงต้อง
ปฏบิตัติลอดเวลำทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรโดยสำรตำมกฎกระทรวง ฉบบัที ่๒๗ (พ.ศ. ๒๕๒๙) 
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ใช้บังคบัมำเป็น
เวลำนำนแลว้ ซึง่ไม่ครอบคลุมขอ้ปฏบิตัเิรื่องควำมปลอดภยัและควำมสงบเรยีบรอ้ย
บำงประกำร ประกอบกบัจ ำเป็นต้องเพิม่ขอ้ก ำหนดเพื่อผู้โดยสำรรถส ำหรบักำรขนส่ง
ไม่ประจ ำทำงด้วย  ดังนัน้ เพื่อให้ผู้โดยสำรมีควำมปลอดภัยและควำมสงบเรยีบร้อย  
ในระหว่ำงกำรโดยสำรยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๕๐ 

กฎกระทรวง 

ควำมปลอดภยัในกำรขนสง่วตัถุอนัตรำยทำงถนน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ มำตรำ ๒๕ วรรคสำม และมำตรำ ๑๐๒ (๔) 
แห่งพระรำชบญัญตักิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และมำตรำ ๓๖ แห่งพระรำชบญัญตัิ
กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติกำรขนส่งทำงบก 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๒๐๗  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดหกสบิวนันับแต่วนัประกำศ
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ผู้ได้รบัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญำต

ประกอบกำรขนส่งจำกนำยทะเบียนประเภทกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงหรือกำรขนส่ง 
ส่วนบุคคล ดว้ยรถทีใ่ชใ้นกำรขนส่งสตัวห์รอืสิง่ของทีน่ ำไปใช้ในกำรขนส่งวตัถุอนัตรำย 
ทัง้กำรขนสง่ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ 

“วัตถุอันตรำย” หมำยควำมว่ำ วัตถุอันตรำยตำมประเภทที่ก ำหนดไว้ใน
ประกำศกรมขนส่งทำงบก เรื่อง ก ำหนดประเภทหรือชนิดและลักษณะกำรบรรทุก 
วตัถุอนัตรำยทีผู่ข้บัรถตอ้งไดร้บัใบอนุญำตเป็นผูข้บัรถชนิดที ่๔ 

“ภำชนะบรรจุ” หมำยควำมว่ำ ภำชนะที่มีลักษณะปิดและท ำหน้ำที่กักเก็บ 
วัตถุอันตรำยอย่ำงปลอดภัย  ทัง้นี้  รูปแบบของภำชนะบรรจุเป็นไปตำมลักษณะ 
และสถำนะของวตัถุอนัตรำยทีท่ ำกำรบรรจุ 

 

ขอ้ ๓  ในกำรขนส่งวตัถุอนัตรำยทำงถนน ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง
ต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรขนส่งวัตถุอันตรำยทำงถนน 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ใชร้ถทีม่เีครื่องอุปกรณ์และสว่นควบของรถตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

                                                                                 
๒๐๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนที ่๒๔ ก/หน้ำ ๑/๑ เมษำยน ๒๕๕๘ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๕๑ 

(๒) จดัใหม้อีุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใชท้ีจ่ ำเป็นหรอืทีใ่ชส้ ำหรบัป้องกนัอนัตรำย
เมื่อมอีุบตัเิหตุหรอืเหตุฉุกเฉินเกดิขึน้  ทัง้นี้ อุปกรณ์ เครื่องมอืเครื่องใช ้และคุณลกัษณะ
ของอุปกรณ์ และเครื่องมอืเครื่องใชด้งักล่ำว ใหเ้ป็นไปตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๓) จดัให้มีเอกสำรกำรขนส่งตำมที่อธบิดปีระกำศก ำหนด และต้องมีเอกสำร
ดงักล่ำวอยู่ในรถตลอดกำรขนสง่ 

(๔) ตดิป้ำยอกัษร ภำพ และเครื่องหมำยทีร่ถขนสง่วตัถุอนัตรำยตำมทีก่ฎหมำย
ก ำหนด 

(๕) ตรวจสอบภำชนะบรรจุให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง 
และผ่ำนกำรตรวจสอบตำมระยะเวลำทีก่ฎหมำยก ำหนด 

(๖) ตรวจสอบภำชนะบรรจุให้มีเครื่องหมำยหรือฉลำกเพื่อแสดงควำมเป็น
อนัตรำยของวตัถุอนัตรำยตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

(๗) ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรขนถ่ำย กำรจดัวำง กำรผูกรดั กำรตดิตรงึ 
และกำรบรรทุกใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๘) ไม่ใหห้รอืยนิยอมใหบุ้คคลต่อไปนี้ปฏบิตัหิน้ำทีข่บัรถ 

(ก) บุคคลซึง่ไม่มใีบอนุญำตเป็นผูข้บัรถชนิดที ่๔ หรอือยู่ระหว่ำงถูกพกัใช้
หรอืเพกิถอนใบอนุญำต หรอืมใีบอนุญำตทีส่ิน้อำยุแลว้ 

(ข) บุคคลซึ่งไม่มีหนังสือรับรองผ่ำนกำรอบรมตำมหลักสูตรที่อธิบดี
ประกำศก ำหนด 

(ค) ผูข้บัรถซึง่ปฏบิตัหิน้ำทีเ่กนิชัว่โมงกำรท ำงำนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

(ง) ผูข้บัรถซึง่หย่อนควำมสำมำรถในกำรขบัรถ 

(๙) ไม่บรรทุกเกนิน ้ำหนกับรรทุกตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

(๑๐) จดัท ำและรำยงำนขอ้มูลเกีย่วกบักำรขนส่งวตัถุอันตรำย หรอืรำยงำนอื่น
ตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๑๑) ควบคุมผูข้บัรถใหใ้ชค้วำมเรว็ไม่เกนิอตัรำควำมเรว็ทีก่ฎหมำยก ำหนด 

(๑๒) ควบคุมให้ผู้ขบัรถปฏิบัติตำมข้อก ำหนดว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำร
ขนสง่วตัถุอนัตรำยทำงถนนตำม (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) 

 

ขอ้ ๔  ในขณะปฏบิตัหิน้ำที ่ผู้ไดร้บัใบอนุญำตเป็นผูข้บัรถชนิดที ่๔ ตอ้งปฏบิตัิ
ตำมขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยควำมปลอดภยัในกำรขนสง่วตัถุอนัตรำยทำงถนน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบควำมปลอดภยัในกำรขนส่งวตัถุอนัตรำยตำมขอ้ ๓ (๒) (๓) (๔) 
(๖) และ (๗) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๕๒ 

(๒) ไม่บรรทุกผูโ้ดยสำรไปกบัรถทีข่นสง่วตัถุอนัตรำย 

(๓) ไม่เปิดภำชนะบรรจุทีบ่รรจุวตัถุอนัตรำยในระหว่ำงท ำกำรขนสง่ 

(๔) ไม่สบูบุหรีใ่นระหว่ำงท ำกำรขนสง่ กำรขนถ่ำย และกำรเคลื่อนยำ้ยวตัถุอนัตรำย 
ทัง้ในบรเิวณใกลเ้คยีงรถและภำยในรถ 

(๕) ไม่กระท ำกำรใด ๆ ทีก่่อใหเ้กดิเปลวไฟหรอืประกำยไฟ 

(๖) ดับเครื่องยนต์ในระหว่ำงท ำกำรขนถ่ำยวัตถุอันตรำยขึ้นและลงจำกรถ 
ยกเวน้ในกรณีทีต่้องใชเ้ครื่องยนต์เพื่อขบัเคลื่อนเครื่องสบูหรอือุปกรณ์อื่น ๆ ส ำหรบักำร
ขนถ่ำยวตัถุอนัตรำยขึน้หรอืลงจำกรถ 

(๗) ใช้ห้ำมล้อทุกครัง้ที่จอดรถบรรทุกวตัถุอนัตรำย ส ำหรบัรถกึ่งพ่วงที่ไม่มี
อุปกรณ์หำ้มลอ้ตอ้งป้องกนักำรเคลื่อนทีข่องรถกึง่พ่วงโดยกำรใชอุ้ปกรณ์ส ำหรบักำรหนุนลอ้ 

 

ข้อ ๕  ผู้ขนส่งวัตถุอันตรำยทำงถนนระหว่ำงประเทศต้องได้รับอนุญำต 

กำรขนส่งวัตถุอันตรำย และต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๖  ในกรณีขนส่งวตัถุอนัตรำย ซึ่งโดยลกัษณะหรอืปรมิำณอำจก่อให้เกิด
อันตรำยน้อยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุอันตรำย หรือมีลักษณะเฉพำะในกำรขนส่ง  
หรอืมีลกัษณะเฉพำะของวตัถุอนัตรำย อธบิดีอำจประกำศก ำหนดวิธกีำรและเงื่อนไข  

ในกำรขนสง่วตัถุอนัตรำยใหแ้ตกต่ำงไปจำกทีก่ฎกระทรวงนี้ก ำหนดกไ็ด้ 
 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๔ มนีำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อำคม  เตมิพทิยำไพสฐิ 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
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 ๒๕๓ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยที่ในปัจจุบนัยงัไม่มี
กำรออกขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยควำมปลอดภยัในกำรขนสง่วตัถุอนัตรำยทำงถนน ส ำหรบัเป็น
แนวปฏบิตัิของผู้ได้รบัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งและผู้ได้รบัใบอนุญำตเป็นผู้ขบัรถ  
ดงันัน้ เพื่อใหก้ำรขนสง่วตัถุอนัตรำยทำงถนนของผูป้ระกอบกำรขนส่งทัง้ในประเทศและ
ระหว่ำงประเทศเป็นไปดว้ยควำมปลอดภยั และเป็นไปตำมควำมตกลงระหว่ำงประเทศ
ด้ำนกำรขนส่งสนิค้ำอนัตรำยที่ประเทศไทยเป็นภำค ีได้แก่ กรอบควำมตกลงอำเซยีน 
ว่ำด้วยกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่งสินค้ำผ่ำนแดน (ASEAN Framework 
Agreement on the Facilitation of Goods in Transit) กรอบควำมตกลงอำเซยีนว่ำดว้ย
กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขนสง่ขำ้มแดน (ASEAN Framework Agreement on the 
Facilitation of Inter-State Transport) และควำมตกลงว่ำด้วยกำรขนส่งข้ำมพรมแดน 
ในอนุภูมภิำคลุ่มแม่น ้ำโขง (GMS Cross-Border Transport Agreement) ทีป่ระเทศไทย
ได้ท ำไว้ ซึ่งสอดคล้องกบัควำมตกลงว่ำด้วยกำรขนส่งสนิค้ำอนัตรำยระหว่ำงประเทศ  
ทำงถนนของคณะกรรมำธกิำรเศรษฐกจิยโุรปแห่งสหประชำชำต ิ(European Agreement 
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road ( ADR) )   
จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
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 ๒๕๔ 

กฎกระทรวง 

กำรก ำหนดประเภทผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ 

ทีต่อ้งจดัใหม้สีมุดประจ ำรถ ประวตัผิูป้ระจ ำรถ รำยงำนกำรขนสง่ 

และรำยงำนอุบตัเิหตุทีเ่กดิจำกกำรขนสง่ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ และมำตรำ ๓๕ แห่งพระรำชบัญญัต ิ

กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๒๐๘  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดเกำ้สบิวนันับแต่วนัประกำศ
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ใหย้กเลกิ 

(๑) กฎกระทรวง ฉบบัที ่๕๐ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
กำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๕๘ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
กำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ขอ้ ๓  ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งดงัต่อไปนี้ต้องจดัท ำสมุดประจ ำรถ 
ประวตัผิูป้ระจ ำรถ รำยงำนกำรขนสง่และรำยงำนอุบตัเิหตุทีเ่กดิจำกกำรขนสง่ 

(๑) ผู้ได้รบัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประจ ำทำงด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่ง
ผูโ้ดยสำร 

(๒) ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงดว้ยรถทีใ่ชใ้นกำรขนส่ง
ผูโ้ดยสำร หรอืรถทีใ่ชใ้นกำรขนสง่สตัวห์รอืสิง่ของ 

(๓) ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่โดยรถขนำดเลก็ 

(๔) ผู้ได้รบัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่ง
ผูโ้ดยสำรหรอืรถทีใ่ชใ้นกำรขนสง่สตัวห์รอืสิง่ของ 

(๕) ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถที่ใช้ใน 
กำรขนสง่ผูโ้ดยสำร หรอืรถทีใ่ชใ้นกำรขนส่งสตัวห์รอืสิง่ของ 

                                                                                 
๒๐๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๓๐ ก/หน้ำ ๓๑/๓๑ มนีำคม ๒๕๕๙ 
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 ๒๕๕ 

ผู้ได้รบัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งตำมวรรคหนึ่ง ที่ได้ติดตัง้และใช้เครื่อง
บนัทึกขอ้มูลกำรเดินทำงของรถตำมที่กรมกำรขนส่งทำงบกประกำศก ำหนด ให้ถือว่ำ  
ไดด้ ำเนินกำรจดัท ำสมุดประจ ำรถแลว้ 

 

ขอ้ ๔  ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งทีไ่ดจ้ดัท ำสมุดประจ ำรถตำมขอ้ ๓ 
วรรคหนึ่ง ตอ้งควบคุมและก ำกบัดแูลใหผู้ข้บัรถซึง่ปฏบิตัหิน้ำทีข่บัรถท ำกำรบนัทกึขอ้มูล
รำยกำรในสมุดประจ ำรถให้ครบถ้วนถูกต้องอย่ำงสม ่ำเสมอและเกบ็ไว้ประจ ำรถทุกคนั  
ซึง่อย่ำงน้อยตอ้งมรีำยกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ 

(๒) รถทีใ่ชป้ระกอบกำรขนสง่ 

(๓) ผูข้บัรถ 

(๔) เส้นทำงหรือสถำนที่ท ำกำรขนส่ง ระยะทำงที่ท ำกำรขนส่ง และเวลำที่ 
ท ำกำรขนสง่ 

ผู้ได้รบัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งต้องจดัเก็บสมุดประจ ำรถเล่มเดิมซึ่งได้ 
มกีำรบนัทกึขอ้มลูรำยกำรจนเตม็แลว้ไว ้ณ ทีท่ ำกำรหรอืส ำนกังำนของผูไ้ดร้บัใบอนุญำต
ประกอบกำรขนสง่นัน้เป็นเวลำอย่ำงน้อยหนึ่งปี 

 

ข้อ ๕  ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งต้องจัดท ำประวัติผู้ประจ ำรถ 
ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่กับตนเก็บไว้ ณ ที่ท ำกำรหรือส ำนักงำนตลอดเวลำที่ผู้ประจ ำรถนัน้
ปฏบิตัหิน้ำที ่และแจง้ใหก้รมกำรขนส่งทำงบกทรำบภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีผู่ป้ระจ ำรถ
ไดป้ฏบิตัหิน้ำทีก่บัตน ซึง่อย่ำงน้อยตอ้งมรีำยกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ 

(๒) ชื่อผูป้ระจ ำรถ ใบอนุญำตผูป้ระจ ำรถ และต ำแหน่ง 

(๓) ระยะเวลำรบัเขำ้ท ำงำน และกำรเลกิจำ้ง 

(๔) กำรเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดตำม (๒) หรอื (๓) 
ผู้ได้รบัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งต้องปรบัปรุงข้อมูลประวัติผู้ประจ ำรถ 

ตำมวรรคหนึ่งให้ถูกต้องและครบถ้วนอย่ำงสม ่ำเสมอ ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงขอ้มูล
ประวตัผิู้ประจ ำรถจะต้องแจ้งใหก้รมกำรขนส่งทำงบกทรำบภำยในสบิห้ำวนันับแต่วนัที่ 
มกีำรเปลีย่นแปลงขอ้มลูดงักล่ำว 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ต้องจดัเกบ็ขอ้มลูประวตัผิูป้ระจ ำรถซึง่พน้จำก
กำรปฏิบตัิหน้ำที่ในกจิกำรของตนไว้ ณ ที่ท ำกำรหรอืส ำนักงำนของผู้ได้รบัใบอนุญำต
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 ๒๕๖ 

ประกอบกำรขนส่งเป็นเวลำอย่ำงน้อยหนึ่งปีนับแต่วนัทีผู่ป้ระจ ำรถนัน้พน้จำกกำรปฏบิตัิ
หน้ำที ่

 

ข้อ ๖  ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งต้องจัดท ำรำยงำนกำรขนส่ง 
ซึง่อย่ำงน้อยตอ้งมรีำยกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ 

(๒) รถทีใ่ชป้ระกอบกำรขนสง่ 

(๓) ผูป้ระจ ำรถ 

(๔) ประเภทและปรมิำณสนิคำ้ หรอืจ ำนวนผูโ้ดยสำร 

(๕) เสน้ทำงพรอ้มทัง้สถำนทีห่ยุดและจอด หรอืสถำนทีท่ ำกำรขนสง่ 

(๖) จ ำนวนเทีย่ว 

ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งต้องส่งรำยงำนกำรขนส่งใหก้รมกำรขนส่ง
ทำงบกทรำบทุกสำมเดอืน 

 

ขอ้ ๗  ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ต้องรำยงำนอุบตัเิหตุทีเ่กดิจำกกำร
ขนสง่ในกจิกำรของตนทีม่ผีูเ้สยีชวีติ บำดเจบ็สำหสั หรอืมคีวำมเสยีหำยของทรพัยส์นิทีม่ี
มูลค่ำควำมเสยีหำยตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนดต่อกรมกำรขนส่งทำงบกภำยในสำมสบิวนั
นบัแต่วนัทีเ่กดิอุบตัเิหตุ 

รำยงำนอุบตัิเหตุที่เกิดจำกกำรขนส่งตำมวรรคหนึ่งอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ 

(๒) ผูป้ระจ ำรถ 

(๓) รถทีเ่กดิอุบตัเิหตุ 

(๔) คู่กรณี 

(๕) สถำนทีแ่ละเวลำทีเ่กดิเหตุ 

(๖) ผูบ้ำดเจบ็ และควำมเสยีหำย 

(๗) ลกัษณะหรอืพฤตกิำรณ์ทีเ่กดิอุบตัเิหตุ 

(๘) สำเหตุกำรเกดิอุบตัเิหตุ 

 

ข้อ ๘  แบบของสมุดประจ ำรถ ประวัติผู้ประจ ำรถ รำยงำนกำรขนส่ง  และ
รำยงำนอุบตัเิหตุทีเ่กดิจำกกำรขนสง่ ใหเ้ป็นไปตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๕๗ 

ข้อ ๙  กำรจัดส่งข้อมูลประวัติผู้ประจ ำรถ รำยงำนกำรขนส่ง และรำยงำน
อุบตัเิหตุทีเ่กดิจำกกำรขนสง่ ใหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๒ มนีำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ออมสนิ  ชวีะพฤกษ ์

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๕๘ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยที่กฎกระทรวง ฉบบัที ่๕๐ 
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ใช้
บงัคบัมำเป็นระยะเวลำนำนแล้วและไม่สอดคล้องกับรูปแบบกำรใช้เทคโนโลยี ในกำร
ขนสง่ทีเ่ปลีย่นแปลงไป อกีทัง้รปูแบบและกำรสง่รำยงำนต่ำง ๆ ยงัไม่มคีวำมยดืหยุ่นและ
สอดคลอ้งกบัควำมต้องกำรขอ้มูลของทำงรำชกำรที่จะน ำไปใช้ประโยชน์ได ้และเพื่อให้
กรมกำรขนส่งทำงบกมขีอ้มูลส ำหรบัใชใ้นกำรวำงแผนและก ำหนดยุทธศำสตร์ดำ้นกำร
ขนส่งให้เหมำะสมยิ่งขึ้น สมควรปรบัปรุงกฎกระทรวงดังกล่ำว เพื่อก ำหนดประเภท  

ผู้ได้รบัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจ ำรถ ประวัติผู้ประจ ำรถ 
รำยงำนกำรขนส่ง และรำยงำนอุบตัเิหตุที่เกดิจำกกำรขนส่ง ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำร  

ที่ก ำหนดเสยีใหม่ รวมทัง้เพิ่มเติมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรจดัท ำรำยงำนกำรขนส่งด้วย  
จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๕๙ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดเงื่อนไขในใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่สว่นบุคคล 

พ.ศ. ๒๕๕๙๒๐๙ 
   

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบญัญตัิกำรขนส่ง
ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และมำตรำ ๓๔ (๕) แห่งพระรำชบญัญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ในกำรออกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล ให้นำยทะเบียนก ำหนด
เงื่อนไขในเรื่องดงัต่อไปนี้ไวใ้นใบอนุญำต  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรควบคุม
กำรขนสง่ทำงบกกลำงก ำหนด 

(๑) จ ำนวนทีน่ัง่ เกณฑน์ ้ำหนกับรรทุก และวธิกีำรบรรทุก 

(๒) มำตรฐำนด ำเนินกำรในกำรประกอบกำรขนสง่ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๔ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ออมสนิ  ชวีะพฤกษ ์

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 

                                                                                 
๒๐๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๖๙ ก/หน้ำ ๘/๑๑ สงิหำคม ๒๕๕๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๖๐ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจำกในปัจจุบนัยงัไม่มี
กำรก ำหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญำตส ำหรับผู้ประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
จ ำนวนที่นัง่ เกณฑ์น ้ำหนักบรรทุก วธิกีำรบรรทุก และมำตรฐำนกำรด ำเนินกำรในกำร
ประกอบกำรขนส่ง ท ำให้ผู้ได้รบัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคลมีกำรใช้รถ  

ท ำกำรขนส่งในลักษณะที่น่ำจะเป็นเหตุให้เกิดภยันตรำย และโดยที่มำตรำ ๓๔ (๕)  
แห่งพระรำชบญัญตักิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัิ
กำรขนส่งทำงบก (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ ก ำหนดให้นำยทะเบียนก ำหนดเงื่อนไขอื่น 

ไวใ้นใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคลไดต้ำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎกระทรวง สมควร
ก ำหนดให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวเป็นเงื่อนไขที่ให้นำยทะเบียนก ำหนดไว้ 
ในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคลได้ อันจะเป็นกำรรักษำควำมปลอดภัย  

ในกำรขนสง่  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๖๑ 

พระรำชบญัญตั ิ

กำรขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เป็นปีที ่๖๐ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรมกีฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ 

 

พระรำชบญัญตัินี้มบีทบญัญัตบิำงประกำรเกีย่วกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพ
ของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๕ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐  
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้ โดยอำศัยอ ำนำจตำม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมำย 

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญัติขึน้ไว้โดยค ำแนะน ำและ
ยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติกำรขนส่งต่อเนื่ อง 
หลำยรปูแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดเก้ำสิบวันนับแต่ 
วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  บรรดำกฎหมำย กฎ และข้อบังคับอื่น ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้ว 
ในพระรำชบัญญัตินี้ หรือซึ่ งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ งพระรำชบัญญัตินี้  
ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตันิี้แทน 

 

                                                                                 

๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒/ตอนที ่๖๑ ก/หน้ำ ๑/๒๗ กรกฎำคม ๒๕๔๘ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๖๒ 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“กำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ” หมำยควำมว่ำ กำรรบัขนของโดยมรีูปแบบ

กำรขนสง่ทีแ่ตกต่ำงกนัตัง้แต่สองรปูแบบขึน้ไปภำยใตส้ญัญำขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ
ฉบับเดียว โดยขนส่งจำกสถำนที่ซึ่งผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องได้รับมอบของ 
ในประเทศหนึ่งไปยงัสถำนทีซ่ึง่ก ำหนดใหเ้ป็นสถำนทีส่ง่มอบของในอกีประเทศหนึ่ง 

กำรด ำเนินกำรรบัหรอืส่งมอบของตำมที่ระบุไว้ในสญัญำขนส่งรูปแบบเดียว 
ไม่ถอืว่ำเป็นกำรขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ 

“ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งเป็นคู่สญัญำขนส่ง
ต่อเนื่ องหลำยรูปแบบในฐำนะตัวกำรและเป็นผู้ร ับผิดชอบในกำรปฏิบัติกำรขนส่ง 
ตำมสญัญำ ไม่ว่ำกำรท ำสญัญำนัน้จะท ำด้วยตนเองหรือโดยบุคคลที่ตนมอบหมำย  
แต่ไม่รวมถงึบุคคลที่กระท ำกำรในฐำนะตวัแทนหรอืท ำกำรแทนผูต้รำส่งหรอืผู้ขนส่งที่มี
สว่นร่วมในกำรปฏบิตักิำรขนสง่ดงักล่ำว 

“ผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีน” หมำยควำมว่ำ ผูป้ระกอบกำรขนส่ง
ต่อเนื่องทีไ่ดจ้ดทะเบยีนตำมมำตรำ ๔๑ หรอืมำตรำ ๔๘ หรอืไดจ้ดแจง้ตำมมำตรำ ๔๕ 

“ผูข้นสง่” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึง่ท ำกำรหรอืรบัทีจ่ะท ำกำรขนส่งไม่ว่ำทัง้หมด
หรอืแต่เพยีงบำงส่วน ไม่ว่ำจะเป็นบุคคลเดยีวกนักบัผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองหรอืไม่
กต็ำม 

“ผูต้รำสง่” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึง่เป็นคู่สญัญำกบัผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง
ในสญัญำขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ 

“ผู้รบัตรำส่ง” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งมสีทิธใินกำรรบัของจำกผู้ประกอบกำร
ขนสง่ต่อเนื่องตำมทีร่ะบุไวใ้นใบตรำสง่ต่อเนื่อง 

“ใบตรำส่งต่อเนื่อง” หมำยควำมว่ำ เอกสำรที่ผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องออก
ใหแ้ก่ผูต้รำสง่ เพื่อเป็นหลกัฐำนแห่งสญัญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรปูแบบ โดยมสีำระส ำคญั
แสดงว่ำผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องได้รบัมอบของตำมที่ระบุในใบตรำส่งต่อเนื่องและ
ผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องรบัทีจ่ะส่งมอบของดงักล่ำวใหแ้ก่ผู้รบัตรำส่ง หรอืบุคคลผู้มี
สทิธริบัของตำมมำตรำ ๒๒ นัน้ 

“รบัมอบของ” หมำยควำมว่ำ กำรทีผู่ป้ระกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองไดร้บัของเพื่อ
ขนสง่ของใหต้ำมสญัญำขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ 

“สง่มอบของ” หมำยควำมว่ำ ผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเน่ืองไดก้ระท ำกำรอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(ก) มอบของใหแ้ก่ผูร้บัตรำสง่ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๖๓ 

(ข) น ำของไปไวใ้นเงือ้มมอืของผูร้บัตรำส่งตำมสญัญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
หรอืตำมกฎหมำยหรอืประเพณีทำงกำรคำ้ทีถ่อืปฏบิตักินัอยู่ ณ สถำนทีส่ง่มอบแลว้ หรอื 

(ค) มอบของใหแ้ก่เจำ้หน้ำทีห่รอืบุคคลใด ๆ ซึง่กฎหมำยหรอืกฎขอ้บงัคบัทีใ่ชอ้ยู่ 
ณ สถำนทีส่ง่มอบก ำหนดใหผู้ป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเน่ืองตอ้งสง่มอบของให ้

“หน่วยสิทธิพิ เศษถอนเงิน ” หมำยควำมว่ำ หน่วยสิทธิพิ เศษถอนเงิน 
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรใหอ้ ำนำจและก ำหนดกำรปฏบิตับิำงประกำรเกีย่วกบัสทิธพิเิศษ
ถอนเงนิในกองทุนกำรเงนิระหว่ำงประเทศ 

“ของ” หมำยควำมว่ำ สังหำริมทรัพย์ สัตว์มีชีวิต รวมทัง้ภำชนะขนส่งที่
ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องมิได้เป็นผู้จ ัดหำมำ ไม่ว่ำของเหล่ำนั ้นจะบรรทุกหรือ 
ไดบ้รรทุกไวบ้นหรอืใตป้ำกระวำง 

“ภำชนะขนส่ง” หมำยควำมว่ำ ตู้สนิค้ำ ไม้รองสนิค้ำหรอืสิง่อื่นที่ใช้บรรจุของ
หรอืรองรบัของ หรอืใชร้วมหน่วยกำรขนส่งของหลำยหน่วยเขำ้ดว้ยกนั หรอืภำชนะหรอื
บรรจุภณัฑอ์ย่ำงอื่นทีม่ลีกัษณะท ำนองเดยีวกนั เพื่อประโยชน์ในกำรขนสง่ต่อเน่ืองหลำย
รปูแบบ 

“หน่วยกำรขนส่ง” หมำยควำมว่ำ หน่วยแห่งของที่ขนส่งซึ่งนับเป็นหนึ่ง และ 
แต่ละหน่วยอำจท ำกำรขนส่งไปตำมล ำพงัได้ เช่น กระสอบ ชิ้น ถงั ตู้  ม้วน ลงั ลูก ห่อ 
หบี อนั หรอืหน่วยทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่น 

“เป็นหนงัสอื” หมำยควำมรวมถงึโทรเลข โทรพมิพ ์โทรสำรหรอืวธิกีำรอย่ำงอื่น
ซึง่พมิพ ์บนัทกึ ท ำซ ้ำหรอืสง่ขอ้ควำมโดยทำงเครื่องกลหรอือเิลก็ทรอนิกส ์หรอืเครื่องมอื
เครื่องใชอ้ย่ำงอื่นทีม่ไีวใ้ชต้ำมวตัถุประสงคด์งักล่ำว 

“ใบทะเบียน” หมำยควำมว่ำ ใบทะเบียนผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำย
รปูแบบรวมทัง้ใบจดแจง้หรอืใบทะเบยีนกำรตัง้ตวัแทนตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

“นำยทะเบยีน” หมำยควำมว่ำ อธบิดกีรมกำรขนสง่ทำงน ้ำและพำณิชยนำวหีรอื
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งอธบิดกีรมกำรขนส่งทำงน ้ำและพำณิชยนำวมีอบหมำยให้ปฏบิตัิ
หน้ำทีน่ำยทะเบยีน 

“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรกรมกำรขนส่งทำงน ้ ำ 
และพำณิชยนำวซีึง่นำยทะเบยีนแต่งตัง้เพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๕  สญัญำรบัขนของภำยในรำชอำณำจกัรโดยมีรูปแบบกำรขนส่งที่
แตกต่ำงกนัตัง้แต่สองรปูแบบขึน้ไปภำยใต้สญัญำรบัขนของฉบบัเดยีว คู่สญัญำอำจตกลงกนั
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 ๒๖๔ 

เป็นหนงัสอืว่ำใหน้ ำบทบญัญตัใินหมวด ๑ ว่ำดว้ยสญัญำขนสง่ต่อเน่ืองหลำยรปูแบบตำม
พระรำชบญัญตันิี้มำใชบ้งัคบักไ็ด ้

 

มำตรำ ๖  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้
และใหม้อี ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกนิอตัรำทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 
รวมทัง้ก ำหนดกจิกำรอื่นเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 

หมวด ๑ 

สญัญำขนสง่ต่อเน่ืองหลำยรปูแบบ 

   
 

สว่นที ่๑ 

บททัว่ไป 

   
 

มำตรำ ๗  สญัญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ คอื สญัญำซึง่ผูต้รำส่ง ตกลงให้
ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง ด ำเนินกำรหรือจดัให้มีกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ 
และผูต้รำสง่ตกลงทีจ่ะช ำระค่ำระวำงใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่อง 

 

มำตรำ ๘  ขอ้ก ำหนดใดในสญัญำขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบซึง่มวีตัถุประสงค์
หรอืมีผลไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยปรยิำย เป็นกำรปลดเปลื้องหน้ำที่หรอืควำมรบัผิดของ
ผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องหรอืท ำใหเ้สือ่มสทิธแิก่ผูต้รำส่งหรอืผูร้บัตรำสง่ตำมทีบ่ญัญตัิ
ไวใ้นพระรำชบญัญตันิี้ ใหข้อ้ก ำหนดนัน้เป็นโมฆะ 

ข้อก ำหนดที่เป็นโมฆะตำมวรรคหนึ่งไม่กระทบกระทัง่ถึงควำมสมบูรณ์ของ
ขอ้ก ำหนดอื่นในสญัญำนัน้ และใหถ้ือว่ำคู่สญัญำไดเ้จตนำให้ขอ้ก ำหนดอื่นนัน้แยกออก
ต่ำงหำกจำกขอ้ก ำหนดทีเ่ป็นโมฆะตำมวรรคหนึ่ง 

บทบัญญัติในมำตรำนี้ไม่ตัดสิทธิคู่สญัญำที่จะตกลงกันก ำหนดหน้ำที่และ 
ควำมรบัผดิของผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่อง ใหม้ำกกว่ำทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวดนี้ 

 

มำตรำ ๙  บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่กระทบถึงสิทธิและหน้ำที่ในกำรเฉลี่ย 
ควำมเสียหำยทัว่ไป ตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำขนส่งต่อเนื่ องหลำยรูปแบบหรือ  
ตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๖๕ 

มำตรำ ๑๐  ในกำรท ำสญัญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ ผูป้ระกอบกำรขนส่ง
ต่อเนื่องจะตอ้งออกใบตรำสง่ต่อเนื่องใหแ้ก่ผูต้รำสง่เมื่อไดร้บัมอบของ 

ใบตรำส่งต่อเนื่องอำจเป็นชนิดโอนให้กนัได้หรือชนิดห้ำมโอน  ทัง้นี้ แล้วแต่ 
ผูต้รำสง่จะเลอืก 

ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องหรือบุคคลอื่นที่ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ อง
มอบหมำยจะตอ้งลงลำยมอืชื่อในใบตรำสง่ต่อเนื่อง 

กำรลงลำยมอืชื่อตำมวรรคสำมใหห้มำยควำมรวมถงึกำรลงลำยมอืชื่อทีป่รำกฏ
ในเอกสำรทำงโทรสำร กำรปรุเอกสำร กำรประทบัตรำ กำรใช้สญัลกัษณ์ หรอืกำรลง
ลำยมือชื่ อ โดยใช้ เครื่องกลหรือระบบอิเล็กทรอ นิกส์ห รือวิธีก ำรอื่ น ใด   ทั ้งนี้  
ตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๑๑  ใบตรำสง่ต่อเนื่องพงึแสดงรำยกำร ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ลกัษณะทัว่ไปแห่งของ เครื่องหมำยทีจ่ ำเป็นเพื่อบ่งตวัของ ขอ้ควำมทีแ่จง้

สถำนะอนัตรำย สภำพกำรเน่ำเสยีง่ำยแห่งของ หำกจะตอ้งม ีและจ ำนวนหน่วยกำรขนส่ง 
น ้ำหนกัรวมหรอืปรมิำณอย่ำงอื่นแห่งของ  ทัง้นี้ ตำมทีผู่ต้รำสง่แจง้หรอืจดัให ้

(๒) สภำพแห่งของเท่ำทีเ่หน็ไดจ้ำกภำยนอก 

(๓) ชื่อและส ำนกังำนใหญ่ของผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่อง 

(๔) ชื่อผูต้รำสง่ 

(๕) ชื่อผูร้บัตรำสง่ ถำ้ผูต้รำสง่ระบุไว ้

(๖) สถำนทีแ่ละวนัทีผู่ป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องรบัมอบของ 

(๗) สถำนทีส่ง่มอบของ 

(๘) วนัทีห่รอืระยะเวลำส่งมอบของ ณ สถำนทีส่่งมอบ ถ้ำคู่สญัญำจะไดต้กลงกนั
ไวโ้ดยชดัแจง้ 

(๙) ขอ้ควำมระบุว่ำใบตรำสง่ต่อเนื่องเป็นชนิดโอนใหก้นัไดห้รอืชนิดหำ้มโอน 

(๑๐) สถำนทีแ่ละวนัทีอ่อกใบตรำสง่ต่อเนื่อง 

(๑๑) ลำยมอืชื่อของผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

(๑๒) ค่ำระวำงเท่ำทีผู่ร้บัตรำสง่จะตอ้งช ำระซึง่รวมถงึสกุลเงนิทีจ่ะตอ้งช ำระหรอื
ค่ำระวำงส ำหรบัแต่ละรูปแบบกำรขนส่ง หรอืข้อควำมแสดงว่ำผู้รบัตรำส่งเป็นผู้ช ำระ  
ค่ำระวำงตำมทีคู่่สญัญำไดต้กลงกนัไว ้

(๑๓) เสน้ทำงที่จะใช้ขนส่ง รูปแบบกำรขนส่ง และสถำนที่เปลีย่นถ่ำยพำหนะ 
ถำ้ทรำบถงึรำยละเอยีดดงักล่ำวเมื่อออกใบตรำสง่ต่อเนื่อง 

(๑๔) รำยละเอยีดอื่นใดทีคู่่สญัญำตกลงใหแ้สดงไวใ้นใบตรำสง่ต่อเนื่อง 
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 ๒๖๖ 

ในกรณีที่ใบตรำส่งต่อเน่ืองใดทีอ่อกโดยผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องมรีำยกำร
ไม่ครบตำมที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ ง ให้ใบตรำส่งต่อเนื่องนัน้ยังคงมีฐำนะทำงกฎหมำย 
เป็นใบตรำสง่ต่อเน่ือง หำกมขีอ้ควำมครบลกัษณะเป็นใบตรำสง่ต่อเนื่องตำมมำตรำ ๔ 

 

มำตรำ ๑๒  ในกรณีทีผู่ป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องมไิดท้ ำบนัทกึเป็นขอ้สงวนไว้
ในใบตรำส่งต่อเนื่ องโดยระบุถึงข้อที่ไม่ตรงกับควำมจริง เหตุแห่ งควำมสงสยัหรือ
พฤตกิำรณ์ทีไ่ม่อำจตรวจสอบควำมถูกต้องแทจ้รงิได ้แล้วแต่กรณี หรอืมไิดร้ะบุขอ้ควำม
ไว้ในใบตรำส่งต่อเนื่องอย่ำงชัดแจ้ง เช่น ระบุว่ำ “ผู้ตรำส่งเป็นผู้ชัง่น ้ำหนัก บรรทุก  
และตรวจนับ” “ผู้ตรำส่งเป็นผู้บรรจุตู้สินค้ำ” หรือข้อควำมอื่นในลักษณะเดียวกัน  
ใหส้นันิษฐำนไวก้่อนว่ำผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องไดร้บัมอบของไวต้ำมสภำพทีร่ะบุไวใ้น
ใบตรำสง่ต่อเนื่องนัน้ 

 

มำตรำ ๑๓  ถ้ำมไิดม้กีำรบนัทกึไวใ้นใบตรำส่งต่อเนื่องตำมมำตรำ ๑๒ และถ้ำ
ใบตรำสง่ต่อเน่ืองหรอืขอ้มลูทำงอเิลก็ทรอนิกส์ตำมใบตรำส่งต่อเน่ืองไดโ้อนหรอืส่งไปยงั
ผูร้บัตรำสง่หรอืบุคคลภำยนอก ซึง่ไดท้รำบและกระท ำกำรโดยสจุรติโดยเชื่อตำมขอ้ควำม
ในใบตรำสง่ต่อเนื่องนัน้ หำ้มมใิหพ้สิจูน์เป็นอย่ำงอื่น 

 

มำตรำ ๑๔  เมื่อได้ออกใบตรำส่งต่อเนื่องให้แก่กนัไว้ ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง
ผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเน่ืองกบัผูร้บัตรำส่งในเรื่องทัง้หลำยเกีย่วกบักำรขนส่งของทีร่ะบุไว้
ในใบตรำสง่ต่อเนื่องนัน้ ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในใบตรำสง่ต่อเนื่อง 

 

มำตรำ ๑๕  ให้น ำบทบัญญัติทัง้หลำยในกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับขนของ 
ทำงทะเลในสว่นทีเ่กีย่วกบัใบตรำสง่มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

สว่นที ่๒ 

หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิของผูต้รำสง่ 

   
 

มำตรำ ๑๖  เมื่อผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องได้รบัมอบของจำกผู้ตรำส่งหรอื
จำกบุคคลอื่นในนำมผู้ตรำส่งไว้แล้ว ให้ถือว่ำ ผู้ตรำส่ งได้รับรองควำมถูกต้องใน
รำยละเอียดต่ำง ๆ เกี่ยวกบัสภำพแห่งของ เครื่องหมำย เลขหมำย น ้ำหนัก ปรมิ ำตร 
และปรมิำณแห่งของที่ขนส่งนัน้ ตลอดจนลกัษณะอนัตรำยแห่งของที่ตนได้แจ้งไว้แก่
ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหรือจัดให้ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องเพื่อบันทึกไว้ใน 
ใบตรำสง่ต่อเนื่อง 
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 ๒๖๗ 

ถ้ำมีควำมเสียหำยใด ๆ เกิดขึ้นเน่ืองจำกกำรแจ้งข้อควำมไม่ถูกต้องตรงตำม
รำยละเอยีดตำมวรรคหนึ่งที่ผู้ตรำส่งได้แจ้งไว้หรอืจดัให้ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องเพื่อ
บนัทกึไวใ้นใบตรำส่งต่อเนื่อง ผูต้รำสง่ตอ้งรบัผดิชดใชค้่ำเสยีหำยใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรขนส่ง
ต่อเนื่อง แม้ว่ำผู้ตรำส่งจะได้โอนใบตรำส่งต่อเนื่องนัน้ให้แก่บุคคลภำยนอกไปแล้วก็ตำม   
แต่ทัง้นี้ ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องยงัคงต้องรบัผิดตำมสญัญำขนส่งต่อเนื่องหลำย
รปูแบบต่อบุคคลภำยนอกนัน้ 

 

มำตรำ ๑๗  ผูต้รำสง่ตอ้งท ำเครื่องหมำยหรอืปิดป้ำยของทีม่สีภำพอนัก่อใหเ้กดิ
อนัตรำยได้ตำมอนุสญัญำระหว่ำงประเทศและตำมกฎหมำยหรอืระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใหรู้ว้่ำของนัน้มอีนัตรำย 

 

มำตรำ ๑๘  เมื่อผู้ตรำส่งได้มอบของที่มีสภำพอนัก่อให้เกิดอนัตรำยได้ให้แก่
ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องหรือบุคคลที่ท ำกำรแทนผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ อง  
ผู้ตรำส่งต้องแจ้งสภำพอนัตรำยแห่งของนัน้และข้อควรระวงัต่ำง ๆ ถ้ำมี หำกผู้ตรำส่ง  
ไม่แจง้สภำพอนัตรำยแห่งของและผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องไม่ทรำบ ใหส้ทิธแิละหน้ำที่
ของผูต้รำสง่และผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่อง มดีงัต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ตรำส่งต้องรบัผิดในควำมเสยีหำยหรอืค่ำใช้จ่ำยทัง้ปวงอนัเกิดขึ้นหรือ 
เป็นผลเน่ืองจำกกำรขนสง่ของนัน้ 

(๒) ไม่ว่ำเวลำใด ๆ ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหรือบุคคลที่ท ำกำรแทน
ผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องอำจขนถ่ำยของนัน้ออกจำกพำหนะทีข่นส่ง ท ำลำย หรอืท ำ
ใหห้มดฤทธิ ์ตำมควำมจ ำเป็นแห่งกรณีได ้โดยไม่ตอ้งชดใชค้่ำสนิไหมทดแทน 

ควำมในวรรคหนึ่งไม่ใช้บงัคบัแก่บุคคลที่ได้ทรำบถึงสภำพอนัตรำยแห่งของ 
ทีข่นสง่นัน้แลว้เมื่อไดร้บัมอบของ 

 

มำตรำ ๑๙  แม้ว่ำผู้ตรำส่งจะได้ปฏิบัติตำมมำตรำ ๑๘ แล้ว แต่ถ้ำปรำกฏ 
ในภำยหลงัว่ำของนัน้เป็นอันตรำย หรือเป็นอนัตรำยใกล้จะถึงแก่ชีวิตหรือทรพัย์สิน  
หรอืจะเป็นอนัตรำยอย่ำงแน่ชดั ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหรอืบุคคลที่ท ำกำรแทน
ผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่อง อำจขนถ่ำยของนัน้ออกจำกพำหนะทีข่นส่ง ท ำลำย หรอืท ำ
ให้หมดฤทธิต์ำมควำมจ ำเป็นแห่งกรณีได้ โดยไม่ต้องชดใช้ค่ ำสินไหมทดแทน  
แต่ผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องยงัต้องรบัผดิตำมส่วนของตนในกำรเฉลีย่ควำมเสยีหำย
ทัว่ไปหรอืในกรณีทีต่อ้งรบัผดิตำมมำตรำ ๒๐ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๖๘ 

สว่นที ่๓ 

หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิของผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่อง 

   
 

มำตรำ ๒๐  ภำยใต้บงัคบัมำตรำ ๒๗ ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องต้องรบัผดิ
เพื่อควำมเสยีหำยอนัเป็นผลจำกกำรที่ของสูญหำย เสยีหำยหรอืส่งมอบชกัช้ำ ถ้ำเหตุ
แห่งกำรสญูหำย เสยีหำยหรอืสง่มอบชกัชำ้นัน้ไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่เวลำทีผู่ป้ระกอบกำรขนส่ง
ต่อเนื่องรบัมอบของจนถงึเวลำที่ได้ส่งมอบของนัน้ เว้นแต่ผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง 
จะพสิจูน์ไดว้่ำตนหรอืลกูจำ้ง ตวัแทนของตนหรอืบุคคลอื่นใดซึง่ตนไดใ้ชบ้รกิำร เพื่อปฏบิตัิ
ตำมสญัญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ ได้ใช้มำตรกำรทัง้ปวงซึ่งจ ำเป็นต้องกระท ำ  
เพื่อหลกีเลีย่งเหตุแห่งกำรสญูหำย เสยีหำยหรอืสง่มอบชกัชำ้รวมทัง้ผลทีเ่กดิขึน้จำกเหตุนัน้ 

ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องไม่ต้องรบัผิดเพื่อควำมเสยีหำยใด ๆ อนัเป็นผล
จำกกำรส่งมอบชกัชำ้ เวน้แต่ผูต้รำส่งจะได้แจง้ก่อนทีผู่ป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจะรบั
มอบของว่ำ หำกมีกำรส่งมอบชักช้ำ ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจะต้องรับผิดใน 
ควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นและผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องได้ยินยอมที่จะรบัผิดใน 
ควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้ก่อนรบัมอบของ 

 

มำตรำ ๒๑  กำรสง่มอบชกัชำ้ คอื 

(๑) ในกรณีที่มีกำรตกลงก ำหนดเวลำส่งมอบไว้อย่ำงชดัแจ้ง ผู้ประกอบกำร
ขนสง่ต่อเนื่องไม่ไดส้ง่มอบของภำยในก ำหนดเวลำนัน้ 

(๒) ในกรณีทีไ่ม่มกีำรตกลงก ำหนดเวลำสง่มอบไว ้ผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่อง
ไม่ได้ส่งมอบของภำยในก ำหนดเวลำอนัควรที่จะส่งมอบตำมหน้ำที่อนัพึงปฏบิตัิ  ทัง้นี้  
ใหค้ ำนึงถงึพฤตกิำรณ์แห่งกรณีประกอบดว้ย 

 

มำตรำ  ๒๒ ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องมหีน้ำที่ต้องด ำเนินกำรส่งมอบของ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ถ้ำใบตรำส่งต่อเนื่ องเป็นชนิดโอนให้กันได้ประเภทออกให้แก่ผู้ถื อ  
ใหผู้ป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเน่ืองส่งมอบของแก่บุคคลซึง่เวนคนืต้นฉบบัใบตรำส่งต่อเนื่อง
ฉบบัใดฉบบัหนึ่ง 

(๒) ถ้ำใบตรำสง่ต่อเนื่องเป็นชนิดโอนใหก้นัไดป้ระเภทออกใหแ้ก่บุคคลเพื่อเขำสัง่ 
ให้ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องส่งมอบของแก่บุคคลซึ่งได้เวนคืนต้นฉบับใบตรำส่ง
ต่อเนื่องฉบบัใดฉบบัหนึ่ง ซึง่ไดส้ลกัหลงัโดยชอบ 
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 ๒๖๙ 

(๓) ถำ้ใบตรำสง่ต่อเนื่องเป็นชนิดโอนใหก้นัไดป้ระเภทออกใหแ้ก่บุคคลโดยนำม 
ให้ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องส่งมอบของแก่บุคคลซึ่งมีชื่อระบุในใบตรำส่งต่อเนื่อง 
เมื่อได้มกีำรพสิจูน์ถงึควำมถูกต้องของตวับุคคลและได้รบักำรเวนคนืต้นฉบบัใบตรำส่ง
ต่อเน่ืองฉบบัใดฉบบัหนึ่งจำกบุคคลดงักล่ำว แต่ถ้ำมกีำรโอนใบตรำส่งต่อเนื่องดงักล่ำว
ต่อไปเป็นประเภทเพื่อเขำสัง่หรอืโดยกำรสลกัหลงัลอยใหน้ ำควำมใน (๒) มำใชบ้งัคบั 

(๔) ถ้ำใบตรำส่งต่อเนื่องเป็นชนิดห้ำมโอน ให้ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง 
ส่งมอบของแก่บุคคลซึ่งมชีื่อเป็นผู้รบัตรำส่งในใบตรำส่งต่อเนื่องเมื่อได้พสิูจน์ถึงควำม
ถูกตอ้งของตวับุคคลนัน้แลว้ 

ในกรณีที่ไม่มีกำรออกเอกสำรใด ๆ ให้แก่ผู้ตรำส่ง ให้ผู้ประกอบกำรขนส่ง
ต่อเนื่องส่งมอบของแก่บุคคลตำมค ำสัง่ของผู้ตรำส่ง หรอืตำมค ำสัง่ของผู้ได้มำซึ่งสทิธิ
ของผูต้รำสง่หรอืของผูร้บัตรำสง่ตำมทีส่ญัญำขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบระบุไว้ 

 

มำตรำ ๒๓  ในกรณีทีห่ำตวัผูร้บัตรำส่งไม่พบหรอืผูร้บัตรำส่งปฏิเสธไม่ยอมรบัของ 
ผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องตอ้งบอกกล่ำวไปยงัผูต้รำสง่ทนัทแีละถำมเอำค ำสัง่จำกผูต้รำสง่ 

หำกมีพฤติกำรณ์ขัดขวำงไม่สำมำรถจะบอกกล่ำวไปยังผู้ตรำส่งได้ทันท ี 
หรอืไม่อำจถำมเอำค ำสัง่จำกผูต้รำสง่ได ้หรอืผูต้รำสง่ละเลยไม่ส่งค ำสัง่นัน้มำในเวลำอนัควร
หรือส่งมำเป็นค ำสัง่อนัไม่อำจปฏิบัติได้ หำกของนัน้ได้พ้นจำกอำรกัขำภำยใต้บงัคับ
กฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกรแล้วให้ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องมีสทิธนิ ำของนัน้ออกขำย 
ท ำลำย หรอืจดักำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็น 

เมื่อได้จดักำรตำมวรรคสองแล้ว ให้ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องบอกกล่ำว 
แก่ผูต้รำสง่โดยไม่ชกัชำ้ เวน้แต่ไม่สำมำรถจะท ำได ้ถ้ำผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องละเลย
ไม่บอกกล่ำวแก่ผู้ตรำส่ง ให้ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องรบัผิดชอบชดใช้ค่ำเสยีหำย  
ทีเ่กดิขึน้ 

ในกรณี ที่ ได้จัดกำรกับของตำมวรรคสองแล้ว  ได้ เงิน จ ำนวน เท่ ำใด  
ให้ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องมีสทิธหิกัเอำไว้เป็นค่ำระวำง ค่ำอุปกรณ์แห่งค่ำระวำง 
และค่ำใชจ้่ำยอนัเกดิขึน้จำกกำรจดักำรนัน้ ถำ้ยงัมเีงนิเหลอื ใหส้ง่มอบแก่บุคคลซึง่มสีทิธิ
จะได้เงินนัน้โดยพลัน หรือถ้ำส่งมอบไม่ได้ ให้น ำไปฝำกไว้ ณ ส ำนักงำนวำงทรัพย ์ 
แต่ถำ้เงนิยงัขำดอยู่เท่ำใด ผูต้รำสง่ตอ้งรบัผดิในสว่นทีข่ำดนัน้ 

ในกรณี ที่ ได้ท ำลำยหรือจัดกำรกับของตำมวรรคสองแล้วไม่ ได้ เงิน  
ให้ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องมีสทิธเิรยีกค่ำใช้จ่ำยอนัเกดิขึน้จำกกำรจดักำรดงักล่ำว  
เอำกบัผูต้รำสง่ได ้
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 ๒๗๐ 

มำตรำ ๒๔  เมื่อผูร้บัตรำส่งไดร้บัของหำกปรำกฏว่ำมกีำรสญูหำยบำงสว่นหรอื
เสียหำยและถ้ำผู้ร ับตรำส่งมิได้โต้แย้งเป็นหนังสือแก่ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ อง 
ถงึกำรสญูหำยหรอืสภำพของควำมเสยีหำยแห่งของทีไ่ดร้บันัน้ ใหส้นันิษฐำนไวก้่อนว่ำ
ผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องไดส้ง่มอบของถูกตอ้งตำมทีร่ะบุไวใ้นใบตรำสง่ต่อเนื่อง 

ในกรณีที่กำรสูญหำยหรอืเสยีหำยไม่เห็นประจกัษ์  ผู้รบัตรำส่งมีสทิธิโต้แย้ง 
เป็นหนงัสอืภำยในหกวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัของนัน้ 

 

มำตรำ ๒๕  ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องต้องรบัผดิเพื่อควำมเสยีหำยในกำร
กระท ำหรอืงดเวน้กำรกระท ำของลกูจำ้งและตวัแทนของตน และของบุคคลอื่นซึง่ตนไดใ้ช้
บรกิำรเพื่อกำรปฏบิตัติำมสญัญำรวมถงึลกูจำ้งและตวัแทนของบุคคลอื่นนัน้ ซึง่ไดก้ระท ำ
ไปในทำงกำรที่จ้ำงหรือภำยในขอบอ ำนำจแห่งกำรเป็นตัวแทนหรอืในกิจกำรที่ได้ใช้
บรกิำรนัน้ 

 

มำตรำ ๒๖  ในกรณีทีไ่ดล่้วงพน้ก ำหนดเวลำส่งมอบของหรอืก ำหนดเวลำอนัควร
ทีจ่ะสง่มอบของ แลว้แต่กรณี ใหบุ้คคลผูม้สีทิธริบัของมสีทิธอิย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รบัของ 

(๒) รบัของและเรยีกค่ำเสยีหำยอนัเป็นผลมำจำกกำรสง่มอบชกัชำ้ หรอื 

(๓) ไม่รบัของและเรยีกค่ำเสยีหำยอนัเป็นผลมำจำกกำรสง่มอบชกัชำ้ 

ในกรณีที่ก ำหนดเวลำส่งมอบของหรือก ำหนดเวลำอันควรที่จะส่งมอบของ 
ได้ล่วงพ้นไปแลว้ไม่น้อยกว่ำเก้ำสบิวันนับแต่วนัถึงก ำหนดส่งมอบของ ให้ถอืว่ำของนัน้
ไดส้ญูหำยโดยสิน้เชงิ บุคคลผูม้สีทิธริบัของมสีทิธเิรยีกค่ำสนิไหมทดแทนเสมอืนว่ำของนัน้
ไดส้ญูหำยโดยสิน้เชงิ เวน้แต่จะปรำกฏหลกัฐำนแสดงใหเ้หน็ว่ำของนัน้ยงัมไิดส้ญูหำย 

ในกรณีทีผู่ป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องไดช้ ำระค่ำเสยีหำยหรอืค่ำสนิไหมทดแทน
แก่ผู้มีสทิธริบัของแล้ว ให้น ำบทบญัญัติว่ำด้วยกำรรบัช่วงสทิธแิห่งประมวลกฎหมำย 
แพ่งและพำณิชยม์ำใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๒๗  ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องไม่ต้องรับผิดเพื่อกำรสูญหำย 
เสยีหำย หรอืส่งมอบชกัช้ำ ถ้ำพิสูจน์ได้ว่ำกำรสูญหำย เสยีหำย หรอืส่งมอบชกัช้ำนัน้
เกดิขึน้หรอืเป็นผลจำก 

(๑) เหตุสดุวสิยั 

(๒) กำรกระท ำโดยจงใจหรอืประมำทเลนิเล่อของผู้ตรำส่ง ผู้รบัตรำส่ง ผู้แทน
หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่ำว 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๗๑ 

(๓) กำรบรรจุหีบห่อ กำรท ำเครื่องหมำย หรอืกำรระบุจ ำนวนของที่บกพร่อง
หรอืไม่เพยีงพอ 

(๔) กำรยกขน กำรบรรทุก กำรขนถ่ำย กำรเกบ็รกัษำของโดยผูต้รำส่ง ผูร้บัตรำส่ง 
ผูแ้ทนหรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่ำว 

(๕) สภำพแห่งของนัน้เองหรอืควำมช ำรุดบกพร่องทีแ่ฝงอยู่ภำยในของนัน้ 

(๖) กำรนัดหยุดงำน กำรปิดงำนงดจ้ำง กำรผละงำน หรืออุปสรรคหรือ
เหตุขดัขอ้งในดำ้นแรงงำนดว้ยประกำรใด ๆ 

(๗) ในกรณีเป็นของที่ขนส่งทำงทะเลหรือน่ำนน ้ ำภำยใน เมื่อกำรสูญหำย 
เสยีหำย หรอืสง่มอบชกัชำ้ระหว่ำงกำรขนสง่เกดิขึน้โดย 

(ก) กำรกระท ำโดยจงใจหรอืประมำทเลินเล่อหรือควำมผิดพลำดในกำร
เดนิเรอืหรอืในกำรบรหิำรจดักำรเรอืไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำของนำยเรอื  คนประจ ำเรอื 
ผูน้ ำร่อง หรอืลกูจำ้งของผูข้นสง่ 

(ข) อัคคีภัย เว้นแต่อัคคีภัยนัน้เกิดจำกควำมผิดหรืออยู่ในควำมรู้เห็น 
ของผูข้นสง่ 

อย่ำงไรก็ตำม ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องยังคงต้องรบัผิดในกำรสูญหำย 
เสียหำย หรือส่งมอบชักช้ำตำม (๗) อันเป็นผลมำจำกเรือไม่อยู่ในสภำพที่สำมำรถ 
เดินทะเลได้อย่ำงปลอดภัย เว้นแต่ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจะพิสูจน์ให้เห็นได้ว่ำ 
ตนไดก้ระท ำกำรตำมทีค่วรจะตอ้งกระท ำในฐำนะเช่นนัน้ เพื่อใหเ้รอือยู่ในสภำพดงักล่ำวแลว้
เมื่อเริม่ตน้กำรเดนิทำง 

 

สว่นที ่๔ 

ขอ้จ ำกดัควำมรบัผดิของผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องและกำรคดิค่ำเสยีหำย 

   
 

มำตรำ ๒๘  ภำยใตบ้งัคบัมำตรำ ๓๐ มำตรำ ๓๑ และมำตรำ ๓๒ ในกรณีทีข่อง
ซึ่งผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องได้รบัมอบไว้สูญหำยหรอืเสยีหำย ไม่ว่ำทัง้หมดหรือ
บำงสว่น ใหจ้ ำกดัควำมรบัผดิของผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องไวเ้พยีงหกรอ้ยหกสบิหกจุด
หกเจด็หน่วยสทิธพิเิศษถอนเงนิต่อหนึ่งหน่วยกำรขนส่ง หรอืสองหน่วยสทิธพิเิศษถอน
เงนิต่อหนึ่งกโิลกรมัของน ้ำหนกัทัง้หมดแห่งของทีส่ญูหำยหรอืเสยีหำยแลว้แต่จ ำนวนเงนิ
ใดจะมำกกว่ำ 

ในกรณีทีค่ ำนวณรำคำค่ำเสยีหำยไดต้ำมมำตรำ ๓๔ และปรำกฏว่ำรำคำของนัน้
ต ่ำกว่ำทีจ่ ำกดัควำมรบัผดิไวต้ำมวรรคหนึ่ง ใหถ้อืเอำตำมรำคำทีค่ ำนวณไดน้ัน้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๗๒ 

ในกรณีที่ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องต้องรบัผิดในควำมเสยีหำยอนัเป็นผล 
จำกกำรส่งมอบชกัช้ำหรอืควำมเสยีหำยอนัเกดิแต่พฤติกำรณ์พิเศษนอกเหนือไปจำก
ควำมเสยีหำยที่เกิดจำกกำรสูญหำยหรอืเสยีหำยในของที่ขนส่ง ให้จ ำกดัควำมรบัผิด
ทัง้หมดของผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องไว้เพียงไม่เกินค่ำระวำงตำมสญัญำขนส่ง
ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ 

ในกรณีทีผู่ป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องตอ้งรบัผดิทัง้ตำมวรรคหนึ่งและวรรคสำม 
ให้จ ำกัดควำมรบัผิดโดยรวมของผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องไว้ไม่เกินจ ำนวนเงิน 
ทีก่ ำหนดตำมวรรคหนึ่ง 

 

มำตรำ ๒๙  ในกรณีทีม่กีำรระบุจ ำนวนหน่วยกำรขนส่งไวใ้นใบตรำส่งต่อเน่ือง 
ใหถ้อืว่ำของตำมใบตรำส่งต่อเนื่องนัน้มจี ำนวนหน่วยกำรขนสง่ตำมทีร่ะบุไว ้แต่ในกรณีที่
น ำเอำสนิค้ำซึ่งบรรจุอยู่ในกระสอบ ชิ้น ถัง ตู้ ม้วน ลงั ลูก ห่อ หีบ อนั หรือหน่วยที่
เรียกชื่ออย่ำงอื่น มำรวมบรรจุไว้ในภำชนะขนส่งเดียวกันโดยมิได้ระบุจ ำนวนหน่วย 
กำรขนสง่ไว ้ใหถ้อืว่ำของทัง้หมดทีร่วมอยู่ในภำชนะขนสง่นัน้เป็นหนึ่งหน่วยกำรขนสง่ 

ในกรณีที่ตัวภำชนะขนส่งซึ่งผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องไม่ได้เป็นเจ้ำของ  
หรอืผู้จดัหำได้สูญหำยหรอืเสยีหำย ให้ถือว่ำภำชนะขนส่งนัน้เป็นหน่วยกำรขนส่งอีก
หน่วยหนึ่งต่ำงหำกจำกของทีอ่ยู่ในหรอืบนภำชนะขนสง่นัน้ 

 

มำตรำ ๓๐  ในกรณีทีต่ำมสญัญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบไม่ไดร้ะบุใหม้กีำร
ขนส่งทำงทะเลหรือกำรขนส่งในน่ำนน ้ำภำยในรวมอยู่ด้วย ให้จ ำกดัควำมรบัผิดของ
ผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องไวแ้ปดจุดสำมสำมหน่วยสทิธพิเิศษถอนเงนิต่อหนึ่งกโิลกรมั
ของน ้ำหนกัทัง้หมดแห่งของทีส่ญูหำยหรอืเสยีหำย 

 

มำตรำ ๓๑  ในกรณีที่ปรำกฏชัดว่ำ ของได้สูญหำยหรอืเสยีหำยในระหว่ำง
ช่วงหนึ่งช่วงใดของกำรขนสง่ต่อเน่ืองหลำยรปูแบบและในช่วงนัน้มกีฎหมำยภำยในของ
ประเทศที่ของนัน้ได้สูญหำยหรือเสียหำยหรือมีอนุสญัญำระหว่ำงประเทศที่ก ำหนด
จ ำนวนเงนิแห่งกำรจ ำกดัควำมรบัผดิของผูข้นสง่ไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ใหก้ำรจ ำกดัควำมรบัผดิ
ของผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องส ำหรบักำรสญูหำยหรอืเสยีหำยนัน้เป็นไปตำมทีก่ ำหนด
ไวใ้นกฎหมำยภำยในหรอือนุสญัญำระหว่ำงประเทศดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๓๒  กำรจ ำกัดควำมรับผิดของผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องมิให ้
ใชบ้งัคบัแก่กรณี ดงัต่อไปนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๗๓ 

(๑) ผู้ตรำส่งได้แจ้งสภำพและรำคำแห่งของไว้ก่อนที่ผู้ประกอบกำรขนส่ง
ต่อเนื่ องจะรับมอบของและผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องได้จดแจ้งสภำพและรำคำ 
แห่งของนัน้ไวใ้นใบตรำสง่ต่อเนื่องแลว้ 

(๒) กำรสูญหำย เสียหำย หรือส่งมอบชักช้ำที่เกิดขึ้นนัน้เป็นผลจำกกำรที่
ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ อง ลูกจ้ำง ตัวแทน หรือบุคคลอื่นที่ผู้ประกอบกำรขนส่ง
ต่อเนื่องได้ใชบ้รกิำรในกำรปฏบิตัิตำมสญัญำกระท ำกำรหรอืงดเวน้กระท ำกำรโดยจงใจ  
ที่จะให้เกิดกำรสูญหำย เสยีหำย หรอืส่งมอบชกัช้ำหรือโดยละเลยไม่เอำใจใส่ทัง้ที่รูว้่ำ 
กำรสญูหำย เสยีหำย หรอืสง่มอบชกัชำ้นัน้อำจเกดิขึน้ได้ 

 

มำตรำ ๓๓  ภำยใต้บงัคบัมำตรำ ๓๒ ในกรณีที่มีกำรใช้สทิธิเรียกร้องต่อทัง้
ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องและลูกจ้ำง ตัวแทน และบุคคลอื่นที่ผู้ประกอบกำรขนส่ง
ต่อเนื่องไดใ้ชบ้รกิำรในกำรปฏบิตัติำมสญัญำขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบ ใหจ้ ำกดัควำม
รบัผิดของบุคคลทัง้หมดดังกล่ำว รวมกันแล้วไม่เกินจ ำนวนควำมรับผิดที่ระบุไว้ใน 
มำตรำ ๒๘ มำตรำ ๓๐ หรอืมำตรำ ๓๑ แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๓๔  ในกรณีที่ของสญูหำยหรอืเสยีหำย ให้ค ำนวณค่ำเสยีหำยเท่ำกบั
รำคำที่ของนัน้จะพึงมี ณ สถำนที่และเวลำที่ส่งมอบแก่ผู้ร ับตรำส่งหรือ ณ สถำนที่ 
และเวลำอนัควรจะไดส้ง่มอบแก่ผูร้บัตรำสง่ตำมสญัญำขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ 

กำรค ำนวณรำคำของตำมวรรคหนึ่ง ให้ค ำนวณตำมรำคำตลำดซื้อขำยสนิค้ำ
ล่วงหน้ำ หำกไม่มรีำคำดงักล่ำว ใหค้ ำนวณตำมรำคำทอ้งตลำดในขณะนัน้ แต่ถ้ำไม่มทีัง้
รำคำตลำดซือ้ขำยสนิคำ้ล่วงหน้ำและรำคำทอ้งตลำด ใหค้ ำนวณตำมรำคำปกติแห่งของ
ชนิดเดยีวกนัและคุณภำพเท่ำเทยีมกนั 

ในกรณีทีร่ำคำทีค่ ำนวณไดต้ำมวรรคสองต ่ำกว่ำทีแ่สดงไวใ้นใบตรำส่งต่อเน่ือง 
ให้ผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองรบัผดิเพียงเท่ำรำคำที่ค ำนวณไดน้ัน้ แ ต่ถ้ำรำคำสูงกว่ำ 
ใหผู้ป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องรบัผดิเพยีงเท่ำรำคำทีแ่สดงไวใ้นใบตรำสง่ต่อเนื่อง 

 

มำตรำ ๓๕  เพื่อประโยชน์แก่กำรค ำนวณควำมรบัผิดตำมพระรำชบญัญัตินี้ 
กำรแปลงหน่วยสทิธพิเิศษถอนเงนิให้เป็นสกุลเงนิบำท ให้ค ำนวณ ณ เวลำอนัเป็นฐำน
ของกำรค ำนวณค่ำเสียหำยตำมมำตรำ ๓๔ โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนตำมประกำศ 
ของธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 

มำตรำ ๓๖  คู่สญัญำอำจตกลงก ำหนดจ ำนวนเงินแห่งกำรจ ำกดัควำมรบัผิด
ของผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องใหม้ำกกว่ำทีบ่ญัญตัไิวใ้นสว่นนี้กไ็ด้ 
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 ๒๗๔ 

สว่นที ่๕ 

กำรใชส้ทิธเิรยีกรอ้ง 

   
 

มำตรำ ๓๗  ควำมในหมวดนี้ ให้ ใช้บังคับแก่กำรใช้สิทธิเรียกร้องต่อ
ผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องไม่ว่ำกำรเรยีกรอ้งนัน้จะมมีูลกรณีจำกสญัญำขนส่งต่อเนื่อง
หลำยรูปแบบหรือละเมิด และให้ใช้บังคับตลอดถึงกำรที่ใช้สิทธิเรียกร้องต่อลูกจ้ำง 
ตวัแทน หรอืบุคคลอื่นทีผู่ป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องไดใ้ชบ้รกิำรในกำรปฏบิตัติำมสญัญำ
ขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ 

 

มำตรำ ๓๘  สทิธิเรยีกร้องใด ๆ อนัเกิดจำกกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ 
ไม่ว่ำจะมีมูลกรณีจำกสญัญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบหรือละเมิด ถ้ำมิได้ฟ้องคดี 
ต่อศำลหรอืเสนอขอ้พพิำทใหอ้นุญำโตตุลำกำรตำมควำมในหมวด ๓ เพื่อชี้ขำดภำยใน
เก้ำเดอืนนับแต่วนัทีผู่้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องไดส้่งมอบของ หรอืควรจะส่งมอบของ 
ใหเ้ป็นอนัขำดอำยุควำม 

ภำยในอำยุควำมตำมวรรคหนึ่ง ถำ้ฝ่ำยทีถู่กเรยีกรอ้งยนิยอมโดยท ำเป็นหนงัสอื
ลงลำยมอืชื่อฝ่ำยทีถู่กเรยีกรอ้งว่ำจะไม่ยกอำยุควำมขึน้เป็นขอ้ต่อสูใ้นกรณีทีฝ่่ำยทีม่ีสทิธิ
เรยีกร้องฟ้องคดต่ีอศำลหรอืเสนอข้อพิพำทให้อนุญำโตตุลำกำร ควำมยนิยอมนี้ให้ใช้
บงัคบัได ้ แต่ทัง้นี้ จะต้องไม่เกนิสองปีนับแต่วนัทีผู่ป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเน่ืองไดส้่งมอบ
ของหรอืควรจะสง่มอบของ 

ในกรณีฝ่ำยที่ถูกเรยีกรอ้งยนิยอมขยำยระยะเวลำในกำรใชส้ทิธเิรยีกรอ้งให้แก่
ฝ่ำยทีม่สีทิธเิรยีกรอ้งโดยท ำเป็นหนังสอืลงลำยมอืชื่อฝ่ำยทีถู่กเรยีกรอ้ง ให้ถอืว่ำเป็นกำร
ให้ควำมยินยอมว่ำจะไม่ยกอำยุควำมขึ้นเป็นข้อต่อสู้และให้มีผลเช่นเดียวกับกรณี 
ตำมวรรคสอง 

 

หมวด ๒ 

กำรควบคุมกำรประกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ 

   
 

มำตรำ ๓๙  ห้ำมมิให้ผู้ใดประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ เว้นแต่ 
จะเป็นผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องทีไ่ดจ้ดทะเบยีนตำมมำตรำ ๔๑ 
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 ๒๗๕ 

(๒) ผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องทีไ่ดจ้ดทะเบยีนในต่ำงประเทศทีป่ระเทศไทย
รบัรองโดยสนธิสญัญำหรือควำมตกลงระหว่ำงประเทศที่ได้จดแจ้งต่อนำยทะเบียน 
ตำมมำตรำ ๔๕ หรอื 

(๓) ผู้ประกอบกำรขนส่งหรอืขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบในต่ำงประเทศที่ได้ 
ตัง้ตวัแทนตำมมำตรำ ๔๘ 

 

มำตรำ ๔๐  ผูท้ีจ่ะเป็นผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) 
ตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นบรษิัทจ ำกดัหรอืบริษัทมหำชนจ ำกดัซึ่งจดัตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยไทย 
และมสี ำนกังำนใหญ่ตัง้อยู่ในรำชอำณำจกัร 

(๒) มทีุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ไม่น้อยกว่ำแปดหมื่นหน่วยสทิธพิเิศษถอนเงนิ 

 

มำตรำ ๔๑  ผูใ้ดประสงคจ์ะขอจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ใหย้ื่นค ำขอโดย
แสดงหลกัฐำนกำรมคีุณสมบตัิตำมมำตรำ ๔๐ และกำรมหีลกัประกนัส ำหรบัควำมรบัผดิ
ตำมสญัญำขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบหรอืส ำหรบัควำมเสีย่งอื่นใดจำกสญัญำทีท่ ำขึน้ 

หำกนำยทะเบียนเห็นว่ำผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติและหลักประกัน 
ตำมวรรคหนึ่ง ใหน้ำยทะเบยีนรบัจดทะเบยีนและออกใบทะเบยีนภำยในสีส่บิหำ้วนันบัแต่
วนัทีไ่ดร้บัค ำขอจดทะเบยีน 

กำรยื่นค ำขอจดทะเบียน กำรจดทะเบียนและกำรออกใบทะเบียนให้เป็นไป 
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

ถ้ำนำยทะเบยีนเหน็ว่ำไม่อำจรบัจดทะเบยีนไดเ้นื่องจำกผูย้ื่นค ำขอจดทะเบยีน 
มคีุณสมบตัหิรอืหลกัประกนัไม่ถูกตอ้ง ใหน้ำยทะเบยีนแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ ื่นค ำขอทรำบ
โดยมชิกัชำ้แต่ตอ้งไม่เกนิยีส่บิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำขอ 

ในกำรรบัจดทะเบียนผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง นำยทะเบียนอำจก ำหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องหลำยรูปแบบไว้ในใบทะเบียนได้ 
ตำมควำมจ ำเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๔๒  ใบทะเบียนของผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องจดทะเบียน 
ตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ใหม้อีำยุหำ้ปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบทะเบยีน 

ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนซึ่งประสงค์จะขอต่ออำยุใบทะเบียน
จะตอ้งยื่นค ำขอก่อนใบทะเบยีนสิน้อำยุไม่น้อยกว่ำสำมสบิวนั 
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 ๒๗๖ 

เมื่อไดย้ื่นค ำขอตำมวรรคสองแลว้ ให้ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีน
ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบต่อไปได้จนกว่ำนำยทะเบยีนจะสัง่ไม่อนุญำต 
ใหต่้ออำยุใบทะเบยีนนัน้ 

กำรขอต่ออำยุใบทะเบียนให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนด 
ในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๔๓  ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) 
จะต้องด ำรงหลักประกันส ำหรับควำมรบัผิดตำมสญัญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ 
หรอืส ำหรบัควำมเสีย่งอื่นใดตำมสญัญำที่ท ำขึน้ และด ำรงสนิทรพัยข์ ัน้ต ่ำไวไ้ม่น้อยกว่ำ
แปดหมื่นหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินตลอดระยะเวลำที่ประกอบกิจกำรขนส่งต่อเนื่อง 
หลำยรปูแบบ 

หลักเกณฑ์และวิธีก ำหนด จ ำนวน ชนิด ขนำด และเงื่อนไขในกำรด ำรง
หลกัประกนัและสนิทรพัยต์ำมวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีทีผู่ป้ระกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ประกอบ
กจิกำรในฐำนะตัวแทนตำมมำตรำ ๓๙ (๒) หรอื (๓) จะต้องด ำรงหลกัประกนัส ำหรบั
ควำมรับผิดตำมสัญญำขนส่งต่อเนื่ องหลำยรูปแบบหรือส ำหรับควำมเสี่ยงอื่นใด 
ตำมสญัญำทีท่ ำขึน้โดยรวมถงึกจิกำรทีก่ระท ำในฐำนะทีเ่ป็นตวัแทนดว้ย 

 

มำตรำ ๔๔  ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑)  
ทีป่ระสงคจ์ะตัง้สำขำในกำรประกอบกจิกำร ใหข้ออนุญำตต่อนำยทะเบยีน นำยทะเบยีน
จะอนุญำตโดยมเีงื่อนไขเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูใ้ชบ้รกิำรกไ็ด ้

กำรขอรบัใบอนุญำตตัง้สำขำและกำรออกใบอนุญำตตัง้สำขำตำมวรรคหนึ่ง 
ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๔๕  ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องที่ได้จดทะเบียนในต่ำงประเทศ 
ทีป่ระเทศไทยรบัรองโดยสนธสิญัญำหรอืควำมตกลงระหว่ำงประเทศตำมมำตรำ ๓๙ (๒)  
ที่ประสงค์จะประกอบกิจกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบในรำชอำณำจกัร ให้ยื่นค ำขอ 
จดแจง้ต่อนำยทะเบยีนโดยแสดงหลกัฐำนกำรจดทะเบยีนในต่ำงประเทศที่ประเทศไทย
รับรองโดยสนธิสัญญำหรือควำมตกลงระหว่ำงประเทศพร้อมทัง้ตัง้ตัวแทนหรือ 
ตัง้ส ำนกังำนสำขำในรำชอำณำจกัร 

หำกนำยทะเบยีนเหน็ว่ำผูย้ื่นค ำขอจดแจง้แสดงหลกัฐำนถูกตอ้ง ใหน้ำยทะเบยีน
รบัจดแจง้และออกใบจดแจง้ภำยในสำมสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำขอจดแจง้ 
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กำรยื่นค ำขอจดแจ้ง กำรจดแจ้ง กำรออกใบจดแจ้ง กำรตัง้ตัวแทนและ
ส ำนกังำนสำขำ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

ถ้ำนำยทะเบียนเห็นว่ำไม่อำจรบัจดแจ้งได้เนื่องจำกผู้ยื่นค ำขอจดแจ้งแสดง
หลกัฐำนไม่ครบถ้วน ให้นำยทะเบียนแจ้งเป็นหนังสอืให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบโดยมิชกัช้ำ  
แต่ตอ้งไม่เกนิสบิหำ้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำขอ 

ในกำรรบัจดแจง้ตำมวรรคหนึ่ง นำยทะเบยีนอำจก ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกบักำร
ประกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบไวใ้นใบจดแจง้ไดต้ำมควำมจ ำเป็นเพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคต์ำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๔๖  ใบจดแจ้งของผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องจดทะเบียนตำม 
มำตรำ ๓๙ (๒) ให้มอีำยุตำมที่ไดจ้ดทะเบยีนในต่ำงประเทศแต่ไม่เกนิสองปีนับแต่วนัที่
ออกใบจดแจง้ 

ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนซึ่งประสงค์จะขอต่ออำยุใบจดแจ้ง
จะต้องยื่ นค ำขอเสียก่อนใบจดแจ้งสิ้นอำยุ ไม่ น้ อยกว่ำสำมสิบวัน  และให้น ำ  
มำตรำ ๔๒ วรรคสำมและวรรคสี ่มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๔๗  ตัวแทนของผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องจดทะเบียนตำม 
มำตรำ ๓๙ (๒) จะตอ้งมคีุณสมบตัอิย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) หรอื 

(๒) เป็นบรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทยโดยมี
วตัถุประสงคใ์นกำรประกอบกจิกำรขนส่ง หรอืเป็นนำยหน้ำ ตวัแทนหรอืตวัแทนค้ำต่ำง
ในกจิกำรขนสง่ 

ตวัแทนตำม (๒) จะต้องด ำรงหลกัประกนัส ำหรบัควำมรบัผดิของตวักำรตำม
สญัญำขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบหรอืส ำหรบัควำมเสีย่งอื่นใดจำกสญัญำทีท่ ำขึน้ 

 

มำตรำ ๔๘   ผู้ป ระกอบกำรขนส่ งห รือขนส่ง ต่ อ เนื่ อ งห ลำยรูปแบบ 
ในต่ำงประเทศตำมมำตรำ ๓๙ (๓) ที่ประสงค์จะประกอบกิจกำรขนส่งต่อเนื่องหลำย
รปูแบบในรำชอำณำจกัร ใหย้ื่นค ำขอจดทะเบยีนกำรตัง้ตวัแทนต่อนำยทะเบยีนโดยแสดง
หลักฐำนกำรจดทะเบียนในต่ำงประเทศพร้อมทัง้แสดงหลักฐำนเกี่ยวกับกำรตัง้
ผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) เป็นตวัแทนในรำชอำณำจกัร 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๗๘ 

หำกนำยทะเบียนเห็นว่ำผู้ยื่นค ำขอจดทะเบีย นแสดงหลักฐำนถูกต้อง  
ใหน้ำยทะเบยีนรบัจดทะเบยีนกำรตัง้ตวัแทนและออกใบทะเบยีนกำรเป็นตวัแทนภำยใน
สำมสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำขอจดทะเบยีน 

กำรยื่นค ำขอจดทะเบยีนกำรตัง้ตวัแทน กำรจดทะเบยีนกำรตัง้ตวัแทน กำรออก
ใบทะเบยีนกำรเป็นตวัแทนและกำรรบัเป็นตวัแทน ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำร 
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

ถำ้นำยทะเบยีนเหน็ว่ำไม่อำจรบัจดทะเบยีนกำรตัง้ตวัแทนไดเ้นื่องจำกผูย้ื่นค ำขอ
จดทะเบยีนแสดงหลกัฐำนไม่ครบถว้น ใหน้ำยทะเบยีนแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ย้ ื่นค ำขอทรำบ
โดยมชิกัชำ้แต่ตอ้งไม่เกนิสบิหำ้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำขอ 

ในกำรรบัจดทะเบียนกำรตัง้ตวัแทนตำมวรรคหนึ่ง นำยทะเบียนอำจก ำหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องหลำยรูปแบบไว้ในใบทะเบียนได้ 
ตำมควำมจ ำเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๔๙  ใบทะเบียนกำรเป็นตัวแทนของผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง 
จดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๓) ใหม้อีำยุตำมอำยุของสญัญำกำรตัง้ตวัแทนแต่ไม่เกนิสองปี
นบัแต่วนัทีอ่อกใบทะเบยีน 

ผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีนซึง่ประสงคจ์ะขอต่ออำยุใบทะเบยีนจะตอ้ง
ยื่นค ำขอก่อนใบทะเบียนสิ้นอำยุไม่น้อยกว่ำสำมสบิวนั และให้น ำมำตรำ ๔๒ วรรคสำม 
และวรรคสีม่ำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม๒ 

 

มำตรำ ๕๐  ตัวแทนของผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องจดทะเบียนตำม 
มำตรำ ๓๙ (๒) และ (๓) จะต้องร่วมรบัผดิกบัผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน
เพื่อควำมเสียหำยใด ๆ ที่ เกิดจำกกำรผิดสัญญำหรือกำรละเมิดแก่ผู้ตรำส่งหรือ 
ผูร้บัตรำสง่หรอืบุคคลอื่นในรำชอำณำจกัร 

 

                                                                                 

๒ ในกำรต่ออำยุใบทะเบยีนของผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๓) นัน้ 
พระรำชบญัญตักิำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรปูแบบฯ มไิดก้ ำหนดใหใ้บทะเบยีนกำรเป็นตวัแทนมอีำยุต่อไป
อกีเพยีงใด กำรพจิำรณำต่ออำยุใบทะเบยีนนัน้จงึต้องพจิำรณำจำกอำยุของใบทะเบยีนกำรเป็นตวัแทน 
ทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ ๔๙ วรรคหนึ่ง ประกอบกบัไม่มบีทบญัญตัิใดให้อ ำนำจนำยทะเบยีนในกำรพจิำรณำ
ต่ออำยุของใบทะเบียนกำรเป็นตัวแทนให้สัน้กว่ำที่ก ำหนดในมำตรำ ๔๙ วรรคหนึ่งได้  ดังนั ้น  
เมือ่ปรำกฏขอ้เทจ็จรงิว่ำสญัญำกำรตัง้ตวัแทนยงัคงมรีะยะเวลำเกนิกว่ำสองปี นำยทะเบยีนจงึต้องต่ออำยุ
ใบทะเบยีนกำรเป็นตวัแทนต่อไปอีกเป็นเวลำ ๒ ปี ตำมเพดำนขัน้สูงทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ ๔๙ วรรคหนึ่ง 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๕๖/๒๕๕๖) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๗๙ 

มำตรำ ๕๑  ในกรณีที่นำยทะเบียนมีค ำสัง่ไม่รบัจดทะเบียน ไม่รบัจดแจ้ง 
ไม่ออกใบทะเบียนตำมมำตรำ ๔๑ มำตรำ ๔๕ หรอืมำตรำ ๔๘ ไม่ออกใบแทนใบทะเบยีน
ตำมมำตรำ ๕๕ หรอืไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบทะเบยีนตำมมำตรำ ๔๒ มำตรำ ๔๖ หรอื
มำตรำ ๔๙ ผู้ยื่นค ำขอมีสทิธิอุทธรณ์ค ำสัง่ดงักล่ำวต่อรฐัมนตรไีด้ โดยท ำเป็นหนังสอื 
ยื่นต่อนำยทะเบยีนภำยในสำมสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค ำสัง่จำกนำยทะเบยีน 

ให้รฐัมนตรีวินิจฉัยค ำอุทธรณ์ให้แล้วเสรจ็และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทรำบภำยใน 
สีส่บิหำ้วนันบัแต่วนัทีน่ำยทะเบยีนไดร้บัค ำอุทธรณ์ 

 

มำตรำ ๕๒  ผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีนจะต้องส่งรำยงำนเกีย่วกบั
กำรประกอบกำรต่อนำยทะเบียนตำมแบบ หลกัเกณฑ์ และระยะเวลำที่นำยทะเบียน
ประกำศก ำหนด 

 

มำตรำ ๕๓  ผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีนตอ้งแสดงใบทะเบยีนไวใ้น
ทีเ่ปิดเผย ณ ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่หรอืส ำนกังำนสำขำ 

 

มำตรำ ๕๔  ตัวแทนของผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องจดทะเบียนตำม 
มำตรำ ๓๙ (๒) และ (๓) ต้องแสดงเอกสำรส ำคญัเกีย่วกบักำรประกอบกำรของผูท้ี่เป็น
ตวักำรตำมทีน่ำยทะเบยีนก ำหนดไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ ทีต่ัง้ส ำนกังำนของตวัแทน 

 

มำตรำ ๕๕  ในกรณีที่ใบทะเบยีนสูญหำย ถูกท ำลำยหรอืช ำรุดในสำระส ำคญั 
ใหผู้ป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีนยื่นค ำขอรบัใบแทนใบทะเบยีนต่อนำยทะเบยีน
ภำยในสบิหำ้วนันบัแต่วนัทีไ่ดท้รำบถงึกำรสญูหำย ถูกท ำลำย หรอืช ำรุดดงักล่ำว 

กำรขอรบัใบแทนใบทะเบียนและกำรออกใบแทนใบทะเบียนตำมวรรคหนึ่ง 
ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๕๖  ในกรณีทีม่กีำรยำ้ยส ำนักงำนใหญ่หรอืส ำนักงำนสำขำ หรอืมกีำร
เปลี่ยนแปลงสำระส ำคญัในขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัรำยกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดในใบทะเบยีน 
ใหผู้ป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีนแจง้แก่นำยทะเบยีนภำยในเจด็วนันบัแต่วนัทีม่ี
กำรเปลีย่นแปลง และใหน้ำยทะเบยีนหมำยเหตุกำรเปลีย่นแปลงนัน้ไวใ้นใบทะเบยีน 

 

มำตรำ ๕๗  เมื่อปรำกฏว่ำผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีนผูใ้ด 

(๑) ไม่ด ำรงหลกัประกนัส ำหรบัควำมรบัผิดหรือควำมเสี่ยงอื่นใดตำมสญัญำ
ขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ หรอืไม่ด ำรงสนิทรพัย์ข ัน้ต ่ำไวไ้ม่น้อยกว่ำแปดหมื่นหน่วย
สทิธพิเิศษถอนเงนิตลอดระยะเวลำทีป่ระกอบกจิกำรขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๘๐ 

(๒) ฝ่ำฝืนเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในใบทะเบียนที่ระบุว่ำเป็นเงื่อนไขอันเป็น
สำระส ำคญั 

(๓) ไม่สง่หรอืสง่รำยงำนไม่ถูกตอ้งหรอืไม่มรีำยกำรครบถ้วนตำมมำตรำ ๕๒ 

(๔) ไม่อ ำนวยควำมสะดวกหรอืช่วยเหลือตำมสมควร ในกำรปฏิบตัิกำรของ 
นำยทะเบยีนและพนกังำนเจำ้หน้ำที ่

ให้นำยทะเบยีนมหีนังสอืแจ้งให้ผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องปฏบิตัิให้ถูกต้อง
ภำยในเวลำอนัสมควร 

ถ้ำผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตำมที่นำยทะเบียนมี
หนังสอืแจง้ตำมวรรคหนึ่ง โดยไม่มเีหตุอนัสมควร ให้นำยทะเบยีนมอี ำนำจสัง่ระงบักำร
ประกอบธุรกิจกำรขนส่งต่อเนื่ องหลำยรูปแบบเป็นกำรชัว่ครำวได้ในระยะเวลำ 
ทีเ่หน็สมควรแต่ตอ้งไม่เกนิหกสบิวนันบัแต่วนัทีม่คี ำสัง่ 

 

มำตรำ ๕๘  นอกจำกกรณีที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบตัิรำชกำร 
ทำงปกครอง นำยทะเบยีนมอี ำนำจเพกิถอนใบทะเบยีน เมื่อปรำกฏขอ้เทจ็จรงิอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนให้ข้อมูลเท็จหรือกระท ำฉ้อฉล
เพื่อใหไ้ดร้บัจดทะเบยีน 

(๒) นำยทะเบียนมีค ำสัง่ให้ระงบักำรประกอบธุรกิจกำรขนส่งต่อเนื่องหลำย
รูปแบบเป็นกำรชัว่ครำวตำมมำตรำ ๕๗ วรรคสอง และผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง 
จดทะเบยีนไม่ด ำเนินกำรใหถู้กต้องภำยในระยะเวลำทีน่ำยทะเบยีนก ำหนดเกนิกว่ำหนึ่ง
ครัง้ในรอบปี 

(๓) ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตำมค ำสัง่ของ 
นำยทะเบียน หรือตำมค ำสัง่ของเจ้ำหน้ำที่อื่นที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยที่ให้น ำของที่ 
เป็นอนัตรำยซึ่งหำผู้รบัไม่ได ้หรอืของผดิกฎหมำยไปส่งคนืให้แก่ผู้ตรำส่ง รวมทัง้ช ำระ
ค่ำใชจ้่ำยอนัเกดิจำกกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๕๙  ผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองจดทะเบยีนซึง่นำยทะเบยีนมคี ำสัง่ให้
ระงับกำรประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องหลำยรูปแบบหรือให้ เพิกถอนใบทะเบียน  
มสีทิธอิุทธรณ์ค ำสัง่ดงักล่ำวต่อรฐัมนตรไีดโ้ดยท ำเป็นหนังสอืยื่นต่อนำยทะเบยีนภำยใน
สำมสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค ำสัง่จำกนำยทะเบยีน 

กำรอุทธรณ์ไม่เป็นกำรทุเลำกำรบังคับตำมค ำสัง่ของนำยทะเบียน เว้นแต่
รฐัมนตรจีะสัง่ใหทุ้เลำกำรบงัคบั 
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 ๒๘๑ 

ในระหว่ำงทีร่ฐัมนตรพีจิำรณำค ำอุทธรณ์ หำ้มมใิหผู้ป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่อง
จดทะเบยีนตำมวรรคหนึ่งประกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบต่อไป เว้นแต่จะเป็น
กำรประกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบทีเ่ป็นกำรประกอบกำรตำมสญัญำทีไ่ดท้ ำขึน้
ก่อนไดร้บัแจง้ค ำสัง่จำกนำยทะเบยีน 

ให้รฐัมนตรีวินิจฉัยค ำอุทธรณ์ให้แล้วเสรจ็และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทรำบภำยใน 
สีส่บิหำ้วนันบัแต่วนัทีน่ำยทะเบยีนไดร้บัค ำอุทธรณ์ 

 

มำตรำ ๖๐  ภำยใตบ้งัคบัมำตรำ ๕๙ วรรคสอง ใหผู้ป้ระกอบกำรขนส่งต่อเน่ือง
จดทะเบยีนซึง่ถูกเพกิถอนใบทะเบยีนส่งคนืใบทะเบยีนต่อนำยทะเบยีนภำยในสำมสบิวนั
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค ำสัง่เพกิถอนใบทะเบยีน 

 

มำตรำ ๖๑  ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องจดทะเบียนซึ่งประสงค์จะเลิก
ประกอบกำรต้องแจ้งควำมประสงค์ดงักล่ำวเป็นหนังสอืให้นำยทะเบยีนทรำบล่วงหน้ำ 
ไม่น้อยกว่ำเกำ้สบิวนัก่อนวนัทีเ่ลกิประกอบกำร 

เมื่อบอกเลกิประกอบกำรตำมวรรคหนึ่งแลว้ ใหท้ ำกำรประกอบกำรตำมสัญญำ
ที่ได้ท ำขึ้นก่อนบอกเลิกประกอบกำรต่อไปแต่มิให้เกินสำมเดือนนับแต่วันที่ เลิก
ประกอบกำร 

ให้ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมวรรคหนึ่ง ส่งคืนใบทะเบียน 
ต่อนำยทะเบยีนภำยในเจด็วนันบัแต่วนัทีเ่ลกิประกอบกำร 

 

มำตรำ ๖๒  นำยทะเบียนมีอ ำนำจควบคุมดูแลบรรดำกิจกำรที่ เกี่ยวกับ 
กำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบและแต่งตัง้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพื่อปฏบิตัิกำรให้เป็นไป
ตำมควำมในพระรำชบญัญตันิี้ 

ในกำรปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ ให้นำยทะเบยีนและพนักงำนเจำ้หน้ำที่
มอี ำนำจ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เขำ้ไปในสถำนทีด่ ำเนินกำรของผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองจดทะเบยีนใน
ระหว่ำงเวลำท ำงำนตำมปกติ เพื่อทรำบข้อเท็จจริงและตรวจสอบบัญชีและเอกสำร 
ทีเ่กีย่วกบักำรประกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ 

(๒) เรยีกผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีน ผูจ้ดักำร พนักงำนและลกูจำ้ง 
ตวัแทนและลกูจำ้งของตวัแทนของผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองจดทะเบยีนมำใหถ้้อยค ำ
หรอืสัง่ใหย้ื่นค ำชีแ้จงแสดงขอ้เทจ็จรงิ 
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 ๒๘๒ 

(๓) สัง่ให้ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนด ำเนินกำรน ำของที่เป็น
อนัตรำยซึง่หำผูร้บัไม่ไดห้รอืซึง่เป็นของผดิกฎหมำยไปส่งคนืใหแ้ก่ผูต้รำส่ง รวมทัง้สัง่ให้
ช ำระค่ำใชจ้่ำยอนัเกดิจำกกำรด ำเนินกำรนัน้  ทัง้นี้ ภำยใตบ้งัคบัแหง่กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

มำตรำ ๖๓  ในกำรปฏิบัติกำรของนำยทะเบียนหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ตำมมำตรำ ๖๒ วรรคสอง ให้บุคคลที่เกีย่วขอ้งซึ่งอยู่ในสถำนที่นัน้อ ำนวยควำมสะดวก
หรอืช่วยเหลอืตำมสมควร 

 

มำตรำ ๖๔  ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมพระรำชบญัญัตินี้  ให้นำยทะเบียนและ
พนกังำนเจำ้หน้ำทีเ่ป็นเจำ้พนกังำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 

หมวด ๓ 

กำรระงบัขอ้พพิำท 

   
 

มำตรำ ๖๕  คู่สญัญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรปูแบบอำจตกลงกนัใหศ้ำลในประเทศใด
ประเทศหนึ่งที่มเีขตอ ำนำจพจิำรณำคดแีพ่งที่มมีูลกรณีจำกสญัญำขนส่งต่อเนื่องหลำย
รปูแบบหรอืละเมดิตำมกฎหมำยของประเทศนัน้ เป็นศำลทีม่อี ำนำจพจิำรณำพพิำกษำคด ี
โดยระบุไวใ้นใบตรำสง่ต่อเนื่องหรอืสญัญำขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบกไ็ด้ 

ในกรณีที่มิได้มีกำรระบุศำลในกำรฟ้องคดีแพ่งที่มีมูลกรณีจำกสญัญำขนส่ง
ต่อเนื่ องหลำยรูปแบบหรือละเมิด โจทก์มีสิทธิเลือกฟ้องคดีในศำลใดศำลหนึ่งที่ม ี
เขตอ ำนำจพจิำรณำคดดีงักล่ำวตำมกฎหมำยของประเทศนัน้ได ้ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ศำลในประเทศทีเ่ป็นทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่หรอืภูมลิ ำเนำของจ ำเลย 

(๒) ศำลในประเทศที่สญัญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบได้กระท ำขึน้ ซึ่งต้อง
ปรำกฏว่ำจ ำเลยมสี ำนกังำน ส ำนกังำนสำขำหรอืตวัแทนอยู่ในประเทศนัน้ดว้ย 

(๓) ศำลในประเทศที่เป็นสถำนที่ที่ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องรับมอบ 
ของหรอืสง่มอบของ 

อย่ำงไรก็ตำม คู่สญัญำอำจตกลงกนัเป็นหนังสอืให้ฟ้องคดีในศำลใด ๆ ที่ม ี
เขตอ ำนำจพิจำรณำคดีดังกล่ำวตำมกฎหมำยของประเทศนัน้ก็ได้ ถ้ำกำรตกลงนัน้ 
ไดก้ระท ำขึน้ภำยหลงัจำกเกดิสทิธเิรยีกรอ้งแลว้ 
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 ๒๘๓ 

มำตรำ ๖๖  ค ำฟ้องเกี่ยวกบัคดีแพ่งในรำชอำณำจกัรไม่ว่ำจะมีมูลกรณีจำก
สญัญำขนส่งต่อเน่ืองหลำยรปูแบบหรอืละเมดิตำมพระรำชบญัญตันิี้ และค ำฟ้องเกีย่วกบั
สญัญำรับขนของภำยในรำชอำณำจักรตำมมำตรำ ๕ ให้อยู่ในเขตอ ำนำจของศำล
ทรพัยส์นิทำงปัญญำและกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ 

 

มำตรำ ๖๗  คู่สญัญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบอำจตกลงกันเป็นหนังสือ
ก ำหนดให้เสนอข้อพิพำทใด ๆ ที่มีมูลกรณีจำกสัญญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ 
หรอืละเมดิ ใหอ้นุญำโตตุลำกำรเป็นผูช้ีข้ำดกไ็ด ้

ในกรณีที่มีข้อตกลงอนุญำโตตุลำกำรโดยระบุสถำนที่ คู่สญัญำมีสทิธิด ำเนิน
กระบวนพิจำรณำโดยอนุญำโตตุลำกำร ณ สถำนที่ในประเทศตำมที่ระบุไว้ในสญัญำ 
เพื่อด ำเนินกระบวนพจิำรณำของอนุญำโตตุลำกำรกไ็ด ้

ในกรณีทีม่ขีอ้ตกลงอนุญำโตตุลำกำรแต่มไิดร้ะบุสถำนที ่ผูเ้สนอขอ้พพิำทมสีทิธิ
เลอืกด ำเนินกระบวนพจิำรณำโดยอนุญำโตตุลำกำร ณ สถำนทีใ่นประเทศใดประเทศหนึ่ง 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ประเทศทีเ่ป็นทีต่ัง้ของส ำนกังำนใหญ่หรอืภูมลิ ำเนำของคู่กรณีอกีฝ่ำยหนึ่ง 

(๒) ประเทศทีส่ญัญำขนสง่ต่อเน่ืองหลำยรูปแบบได้กระท ำขึน้ซึง่ต้องปรำกฏว่ำ
คู่กรณีอกีฝ่ำยหนึ่งมสี ำนกังำน ส ำนกังำนสำขำหรอืตวัแทนอยู่ในประเทศนัน้ดว้ย 

(๓) ประเทศที่ เป็นสถำนที่ที่ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องรับมอบของ 
หรอืสง่มอบของ 

อย่ำงไรก็ตำม คู่สญัญำอำจตกลงกนัเป็นหนังสอืให้ด ำเนินกระบวนพิจำรณำ 
โดยอนุญำโตตุลำกำร ณ สถำนที่ในประเทศใด ๆ ก็ได้ ถ้ำกำรตกลงนัน้ได้กระท ำขึ้น 
ภำยหลงัจำกเกดิสทิธเิรยีกรอ้งแลว้ 

 

มำตรำ ๖๘  ให้อนุญำโตตุลำกำรวนิิจฉัยชี้ขำดข้อเรียกร้องอนัมีมูลกรณีจำก
สัญญำขนส่งต่อเนื่ องหลำยรูปแบบหรือละเมิดตำมบทบัญญัติในหมวด ๑ แห่ง
พระรำชบญัญัตินี้ เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นหนังสอืภำยหลงัจำกเกิดสทิธิเรยีกร้องแล้ว 
ใหบ้งัคบัใชต้ำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยของประเทศทีต่กลงกนักไ็ด ้

 

มำตรำ ๖๙  ข้อควำมหรือข้อตกลงใดในใบตรำส่งต่อเนื่องหรือสญัญำขนส่ง
ต่อเนื่องหลำยรูปแบบที่จ ำกัดสิทธิในกำรฟ้องคดีแพ่งต่อศำลหรือจ ำกัดสิทธิในกำร
ด ำเนินกำรพิจำรณำโดยอนุญำโตตุลำกำรตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้  
ใหเ้ป็นโมฆะ  ทัง้นี้ เวน้แต่จะมกีฎหมำยเฉพำะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 
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 ๒๘๔ 

หมวด ๔ 

บทก ำหนดโทษ 

   
 

มำตรำ ๗๐  ผู้ใดประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องหลำยรูปแบบโดยไม่ได้เป็น
ผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีนหรอืโดยฝ่ำฝืนค ำสัง่ใหเ้พกิถอนใบทะเบยีนตำม
มำตรำ ๕๘ ต้องระวำงโทษปรบัตัง้แต่หนึ่งแสนบำทถึงหนึ่งล้ำนบำท และในกรณีที่ม ี
กำรท ำสญัญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบไว้แล้ว ให้ปรบัอีกเป็นรำยสญัญำในอตัรำ 
สญัญำละหำ้หมื่นบำท 

เพื่อประโยชน์แก่คู่สญัญำหรือผู้ร ับตรำส่ง ให้ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ อง 
มสีทิธปิฏบิตัติำมสญัญำดงักล่ำวทีไ่ดท้ ำไวแ้ลว้ต่อไปจนแลว้เสรจ็ 

 

มำตรำ ๗๑  ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องจดทะเบียนผู้ใดไม่ปฏิบัติตำม 
มำตรำ ๔๓ หรอืมำตรำ ๔๗ วรรคสอง หรอืฝ่ำฝืนค ำสัง่ให้ระงบักำรประกอบกำรตำม
มำตรำ ๕๗ วรรคสอง ตอ้งระวำงโทษปรบัตัง้แต่หำ้หมื่นบำทถงึหำ้แสนบำท และปรบัอกี
วนัละสำมพนับำทตลอดเวลำทีย่งัฝ่ำฝืนอยู่ 

 

มำตรำ ๗๒  ผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีนผูใ้ดไม่ปฏบิตัติำมเงื่อนไข
ในใบทะเบียนตำมมำตรำ ๔๑ วรรคห้ำ มำตรำ ๔๔ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๔๕ วรรคห้ำ  
หรอืมำตรำ ๔๘ วรรคหำ้ ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิสองแสนบำท 

 

มำตรำ ๗๓  ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องจดทะเบียนผู้ใดไม่ปฏิบัติตำม 
มำตรำ ๕๒ หรอืมำตรำ ๕๖ ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหำ้หมื่นบำท 

 

มำตรำ ๗๔  ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องจดทะเบียนผู้ใดไม่ปฏิบัติตำม 
มำตรำ ๖๐ หรอืมำตรำ ๖๑ ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำท 

 

มำตรำ ๗๕  ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องจดทะเบียนผู้ใดไม่ปฏิบัติตำม 
มำตรำ ๕๓ หรอืมำตรำ ๕๔ ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหำ้พนับำท 

 

มำตรำ ๗๖  ผู้ใดไม่อ ำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนเจำ้หน้ำที่ตำมมำตรำ ๖๓ 
ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหำ้พนับำท 

 

มำตรำ ๗๗  ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดซึ่งต้องรับโทษตำมมำตรำ ๗๐  
หรอืมำตรำ ๗๑ เป็นนิตบิุคคล ใหก้รรมกำรผูจ้ดักำร หุน้สว่นผูจ้ดักำร หรอืผูซ้ึง่รบัผดิชอบ



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๘๕ 

ในกำรด ำเนินงำนของนิตบิุคคลในเรื่องนัน้ ต้องรบัโทษตำมทีบ่ญัญตัิไวส้ ำหรบัควำมผดิ
นัน้ ๆ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำกำรกระท ำนัน้ได้กระท ำโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอม  
หรอืตนไดจ้ดักำรตำมสมควรเพื่อป้องกนัมใิหเ้กดิควำมผดินัน้แลว้ 

 

มำตรำ ๗๘๓  เมื่อผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องทีก่ระท ำควำมผดิตำมมำตรำ ๗๒ 
มำตรำ ๗๓ มำตรำ ๗๔ มำตรำ ๗๕ หรือมำตรำ ๗๖ ได้ช ำระค่ำปรบัในอัตรำสูงสุด
ส ำหรับควำมผิดนัน้แก่นำยทะเบียนภำยในสำมสิบวันแล้ว ให้ถือว่ำคดีเลิกกันตำม
บทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๗๙  ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องซึ่งประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำย
รูปแบบอยู่แล้วก่อนวนัที่พระรำชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั หำกประสงค์จะประกอบกำรขนส่ง
ต่อเนื่องหลำยรูปแบบต่อไป ให้ด ำเนินกำรขอจดทะเบียนหรอืจดแจ้งภำยในหกสบิวนั 
นบัแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

เมื่อได้ยื่นขอจดทะเบียนหรอืจดแจ้งตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้นัน้ประกอบกำร
ขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบต่อไปไดจ้นกว่ำนำยทะเบยีนจะสัง่ไม่อนุญำตให้จดทะเบยีน
หรอืจดแจง้ 

 

มำตรำ ๘๐  พระรำชบญัญตันิี้ไม่ใชบ้งัคบัแก่สญัญำขนส่งต่อเน่ืองหลำยรปูแบบ
ทีท่ ำขึน้ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พนัต ำรวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร 

นำยกรฐัมนตร ี

                                                                                 

๓ ระยะเวลำสำมสบิวนัตำมมำตรำ ๗๘ ย่อมเริม่นบัตัง้แต่วนัทีม่กีำรกระท ำควำมผดิ คอื วนัถดัจำก
วนัครบก ำหนดเจด็วนันับแต่ผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีนไม่แจง้กำรเปลีย่นแปลงต่อนำยทะเบยีน
ตำมมำตรำ ๕๖ โดยหำกไม่ช ำระค่ำปรบัภำยในระยะเวลำดงักล่ำว พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ย่อมมหีน้ำที่
กล่ำวโทษเพือ่ใหด้ ำเนินคดต่ีอผูก้ระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยต่อไป (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : 
เรือ่งเสรจ็ที ่๕๒๘/๒๕๕๒) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๘๖ 

อตัรำค่ำธรรมเนียม 

   
 

(๑) ใบทะเบยีนผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่อง ฉบบัละ ๑๐,๐๐๐ บำท 

(๒) ใบจดแจง้ ฉบบัละ ๘,๐๐๐ บำท 

(๓) ใบทะเบยีนกำรเป็นตวัแทน ฉบบัละ ๘,๐๐๐ บำท 

(๔) ใบอนุญำตตัง้สำขำของผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่อง 

จดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บำท 

(๕) ใบแทนใบทะเบยีน 

(ก) ใบแทนใบทะเบยีนผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่อง ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(ข) ใบแทนใบจดแจง้ ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(ค) ใบแทนใบทะเบยีนกำรเป็นตวัแทน ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(๖) ค ำขอจดทะเบยีน ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(๗) ค ำขอจดแจง้ ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(๘) ค ำขอตัง้ตวัแทน ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(๙) ค ำขอต่ออำยุใบทะเบยีน ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(๑๐) ค ำขออนุญำตตัง้สำขำของผูป้ระกอบกำร 

ขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(๑๑) ค ำขออื่น ๆ ฉบบัละ ๒๐๐ บำท 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๘๗ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รูปแบบของ 
กำรให้บรกิำรขนส่งระหว่ำงประเทศได้พฒันำไปจำกเดมิที่มลีกัษณะเป็นกำรให้บรกิำร
ขนส่งสนิค้ำจำกท่ำเรอืถึงท่ำเรอื หรือจำกท่ำอำกำศยำนถึงท่ำอำกำศยำนจนสำมำรถ
ขยำยบรกิำรเป็นลกัษณะจำกจุดรบัมอบสนิคำ้ทีต่น้ทำงจนถงึจุดสง่มอบสนิคำ้ที่ปลำยทำง
มีรูปแบบหรือยำนพำหนะที่ใช้ในกำรขนส่งมำกกว่ำหนึ่งรูปแบบหรือหนึ่งประเภท  
ภำยใต้สญัญำขนส่งเพยีงฉบบัเดยีว  ฉะนัน้ จงึตอ้งก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรอนุญำตและ
หลกัเกณฑ์ในกำรประกอบกิจกำรเพื่อรองรบักำรบริกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
ดงักล่ำว และเพื่อใหส้ำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรด ำเนินธุรกิจระหว่ำงประเทศทีม่ี
กำรแขง่ขนัสงู  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๘๘ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ 

พ.ศ. ๒๕๕๐๔ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งต่อเนื่อง 
หลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

ใหก้ ำหนดค่ำธรรมเนียม ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ใบทะเบยีนผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่อง ฉบบัละ ๕,๐๐๐ บำท 

(๒) ใบจดแจง้ ฉบบัละ ๔,๐๐๐ บำท 

(๓) ใบทะเบยีนกำรเป็นตวัแทน ฉบบัละ ๔,๐๐๐ บำท 

(๔) ใบอนุญำตตัง้สำขำของผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่อง 

จดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(๕) ใบแทนใบทะเบยีน 

(ก) ใบแทนใบทะเบยีนผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่อง ฉบบัละ ๒๕๐ บำท 

(ข) ใบแทนใบจดแจง้ ฉบบัละ ๒๕๐ บำท 

(ค) ใบแทนใบทะเบยีนกำรเป็นตวัแทน ฉบบัละ ๒๕๐ บำท 

(๖) ค ำขอจดทะเบยีน ฉบบัละ ๒๕๐ บำท 

(๗) ค ำขอจดแจง้ ฉบบัละ ๒๕๐ บำท 

(๘) ค ำขอตัง้ตวัแทน ฉบบัละ ๒๕๐ บำท 

(๙) ค ำขอต่ออำยุใบทะเบยีน ฉบบัละ ๒๕๐ บำท 

(๑๐) ค ำขออนุญำตตัง้สำขำของผูป้ระกอบกำร 

ขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ฉบบัละ ๒๕๐ บำท 

(๑๑) ค ำขออื่น ๆ ฉบบัละ ๑๐๐ บำท 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สรรเสรญิ  วงศช์ะอุม่ 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 

ปฏบิตัริำชกำรแทน รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 

                                                                                 

๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๒๓ ก/หน้ำ ๓๒/๔ พฤษภำคม ๒๕๕๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๘๙ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ เนื่องจำกมำตรำ ๖  
แห่งพระรำชบญัญัติกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติให้อ ำนำจ
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไดไ้ม่เกนิอตัรำ
ทำ้ยพระรำชบญัญตั ิ จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๙๐ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรขอรบัใบอนุญำตตัง้สำขำและกำรออกใบอนุญำตตัง้สำขำ 

ในกำรประกอบกจิกำรของผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) 
พ.ศ. ๒๕๕๐๕ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ และมำตรำ ๔๔ แห่งพระรำชบัญญัต ิ
กำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมออก
กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ที่ประสงค์
จะตัง้สำขำในกำรประกอบกจิกำร ใหย้ื่นค ำขออนุญำตตัง้สำขำในกำรประกอบกจิกำรของ
ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ตำมแบบ ขต.-ค๓  
ท้ำยกฎกระทรวงนี้  ต่อนำยทะเบียน ณ ส ำนักส่งเสริมกำรขนส่ งทำงน ้ ำและกำร 
พำณิชยนำว ีกรมกำรขนส่งทำงน ้ำและพำณิชยนำว ีพรอ้มด้วยเอกสำรหลกัฐำนตำมที่
ก ำหนดไวใ้นแบบดงักล่ำว 

 

ขอ้ ๒  เมื่อนำยทะเบยีนไดร้บัค ำขออนุญำตตัง้สำขำในกำรประกอบกจิกำรของ
ผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) พรอ้มดว้ยเอกสำรหลกัฐำน
ถูกต้องและครบถ้วนแลว้ ใหน้ำยทะเบยีนออกใบอนุญำตตัง้สำขำในกำรประกอบกจิกำร
ของผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ตำมแบบ ขต.-บ๓ ทำ้ย
กฎกระทรวงนี้ ใหแ้ก่ผูย้ ื่นค ำขอภำยในสำมสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำขออนุญำต 

 

ข้อ ๓  ใบอนุญำตตัง้สำขำในกำรประกอบกิจกำรของผู้ประกอบกำรขนส่ง
ต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ให้มีอำยุตำมอำยุของใบทะเบียน ในกรณีที ่
ใบทะเบยีนสิน้อำยุและไม่มกีำรขอต่ออำยุ หรอืนำยทะเบยีนมคี ำสัง่เพกิถอนใบทะเบยีน  
ให้ถือว่ำใบอนุญำตตัง้สำขำในกำรประกอบกิจกำรของผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง  
จดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) เป็นอนัสิน้ผล 

                                                                                 

๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๒๓ ก/หน้ำ ๓๕/๔ พฤษภำคม ๒๕๕๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๙๑ 

ในกรณีที่ใบทะเบียนสิ้นอำยุและมีกำรยื่นค ำขอต่ออำยุตำมมำตรำ ๔๒  
วรรคสอง แล้ว ให้ใบอนุญำตตัง้สำขำในกำรประกอบกิจกำรของผู้ประกอบกำรขนส่ง
ต่อเนื่องจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) มผีลต่อไปจนกว่ำนำยทะเบยีนจะสัง่ไม่อนุญำต
ใหต่้ออำยุใบทะเบยีน 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สรรเสรญิ  วงศช์ะอุม่ 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 

ปฏบิตัริำชกำรแทน รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๙๒ 

แบบ ขต.-ค๓ 

 
 
 

 

ค ำขออนุญำตตัง้สำขำในกำรประกอบกิจกำร 

ของผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) 
 

เขยีนที ่ .............................................  
วนัที ่ ..... เดอืน  .............. พ.ศ.  ........  

(๑) ชื่อผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีน 

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

(๒) ใบทะเบยีน 

เลขที ่ ..................................................  ออกให ้ณ วนัที ่ .......................................  
 

(๓) ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ เลขที ่ ....................  ตรอก/ซอย  ..............................................  
ถนน  ......................  ต ำบล/แขวง  ...........................  อ ำเภอ/เขต  ..........................  
จงัหวดั  .....................  โทรศพัท ์ ................................ โทรสำร  ............................  

 

(๔) ผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนนิตบิคุคล ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว  ...........................................  
อำยุ  ........  ปี สญัชำต ิ ................  อยู่บำ้นเลขที ่ ..............  ตรอก/ซอย  ..................  
ถนน  .......................  ต ำบล/แขวง  .............................  อ ำเภอ/เขต  ......................  
จงัหวดั  .......................  โทรศพัท ์ ...................................  โทรสำร  .......................  

 

(๕) ขอยื่นค ำขออนุญำตตัง้ส ำนักงำนสำขำเพื่อประกอบกิจกำรตำมมำตรำ ๔๔ แห่ง
พระรำชบญัญตัิกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมทีี่ตัง้ส ำนักงำน
สำขำอยู่ ณ 

เลขที ่ ............  ตรอก/ซอย  ..........................  ถนน  ...............................................  
ต ำบล/แขวง  ...........................  อ ำเภอ/เขต  ...........................................................  
จงัหวดั  ............................  โทรศพัท ์ ............................  โทรสำร  ........................  

เลขรบัที ่............................... 
วนัที ่..................................... 
(ส ำหรบัเจำ้หน้ำทีเ่ป็นผูก้รอก) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๙๓ 

โดยไดแ้นบเอกสำรประกอบค ำขอมำดว้ยแลว้ คอื 

 ส ำเนำใบทะเบยีนทีย่งัไม่หมดอำยุ 
 หลกัฐำนอื่น ๆ (ถำ้ม)ี 

(๑)  .................................................................................................................  
(๒)  .................................................................................................................  
(๓)  .................................................................................................................  

 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำรำยละเอยีดทีร่ะบุในค ำขออนุญำตตัง้สำขำในกำรประกอบ
กิจกำรของผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) และเอกสำร
หลกัฐำนต่ำง ๆ ถูกตอ้งตรงตำมควำมเป็นจรงิทุกประกำร 

 
 
 

-----ประทบัตรำบรษิทั----- ลงชื่อ  .......................  (ผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนนิตบิุคคล) 
(  ...............................  ) 

 
 
 
 

ค ำสัง่พนักงำนเจำ้หน้ำท่ี 

 

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

ลงชื่อ  ....................................  
(  ..........................................  ) 

พนกังำนเจำ้หน้ำที ่



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๙๔ 

แบบ ขต.-บ๓ 

-----ครฑุ----- ทะเบยีนเลขที ่ ............  
 ค ำขอที ่ ......................  

ใบอนุญำตตัง้สำขำในกำรประกอบกิจกำรของผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองจดทะเบียน 

ตำมมำตรำ ๓๙ (๑) 
   

 

หนงัสอืส ำคญัฉบบัน้ีใหไ้วเ้พื่อแสดงวำ่ 

 

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

ใบทะเบยีน เลขที ่ ................................  
 

ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ 

 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
ได้รบัอนุญำตให้ตัง้ส ำนักงำนสำขำเพื่อประกอบกิจกำรตำมมำตรำ ๔๔ แห่งพระรำชบัญญัต ิ
กำรขนสง่ต่อเน่ืองหลำยรปูแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว้ โดยม ี

 

ทีต่ ัง้ส ำนกังำนสำขำ 

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

 
 

อนุญำต ณ วนัที ่ .....  เดอืน  ...........  พ.ศ.  ....  
 
 

-----ประทบัตรำหน่วยงำน-----  ลงชื่อ  ........................................  
(  ............................................  ) 

นำยทะเบยีน 

 
 

หมำยเหตุ 
เงื่อนไขในกำรอนุญำตตัง้สำขำ (ถำ้ม)ี 

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



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๙๕ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เน่ืองจำกมำตรำ ๔๔ แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติให้กำรขอรับ
ใบอนุญำตตัง้สำขำและกำรออกใบอนุญำตตัง้สำขำในกำรประกอบกิจกำรของ
ผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) เป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๙๖ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรจดทะเบยีน 

ผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบและกำรจดทะเบยีนกำรตัง้ตวัแทน 

พ.ศ. ๒๕๕๐๖ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ มำตรำ ๔๑ วรรคสำม และมำตรำ ๔๘ วรรคสำม 
แห่งพระรำชบญัญัติกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง
คมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ให้ยื่นค ำขอ 
จดทะเบียนผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องหลำยรูปแบบตำมแบบ ขต.-ค๑ ท้ำย
กฎกระทรวงนี้ ต่อนำยทะเบยีน ณ ส ำนักส่งเสรมิกำรขนส่งทำงน ้ำและกำรพำณิชยนำว ี
กรมกำรขนส่งทำงน ้ำและพำณิชยนำว ีพร้อมด้วยเอกสำรหลกัฐำนตำมที่ก ำหนดไว้ใน
แบบดงักล่ำว 

 

ข้อ ๒  เมื่อมีกำรยื่นค ำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องที่ได้ 
จดทะเบียนตำมมำตรำ ๔๑ ถ้ำนำยทะเบียนเห็นว่ำไม่อำจรบัจดทะเบียนได้เนื่องจำก 
ผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติหรือหลกัประกันไม่ถูกต้องและได้แจ้งเป็นหนังสือ 
ใหผู้้ยื่นค ำขอจดทะเบยีนทรำบแล้ว ต่อมำผู้ยื่นค ำขอจดทะเบยีนได้ยื่นเอกสำรหลกัฐำน
แสดงกำรแก้ไขคุณสมบตัิหรอืหลักประกนัให้ถูกต้องพรอ้มกบัยื่นค ำขอจดทะเบียนใหม่  
หำกนำยทะเบียนเห็นว่ำผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติและหลักประกันถูกต้อง  
ให้นำยทะเบียนรบัจดทะเบียนและออกใบทะเบียนภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัที่ได้รบั  
ค ำขอจดทะเบยีนใหม่ 

 

ข้อ ๓  ใบทะเบยีนผู ้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบให ้เป็นไป 
ตำมแบบ ขต.-บ๑ ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ 

 

ขอ้ ๔  ผูป้ระกอบกำรขนส่งหรอืขนส่งต่อเนื่องหลำยรปูแบบในต่ำงประเทศตำม
มำตรำ ๓๙ (๓) ทีป่ระสงคจ์ะประกอบกจิกำรขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบในรำชอำณำจกัร 
ให้ยื่นค ำขอจดทะเบียนกำรตั ้งตัวแทนตำมแบบ ขต.-ค๒ ท้ำยกฎกระทรวงนี้  

                                                                                 

๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๒๓ ก/หน้ำ ๒๙/๔ พฤษภำคม ๒๕๕๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๙๗ 

ต่อนำยทะเบยีน ณ ส ำนักส่งเสรมิกำรขนส่งทำงน ้ำและกำรพำณิชยนำว ีกรมกำรขนส่ง
ทำงน ้ำและพำณิชยนำว ีพรอ้มดว้ยเอกสำรหลกัฐำนตำมทีก่ ำหนดไวใ้นแบบดงักล่ำว 

 

ข้อ ๕  เมื่ อมีกำรยื่นค ำขอจดทะเบียนกำรตั ้งตัวแทนตำมมำตรำ ๔๘  
ถ้ำนำยทะเบียนเห็นว่ำไม่อำจรบัจดทะเบียนกำรตัง้ตัวแทนได้เนื่ องจำกผู้ยื่นค ำขอ 
จดทะเบียนแสดงหลกัฐำนไม่ครบถ้วนและได้แจ้งเป็นหนังสอืให้ผู้ยื่นค ำขอจดทะเบยีน
ทรำบแล้ว ต่อมำผู้ยื่นค ำขอจดทะเบยีนได้ยื่นแสดงหลกัฐำนเพิม่เติมพรอ้มกบัยื่นค ำขอ 
จดทะเบียนกำรตัง้ตัวแทนใหม่ หำกนำยทะเบียนเห็นว่ำผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียนแสดง
หลักฐำนครบถ้วน ให้นำยทะเบียนรบัจดทะเบียนกำรตัง้ตัวแทนและออกใบทะเบียน
ภำยในสำมสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำขอจดทะเบยีนกำรตัง้ตวัแทนใหม่ 

 

ขอ้ ๖  ใบทะเบยีนกำรตัง้ตวัแทนใหเ้ป็นไปตำมแบบ ขต.-บ๒ ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ 
 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สรรเสรญิ  วงศช์ะอุม่ 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 

ปฏบิตัริำชกำรแทน รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๙๘ 

แบบ ขต.-ค๑ 

 
 
 
 

ค ำขอจดทะเบียนผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรปูแบบ 

 

เขยีนที ่ .............................................  
วนัที ่ ..... เดอืน  .............. พ.ศ.  ........  

(๑) ชื่อบรษิทั  .............................................................................................................  
 

(๒) ด ำเนินกจิกำรในรปูแบบ   บรษิทัจ ำกดั 

 บรษิทัมหำชนจ ำกดั 

 

(๓) ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ เลขที ่ ...................  ตรอก/ซอย  ..............................................  
ถนน  ......................  ต ำบล/แขวง  ...........................  อ ำเภอ/เขต  ..........................  
จงัหวดั  .....................  โทรศพัท ์ ................................ โทรสำร  ............................  

 

(๔) โดยผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนนิตบิุคคล ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว  ....................................  
อำยุ  .......  ปี สญัชำต ิ ................  อยู่บำ้นเลขที ่ ..............  ตรอก/ซอย  ..................  
ถนน  ......................  ต ำบล/แขวง  .............................  อ ำเภอ/เขต  ......................  
จงัหวดั  .......................  โทรศพัท ์ ...................................  โทรสำร  .......................  

 

(๕) มจี ำนวนเงนิทุนจดทะเบยีน  .................................  บำท (  ..................................  ) 
(ตวัเลข)  (ตวัอกัษร) 

 

(๖) มจี ำนวนเงนิทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้  .......................  บำท (  ..............................  ) 
(ตวัเลข)  (ตวัอกัษร) 

 

(๗) ขอยื่นค ำขอจดทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) 
แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยได้แนบ
เอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอมำดว้ยแลว้ คอื 

เลขรบัที ่............................... 
วนัที ่..................................... 
(ส ำหรบัเจำ้หน้ำทีเ่ป็นผูก้รอก) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๙๙ 

 ส ำเนำหนังสอืรบัรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบรษิัทจ ำกดัหรือ
บริษัทมหำชนจ ำกัดที่ออกให้ไม่เกินสำมเดือน โดยระบุทุนจดทะเบียนและ
วตัถุประสงคใ์นกำรประกอบกจิกำรคำ้ทีร่วมถงึกำรรบัท ำกำรขนสง่สนิคำ้โดยใช้
กำรขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ 

 ส ำเนำบญัชรีำยชื่อผูถ้อืหุน้แสดงจ ำนวนหุน้ทีถ่อืและจ ำนวนเงนิค่ำหุ้นทีช่ ำระแลว้ 

 หลกัประกนัส ำหรบัควำมรบัผิดตำมสญัญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบหรือ
ส ำหรบัควำมเสีย่งอื่นใดจำกสญัญำทีท่ ำขึน้ เช่น กรมธรรมป์ระกนัภยัควำมรบัผดิ 
หนั งสือรับรองจำกสมำคมหรือสถำบันกำรชดใช้ค่ ำ สินไหมทดแทน  
และหนงัสอืค ้ำประกนัธนำคำร 

 หลกัฐำนอื่น ๆ (ถำ้ม)ี 
(๑)  ...............................................................................................................  
(๒)  ...............................................................................................................  
(๓)  ...............................................................................................................  
(๔)  ...............................................................................................................  
(๕)  ...............................................................................................................  

 

ข้ำพ เจ้ำขอรับรองว่ ำรำยละเอียดที่ ระบุ ในค ำขอจดทะเบียน
ผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบและเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ ถูกต้องตรงตำม
ควำมเป็นจรงิทุกประกำร 

 
 

-----ประทบัตรำบรษิทั----- ลงชื่อ  ............................  (ผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนนิตบิุคคล) 
(  .............................  ) 

 
 

ค ำสัง่พนักงำนเจำ้หน้ำท่ี 

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

ลงชื่อ  ....................................  
(  ..........................................  ) 

พนกังำนเจำ้หน้ำที ่



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๐๐ 

แบบ ขต.-บ๑ 

ทะเบยีนเลขที ่ .........  
-----ครุฑ----- ค ำขอที ่ ...................  

ใบทะเบียนผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรปูแบบ 

   
 

หนงัสอืส ำคญัฉบบันี้ใหไ้วเ้พื่อแสดงว่ำ 

 

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

ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ 

 

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

ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) แห่ง
พระรำชบญัญตักิำรขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว้ 

 

จดทะเบยีน ณ วนัที ่ .....  เดอืน  ........................  พ.ศ.  ...  
ใบทะเบยีนฉบบันี้มอีำยุถงึวนัที ่ .....  เดอืน  ........  พ.ศ.  ...  

 
 

-----ประทบัตรำหน่วยงำน-----  ลงชื่อ  ....................................  
(  ..........................................  ) 

นำยทะเบยีน 

 
 
 

หมำยเหตุ 

เงื่อนไขในกำรประกอบกจิกำร (ถำ้ม)ี 
 ....................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................  



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๐๑ 

(ด้ำนหลงั) 
 

กำรเปลีย่นแปลงสำระส ำคญัในใบทะเบยีน มดีงันี้ 
- กำรเปลีย่นแปลง .....................................  จำก  ..........................................  

เป็น  ............................ ตัง้แต่วนัที ่ ....................................  (ลงชื่อพนกังำนเจำ้หน้ำทีท่ีไ่ดร้บั 

แจง้/วนัทีไ่ดร้บัแจง้ก ำกบัดว้ย) 
- กำรเปลีย่นแปลง .....................................  จำก  ..........................................  

เป็น  ................................  ตัง้แต่วนัที ่ ...............................  (ลงชื่อพนกังำนเจำ้หน้ำทีท่ีไ่ดร้บั 

แจง้/วนัทีไ่ดร้บัแจง้ก ำกบัดว้ย) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๐๒ 

แบบ ขต.-ค๒ 

 
 
 
 

ค ำขอจดทะเบียนกำรตัง้ตวัแทน 

 

เขยีนที ่ .............................................  
วนัที ่ ..... เดอืน  .............. พ.ศ.  ........  

 

(๑) ชื่อผูป้ระกอบกำรขนสง่หรอืขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบในต่ำงประเทศ 

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

(๒) ด ำเนินกจิกำรในรปูแบบ   บรษิทัจ ำกดั 

 บรษิทัมหำชนจ ำกดั 

 อื่น ๆ โปรดระบุ  ....................  
(๓) ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ 

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

(๔) ทุนจดทะเบยีน  ......................................................................................................  
 

(๕) ทีต่ัง้ส ำนกังำนสำขำในภมูภิำคเอเชยี  .....................................................................  
 

(๖) ขอยื่นค ำขอจดทะเบียนกำรตัง้ตัวแทนเพื่อประกอบกิจกำรขนส่งต่อเนื่องหลำย
รูปแบบในรำชอำณำจกัรตำมมำตรำ ๔๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งต่อเนื่อง
หลำยรปูแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยไดต้ัง้  ...........  เป็นตวัแทนในรำชอำณำจกัร และได้
แนบเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอมำดว้ยแลว้ คอื 

เลขรบัที ่............................... 
วนัที ่..................................... 
(ส ำหรบัเจำ้หน้ำทีเ่ป็นผูก้รอก) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๐๓ 

 หลกัฐำนกำรเป็นผูป้ระกอบกำรขนส่งหรอืขนสง่ต่อเน่ืองหลำยรูปแบบของผู้ยื่น
ค ำขอจดทะเบยีนทีไ่ดร้บักำรรบัรองจำกโนตำรพีบัลคิหรอืบุคคลหรอืหน่วยงำน
ที่มีอ ำนำจในกำรรับรองเอกสำรตำมกฎหมำยท้องถิ่น  หรือจำกสถำน
เอกอคัรรำชทูตหรอืสถำนกงสุลไทยในประเทศที่ผู้ยื่นค ำขอไดจ้ดทะเบยีนเป็น
ผูป้ระกอบกำรขนสง่หรอืขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ 

 สถำนทีต่ัง้ของส ำนกังำนใหญ่ 

 ส ำเนำสญัญำกำรตัง้ผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) 
แห่งพระรำชบญัญตักิำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรปูแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นตวัแทน
ในรำชอำณำจกัร 

 ส ำเนำใบทะเบยีนของตวัแทนในรำชอำณำจกัร 

 หลกัประกนัส ำหรบัควำมรบัผดิของผูย้ื่นค ำขอจดทะเบยีนต่อผูต้รำสง่ ผูร้บัตรำส่ง
หรือบุคคลอื่นในรำชอำณำจกัร ตำมสญัญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบหรือ
ส ำหรบัควำมเสีย่งอื่นใดจำกสญัญำทีท่ ำขึน้ เช่น กรมธรรมป์ระกนัภยัควำมรบัผดิ 
หนั งสือรับรองจำกสมำคมหรือสถำบันกำรชดใช้ค่ ำสินไหมทดแทน  
และหนงัสอืค ้ำประกนัธนำคำร 

 หนังสือมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรยื่นค ำขอจดทะเบียนกำรตัง้ตัวแทนต่อ 
นำยทะเบยีน 

 หลกัฐำนอื่น ๆ (ถำ้ม)ี 
(๑)  ...............................................................................................................  
(๒)  ...............................................................................................................  
(๓)  ...............................................................................................................  
(๔)  ...............................................................................................................  
(๕)  ...............................................................................................................  
 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำรำยละเอยีดทีร่ะบุในค ำขอจดทะเบยีนกำรตัง้ตวัแทน
และเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ ถูกตอ้งตรงตำมควำมเป็นจรงิทุกประกำร 

 
 

ลงชื่อ  .....................  (ผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนนิตบิุคคล) 
-----ประทบัตรำบรษิทั ----- (  ...........................  ) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๐๔ 

ค ำสัง่พนักงำนเจำ้หน้ำท่ี 

 

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

ลงชื่อ  ....................................  
(  ..........................................  ) 

พนกังำนเจำ้หน้ำที ่



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๐๕ 

แบบ ขต.-บ๒ 

ทะเบยีนเลขที ่ .........  
-----ครุฑ----- ค ำขอที ่ ...................  

ใบทะเบียนกำรตัง้ตวัแทน 

   
 

หนงัสอืส ำคญัฉบบันี้ใหไ้วเ้พื่อแสดงว่ำ 

 ....................................................................................................................................  
ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ 

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

ได้ตัง้ตัวแทนเพื่อประกอบกิจกำรขนส่งต่อเนื่ องหลำยรูปแบบในรำชอำณำจักร  
ตำมมำตรำ ๔๘ แห่งพระรำชบญัญตักิำรขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว้ 

 

โดยมตีวัแทน คอื 

 ....................................................................................................................................  
ทีต่ัง้ของตวัแทน คอื 

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

จดทะเบยีน ณ วนัที ่ .....  เดอืน  ........................  พ.ศ.  ...  
ใบทะเบยีนฉบบันี้มอีำยุถงึวนัที ่ ....  เดอืน  ........  พ.ศ.  ...  

 
 

-----ประทบัตรำหน่วยงำน-----  ลงชื่อ  ....................................  
(  ..........................................  ) 

นำยทะเบยีน 

 

หมำยเหตุ 

เงื่อนไขในกำรประกอบกจิกำร (ถำ้ม)ี 
 ....................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................  



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๐๖ 

(ด้ำนหลงั) 
 

กำรเปลีย่นแปลงสำระส ำคญัในใบทะเบยีน มดีงันี้ 
- กำรเปลีย่นแปลง .....................................  จำก  ..........................................  

เป็น  ....................  ตัง้แต่วนัที ่ ............................  (ลงชื่อพนกังำนเจำ้หน้ำทีท่ีไ่ดร้บัแจง้/ 
วนัทีไ่ดร้บัแจง้ก ำกบัดว้ย) 

- กำรเปลีย่นแปลง .....................................  จำก  ..........................................  
เป็น  ........................  ตัง้แต่วนัที ่ ...............................  (ลงชื่อพนกังำนเจำ้หน้ำทีท่ีไ่ดร้บัแจง้/ 
วนัทีไ่ดร้บัแจง้ก ำกบัดว้ย) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๐๗ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คือ เนื่องจำกมำตรำ ๔๑ และ
มำตรำ ๔๘ แห่งพระรำชบญัญตักิำรขนสง่ต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ บญัญตัใิห้
ผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องและผู้ประกอบกำรขนส่งหรือขนส่งต่อเนื่อง 
หลำยรูปแบบในต่ำงประเทศที่ประสงค์จะประกอบกิจกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ 
ในรำชอำณำจกัร ตอ้งยื่นค ำขอจดทะเบยีนผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรปูแบบหรอื
ค ำขอจดทะเบยีนกำรตัง้ตวัแทน แลว้แต่กรณี ต่อนำยทะเบยีน สมควรก ำหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีกำรในกำรจดทะเบียนผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบและกำรจด
ทะเบยีนกำรตัง้ตวัแทนดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๐๘ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขกำรขอรบัใบแทนใบทะเบยีน 

พ.ศ. ๒๕๕๐๗ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ และมำตรำ ๕๕ แห่งพระรำชบัญญัต ิ
กำรขนส่งต่อเนื่ องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ในกรณีที่ใบทะเบียนสูญหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ  
ให้ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนยื่นค ำขอรบัใบแทนใบทะเบียนตำมแบบ  
ขต.-ค๔ ท้ำยกฎกระทรวงนี้ ต่อนำยทะเบียน ณ ส ำนักส่งเสริมกำรขนส่งทำงน ้ำและ  
กำรพำณิชยนำวี กรมกำรขนส่งทำงน ้ำและพำณิชยนำวี พร้อมด้วยเอกสำรหลกัฐำน
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นแบบดงักล่ำว 

 

ขอ้ ๒  เมื่อนำยทะเบยีนได้รบัค ำขอรบัใบแทนใบทะเบียนพร้อมด้วยเอกสำร
หลกัฐำนถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้นำยทะเบียนออกใบแทนใบทะเบียนตำมแบบ  
ขต.-บ๔ ท้ำยกฎกระทรวงนี้ ให้แก่ผู้ยื่นค ำขอภำยในเจด็วนันับแต่วนัที่ได้รบัค ำขอรบั  
ใบแทนใบทะเบยีน 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สรรเสรญิ  วงศช์ะอุม่ 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 

ปฏบิตัริำชกำรแทน รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 

                                                                                 

๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๒๓ ก/หน้ำ ๓๘/๔ พฤษภำคม ๒๕๕๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๐๙ 

แบบ ขต.-ค๔ 

 
 
 

 

ค ำขอรบัใบแทนใบทะเบียน 

 

เขยีนที ่ .............................................  
วนัที ่ ..... เดอืน  .............. พ.ศ.  ........  

(๑) ชื่อผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีน 

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

(๒) ใบทะเบยีนผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ/ใบจดแจง้/ใบทะเบยีนกำรตัง้ตวัแทน 

เลขที ่ .....................................  ออกใหใ้นวนัที ่ ......................................................  
 

(๓) ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ เลขที ่ ....................  ตรอก/ซอย  ..............................................  
ถนน  ......................  ต ำบล/แขวง  ...........................  อ ำเภอ/เขต  ..........................  
จงัหวดั  .....................  โทรศพัท ์ ................................ โทรสำร  ............................  

 

(๔) ผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนนิตบิคุคล ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว  ...........................................  
อำยุ  ........  ปี สญัชำต ิ ................  อยู่บำ้นเลขที ่ ..............  ตรอก/ซอย  ..................  
ถนน  .......................  ต ำบล/แขวง  .............................  อ ำเภอ/เขต  ......................  
จงัหวดั  .......................  โทรศพัท ์ ...................................  โทรสำร  .......................  

 

(๕) ขอยื่นค ำขอรบัใบแทนใบทะเบยีนผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ/ใบจดแจง้/
ใบทะเบียนกำรตัง้ตวัแทน ตำมมำตรำ ๕๕ แห่งพระรำชบญัญตัิกำรขนส่งต่อเนื่อง
หลำยรปูแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เน่ืองจำกใบทะเบยีนเดมิ 

 สญูหำย 

 ถูกท ำลำย 

 ช ำรุดในสำระส ำคญั 

เลขรบัที ่............................... 
วนัที ่..................................... 
(ส ำหรบัเจำ้หน้ำทีเ่ป็นผูก้รอก) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๑๐ 

โดยไดแ้นบเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอ ดงันี้ 
 ส ำเนำบนัทึกประจ ำวนัของพนักงำนสอบสวนแสดงกำรแจ้งกำรสูญหำย 

หรอืถูกท ำลำยของใบทะเบยีน ในกรณีทีใ่บทะเบยีนสญูหำยหรอืถูกท ำลำย 

 ใบทะเบยีนช ำรุดในสำระส ำคญั ในกรณีทีใ่บทะเบยีนช ำรุดในสำระส ำคญั 

 หลกัฐำนอื่น ๆ (ถำ้ม)ี 
(๑)  ........................................................................................................  
(๒)  ........................................................................................................  
(๓)  ........................................................................................................  

 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยละเอียดที่ระบุในค ำขอรบัใบแทนใบทะเบียนและ
เอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ ถูกตอ้งตรงตำมควำมเป็นจรงิทุกประกำร 

 
 

ลงชื่อ  ........................ (ผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนนิตบิุคคล) 
-----ประทบัตรำบรษิทั----- (  .............................  ) 
 
 
 

ค ำสัง่พนักงำนเจำ้หน้ำท่ี 

 

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

ลงชื่อ  ....................................  
(  ..........................................  ) 

พนกังำนเจำ้หน้ำที ่



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๑๑ 

แบบ ขต.-บ๔ 

-----ครฑุ----- ทะเบยีนเลขที ่ ............  
 ค ำขอที ่ ......................  

ใบแทน 

ใบทะเบียนผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรปูแบบ/ใบจดแจ้ง/ใบทะเบียนกำรตัง้ตวัแทน 

   

 

หนงัสอืส ำคญัฉบบัน้ีใหไ้วเ้พื่อแสดงวำ่เป็นใบแทน 

ใบทะเบยีนผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเน่ืองหลำยรปูแบบ/ใบจดแจง้/ใบทะเบยีนกำรตัง้ตวัแทน 

เลขที ่ ..............................................  
 

ซึง่ออกใหแ้ก่ 

 

 ...........................................................................................................................................  
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ 

 

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

อนุญำต ณ วนัที ่ ........  เดอืน  ....................  พ.ศ.  ....  
 
 

-----ประทบัตรำหน่วยงำน----- ลงชื่อ  ........................................  
(  ............................................  ) 

นำยทะเบยีน 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๑๒ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เน่ืองจำกมำตรำ ๕๕ แห่ง
พระรำชบญัญตักิำรขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ บญัญตัใิหก้ำรขอรบัใบแทน
ใบทะเบียนและกำรออกใบแทนใบทะเบียน ในกรณีที่ใบทะเบียนสูญหำย ถูกท ำลำย  
หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๑๓ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรขอต่ออำยใุบทะเบยีน 

ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ 

พ.ศ. ๒๕๕๓๘ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ มำตรำ ๔๒ มำตรำ ๔๖ และมำตรำ ๔๙ 
แห่งพระรำชบญัญตัิกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ อนัเป็นกฎหมำยที่มี
บทบญัญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกดัสทิธิและเสรภีำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ 
ประกอบกบัมำตรำ ๓๓ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติ แห่ งกฎหมำย รัฐมนตร ี
ว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องจดทะเบียนซึ่งประสงค์จะขอต่ออำยุ 
ใบทะเบยีนให้ยื่นค ำขอต่ออำยุใบทะเบยีน ต่อนำยทะเบยีน ณ ส ำนักส่งเสรมิกำรขนส่ง
ทำงน ้ำและกำรพำณิชยนำวี กรมเจ้ำท่ำ พร้อมด้วยเอกสำรและหลกัฐำนตำมเงื่อนไข 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีทีเ่ป็นผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) 
ให้ยื่นค ำขอต่ออำยุใบทะเบียนผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ ตำมแบบ  
ขต.-ค๖ ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ 

(๒) ในกรณีที่เป็นผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๒) 
ให้ยื่นค ำขอต่ออำยุใบจดแจ้งเป็นผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ ตำมแบบ 
ขต.-ค๗ ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ 

(๓) ในกรณีทีเ่ป็นผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๓) 
ใหย้ื่นค ำขอต่ออำยุใบทะเบยีนกำรตัง้ตวัแทน ตำมแบบ ขต.-ค๘ ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ 

 

ขอ้ ๒  เมื่อได้รบัค ำขอต่ออำยุใบทะเบียนตำมขอ้ ๑ หำกนำยทะเบียนเหน็ว่ำ 
ผูย้ื่นค ำขอมคีุณสมบตัหิรอืหลกัประกนั หรอืแสดงเอกสำรและหลกัฐำนถูกตอ้ง แลว้แต่กรณี 
ใหน้ำยทะเบยีนรบัต่ออำยุใบทะเบยีนและออกใบทะเบยีนตำมแบบใบทะเบยีนเดมิใหใ้หม่
ภำยในสำมสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำขอต่ออำยุใบทะเบยีน 

                                                                                 

๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๗/ตอนที ่๔๙ ก/หน้ำ ๓๔/๑๑ สงิหำคม ๒๕๕๓ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๑๔ 

ในกรณีที่นำยทะเบียนเห็นว่ำไม่อำจรบัต่ออำยุใบทะเบียนได้เนื่องจำกผู้ยื่น 
ค ำขอมีคุณสมบัติหรือหลักประกันหรือแสดงเอกสำรและหลักฐำนไม่ถูกต้อง  
ใหน้ำยทะเบยีนแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ ื่นค ำขอทรำบโดยมชิกัชำ้ แต่ตอ้งไม่เกนิยีส่บิวนันับ
แต่วันที่ได้รับค ำขอ และเมื่อผู้ยื่นค ำขอได้ยื่ นเอกสำรและหลักฐำนแสดงกำรแก้ไข
คุณสมบตัิหรอืหลกัประกนัถูกต้องพร้อมกบัยื่นค ำขอต่ออำยุใบทะเบียนใหม่ หำกนำย
ทะเบียนเหน็ว่ำผู้ยื่นค ำขอมีคุณสมบตัิหรอืหลกัประกนั หรอืแสดงเอกสำรและหลกัฐำน
ถูกตอ้ง ใหน้ำยทะเบยีนรบัต่ออำยุใบทะเบยีนและออกใบทะเบยีนตำมแบบใบทะเบยีนเดมิ
ใหใ้หม่ภำยในสำมสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำขอต่ออำยุใบทะเบยีนใหม่ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เกือ้กลู  ด่ำนชยัวจิติร 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๑๕ 

แบบ ขต.-ค๖ 

 
 
 
 

ค ำขอต่ออำยุใบทะเบียนผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรปูแบบ 

 

เขยีนที ่ ......................................................  
วนัที ่ .......  เดอืน  .................. พ.ศ.  ...........  

 

(๑) ชือ่ผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง  ...................................................................................................  
 

(๒) ด ำเนินกจิกำรในรปูแบบ   บรษิทัจ ำกดั 

 บรษิทัมหำชนจ ำกดั 

 อื่น ๆ โปรดระบุ  .........................................................  
 

(๓) ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ เลขที ่ .............  ตรอก/ซอย  ...........................................................................  
ถนน  ............................  ต ำบล/แขวง  ...................................  อ ำเภอ/เขต  .................................  
จงัหวดั  ............................  โทรศพัท ์ .......................................  โทรสำร  ...................................  

 

(๔) โดยผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนนิตบิุคคล ชือ่ นำย/นำง/นำงสำว  ...........................................................  
อำยุ  ............  ปี สญัชำต ิ .....................  อยู่บำ้นเลขที ่ .....................  ตรอก/ซอย  ........................  
ถนน  .............................  ต ำบล/แขวง  ......................................  อ ำเภอ/เขต  .............................  
จงัหวดั  ..............................  โทรศพัท ์ ............................................  โทรสำร  .............................  

 

(๕) มจี ำนวนเงนิทุนจดทะเบยีน  ..................................  บำท (  ........................................................  ) 
 (ตวัเลข)  (ตวัอกัษร) 
 

(๖) มจี ำนวนเงนิทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้  ........................  บำท ( .....................................................  ) 
 (ตวัเลข)  (ตวัอกัษร) 

 

(๗) ขอยื่นค ำขอต่ออำยุใบทะเบียนผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑)  
แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งต่อเนื่ องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยได้แนบเอกสำร 
และหลกัฐำนประกอบค ำขอมำดว้ยแลว้ คอื 

 ส ำเนำใบทะเบยีนผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรปูแบบทีก่ ำลงัจะสิน้อำยุ 
 ส ำเนำหนังสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลประเภทบรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั 

ซึ่งระบุทุนจดทะเบยีนและวตัถุประสงค์ในกำรประกอบกจิกำรค้ำ รวมถึงกำรรับท ำกำรขนส่ง
สนิคำ้ โดยใชก้ำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรปูแบบ 

เลขรบัที ่............................... 
วนัที ่..................................... 
(ส ำหรบัเจำ้หน้ำทีเ่ป็นผูก้รอก) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๑๖ 

๒ 

 

 ส ำเนำบญัชรีำยชือ่ผูถ้อืหุน้แสดงจ ำนวนหุน้ที่ถอืและจ ำนวนเงนิค่ำหุน้ทีช่ ำระแลว้ 

 หลกัประกนัส ำหรบัควำมรบัผดิตำมสญัญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรปูแบบหรอืส ำหรบัควำมเสีย่ง
อื่นใดจำกสญัญำทีท่ ำขึน้ เช่น ส ำเนำกรมธรรมป์ระกนัภยัควำมรบัผดิส ำเนำหนังสอืรบัรองจำก
สมำคม สถำบนั หรอืองคก์รกำรชดใชค้่ำสนิไหมทดแทนหรอืหนงัสอืค ้ำประกนัของธนำคำร 

 เอกสำรและหลกัฐำนอื่น ๆ (ถำ้ม)ี 
(๑)  ......................................................................................................................................  
(๒)  .....................................................................................................................................  
(๓)  ......................................................................................................................................  
(๔) ......................................................................................................................................  
(๕)  ......................................................................................................................................  

 

ข้ำพเจ้ำขอรบัรองว่ำรำยละเอียดที่ระบุในค ำขอ ต่ออำยุใบทะเบียนผู้ประกอบกำรขนส่ง
ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ และเอกสำรและหลกัฐำนต่ำง ๆ ถูกตอ้งตรงตำมควำมเป็นจรงิทุกประกำร 

 
 

-----ประทบัตรำนิตบิุคคล----- ลงชือ่  .................................................  (ผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนนิตบิุคคล) 
(  ..............................  ) 

 
 
 

ค ำสัง่พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี 

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

ลงชือ่  .................................................................  
(  ......................................................................  ) 

พนกังำนเจำ้หน้ำที ่



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๑๗ 

แบบ ขต.-ค๗ 

 
 
 

ค ำขอต่ออำยใุบจดแจ้งเป็นผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรปูแบบ 

เขยีนที ่ ............................................................  
วนัที ่ ...........  เดอืน  ..................  พ.ศ.  ............  

(๑) ชื่อผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเน่ืองทีไ่ดจ้ดทะเบยีนในต่ำงประเทศ 

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

(๒) จดทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเน่ืองในประเทศ  ...................................................  

(๓) ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ เลขที ่ ................  ตรอก/ซอย  ..........................................................  
ถนน  ...................... ต ำบล/แขวง  .............................  อ ำเภอ/เขต  ................................  
จงัหวดั  ......................  ประเทศ  ...................................  โทรศพัท ์................................  
โทรสำร  ...............................  

(๔) มจี ำนวนเงนิทุนจดทะเบยีน  ................................  บำท (  ............................................  ) 
 (ตวัเลข)  (ตวัอกัษร) 

(๕) มจี ำนวนเงนิทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้  ...................  บำท (  ............................................  ) 
 (ตวัเลข)  (ตวัอกัษร) 

(๖) ขอยื่นค ำขอต่ออำยุใบจดแจง้เป็นผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๒) 
แห่งพระรำชบญัญตัิกำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยได้แนบเอกสำรและ
หลกัฐำนประกอบค ำขอมำดว้ยแล้ว คอื 

 ส ำเนำใบจดแจง้เป็นผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเน่ืองหลำยรปูแบบทีก่ ำลงัจะสิน้อำยุ 
 ส ำเนำหลกัฐำนกำรจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองที่ได้จดทะเบียนเป็น

ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองในต่ำงประเทศที่ประเทศไทยรบัรองโดยสนธิสญัญำหรือ
ควำมตกลงระหว่ำงประเทศของผู้ยื่นค ำขอต่ออำยุใบจดแจ้งที่ได้รบักำรรบัรองจำก 
นำยทะเบยีนของประเทศทีผู่ย้ ื่นค ำขอไดจ้ดทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเน่ือง 

 หลักฐำนกำรแต่ งตั ้งผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเน่ื องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑)  
แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือบริษัทจ ำกัด  
หรือบริษัทมหำชนจ ำกัดที่จดัตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยไทยโดยมีวตัถุประสงค์ในกำรประกอบ 

 

เลขรบัที ่............................... 
วนัที ่..................................... 
(ส ำหรบัเจำ้หน้ำทีเ่ป็นผูก้รอก) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๑๘ 

๒ 
 

กจิกำรขนส่ง หรอืเป็นนำยหน้ำ ตวัแทนหรอืตวัแทนค้ำต่ำงในกิจกำรขนส่ง เป็นตวัแทน
ในรำชอำณำจกัร อยำ่งใดอยำ่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้มลูทำงอเิลก็ทรอนิกส ์หรอื 

 หนังสอืรบัรองกำรเป็นตวัแทนในรำชอำณำจกัรของผู้ประกอบกำรขนส่ง
ต่อเน่ืองจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) หรอืบรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดันัน้ หรอื 

 เอกสำรอื่น ๆ ที่แสดงว่ำผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองจดทะเบียนตำม
มำตรำ ๓๙ (๑) หรอืบรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดันัน้ เป็นตวัแทนในรำชอำณำจกัร 

 เอกสำรกำรเป็นผู้ประกอบกำรขนส่งของตวัแทนในรำชอำณำจกัร ตำมเงื่อนไขอย่ำงใด
อยำ่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

 ส ำเนำใบทะเบียนผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบ ในกรณีที่
แต่งตัง้ผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) แห่งพระรำชบญัญตัิ
กำรขนสง่ต่อเน่ืองหลำยรปูแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ส ำเนำหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลประเภทบรษิทัจ ำกดัหรอื
บริษัทมหำชนจ ำกดัที่ออกให้ไม่เกินสำมเดือน โดยระบุวตัถุประสงค์ในกำรประกอบ
กิจกำรขนส่ง หรอืเป็นนำยหน้ำ ตวัแทนหรอืตวัแทนค้ำต่ำงในกิจกำรขนส่ง ในกรณีที่
แต่งตัง้บรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั 

 หลกัประกนัส ำหรบัควำมรบัผิดของตวัแทนต่อผู้ตรำส่ง ผู้รบัตรำส่ง หรอืบุคคลอื่นใน
รำชอำณำจกัร ตำมสญัญำขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบ หรอืส ำหรบัควำมเสีย่งอื่นใดจำก
สญัญำที่ท ำขึ้น เช่น ส ำเนำกรมธรรมป์ระกนัภยัควำมรบัผดิ ส ำเนำหนังสอืรบัรองจำกสมำคม 
สถำบนั หรอืองคก์รกำรชดใชค้ำ่สนิไหมทดแทน หรอืหนงัสอืค ้ำประกนัของธนำคำร 

 ส ำเนำกำรจดทะเบียนตัง้สำขำในรำชอำณำจกัร ในกรณีที่ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเน่ือง
เลอืกทีจ่ะตัง้สำขำในรำชอำณำจกัรโดยไมต่ัง้ตวัแทน 

 เอกสำรและหลกัฐำนอื่น ๆ (ถำ้ม)ี 
(๑)  ..........................................................................................................................  
(๒)  ..........................................................................................................................  
(๓)  ..........................................................................................................................  
(๔)  ..........................................................................................................................  
(๕)  ..........................................................................................................................  

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองวำ่รำยละเอยีดที่ระบุในค ำขอจดแจง้เป็นผูป้ระกอบกำรขนส่ง
ต่อเน่ืองหลำยรปูแบบ และเอกสำรและหลกัฐำนต่ำง ๆ ถูกตอ้งตรงตำมควำมเป็นจรงิทุกประกำร 
 
 

----- ประทบัตรำนิตบิุคคล ----- ลงชื่อ  ...................................  (ผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนนิตบิุคคล) 
(  ................................  ) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๑๙ 

๓ 

 
 

ค ำสัง่พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี 

 

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

ลงชื่อ  ..........................................................  
(  .......................................................  ) 

พนกังำนเจำ้หน้ำที ่



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๒๐ 

แบบ ขต.-ค๘ 

 
 
 
 

ค ำขอต่ออำยใุบทะเบียนกำรตัง้ตวัแทน 

เขยีนที ่ ............................................................  
วนัที ่ ...........  เดอืน  ..................  พ.ศ.  ............  

(๑) ชื่อผูป้ระกอบกำรขนสง่หรอืขนสง่ต่อเน่ืองหลำยรปูแบบในต่ำงประเทศ 

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

(๒) จดทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบกำรขนสง่หรอืขนสง่ต่อเน่ืองหลำยรปูแบบในประเทศ .................  

(๓) ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ เลขที ่ ....................  ตรอก/ซอย  .......................................................  
ถนน  ...................... ต ำบล/แขวง  .............................  อ ำเภอ/เขต  ................................  
จงัหวดั  ..........................  ประเทศ  ................................  โทรศพัท ์................................  
โทรสำร  ......................................  

(๔) ทีต่ ัง้ส ำนกังำนตวัแทน เลขที ่ .................. ตรอก/ซอย  .....................................................  
ถนน  ...................... ต ำบล/แขวง  ......................  อ ำเภอ/เขต  .......................................  
จงัหวดั  ..............................  ประเทศ  ........................  โทรศพัท ์ ...................................  
โทรสำร  .............................  

(๕) มจี ำนวนเงนิทุนจดทะเบยีน  .................................  บำท (  ............................................  ) 
 (ตวัเลข)  (ตวัอกัษร) 

(๖) มจี ำนวนเงนิทุนจดทะเบยีนช ำระแล้ว  ...................  บำท (  ............................................  ) 
 (ตวัเลข)  (ตวัอกัษร) 

(๗) ขอยื่นค ำขอต่ออำยุใบทะเบียนกำรตัง้ตวัแทนของผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองจดทะเบียน
ตำมมำตรำ ๓๙ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘  
โดยไดแ้นบเอกสำรและหลกัฐำนประกอบค ำขอมำดว้ยแล้ว คอื 

 ส ำเนำใบทะเบยีนกำรตัง้ตวัแทนทีก่ ำลงัจะสิน้อำยุ 
 หลกัฐำนกำรเป็นผู้ประกอบกำรขนส่งหรอืขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบของผู้ยื่นค ำขอที่

ได้รบักำรรบัรองจำกโนตำรพีบัลิค หรอืบุคคล หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจในกำรรบัรอง
เอกสำรตำมกฎหมำยท้องถิน่ หรอืสถำนเอกอคัรรำชทูตหรอืสถำนกงสลุไทยในประเทศที่
ผูย้ ื่นค ำขอไดจ้ดทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบกำรขนสง่หรอืขนสง่ต่อเน่ืองหลำยรปูแบบ 

เลขรบัที ่............................... 
วนัที ่..................................... 
(ส ำหรบัเจำ้หน้ำทีเ่ป็นผูก้รอก) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๒๑ 

๒ 

 

 เอกสำรแสดงสถำนทีต่ ัง้ของส ำนกังำนใหญ่ 

 ส ำเนำสญัญำกำรตัง้ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นตัวแทนใน
รำชอำณำจกัร 

 ส ำเนำใบทะเบียนผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่อ เน่ืองหลำยรูปแบบของ ตัวแทนใน
รำชอำณำจกัร 

 หลักประกันส ำหรบัควำมรบัผิดของตัวแทนต่อผู้ตรำส่ง ผู้รบัตรำส่ง หรือบุคคลอื่นใน
รำชอำณำจกัร ตำมสญัญำขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบหรอืส ำหรบัควำมเสี่ยงอื่นใดจำก
สญัญำที่ท ำขึ้น เช่น ส ำเนำกรมธรรม์ประกันภัยควำมรบัผิด ส ำเนำหนังสือรบัรองจำก
สมำคม สถำบนั หรอืองคก์รกำรชดใช้คำ่สนิไหมทดแทน หรอืหนงัสอืค ้ำประกนัของธนำคำร 

 เอกสำรและหลกัฐำนอื่น ๆ (ถำ้ม)ี 
(๑)  ..........................................................................................................................  
(๒)  ..........................................................................................................................  
(๓)  ..........................................................................................................................  
(๔)  ..........................................................................................................................  
(๕)  ..........................................................................................................................  

 

ข้ำพเจ้ำขอรบัรองว่ำรำยละเอียดที่ระบุในค ำขอต่ออำยุใบทะเบียนกำรตัง้
ตวัแทนและเอกสำรและหลกัฐำนต่ำง ๆ ถูกตอ้งตรงตำมควำมเป็นจรงิทุกประกำร 

 
 
 

-----ประทบัตรำนิตบิุคคล----- ลงชื่อ  .....................................  (ผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนนิตบิุคคล) 
(  ..................................  ) 

 
 

ค ำสัง่พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี 

 

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

ลงชื่อ  ..........................................................  
(  .......................................................  ) 

พนกังำนเจำ้หน้ำที ่



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๒๒ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกมำตรำ ๔๒ 
มำตรำ ๔๖ และมำตรำ ๔๙ แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งต่อเนื่ องหลำยรูปแบบ  
พ.ศ. ๒๕๔๘ บญัญัติให้กำรขอต่ออำยุใบทะเบยีนให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธกีำร 
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๒๓ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรจดแจง้เป็นผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ 

และกำรตัง้ตวัแทนหรอืส ำนกังำนสำขำในรำชอำณำจกัร 

พ.ศ. ๒๕๕๓๙ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ และมำตรำ ๔๕ แห่งพระรำชบัญญัต ิ
กำรขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ อนัเป็นกฎหมำยทีม่บีทบญัญตับิำงประกำร
เกี่ยวกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๓ 
มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท ำได้
โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องทีไ่ดจ้ดทะเบยีนในต่ำงประเทศทีป่ระเทศไทย
รบัรองโดยสนธสิญัญำหรอืควำมตกลงระหว่ำงประเทศตำมมำตรำ ๓๙ (๒) ทีป่ระสงคจ์ะ
ประกอบกิจกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบในรำชอำณำจกัร ให้ยื่นค ำขอจดแจ้งเป็น
ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พร้อมทัง้ตัง้ตัวแทนหรอืตัง้ส ำนักงำนสำขำ 
ในรำชอำณำจักร ตำมแบบ ขต.-ค๕ ท้ำยกฎกระทรวงนี้  ต่อนำยทะเบียน ณ  
ส ำนักส่งเสรมิกำรขนส่งทำงน ้ำและกำรพำณิชยนำว ีกรมเจำ้ท่ำ พรอ้มดว้ยเอกสำรและ
หลกัฐำนตำมทีก่ ำหนดไวใ้นแบบดงักล่ำว 

 

ข้อ ๒  เมื่อได้รบัค ำขอจดแจ้งเป็นผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ 
ตำมขอ้ ๑ หำกนำยทะเบียนเห็นว่ำผู้ยื่นค ำขอจดแจ้งแสดงเอกสำรและหลกัฐำนถูกต้อง  
ใหน้ำยทะเบยีนรบัจดแจง้และออกใบจดแจง้ภำยในสำมสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำขอจดแจง้ 

ในกรณีที่นำยทะเบียนเห็นว่ำไม่อำจรบัจดแจ้งได้เนื่องจำกผู้ยื่นค ำขอจดแจ้ง
แสดงเอกสำรและหลกัฐำนไม่ถูกตอ้ง และไดแ้จง้เป็นหนงัสอืใหผู้ย้ ื่นค ำขอจดแจง้ทรำบแลว้ 
ต่อมำผูย้ื่นค ำขอจดแจง้ไดย้ื่นเอกสำรและหลกัฐำนเพิม่เตมิพรอ้มกบัยื่นค ำขอจดแจง้ใหม่ 
หำกนำยทะเบียนเห็นว่ำผู้ยื่ นค ำขอจดแจ้งแสดงเอกสำรและหลักฐำนถูกต้อง  
ให้นำยทะเบียนรับจดแจ้งและออกใบจดแจ้งภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ  
ค ำขอจดแจง้ใหม่ 

 

                                                                                 

๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๗/ตอนที ่๔๙ ก/หน้ำ ๓๑/๑๑ สงิหำคม ๒๕๕๓ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๒๔ 

ขอ้ ๓  ใบจดแจง้เป็นผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบให้เป็นไปตำม
แบบ ขต.-บ๕ ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ 

 

ข้อ ๔  บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดที่จ ัดตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยไทย 
โดยมวีตัถุประสงคใ์นกำรประกอบกจิกำรขนสง่ หรอืเป็นนำยหน้ำ ตวัแทนหรอืตวัแทนคำ้ต่ำง
ในกจิกำรขนส่งทีเ่ป็นตวัแทนในรำชอำณำจกัรของผูย้ื่นค ำขอจดแจง้ตำมขอ้ ๑ ต้องด ำรง
หลกัประกนัส ำหรบัควำมรบัผดิของตัวกำรตำมสญัญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบหรือ
ส ำหรบัควำมเสีย่งอื่นใดตำมสญัญำที่ท ำขึน้  ทัง้นี้  ใหน้ ำหลกัเกณฑ์และวธิกีำรเกี่ยวกบั
กำรด ำรงหลกัประกันตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีก ำหนด 
จ ำนวน ชนิด ขนำด และเงื่อนไขในกำรด ำรงหลกัประกนัและสนิทรพัยข์องผูป้ระกอบกำร
ขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีนมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เกือ้กลู  ด่ำนชยัวจิติร 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๒๕ 

แบบ ขต.-ค๕ 

 
 
 

 

ค ำขอจดแจ้งเป็นผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรปูแบบ 

 

เขยีนที ่ ......................................................  
วนัที ่ .......  เดอืน  .................. พ.ศ.  ...........  

 

(๑) ชือ่ผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องทีไ่ดจ้ดทะเบยีนในต่ำงประเทศ 

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

(๒) จดทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องในประเทศ  ................................................................  
 

(๓) ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ เลขที ่..................... ตรอก/ซอย  ....................................................................  
ถนน  .....................  ต ำบล/แขวง  ........................  อ ำเภอ/เขต  ....................................................  
จงัหวดั  ..............................  ประเทศ ..........................  โทรศพัท ์ ..............................................  
โทรสำร  ..............................  

 

(๔) มจี ำนวนเงนิทุนจดทะเบยีน  ...............................  บำท ( ............................................................. ) 
 (ตวัเลข)  (ตวัอกัษร) 
 

(๕) มจี ำนวนเงนิทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้  ...................  บำท (............................................................ ) 
 (ตวัเลข)  (ตวัอกัษร) 
 

(๖) ขอยื่นค ำขอจดแจ้งเป็นผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๒) แห่ง
พระรำชบญัญัติกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยได้แนบเอกสำรและหลกัฐำน
ประกอบค ำขอมำดว้ย คอื 

 ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องที่ได้จดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องในต่ำงประเทศที่ประเทศไทยรบัรองโดยสนธสิญัญำหรอืควำม 
ตกลงระหว่ำงประเทศของผู้ยื่นค ำขอจดแจ้งที่ได้รบักำรรบัรองจำกนำยทะเบยีนของประเทศ 
ทีผู่ย้ ืน่ค ำขอจดแจง้ไดจ้ดทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง 

 หลักฐำนกำรตั ้งผู้ประกอบกำรขนส่ งต่อเนื่ องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑ ) แห่ ง
พระรำชบญัญัติกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ หรอืบรษิัทจ ำกดั หรอืบรษิัท
มหำชนจ ำกดัที่จดัตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยไทยโดยมีวตัถุประสงค์ในกำรประกอบกิจกำรขนส่ง  
หรอืเป็นนำยหน้ำ ตัวแทนหรอืตวัแทนค้ำต่ำงในกิจกำรขนส่ง เป็นตัวแทนในรำชอำณำจกัร 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

เลขรบัที ่............................... 
วนัที ่..................................... 
(ส ำหรบัเจำ้หน้ำทีเ่ป็นผูก้รอก) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๒๖ 

๒ 

 

 ขอ้มลูทำงอเิลก็ทรอนิกส ์หรอื 

 หนังสอืรบัรองกำรเป็นตวัแทนในรำชอำณำจกัรของผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีน
ตำมมำตรำ ๓๙ (๑) หรอืบรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดันัน้ หรอื 

 เอกสำรอื่น ๆ ที่แสดงว่ำผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) หรอื
บรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดันัน้ เป็นตวัแทนในรำชอำณำจกัร 

 เอกสำรกำรเป็ นผู้ป ระกอบกำรขนส่ งขอ งตัวแทน ในรำชอำณ ำจัก ร ต ำม เงื่ อน ไข 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
 ส ำเนำใบทะเบยีนผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรปูแบบ ในกรณทีีแ่ต่งตัง้ผูป้ระกอบกำร

ขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) แห่งพระรำชบญัญตักิำรขนส่งต่อเนื่องหลำย
รปูแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ส ำเนำหนั งสือรับ รองกำรจดทะเบียน เป็นนิ ติบุ ค คลประเภทบริษัทจ ำกัดหรือ 
บรษิทัมหำชนจ ำกดัทีอ่อกใหไ้มเ่กนิสำมเดอืน โดยระบุวตัถุประสงคใ์นกำรประกอบกจิกำร
ขนส่ง หรือเป็นนำยหน้ำ ตัวแทนหรอืตัวแทนค้ำต่ำงในกิจกำรขนส่ง ในกรณีที่แต่งตัง้
บรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั 

 หลักประกันส ำหรับควำมรับผิดของตัวแทนต่อผู้ตรำส่ ง ผู้ร ับตรำส่ง หรือบุคคลอื่นใน
รำชอำณำจกัร ตำมสญัญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ หรอืส ำหรบัควำมเสีย่งอื่นใดจำกสญัญำที่
ท ำขึ้น เช่น ส ำเนำกรมธรรม์ประกนัภยัควำมรบัผดิ ส ำเนำหนังสอืรบัรองจำกสมำคม สถำบนั 
หรอืองคก์รกำรชดใชค้่ำสนิไหมทดแทน หรอืหนังสอืค ้ำประกนัของธนำคำร 

 ส ำเนำกำรจดทะเบยีนตัง้สำขำในรำชอำณำจกัร ในกรณทีีผู่ป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องเลอืกทีจ่ะ
ตัง้สำขำในรำชอำณำจกัรโดยไมต่ัง้ตวัแทน 

 เอกสำรและหลกัฐำนอื่น ๆ (ถำ้ม)ี 
(๑)  ........................................................................................................................................  
(๒)  .......................................................................................................................................  
(๓)  .......................................................................................................................................  
(๔)  .......................................................................................................................................  
(๕)  .......................................................................................................................................  

 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำรำยละเอยีดทีร่ะบุในค ำขอจดแจง้เป็นผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำย
รปูแบบ และเอกสำรและหลกัฐำนต่ำง ๆ ถูกตอ้งตรงตำมควำมเป็นจรงิทุกประกำร 

 
 

----- ประทบัตรำนติบิุคคล ----- ลงชือ่  ...............................................  (ผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนนิตบิุคคล) 
(  ............................................  ) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๒๗ 

๓ 

 
 

ค ำสัง่พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี 

 

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

ลงชือ่  .................................................................  
( .............................................................  ) 

พนกังำนเจำ้หน้ำที ่



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๒๘ 

แบบ ขต.-บ๕  
ทะเบยีนเลขที ่ ...............  

-----ครุฑ----- ค ำขอที ่ .........................  
 

ใบจดแจง้เป็นผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรปูแบบ 

   
 

หนงัสอืส ำคญัฉบบันี้ใหไ้วเ้พือ่แสดงวำ่ 

 

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

ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ 

 

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

ได้จดแจ้งเป็นผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๒) แห่งพระรำชบัญญัต ิ
กำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว้ 

 

โดยมตีวัแทนหรอืมสี ำนกังำนสำขำในรำชอำณำจกัร คอื 

 ..........................................................................................................................................................  
ทีต่ ัง้ของตวัแทนหรอืส ำนกังำนสำขำในรำชอำณำจกัร คอื 

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

จดแจง้ ณ วนัที ่ ........  เดอืน  ...................................................  พ.ศ.  .......  
ใบจดแจง้ฉบบันี้มอีำยุถงึวนัที ่ .......  เดอืน  ................................  พ.ศ.  .......  

 
 
 

-----ประทบัตรำหน่วยงำน-----  ลงชือ่  ............................................  
(  ........................................  ) 

นำยทะเบยีน 

 
 

หมำยเหตุ 

เงือ่นไขในกำรประกอบกจิกำร (ถำ้ม)ี 
 ..........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๒๙ 

(ดำ้นหลงั) 
 

กำรเปลีย่นแปลงสำระส ำคญัในใบจดแจง้ มดีงันี้ 
- กำรเปลีย่นแปลง  ...............................................  จำก  ...................................................  

เป็น  ..........................................  ตัง้แต่วนัที ่ .......................................................  (ลงชือ่นำยทะเบยีน 

ทีไ่ดร้บัแจง้/วนัทีไ่ดร้บัแจง้ก ำกบัดว้ย) 
- กำรเปลีย่นแปลง  ...............................................  จำก  ...................................................  

เป็น  ..........................................  ตัง้แต่วนัที ่ .......................................................  (ลงชือ่นำยทะเบยีน 

ทีไ่ดร้บัแจง้/วนัทีไ่ดร้บัแจง้ก ำกบัดว้ย) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๓๐ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เน่ืองจำกมำตรำ ๔๕ แห่ง
พระรำชบญัญตัิกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ บญัญตัิให้ผู้ประกอบกำร
ขนส่งต่อเนื่องที่ไดจ้ดทะเบยีนในต่ำงประเทศที่ประเทศไทยรบัรองโดยสนธสิญัญำหรอื
ควำมตกลงระหว่ำงประเทศตำมมำตรำ ๓๙ (๒) ที่ประสงค์จะประกอบกิจกำรขนส่ง
ต่อเนื่องหลำยรูปแบบในรำชอำณำจกัร ต้องยื่นค ำขอจดแจ้งต่อนำยทะเบียนพร้อมทัง้ 
ตัง้ตวัแทนหรอืตัง้ส ำนักงำนสำขำในรำชอำณำจกัร สมควรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำร
ในกำรจดแจ้งเป็นผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ และกำรตัง้ตัวแทนหรือ
ส ำนกังำนสำขำในรำชอำณำจกัร  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๓๑ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกี ำหนด จ ำนวน ชนิด ขนำด และเงื่อนไขในกำรด ำรงหลกัประกนั 

และสนิทรพัยข์องผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีน 

พ.ศ. ๒๕๕๓๑๐ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ และมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัต ิ
กำรขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ อนัเป็นกฎหมำยทีม่บีทบญัญตับิำงประกำร
เกี่ยวกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๓ 
มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญัตใิหก้ระท ำได้
โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  หลกัประกนัของผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) 
อำจเป็นชนิดใดชนิดหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กรมธรรมป์ระกนัภยัควำมรบัผดิแบบก ำหนดเวลำ ตำมเงื่อนไขอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ในกรณีกำรท ำประกนัภยักลุ่มซึ่งสมำคม สถำบนั หรอืองคก์รเกี่ยวกบั
กำรขนส่งที่มีจ ำนวนสมำชิกไม่น้อยกว่ำห้ำสิบรำยที่ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ อง 
จดทะเบยีนนัน้ เป็นสมำชกิเป็นผูเ้อำประกนัภยั  ทัง้นี้ ไม่ว่ำผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเน่ือง
จดทะเบียนนัน้ จะประกอบกิจกำรด้วยตนเองหรือประกอบกิจกำรในฐำนะตัวแทน 
ดว้ยหรอืไม่กต็ำม ต้องมจี ำนวนเงนิซึง่เอำประกนัภยัเพื่อคุ้มครองควำมรบัผดิตำมสญัญำ
ขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบต่อเหตุกำรณ์ทีก่่อใหเ้กดิควำมรบัผดิตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั
ต่อสมำชกิแต่ละรำยไม่ต ่ำกว่ำหำ้ลำ้นบำท 

(ข) ในกรณีทีป่ระกอบกจิกำรดว้ยตนเอง ตอ้งมจี ำนวนเงนิซึง่เอำประกนัภยั
เพื่อคุม้ครองควำมรบัผดิตำมสญัญำขนส่งต่อเน่ืองหลำยรปูแบบต่อเหตุกำรณ์ทีก่่อใหเ้กดิ
ควำมรบัผดิตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัไม่ต ่ำกว่ำสองลำ้นบำท 

(ค) ในกรณีที่ประกอบกิจกำรด้วยตนเองและประกอบกิจกำรในฐำนะ
ตวัแทนของผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๒) หรอื (๓) ดว้ย 
นอกจำกจะต้องมีจ ำนวนเงนิซึ่งเอำประกนัภัยตำม (ข) แล้ว จะต้องเพิ่มจ ำนวนเงนิซึ่ง 
เอำประกันภัยเพื่อคุ้มครองควำมรับผิดตำมสัญญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบต่อ
เหตุกำรณ์ทีก่่อใหเ้กดิควำมรบัผดิตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัอกีไม่ต ่ำกว่ำหนึ่งลำ้นบำท 

                                                                                 

๑๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๗/ตอนที ่๔๙ ก/หน้ำ ๒๗/๑๑ สงิหำคม ๒๕๕๓ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๓๒ 

ในกรณีตำม (ก) หรือ (ค) หำกเป็นกำรประกอบกิจกำรในฐำนะตัวแทน
กรมธรรม์ประกันภัยตำม (ก) หรอื (ค) ต้องให้ควำมคุ้มครองควำมรบัผิดของตัวกำร 
ตำมสัญญำขนส่งต่อเนื่ องหลำยรูปแบบต่อผู้ตรำส่งหรือผู้ร ับตรำส่งหรือบุคคลอื่น 
ในรำชอำณำจกัรดว้ย 

(๒) หนังสอืรบัรองจำกสมำคม สถำบนั หรอืองคก์รที่ให้ควำมคุ้มครองสมำชกิ 
ในลกัษณะของกำรปกป้องและชดใช้ หรอืหนังสอืรับรองกำรเขำ้เป็นสมำชกิของสมำคม 
สถำบันหรือองค์กร ซึ่งผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องจดทะเบียนนั ้นเป็นสมำชิก  
พรอ้มส ำเนำกฎขอ้บงัคบัแสดงควำมคุม้ครองทีค่รอบคลุมถงึผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่อง
จดทะเบียนส ำหรับควำมรับผิดตำมสัญญำขนส่งต่อเนื่ องหลำยรูปแบบ  ทั ้งนี้  
ไม่ว่ำผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนนัน้จะประกอบกิจกำรด้วยตนเองหรือ
ประกอบกจิกำรในฐำนะตวัแทนดว้ยหรอืไม่กต็ำม 

(๓) หนังสอืค ้ำประกนัของธนำคำรหรอืหลกัประกนัอื่นใดในลกัษณะเดียวกนั 
ที่ออกให้แก่กรมเจ้ำท่ำ โดยระบุให้ผู้ค ้ำประกนัสญัญำเป็นผู้ชดใช้ให้แก่บุคคลภำยนอก 
ผู้ได้รับควำมเสียหำยส ำหรับหนี้ของผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องจดทะเบียนตำม 
มำตรำ ๓๙ (๑) ในวงเงนิไม่ต ่ำกว่ำสองลำ้นบำท และในกรณีที่ประกอบกจิกำรในฐำนะ
ตวัแทนของผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๒) หรอื (๓) ดว้ย 
ตอ้งเพิม่วงเงนิอกีไม่ต ่ำกว่ำหนึ่งลำ้นบำท 

 

ขอ้ ๒  เมื่อมกีำรบงัคบัตำมหนงัสอืค ้ำประกนัของธนำคำรหรอืหลกัประกนัอื่นใด
ในลกัษณะเดยีวกนัและท ำให้วงเงนิลดลงต ่ำกว่ำที่ก ำหนดไว้ในขอ้ ๑ (๓) ในระหว่ำงที่
ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน 
ตำมมำตรำ ๓๙ (๑) จะตอ้งเพิม่วงเงนิใหเ้ท่ำกบัจ ำนวนทีก่ ำหนดไวน้ัน้ 

 

ขอ้ ๓  ก่อนทีห่ลกัประกนัตำมขอ้ ๑ จะสิน้อำยุ ใหผู้ป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง
จดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ด ำเนินกำรขอต่ออำยุหลักประกัน และยื่นหลักฐำน 
แสดงกำรขอต่ออำยุหลกัประกนันัน้ หรอืส ำเนำของหลกัประกนัที่ได้รบักำรต่ออำยุแล้ว  
แลว้แต่กรณี ต่อนำยทะเบยีน 

ในกรณีที่ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑)  
ไดย้ื่นหลกัฐำนแสดงกำรขอต่ออำยุหลกัประกนัตำมวรรคหนึ่ง ต่อมำเมื่อไดร้บักำรต่ออำยุ
หลักประกันแล้ว ให้ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑)  
ยื่นส ำเนำของหลกัประกนัทีไ่ดร้บักำรต่ออำยุแลว้ต่อนำยทะเบยีนภำยในสบิหำ้วนันับแต่
วนัทีไ่ดร้บักำรต่ออำยุหลกัประกนั 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๓๓ 

ข้อ ๔  นอกจำกผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) 
จะต้องด ำรงหลกัประกนัตำมขอ้ ๑ แลว้ จะตอ้งด ำรงสนิทรพัยข์ ัน้ต ่ำไวไ้ม่น้อยกว่ำแปดหมื่น
หน่วยสทิธพิเิศษถอนเงนิ ตลอดระยะเวลำทีป่ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบดว้ย 

กำรด ำรงสนิทรพัย์ตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีน
ตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ยื่นส ำเนำบัญชีงบดุลที่มีรำยกำรแสดงสนิทรพัย์ต่อนำยทะเบียน  
เมื่อครบทุกรอบระยะเวลำบญัช ี

เพื่อประโยชน์แก่กำรค ำนวณมูลค่ำสนิทรพัย ์กำรแปลงหน่วยสทิธพิเิศษถอนเงนิ
เป็นสกุลเงินบำท ให้ใช้อัตรำแลกเปลี่ยนตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย  
ณ วนัครบรอบระยะเวลำบญัชขีองรอบระยะเวลำบญัชนีัน้ 

 

ข้อ ๕  ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องซึ่งได้จดทะเบียนตำมมำตรำ ๔๑  
หรอืมำตรำ ๔๘ หรอืไดจ้ดแจง้ตำมมำตรำ ๔๕ ก่อนวนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั จะต้อง
ด ำเนินกำรด ำรงหลกัประกนัหรือสนิทรพัย์ แล้วแต่กรณี ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวงนี้ ภำยในเกำ้สบิวนันบัแต่วนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เกือ้กลู  ด่ำนชยัวจิติร 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๓๔ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกมำตรำ ๔๓  
แห่ งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งต่อเนื่ องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติให้
ผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) จะตอ้งด ำรงหลกัประกนัและ
สินทรัพย์ส ำหรับควำมรับผิดตำมสัญญำขนส่งต่อเนื่ องหลำยรูปแบบหรือส ำหรับ  
ควำมเสี่ยงอื่นใดตำมสัญญำที่ท ำขึ้น และในกรณีที่ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ อง 
จดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ประกอบกจิกำรในฐำนะตวัแทนของผูป้ระกอบกำรขนส่ง
ต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๒) หรือ (๓) จะต้องด ำรงหลักประกันส ำหรับ 
ควำมรับผิดตำมสัญญำขนส่งต่อเนื่ องหลำยรูปแบบหรือส ำหรับควำมเสี่ยงอื่นใด 
ตำมสญัญำทีท่ ำขึน้ดว้ย  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๓๕ 

ประกำศกรมเจำ้ท่ำ 

ที ่๒๘๔/๒๕๕๘ 

เรื่อง ก ำหนดแบบ หลกัเกณฑแ์ละระยะเวลำใหผู้ป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีน 

สง่รำยงำนเกีย่วกบักำรประกอบกำร๑๑ 

   
 

เพื่อปรบัปรุงหลักเกณฑ์ในกำรส่งรำยงำนเกี่ยวกับกำรประกอบกำรขนส่ง
ต่อเนื่องหลำยรูปแบบให้สอดคล้องกบักำรน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ตำมควำมเป็นจริง 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๒ แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งต่อเนื่องหลำย
รปูแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ อธบิดกีรมเจำ้ท่ำในฐำนะนำยทะเบยีน จงึออกประกำศก ำหนดแบบ 
หลกัเกณฑแ์ละระยะเวลำใหผู้ป้ระกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองจดทะเบยีนส่งรำยงำนเกีย่วกบั
กำรประกอบกำรไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกประกำศกรมเจ้ำท่ำ ที่  ๒๑/๒๕๕๘ เรื่อง ก ำหนดแบบ 
หลกัเกณฑแ์ละระยะเวลำ ใหผู้ป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีนสง่รำยงำนเกี่ยวกบั
กำรประกอบกำร ลงวนัที ่๒๘ มกรำคม ๒๕๕๘ 

 

ข้อ ๒  ให้ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนส่งรำยงำนเกี่ยวกับกำร
ประกอบกำรตำมแบบ ขต. - บ.๖ ทีแ่นบทำ้ยประกำศนี้ 

 

ข้อ ๓  ให้ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องจดทะเบียนยื่นรำยงำนเกี่ยวกับ  

กำรประกอบกำรที่เกิดขึ้นในระหว่ำงวนัที่  ๑ มกรำคม - ๓๑ ธนัวำคมของแต่ละปีต่อ 

นำยทะเบยีน ณ กองก ำกบักำรพำณิชยนำว ีกรมเจำ้ท่ำ ภำยในวนัที ่๓๑ มนีำคมของปีถดัไป 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๔ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ดรุณ  แสงฉำย 

รองปลดักระทรวงคมนำคม หวัหน้ำกลุ่มภำรกจิดำ้นกำรขนสง่ 

รกัษำรำชกำรแทน อธบิดกีรมเจำ้ท่ำ 

                                                                                 
๑๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๓ ง/หน้ำ ๑๔/๖ มกรำคม ๒๕๕๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๓๖ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๓๗ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๓๘ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๓๙ 

ระเบยีบกรมเจำ้ท่ำ 

ว่ำดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำร 

ในกำรยื่นและกำรพจิำรณำค ำขออื่น ๆ ของผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   
 

เพื่ อให้มีหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรยื่นและกำรพิจำรณำค ำขออื่น ๆ  
ของผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนที่ชดัเจนแก่ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง 
จดทะเบียน ในกำรยื่นเรื่องต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้ด ำเนินกำรตำมค ำขออื่น ๆ  
ของผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน และจัดเก็บค่ำธรรมเนียมค ำขออื่น ๆ  
ตำม (๑๑) แห่งกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนส่งต่อเน่ือง
หลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๕๐ อธบิดกีรมเจำ้ท่ำในฐำนะนำยทะเบยีนตำมพระรำชบญัญัติ
กำรขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ จงึออกระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่ำ “ระเบยีบกรมเจำ้ท่ำ ว่ำดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรใน
กำรยื่นและกำรพิจำรณำค ำขออื่น ๆ ของผู้ประกอบกำรขนส่ง ต่อเนื่ องจดทะเบียน  
พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 

ขอ้ ๒๑๒  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในระเบยีบนี้ 
“นำยทะเบียน” หมำยถึง อธิบดีกรมเจ้ำท่ำหรอืพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งอธิบดี 

กรมเจำ้ท่ำมอบหมำยใหป้ฏบิตัหิน้ำทีน่ำยทะเบยีน 

“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยถึง ข้ำรำชกำรกรมเจ้ำท่ำซึ่งนำยทะเบียนแต่งตัง้ 
เพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตักิำรขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

“แบบค ำขออื่น ๆ” หมำยถงึ แบบทีใ่ชส้ ำหรบักำรยื่นและกำรพจิำรณำค ำขออื่น ๆ 
ของผูป้ระกอบกำรขนสง่ต่อเนื่องจดทะเบยีน ตำมทีก่ ำหนดไว้ทำ้ยระเบยีบนี้ 

 

ข้อ ๔  ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนที่ประสงค์จะยื่นค ำขออื่น ๆ  
ของผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องจดทะเบียน ให้ยื่นค ำขอตำมแบบค ำขออื่น ๆ  

                                                                                 

๑๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนพเิศษ ๕๑ ง/หน้ำ ๓๓/๓ พฤษภำคม ๒๕๕๔ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๔๐ 

ต่อพนักงำนเจำ้หน้ำที ่ณ ส ำนกัสง่เสรมิกำรขนสง่ทำงน ้ำและกำรพำณิชยนำว ีกรมเจำ้ท่ำ 
พรอ้มดว้ยเอกสำรหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีข่อตำมทีก่ ำหนดไวใ้นแบบดงักล่ำว 

 

ขอ้ ๕  เมื่อมกีำรยื่นค ำขออื่น ๆ ของผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีน 
ถ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เห็นว่ำไม่อำจด ำเนินกำรตำมค ำขอได้เนื่ องจำกผู้ยื่นค ำขอ  
แสดงหลกัฐำนไม่ครบถ้วนให้แจ้งเป็นหนังสอืให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ เมื่อผู้ยื่นค ำขอได้ยื่น
แสดงหลกัฐำนเพิม่เตมิและพนกังำนเจำ้หน้ำทีไ่ดต้รวจสอบแลว้เหน็ว่ำเป็นผูป้ระกอบกำร
ขนส่งต่อเนื่องซึง่ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ และมเีอกสำรหลกัฐำนเพยีงพอทีจ่ะด ำเนินกำรตำม 
ค ำขอได ้ใหพ้นักงำนเจำ้หน้ำทีน่ ำเสนอต่อนำยทะเบยีนภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บั
เอกสำรหลกัฐำนเพยีงพอทีจ่ะด ำเนินกำรตำมค ำขอดงักล่ำว 

 

ขอ้ ๖  ใหอ้ธบิดกีรมเจำ้ท่ำเป็นผูร้กัษำกำรตำมระเบยีบนี้ 
 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๗ กมุภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ถวลัยร์ฐั  อ่อนศริะ 

อธบิดกีรมเจำ้ท่ำ 

ในฐำนะนำยทะเบยีน 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๔๑ 

แบบค ำขออื่น ๆ 
 
 
 
 

ค ำขออ่ืน ๆ ของผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเน่ืองจดทะเบียน 

เขยีนที ่ ....................................................  
วนัที ่........  เดอืน  ...............  พ.ศ. .............  

(๑) ชือ่ผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีน 

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

(๒) ใบทะเบยีนผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีนตำมพระรำชบญัญตักิำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรปูแบบ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ คอื 

 ใบทะเบยีนผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรปูแบบ 

 ใบจดแจง้ 

 ใบทะเบยีนกำรตัง้ตวัแทน 

 ใบอนุญำตตัง้สำขำในกำรประกอบกจิกำรของผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) 
 ใบแทนใบทะเบยีน 

 อื่น ๆ โปรดระบุ  ....................................................................................................................  
เลขที ่ ...................................  มอีำยุตัง้แต่วนัที ่............................................................................  
ถงึวนัที ่........................................................................................................................................  

(๓) ทีต่ ัง้ส ำนกังำนใหญ่ เลขที ่ ............................  ตรอก/ซอย  ............................................................  
ถนน  ........................................... ต ำบล/แขวง  ..........................  อ ำเภอ/เขต  ............................  
จงัหวดั  ....................................... โทรศพัท ์ ..............................  โทรสำร  .................................  

(๔) ผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนนิตบิุคคล ชือ่ นำย/นำง/นำงสำว  .................................................................  
อำยุ  ................... ปี สญัชำต ิ ......................  อยู่บำ้นเลขที ่ ................  ตรอก/ซอย  .....................  
ถนน  ........................................  ต ำบล/แขวง  ............................  อ ำเภอ/เขต  ............................  
จงัหวดั  ....................................  โทรศพัท ์.................................  โทรสำร  .................................  

(๕) ขอยืน่ค ำขออืน่ ๆ เรือ่ง .................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  

เลขรบัที ่............................... 
วนัที ่..................................... 
(ส ำหรบัเจำ้หน้ำทีเ่ป็นผูก้รอก) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๔๒ 

- ๒ - 
 

โดยไดแ้นบเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอ คอื 

 ส ำเนำใบทะเบยีนผูป้ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบยีนตำมขอ้ ๒ ทีย่งัไมห่มดอำยุ 
 หลกัฐำนอื่น ๆ (ถำ้ม)ี 

(๑)  .......................................................................................................................................  
(๒)  ......................................................................................................................................  
(๓)  .......................................................................................................................................  
(๔)  .......................................................................................................................................  
(๕)  .......................................................................................................................................  

 
 
 

ข้ำพเจ้ำขอรบัรองว่ำรำยละเอียดที่ระบุในค ำขออื่น  ๆ และเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ 
ถกูตอ้งตรงตำมควำมเป็นจรงิทุกประกำร 

 
 
 

ลงชือ่  ...........................  (ผูม้อี ำนำจท ำกำรแทนนิตบิุคคล) 
-----ประทบัตรำบรษิทั-----  (  ....................................  ) 
 
 
 
 

ค ำสัง่พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี 

 

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

ลงชือ่  ............................................  
(  ..........................................  ) 

พนกังำนเจำ้หน้ำที ่



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๔๓ 

พระรำชบญัญตั ิ

กำรรบัขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๖ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

เป็นปีที ่๖๙ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่ เป็นกำรสมควรมีกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับขนคนโดยสำรทำงถนน 
ระหว่ำงประเทศ 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติกำรรบัขนคนโดยสำร 
ทำงถนนระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดเก้ำสิบวันนับแต่ 
วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“คนโดยสำร” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึง่ผูข้นส่งไดท้ ำกำรขนส่งตำมสญัญำรบัขน

คนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ 

“ผู้ขนส่ง” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งรบัที่จะท ำกำรขนส่งคนโดยสำรทำงถนน
ระหว่ำงประเทศเป็นทำงคำ้ปกตขิองตน ไม่ว่ำจะมสีมัภำระหรอืไม่กต็ำม 

“กำรเดนิทำง” หมำยควำมว่ำ กำรเดนิทำงของคนโดยสำรโดยรถจำกจุดตน้ทำง
ไปยงัจุดปลำยทำงตำมที่ก ำหนดในสญัญำรบัขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ  
และใหห้มำยควำมรวมถงึกำรขึน้หรอืลงรถในระหว่ำงกำรเดนิทำงนัน้ดว้ย 

“รถ” หมำยควำมว่ำ รถตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนสง่ทำงบก 

                                                                                 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนที ่๘๒ ก/หน้ำ ๑/๒๓ ธนัวำคม ๒๕๕๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๔๔ 

“ล่ำชำ้” หมำยควำมว่ำ 

(๑) กำรถงึจุดปลำยทำงชำ้กว่ำก ำหนดเวลำ ในกรณีทีม่กีำรตกลงก ำหนดเวลำไว ้

(๒) กำรถงึจุดปลำยทำงชำ้กว่ำก ำหนดเวลำอนัควรตำมหน้ำทีอ่นัพงึปฏบิตัไิด้
ของผู้ขนส่งในพฤติกำรณ์เดยีวกนั ในกรณีทีไ่ม่มกีำรตกลงก ำหนดเวลำไว ้

“สมัภำระ” หมำยควำมว่ำ สมัภำระตดิตวัและสมัภำระลงทะเบยีน 

“สมัภำระติดตัว” หมำยควำมว่ำ สมัภำระที่อยู่ในควำมดูแลของคนโดยสำร
ระหว่ำงกำรเดนิทำงและใหห้มำยควำมรวมถงึของใชส้ว่นตวัทีต่ดิตวัคนโดยสำรดว้ย 

“สมัภำระลงทะเบยีน” หมำยควำมว่ำ สมัภำระทีค่นโดยสำรสง่มอบใหผู้ข้นสง่ดแูล 

“ขอ้สงวน” หมำยควำมว่ำ ขอ้ควำมเกี่ยวกบัสภำพของสมัภำระลงทะเบยีนว่ำ 
อยู่ในสภำพที่ไม่เรียบร้อยซึ่งผู้ขนส่งได้ระบุไว้ในใบรบัสมัภำระลงทะเบียนในเวลำที่ 
ผู้ขนส่งได้รบัมอบสมัภำระลงทะเบียน หรอืขอ้ควำมที่คนโดยสำรมีหนังสอืแจ้งผู้ขนส่ง 
ในเวลำทีค่นโดยสำรไดร้บัมอบสมัภำระลงทะเบยีนนัน้คืนว่ำมจี ำนวนไม่ครบหรอืมคีวำม
เสยีหำยเกดิขึน้ แลว้แต่กรณี 

“หน่วยสทิธพิเิศษถอนเงนิ” หมำยควำมว่ำ หน่วยสทิธพิเิศษถอนเงนิตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรใหอ้ ำนำจและก ำหนดกำรปฏิบตัิบำงประกำรเกี่ยวกบัสทิธพิิเศษ 
ถอนเงนิในกองทุนกำรเงนิระหว่ำงประเทศ 

 

มำตรำ ๔  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัแก่สญัญำรบัขนคนโดยสำรทำงถนน
ระหว่ำงประเทศ 

ในกรณีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของกำรเดนิทำงมกีำรใชก้ำรขนส่งรูปแบบอื่นในกำร
ขนส่งคนโดยสำรและสมัภำระ ควำมสูญหำยหรอืเสยีหำยที่เกิดขึ้นกบัคนโดยสำรหรือ
สมัภำระในระหว่ำงกำรใช้กำรขนส่งรูปแบบอื่น ให้ผู้ขนส่งรบัผิดตำมบทบัญญัติ ของ
กฎหมำยเกีย่วกบักำรขนสง่รปูแบบอื่นนัน้ 

ในกรณีทีก่ำรเดนิทำงตำมสญัญำรบัขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศตอ้ง
หยุดลงดว้ยเหตุใดก่อนถงึจุดปลำยทำง ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตันิี้บงัคบัแก่กำรขนสง่นัน้ดว้ย  
ทัง้นี้ ไม่ว่ำจุดทีห่ยุดลงนัน้จะอยู่ภำยในประเทศตน้ทำงหรอืประเทศอื่น 

 

มำตรำ ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตัินี้ 
 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๔๕ 

หมวด ๑ 

สญัญำรบัขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ 

   
 

มำตรำ ๖  สญัญำรบัขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ คอื สญัญำ 
ทีผู่ข้นสง่ตกลงกบัคนโดยสำรว่ำจะรบัด ำเนินกำรหรอืจดัใหม้กีำรขนส่งคนโดยสำรทำงถนน
และสมัภำระโดยรถจำกจุดต้นทำงในประเทศหนึ่งไปยงัจุดปลำยทำงในอกีประเทศหนึ่ง 
หรอืจำกจุดต้นทำงในประเทศหนึ่งไปยงัอกีประเทศหนึ่งแลว้กลบัมำยงัจุดปลำยทำง 
ในประเทศต้นทำง  ทัง้นี้ ไม่ว่ำจะมบี ำเหน็จหรอืไม่กต็ำม  

 

มำตรำ ๗  ข้อตกลงใดในสญัญำรบัขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ 
ซึง่มวีตัถุประสงคห์รอืมผีลไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยปรยิำย เป็นกำรปลดเปลือ้งควำมรบัผดิของ
ผู้ขนส่งหรือเป็นผลให้ผู้ขนส่งต้องรบัผิดน้อยกว่ำตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบญัญัตินี้ 
ขอ้ตกลงนัน้เป็นโมฆะ 

ขอ้ตกลงทีเ่ป็นโมฆะตำมวรรคหนึ่ง ไม่กระทบต่อควำมสมบูรณ์ของขอ้ตกลงอื่น
ในสญัญำนัน้ 

 

มำตรำ ๘  กำรรบัขนคนโดยสำรตำมสญัญำรบัขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำง
ประเทศผู้ขนส่งต้องออกตัว๋โดยสำรไว้เป็นหลักฐำนให้แก่คนโดยสำรไม่ว่ำจะเป็น 
ตัว๋โดยสำรทีอ่อกเป็นรำยบุคคลหรอืตัว๋โดยสำรทีอ่อกเป็นหมู่คณะ 

 

มำตรำ ๙  ตัว๋โดยสำรอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำรดังต่อไปนี้ เป็นภำษำไทย 
และภำษำองักฤษ 

(๑) ชื่อและทีอ่ยู่ของผูข้นสง่ 

(๒) จุดตน้ทำงและจุดปลำยทำงของกำรเดนิทำง 

(๓) วนัเดนิทำงหรอืช่วงเวลำทีส่ำมำรถใชต้ัว๋โดยสำรนัน้ได้ 
(๔) รำคำค่ำโดยสำร 

(๕) ข้อควำมที่ก ำหนดให้กำรรบัขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศอยู่
ภำยใตบ้งัคบัแห่งพระรำชบญัญตันิี้หรอืภำยใตค้วำมตกลงระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทย
เป็นภำค ี

ตัว๋โดยสำรอำจออกโดยระบุชื่อคนโดยสำรหรอืออกใหแ้ก่ผูถ้อืกไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๐  กำรไม่ได้ออกตัว๋โดยสำรตำมมำตรำ ๘ กำรออกตัว๋โดยสำรโดยมี
รำยกำรไม่ครบถ้วนตำมมำตรำ ๙ หรอืกำรทีต่ัว๋โดยสำรสญูหำย ย่อมไม่กระทบต่อควำม
มอียู่หรอืควำมสมบรูณ์ของสญัญำรบัขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๔๖ 

มำตรำ ๑๑  ผู้ขนส่งต้องออกใบรับสัมภำระลงทะเบียนให้แก่คนโดยสำร 
เมื่อไดร้บัมอบสมัภำระลงทะเบยีนไว ้โดยอำจออกรวมไปกบัตัว๋โดยสำรกไ็ด้ 

 

มำตรำ ๑๒  ใบรับสัมภำระลงทะเบียนอย่ำงน้อยต้องมีรำยกำรดังต่อไปนี้ 
เป็นภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

(๑) ชื่อและทีอ่ยู่ของผูข้นสง่ 

(๒) จุดตน้ทำงและจุดปลำยทำงของกำรเดนิทำง 

(๓) วนัทีอ่อกใบรบัสมัภำระลงทะเบยีน 

(๔) จ ำนวนและน ้ำหนกัของสมัภำระลงทะเบยีน 

(๕) ค่ำขนส่งสัมภำระลงทะเบียนส่วนที่เกินเกณฑ์สูงสุดตำมที่ก ำหนดไว้ 
ในมำตรำ ๑๓ 

(๖) ขอ้ควำมที่ก ำหนดให้กำรรบัขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศอยู่ภำยใต้
บงัคบัแห่งพระรำชบญัญตันิี้หรอืภำยใตค้วำมตกลงระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นภำค ี

 

มำตรำ ๑๓  กำรไม่ได้ออกใบรบัสมัภำระลงทะเบยีนตำมมำตรำ ๑๑ หรอืกำร
ออกใบรับสัมภำระลงทะเบียนโดยไม่ได้ระบุถึงจ ำนวนหรือน ้ ำหนักของสัมภำระ
ลงทะเบยีนตำมมำตรำ ๑๒ (๔) ใหส้นันิษฐำนไวก้่อนว่ำจ ำนวนหรอืน ้ำหนักของสมัภำระ
ลงทะเบียนนัน้เท่ำกบัเกณฑ์สูงสุดที่อนุญำตให้คนโดยสำรน ำไปกับตนได้โดยไม่ต้อง  
เสยีค่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิจำกค่ำโดยสำรตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนสง่ทำงบก 

กำรไม่ได้ออกใบรบัสมัภำระลงทะเบียนตำมมำตรำ ๑๑ ย่อมไม่ท ำให้ผู้ขนส่ง 
พน้จำกควำมรบัผดิตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมวด ๒ 

หน้ำทีแ่ละสทิธขิองผูข้นสง่ 

   
 

มำตรำ ๑๔  ผู้ขนส่งต้องตรวจสภำพเท่ำที่เห็นได้จำกภำยนอกของสมัภำระ
ลงทะเบยีนในเวลำที่ลงทะเบียนสมัภำระนัน้ และหำกจ ำเป็น ผู้ขนส่งต้องระบุข้อสงวน  
ไวใ้นใบรบัสมัภำระลงทะเบยีนตำมควำมเหมำะสม 

ถำ้ผูข้นสง่มไิดร้ะบุขอ้สงวนไว ้ใหส้นันิษฐำนว่ำสมัภำระนัน้อยู่ในสภำพเรยีบรอ้ย 

 

มำตรำ ๑๕  ในเวลำที่ผูข้นส่งส่งมอบสมัภำระลงทะเบยีนคนืให้แก่คนโดยสำร 
คนโดยสำรต้องตรวจสอบจ ำนวน สิ่งที่บรรจุอยู่ภำยใน และสภำพของสมัภำระนัน้  



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๔๗ 

หำกพบว่ำมีจ ำนวนไม่ครบหรือมีควำมเสียหำยเกิดขึ้น ให้คนโดยสำรมีหนังสือแจ้ ง 
ขอ้สงวนต่อผูข้นสง่ทนัท ี

ถ้ำคนโดยสำรรับมอบสัมภำระลงทะเบียนโดยมิได้มีหนังสือแจ้งข้อสงวน  
ใหส้นันิษฐำนว่ำไดม้กีำรสง่มอบสมัภำระลงทะเบยีนครบถว้นในสภำพเรยีบรอ้ย 

 

มำตรำ ๑๖  เมื่อผูข้นส่งไดส้่งมอบสมัภำระลงทะเบยีนใหแ้ก่ผูถ้อืใบรบัสมัภำระ
ลงทะเบยีน ใหถ้อืว่ำผูข้นส่งไดส้ง่มอบสมัภำระดงักล่ำวโดยชอบแลว้ 

ในกรณีที่มบีุคคลใดเรยีกรอ้งให้ส่งมอบสมัภำระลงทะเบยีนโดยไม่มใีบรบัสมัภำระ
ลงทะเบียนมำแสดง ผู้ขนส่งไม่จ ำต้องส่งมอบสมัภำระดังกล่ำวให้ เว้นแต่บุคคลนัน้  
จะสำมำรถพสิจูน์ถงึสทิธขิองตนทีจ่ะรบัมอบสมัภำระลงทะเบยีนนัน้ 

ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดมำรบัสมัภำระลงทะเบียนเมื่อรถมำถึงจุดปลำยทำง  
ไม่ว่ำจะไดม้กีำรออกใบรบัสมัภำระลงทะเบยีนหรอืไม่ ใหถ้อืว่ำสมัภำระนัน้ยงัอยู่ในควำมดแูล
รกัษำของผู้ขนส่งแทนคนโดยสำร แต่ผู ้ขนส่งอำจมอบหมำยให้บุคคลภำยนอกดูแล
รกัษำสมัภำระนัน้แทนก็ได้ โดยผู้ขนส่งหรือบุคคลที่ดูแลรกัษำดงักล่ำวมีสทิธิได้รบั
บ ำเหน็จตำมสมควร  

กำรด ำเนินกำรอย่ำงอื่นทีเ่กีย่วกบัสมัภำระลงทะเบยีนทีไ่ม่มผีูร้บัตำมวรรคสำม 
ให้ผู้ขนส่งมีสทิธิด ำเนินกำรเกี่ยวกบัสมัภำระนัน้ตำมกฎหมำยของประเทศที่สมัภำระ
ได้รบักำรดูแลรกัษำไว้ แต่ถ้ำสมัภำระดงักล่ำวได้รบักำรดูแลรกัษำไว้ ในประเทศไทย  
ให้น ำบทบญัญัติว่ำด้วยกำรรบัขนคนโดยสำรตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
มำใชบ้งัคบั 

 

หมวด ๓ 

ควำมรบัผดิและขอ้ยกเวน้ควำมรบัผดิของผูข้นสง่ 

   
 

มำตรำ ๑๗  ผู้ขนส่งต้องรบัผิดในควำมเสยีหำยแก่ชีวิต ร่ำงกำยหรือจิตใจ 
ของคนโดยสำรอนัเป็นผลมำจำกอุบตัเิหตุเกีย่วกบักำรขนสง่ทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงกำรเดนิทำง 

 

มำตรำ ๑๘  ผูข้นส่งตอ้งรบัผดิในควำมเสยีหำยอนัเป็นผลมำจำกกำรทีค่นโดยสำร
และสมัภำระไปถงึจุดปลำยทำงล่ำชำ้ 

 

มำตรำ ๑๙  ผูข้นสง่ต้องรบัผดิในควำมเสยีหำยหรอืกำรสญูหำยของสมัภำระตดิตวั
อนัเป็นผลมำจำกอุบตัเิหตุเกีย่วกบักำรขนสง่ทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงกำรเดนิทำง 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๔๘ 

มำตรำ ๒๐  ผู้ขนส่งต้องรับผิดในควำมเสียหำยหรือกำรสูญหำยที่เกิดแก่
สมัภำระลงทะเบียนนับแต่เวลำที่ผู้ขนส่งได้รบัมอบสมัภำระลงทะเบียนจนถึงเวลำที่ 
ผูข้นสง่ไดส้ง่มอบสมัภำระนัน้คนื 

หำกมไิดม้กีำรสง่มอบสมัภำระลงทะเบยีนคนืใหแ้ก่คนโดยสำรภำยในสำมสบิวนั
นับแต่เวลำที่รถไปถึงจุดปลำยทำง หรอืก ำหนดเวลำที่รถจะไปถึงจุดปลำยทำง หรอืเวลำที่
ตำมปกติควรจะไปถึงจุดปลำยทำงแล้วแต่เวลำใดเป็นเวลำหลงัสุด ให้ถือว่ำสมัภำระ
ลงทะเบยีนนัน้สญูหำยและคนโดยสำรมสีทิธเิรยีกรอ้งค่ำสนิไหมทดแทนเพื่อกำรสญูหำย
ดงักล่ำวได ้

ในกรณีทีไ่ดส้มัภำระลงทะเบยีนกลบัมำภำยหลงั ผูข้นสง่ตอ้งแจง้ใหค้นโดยสำร
ทรำบในทนัทแีละคนโดยสำรมสีทิธเิรยีกสมัภำระนัน้คนื โดยจะต้องคนืค่ำสนิไหมทดแทน
ที่ได้รบัมำแต่ไม่เสียสิทธิที่จะเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนเพื่อกำรสูญหำยหรือควำม
เสยีหำยบำงสว่นหรอืเพื่อควำมล่ำชำ้ 

ถ้ำคนโดยสำรไม่ใช้สทิธเิรยีกคืนตำมวรรคสำม ผู้ขนส่งมสีทิธทิี่จะด ำเนินกำร 
แก่สมัภำระดงักล่ำวตำมทีเ่หน็สมควรตำมกฎหมำยของประเทศทีส่มัภำระลงทะเบยีนนัน้
ตกคำ้งอยู่ 

ในกรณีที่สมัภำระลงทะเบียนนัน้ตกค้ำงอยู่ในประเทศไทย ให้น ำบทบญัญัต ิ
ว่ำดว้ยกำรรบัช่วงสทิธติำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยม์ำใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๒๑  ผูข้นส่งต้องรบัผดิเพื่อกำรกระท ำหรอืละเวน้กระท ำกำรของลกูจำ้ง 
ตวัแทนหรอืผูร้บัจำ้งช่วงของตนซึ่งไดก้ระท ำไปในทำงกำรที่จำ้งหรอืภำยในขอบอ ำนำจ
แห่งกำรเป็นตวัแทนหรอืในกจิกำรทีร่บัจำ้งช่วงนัน้ แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๒๒  ผูข้นส่งจะปฏเิสธควำมรบัผดิในควำมสญูหำย ควำมเสยีหำยหรอื
ควำมล่ำชำ้ทีเ่กดิขึน้หรอืเป็นผลจำกควำมช ำรุดบกพร่องของรถทีใ่ชใ้นกำรขนส่งหรอืกำร
หย่อนควำมสำมำรถทำงร่ำงกำยหรอืจติใจของผูข้บัขีม่ไิด้ 

 

มำตรำ ๒๓  ผูข้นส่งไม่ต้องรบัผดิในควำมสญูหำย ควำมเสยีหำย หรอืควำมล่ำช้ำ 
ถำ้พสิจูน์ไดว้่ำควำมสญูหำย ควำมเสยีหำย หรอืควำมล่ำชำ้นัน้ เกดิขึน้หรอืเป็นผลจำก 

(๑) เหตุสดุวสิยั 

(๒) ควำมช ำรุดบกพร่องของสมัภำระนัน้เอง 

(๓) ควำมผดิหรอืประมำทเลนิเล่อของคนโดยสำรนัน้เอง 

(๔) สภำพร่ำงกำยหรอืจติใจของคนโดยสำรทีเ่ป็นอยู่ก่อนกำรเดนิทำง 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๔๙ 

หมวด ๔ 

กำรจ ำกดัควำมรบัผดิของผูข้นสง่และกำรคดิค่ำสนิไหมทดแทน 

   
 

มำตรำ ๒๔  ในกรณีที่คนโดยสำรตำย หรือบำดเจ็บทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ  
ใหจ้ ำกดัควำมรบัผดิของผูข้นสง่ไวไ้ม่เกนิเกำ้พนัหน่วยสทิธพิเิศษถอนเงนิต่อคนโดยสำร
หนึ่งคนในเหตุกำรณ์เดยีวกนั 

 

มำตรำ ๒๕  ในกรณีทีส่มัภำระลงทะเบยีนสญูหำยหรอืเสยีหำย ให้ผูข้นสง่รบัผดิ
ไม่เกนิแปดจุดสำมสำมหน่วยสทิธพิเิศษถอนเงนิต่อหนึ่งกโิลกรมัของน ้ำหนกัรวมทัง้หมด
แห่งสมัภำระลงทะเบยีนนัน้หรอืหนึ่งรอ้ยหกสบิหกจุดหกเจด็หน่วยสทิธพิเิศษถอนเงนิ 
ต่อสมัภำระลงทะเบยีนหนึ่งชิน้ แลว้แต่จ ำนวนใดจะมำกกว่ำ 

ในกรณีที่สมัภำระติดตวัสูญหำยหรอืเสยีหำย ให้ผูข้นส่งรบัผดิไม่เกนิหนึ่งรอ้ย
หกสบิหกจุดหกเจด็หน่วยสทิธพิเิศษถอนเงนิต่อคนโดยสำรหนึ่งคน 

ในกรณีทีผู่ข้นสง่ตอ้งรบัผดิทัง้กรณีตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหผู้ข้นสง่รบัผดิ
ไม่เกนิสำมรอ้ยสำมสบิสำมจุดสำมสีห่น่วยสทิธพิเิศษถอนเงนิต่อคนโดยสำรหนึ่งคน 

 

มำตรำ ๒๖  ในกรณีทีม่คีวำมเสยีหำยอื่นทีเ่กดิจำกควำมล่ำชำ้ ใหผู้ข้นสง่รบัผดิ
ไม่เกนิรำคำค่ำโดยสำร 

 

มำตรำ ๒๗  คู่สญัญำในสญัญำรบัขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ 
อำจตกลงก ำหนดควำมรบัผดิของผูข้นสง่ใหม้ำกกว่ำทีบ่ญัญตัิไวใ้นหมวดนี้กไ็ด ้

 

มำตรำ ๒๘  นอกจำกค่ำสนิไหมทดแทนตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวดนี้แลว้ ในกรณีที่
ผูข้นสง่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรขนส่งตำมสญัญำรบัขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศได ้
เพรำะพฤตกิำรณ์อนัใดอนัหนึ่งทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัอนัจะโทษผู้ขนส่งไม่ได้ ผู้ขนส่งต้องใช้
คนืรำคำค่ำโดยสำรตำมสว่นทีย่งัไม่ไดข้นสง่ 

 

มำตรำ ๒๙  ผูใ้ชส้ทิธเิรยีกรอ้งมสีทิธเิรยีกดอกเบีย้ในค่ำสนิไหมทดแทนในอตัรำ
รอ้ยละหำ้ต่อปีนบัแต่วนัทีไ่ดส้ง่ขอ้เรยีกรอ้งเป็นหนงัสอืแก่ผูข้นสง่ หรอืนบัแต่วนัทีฟ้่องคดี
ต่อศำลหรอืเสนอขอ้พพิำทต่ออนุญำโตตุลำกำร 

 

มำตรำ ๓๐  กำรยกเวน้ควำมรบัผดิของผูข้นส่งตำมมำตรำ ๒๓ และกำรจ ำกดั
ควำมรับผิดของผู้ขนส่งตำมมำตรำ ๒๔ มำตรำ ๒๕ และมำตรำ ๒๖ มิให้ใช้บังคับ 
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 ๓๕๐ 

ถ้ำพิสูจน์ได้ว่ำกำรตำย กำรบำดเจ็บ ควำมเสยีหำย หรอืควำมล่ำช้ำเป็นผลจำกกำรที่ 
ผูข้นส่ง ลูกจำ้ง ตวัแทน หรอืผูร้บัจ้ำงช่วงของตน กระท ำกำรหรอืงดเวน้กำรกระท ำกำร
โดยจงใจให้เกิดกำรตำย กำรบำดเจ็บ ควำมเสียหำย หรือควำมล่ำช้ำหรือโดยละเลย 
ไม่เอำใจใสท่ัง้ทีรู่ว้่ำกำรตำย กำรบำดเจบ็ ควำมเสยีหำย หรอืควำมล่ำชำ้นัน้อำจเกดิขึน้ได้ 

 

มำตรำ ๓๑  เพื่อประโยชน์แห่งกำรค ำนวณควำมรบัผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้  
กำรแปลงหน่วยสทิธพิเิศษถอนเงนิให้เป็นสกุลเงนิบำท ให้ค ำนวณ ณ เวลำอนัเป็นฐำนของ
กำรค ำนวณค่ำเสยีหำยโดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่นตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 

หมวด ๕ 

กำรใชส้ทิธเิรยีกรอ้งและกำรระงบัขอ้พพิำท 

   
 

มำตรำ ๓๒  ควำมในพระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่กำรใช้สิทธิเรียกร้อง 
ค่ำสนิไหมทดแทนที่เกิดจำกสญัญำรบัขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ ไม่ว่ำ 
กำรใชส้ทิธเิรยีกรอ้งนัน้จะมมีลูกรณีจำกสญัญำหรอืละเมดิ 

ในกรณีที่มีกำรใช้สิทธิเรยีกร้องค่ำสินไหมทดแทนตำมพระรำชบัญญัตินี้ต่อ
ลูกจำ้ง ตวัแทนหรอืผูร้บัจำ้งช่วงของผู้ขนส่ง บุคคลที่ถูกใชส้ทิธเิรยีกร้องดงัก ล่ำวมสีทิธิ
ยกขอ้ต่อสูข้องผูข้นสง่ตำมทีก่ ำหนดในพระรำชบญัญตันิี้ข ึ้นต่อสูผู้ใ้ชส้ทิธเิรยีกรอ้งไดด้ว้ย 

 

มำตรำ ๓๓  ในกำรฟ้องคดีเรียกค่ำสินไหมทดแทนตำมพระรำชบัญญัตินี้  
โจทก์มีสิทธิเลือกฟ้องคดีในศำลใดศำลหนึ่ งที่มีเขตอ ำนำจพิจำรณำคดีดังกล่ำว  
ตำมกฎหมำยของประเทศนัน้ได ้ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ศำลในประเทศทีก่ำรรบัขนเริม่ตน้หรอืสิน้สดุลง 

(๒) ศำลในประเทศทีค่วำมสญูหำยหรอืควำมเสยีหำยเกดิขึน้ หำกสำมำรถระบุได้ 
(๓) ศำลในประเทศทีเ่ป็นทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ของผูข้นสง่ หรอื 

(๔) ศำลในประเทศทีเ่ป็นภูมลิ ำเนำของโจทก ์

กำรฟ้องคดีเรียกค่ำสินไหมทดแทนตำมพระรำชบัญญัตินี้ในประเทศไทย 
ใหอ้ยู่ในเขตอ ำนำจของศำลทรพัยส์นิทำงปัญญำและกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ 

 

มำตรำ ๓๔  คู่ส ัญญำอำจตกลงเป็นหนังสือให้ระงับข้อพิพำทโดยกำร
อนุญำโตตุลำกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยอนุญำโตตุลำกำร 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๕๑ 

มำตรำ ๓๕  กำรใช้สิทธิเรียกร้องที่เกิดจำกกำรรบัขนคนโดยสำรทำงถนน
ระหว่ำงประเทศตำมพระรำชบัญญัตินี้  ถ้ำมิได้ฟ้องคดีต่อศำลหรือเสนอข้อพิพำท 
ใหอ้นุญำโตตุลำกำรชีข้ำดภำยในก ำหนดเวลำดงัต่อไปนี้ ใหเ้ป็นอนัขำดอำยุควำม 

(๑) สำมปี ส ำหรบักำรตำย กำรบำดเจบ็ หรอืควำมเสยีหำยต่อร่ำงกำยหรอืจติใจ
ของคนโดยสำร 

(๒) หกเดือน ส ำหรับกำรสูญหำย ควำมเสียหำย ควำมล่ำช้ำของสมัภำระ 
และควำมล่ำชำ้ในกำรถงึจุดหมำยของคนโดยสำร 

กำรนับอำยุควำมตำมวรรคหนึ่ ง ให้เริ่มนับตัง้แต่วันที่เกิดสิทธิเรียกร้อง  
หรือวนัที่ถึงจุดปลำยทำง หรอืวนัที่ก ำหนดจะไปถึงจุดปลำยทำง หรอืวนัที่สมควรถึง 
จุดปลำยทำงตำมหน้ำที่อนัพงึปฏบิตัิได้ของผูข้นส่งในพฤตกิำรณ์เดยีวกนั แลว้แต่วนัใด
เป็นวนัหลงัสดุ 

ถำ้เรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยในมูลอนัมโีทษทำงอำญำ และมกี ำหนดอำยุควำมทำงอำญำ
ยำวกว่ำอำยุควำมตำมวรรคหนึ่ง ใหน้ ำอำยุควำมทีย่ำวกว่ำนัน้มำบงัคบั 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

นำยกรฐัมนตร ี
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 ๓๕๒ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่กำรรับขน 
คนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ มแีนวโน้มเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 
และได้มีกำรจดัท ำควำมตกลงระหว่ำงประเทศ ซึ่งมวีตัถุประสงค์ในกำรส่งเสรมิให้กำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์เรื่องสทิธิ หน้ำที่และควำมรบัผิดของคู่สญัญำในสญัญำรบัขนคน
โดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศมคีวำมเป็นเอกภำพมำกยิง่ขึน้ อนัจะช่วยลดอุปสรรค 
ในด้ำนกำรคำ้กำรลงทุนระหว่ำงประเทศ และสรำ้งควำมเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรและ
ผู้บริโภคที่ใช้บรกิำรรบัขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ  ดังนัน้ เพื่อเป็นกำร
อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำและกำรขนส่งระหว่ำงประเทศและเป็นกำรปฏบิตัิตำม
พนัธกรณีดงักล่ำว สมควรมกีฎหมำยทีก่ ำหนดสทิธ ิหน้ำที ่และควำมรบัผดิในเรื่องกำรรบั
ขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศเป็นกำรเฉพำะ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
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 ๓๕๓ 

พระรำชบญัญตั ิ

กำรรบัขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๘ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เป็นปีที ่๖๘ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรมกีฎหมำยว่ำดว้ยกำรรบัขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ 

 

พระรำชบญัญตัินี้มบีทบญัญตับิำงประกำรเกีย่วกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพ
ของบุคคล ซึง่มำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๔๐ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรฐัธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท ำไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย 

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญัติขึน้ไว้โดยค ำแนะน ำและ
ยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตัินี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญัติกำรรบัขนของทำงถนน
ระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดเก้ำสิบวันนับแต่ 
วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“ผู้ขนส่ง” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งประกอบธุรกิจกำรรับขนของทำงถนน 

เพื่อค่ำระวำงโดยท ำสญัญำรบัขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศกบัผูส้ง่ 

“ผู้ขนส่งช่วง” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งได้รบัมอบหมำยจำกผู้ขนส่งให้ขนของ
ตำมสญัญำรบัขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ แมเ้พยีงช่วงระยะทำงช่วงใดช่วงหนึ่งและ
ให้หมำยควำมรวมถึงลูกจ้ำงตัวแทนของผู้ขนส่งช่วง และบุคคลอื่นซึ่งผู้ขนส่งช่วง 

                                                                                 

๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนที ่๑๑๙ ก/หน้ำ ๗/๑๗ ธนัวำคม ๒๕๕๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๕๔ 

ไดม้อบหมำยช่วงต่อไปให้ท ำกำรรบัขนของนัน้ดว้ย ไม่ว่ำจะมกีำรมอบหมำยช่วงกนัไป 
กีท่อดกต็ำม 

“ผู้ส่ง” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งเป็นคู่สญัญำกบัผู้ขนส่งในสญัญำรบัขนของ 
ทำงถนนระหว่ำงประเทศ 

“ผูร้บัตรำสง่” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึง่มชีื่อระบุไวใ้นใบตรำสง่ใหเ้ป็นผูร้บัตรำส่ง
หรอืเป็นผูม้สีทิธใินกำรรบัของจำกผูข้นสง่ 

“รถ” หมำยควำมว่ำ รถยนต ์รถยนตท์ีเ่ชื่อมตดิกนั รถพ่วง และรถกึง่พ่วง 

“ของ” หมำยควำมว่ำ สงัหำริมทรัพย์ สตัว์ รวมทัง้ภำชนะขนส่งที่ผู้ส่งเป็น 
ผูจ้ดัหำมำเพื่อใชใ้นกำรขนสง่ 

“หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน” หมำยควำมว่ำ หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรให้อ ำนำจและก ำหนดกำรปฏิบัติบำงประกำรเกี่ยวกบัสทิธิพิเศษ  
ถอนเงนิในกองทุนกำรเงนิระหว่ำงประเทศ 

“ค่ำระวำง” หมำยควำมว่ำ บ ำเหน็จทีต่อ้งจ่ำยเพื่อกำรรบัขนของ 

“ค่ำธรรมเนียมกำรรบัขน” หมำยควำมว่ำ ค่ำระวำง และบรรดำค่ำธรรมเนียม 
ทีเ่กดิขึน้จำกกำรรบัขนของ 

“ใบตรำส่ง” หมำยควำมว่ำ เอกสำรที่ผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งเพื่อเป็นหลกัฐำน
แห่งสญัญำรบัขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศและเป็นหลกัฐำนในกำรรบัมอบของ 

 

มำตรำ ๔  พระรำชบญัญตันิี้ให้ใช้บงัคบัแก่กำรรบัขนของทำงถนนดว้ยรถจำก
สถำนที่ที่ผู้ขนส่งรับมอบของในรำชอำณำจักรไปยังสถำนที่ที่ระบุให้ส่งมอบของ  
นอกรำชอำณำจกัร หรอืจำกสถำนทีท่ีผู่ข้นสง่รบัมอบของนอกรำชอำณำจกัรมำยงัสถำนที่ 
ที่ระบุให้ส่งมอบของในรำชอำณำจกัร หรอืจำกสถำนที่ที่ผู้ขนส่งรบัมอบของในประเทศ
หนึ่งไปยงัสถำนที่ทีร่ะบุใหส้ง่มอบของในอกีประเทศหนึ่งโดยผ่ำนเขำ้มำในรำชอำณำจกัร 
และใหใ้ชบ้งัคบัแก่กำรรบัขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศดว้ยรถทีคู่่สญัญำฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด
เป็นผู้มีสัญชำติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จ ัดตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยไทย เวน้แต่กรณี 
ทีคู่่สญัญำระบุใหใ้ชก้ฎหมำยของประเทศอื่นหรอืกฎหมำยระหว่ำงประเทศก็ให้บงัคบั
เป็นไปตำมนัน้ 

พระรำชบญัญตันิี้ไม่ใชบ้งัคบัแก่กำรรบัขนไปรษณียภณัฑร์ะหว่ำงประเทศ 

ในกรณีทีก่ำรรบัขนของทำงถนนดว้ยรถมกีำรขนสง่ทำงอื่นดว้ย ไม่ว่ำจะเป็นทำงรถไฟ 
ทำงน ้ำ หรอืทำงอำกำศ โดยไม่มกีำรขนถ่ำยของลงจำกรถ ใหถ้อืว่ำเป็นกำรรบัขนของทำงถนน
ตำมวรรคหนึ่ง 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๕๕ 

มำตรำ ๕  พระรำชบญัญตันิี้ไม่ใชบ้งัคบัแก่กำรสญูหำย เสยีหำย หรอืส่งมอบชกัชำ้
ที่เกดิขึ้นในระหว่ำงกำรขนส่งทำงอื่นตำมมำตรำ ๔ วรรคสำม หำกผู้ขนส่งพสิูจน์ได้ว่ำ 
กำรสญูหำย เสยีหำย หรอืส่งมอบชกัชำ้นัน้มไิดเ้กดิจำกกำรกระท ำหรอืละเวน้กำรปฏบิตัิ
หน้ำที่ตำมสญัญำของผู้ขนส่ง แต่เกดิจำกเหตุอื่นซึ่งอำจเกดิขึน้ได้กบักำรขนส่งทำงอื่น  
ทัง้นี้ ใหค้วำมรบัผดิของผูข้นสง่เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๖  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมวด ๑ 

สญัญำรบัขนของทำงถนนระหวำ่งประเทศ 

   
 

มำตรำ ๗  สญัญำรบัขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ คอื สญัญำที่ผู้ขนส่งตกลง 
ที่จะด ำเนินกำรหรอืจดัให้มีกำรขนส่งของทำงถนน จำกสถำนที่ในประเทศหนึ่งไปยัง
สถำนทีใ่นอกีประเทศหนึ่งโดยผูส้ง่ตกลงทีจ่ะช ำระค่ำระวำงใหแ้ก่ผูข้นสง่ 

 

มำตรำ ๘  ขอ้ก ำหนดใดในสญัญำ ซึง่มวีตัถุประสงค์หรอืมผีลไม่ว่ำโดยตรงหรอื
โดยปรยิำยเป็นกำรปลดเปลือ้งหน้ำทีห่รอืควำมรบัผดิของผูข้นสง่ ท ำใหเ้สื่อมสทิธแิก่ผูส้่ง
หรือผู้ร ับตรำส่งตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้  หรือก ำหนดให้มีกำรท ำกำร
ประกนัภยัเพื่อประโยชน์ของผูข้นสง่ ขอ้ก ำหนดนัน้เป็นโมฆะ 

ควำมในมำตรำนี้ไม่ตัดสทิธิคู่สญัญำที่จะก ำหนดหน้ำที่และควำมรบัผิดของ 
ผูข้นสง่ไวไ้ม่ต ่ำกว่ำทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๙  กำรรบัขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ ผู้ขนส่งต้องออกใบตรำส่ง
ใหแ้ก่ผูส้ง่ 

กำรที่ผู้ขนส่งมิได้ออกใบตรำส่ง หรือใบตรำส่งมีควำมบกพร่องหรอืสูญหำย 
ย่อมไม่กระทบต่อควำมมอียู่หรอืควำมถูกตอ้งของสญัญำรบัขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ 
และใหอ้ยู่ภำยใตบ้งัคบัแห่งพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๐  ใบตรำส่งให้จดัท ำเป็นต้นฉบบัจ ำนวนสำมฉบบั โดยฉบบัที่หนึ่ง 
ใหม้อบแก่ผูส้ง่ ฉบบัทีส่องใหต้ดิไปกบัของ และฉบบัทีส่ำมใหเ้กบ็ไวท้ีผู่ข้นสง่ 

ผูส้ง่และผูข้นสง่ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกผูส้่งหรอืผูข้นสง่ ต้องลงลำยมอืชื่อ
ในใบตรำสง่ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๕๖ 

กำรลงลำยมอืชื่อตำมวรรคสอง ใหห้มำยควำมรวมถงึกำรลงลำยมอืชื่อทีป่รำกฏ
ในเอกสำรทำงโทรสำร กำรประทบัตรำ กำรใชส้ญัลกัษณ์ กำรลงลำยมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
หรอืวธิกีำรอื่นใดตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๑๑  กรณีที่มกีำรบรรทุกของไวใ้นรถต่ำงคนั หรอืเป็นของต่ำงชนิดกนั
หรอืแบ่งของทีข่นส่งออกเป็นหลำยส่วน ผูส้่งมสีทิธเิรยีกให้ผูข้นส่งออกใบตรำส่งส ำหรบั
รถแต่ละคนั ของแต่ละชนิดหรอืแต่ละส่วนแห่งของทีข่นสง่ได ้แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๑๒  ใบตรำสง่ตอ้งแสดงรำยกำร ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อและทีอ่ยู่ของผูส้ง่ 

(๒) ชื่อและทีอ่ยู่ของผูข้นสง่ และผูข้นสง่ช่วง 

(๓) ชื่อและทีอ่ยู่ของผูร้บัตรำสง่ 

(๔) สถำนทีแ่ละวนัทีอ่อกใบตรำสง่ 

(๕) สถำนทีแ่ละวนัทีร่บัมอบของ 

(๖) สถำนทีท่ีร่ะบุใหส้ง่มอบของ 

(๗) รำยละเอยีดทัว่ไปเกี่ยวกบัสภำพแห่งของ วธิีกำรในกำรบรรจุหีบห่อและ
รำยละเอียดทัว่ไปอนัเป็นที่ยอมรบัแห่งของ ในกรณีที่ของนัน้มีสภำพที่อำจก่อให้เกิด
อนัตรำยได ้

(๘) จ ำนวนหบีห่อ เครื่องหมำยพเิศษ และหมำยเลขของหบีห่อ 

(๙) น ้ำหนกัรวม หรอืปรมิำณแห่งของทีร่ะบุไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

(๑๐) ค่ำธรรมเนียมกำรรบัขน 

(๑๑) มลูค่ำแห่งของ เพื่อประโยชน์ทำงดำ้นศุลกำกร 

(๑๒) ค ำสัง่ทีจ่ ำเป็นส ำหรบัพธิกีำรทำงศุลกำกรและพธิกีำรอื่น 

(๑๓) ขอ้ควำมทีก่ ำหนดใหก้ำรรบัขนของอยู่ภำยใตบ้งัคบัแห่งพระรำชบญัญตันิี้ 
หรอืภำยใตค้วำมตกลงระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นภำค ี

 

มำตรำ ๑๓  ใบตรำสง่อำจแสดงรำยกำรดงัต่อไปนี้ดว้ยกไ็ด ้

(๑) ขอ้ควำมทีก่ ำหนดไม่ใหม้กีำรเปลีย่นถ่ำยรถ 

(๒) ค่ำธรรมเนียมที่ผู้ส่งตกลงช ำระนอกจำกค่ำธรรมเนียมกำรรับขนตำม 
มำตรำ ๑๒ (๑๐) 

(๓) จ ำนวนเงนิทีต่อ้งช ำระเมื่อมกีำรสง่มอบของ 

(๔) กำรแสดงรำคำของ และจ ำนวนเงนิทีแ่สดงถงึสว่นไดเ้สยีพเิศษในกำรสง่มอบ 

(๕) ค ำสัง่เกีย่วกบักำรประกนัภยัทีผู่ส้ง่ใหไ้วแ้ก่ผูข้นสง่ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๕๗ 

(๖) ก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรขนสง่ใหแ้ลว้เสรจ็ 

(๗) รำยกำรของเอกสำรทีไ่ดม้อบใหแ้ก่ผูข้นสง่ 

คู่สญัญำอำจแสดงรำยกำรอื่นทีเ่หน็ว่ำเป็นประโยชน์ไว้ในใบตรำสง่กไ็ด ้

 

หมวด ๒ 

หน้ำทีแ่ละสทิธขิองผูข้นสง่ 

   
 

มำตรำ ๑๔  ในกำรรบัมอบของจำกผูส้ง่ ผูข้นสง่ตอ้งตรวจสอบควำมถูกตอ้งของ
รำยกำรในใบตรำส่ง ปรมิำณ จ ำนวนและน ้ำหนัก สภำพภำยนอกแห่งของและหบีห่อที่
บรรจุของนัน้ 

ในกรณีที่ผู้ขนส่งพบว่ำของที่รบัมอบแตกต่ำงจำกรำยกำรที่ระบุไว้ ให้ผู้ขนส่ง
บนัทึกขอ้แตกต่ำงไว้ในใบตรำส่ง หำกมไิด้มกีำรบนัทกึข้อแตกต่ำงไว้ ให้ถือว่ำผู้ขนส่ง
ไดร้บัมอบของครบถว้นและของนัน้อยู่ในสภำพสมบรูณ์ 

ถ้ำผู้ขนส่งไม่สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยกำรตำมวรรคหนึ่งได ้  
ผูข้นส่งต้องบนัทกึขอ้สงวนและเหตุที่ไม่อำจตรวจสอบควำมถูกต้องไวใ้นใบตรำส่งด้วย 
หำกมไิดม้กีำรบนัทกึขอ้สงวนไว ้ใหส้นันิษฐำนว่ำของและหบีห่อนัน้อยู่ในสภำพด ีจ ำนวน
หบีห่อ เครื่องหมำยพเิศษ และหมำยเลขของหบีห่อถูกตอ้งตรงตำมทีร่ะบุไวใ้นใบตรำสง่ 

 

มำตรำ ๑๕  ก่อนทีข่องจะไปถงึสถำนทีท่ีร่ะบุใหส้ง่มอบ หำกกำรรบัขนของตำม
สญัญำกลำยเป็นพน้วสิยั หรอืโดยพฤตกิำรณ์กำรรบัขนของยงัสำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้
แต่ต้องด ำเนินกำรแตกต่ำงไปจำกสญัญำ ใหผู้ข้นสง่แจง้และถำมเอำค ำสัง่จำกผูม้สีทิธใิน
กำรจดักำรของนัน้ตำมมำตรำ ๒๕ หรอืมำตรำ ๒๖ แลว้แต่กรณี 

ถ้ำผู้ขนส่งไม่สำมำรถแจ้งและถำมเอำค ำสัง่จำกผู้มีสิทธิในกำรจัดกำรของ  
หรือได้ถำมเอำค ำสัง่แล้วแต่มิได้รับค ำสัง่จ ำกบุคคลดังกล่ำวภำยในเวลำอันควร  
ใหผู้ข้นสง่ด ำเนินกำรไดเ้ท่ำทีจ่ ำเป็นและเกดิประโยชน์แก่ผูม้สีทิธใินกำรจดักำรของนัน้ 

 

มำตรำ ๑๖  เมื่อของไปถึงสถำนที่ที่ระบุให้ส่งมอบ หำกมเีหตุที่ท ำให้ผู้ขนส่ง 
ไม่สำมำรถส่งมอบของให้แก่ผู้รบัตรำส่งได้ หรอืผู้รบัตรำส่งปฏเิสธไม่ยอมรบัมอบของ  
ให้ผู้ขนส่งแจ้งและถำมเอำค ำสัง่จำกผู้ส่ง  ทัง้นี้  ให้น ำควำมในมำตรำ ๑๕ วรรคสอง  
มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในระหว่ำงทีผู่ข้นสง่ยงัมไิดร้บัค ำสัง่จำกผูส้ง่ตำมวรรคหนึ่ง ผูร้บัตรำส่งอำจเรยีก
ใหผู้ข้นส่งส่งมอบของนัน้แก่ตนได ้แมผู้ร้บัตรำส่งจะไดป้ฏเิสธไม่ยอมรับมอบของมำก่อน
แลว้กต็ำม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๕๘ 

หำกเหตุทีท่ ำใหผู้ข้นส่งไม่สำมำรถสง่มอบของไดน้ัน้เกดิขึน้ภำยหลงัจำกทีส่ทิธิ
ในกำรจดักำรของของผู้ส่งสิน้สุดลงตำมมำตรำ ๒๖ (๑) ผู้รบัตรำส่งมสีทิธสิัง่ให้ผู้ขนส่ง 
สง่มอบของแก่บุคคลอื่น และใหถ้อืว่ำผูร้บัตรำสง่เป็นผูส้่งและบุคคลอื่นนัน้เป็นผูร้บัตรำส่ง  
ทัง้นี้ ใหน้ ำควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสองมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๗  ในกรณีที่ผู้ขนส่งไม่สำมำรถแจ้งและถำมเอำค ำสัง่จำกผู้มีสิทธิ 
ในกำรจดักำรของหรอืไดถ้ำมเอำค ำสัง่แลว้แต่มไิดร้บัค ำสัง่จำกบุคคลดงักล่ำว และถำ้ของ
ที่รบัขนนัน้เป็นของสดเสียได้หำกกำรหน่วงช้ำไว้จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ของ  
หรอืถำ้รำคำของนัน้ไม่คุม้ค่ำธรรมเนียมกำรรบัขน ผูข้นสง่อำจน ำของนัน้ออกขำยทอดตลำดได ้

เมื่อเอำของออกขำยทอดตลำดแลว้ ใหผู้ข้นส่งหกัเงนิไวเ้ป็นค่ำธรรมเนียมกำรรบัขน 
หำกมเีงนิคงเหลอืใหส้ง่มอบใหแ้ก่ผูม้สีทิธใินกำรจดักำรของนัน้โดยเรว็ 

ผูข้นสง่ตอ้งบอกกล่ำวกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งใหผู้ม้สีทิธใินกำรจดักำรของ
ทรำบโดยมชิกัชำ้ 

 

มำตรำ ๑๘  ผู้ขนส่งมสีทิธไิด้รบัค่ำใช้จ่ำยตำมสมควรอนัเกดิจำกกำรแจ้งและ
ถำมเอำค ำสัง่ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ ๑๕ หรอืมำตรำ ๑๖ และกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่จำก
ผูม้สีทิธใินกำรจดักำรของ 

 

มำตรำ ๑๙  ผู้ขนส่งชอบที่จะยึดหน่วงของไว้ก่อนได้จนกว่ำจะได้รบัช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรรบัขน หรอืจนกว่ำจะไดร้บัประกนัตำมสมควร 

 

หมวด ๓ 

หน้ำที ่สทิธ ิและควำมรบัผดิของผูส้ง่และผูร้บัตรำสง่ 

   
 

มำตรำ ๒๐  ผูส้่งต้องรบัผดิต่อผูข้นสง่ในควำมสญูหำยหรอืเสยีหำยอนัเกดิจำก
ควำมไม่ถูกตอ้งไม่ครบถว้น หรอืไม่เพยีงพอของรำยละเอยีดในใบตรำสง่ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รำยละเอยีดตำมทีร่ะบุไวใ้นมำตรำ ๑๒ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๒) 
(๒) รำยละเอยีดตำมทีร่ะบุไวใ้นมำตรำ ๑๓ 

(๓) รำยละเอยีดหรอืค ำสัง่อื่นทีผู่ส้่งใหไ้วเ้พื่อกำรออกใบตรำส่ง หรอืเพื่อจดแจง้
ไวใ้นใบตรำสง่ 

ถ้ำผู้ขนส่งได้จดแจ้งรำยละเอยีดในใบตรำส่งตำมที่ผู้ส่งร้องขอตำมวรรคหนึ่ง  
ให้ถอืว่ำผูข้นส่งไดก้ระท ำกำรดงักล่ำวในนำมของผู้ส่ง เวน้แต่ผูส้่งจะพสิจูน์ได้ว่ำผูข้นส่ง
จดแจง้รำยละเอยีดไม่ถูกตอ้งไม่ครบถว้นหรอืไม่เพยีงพอตำมทีผู่ส้ง่รอ้งขอ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๕๙ 

มำตรำ ๒๑  ผู้ส่งต้องรับผิดต่อผู้ขนส่งในควำมเสียหำยอันเกิดจำกควำม
บกพร่องในกำรบรรจุหบีห่อไม่ว่ำควำมเสยีหำยนัน้จะเกดิขึน้กบับุคคลอื่น ทรพัยส์นิของ
บุคคลอื่น หรอือุปกรณ์ที่ใช้ในกำรขนส่ง รวมทัง้ค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึ้นจำกควำมบกพร่อง 
ในกำรบรรจุหบีห่อ เวน้แต่ควำมบกพร่องนัน้จะเหน็ประจกัษ์ หรอืในกรณีทีค่วำมบกพร่อง
นัน้ไม่เห็นประจกัษ์แต่ผู้ขนส่งได้รู้ถึงควำมบกพร่องนัน้ในขณะที่รบัมอบของ และมิได้
บนัทกึขอ้สงวนตำมมำตรำ ๑๔ ไว ้

 

มำตรำ ๒๒  เพื่อประโยชน์แก่พิธีกำรทำงศุลกำกรหรือพิธีกำรอื่น ซึ่งต้อง
ด ำเนินกำรก่อนส่งมอบของ ผู้ส่งต้องแนบเอกสำรที่จ ำเป็นไปกบัใบตรำส่ง รวมทัง้จดัเอกสำร
และขอ้มลูทีผู่ข้นสง่ตอ้งกำรใหแ้ก่ผูข้นสง่ หรอืด ำเนินกำรใหผู้ข้นสง่เขำ้ถงึขอ้มลูนัน้ได้ 

ผูส้่งต้องรบัผดิต่อผูข้นส่งในควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกควำมไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
หรอืไม่เพยีงพอของเอกสำรและขอ้มูลตำมวรรคหนึ่ง เว้นแต่ควำมเสยีหำยนัน้เกดิจำก
กำรกระท ำของผูข้นสง่ 

 

มำตรำ ๒๓  ก่อนที่จะมอบของที่มีสภำพที่อำจก่อให้เกิดอนัตรำยแก่ผู้ขนส่ง  
ผู้ส่งต้องแจ้งสภำพอนัตรำยแห่งของและข้อควรระวงัให้ผู้ขนส่งทรำบ เว้นแ ต่ผู้ขนส่ง 
ไดท้รำบถงึสภำพทีอ่ำจก่อใหเ้กดิอนัตรำยแห่งของนัน้แลว้ในขณะทีร่บัมอบของ 

ถำ้ผูส้ง่ไม่แจง้สภำพอนัตรำยแห่งของและขอ้ควรระวงัใหผู้ข้นสง่ทรำบ ผูส้ง่ตอ้ง
รบัผดิต่อผู้ขนส่งในควำมเสยีหำย หรอืค่ำใช้จ่ำยอนัเกิดขึน้หรอืเป็นผลจำกกำรขนถ่ำย
ของนัน้ลงจำกรถ ท ำลำย หรอืท ำใหห้มดฤทธิต์ำมควำมจ ำเป็นแห่งกรณี 

 

มำตรำ ๒๔  ในระหว่ำงทีข่องอยู่ในควำมดแูลของผูข้นส่ง แมผู้ส้่งไดป้ฏบิตัติำม
มำตรำ ๒๓ และผู้ขนส่งได้ทรำบถึงสภำพอันตรำยแห่งของนัน้ก็ตำม แต่ถ้ำปรำกฏ 
ในภำยหลงัว่ำของนัน้จะเกิดเป็นอนัตรำยหรอืเสยีหำยต่อบุคคลอื่นหรอืทรพัย์สนิของ
บุคคลอื่นอย่ำงแน่ชดั ผูข้นสง่มสีทิธขินถ่ำยของนัน้ลงจำกรถ ท ำลำย หรอืท ำใหห้มดฤทธิ ์
ตำมควำมจ ำเป็นแห่งกรณีได ้โดยไม่ตอ้งชดใชค้่ำเสยีหำยใหแ้ก่ผูส้ง่ 

ในกรณีที่ผูข้นส่งไม่ทรำบถงึสภำพอนัตรำยแห่งของและขอ้ควรระวงั นอกจำก 
ผูข้นสง่มสีทิธดิ ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งแลว้ ใหม้สีทิธเิรยีกรอ้งค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำร
จำกผูส้ง่ดว้ย 

 

มำตรำ ๒๕  ในระหว่ำงทีข่องอยู่ในควำมดูแลของผูข้นส่ง ผูส้่งมสีทิธสิัง่ใหผู้ข้นส่ง
เปลีย่นแปลงกำรขนสง่ โดยหยุดกำรขนสง่ ส่งของกลบัคนืสถำนทีร่บัมอบของ เปลีย่นสถำนที่
สง่มอบของ หรอืสง่มอบของแก่ผูร้บัตรำสง่อื่นทีม่ใิช่ผูร้บัตรำสง่ซึง่ระบุไวใ้นใบตรำสง่ 
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ในกรณีที่กำรเปลี่ยนแปลงนัน้ไม่อยู่ในวสิยัที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ผู้ขนส่งต้อง
แจ้งผู้ส่งทรำบโดยทันทีเพื่อท ำควำมตกลงใหม่ หำกไม่สำมำรถตกลงกนัได้ให้ส่งของ
กลบัคนืสถำนทีร่บัมอบของ 

เมื่อผู้ขนส่งได้ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งหรอืวรรคสองแล้ว ผู้ขนส่งชอบที่จะ
ได้รบัค่ำธรรมเนียมกำรรบัขนตำมส่วนที่ได้ด ำเนินกำร รวมทัง้ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกิดขึ้น
เพรำะเหตุหยุดกำรขนส่ง ส่งของกลบัคนืสถำนทีร่บัมอบของ เปลีย่นสถำนที่ส่งมอบของ 
หรอืสง่มอบของแก่ผูร้บัตรำสง่อื่นทีม่ใิช่ผูร้บัตรำสง่ซึง่ระบุไวใ้นใบตรำสง่ 

ควำมในมำตรำนี้ไม่ใชบ้งัคบัแก่กรณีทีผู่ส้ง่ไดก้ ำหนดไวใ้นใบตรำส่ง ใหผู้ร้บัตรำส่ง
เป็นผูม้สีทิธใินกำรจดักำรของนบัแต่เวลำทีไ่ดม้กีำรออกใบตรำสง่ 

 

มำตรำ ๒๖  สทิธขิองผูส้ง่ในกำรจดักำรของตำมมำตรำ ๒๕ ย่อมสิน้สดุลง เมื่อ 

(๑) ของไปถึงสถำนที่ที่ระบุให้ส่งมอบ และผู้รบัตรำส่งได้เรยีกให้ผู้ขนส่งส่งมอบ
ของนัน้ หรอืเรยีกใหผู้ข้นสง่มอบใบตรำสง่ฉบบัทีส่องและไดร้บัมอบใบตรำสง่นัน้แลว้ หรอื 

(๒) มกีำรสง่มอบของใหแ้ก่ผูร้บัตรำสง่ 

เมื่อสทิธขิองผูส้ง่สิน้สดุลงแลว้ ใหผู้ข้นสง่ปฏบิตัติำมค ำสัง่ของผูร้บัตรำสง่  

 

มำตรำ ๒๗  เมื่อผูร้บัตรำสง่ไดร้บัมอบของ หำกเหน็ประจกัษ์ว่ำของนัน้ไดส้ญูหำย
บำงส่วนหรอืเสยีหำย ผู้รบัตรำส่งต้องโต้แย้งเป็นหนังสอืแก่ผู้ขนส่งถึงกำรสูญหำยหรอื
สภำพแห่งของทีเ่สยีหำยในขณะทีร่บัมอบของ หำกกำรสญูหำยบำงส่วนหรอืเสยีหำยนัน้
ไม่เหน็ประจกัษ์ ผูร้บัตรำส่งต้องโตแ้ยง้เป็นหนังสอืต่อผูข้นสง่ภำยในเจด็วนัท ำกำรนับแต่
วนัทีไ่ดร้บัมอบของ 

ในกรณีที่ผู้รบัตรำส่งมิได้โต้แย้งเป็นหนังสอืตำมวรรคหนึ่ง ให้สนันิษฐำนว่ำ 
ผูข้นสง่ไดส้ง่มอบของถูกตอ้งตำมทีร่ะบุไวใ้นใบตรำสง่ 

 

หมวด ๔ 

ควำมรบัผดิและขอ้ยกเวน้ควำมรบัผดิของผูข้นสง่ 

   
 

มำตรำ ๒๘  ผู้ขนส่งต้องรบัผดิต่อผู้ส่งหรอืผู้รบัตรำส่ง แล้วแต่กรณี ในกำรที่
ของสญูหำย เสยีหำย หรอืส่งมอบชกัช้ำ ซึ่งได้เกดิขึน้ตัง้แต่ผูข้นส่งได้รบัมอบของจนถึง
เวลำทีไ่ดส้ง่มอบของนัน้ 

กำรสง่มอบชกัชำ้ คอื 

(๑) ผูข้นสง่ไม่สำมำรถสง่มอบของไดภ้ำยในเวลำทีก่ ำหนด 
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(๒) ผู้ขนส่งไม่สำมำรถส่งมอบของได้ภำยในเวลำอันควร ในกรณีที่มิได้
ก ำหนดเวลำสง่มอบไว ้ ทัง้นี้ ใหค้ ำนึงถงึพฤตกิำรณ์แห่งกรณีประกอบดว้ย 

 

มำตรำ ๒๙  ในกรณีที่ได้ล่วงพน้ก ำหนดเวลำส่งมอบของหรอืก ำหนดเวลำอนัควร
ทีจ่ะสง่มอบของ แลว้แต่กรณี ใหผู้ส้ง่หรอืผูร้บัตรำสง่มสีทิธอิย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รบัของ 

(๒) รบัของและเรยีกค่ำเสยีหำยอนัเป็นผลมำจำกกำรสง่มอบชกัช้ำ หรอื 

(๓) ไม่รบัของและเรยีกค่ำเสยีหำยอนัเป็นผลมำจำกกำรสง่มอบชกัชำ้ 

ในกรณีทีก่ ำหนดเวลำส่งมอบของไดล่้วงพน้ไปแลว้ไม่น้อยกว่ำสำมสบิวนันบัแต่
วนัครบก ำหนดเวลำสง่มอบของ หรอืก ำหนดเวลำอนัควรทีจ่ะสง่มอบของไดล่้วงพน้ไปแลว้
ไม่น้อยกว่ำหกสบิวนันับแต่วนัทีผู่ข้นสง่ไดร้บัมอบของนัน้ ใหถ้อืว่ำของนัน้ไดส้ญูหำยโดย
สิน้เชงิ ผูส้ง่หรอืผูร้บัตรำสง่มสีทิธเิรยีกค่ำสนิไหมทดแทนเสมอืนว่ำของนัน้ไดส้ญูหำยโดย
สิน้เชงิ เวน้แต่จะปรำกฏหลกัฐำนแสดงใหเ้หน็ว่ำของนัน้ยงัมไิดส้ญูหำย 

ถำ้ผูข้นส่งไดข้องนัน้มำภำยหลงัเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นวรรคสอง ใหผู้ข้นสง่แจง้ให้
ผู้ส่งหรอืผู้รบัตรำส่งทรำบ หำกผู้ส่งหรือผู้รบัตรำส่งประสงค์จะรบัของนัน้ ให้ผู้ขนส่ง  
สง่มอบของให ้หำกผูส้ง่หรอืผูร้บัตรำส่งไดร้บัค่ำสนิไหมทดแทนไปแลว้ ใหบุ้คคลดงักล่ำว 
แล้วแต่กรณี คืนค่ำสินไหมทดแทนแก่ผู้ขนส่ง  ทัง้นี้  ไม่เป็นกำรตัดสิทธิเรียกร้อง 
ค่ำสนิไหมทดแทนในควำมสญูหำยบำงสว่น ควำมเสยีหำย หรอืกำรสง่มอบชกัชำ้ 

หำกผูส้ง่หรอืผูร้บัตรำสง่ไม่ใชส้ทิธขิองตนตำมวรรคสำมภำยในสำมสบิวนันบัแต่
วนัทีไ่ด้รบัแจง้กำรไดข้องนัน้มำ ใหผู้้ขนส่งมสีทิธจิดักำรของตำมกฎหมำยที่บงัคบัใช ้ณ 
สถำนทีท่ีข่องนัน้อยู่ 

 

มำตรำ ๓๐  ผู้ขนส่งต้องรบัผิดในควำมเสียหำยอนัเกิดจำกกำรกระท ำหรือ 
ละเวน้กำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมสญัญำของลกูจำ้งและตวัแทนของตน รวมทัง้ผูข้นสง่ช่วง 

 

มำตรำ ๓๑  ผู้ขนส่งจะอ้ำงเหตุสภำพบกพร่องของรถที่ใช้ในกำรรบัขนเพื่อให้
ตนหลุดพน้จำกควำมรบัผดิมไิด ้

 

มำตรำ ๓๒  ผู้ขนส่งไม่ต้องรบัผดิในกำรที่ของสูญหำย เสยีหำย หรอืส่งมอบชกัช้ำ 
หำกพสิจูน์ได้ว่ำกำรสูญหำย เสยีหำย หรอืส่งมอบชกัช้ำนัน้เกดิขึน้หรอืเป็นผลจำกเหตุ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เหตุสดุวสิยั 

(๒) สภำพแห่งของนัน้เอง 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๖๒ 

(๓) กำรกระท ำโดยจงใจหรอืประมำทเลนิเล่อของผูส้ง่หรอืผูร้บัตรำสง่ หรอื 

(๔) กำรปฏบิตัิตำมค ำสัง่ของผู้ส่งหรอืผู้รบัตรำส่ง แลว้แต่กรณี เว้นแต่เป็นผล
จำกกำรกระท ำหรอืละเวน้กำรปฏบิตัหิน้ำที่โดยมชิอบ หรอืควำมประมำทเลนิเล่อของผูข้นส่ง 
หรอืบุคคลทีผู่ข้นสง่ตอ้งร่วมรบัผดิตำมมำตรำ ๓๐ 

 

มำตรำ ๓๓  ผูข้นสง่ไม่ตอ้งรบัผดิในกำรทีข่องสญูหำย เสยีหำย หรอืสง่มอบชกัช้ำ 
หำกพสิจูน์ไดว้่ำกำรสญูหำย เสยีหำย หรอืสง่มอบชกัชำ้นัน้ เกดิขึน้หรอืเป็นผลจำกสภำพ
ควำมเสีย่งภยัพเิศษ ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ส่งได้มอบของโดยไม่บรรจุหีบห่อ หรือสภำพหีบห่อบกพร่องหรือ 
ไม่เหมำะสม อนัท ำใหข้องนัน้เสือ่มสภำพหรอืเสยีหำย 

(๒) ผูส้่งไดม้อบของโดยไม่ท ำเครื่องหมำย หรอืไม่ระบุจ ำนวนหบีห่อใหช้ดัเจน
หรอืใหค้รบถว้น 

(๓) กำรใช้รถที่ไม่มีวัสดุคลุมสินค้ำ ซึ่งได้ตกลงและได้จดแจ้งในใบตรำส่ง  
เวน้แต่ปรำกฏว่ำของนัน้มปีรมิำณลดลงอย่ำงผดิปกตหิรอืของทีเ่ป็นหบีห่อสญูหำย 

(๔) กำรยกขน กำรบรรทุก กำรจดัเรยีง หรอืกำรขนถ่ำยของซึ่งได้กระท ำโดย 
ผูส้ง่ ผูร้บัตรำสง่หรอืตวัแทนของบุคคลดงักล่ำว 

(๕) กำรขนส่งของทีง่่ำยต่อควำมสญูหำย หรอืเสยีหำย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่จำก
กำรแตกหกั เป็นสนิม เน่ำเป่ือย แห้ง รัว่ หรอืกำรกระท ำของแมลงหรอืสตัว์อื่น  ทัง้นี้  
ถ้ำกำรขนส่งนัน้ไดใ้ช้รถที่มอีุปกรณ์พเิศษเพื่อควบคุมอุณหภูมหิรอืควำมชืน้ของอำกำศ  
ผู้ขนส่งต้องพิสูจน์ด้วยว่ำตนได้ปฏิบตัิตำมหน้ำที่ที่พึงกระท ำในกำรใช้และบ ำรุงรกัษำ
อุปกรณ์นัน้ รวมทัง้ตำมค ำสัง่พเิศษทีต่นไดร้บัมำครบถว้นแลว้ หรอื 

(๖) กำรรบัขนปศุสตัว์ โดยผู้ขนส่งต้องพิสูจน์ด้วยว่ำตนได้ปฏิบัติตำมหน้ำที่ 
ทีพ่งึกระท ำ รวมทัง้ตำมค ำสัง่พเิศษทีต่นไดร้บัมำครบถว้นแลว้ 

 

หมวด ๕ 

กำรคดิค่ำสนิไหมทดแทนและขอ้จ ำกดัควำมรบัผดิของผูข้นสง่ 

   
 

มำตรำ ๓๔  ในกรณีของทีร่บัขนสญูหำย เสยีหำย หรอืสง่มอบชกัชำ้ ใหผู้ข้นส่ง
ชดใชค้่ำสนิไหมทดแทนแก่ผูส้ง่หรอืผูร้บัตรำสง่ 

กำรค ำนวณค่ำสินไหมทดแทนในกรณีของที่รับขนสูญหำยหรือเสียหำย  
ให้ค ำนวณจำกรำคำตลำดซือ้ขำยสนิคำ้ล่วงหน้ำ หำกไม่มรีำคำดงักล่ำว ใหค้ ำนวณตำม



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๖๓ 

รำคำตลำดในขณะนัน้ แต่ถ้ำไม่มีทัง้รำคำตลำดซื้อขำยสนิค้ำล่วงหน้ำและรำคำตลำด  
ใหค้ ำนวณตำมรำคำปกตแิห่งของนัน้ ณ สถำนทีแ่ละเวลำทีผู่ข้นสง่ไดร้บัมอบของ 

ในกรณีที่ของสูญหำยสิ้นเชิง ผู้ขนส่งต้องชดใช้ค่ำธรรมเนียมกำรรับขน  
และค่ำภำษีอำกรเตม็ตำมจ ำนวนเพิม่ดว้ย แต่หำกของนัน้ไดส้ญูหำยบำงสว่น ใหผู้ข้นส่ง
ชดใชต้ำมสว่นแห่งของทีส่ญูหำย 

 

มำตรำ ๓๕  เพื่อประโยชน์แก่กำรค ำนวณควำมรบัผิดตำมพระรำชบญัญัตินี้ 
กำรแปลงหน่วยสทิธพิเิศษถอนเงนิให้เป็นสกุลเงนิบำท ให้ค ำนวณ ณ เวลำอนัเป็นฐำน
ของกำรค ำนวณค่ำสนิไหมทดแทนตำมมำตรำ ๓๔ โดยใชอ้ตัรำแลกเปลีย่นตำมประกำศ
ของธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 

มำตรำ ๓๖  ในกรณีของทีร่บัขนสญูหำยหรอืเสยีหำยไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงสว่น 
ให้จ ำกดัควำมรบัผดิของผู้ขนส่งไวไ้ม่เกนิกโิลกรมัละแปดจุดสำมสำมหน่วยสทิธพิิเศษ
ถอนเงนิต่อน ้ำหนกัทัง้หมดแห่งของทีส่ญูหำยหรอืเสยีหำยนัน้ 

ในกรณีที่มีกำรส่งมอบชักช้ำ ให้จ ำกัดควำมรับผิดของผู้ขนส่งไว้ไม่ เกิน
ค่ำธรรมเนียมกำรรบัขน 

 

มำตรำ ๓๗  บทบญัญตัใินมำตรำ ๓๖ มใิหน้ ำมำใชบ้งัคบัแก่กรณี ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อผู้ส่งได้แจ้งรำคำของไว้ก่อนที่ผู้ขนส่งรบัมอบของ พร้อมทัง้ได้ช ำระ

ค่ำธรรมเนียมเพิม่เตมิตำมจ ำนวนทีต่กลงกบัผูข้นส่ง โดยไดแ้สดงรำคำของไวใ้นใบตรำส่งแลว้ 
ให้ผู้ขนส่งรบัผิดเท่ำรำคำที่แสดงไว้ในใบตรำส่ง หรอืตำมส่วนที่สูญหำยหรอืเสยีหำย 
แลว้แต่กรณี 

(๒) เมื่อผู้ส่งแจ้งจ ำนวนเงนิส่วนได้เสยีพเิศษอนัเนื่องจำกของนัน้อำจสูญหำย 
เสยีหำย หรอืส่งมอบชกัช้ำ ก่อนที่ผู้ขนส่งรบัมอบของ พร้อมทัง้ได้ช ำระค่ำธรรมเนียม
เพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ตกลงกบัผู้ขนส่ง โดยได้แสดงจ ำนวนเงนิส่วนได้เสียพิเศษไว้ใน 
ใบตรำส่งแล้ว ให้ผูข้นส่งรบัผดิเพื่อควำมเสยีหำยอื่นซึ่งสำมำรถพสิจูน์ได้  ทัง้นี้ ไม่เกนิ
จ ำนวนเงนิสว่นไดเ้สยีพเิศษทีแ่สดงไวใ้นใบตรำสง่ 

(๓) เมื่อกำรสญูหำย เสยีหำย หรอืส่งมอบชกัชำ้ทีเ่กดิขึน้นัน้เป็นผลจำกกำรที่ 
ผูข้นสง่ ลูกจำ้ง หรอืตวัแทนของผูข้นส่ง หรอืผูข้นสง่ช่วงกระท ำกำรโดยเจตนำใหเ้กดิกำร
สญูหำย เสยีหำย หรอืสง่มอบชกัชำ้ หรอืละเลยไม่เอำใจใส ่ทัง้ทีรู่ว้่ำกำรสญูหำย เสยีหำย 
หรือส่งมอบชักช้ำนั ้นอำจเกิดขึ้นได้ ให้ผู้ขนส่งรับผิดต่อผู้ส่งหรือผู้ร ับตรำส่งตำม  
ควำมเสยีหำยทีแ่ทจ้รงิ 
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หมวด ๖ 

กำรใชส้ทิธเิรยีกรอ้งและกำรระงบัขอ้พพิำท 

   
 

มำตรำ ๓๘  กำรใชส้ทิธเิรยีกร้องที่เกิดขึน้จำกกำรรบัขนของทำงถนนระหว่ำง
ประเทศตำมพระรำชบญัญัตินี้ ให้หมำยรวมถึงกำรใช้สทิธเิรยีกรอ้งต่อลูกจ้ำง ตัวแทน 
หรอืผูข้นสง่ช่วงดว้ยไม่ว่ำสทิธเิรยีกรอ้งนัน้มำจำกมลูสญัญำหรอืมลูละเมดิ 

ลูกจำ้ง ตวัแทน หรอืผู้ขนส่งช่วงมสีทิธยิกขอ้ต่อสูข้องผู้ขนส่งตำมที่ก ำหนดใน
พระรำชบญัญตันิี้ข ึน้ต่อสูผู้ใ้ชส้ทิธเิรยีกรอ้งไดด้ว้ย 

 

มำตรำ ๓๙  ใหศ้ำลทรพัยส์นิทำงปัญญำและกำรคำ้ระหว่ำงประเทศเป็นศำลทีม่ี
เขตอ ำนำจตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

โจทก์อำจฟ้องคดอีนัเกดิจำกกำรรบัขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะ 
มมีูลจำกสญัญำหรอืมูลละเมดิ โดยยื่นต่อศำลในประเทศที่มคีวำมตกลงกบัประเทศไทย
เกี่ยวกบักำรรบัขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ ซึง่เป็นศำลที่มเีขตอ ำนำจพจิำรณำคดี
ดงักล่ำวตำมกฎหมำยของประเทศนัน้ได ้ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ศำลในประเทศทีเ่ป็นจุดเริม่ตน้หรอืจุดปลำยทำงของกำรรบัขนของ 

(๒) ศำลในประเทศทีข่องสญูหำยหรอืเกดิควำมเสยีหำยขึน้ 

(๓) ศำลในประเทศทีเ่ป็นทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ของผูข้นสง่ 

(๔) ศำลในประเทศทีโ่จทกม์ภีูมลิ ำเนำ 

 

มำตรำ ๔๐  ในกรณีที่คู่ส ัญญำรบัขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศได้ฟ้อง
คู่สญัญำอกีฝ่ำยหนึ่งเพื่อใช้สทิธเิรยีกรอ้งตำมมูลสญัญำและมูลละเมดิ หรอืเฉพำะมูลละเมดิ 
ต่อศำลที่มเีขตอ ำนำจตำมพระรำชบญัญตัินี้แล้ว หำกบุคคลภำยนอกซึ่งได้รบัควำมเสยีหำย
จำกกำรรบัขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศในมูลละเมดิเดยีวกนั ได้ฟ้องคู่สญัญำต่อศำลอื่น 
ทีม่เีขตอ ำนำจ และศำลนัน้เหน็สมควรใหพ้จิำรณำคดรีวมกนั หรอืบุคคลภำยนอกรอ้งขอไม่ว่ำ
ในเวลำใด ๆ ก่อนที่ศำลมคี ำพพิำกษำ และถ้ำศำลเหน็ว่ำคดเีหล่ำนัน้เกี่ยวเนื่องกนักใ็ห้
ศำลมีอ ำนำจสัง่ให้โอนคดีดังกล่ำวไปรวมพิจำรณำกบัคดีระหว่ำงคู่สญัญำต่อศำลที่มี 
เขตอ ำนำจตำมพระรำชบญัญตันิี้ได ้แต่ศำลจะมคี ำสัง่ก่อนทีจ่ะไดร้บัควำมยนิยอมจำกศำล
ทีม่เีขตอ ำนำจตำมพระรำชบญัญตันิี้มไิด ้

 

มำตรำ ๔๑  คู่ส ัญญำอำจตกลงเป็นหนังสือให้ระงับข้อพิพำทโดยกำร
อนุญำโตตุลำกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยอนุญำโตตุลำกำร 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๖๕ 

มำตรำ ๔๒  บรรดำสทิธเิรยีกร้องอนัเกดิจำกกำรรบัขนของทำงถนนระหว่ำง
ประเทศไม่ว่ำจะมมีลูจำกสญัญำหรอืมลูละเมดิ ใหม้กี ำหนดอำยุควำมหนึ่งปี 

กำรนับอำยุควำมกรณีของสูญหำย เสียหำย หรือส่งมอบชักช้ำ ให้เริ่มนับ
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กรณีของสญูหำยบำงสว่น เสยีหำย หรอืส่งมอบชกัชำ้ ใหเ้ริม่นับตัง้แต่วนัที่
ผูข้นสง่ไดส้ง่มอบของใหแ้ก่ผูร้บัตรำสง่ 

(๒) กรณีของสูญหำยสิน้เชงิ ให้เริม่นับตัง้แต่เมื่อพ้นก ำหนดสำมสบิวนันับแต่ 
วนัครบก ำหนดเวลำส่งมอบของ หรอืหำกไม่มีก ำหนดวนัส่งมอบของ ให้เริม่นับตัง้แต่ 
เมื่อพน้ก ำหนดหกสบิวนันบัแต่วนัทีผู่ข้นสง่ไดร้บัมอบของจำกผูส้ง่ 

กำรนับอำยุควำมในกรณีอื่นนอกจำกควำมในวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตำมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์

 

มำตรำ ๔๓  สทิธเิรยีกร้องตำมมำตรำ ๔๒ อนัเกดิจำกกำรกระท ำหรอืละเว้น
กำรปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยมชิอบของผูข้นสง่ ลกูจำ้ง ตวัแทน หรอืผูข้นสง่ช่วง ใหม้กี ำหนดอำยุ
ควำมสำมปีนบัตัง้แต่วนัครบก ำหนดเวลำสง่มอบของ หรอืหำกไม่มกี ำหนดวนัสง่มอบของ 
ใหเ้ริม่นบัตัง้แต่เมื่อพน้ก ำหนดหกสบิวนันบัแต่วนัทีผู่ข้นสง่ไดร้บัมอบของจำกผูส้ง่ 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๔๔  พระรำชบญัญตันิี้ไม่ใชบ้งัคบัแก่สญัญำรบัขนของทำงถนนระหว่ำง
ประเทศทีผู่ข้นสง่ไดร้บัมอบของไวแ้ลว้ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

ยิง่ลกัษณ์  ชนิวตัร 

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๖๖ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติฉบบันี้ คือ โดยที่ประเทศไทย 
ยงัไม่มหีลกัเกณฑท์ีใ่ชบ้งัคบัแก่สทิธ ิหน้ำที ่และควำมรบัผดิของผูส้ง่ ผูข้นส่ง ผูร้บัตรำส่ง 
และบุคคลอื่นทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบักำรรบัขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ ในขณะทีก่ำร
รบัขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศได้เพิ่มมำกขึ้น เนื่องจำกประเทศไทยได้ขยำย
ควำมสมัพนัธ์ทำงกำรคำ้และกำรลงทุนกบัต่ำงประเทศออกไปอย่ำงกวำ้งขวำง สมควรให้มี
กฎหมำยก ำหนดสทิธิ หน้ำที่ และควำมรบัผิดในเรื่องกำรรบัขนของทำงถนนระหว่ำง
ประเทศเป็นกำรเฉพำะเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกทำงด้ำนกำรค้ำและกำรขนส่งระหว่ำง
ประเทศ อีกทัง้ยังเป็นกำรช่วยให้ผู้ประกอบกำรรบัขนของทำงถนนของประเทศไทย
สำมำรถแข่งขนัในกำรให้บริกำรขนส่งระหว่ำงประเทศได้มำกขึ้น  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 
 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๖๗ 

พระรำชบญัญตั ิ

กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขนสง่ขำ้มพรมแดน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๐ มนีำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เป็นปีที ่๖๘ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรมีกฎหมำยว่ำด้วยกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่ง
ขำ้มพรมแดน 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตักิำรอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรขนสง่ขำ้มพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“กำรขนส่งขำ้มพรมแดน” หมำยควำมว่ำ กำรน ำเขำ้มำใน กำรส่งออกไปนอก 

หรือกำรน ำผ่ำนรำชอำณำจักร ซึ่งสัตว์ พืช หรือของอื่นใดผ่ำนด่ำนพรมแดนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร หรือกำรเดินทำงเข้ำมำในหรือออกไปนอกรำชอำณำจักร 
ของบุคคล พำหนะ ผู้ควบคุมพำหนะ และคนประจ ำพำหนะตำมช่องทำงด่ำนตรวจคน 
เข้ำเมือง เขตท่ำ สถำนี หรือท้องที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง  ทัง้นี้ ในบรเิวณ
พรมแดนระหว่ำงรำชอำณำจกัรกบัต่ำงประเทศ 

“ควำมตกลง” หมำยควำมว่ำ ควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลไทยกับรัฐบำล
ต่ำงประเทศเกีย่วกบักำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขนสง่ขำ้มพรมแดน 

                                                                                 

๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนที ่๓๐ ก/หน้ำ ๑/๒๙ มนีำคม ๒๕๕๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๖๘ 

“พิธกีำร” หมำยควำมว่ำ กำรด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่ควบคุมร่วมกนั 
ตำมกฎหมำยที่เกีย่วขอ้งกบักำรน ำเขำ้ กำรส่งออก กำรน ำผ่ำน กำรก ำกบั กำรควบคุม 
กำรตรวจสอบ กำรอนุญำต และกำรอนุมตัิกำรเข้ำ กำรพกัอำศยัอยู่ และกำรออกนอก
รำชอำณำจักรของบุคคล สัตว์ พืช ของ ตลอดจนพำหนะ ผู้ควบคุมพำหนะ และ 
คนประจ ำพำหนะทีใ่ชข้นสง่สิง่ดงักล่ำว 

“พื้นที่ควบคุมร่วมกนั” หมำยควำมว่ำ พื้นที่ควบคุมร่วมกนัในรำชอำณำจกัร 
และพืน้ทีค่วบคุมร่วมกนันอกรำชอำณำจกัร 

“พื้นที่ควบคุมร่วมกนัในรำชอำณำจกัร” หมำยควำมว่ำ พื้นทีใ่นรำชอำณำจกัร 
ทีร่ฐับำลไทยก ำหนดใหเ้ป็นพืน้ทีส่ ำหรบัด ำเนินพธิกีำรร่วมกนัของเจำ้หน้ำที่ 

“พืน้ทีค่วบคุมร่วมกนันอกรำชอำณำจกัร” หมำยควำมว่ำ พืน้ทีน่อกรำชอำณำจกัร
ที่รฐับำลประเทศภำคตีำมควำมตกลงก ำหนดให้เป็นพื้นที่ส ำหรบัด ำเนินพธิกีำรร่วมกนั
ของเจำ้หน้ำที ่

“หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนของรฐับำลไทยทีม่อี ำนำจหน้ำที่
ในกำรด ำเนินพธิกีำรในพืน้ทีค่วบคุมร่วมกนั 

“เจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ เจ้ำหน้ำที่ของรฐับำลไทยที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำร
ด ำเนินพิธีกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรฐับำลประเทศภำคีตำมควำมตกลงที่เข้ำมำด ำเนิน  
พธิกีำรในพืน้ทีค่วบคุมร่วมกนั 

“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๔  เพื่อประโยชน์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่งขำ้มพรมแดน
ตำมควำมตกลงใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมโดยควำมเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรี
มอี ำนำจประกำศก ำหนดให้พื้นที่ในเขตศุลกำกร สถำนี ท่ำเรอื หรอืพื้นที่หนึ่ งพื้นที่ใด 
ทีเ่หมำะสมส ำหรบักำรด ำเนินพธิกีำร เป็นพืน้ทีค่วบคุมร่วมกนัในรำชอำณำจกัร 

เมื่อได้ก ำหนดพื้นทีค่วบคุมร่วมกนัในรำชอำณำจกัรตำมวรรคหนึ่งและรฐับำล
ของประเทศภำคีตำมควำมตกลงได้แจ้งพื้นที่ที่ก ำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกัน 
นอกรำชอำณำจักรให้รัฐบำลไทยทรำบแล้วให้หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องด ำเนินกำร 
เพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินพธิกีำรอย่ำงเบด็เสรจ็ในพืน้ทีค่วบคุมร่วมกนั 

 

มำตรำ ๕  กำรด ำเนินพิธีกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรฐับำลไทยในพื้นที่ควบคุม
ร่วมกนันอกรำชอำณำจกัรใหถ้อืว่ำเป็นกำรด ำเนินพธิกีำรในรำชอำณำจกัร 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๖๙ 

มำตรำ ๖  เจ้ำหน้ำที่ของรฐับำลประเทศภำคีตำมควำมตกลงสำมำรถด ำเนิน 
พิธีกำรตำมกฎหมำยของประเทศภำคีนัน้ในพื้นที่ควบคุมร่วมกนัในรำชอำณำจกัรได ้ 
โดยขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินพิธกีำรของเจ้ำหน้ำที่ดงักล่ำวต้องเป็นไปตำม
ขอ้ตกลงที่รฐับำลไทยได้ท ำไว้กบัรฐับำลของประเทศภำคตีำมควำมตกลงส ำหรบักำร
ด ำเนินพธิกีำรในพืน้ทีค่วบคุมร่วมกนัแต่ละแห่ง 

ใหเ้จำ้หน้ำทีข่องรฐับำลประเทศภำคตีำมควำมตกลงไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเขำ้เมอืง ส ำหรบักำรเขำ้มำในพื้นที่ควบคุมร่วมกนัในรำชอำณำจกัร
เพื่อด ำเนินพิธกีำรตำมวรรคหนึ่ง  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำรและเงื่อนไขที่รฐัมนตร ี
ว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 

มำตรำ ๗  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในพื้นที่ควบคุมร่วมกันในรำชอำณำจักร 
เจ้ำหน้ำที่ของรฐับำลประเทศภำคตีำมควำมตกลงต้องแสดงบตัรประจ ำตวัซึ่งออกโดย
รฐับำลของประเทศภำคตีำมควำมตกลงนัน้แก่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

มำตรำ ๘  ใหเ้จำ้หน้ำทีข่องรฐับำลประเทศภำคตีำมควำมตกลงทีด่ ำเนินพธิกีำร
ในพืน้ทีค่วบคุมร่วมกนัในรำชอำณำจกัรเป็นเจำ้พนกังำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 

มำตรำ ๙  กำรกระท ำควำมผดิเกีย่วกบักำรขนส่งขำ้มพรมแดนในพืน้ทีค่วบคุม
ร่วมกนันอกรำชอำณำจกัรและเป็นควำมผดิตำมกฎหมำยไทย ให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำ
ควำมผดิในรำชอำณำจกัร 

 

มำตรำ ๑๐  กำรด ำเนินกำรในกรณีที่มกีำรกระท ำควำมผดิเกี่ยวกบักำรขนส่ง
ขำ้มพรมแดนทีเ่จำ้หน้ำทีต่รวจพบในพืน้ทีค่วบคุมร่วมกนัในรำชอำณำจกัร ใหเ้ป็นไปตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ เป็นกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยไทย ให้เจ้ำหน้ำที่ 
ของรฐับำลไทยด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 

(๒) ในกรณีที่เป็นกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยของประเทศภำคีตำม 
ควำมตกลงและเจ้ำหน้ำที่ของรฐับำลประเทศภำคีตำมควำมตกลงร้องขอ ให้เจ้ำหน้ำที่
ของรฐับำลไทยสง่บุคคล สตัว ์พชื ของ ตลอดจนพำหนะ ผูค้วบคุมพำหนะ และคนประจ ำ
พำหนะทีใ่ชข้นสง่สิง่ดงักล่ำวกลบัไปยงัประเทศภำคตีำมควำมตกลง 

(๓) ในกรณีที่เป็นกำรกระท ำควำมผดิทัง้ตำมกฎหมำยไทยและกฎหมำยของ
ประเทศภำคตีำมควำมตกลง ใหเ้จำ้หน้ำที่ของรฐับำลไทยด ำเนินกำรตำมกฎหมำยไทย 
และเมื่อด ำเนินกำรเสรจ็แลว้ใหร้ำยงำนผลกำรด ำเนินกำรใหเ้จำ้หน้ำทีข่องรฐับำลประเทศภำคี
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 ๓๗๐ 

ตำมควำมตกลงทรำบ และถ้ำเจ้ำหน้ำที่ของรฐับำลประเทศภำคตีำมควำมตกลงร้องขอ 
เจ้ำหน้ำที่ของรฐับำลไทยจะส่งบุคคล สตัว ์พชื ของ ตลอดจนพำหนะ ผู้ควบคุมพำหนะ 
และคนประจ ำพำหนะทีใ่ชข้นสง่สิง่ดงักล่ำวกลบัไปยงัประเทศภำคตีำมควำมตกลงเมื่อได้
มกีำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยไทยเสรจ็แลว้กไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๑  กำรด ำเนินกำรในกรณีที่มกีำรกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยไทย 
ที่เกี่ยวกับกำรขนส่งข้ำมพรมแดนที่เจ้ำหน้ำที่ตรวจพบในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน  
นอกรำชอำณำจักร ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐบำลไทยร้องขอต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐบำล  
ประเทศภำคตีำมควำมตกลงใหส้ง่บุคคล สตัว ์พชื ของ ตลอดจนพำหนะผูค้วบคุมพำหนะ 
และคนประจ ำพำหนะที่ใช้ขนส่งสิง่ดังกล่ำวกลบัมำยังรำชอำณำจกัร เพื่อด ำเนินกำร 
ตำมกฎหมำยไทยต่อไป 

กำรด ำเนินกำรในกรณีที่มีกำรกระท ำควำมผิดทัง้ตำมกฎหมำยไทยและ
กฎหมำยของประเทศภำคตีำมควำมตกลงทีเ่กีย่วกบักำรขนส่งขำ้มพรมแดนทีเ่จำ้หน้ำที่
ตรวจพบในพื้นที่ควบคุมร่วมกนันอกรำชอำณำจกัรเจ้ำหน้ำที่ของรฐับำลไทยจะรอ้งขอ 
ต่อเจำ้หน้ำทีข่องรฐับำลประเทศภำคตีำมควำมตกลงใหส้ง่บุคคล สตัว ์พชื ของ ตลอดจน
พำหนะ ผู้ควบคุมพำหนะ และคนประจ ำพำหนะที่ใช้ขนส่งสิ่งดังกล่ำวกลับมำยัง
รำชอำณำจกัร เพื่อด ำเนินกำรตำมกฎหมำยไทยกไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๒  ให้รฐัมนตรีมีอ ำนำจออกระเบียบเพื่อก ำหนดวิธีปฏิบัติหน้ำที ่
ของเจำ้หน้ำทีข่องรฐับำลไทยในพืน้ทีค่วบคุมร่วมกนั ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรปฏิบตัิหน้ำที่ร่วมกนัในระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบตัิกำร 
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

(๒) กำรน ำระบบงำน เครื่องมอืและอุปกรณ์ที่เป็นมำตรฐำนสำกลมำใช้ในกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อกำรด ำเนินพิธีกำรและเชื่อมโยงกระบวนกำรระหว่ำงหน่วยงำน 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๓) กำรส่งบุคคล สัตว์ พืช ของ ตลอดจนพำหนะ ผู้ควบคุมพำหนะ และ 
คนประจ ำพำหนะทีใ่ชข้นสง่สิง่ดงักล่ำวและกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๐ 

(๔) กำรร้องขอให้ส่งบุคคล สตัว์ พืช ของ ตลอดจนพำหนะ ผู้ควบคุมพำหนะ 
และคนประจ ำพำหนะทีใ่ชข้นสง่สิง่ดงักล่ำวตำมมำตรำ ๑๑ 

(๕) กำรด ำเนินกำรอื่น ๆ ในพืน้ทีค่วบคุมร่วมกนั 
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 ๓๗๑ 

มำตรำ ๑๓  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงั รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิง่แวดลอ้ม รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  และให้มีอ ำนำจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ เท่ำทีเ่กีย่วกบัอ ำนำจหน้ำทีข่องตน 

ระเบยีบนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ช้บงัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

ยิง่ลกัษณ์  ชนิวตัร 

นำยกรฐัมนตร ี
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 ๓๗๒ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติฉบบันี้ คอื โดยที่กำรขนส่งข้ำม
พรมแดนระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน มีควำมส ำคัญต่อระบบกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศและกำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศเพิ่มมำกขึน้ ตลอดจน 
ได้มีกำรท ำควำมตกลงระหว่ำงประเทศเกี่ยวกบักำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่ง  
ขำ้มพรมแดน ซึง่วำงกรอบควำมร่วมมอืในกำรใหเ้จำ้หน้ำทีส่ำมำรถด ำเนินพธิกีำรร่วมกนั
ในพืน้ทีเ่ดยีวกนั  ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ และเป็นกำรปฏบิตัิ
ตำมพนัธกรณีดงักล่ำว สมควรก ำหนดใหม้พีืน้ทีส่ ำหรบัด ำเนินพธิกีำรร่วมกนัและก ำหนด
หลกัเกณฑ์กลำงส ำหรบัเจ้ำหน้ำทีข่องรฐับำลไทยและเจำ้หน้ำที่ของรฐับำลประเทศภำคี
ตำมควำมตกลงเพื่อด ำเนินพธิกีำรในพืน้ทีด่งักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
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 ๓๗๓ 

พระรำชบญัญตั ิ

ก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรใชย้ำนยนตรบ์นทำงหลวงและสะพำน 

พ.ศ. ๒๔๙๗ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๐ กมุภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๔๙๗ 

เป็นปีที ่๙ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมรำชโองกำร
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรใชย้ำนยนตรบ์นทำงหลวงและ
สะพำน เพื่อบูรณะทำงหลวงและสะพำน และชดใช้เงินกู้ในกำรก่อสร้ำงและบูรณะ
ทำงหลวงและสะพำน 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของสภำผูแ้ทนรำษฎร ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติก ำหนดค่ำธรรมเนียม 
กำรใชย้ำนยนตรบ์นทำงหลวงและสะพำน พ.ศ. ๒๔๙๗” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถ ัดจำกวนัประกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓๒  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย รกัษำกำรตำมพระรำชบญัญัตินี้ และให้มอี ำนำจออกกฎกระทรวง 
ในสว่นทีเ่กีย่วกบัรำชกำรของกระทรวงนัน้ เพื่อก ำหนด 

(๑) ทำงสำยใด ตอนใด หรอืสะพำนใด ทีต่อ้งเสยีหรอืยกเลกิค่ำธรรมเนียม 

(๒)๓ ประเภทของยำนยนตรท์ีต่อ้งเสยี หรอืยกเวน้ค่ำธรรมเนียม 

                                                                                 

๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๗๑/ตอนที ่๑๔/หน้ำ ๒๙๗/๒๓ กุมภำพนัธ ์๒๔๙๗ 
๒ มำตรำ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนตร์ 

บนทำงหลวงและสะพำน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๓ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมมอี ำนำจทีจ่ะออกกฎกระทรวงยกเวน้ค่ำธรรมเนียมกำร

ใช้ยำนยนต์บนทำงหลวงและสะพำนให้แก่ยำนยนต์ของบุคคลหรอืองค์กำรใดได้ตำมมำตรำ ๓ (๒)  
 (มต่ีอหน้ำถดัไป) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๗๔ 

(๓)๔ อตัรำค่ำธรรมเนียมกำรใชย้ำนยนตรบ์นทำงหลวงและสะพำน 

(๔) ระเบยีบและวธิกีำรอื่น ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 

มำตรำ ๔๕  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย มีอ ำนำจแต่งตัง้พนักงำน เจ้ำหน้ำที ่
เพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ในสว่นทีเ่กีย่วกบัรำชกำรของกระทรวงนัน้ 

ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ ได้รับแต่งตั ้งตำมวรรคหนึ่ ง เป็นเจ้ำพนักงำน 
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ และใหม้อี ำนำจดงัต่อไปนี้ คอื 

(๑)๖ เรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมกำรใชย้ำนยนตรบ์นทำงหลวงและสะพำนตำมอตัรำ
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

(๒) สัง่ให้หยุดและตรวจสอบยำนยนตรท์ีผ่่ำนหรอืจะผ่ำนทำงหลวงและสะพำน 
เพื่อประโยชน์ในกำรเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียม 

(๓) ออกค ำสัง่ใหบุ้คคลใด ๆ มำชีแ้จงหรอืแสดงหลกัฐำนเกีย่วกบักำรหลกีเลีย่ง
ไม่เสยีค่ำธรรมเนียมตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๕  บุคคลใดใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวงหรือสะพำนที่ก ำหนดให้เก็บ
ค่ำธรรมเนียมตำมควำมในมำตรำ ๓ ต้องเสียค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่ก ำหนด 
ในกฎกระทรวง 

 

                                                                                 

(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๓) 
แต่อย่ำงไรก็ดี ข้อตกลงในลกัษณะที่ว่ำบุคคลหรอืองค์กำรใดจะช ำระเงนิชดเชยค่ำธรรมเนียมให้แก่
กระทรวงคมนำคมเป็นเงนิเหมำรำยปีนัน้ นอกจำกจะเป็นเรื่องที่มไิด้มบีญัญัติไว้แล้ว ยงัขดัต่อควำม
เข้ำใจพื้นฐำนของกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมอีกด้วย เพรำะกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมย่อมหมำยถึงว่ำ  
ผูท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ไม่ต้องช ำระเงนิแต่อย่ำงใดเลย ขอ้ตกลงเช่นว่ำนี้จงึปรำศจำกมลูอนัจะอ้ำงกฎหมำยได้ 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๖/๒๕๐๒) 

๔ มำตรำ ๓ (๓) แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนตร์ 
บนทำงหลวงและสะพำน (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๕ มำตรำ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนตร์ 
บนทำงหลวงและสะพำน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๖ กำรพจิำรณำให้กรมศุลกำกรเป็นผู้ด ำเนินกำรจดัเก็บค่ำธรรมเนียมผ่ำนสะพำนมติรภำพ
จำกฝัง่ไทยแทนที่กรมทำงหลวงนัน้ เป็นกรณีที่รฐัมนตรผีู้รกัษำกำรตำมพระรำชบญัญัตนิี้สำมำรถพจิำรณำ
แต่งตัง้พนักงำนเจำ้หน้ำทีเ่พื่อด ำเนินกำรไดต้ำมควำมเหมำะสม (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : 
เรือ่งเสรจ็ที ่๓๔๑/๒๕๓๙) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๗๕ 

มำตรำ ๖๗  เงนิค่ำธรรมเนียมกำรใชย้ำนยนตรบ์นทำงหลวงและสะพำนทีเ่กบ็ได้ 
และเงนิค่ำปรบัเนื่องจำกกำรกระท ำควำมผดิตำมพระรำชบญัญตันิี้ จะน ำไปใชไ้ดเ้ฉพำะ
กบัทำงหลวงและสะพำนทีต่อ้งเสยีค่ำธรรมเนียมในกรณี ดงัต่อไปนี้ 
                                                                                 

๗ มำตรำ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนตร์ 
บนทำงหลวงและสะพำน (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

กำรใชจ้่ำยเงนิค่ำธรรมเนียมกำรใชย้ำนยนตร์บนทำงหลวงและสะพำน ต้องเป็นไปตำมที่
ก ำหนดในมำตรำ ๖ เท่ำนัน้ ควำมตกลงใดที่แมจ้ะอยู่ในกรอบภำรกจิของกรมทำงหลวง แต่หำกมผีลท ำให้
กรมทำงหลวงจะต้องน ำเงนิค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวงและสะพำนไปจ่ำยในกจิกำร  
ที่ไม่เป็นไปตำมที่มำตรำ ๖ บญัญัติไว้ ย่อมไม่สำมำรถท ำได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :  
เรือ่งเสรจ็ที ่๑๒๓๕/๒๕๕๕) 

เมือ่ไดม้กีำรออกกฎกระทรวงก ำหนดใหท้ำงหลวงพเิศษหมำยเลข ๗ เป็นทำงหลวงทีต่้อง
เสยีค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียมที่เกบ็ได้นัน้ย่อมสำมำรถน ำไปใชเ้ป็นประโยชน์แก่ทำงหลวงดงักล่ำว
ตลอดทัง้สำยตำมกฎกระทรวง แม้จะมบีำงส่วนของทำงหลวงสำยดังกล่ำวที่ย ังมไิด้มีกำรเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกต็ำม 

ทำงขนำนที่จะก่อสร้ำงเพื่อประโยชน์ในกำรสญัจรแทนทำงที่มอียู่เดิมที่ทำงหลวงพิเศษ
หมำยเลข ๗ สรำ้งทบันัน้ มใิช่ทำงหลวงทีต่้องเสยีค่ำธรรมเนียม  ดงันัน้ จงึไม่อำจน ำเงนิค่ำธรรมเนียม
และเงนิค่ำปรบัไปใชก้่อสรำ้งทำงขนำนได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๒๔/๒๕๕๑) 

ค ำว่ำ “ทำงหลวงและสะพำนที่ต้องเสยีค่ำธรรมเนียม” หมำยถึงทำงหลวงหรอืสะพำนที่มี
กำรก ำหนดใหเ้สยีค่ำธรรมเนียมโดยอำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓ (๑)  ดงันัน้ กำรใชจ้่ำยเงนิตำม
ควำมในมำตรำ ๖ จะต้องน ำไปใชเ้ฉพำะกบัทำงหลวงสำยหรอืตอนใดทีไ่ดอ้อกกฎกระทรวงก ำหนดให ้
มกีำรจดัเกบ็ค่ำธรรมเนียมเท่ำนัน้ แมใ้นทำงขอ้เทจ็จรงิทำงหลวงพเิศษหมำยเลข ๙ จะรวมถงึตอนอื่น ๆ ดว้ย 
นอกจำกตอนบำงปะอิน - บำงพล ีแต่เมื่อตอนอื่นนัน้มไิด้ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง เงนิที่ได้จำกกำรจดัเก็บ
ค่ำธรรมเนียมจงึใชส้ ำหรบับูรณะบ ำรุงรกัษำทำงหลวงพเิศษหมำยเลข ๙ ไดเ้ฉพำะตอนบำงปะอนิ - บำงพลี
เท่ำนัน้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๙/๒๕๕๐) 

บทบญัญตัขิองมำตรำ ๖ รวมไปถงึเนื้อหำส่วนอื่นของพระรำชบญัญตักิ ำหนดค่ำธรรมเนียม
กำรใชย้ำนยนตรฯ์ ไมม่ขีอ้ควำมใดท ำใหแ้ปลไดว้่ำ เป็นกฎหมำยอนุญำตใหห้กัรำยจ่ำยไดต้ำมมำตรำ ๔ 
วรรคสอง (๑) หรอืเป็นเรื่องเกี่ยวกบัองค์กำรของรฐับำลตำมนัยมำตรำ ๑๓ แห่งพระรำชบญัญัติเงนิคงคลงั 
พ.ศ. ๒๔๙๑ และไม่มบีทบญัญตัติอนใดที่แสดงใหเ้ห็นว่ำไม่ประสงค์จะใหน้ ำเงนิค่ำธรรมเนียมส่งคลงั
หรอืไมต่้องปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณแต่อย่ำงใด  ดงันัน้ กระทรวงคมนำคมจะต้อง
น ำเงนิค่ำธรรมเนียมทีเ่กบ็ไดท้ัง้สิน้ส่งคลงั (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๓/๒๕๐๔) 

กำรที่กรมทำงหลวงจะน ำเงินค่ำธรรมเนียมและเงินค่ำปรับตำมมำตรำ ๖ ให้เป็น
ค่ำตอบแทนแก่เอกชนผู้ได้รบัคัดเลือกเป็นเป็นผู้ด ำเนินกำรและบ ำรุงรกัษำทำงพิเศษนัน้ จะต้อง
พจิำรณำรำยละเอยีดของสญัญำระหว่ำงกรมทำงหลวงกบัเอกชนรำยนัน้ว่ำ เงนิค่ำตอบแทนดงักล่ำวนัน้
ได้น ำไปใช้ภำยใต้เงือ่นไขตำมมำตรำ ๖ (๑) – (๔) หรอืไม่ เนื่องจำกเงนิดงักล่ำวกฎหมำยได้ก ำหนด
เงือ่นไขกำรน ำไปใชจ้่ำยเป็นกำรเฉพำะไวแ้ลว้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๗๖๓/
๒๕๕๙) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๗๖ 

(๑) ในกำรก่อสรำ้ง ขยำย บรูณะ และบ ำรุงรกัษำทำงหลวงและสะพำน 

(๒) กำรจดัใหม้สีิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วกบักำรใชท้ำงหลวงและสะพำน 

(๓) งำนสว่นทีเ่กีย่วกบักำรจดัเกบ็ค่ำธรรมเนียม 

(๔) กำรชดใชเ้งนิกูใ้นกำรก่อสรำ้งและขยำยทำงหลวงและสะพำน 

 

มำตรำ ๗  บุคคลใดใชย้ำนยนตรบ์นทำงหลวงหรอืสะพำนโดยเจตนำหลกีเลีย่ง
ไม่เสียค่ำธรรมเนียมตำมควำมในพระรำชบัญญัตินี้  หรือฝ่ำฝืนค ำสัง่ตำมควำมใน 
มำตรำ ๔ (๒) มคีวำมผดิต้องระวำงโทษปรบัเป็นจ ำนวนสบิเท่ำของอตัรำค่ำธรรมเนียม 
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๘  ผูใ้ดฝ่ำฝืนค ำสัง่ตำมควำมในมำตรำ ๔ (๓) มคีวำมผดิตอ้งระวำงโทษ
ปรบัไม่เกนิสองรอ้ยบำท 

 

มำตรำ ๙  เมื่อผู้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบญัญัตินี้ได้น ำเงนิค่ำปรบัตำม
มำตรำ ๗ หรอืค่ำปรบัตำมจ ำนวนที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้เปรยีบเทยีบตำมมำตรำ ๘ 
มำช ำระแก่พนกังำนเจำ้หน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตันิี้แลว้ ใหค้ดนีัน้เป็นอนัเลกิกนั 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

จอมพล ป.  พบิลูสงครำม 

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๗๗ 

บญัชอีตัรำค่ำธรรมเนียมอย่ำงสงู 

ทีใ่หเ้รยีกเกบ็ในกำรใชย้ำนยนตรบ์นทำงหลวงและสะพำน๘ 

 

(ยกเลกิ) 

                                                                                 
๘ บญัชอีตัรำค่ำธรรมเนียมอย่ำงสงูทีใ่หเ้รยีกเกบ็ในกำรใชย้ำนยนตรบ์นทำงหลวงและสะพำน 

ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตักิ ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรใชย้ำนยนตร์บนทำงหลวงและสะพำน (ฉบบัที ่๓) 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๗๘ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีก่ำรคมนำคมเป็น
สิง่จ ำเป็นและส ำคญัส่วนหนึ่งของประเทศ อนัเป็นผลใหก้จิกำรส่วนอื่น ๆ ทุกสำขำเจรญิ
ตำมส่วนสมัพันธ์กับควำมก้ำวหน้ำของกำรคมนำคม ทำงหลวงและสะพำนเป็นส่วน
สมัพนัธ์แขนงหนึ่งของกำรคมนำคม จงึจ ำต้องก่อสรำ้งและบูรณะทำงหลวงและสะพำน 
ใหเ้พิม่มำกขึน้ในสภำพทีด่ ีแต่งบประมำณทีไ่ดร้บัไม่เพยีงพอจงึตอ้งกูเ้งนิมำใชเ้พื่อกำรนี้  
ดงันัน้ จงึจ ำเป็นต้องเกบ็ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงหลวงและสะพำน เพื่อน ำมำชดใช้เงนิกู้
และบรูณะทำงหลวงและสะพำนดงักล่ำว 

 

พระรำชบญัญตักิ ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรใชย้ำนยนตรบ์นทำงหลวงและสะพำน (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๑๖๙ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยที่ประกำศของ 
คณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ เกีย่วกบักฎหมำยว่ำดว้ย
ทำงหลวง ไดม้อบใหอ้งคก์ำรบรหิำรส่วนจงัหวดั เทศบำลและสุขำภบิำลเป็นผูด้ ำเนินกำร
เกีย่วกบัทำงหลวงชนบท ทำงหลวงเทศบำล และทำงหลวงสุขำภบิำล ตำมล ำดบั สมควร
ให้กระทรวงมหำดไทยมีอ ำนำจก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวง 
และสะพำนดงักล่ำวไดด้ว้ย  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้แลว้ 

 

พระรำชบญัญตักิ ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรใชย้ำนยนตรบ์นทำงหลวงและสะพำน (ฉบบัที ่๓) 
พ.ศ. ๒๕๓๔๑๐ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บ ังค ับตัง้แต่ว ันถัดจำกวันประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๕  ให้ยกเลกิบญัชอีตัรำค่ำธรรมเนียมอย่ำงสูงที่ให้เรยีกเกบ็ในกำรใช้
ยำนยนตรบ์นทำงหลวงและสะพำน ทำ้ยพระรำชบญัญตักิ ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรใช้
ยำนยนตรบ์นทำงหลวงและสะพำน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 

                                                                                 

๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๐/ตอนที ่๕๘/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๔/๒๘ พฤษภำคม ๒๕๑๖ 
๑๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๘/ตอนที ่๒๔๐/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑๙/๒๙ ธนัวำคม ๒๕๓๔ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๗๙ 

มำตรำ ๖  ในระหว่ำงที่ยงัมิได้มกีำรออกกฎกระทรวงก ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนียม
กำรใชย้ำนยนตรบ์นทำงหลวงและสะพำนตำมมำตรำ ๓ (๓) แห่งพระรำชบญัญตักิ ำหนด
อตัรำค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวงและสะพำน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไข
เพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ ใหอ้ตัรำค่ำธรรมเนียมทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำยังคงใช้บังคับเป็นค่ำธรรมเนียมต่อไปจนกว่ำจะได้มี
กฎกระทรวงดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๗   ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมและรัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจำกกำรมบีญัชี
อตัรำค่ำธรรมเนียมอย่ำงสูงที่ให้เรยีกเกบ็ในกำรใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวงและสะพำน
ท้ำยพระรำชบัญญัติก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวงและสะพำน  
พ.ศ. ๒๔๙๗ ท ำใหไ้ม่สะดวกในกำรก ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนียมใหเ้หมำะสมกบัภำวะเศรษฐกจิ 
สมควรยกเลิกบัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียมอย่ำงสูงดังกล่ำว เพื่อให้กำรก ำหนดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมสำมำรถกระท ำไดโ้ดยไม่ตอ้งอยู่ภำยใตบ้งัคบับญัชอีตัรำค่ำธรรมเนียมอย่ำง
สูงนัน้ นอกจำกนัน้ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยให้สำมำรถน ำเงินค่ำธรรมเนียมที่
จ ัดเก็บได้และเงินค่ำปรับเนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดไปใช้ได้เฉพำะในกำรบูรณะ  
ทำงหลวงและสะพำนและในงำนส่วนทีเ่กีย่วเนื่องกบักำรจดัเกบ็ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวเท่ำนัน้  
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตักิ ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรใชย้ำนยนตรบ์นทำงหลวงและสะพำน (ฉบบัที ่๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๘๑๑ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติฉบบันี้ คอื เนื่องจำกในปัจจุบนั
พระรำชบัญญัติก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวงและสะพำน  
พ.ศ. ๒๔๙๗ ไดก้ ำหนดขอบเขตกำรน ำเงนิค่ำธรรมเนียมทีจ่ดัเกบ็ไดแ้ละเงนิค่ำปรบัไปใชไ้ด้
เฉพำะในกำรบูรณะทำงหลวงและสะพำน และในงำนส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับกำรจดั เก็บ
ค่ำธรรมเนียมเท่ำนัน้ แต่ขณะนี้สภำวกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจของประเทศและปัญหำ
                                                                                 

๑๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒/ตอนที ่๖๑ ก/หน้ำ ๒๗/๒๗ กรกฎำคม ๒๕๔๘ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๘๐ 

กำรจรำจรได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำก จ ำเป็นต้องขยำยขีดควำมสำมำรถในกำร
ให้บรกิำรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภำพควำมเจรญิทีเ่ปลีย่นแปลง จงึสมควรขยำยขอบเขต
กำรใช้เงินค่ำธรรมเนียมที่จ ัดเก็บได้และเงินค่ำปรับเนื่ องจำกกำรกระท ำควำมผิด 
ให้สำมำรถน ำไปใช้ในกำรก่อสร้ำง ขยำย บูรณะ และบ ำรุงรกัษำทำงหลวงและสะพำน 
ที่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม กำรจัดให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรใช้ 
ทำงหลวงและสะพำนและงำนสว่นทีเ่กีย่วกบักำรจดัเกบ็ค่ำธรรมเนียม รวมทัง้กำรชดใชเ้งนิกู้
ในกำรก่อสรำ้งและขยำยทำงหลวงและสะพำน  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๘๑ 

พระรำชบญัญตั ิ

จดัระเบยีบกำรจอดยำนยนตรใ์นเขตเทศบำล 

และสขุำภบิำล 

พ.ศ. ๒๕๐๓ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

เป็นปีที ่๑๕ ในรชักำลปัจจบุนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรจดัระเบยีบกำรจอดยำนยนตรใ์นเขตเทศบำลและสขุำภบิำล 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของสภำร่ำงรฐัธรรมนูญในฐำนะรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบกำรจอดยำนยนตร์
ในเขตเทศบำลและสขุำภบิำล พ.ศ. ๒๕๐๓” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบำลนครกรุงเทพ 
และเขตเทศบำลนครธนบุร ีตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

เมื่อจะใชพ้ระรำชบญัญัตนิี้บงัคบัในเขตเทศบำลอื่นใดหรอืในเขตสุขำภิบำลใด 
ใหป้ระกำศโดยพระรำชกฤษฎกีำ 

 

มำตรำ ๓  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“จอดยำนยนตร์” หมำยควำมรวมถึงหยุดยำนยนตร์ เว้นแต่กำรหยุดนัน้จะ

เกดิขึน้โดยอุบตัเิหตุหรอืเหตุสุดวสิยั และจะน ำยำนยนตรน์ัน้เคลื่อนไปไม่ได ้

“ทีจ่อดยำนยนตร์” หมำยควำมว่ำ ทีท่ี่เทศบำลหรอืสุขำภิบำลก ำหนดและจดัไว้
เป็นทีจ่อดยำนยนตรต์ำมพระรำชบญัญตันิี้ 

“พนกังำนเจำ้หน้ำที”่ หมำยควำมว่ำ พนกังำนเจำ้หน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

                                                                                 

๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๗๗/ตอนที ่๓๑/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๔๔/๑๓ เมษำยน ๒๕๐๓ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๘๒ 

มำตรำ ๔  ให้เทศบำลมอี ำนำจตรำเทศบญัญัติและให้สุขำภิบำลมอี ำนำจตรำ
ขอ้บงัคบัสขุำภบิำล เพื่อประโยชน์ในกำรจดัระเบยีบกำรจอดยำนยนตร ์ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก ำหนดและจดัใหม้ทีีจ่อดยำนยนตรใ์นทำงหลวงหรอืในทีส่ำธำรณะส ำหรบั
ยำนยนตรแ์ต่ละชนิดหรอืประเภท 

(๒) ก ำหนดระเบยีบกำรจอดยำนยนตรใ์นทีจ่อดยำนยนตร ์

(๓)๒ ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมจอดยำนยนตร์ไม่เกินอัตรำที่ก ำหนดใน 
กฎกระทรวง 

(๔)๓ ก ำหนดระยะเวลำจอดยำนยนตร์ ระยะเวลำที่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม 
วธิกีำรเกบ็ค่ำธรรมเนียมและกำรยกเวน้ค่ำธรรมเนียม 

 

มำตรำ ๕  ใหบุ้คคลต่อไปนี้เป็นพนักงำนเจำ้หน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตัินี้ เพื่อ
ปฏบิตักิำรภำยในเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องตน 

(๑) นำยกเทศมนตร ีและประธำนกรรมกำรสขุำภบิำล 

(๒) พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีหน้ำที่ควบคุมกำรจรำจรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรจรำจรทำงบก 

(๓) พนักงำนเทศบำลซึ่งคณะเทศมนตรีแต่งตัง้ และพนักงำนสุขำภิบำล 
ซึง่คณะกรรมกำรสขุำภบิำลแต่งตัง้ 

 

มำตรำ ๖  ใหพ้นกังำนเจำ้หน้ำทีม่อี ำนำจ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมกำรจอดยำนยนตรใ์นทีจ่อดยำนยนตรใ์หเ้ป็นไปตำมระเบยีบกำรจอด

ยำนยนตร ์

                                                                                 
๒ มำตรำ ๔ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติจดัระเบียบกำรจอดยำนยนตร์ในเขต

เทศบำลและสุขำภบิำล (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓ กำรจดัเก็บค่ำธรรมเนียมจอดยำนยนตร์ในทำงหลวงหรอืที่สำธำรณะเป็นอ ำนำจของรฐั  

เมื่อมิได้มีบทบัญญัติของกฎหมำยใดก ำหนดให้เทศบำลสำมำรถแต่งตัง้หรือมอบหมำยให้เอกชน 
เป็นผูด้ ำเนินกำรจดัเกบ็ค่ำธรรมเนียมจอดยำนยนตรแ์ทนเทศบำลได ้ ดงันัน้ เทศบำลไมอ่ำจมอบอ ำนำจ
และหน้ำทีใ่หเ้อกชนจดัเกบ็ค่ำธรรมเนียมจอดยำนยนตรใ์นเขตเทศบำลหรอืสุขำภบิำลแทนเทศบำลได้ 

แม้มำตรำ ๒๒ แห่งพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขัน้ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๓ จะบญัญตัใิหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่อำจมอบให้เอกชน
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจและหน้ำทีแ่ทนไดก้ต็ำม แต่เมือ่กฎหมำยเฉพำะเกีย่วกบักำรจดัระเบยีบกำรจอด
ยำนยนตร์ในเขตเทศบำลและสุขำภิบำลไม่มบีทบัญญัติที่ให้อ ำนำจเทศบำลที่จะแต่งตัง้เอกชนเป็น
พนักงำนเจำ้หน้ำที่ตำมพระรำชบญัญตันิี้ได ้ ดงันัน้ เทศบำลจงึไมอ่ำจมอบอ ำนำจและหน้ำทีใ่นกำรเกบ็
ค่ำธรรมเนียมจอดยำนยนตรใ์หแ้ก่เอกชน (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๙๐/๒๕๕๐) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๘๓ 

(๒) เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจอดยำนยนตร์ในที่จอดยำนยนตร์ตำมอัตรำ 
และวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นเทศบญัญตัหิรอืขอ้บงัคบัสขุำภบิำล แลว้แต่กรณี 

(๓) สัง่ให้ผู้ขบัขีห่ยุดยำนยนตร์ในที่จอดยำนยนตรห์รอืบรเิวณใกล้เคียง เพื่อ
ตรวจสอบเกีย่วกบักำรเสยีค่ำธรรมเนียมจอดยำนยนตร ์

(๔) สัง่เป็นหนังสอืใหผู้ข้บัขีย่ำนยนตรซ์ึง่พนักงำนเจำ้หน้ำทีเ่หน็ว่ำไดฝ่้ำฝืน
เทศบญัญตัหิรอืขอ้บงัคบัสุขำภบิำลทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตันิี้ ไปชีแ้จงเกีย่วดว้ยกำร
ฝ่ำฝืนนัน้ ณ ทีท่ ำกำรของพนักงำนเจำ้หน้ำทีภ่ำยในยีส่บิสีช่ ัว่โมงนบัแต่เวลำทีอ่อกค ำสัง่
ดงักล่ำว ถำ้ไม่พบตวัผูข้บัขีย่ำนยนตร ์ใหต้ดิไวก้บัยำนยนตรเ์พื่อใหผู้ข้บัขีเ่หน็ไดเ้มื่อมำที่
ยำนยนตร ์

 

มำตรำ ๗๔  ผู้ใดฝ่ำฝืนขอ้บญัญัติ เทศบญัญัติหรอืข้อบงัคบัสุขำภิบำลที่ออก
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ ตอ้งระวำงโทษปรบัตัง้แต่สองรอ้ยบำทถงึหนึ่งพนับำท 

 

มำตรำ ๘๕  ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติำมค ำสัง่ของพนักงำนเจำ้หน้ำที่ตำมมำตรำ ๖ ต้อง
ระวำงโทษปรบัตัง้แต่หำ้รอ้ยบำทถงึสองพนับำท 

 

มำตรำ ๘ ทว๖ิ  บรรดำควำมผดิตำมพระรำชบญัญตัินี้ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มี
อ ำนำจเปรยีบเทยีบได ้

กำรเปรยีบเทยีบควำมผดิตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย
ซึง่ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๙  เงินค่ำปรับตำมพระรำชบัญญัตินี้  ให้เป็นรำยได้ของเทศบำล 
หรอืสขุำภบิำลแห่งทอ้งถิน่ทีค่วำมผดิไดเ้กดิขึน้ 

 

มำตรำ ๑๐  เงนิค่ำธรรมเนียมและค่ำปรบัตำมพระรำชบญัญัตินี้ ให้ใช้เฉพำะ
เพื่อประโยชน์ในกำรจัดระเบียบกำรจอดยำนยนตร์ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ตลอดจน
อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ของสถำนที่ดังกล่ำว กำรบูรณะทำงหลวงและสะพำน  

                                                                                 
๔ มำตรำ ๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบกำรจอดยำนยนตร์ในเขตเทศบำล

และสุขำภบิำล (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕ มำตรำ ๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบกำรจอดยำนยนตร์ในเขตเทศบำล

และสุขำภบิำล (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖ มำตรำ ๘ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญัติจดัระเบยีบกำรจอดยำนยนตร์ในเขตเทศบำลและ

สุขำภบิำล (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๘๔ 

กับกำรชดใช้เงินกู้ในกำรก่อสร้ำงและบูรณะทำงหลวงและสะพำนในเขตเทศบำล 
หรอืสขุำภบิำลเท่ำนัน้ 

 

มำตรำ ๑๑  พระรำชบญัญตัินี้ไม่กระทบกระทัง่อ ำนำจของเจ้ำพนักงำนจรำจร
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบกทีจ่ะก ำหนดกำรจรำจรในทีจ่อดยำนยนตรเ์ป็นกำร
ชัว่ครำว 

 

มำตรำ ๑๒๗  ใหร้ฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
และใหม้อี ำนำจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พลเอก ถ.  กติตขิจร 

รองนำยกรฐัมนตร ี

                                                                                 
๗ มำตรำ ๑๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบกำรจอดยำนยนตรใ์นเขตเทศบำล

และสุขำภบิำล (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๘๕ 

บญัชอีตัรำค่ำธรรมเนียมจอดยำนยนตร ์

ในทีท่ีก่ ำหนดและจดัไว๘้ 

   
 

(ยกเลกิ) 

                                                                                 
๘ บญัชอีตัรำค่ำธรรมเนียมจอดยำนยนตร์ในทีท่ีก่ ำหนดและจดัไว ้ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัิ

จดัระเบยีบกำรจอดยำนยนตรใ์นเขตเทศบำลและสุขำภบิำล (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๘๖ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เนื่องจำกมผีูใ้ชย้ำนยนตร์
ภำยในประเทศเพิ่มมำกขึ้น ย่อมมีปัญหำยุ่งยำกในทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจรำจร 
และสถำนทีส่ ำหรบัจอดยำนยนตร ์นอกจำกนัน้กำรสรำ้งและบูรณะถนนหนทำงในขณะนี้
ตอ้งเสยีค่ำใชจ้่ำยเป็นอนัมำก  จงึเป็นกำรสมควรทีจ่ะใหอ้ ำนำจแก่เทศบำล และสขุำภบิำล
จดัระเบยีบกำรจอดยำนยนตรใ์นทำงหลวงหรอืในทีส่ำธำรณะ และเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียม
เป็นรำยได้เพิ่มขึน้ รำยได้ที่ได้จำกกำรนี้ ให้น ำมำใช้จ่ำยในกำรจดัท ำที่จอดยำนยนตร ์
บรูณะทำงหลวงและสะพำน หรอืชดใชเ้งนิกูท้ีกู่ม้ำใชจ้่ำยในกำรนี้ 
 

ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๔ ลงวนัที ่๒๐ กนัยำยน พุทธศกัรำช ๒๕๑๕๙ 

 

โดยที่คณะปฏิวัติพิจำรณำเห็นว่ำ ในปัจจุบันนี้ อัตรำค่ำธรรมเนียมจอด 
ยำนยนตร์ได้ก ำหนดไว้เพียงอตัรำเดียวตำมบญัชีอตัรำค่ำธรรมเนียมจอดยำนยนตร์ 
ท้ำยพระรำชบัญญัติกำรจอดยำนยนตร์ในเขตเทศบำลและสุขำภิบำล พ.ศ. ๒๕๐๓  
แต่เนื่องจำกกำรจดัใหม้ทีีจ่อดยำนยนตรใ์นทีส่ำธำรณะ เทศบำลหรอืสุขำภบิำลจ ำเป็นต้อง
ลงทุนในกำรจดัและตอ้งบ ำรุงรกัษำใหด้อียู่เสมอ สมควรแก้ไขเพิม่เตมิอตัรำค่ำธรรมเนียม
จอดยำนยนตรต์ำมกฎหมำยดงักล่ำวใหเ้หมำะสม 

 

ขอ้ ๒  ประกำศของคณะปฏวิตัิฉบบันี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศ 
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

พระรำชบญัญตัิจดัระเบยีบกำรจอดยำนยนตรใ์นเขตเทศบำลและสุขำภบิำล (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕๑๐ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๘  ใหอ้อกกฎกระทรวงตำมมำตรำ ๔ (๓) แห่งพระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบ
กำรจอดยำนยนตร์ในเขตเทศบำลและสุขำภิบำล พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบญัญตันิี้ ภำยในเกำ้สบิวนันับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

อตัรำค่ำธรรมเนียมทีไ่ดก้ ำหนดขึน้และใชบ้งัคบัอยู่ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้มผีล
ใชบ้งัคบั ใหค้งใชบ้งัคบัต่อไปจนกว่ำจะมขีอ้บญัญตั ิเทศบญัญตัหิรอืขอ้บงัคบัสุขำภบิำล
ขึน้ใหม่ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

                                                                                 
๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๘๙/ตอนที ่๑๔๑/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๒๒ กนัยำยน ๒๕๑๕ 
๑๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๑๔/หน้ำ ๕/๒๗ กุมภำพนัธ ์๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๘๗ 

มำตรำ ๙  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นกำรสมควร
แกไ้ขเพิม่เตมิพระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบกำรจอดยำนยนตรใ์นเขตเทศบำลและสขุำภบิำล 
พ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อให้กำรจดัระเบียบกำรจอดยำนยนตร์ในเขตเทศบำลและสุขำภิบำล 
มปีระสทิธภิำพมำกขึน้ และเพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรกบัผู้กระท ำ
ควำมผดิตำมพระรำชบญัญตันิี้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพ สมควรแกไ้ขอตัรำโทษ
ปรบัผูฝ่้ำฝืนเทศบญัญตัหิรอืขอ้บงัคบัของสขุำภิบำลทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตันิี้และผูซ้ึง่
ไม่ปฏบิตัติำมค ำสัง่ของพนกังำนเจำ้หน้ำทีใ่หส้งูขึน้ และเพิม่อ ำนำจพนกังำนเจำ้หน้ำทีใ่ห้
มอี ำนำจเปรยีบเทยีบได้พรอ้มทัง้ก ำหนดให้รฐัมนตรมีอี ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนด
อตัรำค่ำธรรมเนียมจอดยำนยนตร์เพื่อให้มีควำมคล่องตัวยิ่งขึ้น  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๘๘ 

กฎกระทรวง 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบกำรจอดยำนยนตร ์

ในเขตเทศบำลและสขุำภบิำล พ.ศ. ๒๕๐๓๑๑ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔ (๓) แห่งพระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบกำรจอด
ยำนยนตร์ในเขตเทศบำลและสุขำภิบำล พ .ศ . ๒๕๐๓ ซึ่ งแก้ไขเพิ่ม เติม โดย
พระรำชบญัญตัิจดัระเบยีบกำรจอดยำนยนตรใ์นเขตเทศบำลและสุขำภบิำล (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และมำตรำ ๑๒ แห่งพระรำชบญัญตัิจดัระเบยีบกำรจอดยำนยนตรใ์นเขต
เทศบำลและสุขำภบิำล พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบ
กำรจอดยำนยนตร์ใน เขต เทศบำลและสุข ำภิบ ำล (ฉบับที่  ๒ ) พ .ศ . ๒๕๓๕ 
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยจงึออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ให้เทศบำลและสุขำภิบำลมีอ ำนำจออกเทศบัญญัติหรือข้อบังคับ
สุขำภิบำลก ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนียมจอดยำนยนตร์ในที่จอดยำนยนตรไ์ด้ไม่เกนิอตัรำ 
ดงัต่อไปนี้ 

ประเภท ชัว่โมงแรก/
บำท 

ชัว่โมงต่อไป/
บำท 

หมำยเหตุ 

๑. รถจกัรยำนยนตร ์ ๕ ๑๐ เศษของชัว่โมง 

๒. รถยนตรข์นำดไม่เกนิ ๔ ลอ้ ๑๐ ๒๐ ใหค้ดิเป็นหนึ่ง 

๓. รถยนตรข์นำด ๖ ลอ้ ๒๐ ๓๐ ชัว่โมง 

๔. รถยนตรข์นำด ๘ ลอ้ ๓๐ ๔๐ 
 

๕. รถยนตรข์นำด ๑๐ ลอ้ ๔๐ ๖๐ 
 

๖. รถยนตรข์นำดเกนิ ๑๐ ลอ้ ๕๐ ๘๐ 
 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๙ มถุินำยน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

พลอำกำศเอก อนนัต ์ กลนิทะ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

                                                                                 

๑๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๗๐/หน้ำ ๒๔/๑๕ มถุินำยน ๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๘๙ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัจิดั
ระเบียบกำรจอดยำนยนตร์ในเขตเทศบำลและสุขำภิบำล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
ไดย้กเลกิบญัชอีตัรำค่ำธรรมเนียมจอดยำนยนตรท์ำ้ยพระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบกำรจอด
ยำนยนตรใ์นเขตเทศบำลและสขุำภบิำล พ.ศ. ๒๕๐๓ และก ำหนดใหจ้ดัเกบ็ค่ำธรรมเนยีม
กำรจอดยำนยนตรใ์นเขตเทศบำลและสุขำภบิำลไดไ้ม่เกนิอตัรำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง  
จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๙๐ 

พระรำชบญัญตั ิ

คณะกรรมกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบก 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๖ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 

เป็นปีที ่๓๓ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรมกีฎหมำยว่ำดว้ยคณะกรรมกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบก 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญัตินี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญัติคณะกรรมกำรจดัระบบ
กำรจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๑” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“กำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบก” หมำยควำมว่ำ กำรจดัระบบกำรสญัจรของ

ยำนพำหนะและของคนเดนิเท้ำในทำงบกทัง้ที่มอียู่แลว้และที่จะมใีนอนำคต ใหส้มัพนัธ์
และไดส้ดัสว่นกนั เพื่อใหก้ำรคมนำคมเป็นไปโดยสะดวก รวดเรว็ ประหยดั และปลอดภยั 

“นโยบำย” หมำยควำมว่ำ หลกักำรส ำคัญที่ก ำหนดขึน้เพื่อใช้เป็นแนวทำงใน
กำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบก 

“แผนหลกั” หมำยควำมว่ำ แผนกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบกเพื่อเป็นแนวทำง
ส ำหรบัส่วนรำชกำรของรำชกำรบรหิำรส่วนกลำง รำชกำรบรหิำรส่วนภูมภิำค รำชกำร
บรหิำรส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรฐั หน่วยงำนของรฐั และรฐัวิสำหกิจ ปฏิบัติ เพื่อให้
บรรลุผลตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไวใ้นนโยบำย 

                                                                                 

๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๕/ตอนที ่๑๕๖/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑๒/๓๑ ธนัวำคม ๒๕๒๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๙๑ 

“มำตรฐำน” หมำยควำมว่ำ ข้อก ำหนดเกี่ยวกบัขนำด ปริมำณ น ้ำหนัก และ
คุณภำพของเครื่องหมำย สญัญำณ และสิง่ก่อสรำ้ง รวมทัง้ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบัควำมปลอดภยั
ของยำนพำหนะและอุปกรณ์  ทัง้นี้  เท่ำที่เกี่ยวเนื่ องหรือมีผลกระทบกระเทือนต่อ
กำรจรำจรทำงบกโดยตรง 

“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบก 

 

มำตรำ ๔๒  ให้มีคณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก ประกอบด้วย
นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกรรมกำร รองนำยกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่ งนำยกรัฐมนตรี
มอบหมำยเป็นรองประธำนกรรมกำร รฐัมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตรคีนหนึ่งซึ่ง
นำยกรฐัมนตรมีอบหมำย รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง
คมนำคม ปลัดกระทรวงมหำดไทย ปลัดกระทรวงคมนำคม ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
งบประมำณ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพ ัฒนำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ 
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร และผูท้รงคุณวุฒิอกีไม่เกนิหกคนซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ 
เป็นกรรมกำร และให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร*  
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒติ้องเป็นผูม้คีวำมรู ้ควำมเชีย่วชำญดำ้นกำรวำงแผนจรำจร 
วศิวกรรมจรำจร วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม เศรษฐศำสตร ์เศรษฐกจิกำรคลงั หรอืกำรผงัเมอืง 

 

มำตรำ ๕๓  คณะกรรมกำรมอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบำยและแผนหลกัต่อคณะรฐัมนตร ี

(๒)๔ พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบแผนงำน โครงกำร วงเงนิลงทุน รวมทัง้พจิำรณำ
ก ำหนดโครงกำรที่จะใช้เงินกู้ ควำมช่วยเหลอืจำกต่ำงประเทศ และกำรเข้ำร่วมลงทุน 
                                                                                 

๒ มำตรำ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติคณะกรรมกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบก 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓ มำตรำ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติคณะกรรมกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบก 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔ คณะกรรมกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบกมอี ำนำจหน้ำที่พิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกบั
แผนงำนและโครงกำรใดมสี่วนที่เกี่ยวกบัควำมสอดคล้องกนัของโครงกำรปรบัปรุงกำรจรำจรของประเทศ  
ดงันัน้ กำรที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์แผนงำนและโครงกำรด้ำนกำรจรำจรทำงบกของ
หน่วยงำนของรฐั กเ็ป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ก่อนน ำเสนอคณะรฐัมนตรใีนฐำนะ
เป็นองค์กรทีป่รกึษำ และหำกโครงกำรดงักล่ำวอยู่ในเงือ่นไขทีต่้องไดร้บัควำมเหน็จำกคณะกรรมกำรอื่น ๆ 
ทีเ่ป็นองค์กรที่ปรกึษำเฉพำะด้ำน ก็จะต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยนัน้ ๆ กรณีมไิดเ้ป็นเรื่องที่ซ ้ำซ้อนกนั
แต่อย่ำงใด (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๐๖/๒๕๔๑) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๙๒ 

ของภำคเอกชน ของหน่วยงำนที่มอี ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกบักำรจรำจร เพื่อด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมแผนหลกั 

(๓) ก ำหนดมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบกเสนอต่อ
คณะรฐัมนตร ี

(๔) ก ำหนดมำตรกำรเกีย่วกบักำรแกปั้ญหำกำรจรำจรทำงบก ตลอดจนก ำกบั
ดูแล เร่งรดักำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และประสำนกำรปฏิบตัิให้เป็นไป
ตำมมำตรกำร นโยบำย และแผนหลกัทีก่ ำหนด 

(๕) พิจำรณำเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบกตำมที่
คณะรฐัมนตรหีรอืนำยกรฐัมนตรมีอบหมำย 

(๖) ปฏิบัติกำรในเรื่องที่ เกี่ยวกับกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบกตำมที่
คณะรฐัมนตรมีอบหมำย 

(๗) เสนอแนะให้มีกำรปรบัปรุงแก้ไขกฎหมำยเกี่ยวกับจรำจรทำงบก หรือ
กฎหมำยอื่นที่มีผลกระทบกระเทือนต่อกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบกให้เหมำะสม  
กบัสถำนกำรณ์ 

(๘ ) ปฏิบัติ ก ำรอื่ น ใดต ำมที่ กฎหม ำยก ำห นดให้ เป็ นอ ำน ำจห น้ ำที ่
ของคณะกรรมกำร 

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรอำจมอบให้ส ำนักงำน
นโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร*เป็นผู้ปฏิบัติ หรือเตรียมข้อเสนอมำยัง
คณะกรรมกำร เพื่อพจิำรณำด ำเนินกำรต่อไปกไ็ด ้

 

มำตรำ ๕ ทว๕ิ  กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒอิยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปี 

ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ หรือในกรณีที่
คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้กรรมกำรเพิม่ขึน้ในระหว่ำงทีก่รรมกำรซึง่แต่งตัง้ไวแ้ลว้ยงัมวีำระอยู่
ในต ำแหน่ง ใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตัง้ด ำรงต ำแหน่งแทนหรอืเป็นกรรมกำรเพิม่ขึน้อยู่ในต ำแหน่ง
เท่ำกบัวำระทีเ่หลอือยู่ของกรรมกำรซึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

เมื่อครบก ำหนดตำมวำระดังกล่ำวในวรรคหนึ่ง หำกยังมิได้มีกำรแต่งตัง้
กรรมกำรขึ้นใหม่  ให้กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระนั ้นอยู่ ในต ำแหน่ง  
เพื่อด ำเนินงำนต่อไปจนกว่ำคณะกรรมกำรซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่เขำ้รบัหน้ำที่ 

กรรมกำรซึง่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บักำรแต่งตัง้อกีได ้

 

                                                                                 
๕ มำตรำ ๕ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิณะกรรมกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๙๓ 

มำตรำ ๕ ตรี๖  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๕ ทว ิ
กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒพิน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) คณะรฐัมนตรใีหอ้อก 

(๔) เป็นบุคคลลม้ละลำย 

(๕) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถหรอืเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

(๖) ได้รบัโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรบั
ควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

 

มำตรำ ๖  กำรประชุมคณะกรรมกำรต้องมกีรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจงึเป็นองคป์ระชุม 

ในกำรประชุมครัง้ใด ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธำน
กรรมกำรเป็นประธำนในทีป่ระชุม ถ้ำประธำนกรรมกำรและรองประธำนกรรมกำรไม่อยู่
ในทีป่ระชุม ใหก้รรมกำรทีม่ำประชุมเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุม 

 

มำตรำ ๗  กำรวนิิจฉยัชีข้ำดใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก กรรมกำรคนหนึ่งใหม้เีสยีงหนึ่ง
ในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้ำด 

 

มำตรำ ๘  คณะกรรมกำรจะตัง้ที่ปรกึษำหรอืคณะอนุกรรมกำรเพื่อพิจำรณำ
หรอืปฏบิตักิำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมทีค่ณะกรรมกำรมอบหมำยกไ็ด้ 

 

มำตรำ ๙  คณะกรรมกำรมีอ ำนำจเรียกส่วนรำชกำรของรำชกำรบริหำร
ส่วนกลำง รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค รำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ 
หน่วยงำนของรฐั รฐัวสิำหกจิ หรอืบุคคลอื่นใด ให้ส่งเอกสำร รำยละเอยีดหรอืแผนงำน
ของโครงกำรทีเ่กีย่วกบักำรจรำจรทำงบก หรอืทีม่ผีลกระทบกระเทอืนต่อกำรจรำจรทำงบก
มำพจิำรณำ  ในกำรนี้ อำจเรยีกบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมำใหค้ ำชีแ้จงประกอบดว้ยกไ็ด้ 

 

                                                                                 
๖ มำตรำ ๕ ตร ีเพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิณะกรรมกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๙๔ 

มำตรำ ๑๐๗  ให้จดัตัง้ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร*ขึน้ใน
กระทรวงคมนำคม* และใหม้อี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษำ ส ำรวจ วเิครำะห์สภำพกำรจรำจรทำงบก เพื่อวำงแผนหลกัเสนอ
แนวนโยบำย และก ำหนดมำตรฐำนทีเ่กีย่วกบักำรจดัระบบกำรจรำจรตลอดจนมำตรกำร
ในกำรแกไ้ขปัญหำกำรจรำจรใหค้ณะกรรมกำรพจิำรณำ 

(๒) วเิครำะห์และกลัน่กรองควำมเหมำะสมดำ้นเทคนิค เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม 
และกำรผงัเมอืงของแผนงำนและโครงกำรเสนอต่อคณะกรรมกำร 

(๓) รวบรวมระบบขอ้มูลด้ำนกำรจรำจร เพื่อเผยแพร่หรอืจ ำหน่ำยแก่หน่วย
รำชกำรและภำคเอกชน 

(๔) พจิำรณำเสนอควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรใหม้กีำรปรบัปรุง แกไ้ขกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรจรำจรทำงบกหรือกฎหมำยอื่นที่มีผลกระทบกระเทือนต่อกำรจดัระบบ
กำรจรำจรทำงบกใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 

(๕) พิจำรณำจดัท ำโครงกำรศึกษำ ฝึกอบรม และเผยแพร่ควำมรู้ที่เกี่ยวกับ 
กำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบก 

(๖)๘ ปฏบิตักิำรและประสำนงำนอื่นใดตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดใหเ้ป็นอ ำนำจหน้ำที่
ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร* หรือตำมที่คณะกรรมกำร
มอบหมำย 

 

มำตรำ ๑๐ ทว๙ิ  ให้มผีู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและ
จรำจร* มอี ำนำจหน้ำที่ควบคุมดูแลโดยทัว่ไป และรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัิรำชกำรของ
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร* ขึน้ตรงต่อนำยกรฐัมนตร ีและจะให้มี
รองเลขำธกิำรเป็นผูช้่วยปฏบิตัริำชกำรกไ็ด ้

                                                                                 
๗ มำตรำ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญตัิคณะกรรมกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบก 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘ แมส้ ำนกังำนคณะกรรมกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบก (ปัจจุบนัคอืส ำนกังำนนโยบำยและ

แผนกำรขนส่งและจรำจร) จะมอี ำนำจหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย แต่มตคิณะรฐัมนตรทีี่ให้
คณะกรรมกำรพจิำรณำหรอืปฏบิตักิำรในเรื่องใดนัน้จะต้องไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมำยด้วย  ดงันัน้ กำรที่
คณะรฐัมนตรมีมีตใิห้คณะกรรมกำรเป็นผูจ้ดักำรสญัญำณไฟจรำจรในเขตกรุงเทพมหำนคร ซึ่งเป็นหน้ำที่
ของกรมทำงหลวงตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทำงหลวง ส ำนกังำนฯ ซึง่ไดร้บักำรมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
จึงไม่มีอ ำนำจจัดกำรสัญญำณไฟจรำจรในเขตกรุงเทพมหำนคร แม้จะได้รบักำรมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรแลว้กต็ำม (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๐๔/๒๕๒๗) 

๙ มำตรำ ๑๐ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิณะกรรมกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๙๕ 

มำตรำ ๑๑๑๐  ใหร้ฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวงคมนำคม*รกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พลเอก เกรยีงศกัดิ ์ ชมะนนัทน์ 

นำยกรฐัมนตร ี

                                                                                 
๑๐ มำตรำ ๑๑ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติคณะกรรมกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบก 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๙๖ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นกำรสมควร 
จัดให้มีคณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบกขึ้นให้มีหน้ำที่ในกำรเสนอแนะต่อ
คณะรฐัมนตรแีละส่วนรำชกำรที่เกีย่วขอ้งเกี่ยวกบันโยบำย และมำตรกำรต่ำง ๆ ในกำร
จัดระบบจรำจร รวมทัง้ท ำหน้ำที่ประสำนงำนกับส่วนรำชกำรของรำชกำรบริหำร
ส่วนกลำง รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค รำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ 
หน่วยงำนของรฐั และรฐัวิสำหกิจต่ำง ๆ ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องหรอืกระทบกระเทือนต่อ
กำรจรำจรของประเทศ  ทัง้นี้ เพื่อใหโ้ครงกำรปรบัปรุงระบบกำรจรำจรมคีวำมต่อเนื่องกนั
ตลอดไปไม่หยุดชะงกัเพรำะกำรเปลีย่นรฐับำล  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ข ึน้ 

 

พระรำชบญัญตัคิณะกรรมกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๑๑ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๑๑  ใหน้ำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเห ตุ  :- เห ตุผลในกำรประกำศใช้พ ระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจำก
พระรำชบญัญตัคิณะกรรมกำรกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๑ มสีำระส ำคญั
บำงประกำรยังไม่เหมำะสม สมควรแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
จดัระบบกำรจรำจรทำงบก และให้นำยกรฐัมนตรเีป็นประธำนกรรมกำร กบัเพิม่อ ำนำจ
หน้ำทีข่องคณะกรรมกำรและส ำนกังำนคณะกรรมกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบกใหม้ำกขึน้ 
และให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบกเป็นส่วนรำชกำรขึ้นกับ 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดควำมคล่องตัว มีประสิทธิภำพ  
และเหมำะสมกบัสภำพกำรณ์ในปัจจุบนัมำกยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

*พระรำชกฤษฎกีำแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำทีข่องสว่นรำชกำร
ให้ เป็นไปตำมพระรำชบัญญั ติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กร ม  พ .ศ . ๒๕๔๕  
พ.ศ. ๒๕๔๕๑๒ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

                                                                                 
๑๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๒๑/หน้ำ ๑/๑๔ มนีำคม ๒๕๓๕ 
๑๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้ำ ๖๖/๘ ตุลำคม ๒๕๔๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๙๗ 

มำตรำ ๔๐  ในพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก  
พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(๑) ในมำตรำ ๑๑ ให้แก้ไขค ำว่ำ “นำยกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคม” 

(๒) ให้แก้ไขค ำว่ำ “ส ำนักนำยกรฐัมนตรี” เป็น “กระทรวงคมนำคม” ค ำว่ำ 
“ส ำนักงำนคณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก” เป็น “ส ำนักงำนนโยบำยและ
แผนกำรขนส่งและจรำจร” และค ำว่ำ “เลขำธกิำรคณะกรรมกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบก” 
เป็น “ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนนโยบำยและแผนกำรขนสง่และจรำจร” 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎกีำฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญตัใิหจ้ดัตัง้สว่นรำชกำรขึน้ใหม่โดยมี
ภำรกจิใหม่ ซึง่ไดม้กีำรตรำพระรำชกฤษฎกีำโอนกจิกำรบรหิำรและอ ำนำจหน้ำทีข่องสว่น
รำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้แล้ว และ
เนื่ องจำกพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร 
รฐัมนตรผีูด้ ำรงต ำแหน่งหรอืผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นสว่นรำชกำรเดมิมำเป็นของสว่นรำชกำร
ใหม่ โดยให้มีกำรแก้ไขบทบญัญัติต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกบัอ ำนำจหน้ำที่ที่โอนไปด้วย  
ฉะนัน้ เพื่ออนุวตัใิหเ้ป็นไปตำมหลกักำรทีป่รำกฏในพระรำชบญัญตัแิละพระรำชกฤษฎกีำ
ดงักล่ำว จงึสมควรแก้ไขบทบญัญัติของกฎหมำยให้สอดคล้องกบักำรโอนส่วนรำชกำร 
เพื่อให้ผูเ้กีย่วขอ้งมคีวำมชดัเจนในกำรใชก้ฎหมำยโดยไม่ต้องไปคน้หำในกฎหมำยโอน
อ ำนำจหน้ำที่ว่ำตำมกฎหมำยใดได้มกีำรโอนภำรกจิของส่วนรำชกำรหรอืผู้รบัผิดชอบ
ตำมกฎหมำยนัน้ไปเป็นของหน่วยงำนใดหรอืผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญตัขิองกฎหมำย
ให้มีกำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำร รฐัมนตรี ผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ของ  
สว่นรำชกำรใหต้รงกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำที ่และเพิม่ผูแ้ทนสว่นรำชกำรในคณะกรรมกำร
ใหต้รงตำมภำรกจิทีม่กีำรตดัโอนจำกส่วนรำชกำรเดมิมำเป็นของสว่นรำชกำรใหม่รวมทัง้
ตดัส่วนรำชกำรเดมิทีม่กีำรยุบเลกิแลว้ ซึง่เป็นกำรแกไ้ขใหต้รงตำมพระรำชบญัญตัิ 
และพระรำชกฤษฎกีำดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๙๘ 

พระรำชบญัญตั ิ

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นปีที ่๔๗ ในรชักำลปัจจบุนั 

 

พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมรำชโองกำร
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรมกีฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิท ำหน้ำทีร่ฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ 
พ.ศ. ๒๕๓๕” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบญัญตัินี้ให้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก ำหนดสำมร้อยหกสบิวนั
นับแต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  บรรดำบทกฎหมำย กฎ และข้อบังคับอื่นที่มีบัญญัติไว้แล้ว 
ในพระรำชบญัญตันิี้หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระรำชบญัญตันิี้ ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตัิ
นี้แทน 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“รถ”๒ หมำยควำมว่ำ รถตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต์ รถตำมกฎหมำยว่ำดว้ย

กำรขนส่งทำงบก รถยนตร์ทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนตรท์หำร และหมำยควำม
รวมถงึรถอื่นตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

                                                                                 

๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๔๔/หน้ำ ๔๕/๙ เมษำยน ๒๕๓๕ 
มำตรำ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “รถ” แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ 

(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๙๙ 

“เจ้ำของรถ” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งมกีรรมสทิธิใ์นรถหรอืผู้มสีทิธคิรอบครองรถ
ตำมสญัญำเช่ำซื้อ และหมำยควำมรวมถึงผู้น ำรถที่จดทะเบยีนในต่ำงประเทศเขำ้มำใช้ 
ในรำชอำณำจกัรเป็นกำรชัว่ครำวดว้ย 

“ผู้ประสบภยั” หมำยควำมว่ำ ผูซ้ึ่งได้รบัอนัตรำยต่อชวีติ ร่ำงกำยหรอือนำมยั
เนื่ องจำกรถที่ ใช้หรืออยู่ ในทำงหรือเนื่ องจำกสิ่งที่บรรทุ กหรือติดตั ้งในรถนั ้น  
และหมำยควำมรวมถงึทำยำทโดยธรรมของผูป้ระสบภยัซึง่ถงึแก่ควำมตำยดว้ย 

“ควำมเสยีหำย” หมำยควำมว่ำ ควำมเสยีหำยต่อชวีติ ร่ำงกำยหรอือนำมยั
อนัเกดิจำกรถ 

“ผู้ซึ่งอยู่ในรถ” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งอยู่ในหรอืบนหรอืส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ 
และหมำยควำมรวมถงึผูซ้ึง่ก ำลงัขึน้หรอืก ำลงัลงจำกรถนัน้ดว้ย 

“บรษิทั” หมำยควำมว่ำ บรษิทัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรประกนัวนิำศภัยทีไ่ดร้บั
ใบอนุญำตใหป้ระกอบกจิกำรประเภทประกนัภยัรถ 

“ค่ำเสยีหำยเบื้องต้น”๓ หมำยควำมว่ำ ค่ำรกัษำพยำบำล ค่ำใช้จ่ำยอนัจ ำเป็น
เกี่ยวกบักำรรกัษำพยำบำล ค่ำปลงศพ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบักำรจดักำรศพ รวมทัง้ค่ำเสยีหำย
และค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นอย่ำงอื่นเพื่อบรรเทำควำมเดอืดร้อนของผู้ประสบภยัในเบื้องต้น  
ทัง้นี้ ตำมรำยกำรและจ ำนวนเงนิทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตำมมำตรำ ๒๐ วรรคสอง 

“เครื่องหมำย”๔ (ยกเลกิ) 
“คณะกรรมกำร”๕ หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ 

“นำยทะเบยีน” หมำยควำมว่ำ เลขำธกิำรคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิกำร
ประกอบธุรกจิประกนัภยัหรอืผูซ้ึง่อธบิดกีรมกำรประกนัภยัมอบหมำยโดยประกำศในรำช
กจิจำนุเบกษำ 

“กองทุน” หมำยควำมว่ำ กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั 

“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
[ค ำว่ำ “เลขำธิกำรคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั” แกไ้ขเพิม่เตมิโดยผลของมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบญัญตัคิณะกรรมกำรก ำกบั
และสง่เสรมิกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 
                                                                                 

๓ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “ค่ำเสยีหำยเบื้องต้น” แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติคุ้มครอง
ผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “เครือ่งหมำย” ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ 
(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “คณะกรรมกำร” เพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ 
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๐๐ 

มำตรำ ๕๖  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงัรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
และใหม้อี ำนำจออกกฎกระทรวงและประกำศเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงและประกำศนัน้ เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้
บงัคบัได ้

[ค ำว่ำ “รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลงั” แก้ไขเพิ่มเติมโดยผลของมำตรำ ๓  
แห่งพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  
พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

มำตรำ ๖๗  ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถ” ประกอบด้วยปลัดกระทรวงกำรคลังเป็นประธำน ผู้แทน
กระทรวงกลำโหม ผู้แทนกระทรวงพำณิชย์ ผู้แทนกระทรวงคมนำคม ผู้แทนกระทรวง
สำธำรณสุข ผู้แทนทบวงมหำวิทยำลัย ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย* 
ผูแ้ทนกรมต ำรวจ ผูซ้ึง่คณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้รโิภคตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครอง
ผู้บริโภคมอบหมำยหนึ่งคน ผู้แทนสมำคมนำยหน้ำประกนัภัย ผู้แทนสมำคมประกัน
วนิำศภยั ผูแ้ทนสมำคมโรงพยำบำลเอกชน ผูแ้ทนแพทยสภำและผูท้รงคุณวุฒอิกีไม่เกนิ
สีค่นซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ เป็นกรรมกำร เลขำธกิำรคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิ
กำรประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
นำยทะเบยีนคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถเป็นกรรมกำรและผูช้่วยเลขำนุกำร 

กำรแต่งตัง้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมวรรคหนึ่ง ให้พิจำรณำจำกบุคคลซึ่งมี
ควำมรูค้วำมเชีย่วชำญทำงดำ้นกำรประกนัภยั เศรษฐศำสตร ์กำรแพทย ์หรอืกฎหมำย 

[ค ำว่ำ “ปลดักระทรวงกำรคลงั” “ผู้แทนกระทรวงพำณิชย์” และ “เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสรมิกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั” แกไ้ขเพิม่เตมิโดยผลของ
มำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

                                                                                 
๖ มำตรำ ๕ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญตัิคุ ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๗ มำตรำ ๖ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญตัิคุ ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๐๑ 

มำตรำ ๖ ทว๘ิ  ใหค้ณะกรรมกำรมอี ำนำจและหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ใหค้ ำแนะน ำแก่รฐัมนตรใีนกำรออกกฎกระทรวงตำมมำตรำ ๗ และมำตรำ ๒๐ 

และประกำศตำมมำตรำ ๑๐ 

(๒) ก ำหนดมำตรฐำนกลำงของรำยกำรและจ ำนวนเงินค่ำรักษำพยำบำล  
และค่ำใช้จ่ำยอนัจ ำเป็นเกี่ยวกบักำรรกัษำพยำบำลที่บรษิัทหรอืกองทุนต้องจ่ำยให้แก่
ผูป้ระสบภยั 

(๓) พิจำรณำปัญหำเกี่ยวกบักำรจ่ำยค่ำเสยีหำยเบื้องต้นและหรอืเงนิอื่นตำม
พระรำชบญัญัตินี้หรอืเกี่ยวกบัรำยกำรและจ ำนวนเงนิค่ำรกัษำพยำบำล และค่ำใช้จ่ำย  
อันจ ำเป็นเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลตำมที่นำยทะเบียนขอควำมเห็นหรือตำมที่
ผูป้ระสบภยัรอ้งขอ 

(๔) ปฏิบัติกำรอื่นตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมที่รฐัมนตรี
มอบหมำย 

 

มำตรำ ๖ ตรี๙  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปี 
กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒซิึง่พน้จำกต ำแหน่งอำจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้

นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒพิน้จำกต ำแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) คณะรฐัมนตรใีหอ้อก 

(๔) เป็นบุคคลลม้ละลำย 

(๕) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถหรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

(๖) ได้รบัโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรบั
ควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

 

มำตรำ ๖ จตัวำ๑๐  ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒพิ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบ
วำระ ให้คณะรฐัมนตรีแต่งตัง้บุคคลในประเภทเดียวกันตำมมำตรำ ๖ เป็นกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนและให้ผู้ซึ่งได้รบัแต่งตัง้อยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลือ อยู่ของ
กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒซิึง่ตนแทน 

                                                                                 
๘ มำตรำ ๖ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๙ มำตรำ ๖ ตร ีเพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑๐ มำตรำ ๖ จตัวำ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๐๒ 

ในกรณีที่มีกำรแต่งตัง้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่ำงที่กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งแต่งตัง้ไว้แล้วยงัมวีำระอยู่ในต ำแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รบัแต่งตัง้เพิม่ขึน้นัน้
อยู่ในต ำแหน่งเท่ำกบัวำระทีเ่หลอือยู่ของกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒซิึง่แต่งตัง้ไวแ้ลว้นัน้ 

 

มำตรำ ๖ เบญจ๑๑  ในกรณีทีก่รรมกำรผูท้รงคุณวุฒดิ ำรงต ำแหน่งครบวำระแลว้แต่
ยงัมไิด้มกีำรแต่งตัง้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒขิึน้ใหม่ ให้กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำก
ต ำแหน่งตำมวำระปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อนจนกว่ำกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับ
แต่งตัง้ใหม่จะเขำ้รบัหน้ำที ่

 

มำตรำ ๖ ฉ๑๒  กำรประชุมคณะกรรมกำรต้องมกีรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำ
กึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด จงึเป็นองคป์ระชุม 

ในกำรประชุมครำวใด ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรอืไม่สำมำรถปฏบิตัิ
หน้ำทีไ่ด ้ใหก้รรมกำรซึง่มำประชุมเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุม 

มติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่ งมีเสียงหนึ่ งในกำร
ลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนั ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้ำด 

 

มำตรำ ๖ สตัต๑๓  ใหค้ณะกรรมกำรมอี ำนำจแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรคณะหนึ่ง
หรอืหลำยคณะเพื่อพจิำรณำหรอืปฏบิตักิำรตำมทีค่ณะกรรมกำรมอบหมำย 

กำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรใหน้ ำควำมในมำตรำ ๖ ฉ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๖ อฏัฐ๑๔  ในกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบญัญัตินี้ ให้คณะกรรมกำร
และคณะอนุกรรมกำรมอี ำนำจเรยีกใหบ้รษิทั สถำนพยำบำล หรอืบุคคลใดทีเ่กีย่วขอ้ง
มำใหถ้อ้ยค ำ หรอืสง่เอกสำรหลกัฐำนเพื่อประกอบกำรพจิำรณำได้ 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรให้ใช้จ่ำย
จำกกองทุน 

 

                                                                                 
๑๑ มำตรำ ๖ เบญจ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑๒ มำตรำ ๖ ฉ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑๓ มำตรำ ๖ สตัต เพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑๔ มำตรำ ๖ อฏัฐ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๐๓ 

หมวด ๑ 

กำรประกนัควำมเสยีหำย 

   
 

มำตรำ ๗๑๕  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๘ เจ้ำของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ 
ตอ้งจดัใหม้กีำรประกนัควำมเสยีหำยส ำหรบัผูป้ระสบภยัโดยประกนัภยักบับรษิทั 

จ ำนวนเงินเอำประกนัภัย ให้ก ำหนดตำมชนิด ประเภท และขนำดของรถ 
แต่ตอ้งไม่น้อยกว่ำจ ำนวนเงนิทีก่ ำหนดไวใ้นกฎกระทรวง 

ส ำหรบัรถที่เจ้ำของรถได้จดัให้มีกำรประกนัภัยควำมเสยีหำยต่อผู้ประสบภัย 
โดยเอำประกันภัยครอบคลุมควำมเสียหำยต่อผู้ประสบภัยและทรพัย์สิน ตำมชนิด 
ประเภท และขนำดของรถที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว ไม่ต้องจดัให้มีกำรประกนั
ควำมเสยีหำยส ำหรบัผูป้ระสบภยัอกี๑๖ 

 

มำตรำ ๘  รถดงัต่อไปนี้ไม่ตอ้งจดัใหม้กีำรประกนัควำมเสยีหำยตำมมำตรำ ๗ 

(๑) รถส ำหรบัเฉพำะองค์พระมหำกษัตริย์ พระรำชินี พระรชัทำยำท และ
รถส ำหรบัผูส้ ำเรจ็รำชกำรแทนพระองค ์

(๒) รถของส ำนักพระรำชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมำยตำมระเบียบที่
เลขำธกิำรพระรำชวงัก ำหนด 

(๓) รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
สุขำภิบำล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ และรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น  
และรถยนตรท์หำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนตรท์หำร 

(๔) รถอื่นตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

                                                                                 

๑๕ เจำ้ของรถเป็นผูม้หีน้ำทีจ่ดัใหม้ปีระกนัควำมเสยีหำย  ดงันัน้ บุคคลอื่นแมจ้ะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยี
ในรถย่อมไม่อยู่ในบงัคบัในกำรท ำสญัญำประกนัภยัตำมพระรำชบญัญตัิคุม้ครองผู้ประสบภยัจำกรถฯ 
แต่หำกผู้มสี่วนได้เสียมคีวำมประสงค์ที่จะท ำสญัญำก็ย่อมสำมำรถท ำได้ตำมประมวลกฎหมำยแพ่ง  
และพำณิชย ์โดยสญัญำดงักล่ำวจะมใิช่สญัญำประกนัภยัตำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถฯ 
บทบญัญตัต่ิำง ๆ ตำมพระรำชบญัญตัดิงักล่ำวกจ็ะน ำมำใชบ้งัคบักบัสญัญำประกนัภยัทีผู่ม้สี่ วนไดเ้สยี
เป็นผูท้ ำมไิด ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๐๐/๒๕๓๗) 

๑๖ มำตรำ ๗ วรรคสำม เพิม่โดยพระรำชบญัญตัิคุ ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ (ฉบบัที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๐๔ 

มำตรำ ๙  รถทีจ่ดทะเบยีนในต่ำงประเทศและน ำเขำ้มำใชใ้นรำชอำณำจกัรเป็น
กำรชัว่ครำวโดยเจำ้ของรถไม่มภีูมลิ ำเนำหรอืถิน่ทีอ่ยู่ในรำชอำณำจกัร เจำ้ของรถตอ้งจดั
ให้มีกำรประกนัควำมเสยีหำยส ำหรบัผู้ประสบภัย  ทัง้นี้ ตำมจ ำนวนเงิน หลักเกณฑ ์
วธิกีำรและเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๑๐๑๗  บรษิทัตอ้งรบัประกนัควำมเสยีหำยตำมมำตรำ ๗ หรอืมำตรำ ๙ 
แลว้แต่กรณี  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่รฐัมนตรปีระกำศก ำหนดโดยค ำแนะน ำ
ของคณะกรรมกำร ประกำศดงักล่ำวจะก ำหนดให้ข้อควำมในกรมธรรม์ประกนัภยัหรอื
อตัรำเบี้ยประกนัภยัแตกต่ำงกนัตำมชนิด ประเภทหรอืขนำดของรถ หรอืลกัษณะของ
ผูเ้อำประกนัภยักไ็ด ้

ให้บรษิัทรำยงำนกำรรบัประกนัควำมเสยีหำยตำมวรรคหนึ่งต่อนำยทะเบียน
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีน่ำยทะเบยีนประกำศก ำหนด๑๘ 

 

มำตรำ ๑๐ ทว๑ิ๙  ใหจ้ดัตัง้ “บรษิทักลำงคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ จ ำกดั” ขึน้ 
มวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ให้บรกิำรเกี่ยวกบักำรรบัค ำร้องขอและกำรจ่ำยค่ำสนิไหมทดแทนหรอื
เงนิต่ำง ๆ ตำมพระรำชบญัญตัินี้ และด ำเนินกจิกำรตำมที่บรษิทัหรอืส ำนักงำนกองทุน
ทดแทนผูป้ระสบภยัจะไดม้อบหมำย 

(๒) ประกอบธุรกจิประกนัวนิำศภยัเฉพำะกำรประกนัภยัรถตำมพระรำชบญัญตันิี้
ตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะรฐัมนตร ี

(๓) ด ำเนินกจิกำรอื่นตำมทีก่ ำหนดในหนงัสอืบรคิณหส์นธ  ิ

                                                                                 
๑๗ มำตรำ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ.๒๕๔๐ 
๑๘ มำตรำ ๑๐ วรรคสอง เพิม่โดยพระรำชบญัญตัิคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ (ฉบบัที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๙ มำตรำ ๑๐ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

บรษิัทกลำงคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ จ ำกดั เป็นบรษิทัประกนัวนิำศภยัตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยประกนัวนิำศภยัโดยผลของกฎหมำยตำมมำตรำ ๑๐ ทว ิวรรคสำม แห่งพระรำชบญัญตัคิุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจำกรถฯ ซึง่เป็นกฎหมำยเฉพำะ มใิช่บรษิทัประกนัวนิำศภยัทีต่้องไดร้บัใบอนุญำตประกอบธุรกจิ
ประกนัวนิำศภยัที่จะต้องแปรสภำพจำกบรษิัทจ ำกดัไปเป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดัตำมที่มำตรำ ๕๖ วรรคสอง 
แห่งพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้แต่อย่ำงใด (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๑๐/๒๕๕๔) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๐๕ 

บรษิทัทุกบรษิทัตอ้งเขำ้ชื่อซือ้หุน้ในกำรจดัตัง้ กำรเพิม่ทุน และด ำเนินกำรใด ๆ 
ตำมหลกัเกณฑ์ที่รฐัมนตรปีระกำศก ำหนด เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของบรษิัทกลำง
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ จ ำกดั 

ในกำรจดัตัง้บรษิทักลำงคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ จ ำกดั ใหร้ฐัมนตรกี ำหนด
ระยะเวลำให้บริษัท เข้ำชื่ อซื้อหุ้น  และเมื่ อครบก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวแล้ว  
ใหเ้ลขำธกิำรคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกจิประกนัภยัรวบรวมหุ้น 
ทีม่ผีูเ้ขำ้ชื่อซือ้หุน้ไวแ้ลว้เพื่อก ำหนดจ ำนวนหุน้ จดัท ำหนังสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบั 
และก ำหนดรำยชื่อผู้เป็นคณะกรรมกำรและพนักงำนสอบบญัชชีุดแรกของบรษิัทกลำง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด ตลอดจนข้อควำมและขัน้ตอนอื่นที่จ ำเป็นต้องม ี
ในกำรจดทะเบยีนบรษิัทส่งไปจดทะเบยีนบรษิัท และให้ผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรเกี่ยวกบั 
กำรจดทะเบียนบรษิัทตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ด ำเนินกำรต่อไปตำมบท
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และให้ถือว่ำบริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด  
เป็นบรษิัทจ ำกดัตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยแ์ละเป็นบรษิัทประกนัวนิำศภยั
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยประกนัวนิำศภยันบัแต่ไดจ้ดทะเบยีนดงักล่ำว 

ในระหว่ำงที่บริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด ยังมิได้มีกำร
รบัประกนัวนิำศภยั มใิหน้ ำบทบญัญตัเิกีย่วกบักำรตอ้งมหีลกัทรพัย ์และเงนิส ำรองวำงไว้
กบันำยทะเบยีน และกำรต้องด ำรงไวซ้ึง่เงนิกองทุนตำมกฎหมำยว่ำด้วยประกนัวนิำศภยั
มำใชบ้งัคบั 

กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทกลำง
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ จ ำกดั จะตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกรฐัมนตรกี่อน 

กำรแต่งตัง้กรรมกำรผูจ้ดักำรของบรษิทักลำงคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ จ ำกดั 
จะต้องได้รบัควำมเห็นชอบจำกอธิบดีกรมกำรประกันภัยก่อน และในกรณีที่ปรำกฏ
หลกัฐำนต่ออธบิดกีรมกำรประกนัภยัว่ำกรรมกำรผู้จดักำรมพีฤติกำรณ์ที่ไม่สุจรติใน
กำรปฏบิตัิหน้ำที่ ให้อธบิดกีรมกำรประกนัภยัโดยควำมเหน็ชอบของรฐัมนตรมีอี ำนำจ
ถอดถอนกรรมกำรผูจ้ดักำรออกจำกต ำแหน่งได ้และให้คณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิ
กำรประกอบธุรกิจประกันภัยมีอ ำนำจแต่งตัง้กรรมกำรผู้จ ัดกำรชัว่ครำวจนกว่ำ 
บรษิทักลำงคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ จ ำกดั จะแต่งตัง้กรรมกำรผูจ้ดักำรคนใหม่ 

ทุกรอบสำมเดอืนบรษิัทต้องออกเงนิสมทบเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยของบรษิัทกลำง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จ ำกัด ตำมสดัส่วนของเบี้ยประกนัภัยที่บรษิัทได้รบัจำก 
กำรรบัประกนัภยัตำมพระรำชบญัญตัินี้ ในแต่ละสำมเดอืนที่ผ่ำนมำ ในอตัรำและวธิกีำร 
ทีร่ฐัมนตรปีระกำศก ำหนด 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๐๖ 

เงนิสมทบที่บรษิัทจ่ำยนัน้ให้น ำไปหกัเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรค ำนวณภำษีเงนิได้
ตำมประมวลรษัฎำกรได ้

บริษัทต้องมอบหมำยกำรรบัค ำร้องขอและกำรจ่ำยค่ำสนิไหมทดแทนหรือ
เง ินต่ำง ๆ ตำมพระรำชบญัญัตินี้ให้แก่บรษิัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ จ ำกดั 
ด ำเนินกำรแทนบรษิทัดว้ย และใหบ้รษิทัทุกบรษิทัปฏบิตัเิกีย่วกบักำรมอบอ ำนำจและ
กำรจัดสรรเงิน เพื่ อส ำรองจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนแทนบริษัทตำมหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมกำรของบรษิทักลำงคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ จ ำกดั ก ำหนด 

[ค ำว่ำ “เลขำธิกำรคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัย” และ “คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ”  
แกไ้ขเพิม่เตมิโดยผลของมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบญัญตัคิณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิ 
กำรประกอบธุรกจิประกนัภยั พ.ศ. ๒๕๕๐] 
 

มำตรำ ๑๐ ตร๒ี๐  บรษิทัใดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๐ ทว ิ
ให้รัฐมนตรีมีอ ำนำจสัง่เพิกถอนใบอนุญำตประกอบธุรกิจประกันวินำศภัยในส่วนที่
เกีย่วกบักำรประกนัรถยนตข์องบรษิทันัน้ได ้

ให้บริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่ งต้องผูกพันตำมกรมธรรม์
ประกนัภยัรถยนตท์ีบ่รษิทัไดอ้อกใหแ้ก่ผูเ้อำประกนัภยัต่อไปจนกว่ำกรมธรรมป์ระกนัภยั
รถยนตด์งักล่ำวจะหมดอำยุ 

 

มำตรำ ๑๑  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๘ ห้ำมมิให้ผู้ใดใช้รถที่ไม่ได้จัดให้มีกำร
ประกนัควำมเสยีหำยตำมมำตรำ ๗ หรอืมำตรำ ๙ 

 

มำตรำ ๑๒๒๑  เจำ้ของรถหรอืผูใ้ชร้ถต้องเกบ็รกัษำหลกัฐำนแสดงกำรมปีระกนั
ควำมเสียหำยตำมมำตรำ ๗ หรือมำตรำ ๙ ไว้ให้พร้อมที่จะแสดงต่อเจ้ำพนักงำนได้ 
ทุกเวลำทีใ่ชร้ถ เวน้แต่กรณีรถคนัดงักล่ำวไดจ้ดทะเบยีนหรอืช ำระภำษปีระจ ำปีส ำหรบัรถ
ตำมมำตรำ ๑๙ แลว้ 

 

มำตรำ ๑๓๒๒  ในกรณีทีบ่รษิทัหรอืเจำ้ของรถบอกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยัก่อน
ครบก ำหนดกำรคุม้ครองไม่ว่ำดว้ยเหตุใด บรษิทัตอ้งแจง้กำรบอกเลกินัน้ใหน้ำยทะเบยีนทรำบ 

                                                                                 
๒๐ มำตรำ ๑๐ ตร ีเพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ.๒๕๔๐ 
๒๑ มำตรำ ๑๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๒ มำตรำ ๑๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๐๗ 

กำรแจ้งกำรบอกเลิก ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่นำยทะเบียน
ประกำศก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๔  กำรประกนัตำมมำตรำ ๗ และมำตรำ ๙ ต้องมขีอ้ก ำหนดใหม้กีำร
จ่ำยค่ำเสยีหำยเบือ้งตน้ตำมพระรำชบญัญตันิี้ดว้ย 

เมื่อมีกำรก ำหนดจ ำนวนเงินเอำประกันภัยตำมมำตรำ ๗ วรรคสอง แล้ว 
หลกัเกณฑ์ วธิจี่ำย และระยะเวลำกำรจ่ำยค่ำสนิไหมทดแทนนอกเหนือจำกค่ำเสยีหำย
เบื้องต้น ใหเ้ป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั
ประกำศก ำหนด๒๓ 

[ค ำว่ำ “คณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั” แก้ไข
เพิม่เติมโดยผลของมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบญัญตัิคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิกำร
ประกอบธุรกจิประกนัภยั พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

มำตรำ ๑๕  กรมธรรมป์ระกนัภยัหรอืเอกสำรประกอบหรอืแนบท้ำยกรมธรรม์
ประกนัภัยซึ่งมีข้อควำมระบุถึงควำมรบัผิดของบริษัทแตกต่ำงไปจำกที่ก ำหนดไว้ใน 
บทแห่งพระรำชบญัญตันิี้ บรษิทัจะยกเป็นขอ้ต่อสูเ้พื่อปฏเิสธควำมรบัผดิต่อผูป้ระสบภยั
ในกำรชดใชค้่ำเสยีหำยเบือ้งตน้มไิด ้

 

มำตรำ ๑๖  บรษิทัจะยกเอำเหตุแหง่ควำมไมส่มบรูณ์หรอืกำรฝ่ำฝืนเงื่อนไขของ
กรมธรรมป์ระกนัภยัระหว่ำงบรษิทักบัเจำ้ของรถ หรอืกำรไดบ้อกเลกิกรมธรรมป์ระกนัภยั
กบัเจำ้ของรถ เพื่อปฏเิสธควำมรบัผดิต่อผูป้ระสบภยัในกำรชดใชค้่ำเสยีหำยเบือ้งตน้มไิด ้
เว้นแต่บริษัทได้ม ีหนังสอืแจ้งกำรบอกเลิกกรมธรรม์ประกนัภัยให้เจ ้ำของรถและ
นำยทะเบยีนทรำบล่วงหน้ำ 

กำรบอกเลกิกรมธรรม์ประกนัภยัใหม้ผีลเมื่อครบก ำหนดสำมสบิวนันับแต่วนัที่
บรษิัทไดม้หีนังสอืแจ้งกำรเลกิกรมธรรม์ประกนัภยัไปยงัผู้เอำประกนัภยัตำมภูมลิ ำเนำ  
ทีท่รำบครัง้สดุทำ้ย โดยทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั 

 

มำตรำ ๑๗  บรษิัทจะยกเอำควำมทุจรติหรอืควำมประมำทเลนิเล่ออย่ำงรำ้ยแรง
ของผูเ้อำประกนัภยัมำเป็นขอ้ต่อสูเ้พื่อปฏเิสธควำมรบัผดิในกำรจ่ำยค่ำเสยีหำยเบือ้งต้น
ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัมไิด ้

 

                                                                                 
๒๓ มำตรำ ๑๔ วรรคสอง เพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๐๘ 

มำตรำ ๑๘  ในกรณีทีร่ถซึง่เจำ้ของรถไดเ้อำประกนัภยัไวก้บับรษิทัไดโ้อนไปยงั
บุคคลอื่นโดยผลของกฎหมำยว่ำดว้ยมรดกหรอืโดยบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยอื่น ใหผู้ไ้ดม้ำ
ซึง่รถดงักล่ำวมฐีำนะเสมอืนเป็นผูเ้อำประกนัภยัตำมกรมธรรมป์ระกนัภยันัน้ และบรษิัท
ต้องรบัผิดตำมกรมธรรม์ประกนัภัยดงักล่ำวต่อไปตลอดอำยุของกรมธรรม์ประกนัภัย  
ทีย่งัเหลอือยู่ 

 

มำตรำ ๑๙๒๔  ในกำรรบัจดทะเบยีนรถยนต์หรอืกำรรบัช ำระภำษีรถยนต์ประจ ำปี
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต์และกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก ใหน้ำยทะเบยีนตำม
กฎหมำยดงักล่ำวมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรตรวจสอบว่ำมีกำรประกนัควำมเสยีหำยตำม
มำตรำ ๗ แลว้ จงึจะรบัจดทะเบยีนรถยนตห์รอืรบัช ำระภำษรีถยนตป์ระจ ำปีได้ 

ในกรณีทีไ่ม่ปรำกฏว่ำมกีำรประกนัควำมเสยีหำยตำมมำตรำ ๗ ใหน้ำยทะเบยีน
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวจดัใหม้กีำรท ำประกนัควำมเสยีหำยตำมมำตรำ ๗ โดยใหน้ำยทะเบยีน
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวมสีทิธเิรยีกค่ำตอบแทนไดไ้ม่เกนิรอ้ยละหำ้แลว้ใหเ้จำ้ของรถไดร้บั
ส่วนลดร้อยละเจ็ดจำกค่ำตอบแทนที่นำยทะเบียนตำมกฎหมำยนัน้ได้รบัจำกบริษัท 
ในอตัรำรอ้ยละสบิสองหรอืตำมอตัรำทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสรมิกำรประกอบธุรกจิ
ประกนัภยัประกำศก ำหนด  ทัง้นี้ ตำมระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

เงนิค่ำตอบแทนร้อยละห้ำที่นำยทะเบยีนตำมกฎหมำยดงักล่ำวได้รบั ไม่ต้อง
น ำสง่กระทรวงกำรคลงัเป็นรำยไดข้องแผ่นดนิ และสำมำรถน ำไปใชจ้่ำยไดต้ำมระเบยีบที่
กระทรวงกำรคลงัไดใ้หค้วำมเหน็ชอบ 

[ค ำว่ำ “คณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั” แก้ไข
เพิ่มเติมโดยผลของมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม 
กำรประกอบธุรกจิประกนัภยั พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

หมวด ๒ 

ค่ำสนิไหมทดแทน๒๕ 

   
 

มำตรำ ๒๐  เมื่อมีควำมเสยีหำยเกิดขึน้แก่ผู้ประสบภัยจำกรถที่บรษิัทได้รบั
ประกนัภยัไว้ ให้บรษิัทจ่ำยค่ำเสยีหำยเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยเมื่อได้รบัค ำร้องขอจำก
ผูป้ระสบภยั 

                                                                                 
๒๔ มำตรำ ๑๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๕ ชื่อหมวด ๒ ค่ำสนิไหมทดแทน แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญตัคิุ้มครองผูป้ระสบภยั

จำกรถ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ.๒๕๔๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๐๙ 

ควำมเสยีหำยที่จะใหไ้ด้รบัค่ำเสยีหำยเบื้องต้น จ ำนวนเงนิค่ำเสยีหำยเบื้องต้น 
กำรรอ้งขอรบัค่ำเสยีหำยเบื้องต้นและกำรจ่ำยค่ำเสยีหำยเบือ้งต้นใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัตำม
วรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำรและอตัรำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๒๑  ในกรณีที่บรษิัทไม่จ่ำยค่ำเสยีหำยเบื้องต้นตำมมำตรำ ๒๐ ให้แก่
ผู้ประสบภัย หรือจ่ำยค่ำเสยีหำยเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยไม่ครบจ ำนวนที่ต้องจ่ำย 
ใหผู้ป้ระสบภยัแจง้กำรไม่ไดร้บัชดใชค้่ำเสยีหำยเบือ้งตน้หรอืกำรไดร้บัค่ำเสยีหำยเบือ้งต้น
ไม่ครบจ ำนวนจำกบรษิทัต่อส ำนกังำนกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดใน
กฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๒๒  กำรได้รบัชดใช้ค่ำเสยีหำยเบื้องต้นตำมมำตรำ ๒๐ ไม่ตัดสทิธิ
ผูป้ระสบภยัทีจ่ะเรยีกรอ้งค่ำสนิไหมทดแทนเพิม่เตมิตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์

 

มำตรำ ๒๓๒๖  ควำมเสยีหำยที่เกิดแก่ผู้ประสบภัยจำกรถในกรณีดงัต่อไปนี้ 
ใหจ้่ำยค่ำเสยีหำยเบือ้งตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัจำกเงนิกองทุน 

(๑) รถนัน้มิได้จดัให้มีกำรประกนัควำมเสยีหำยตำมมำตรำ ๗ หรอืมำตรำ ๙ 
และเจำ้ของรถไม่จ่ำยค่ำเสยีหำยเบือ้งตน้ใหแ้ก่ผู้ประสบภยั หรอืจ่ำยค่ำเสยีหำยเบือ้งต้น
ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัไม่ครบจ ำนวน 

                                                                                 
๒๖ มำตรำ ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ (ฉบบัที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ทำยำทของผูป้ระสบภยัแจง้ขอ้เทจ็จรงิว่ำ ผูป้ระสบภยัเป็นเจำ้ของรถคนัเกดิเหตุซึ่งมไิด้

จดัใหม้กีำรประกนัควำมเสยีหำย ส ำนกังำนกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจงึจ่ำยค่ำเสยีหำยเบือ้งต้นใหแ้ก่ทำยำท
ตำมมำตรำ ๒๓ (๑) ต่อมำขอ้เทจ็จรงิปรำกฏว่ำ ผูป้ระสบภยัมไิดเ้ป็นเจำ้ของรถคนัดงักล่ำว หำกแต่เป็น
บริษัทไฟแนนซ์ซึ่งมไิด้รู้เห็นหรอืแสดงตนเขำ้มำในกระบวนกำรชดเชยเยียวยำดงักล่ำวแต่อย่ำงใด  
กำรจ่ำยเงนิค่ำเสยีหำยเบื้องตน้ดงักล่ำวจงึมใิช่กำรจ่ำยตำมมำตรำ ๒๓ (๑) แต่เป็นกรณตีำมมำตรำ ๒๓ 
(๓) (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๘๓/๒๕๔๐) 

พระรำชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถฯ มเีจตนำรมณ์ที่จะให้ควำมคุ้มครองแก่
ผูป้ระสบภยัใหไ้ดร้บักำรช่วยเหลอืเป็นค่ำเสยีหำยเบื้องต้นที่แน่นอนและทนัท่วงทโีดยไม่ต้องรอพสิูจน์
ควำมรบัผดิ  ดงันัน้ เมื่อเขำ้กรณีที่ต้องจ่ำยค่ำเสยีหำยเบื้องต้นตำมที่ระบุไวใ้นมำตรำ ๒๓ แลว้ กไ็ม่จ ำต้อง
พจิำรณำว่ำผู้ประสบภยันัน้มสีทิธทิี่จะไดร้บัชดใช้ค่ำเสยีหำยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์หรอืไม่  
อย่ำงไรก็ด ีหำกเป็นกรณีที่ควำมเสยีหำยเกดิขึน้เพรำะควำมจงใจหรอืควำมประมำทเลนิเล่ออย่ำงรำ้ยแรง
ของผู้ประสบภัย ส ำนักงำนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ประสบภัยนัน้คืนเงนิ
ค่ำเสยีหำยเบือ้งตน้ไดต้ำมมำตรำ ๓๑ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๗๔๑/๒๕๓๘) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๑๐ 

(๒) รถนัน้มไิดอ้ยู่ในควำมครอบครองของเจำ้ของรถในขณะทีเ่กดิเหตุเพรำะถูก
ยกัยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลกัทรพัย ์รดีเอำทรพัย ์ชงิทรพัย ์หรอืปลน้ทรพัย ์และไดม้กีำร
รอ้งทุกขต่์อพนกังำนสอบสวน 

(๓) รถนัน้ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้ำของรถและมิได้จัดให้มีกำรประกันควำม
เสยีหำยตำมมำตรำ ๗ หรอืมำตรำ ๙ 

(๔) รถนัน้มผีูข้บัหลบหนีไปหรอืไม่อำจทรำบไดว้่ำควำมเสยีหำยเกดิจำกรถคนัใด 

(๕) บริษัทไม่จ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นตำมมำตรำ ๒๐ ให้แก่ผู้ประสบภัย  
หรอืจ่ำยค่ำเสยีหำยเบือ้งตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัไม่ครบจ ำนวน หรอื 

(๖)๒๗ รถตำมมำตรำ ๘ ทีม่ไิดจ้ดัใหม้กีำรประกนัควำมเสยีหำยตำมมำตรำ ๗ 

 

มำตรำ ๒๔  ในกรณีที่รถตัง้แต่สองคันขึ้นไปก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่
ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถ ให้บรษิัทที่รบัประกันภัยรถแต่ละคนัจ่ำยค่ำเสยีหำยเบื้องต้น
ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัซึง่อยู่ในรถคนัทีเ่อำประกนัภยัไวก้บับรษิทั 

ในกรณีตำมวรรคหนึ่ง แต่ผูป้ระสบภยัมใิช่เป็นผูซ้ึ่งอยู่ในรถ ให้บรษิทัดงักล่ำว
ร่วมกนัจ่ำยค่ำเสยีหำยเบือ้งตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัทุกคนโดยเฉลีย่จ่ำยในอตัรำสว่นทีเ่ท่ำกนั 

ส ำหรบักรณีตำมมำตรำ ๒๓ ใหส้ ำนักงำนกองทุนทดแทนผูป้ระสบภัยจ่ำยหรอื
ร่วมจ่ำยค่ำเสยีหำยเบือ้งตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัตำมวรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๒๕  ใหบ้รษิทัหรอืส ำนกังำนกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัจ่ำยค่ำเสยีหำย
เบือ้งตน้ตำมมำตรำ ๒๐ มำตรำ ๒๓ หรอืมำตรำ ๒๔ ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัใหเ้สรจ็สิน้ภำยใน
เจด็วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำรอ้งขอ  ทัง้นี้ โดยไม่ตอ้งรอกำรพสิจูน์ควำมรบัผดิ 

ให้ถือว่ำค่ำเสียหำยเบื้องต้นเป็นส่วนหนึ่งของเงินค่ำสินไหมทดแทนตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์

 

                                                                                 

๒๗ มำตรำ ๒๓ (๖) มวีตัถุประสงคเ์พือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัจำกรถทีไ่ดร้บักำรยกเวน้ไมต่อ้ง
จดัให้มกีำรประกนัควำมเสยีหำย จงึไดก้ ำหนดให้มกีำรจ่ำยค่ำเสยีหำยเบื้องต้นให้แก่ผูป้ระสบภยัจำก
เงนิกองทุนส ำหรบัควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกรถดงักล่ำว เมือ่รถของกรมชลประทำนไดก้่อใหเ้กดิควำมเสยีหำย
แก่ผู้ประสบภยั บทบญัญัติมำตรำ ๒๓ (๖) นี้ย่อมใช้บงัคบัแก่กรณีได้โดยตรงแม้ว่ำกรมชลประทำน 
จะมไิดม้สี่วนในกำรก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยกต็ำม และกรมชลประทำนมหีน้ำทีต่ำมมำตรำ ๓๒ ในกำรส่งเงนิ
จ ำนวนดงักล่ำวคนืแก่กองทุน (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๒๓๙/๒๕๔๘) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๑๑ 

มำตรำ ๒๖๒๘  ในกรณีที่เจำ้ของรถหรอืบรษิัทไม่จ่ำยค่ำเสยีหำยเบื้องต้นใหแ้ก่
ผูป้ระสบภยัหรอืจ่ำยค่ำเสยีหำยเบือ้งต้นใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัไม่ครบจ ำนวนตำมมำตรำ ๒๓ 
(๑) หรอื (๕) แล้วแต่กรณี หรอืกรณีที่เกดิควำมเสยีหำยแก่ผู้ประสบภยัเพรำะเหตุตำม
มำตรำ ๒๓ (๓) หรอื (๔) เมื่อส ำนักงำนกองทุนทดแทนผู้ประสบภยัได้จ่ำยค่ำเสยีหำย
เบือ้งตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัตำมมำตรำ ๒๕ แลว้ ใหน้ำยทะเบยีนเรยีกเงนิตำมจ ำนวนทีไ่ด้
จ่ำยไปคนืจำกเจำ้ของรถหรอืบรษิทั แลว้แต่กรณี รวมทัง้เงนิเพิม่ในอตัรำรอ้ยละยีส่บิของ
จ ำนวนค่ำเสยีหำยเบือ้งตน้ทีจ่่ำยจำกกองทุนสง่เขำ้สมทบกองทุนอกีต่ำงหำก เวน้แต่กรณี
ที่ควำมเสยีหำยเกดิแก่ผู้ประสบภัยเพรำะเหตุตำมมำตรำ ๒๓ (๔) และเจ้ำของรถหรอื
บริษัทไม่ทรำบถึงเหตุนัน้โดยสุจรติหรือเจ้ำของรถที่กรมธรรม์หมดอำยุแต่ยังไม่เกิน
สำมสิบวันโดยเจ้ำของรถไม่มีเจตนำหลีกเลี่ยงกำรท ำประกันภัย หรือในกรณีอื่นที่
คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ประกำศก ำหนด  
นำยทะเบยีนอำจงดหรอืลดเงนิเพิม่ลงได ้

หลกัเกณฑใ์นกำรเรยีกเงนิคนื กำรงดและลดเงนิเพิม่ ใหเ้ป็นไปตำมทีร่ฐัมนตรี
ประกำศก ำหนด 

[ค ำว่ำ “คณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั ” แก้ไข
เพิ่มเติมโดยผลของมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม 
กำรประกอบธุรกจิประกนัภยั พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

มำตรำ ๒๗  กำรขอรบัค่ำเสยีหำยเบื้องต้นตำมพระรำชบญัญตัินี้ ผู้ประสบภยั
ตอ้งรอ้งขอภำยในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัทีม่คีวำมเสยีหำยเกดิขึน้ 

 

                                                                                 
๒๘ มำตรำ ๒๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มำตรำ ๒๖ เป็นกรณีที่กฎหมำยบญัญตัิให้รฐัออกค ำสัง่ให้ชดใช้เงนิได้โดยตรง และเมื่อ
มไิด้ก ำหนดอำยุควำมในกำรออกค ำสัง่ไว้เป็นกำรเฉพำะ จงึต้องใชอ้ำยุควำมกำรใช้สทิธเิรยีกร้องตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ซึ่งมีก ำหนดอำยุควำมสิบปี โดยจะเริ่มนับตัง้แต่วันที่ได้จ่ำย
ค่ำเสยีหำยเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภยั และหำกไม่มกีำรช ำระหนี้ ตำมค ำสัง่ดงักล่ำว ย่อมใช้มำตรกำร
บงัคับทำงปกครองตำมกฎหมำยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองได้ โดยกรมกำรประกนัภัยต้อง ใช้
มำตรกำรบงัคบัทำงปกครองใหเ้สรจ็สิน้ภำยในสบิปีนบัแต่วนัทีม่คี ำสัง่ใหช้ดใชเ้งนิ 

ค ำสัง่เรยีกเงนิทีอ่อกเมือ่ล่วงพน้ก ำหนดระยะเวลำ ย่อมเป็นค ำสัง่ทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมำย 
กรมกำรประกนัภยัจงึไม่สำมำรถใช้มำตรกำรบงัคบัทำงปกครองให้เป็นไปตำมค ำสัง่ดงักล่ำวได้ และ  
ในกรณีที่มคี ำสัง่เรยีกเงนิโดยชอบ แต่ไม่มกีำรใชม้ำตรกำรบงัคบัทำงปกครองภำยในอำยุควำม หรอืกำรใช้
มำตรกำรบงัคบัทำงปกครองไม่แลว้เสรจ็ภำยในอำยุควำม กรมกำรประกนัภยัจะตอ้งยุตเิรือ่งโดยไม่ตอ้ง
ใหคู้่กรณยีกเหตุเรือ่งอำยุควำมขึน้กล่ำวอ้ำงหรอืโตแ้ยง้แต่อย่ำงใด (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : 
เรือ่งเสรจ็ที ่๒๖๗/๒๕๔๙) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๑๒ 

มำตรำ ๒๘  ในกรณีตำมมำตรำ ๒๓ (๑) และ (๓) ให้นำยทะเบียนยึดรถที่
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยไว้ได้หำกมิได้มีกำรยึดรถนัน้ไว้ตำมกฎหมำยอื่นอยู่ก่อนแล้ว 
จนกว่ำเจำ้ของรถจะไดจ้่ำยค่ำเสยีหำยเบือ้งต้นใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัจนครบจ ำนวน หรอืจ่ำย
ค่ำเสยีหำยเบื้องต้นคืนกองทุนภำยในเจ็ดวนันับแต่วนัที่ได้รบัค ำสัง่จำกนำยทะเบียน  
และหำกมกีำรยดึรถนัน้ตำมกฎหมำยอื่นอยู่ก่อนแล้ว ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยมีสิทธิขอเข้ำเฉลี่ยในทรพัย์นัน้หำกมีกำร 
ขำยทอดตลำด 

[ค ำว่ำ “ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั” แกไ้ขเพิม่เตมิโดยผลของมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบญัญตัคิณะกรรมกำรก ำกบั
และสง่เสรมิกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

มำตรำ ๒๙  รถทีย่ดึไวต้ำมมำตรำ ๒๘ ใหน้ำยทะเบยีนมอี ำนำจขำยทอดตลำด
ไดใ้นกรณี ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กรณีทีเ่จำ้ของรถตำมมำตรำ ๒๓ (๑) ไม่จ่ำยเงนิค่ำเสยีหำยเบือ้งต้นที่จ่ำย
จำกกองทุนแทนตน คนืใหแ้ก่กองทุนภำยในเจด็วนันบัแต่วนัไดร้บัค ำสัง่จำกนำยทะเบยีน 

(๒) กรณีที่ไม่ปรำกฏตวัเจำ้ของรถทีก่่อใหเ้กดิควำมเสยีหำย และนำยทะเบยีน
ได้ประกำศหำตวัเจำ้ของรถโดยปิดประกำศไว้ ณ ทีท่ ำกำรของนำยทะเบยีนซึง่ไดย้ดึรถ  
ที่ก่อให้เกิดควำมเสยีหำยไว้ และประกำศในหนังสอืพิมพ์รำยวนัที่จ ำหน่ำยในท้องถิ่น  
ทีเ่กดิเหตุอย่ำงน้อยสองวนัตดิต่อกนั แต่เจำ้ของรถไม่ปรำกฏตวัต่อนำยทะเบยีนซึง่ไดย้ดึรถ
นัน้ไวภ้ำยในสำมสบิวนันบัแต่วนัแรกทีป่ระกำศในหนงัสอืพมิพ์ 

 

มำตรำ ๓๐  วธิกีำรยดึรถตำมมำตรำ ๒๘ และกำรขำยทอดตลำดรถตำมมำตรำ ๒๙ 
ใหป้ฏบิตัติำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมแพ่งโดยอนุโลม 

เงนิทีไ่ดจ้ำกกำรขำยทอดตลำดรถตำมมำตรำ ๒๙ ใหห้กัเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรยดึ
และกำรขำยทอดตลำด และจ่ำยเป็นค่ำเสยีหำยเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภยัหรอืจ่ำยคืน
ใหแ้ก่กองทุน แลว้แต่กรณี ถำ้มเีงนิเหลอืเท่ำใดใหค้นืแก่เจำ้ของรถ ในกรณีทีไ่ม่มผีูแ้สดง
ตนเป็นเจำ้ของรถทีก่่อใหเ้กดิควำมเสยีหำย ใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสรมิ
กำรประกอบธุรกิจประกนัภัยเก็บรกัษำเงนินัน้ไว้ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำกับ 
และส่งเสรมิกำรประกอบธุรกิจประกนัภัยก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
และถ้ำเจ้ำของรถไม่เรยีกเงนินัน้คนืภำยในห้ำปีนับจำกวนัที่ขำยทอดตลำดให้เงนินั ้น 
ตกเป็นของกองทุน 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๑๓ 

[ค ำว่ำ “ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั” และ “คณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั” แกไ้ข
เพิ่มเติมโดยผลของมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม 
กำรประกอบธุรกจิประกนัภยั พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

มำตรำ ๓๑๒๙  ในกรณีที่ควำมเสยีหำยเกดิขึน้จำกกำรกระท ำของบุคคลภำยนอก 
หรอืเกดิขึน้เพรำะควำมจงใจหรอืควำมประมำทเลนิเล่ออย่ำงรำ้ยแรงของเจำ้ของรถ ผูข้บัขีร่ถ 
ผูซ้ึ่งอยู่ในรถ หรอืผู้ประสบภยั เมื่อบรษิัทได้จ่ำยค่ำเสยีหำยเบือ้งต้นหรอืค่ำสนิไหมทดแทน
หรอืเมื่อส ำนักงำนกองทุนทดแทนผู้ประสบภยัได้จ่ำยค่ำเสยีหำยเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย
หรอืเมื่อหน่วยงำนตำมมำตรำ ๘ (๑) (๒) (๓) หรอืเจำ้ของรถตำมมำตรำ ๘ (๔) ไดจ้่ำยเงนิคนื
กองทุนตำมมำตรำ ๓๒ ไปแลว้เป็นจ ำนวนเงนิเท่ำใด ใหบ้รษิทั หรอืส ำนักงำนกองทุนทดแทน
ผูป้ระสบภยั หรอืหน่วยงำนตำมมำตรำ ๘ (๑) (๒) (๓) หรอืเจำ้ของรถตำมมำตรำ ๘ (๔) 
แล้วแต่กรณี มีสทิธิไล่เบี้ยเอำแก่บุคคลดงักล่ำวหรือมีสทิธิเรยีกให้ผู้ประสบภัยคืนเงิน
ดงักล่ำวได ้

วรรคสอง๓๐ (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๓๒๓๑  ในกรณีที่นำยทะเบียนได้จ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นให้แก่
ผูป้ระสบภยัส ำหรบัควำมเสยีหำยที่เกดิจำกรถตำมมำตรำ ๘ ซึ่งไม่ได้เอำประกนัควำม
เสยีหำยตำมมำตรำ ๗ ให้หน่วยงำนผู้เป็นเจ้ำของรถตำมมำตรำ ๘ (๑) (๒) (๓) หรือ
เจำ้ของรถตำมมำตรำ ๘ (๔) แลว้แต่กรณี ส่งเงนิตำมจ ำนวนทีไ่ดจ้่ำยจำกเงนิกองทุนคนื
ใหแ้ก่กองทุน 

                                                                                 
๒๙ มำตรำ ๓๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓๐ มำตรำ ๓๑ วรรคสอง ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๑ มำตรำ ๓๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

พระรำชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถฯ เป็นกฎหมำยเฉพำะที่มจีุดมุ่งหมำยเพื่อ
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ เมื่อกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัไดจ้่ำยค่ำเสยีหำยเบื้องต้นแก่ผูป้ระสบภยั
ไปแลว้ กรุงเทพมหำนครผูเ้ป็นเจำ้ของรถจงึมหีน้ำทีต่อ้งส่งเงนิตำมจ ำนวนดงักล่ำวคนืใหแ้ก่กองทุนตำม
มำตรำ ๓๒ และย่อมมสีทิธทิีจ่ะไล่เบีย้เอำกบัเจำ้หน้ำทีข่องกรุงเทพมหำนครผูท้ีท่ ำใหเ้กดิควำมเสยีหำย
ดงักล่ำวไดต้ำมมำตรำ ๓๑ กำรทีเ่จำ้หน้ำทีต่้องรบัผดิเป็นกำรส่วนตวัต่อบุคคลภำยนอกตำมพระรำชบญัญตัิ
ควำมรบัผดิทำงละเมดิของเจ้ำหน้ำที่ฯ นัน้ ไม่เป็นเหตุให้เจ้ำหน้ำที่ดงักล่ำว มหีน้ำที่ต้องจ่ำยเงนิคืน
กองทุนฯ เนื่องจำกไม่ใช่เจ้ำของรถตำมที่มำตรำ ๓๒ ก ำหนดไว้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : 
เรือ่งเสรจ็ที ่๓๒๖/๒๕๔๖) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๑๔ 

กำรจ่ำยเงนิคนืกองทุนส ำหรบัรถตำมมำตรำ ๘ (๑) (๒) หรอื (๓) ใหเ้ป็นไปตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ระทรวงกำรคลงัก ำหนด 

 

หมวด ๓ 

กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั 

   
 

มำตรำ ๓๓  ให้จัดตัง้กองทุนขึ้นเรียกว่ำ “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ”  
มวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นทุนส ำหรบัจ่ำยค่ำเสยีหำยเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภยัเมื่อมีกรณี
ตำมมำตรำ ๒๓ และเป็นค่ำใชจ้่ำยอื่นในกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กองทุนประกอบดว้ย 

(๑) เงนิทุนประเดมิทีร่ฐับำลจดัสรรให ้

(๒)๓๒ เงนิที่บรษิัทจ่ำยสมทบตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดตำมมำตรำ ๓๖ และ
เงนิเพิม่ทีไ่ดร้บัตำมมำตรำ ๓๖ ทว ิ

(๓) เงนิอุดหนุนทีร่ฐับำลจดัสรรใหจ้ำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

(๔) เงินหรือทรพัย์สินที่ได้มำตำมมำตรำ ๒๘ มำตรำ ๓๐ มำตรำ ๓๑ หรือ
มำตรำ ๓๒ 

(๕) เงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิให ้

(๖) ดอกผลของเงนิกองทุน 

(๗) เงนิทีไ่ดจ้ำกกำรขำยทรพัยส์นิทีไ่ดม้ำตำม (๔) และ (๕) 
(๘) เงนิรำยไดอ้ื่น ๆ 

เงนิและทรพัยส์นิดงักล่ำวใหเ้ป็นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสรมิ
กำรประกอบธุรกจิประกนัภยัเพื่อใชป้ระโยชน์ตำมวตัถุประสงค์ของกองทุน โดยไม่ต้อง
น ำสง่กระทรวงกำรคลงัเป็นรำยไดแ้ผ่นดนิ 

[ค ำว่ำ “ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั” แกไ้ขเพิม่เตมิโดยผลของมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบญัญตัคิณะกรรมกำรก ำกบั
และสง่เสรมิกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

                                                                                 
๓๒ มำตรำ ๓๓ (๒) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๑๕ 

มำตรำ ๓๔๓๓  ให้มีส ำนักงำนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยขึ้นในส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสรมิกำรประกอบธุรกจิประกนัภยัเพื่อด ำเนินกำรเกีย่วกบักองทุน 

ส ำนักงำนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยอำจจัดสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละ
สำมสิบห้ำของดอกผลของเงินกองทุนต่อปีเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและ
ค่ำใชจ้่ำยอื่นของส ำนกังำนกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั๓๔ 

กำรเบกิจ่ำย กำรเกบ็รกัษำ กำรจดักำรกองทุน ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนและ
อตัรำเบีย้ประชุมของคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร และค่ำใชจ้่ำยอื่นของส ำนักงำน
กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบที่คณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสรมิกำร
ประกอบธุรกจิประกนัภยัก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของกระทรวงกำรคลงั 

[ค ำว่ำ “ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั” และ “คณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกจิประกนัภัย” แกไ้ข
เพิม่เติมโดยผลของมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบญัญตัิคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิกำร
ประกอบธุรกจิประกนัภยั พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

มำตรำ ๓๕  เมื่อมกีรณีตำมมำตรำ ๒๓ เกิดขึน้และผู้ประสบภัยไม่อำจขอรบั
ค่ำเสยีหำยเบื้องต้นจำกเจำ้ของรถที่มไิดจ้ดัให้มกีำรประกนัควำมเสยีหำยหรอืบรษิัทได ้
ให้ส ำนักงำนกองทุนทดแทนผู้ประสบภยัจ่ำยค่ำเสยีหำยเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภยัจำก
กองทุนเมื่อผู้ประสบภัยได้น ำหลกัฐำนส ำเนำบันทึกประจ ำวนัของพนักงำนสอบสวน  
มำแสดงพรอ้มกบักำรยื่นค ำขอ๓๕ 

กำรร้องขอรบัค่ำเสยีหำยเบื้องต้นจำกกองทุนและกำรจ่ำยค่ำเสยีหำยเบื้องต้น
จำกกองทุน ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำรและเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๓๖๓๖  ใหบ้รษิทัจ่ำยเงนิสมทบใหแ้ก่กองทุนทุกรอบสำมเดอืน ในอตัรำ
ไม่เกนิรอ้ยละสบิของเบีย้ประกนัภยัทีไ่ดร้บัจำกผูเ้อำประกนัภยัในแต่ละสำมเดอืน เงนิสมทบ
ทีบ่รษิทัจ่ำยนัน้ใหน้ ำไปหกัเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรค ำนวณภำษเีงนิไดต้ำมประมวลรษัฎำกรได ้

                                                                                 
๓๓ มำตรำ ๓๔ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบัญญตัิคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓๔ มำตรำ ๓๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ 

(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๕ มำตรำ ๓๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ 

(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๖ มำตรำ ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๑๖ 

กำรเรยีกเกบ็และกำรจ่ำยเงนิสมทบจำกบรษิัท ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๓๖ ทวิ๓๗  บริษัทใดไม่จ่ำยเงินสมทบให้แก่กองทุนให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตำมมำตรำ ๓๖ ต้องเสยีเงนิเพิ่มในอตัรำร้อยละสองต่อเดอืนของเงนิสมทบที่
ไม่ไดจ้่ำย 

 

หมวด ๔ 

บทก ำหนดโทษ 

   
 

มำตรำ ๓๗๓๘  เจำ้ของรถผูใ้ดไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๗ หรอืมำตรำ ๙ ตอ้งระวำง
โทษปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำท 

 

มำตรำ ๓๘๓๙  บรษิทัใดไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๐ ทว ิหรอืมำตรำ ๓๖ 
ตอ้งระวำงโทษปรบัตัง้แต่หำ้หมื่นบำทถงึสองแสนหำ้หมื่นบำท 

 

มำตรำ ๓๙๔๐  ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๑ ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำท 

 

มำตรำ ๔๐๔๑  เจำ้ของรถหรอืผูใ้ชร้ถผูใ้ดไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๑๒ หรอืบรษิทัใด
ไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๑๓ ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับำท 

 

มำตรำ ๔๑๔๒  บรษิัทใดไม่ปฏิบตัิตำมหรอืฝ่ำฝืนประกำศที่ออกตำมควำมใน
มำตรำ ๑๔ วรรคสอง ตอ้งระวำงโทษปรบัตัง้แต่หนึ่งหมื่นบำทถงึหำ้หมื่นบำท 

 

                                                                                 
๓๗ มำตรำ ๓๖ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ.๒๕๔๐ 
๓๘ มำตรำ ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญตัิคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓๙ มำตรำ ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ (ฉบบัที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๐ มำตรำ ๓๙ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔๑ มำตรำ ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ (ฉบบัที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๒ มำตรำ ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ (ฉบบัที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๑๗ 

มำตรำ ๔๒๔๓  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๔๓๔๔  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๔๔๔๕  บรษิทัใดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมกฎกระทรวงทีอ่อกตำมมำตรำ ๒๐ 
หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๕ หรอืเจ้ำของรถหรอืบริษัทใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๖  
ตอ้งระวำงโทษปรบัตัง้แต่หนึ่งหมื่นบำทถงึหำ้หมื่นบำท 

 

มำตรำ ๔๕๔๖  ผูใ้ดยื่นค ำขอรบัชดใชค้่ำเสยีหำยเบือ้งต้นหรอืค่ำสนิไหมทดแทน
ตำมพระรำชบญัญัตินี้โดยทุจรติ หรือแสดงหลกัฐำนอนัเป็นเท็จเพื่อขอรบัค่ำเสยีหำย
เบื้องต้นหรอืค่ำสนิไหมทดแทนตำมพระรำชบญัญัตนิี้ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิห้ำปี 
หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๔๖  บรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรบัสถำนเดียว 
ให้นำยทะเบียนมีอ ำนำจเปรียบเทียบปรบัได้ และเมื่อได้ช ำระค่ำปรับตำมจ ำนวนที่
เปรยีบเทยีบภำยในสำมสบิวนัแลว้ ใหถ้อืว่ำคดเีลกิกนัตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำ
ควำมอำญำ 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๔๗  ใหเ้จำ้ของรถซึง่ใชร้ถหรอืมรีถไวเ้พื่อใชอ้ยู่ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้
ใช้บังคับด ำเนินกำรจัดให้มีกำรประกันควำมเสียหำยส ำหรับผู้ประสบภัยตำม
พระรำชบัญญัตินี้ให้เสร็จสิ้นภำยในหนึ่งร้อยแปดสบิวนันับแต่วันที่พระรำชบญัญัตินี้ 
ใชบ้งัคบั และก่อนพน้ระยะเวลำดงักล่ำวมิใหถ้อืว่ำเจำ้ของรถนัน้ไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๗ 
หรอืมำตรำ ๙ 

                                                                                 
๔๓ มำตรำ ๔๒ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ (ฉบับที่  ๔ )  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๔ มำตรำ ๔๓ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ (ฉบับที่  ๔ )  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๕ มำตรำ ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญตัิคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ (ฉบบัที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๖ มำตรำ ๔๕ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ (ฉบบัที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๑๘ 

ให้บทบญัญัติมำตรำ ๒๓ (๕) มีผลใช้บงัคบักบัรถที่เจ้ำของรถได้จดัให้มกีำร
ประกนัควำมเสยีหำยไวแ้ลว้ตำมมำตรำ ๗ หรอืมำตรำ ๙ 

ภำยใต้บงัคบัวรรคสอง บทบญัญัติมำตรำ ๒๓ ยงัมิให้ใช้บงัคบัจนกว่ำจะพ้น
ก ำหนดสำมรอ้ยหกสบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

อำนนัท ์ ปันยำรชุน 

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๑๙ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจำกปรำกฏว่ำ
อุบัติเหตุอันเกิดจำกรถได้ทวีจ ำนวนขึ้นในแต่ละปี เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบำดเจ็บและ
เสยีชวีติเป็นจ ำนวนมำก โดยผูป้ระสบภยัดงักล่ำวไม่ไดร้บักำรชดใชค้่ำเสยีหำยหรอืไดร้บั
ชดใชค้่ำเสยีหำยไม่คุม้กบัควำมเสยีหำยที่ไดร้บัจรงิ และหำกผู้ประสบภยัจะใชส้ทิธทิำง
แพ่งเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยกจ็ะต้องใช้เวลำด ำเนินคดยีำวนำน  ดงันัน้ เพื่อใหผู้้ประสบภยั
ไดร้บักำรชดใช้ค่ำเสยีหำยและได้รบัค่ำเสยีหำยเบื้องต้นที่แน่นอนและทนัท่วงท ีสมควร
ก ำหนดให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๔๗ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บ ังค ับตัง้แต่ว ันถัดจำกวันประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป  

 

หมำยเห ตุ  :- เห ตุผลในกำรประกำศใช้พ ระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจำก
พระรำชบญัญตัิคุ ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มบีทบญัญตัิไม่เหมำะสม
บำงประกำร และยงัมปัีญหำในกำรบงัคบัใชแ้ละกำรปฏบิตัติำม สมควรขยำยระยะเวลำ
กำรใช้บังคับออกไปก่อน เพื่อด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ.๒๕๔๐๔๘ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บ ังค ับตัง้แต่ว ันถัดจำกวันประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป  

 

มำตรำ ๑๙  ให้บรษิัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภยัจำกรถ จ ำกดั จดัให้มสีถำนที่
ด ำเนินกำรเพื่อใหบ้รกิำรครบทุกจงัหวดัรวมทัง้กรุงเทพมหำนครใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในหนึ่งปี
นบัแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั สว่นกำรจดัใหม้สีถำนทีด่ ำเนินกำรเพิม่เตมิต่อไปให้
สอดคล้องกบัปรมิำณควำมต้องกำรของกำรให้บริกำรแก่ผู้ประสบภยัจำกรถ ให้เป็นไป
ตำมทีอ่ธบิดกีรมกำรประกนัภยัก ำหนดโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร 

 

มำตรำ ๒๐  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงพำณิชยร์กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

                                                                                 
๔๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๑๑๑/หน้ำ ๑/๔ พฤศจกิำยน ๒๕๓๕ 
๔๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๔/ตอนที ่๗๒ ก/หน้ำ ๒๓/๑๖ พฤศจกิำยน ๒๕๔๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๒๐ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีก่ฎหมำยว่ำดว้ย
กำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถที่ใช้อยู่ในปัจจุบ ันมีบทบัญญัติหลำยประกำรที่ย ัง
ไม่เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ซึ่งมี
ผลกระทบต่อประชำชนโดยตรง เช่น บทบญัญตัิเกีย่วกบัองคป์ระกอบและอ ำนำจหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ แบบและขอ้ควำมในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
และอตัรำเบีย้ประกนัภยั สมควรแกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัใินเรื่องดงักล่ำว รวมทัง้เพิม่เตมิ
บทบัญญัติเกี่ยวกับกำรก ำหนดให้บริษัทประกันภัยต้องจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน
นอกเหนือจำกค่ำเสียหำยเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจำกรถตำมที่รฐัมนตรีประกำศ
ก ำหนด กำรจดัใหม้บีรษิทัคุ ้มครองผูป้ระสบภยัจำกรถกลำงขึน้เพื่อใหบ้รกิำรเกีย่วกบั
กำรรบัประกนัภยัและกำรจ่ำยค่ำสนิไหมทดแทนแทนบรษิทัและส ำนกังำนกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย กำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรส ำนักงำนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
และกำรก ำหนดอตัรำเงนิสมทบ ระยะเวลำ และหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงนิสมทบทีบ่รษิทัตอ้ง
จ่ำยใหแ้ก่กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั รวมทัง้ปรบัปรุงบทก ำหนดโทษใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้  
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

*พระรำชกฤษฎกีำแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำร
ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔๙ 

 

มำตรำ ๔๘  ในพระรำชบญัญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้
แกไ้ขค ำว่ำ “ผูแ้ทนกรมกำรปกครอง” เป็น “ผูแ้ทนกรมป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั” 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎกีำฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญตัใิหจ้ดัตัง้สว่นรำชกำรขึน้ใหม่โดยมี
ภำรกจิใหม่ ซึง่ไดม้กีำรตรำพระรำชกฤษฎกีำโอนกจิกำรบรหิำรและอ ำนำจหน้ำทีข่อง
ส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้แลว้ และ
เนื่ องจำกพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่ วนรำชกำร 
รฐัมนตรผีูด้ ำรงต ำแหน่งหรอืผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นสว่นรำชกำรเดมิมำเป็นของสว่นรำชกำร
ใหม่ โดยให้มีกำรแก้ไขบทบญัญัติต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกบัอ ำนำจหน้ำที่ที่โอนไปด้วย  
ฉะนัน้ เพื่ออนุวตัใิหเ้ป็นไปตำมหลกักำรทีป่รำกฏในพระรำชบญัญตัแิละพระรำชกฤษฎกีำ
ดงักล่ำว จงึสมควรแก้ไขบทบญัญัติของกฎหมำยให้สอดคล้องกบักำรโอนส่วนรำชกำร 
เพื่อให้ผู ้เกี่ยวขอ้งมคีวำมชดัเจนในกำรใช้กฎหมำยโดยไม่ต้องไปค้นหำในกฎหมำย
                                                                                 

๔๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้ำ ๖๖/๘ ตุลำคม ๒๕๔๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๒๑ 

โอนอ ำนำจหน้ำที่ว่ำตำมกฎหมำยใดได้มีกำรโอนภำรกิจของส่วนรำชกำรหรือ
ผูร้บัผดิชอบตำมกฎหมำยนัน้ไปเป็นของหน่วยงำนใดหรอืผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญตัิ
ของกฎหมำยให้มกีำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำร รฐัมนตร ีผู้ด ำรงต ำแหน่งหรอืผู้ซึ่งปฏบิตัิ
หน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้ตรงกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนรำชกำรใน
คณะกรรมกำรให้ตรงตำมภำรกิจที่ม ีกำรตัดโอนจำกส่วนรำชกำรเดิมมำเป็นของ
ส่วนรำชกำรใหม่รวมทัง้ตัดส่วนรำชกำรเดมิที่มกีำรยุบเลกิแลว้ ซึง่เป็นกำรแกไ้ขให้ตรง
ตำมพระรำชบญัญตัแิละพระรำชกฤษฎกีำดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 

พระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๕๐ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บ ังค ับตัง้แต่ว ันถัดจำกวันประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป  

 

มำตรำ ๒๐  สทิธเิรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยเบือ้งตน้หรอืค่ำสนิไหมทดแทนทีม่อียู่ก่อน
วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัใหค้งมอียู่ต่อไป  ทัง้นี้ ภำยใต้หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงื่อนไข
และระยะเวลำทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในขณะนัน้ 

 

มำตรำ ๒๑  บรรดำกฎกระทรวงที่ ออกตำมควำมในมำตรำ ๑๓ แห่ ง
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และยงัใช้บังคับอยู่ในวนัที่
พระรำชบญัญตันิี้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ ใหย้งัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่ำทีไ่ม่ขดัหรอื
แยง้กบับทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่แกไ้ข
เพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้  จนกว่ำจะได้มีประกำศที่ออกตำมมำตรำ ๑๓ แห่ง
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๒๒  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงพำณิชยร์กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่ในปัจจุบัน 
ปรำกฏว่ำมผีูป้ระสบภยัจำกรถบำงประเภททีย่งัไม่ไดร้บักำรคุม้ครองตำมพระรำชบญัญตัิ
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ท ำใหผู้ป้ระสบภยัไม่ไดร้บักำรชดใชค้่ำเสยีหำย
เบื้องต้นที่แน่นอนและทนัท่วงที  นอกจำกนี้ ยงัมบีทบญัญัติบำงประกำรที่ไม่เหมำะสม
และสอดคลอ้งกบัสภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกจิและสงัคมในปัจจุบนั เช่น บทบญัญตัเิกีย่วกบั

                                                                                 
๕๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๑๙ ก/หน้ำ ๔/๕ เมษำยน ๒๕๕๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๒๒ 

หลักฐำนกำรมีประกันควำมเสียหำย กำรแจ้งกำรบอกเลิกกรมธรรม์ กำรใช้จ่ำย
เงนิกองทุน กำรจ่ำยค่ำเสยีหำยเบือ้งต้นจำกเงนิกองทุนและกำรเรยีกค่ำเสยีหำยเบือ้งต้นคนื 
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องดังกล่ำว รวมทัง้ปรับปรุงบทก ำหนดโทษ 
ใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย  
พ.ศ. ๒๕๕๐๕๑ 

 

มำตรำ ๓  พระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ พระรำชบัญญัติ
ประกนัชวีติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิ โดยพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
พระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระรำชบญัญตัิ
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ และบรรดำกฎกระทรวง ประกำศ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และค ำสัง่ทีอ่อกตำมควำมในพระรำชบญัญตัดิงักล่ำวใหค้งใชบ้งัคบัต่อไป  
ทัง้นี้ เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระรำชบญัญตันิี้ 

เพื่อประโยชน์แห่งกำรน ำพระรำชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกำศ ระเบียบ 
ข้อบังคับและค ำสัง่ตำมวรรคหนึ่ งมำใช้บังคับ ให้ค ำบำงค ำในพระรำชบัญญัต ิ
กฎกระทรวง ประกำศ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และค ำสัง่นัน้ มคีวำมหมำย ดงัต่อไปนี้ 

(๓) ในพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
พระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระรำชบญัญตัิ
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ค ำว่ำ “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์” ในมำตรำ ๕ ให้หมำยควำมถึง 
“รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงั” 

ค ำว่ำ “รัฐมนตรี” ในมำตรำ ๑๔ มำตรำ ๑๙ มำตรำ ๒๖ มำตรำ ๓๐ และ 
มำตรำ ๓๔ ใหห้มำยควำมถงึ “คณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั” 

ค ำ ว่ ำ  “ป ลัด ก ระท รว งพ ำ ณิ ช ย์ ” ใน ม ำต รำ  ๖  ให้ ห ม ำย ค ว ำม ถึ ง  
“ปลดักระทรวงกำรคลงั” 

ค ำว่ำ “อธบิดกีรมกำรประกนัภยั” ในมำตรำ ๑๐ ทว ิวรรคหก ใหห้มำยควำมถึง 
“คณะกรรมกำรก ำกบัและสง่เสรมิกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั” 

                                                                                 

๕๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๔๙ ก/หน้ำ ๓/๓๑ สงิหำคม ๒๕๕๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๒๓ 

ค ำว่ำ “อธบิดกีรมกำรประกนัภยั” ในมำตรำ ๔ มำตรำ ๖ และมำตรำ ๑๐ ทว ิ
วรรคสำม ให้หมำยควำมถึง “เลขำธกิำรคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบ
ธุรกจิประกนัภยั” 

ค ำว่ำ “กรมกำรประกนัภยั” ในมำตรำ ๒๘ มำตรำ ๓๐ มำตรำ ๓๓ และมำตรำ ๓๔ 
ให้หมำยควำมถึง “ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั” 

ค ำว่ ำ  “ผู้ แ ท นกระท รว งก ำรคลัง ” ใน ม ำต รำ  ๖  ให้ ห ม ำยค วำมถึ ง  
“ผูแ้ทนกระทรวงพำณิชย”์ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีปั่จจุบนักำรประกอบ
ธุรกิจประกนัภัยได้พฒันำขึ้นอย่ำงรวดเรว็ รูปแบบกำรประกนัภัยมีควำมหลำกหลำย  
มีเงินหมุนเวียนในธุรกิจนี้หลำยหมื่นล้ำนบำทในแต่ละปี และผู้เอำประกันภัยได้เพิ่ม
จ ำนวนขึน้เป็นอย่ำงมำก กำรประกอบธุรกจิประกนัภยัจงึมลีกัษณะเป็นธุรกรรมทำงกำรเงนิ
ประเภทหนึ่งซึ่งมผีลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกจิและกำรเงนิของประเทศและต่อ 
ผูเ้อำประกนัภยัซึง่เป็นผูบ้รโิภค องคก์รก ำกบัดูแลกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั จงึตอ้งมี
ควำมคล่องตัวเพื่อให้ทนัต่อพัฒนำกำรของธุรกิจนี้ และต้องมีอิสระในกำรด ำเนินงำน 
เพื่อใหก้ำรก ำกบัดแูลธุรกจิประกนัภยัเป็นไปตำมหลกัวชิำกำรดำ้นกำรประกนัภยั แต่กำร
ก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของกรมกำร
ประกันภัย กระทรวงพำณิชย์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับลักษณะของกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยัทีเ่ป็นธุรกรรมทำงกำรเงนิที่ควรอยู่ในควำมรบัผดิชอบของกระทรวงกำรคลงั  
นอกจำกนี้ กรมกำรประกนัภัยมีฐำนะเป็นส่วนรำชกำรจึงไม่มีควำมคล่องตัวและขำด
ควำมเป็นอสิระในกำรก ำกบัดูแลกำรประกอบธุรกจิประกนัภยั  ดงันัน้ เพื่อให้กำรก ำกบั
ดูแลกำรประกอบธุรกจิประกนัภยัและกำรคุ้มครองสทิธขิองผูเ้อำประกนัภยัเป็นไปอย่ำง  
มปีระสทิธภิำพ กรณีจงึสมควรให้มคีณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกจิ
ประกันภัยที่มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัวในกำรก ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้น  
เป็นกำรเฉพำะ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๑๕๒ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสบิวนั 
นบัแต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 
                                                                                 

๕๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๔๐ ก/หน้ำ ๔๕/๑ มนีำคม ๒๕๕๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๒๔ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีเ่พื่อใหเ้จำ้ของรถ
ที่เอำประกนัภยัครอบคลุมควำมเสยีหำยต่อผู้ประสบภัยและทรพัย์สนิแล้ว ถือได้ว่ำจะ
สำมำรถเยยีวยำใหก้บัผูป้ระสบภยัซึง่ไดร้บัอนัตรำยต่อชวีติ ร่ำงกำย หรอือนำมยัแลว้ยงั
สำมำรถชดเชยควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของผู้ประสบภัยอีกส่วนหนึ่ ง ซึ่งผู้เอำ
ประกนัภยัในลกัษณะดงักล่ำวขำ้งต้นจะท ำให้ประหยดัค่ำใชจ้่ำยและเกดิควำมเป็นธรรม
เพรำะปัจจุบนัเจ้ำของรถผู้ได้เอำประกนัภยัต้องถูกบงัคบัให้มกีำรประกนัควำมเสยีหำย
ส ำหรบัผูป้ระสบภยัดว้ยทัง้ ๆ ที่เจำ้ของรถได้เอำประกนัภยัครอบคลุมควำมเสยีหำยต่อ
ผูป้ระสบภยัและทรพัยส์นิแลว้  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๒๕ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕๕๓ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบญัญตัคิุม้ครอง
ผูป้ระสบภยัจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  เจ้ำของรถซึ่งไม่มีภูมิล ำเนำหรือถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจกัรจะน ำรถที่
จดทะเบียนในต่ำงประเทศเข้ำมำใช้ในรำชอำณำจกัรเป็นกำรชัว่ครำวต้องจดัให้มีกำร
ประกนัควำมเสยีหำยส ำหรบัผู้ประสบภัย โดยเอำประกนัภัยไว้กบับรษิัทเพื่อคุ้มครอง
ควำมรบัผดิต่อชวีติหรอืร่ำงกำยของผู้ประสบภยัอนัเกดิจำกกำรใชร้ถนัน้หรอือยู่ในทำง 
หรอืจำกสิง่ที่บรรทุกหรอืติดตัง้ในรถนัน้ โดยมีจ ำนวนเงนิเอำประกนัภัยต่อคนและต่อ
ควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ต่อครัง้ไม่น้อยกว่ำจ ำนวนทีก่ ำหนดไวใ้นกฎกระทรวงซึง่ออกตำม
ควำมในมำตรำ ๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

ข้อ ๒  กำรเอำประกันภัยตำมข้อ ๑ ต้องมีระยะเวลำประกนัภัยไม่น้อยกว่ำ
ระยะเวลำทีร่ถนัน้อยู่ในรำชอำณำจกัร 

 

ข้อ ๓  เมื่อมีกำรน ำรถออกนอกรำชอำณำจักร ให้เจ้ำของรถนั ้นส่งคืน
เครื่องหมำยแสดงว่ำมกีำรประกนัควำมเสยีหำยส ำหรบัผูป้ระสบภยัจำกรถใหแ้ก่พนกังำน
เจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืงทีร่ถนัน้ออก เวน้แต่รถทีเ่จำ้ของรถน ำเขำ้ออกรำชอำณำจกัร
เป็นประจ ำและกำรประกนัภยันัน้ยงัไม่สิน้สดุระยะเวลำเอำประกนัภยั 

 

ขอ้ ๔  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๖ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นตน้ไป 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๗ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

อมเรศ  ศลิำอ่อน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงพำณิชย ์

                                                                                 

๕๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๑๐๔/หน้ำ ๒๐/๓๐ กนัยำยน ๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๒๖ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจำกมำตรำ ๙ แห่ง
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้กำรก ำหนด 
จ ำนวนเงิน หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขส ำหรับรถที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ 
และน ำเขำ้มำใชใ้นรำชอำณำจกัรเป็นกำรชัว่ครำว ต้องจดัใหม้กีำรประกนัควำมเสยีหำย
ส ำหรบัผูป้ระสบภยัตอ้งกระท ำโดยกฎกระทรวง  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๒๗ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดลกัษณะและวธิกีำรตดิเครื่องหมำยแสดงว่ำมกีำรประกนั 

ควำมเสยีหำยส ำหรบัผูป้ระสบภยัจำกรถ 

พ.ศ. ๒๕๔๕๕๔ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบญัญตัิคุ้มครองผู้ประสบภัย
จำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญตัิคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ และมำตรำ ๑๒ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผูป้ระสบภยัจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ใหย้กเลกิ 

(๑) กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๒) กฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

ข้อ ๒  ลกัษณะของเครื่องหมำยแสดงว่ำมีกำรประกันควำมเสยีหำยส ำหรบั
ผู้ประสบภัยจำกรถให้เป็นไปตำมแบบท้ำยกฎกระทรวงนี้  และให้มีสี ลวดลำยและ
รำยละเอยีดอื่นใดส ำหรบัป้องกนักำรปลอมแปลงตำมทีอ่ธบิดกีรมกำรประกนัภยัก ำหนด 

 

ข้อ ๓  ให้เจ้ำของรถติดเครื่องหมำยตำมข้อ ๒ ไว้ที่กระจกหน้ำรถด้ำนใน 
หนัขอ้ควำมดำ้นหน้ำของเครื่องหมำยออกดำ้นนอก 

กรณีที่ไม่มีกระจกหน้ำรถ ให้ติดเครื่องหมำยดงักล่ำวไว้ที่ที่สำมำรถมองเห็น
ขอ้ควำมดำ้นหน้ำของเครื่องหมำยไดช้ดัเจน 

 

ขอ้ ๔  เครื่องหมำยแสดงว่ำมกีำรประกนัควำมเสยีหำยส ำหรบัผูป้ระสบภยัจำก
รถตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
คุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีย่งัมผีลอยู่ก่อนวนัที่กฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั 
ใหค้งใชไ้ดต่้อไปจนกว่ำเครื่องหมำยนัน้จะสิน้ผล 

 

                                                                                 

๕๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๑๒๕ ก/หน้ำ ๑/๒๗ ธนัวำคม ๒๕๔๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๒๘ 

ขอ้ ๕  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นตน้ไป 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๗ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

อดศิยั  โพธำรำมกิ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงพำณิชย ์



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๒๙ 

แบบเคร่ืองหมำยแสดงว่ำมีกำรประกนัควำมเสียหำยส ำหรบัผูป้ระสบภยัจำกรถ 

 
 
 
 
 
  
 
 

 แบบเครื่องหมำย 

 ประกนัภยัคุ้มครองผูป้ระสบภยั 

 จำกรถจกัรยำนยนต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบเครื่องหมำย 

 ประกนัภยัคุ้มครองผูป้ระสบภยั 

 จำกรถยนตป์ระเภทอ่ืน 

 
 
 
 

 

ประกนัภยัคุ้มครองผูป้ระสบภยัจำกรถจกัรยำนยนต์ 
 บริษทั 
  ............................................................................  
 กรมธรรมเ์ลขท่ี 
  ............................................................................  
 ช่ือรถ เลขทะเบียนรถ 
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๓๐ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่ ปัจจุบันมี
กฎกระทรวงก ำหนดลักษณะและวิธีกำรติดเครื่องหมำยแสดงว่ำมีกำรประกันควำม
เสยีหำยส ำหรบัผูป้ระสบภยัจำกรถอยู่ ๒ ฉบบั คอื กฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 
และกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิุ้มครอง
ผูป้ระสบภยัจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อควำมสะดวกในกำรบงัคบัใช้ สมควรก ำหนดรวมไว้
ในกฎกระทรวงฉบบัเดียวประกอบกบัเครื่องหมำยแสดงว่ำมีกำรประกนัควำมเสยีหำย
ส ำหรบัผูป้ระสบภยัจำกรถมรีำยละเอยีดทีใ่ชป้้องกนักำรปลอมแปลงไดอ้ย่ำงเพยีงพอแลว้ 
กำรติดวสัดุป้องกนักำรปลอมแปลงบนเครื่องหมำยดงักล่ำวจงึก่อให้เกดิภำระค่ำใช้จ่ำย
โดยไม่จ ำเป็น สมควรยกเลกิกำรติดวสัดุป้องกนักำรปลอมแปลงตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เป็นตน้ไป  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๓๑ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดจ ำนวนเงนิเอำประกนัภยัตำมชนิด ประเภท และขนำดของรถ 

พ.ศ. ๒๕๕๔๕๕ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบญัญตัิคุ้มครองผู้ประสบภัย
จำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญตัิคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ และมำตรำ ๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผูป้ระสบภยัจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ อนัเป็นกฎหมำยทีม่บีทบญัญตับิำงประกำรเกีย่วกบักำร
จ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล ซึง่มำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมำย รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนเงินเอำประกันภัยตำมชนิด 
ประเภท และขนำดของรถ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

ข้อ ๒  เจ้ำของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ต้องจัดให้มีกำรประกันควำม
เสียหำยส ำหรบัผู้ประสบภัย โดยมีจ ำนวนเงินเอำประกันภัยส ำหรบัควำมเสียหำยที่
เกดิขึน้ต่อครัง้ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ห้ำล้ำนบำท ส ำหรับรถที่มีที่นั ง่ไม่เกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผู้โดยสำร 
รวมทัง้ผูข้บัขีไ่ม่เกนิเจด็คน 

(๒) สบิลำ้นบำท ส ำหรบัรถที่มทีี่นัง่เกนิเจด็คนหรอืรถบรรทุกผูโ้ดยสำรรวมทัง้ 
ผูข้บัขีเ่กนิเจด็คน 

 

ขอ้ ๓  ในกำรประกนัภยัส ำหรบัควำมเสยีหำยที่เกดิขึน้ต่อครัง้ตำมขอ้ ๒ ให้มี
จ ำนวนเงินเอำประกันภัยส ำหรบัควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นส ำหรับผู้ประสบภัยต่อรำย 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) จ ำนวนเท่ำทีจ่่ำยจรงิแต่ไม่เกนิหำ้หมื่นบำทต่อรำย ส ำหรบัควำมเสยีหำยต่อ
ร่ำงกำยหรอือนำมยั นอกจำกกรณีตำม (๒) 

                                                                                 

๕๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๕ ก/หน้ำ ๑๕/๒๑ มกรำคม ๒๕๕๔ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๓๒ 

(๒) จ ำนวนสองแสนบำทต่อรำย ส ำหรบัควำมเสยีหำยต่อร่ำงกำยหรอือนำมยั
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ตำบอด 

(ข) หหูนวก 

(ค) เป็นใบ ้หรอืเสยีควำมสำมำรถในกำรพดู หรอืลิน้ขำด 

(ง) เสยีอวยัวะสบืพนัธุ ์หรอืควำมสำมำรถสบืพนัธุ ์
(จ) เสยีแขน ขำ มอื เทำ้ หรอืน้ิว 

(ฉ) เสยีอวยัวะอื่นใด 

(ช) จติพกิำรอย่ำงตดิตวั 

(ซ) ทุพพลภำพอย่ำงถำวร 

(๓) จ ำนวนสองแสนบำทต่อรำย ส ำหรบัควำมเสยีหำยต่อชวีติ 

(๔) จ ำนวนสองแสนบำทต่อรำย ส ำหรบัควำมเสียหำยตำม (๑) ต่อมำได้รบั
ควำมเสยีหำยตำม (๒) หรอื (๓) หรอืทัง้ตำม (๒) และ (๓) 

 

ข้อ ๔  นอกจำกจ ำนวนเงินเอำประกันภัยตำมข้อ ๓ ให้มีส่วนกำรคุ้มครอง
ค่ำชดเชยรำยวนัส ำหรบัผูป้ระสบภยัทีพ่กัรกัษำตวัอยู่ในโรงพยำบำลหรอืสถำนพยำบำล 
จ ำนวนวนัละสองรอ้ยบำท สงูสดุไม่เกนิยีส่บิวนัต่ออุบตัเิหตุแต่ละครัง้ เป็นควำมคุม้ครอง
ทีเ่พิม่ขึน้ 

 

ขอ้ ๕  ในกรณีทีผู่ป้ระสบภยัเป็นผู้ขบัขีแ่ละเป็นฝ่ำยที่ต้องรบัผดิตำมกฎหมำย
หรอืไม่มผีูใ้ดรบัผดิตำมกฎหมำยต่อผู้ขบัขีท่ีป่ระสบภยัใหผู้ป้ระสบภยัที่เป็นผูข้บัขีไ่ดร้บั
เงนิเอำประกนัภัยเป็นจ ำนวนเท่ำกบัค่ำเสยีหำยเบื้องต้นตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
ซึง่ออกตำมควำมในมำตรำ ๒๐ วรรคสอง 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

กรณ์  จำตกิวณชิ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงั 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๓๓ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้  คอื เนื่องจำกควำมเสยีหำยที่
เกดิขึน้กบัผูป้ระสบภยัจำกรถในบำงกรณีมผีลกระทบต่อชวีติและร่ำงกำยของผูป้ระสบภยั 
และยงัมผีลใหผู้ป้ระสบภยัต้องรบัภำระในค่ำเสยีหำยและค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้ไดร้บั
ควำมเดอืดรอ้นในกำรด ำรงชวีติตำมปกต ิสมควรปรบัปรุงจ ำนวนเงนิเอำประกนัภยัและ
เพิม่กำรคุม้ครองค่ำชดเชยรำยวนัใหก้บัผูป้ระสบภยัที่พกัรกัษำตวัอยู่ในโรงพยำบำลหรอื
สถำนพยำบำล เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนและให้ผู้ประสบภัยที่ได้รบัควำมเสยีหำย  
ต่อชวีติและร่ำงกำยไดร้บัควำมคุม้ครองเพิม่ขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๓๔ 

ระเบยีบกรมกำรประกนัภยั 

ว่ำดว้ยวธิกีำรยดึรถและกำรขำยทอดตลำดรถตำมมำตรำ ๓๐ 

แห่งพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕๕๖ 

   
 

เพื่อใหก้ำรยดึและกำรขำยทอดตลำดรถซึง่จะต้องปฏบิตัติำมประมวลกฎหมำย
วธิพีิจำรณำควำมแพ่งโดยอนุโลมได้เป็นไปในแนวเดียวกนั กรมกำรประกนัภัยจงึวำง
ระเบยีบเพื่อปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่ำ “ระเบยีบกรมกำรประกนัภยัว่ำด้วยวธิกีำรยดึรถและ
กำรขำยทอดตลำดตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ  
พ.ศ. ๒๕๓๕” 

 

ขอ้ ๒  ในระเบยีบนี้ 
“รถ” หมำยควำมว่ำ รถทีก่่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่ผูป้ระสบภยัโดย 

(๑) เจ้ำของรถที่ก่อให้เกดิควำมเสยีหำยมไิด้จดัให้มกีำรประกันควำมเสยีหำย
ตำมมำตรำ ๗ หรอืมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และเจ้ำของรถไม่ยอมจ่ำยค่ำเสยีหำยเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ำยค่ำเสยีหำย
เบือ้งตน้ใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัไม่ครบจ ำนวนหรอื  

(๒) ไม่มผีูแ้สดงตนเป็นเจำ้ของรถทีก่่อใหเ้กดิควำมเสยีหำย และรถนัน้ไม่มกีำร
ประกนัภยักบับรษิทั  

“เจ้ำของรถ” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งมกีรรมสทิธิใ์นรถหรอืผู้มสีทิธิค์รอบครองรถ
ตำมสญัญำเช่ำซือ้และหมำยควำมรวมถงึผูน้ ำรถทีจ่ดทะเบยีนในต่ำงประเทศเขำ้มำใชใ้น
รำชอำณำจกัรเป็นกำรชัว่ครำวดว้ย 

“กองทุน” หมำยควำมว่ำ กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั 

“ยดึ” หมำยควำมว่ำ กำรกระท ำใด ๆ ต่อรถทีจ่ะถูกยดึตำมระเบยีบนี้เพื่อใหร้ถนัน้
เขำ้มำอยู่ในควำมควบคุมดแูลหรอืครอบครองของอธบิดหีรอืนำยทะเบยีน 

“อธบิด”ี หมำยควำมว่ำ อธบิดกีรมกำรประกนัภยั 

“นำยทะเบียน” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งอธบิดมีอบหมำยให้เป็นนำยทะเบยีนโดย
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

                                                                                 

๕๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๕/ตอนที ่๖๖ ง/หน้ำ ๑๘/๑๘ สงิหำคม ๒๕๔๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๓๕ 

หมวดที ่๑ 

กำรยดึรถ 

   
 

สว่นที ่๑ 

วธิกีำรยดึรถ 

   
 

ขอ้ ๓  ผูม้อี ำนำจออกประกำศยดึรถและขำยทอดตลำดรถไดแ้ก่ 
(๑) อธบิด ีส ำหรบัทอ้งทีท่ ัว่รำชอำณำจกัร 

(๒) นำยทะเบยีน ส ำหรบัทอ้งทีใ่นควำมรบัผดิชอบของตน 

 

ขอ้ ๔  ประกำศยดึรถ และขำยทอดตลำดรถใหใ้ชต้ำมแบบแนบทำ้ยระเบยีบนี้ 
 

ข้อ ๕  รถที่นำยทะเบียนจะท ำกำรยึด ต้องเป็นรถที่มิได้มีกำรยึดไว้ตำม
กฎหมำยอื่นอยู่ก่อนแลว้ 

 

ข้อ ๖  ก่อนออกไปท ำกำรยึด ให้นำยทะเบียนตรวจสอบและท ำควำมเข้ำใจ 
ให้แน่ชดัว่ำจะต้องยดึรถอะไรของใคร พร้อมทัง้น ำประกำศยดึรถไปด้วยเพื่อปิดไว้ ณ  
รถคนัทีจ่ะยดึ 

 

ข้อ ๗  ให้นำยทะเบียนกระท ำกำรยึดรถในระหว่ำงพระอำทิตย์ขึ้นและ
พระอำทิตย์ตกในวนัท ำกำรงำนปกติ เว้นแต่กรณีมีเหตุฉุกเฉินโดยได้รบัอนุญำตจำก
อธบิด ี

 

ขอ้ ๘  ก่อนกระท ำกำรยึดรถ ให้นำยทะเบียนแสดงค ำสัง่ยึดรถต่อเจ้ำของรถ
หรอืบุคคลทีร่ะบุไวใ้นค ำสัง่ยดึรถ ถำ้ไม่ปรำกฏตวับุคคลดงักล่ำวใหแ้สดงต่อบุคคลทีอ่ยู่ใน
สถำนทีน่ัน้ 

 

ขอ้ ๙  เพื่อประโยชน์ในกำรยดึรถ หำกมคีวำมจ ำเป็นใหน้ำยทะเบยีนมอี ำนำจ
กระท ำกำรใด ๆ ตำมสมควร ทีจ่ะเปิดกุญแจรถ 

 

ข้อ ๑๐  ในกำรยึดรถรำยใดถ้ำมีผู้ขดัขวำง ให้นำยทะเบียนชี้แจงว่ำกล่ำว 
แต่โดยดีก่อน ถ้ำผู้นั ้นยังขัดขวำงอยู่อีกให้นำยทะเบียนขอควำมช่วยเหลือจำก 
เจำ้พนกังำนต ำรวจเพื่อด ำเนินกำรยดึรถจนได ้

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๓๖ 

ขอ้ ๑๑  เมื่อกระท ำกำรยดึรถเสรจ็แลว้ ใหน้ำยทะเบยีนปิดประกำศยดึรถไว ้ณ 
รถคนัทีย่ดึนัน้ 

 

ขอ้ ๑๒  เมื่อไดก้ระท ำกำรยดึรถคนัใดแลว้ ใหแ้จง้กำรยดึรถนัน้ใหเ้จำ้ของรถทรำบ 
และถ้ำหำกรถที่ยดึมผีู้ถือกรรมสทิธิร่์วมให้แจง้กำรยดึให้ผู้ถือกรรมสทิธิร่์วมทรำบด้วย 
รวมทัง้ใหแ้จง้ไปยงันำยทะเบยีนแห่งรถแต่ละประเภททีไ่ดย้ดึไวด้ว้ย 

ถำ้ไม่สำมำรถแจง้ไปยงัเจำ้ของรถตำมควำมในวรรคหนึ่งได ้ใหปิ้ดประกำศแจง้
กำรยดึไว ้ณ สถำนทีท่ีเ่กบ็รกัษำรถทีถู่กยดึ และทีท่ ำกำรของนำยทะเบยีนซึง่ไดย้ดึรถนัน้ไว ้

 

ขอ้ ๑๓  ให้นำยทะเบยีนท ำบญัชรีถที่ยดึโดยแสดงรำยละเอยีด เช่น ประเภท 
ขนำด ทะเบยีน สภำพและรำคำประมำณของรถ ตำมแบบแนบทำ้ยระเบยีบนี้ และส่งส ำเนำ
ใหอ้ธบิดทีรำบ 

 

ขอ้ ๑๔  กำรประมำณรำคำรถให้ประมำณตำมรำคำซื้อขำยในท้องตลำดตำม
สภำพควำมเกำ่ใหม่ หรอืตำมสภำพควำมเป็นจรงิในขณะยดึรถนัน้ 

 

สว่นที ่๒ 

วธิกีำรรกัษำรถทีย่ดึ 

   
 

ขอ้ ๑๕  รถทีย่ดึไวแ้ลว้ใหน้ ำมำเกบ็รกัษำไวท้ีก่รมกำรประกนัภยั หรอืทีท่ ำกำร
ของนำยทะเบยีนทีย่ดึรถนัน้ไว ้แลว้แต่กรณี แต่ถ้ำจะเป็นกำรล ำบำกต่อกำรขนยำ้ยหรอื
กำรเกบ็รกัษำใหม้อบแก่บุคคลทีส่มควรดแูลรกัษำไว ้

ในกำรที่จะให้มีผู้ดูแลรกัษำรถนัน้ ให้อยู่ในดุลพินิจของนำยทะเบียนที่จะเช่ำ
สถำนทีเ่กบ็รกัษำและจะจำ้งคนเฝ้ำรถนัน้ไวด้ว้ยกไ็ด ้

 

ข้อ ๑๖  กำรเช่ำสถำนที่เก็บรกัษำรถก็ดี กำรจ้ำงบุคคลดูแลรกัษำรถไม่ว่ำมี
ค่ำตอบแทนหรอืไม่มคี่ำตอบแทนกด็ ีใหท้ ำหนงัสอืสญัญำกบันำยทะเบยีน 

เมื่อมกีำรขำยรถหรอืยำ้ยรถไปเกบ็ไวท้ีอ่ื่น หรอืถอนกำรยดึรถ ให้นำยทะเบยีน
บอกเลกิสญัญำนัน้เสยี 

 

ขอ้ ๑๗  ใหน้ำยทะเบยีนจดไวใ้นรำยงำนกำรยดึรถโดยชดัแจง้ว่ำไดจ้ดักำรเกบ็
รกัษำรถนัน้อย่ำงไรและต้องเสยีค่ำใช้จ่ำยในกำรยดึรถ ค่ำเช่ำสถำนที่เก็บรกัษำรถและ
ค่ำจำ้งดแูลรกัษำรถเท่ำใด 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๓๗ 

ขอ้ ๑๘  ถ้ำนำยทะเบยีนจำ้งบุคคลดูแลรกัษำรถ ให้มกีำรตรวจตรำอกีชัน้หนึ่ง 
เมื่อปรำกฏว่ำผูด้แูลรกัษำรถละเลยต่อหน้ำที ่ไม่ปฏบิตัติำมขอ้สญัญำ ใหน้ำยทะเบยีนสัง่
ปรบัตำมขอ้สญัญำทุกครัง้ที่ตรวจพบ เบี้ยปรบัในกรณีเช่นนี้ให้ถือเป็นเงนิทีร่วบรวมได ้
ในกำรยดึรถ 

 

ขอ้ ๑๙  ใหน้ำยทะเบยีนยดึรถไวจ้นกว่ำเจำ้ของรถจะไดจ้่ำยค่ำเสยีหำยเบือ้งต้น
ใหแ้ก่ผู้ประสบภยัจนครบจ ำนวน หรอืจ่ำยค่ำเสยีหำยเบื้องต้นคนืกองทุนภำยในเจด็วนั
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำสัง่จำกนำยทะเบยีน 

อน่ึง หำกมกีำรยดึรถนัน้ไวต้ำมกฎหมำยอื่นอยู่ก่อนแลว้ ใหน้ำยทะเบยีนแจง้ให้
อธิบดีทรำบ เพื่อกรมกำรประกันภัยจะได้ขอเข้ำเฉลี่ย ในทรัพย์นัน้ หำกมีกำรขำย
ทอดตลำด 

 

หมวดที ่๒ 

กำรขำยทอดตลำด 

   
 

สว่นที ่๑ 

กำรแจง้เจำ้ของรถ 

   
 

ขอ้ ๒๐  ก่อนขำยทอดตลำด ใหน้ำยทะเบยีนมคี ำสัง่ไปยงัเจำ้ของรถให้ท ำกำร
จ่ำยค่ำเสยีหำยเบือ้งต้นที่ส ำนักงำนกองทุนทดแทนผู้ประสบภยัให้แก่ผูป้ระสบภยัไปนัน้
คนืใหแ้ก่กองทุน พรอ้มเงนิเพิม่ในอตัรำรอ้ยละยีส่บิของจ ำนวนค่ำเสยีหำยเบือ้งต้นทีจ่่ำย
จำกกองทุน  ทัง้นี้ ภำยในเจด็วนันบัจำกวนัไดร้บัค ำสัง่จำกนำยทะเบยีน 

กรณีที่ไม่ปรำกฏตัวเจ้ำของรถที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย ให้นำยทะเบียน
ประกำศหำตัวเจ้ำของรถโดยปิดประกำศไว้ ณ ที่ท ำกำรของนำยทะเบียนซึ่งได้ยดึรถ  
ที่ก่อให้เกิดควำมเสยีหำยไว้ และประกำศในหนังสอืพิมพ์รำยวนัที่จ ำหน่ำยในท้องถิ่น  
ทีเ่กดิเหตุอย่ำงน้อยสองวนัตดิต่อกนั 

 

ขอ้ ๒๑  ในกรณีที่เจ้ำของรถไม่จ่ำยเงนิค่ำเสยีหำยเบื้องต้นคืนกองทุนพร้อม 
เงนิเพิม่ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมขอ้ ๑๙ วรรคหนึ่ง หรอืกรณีทีเ่จำ้ของรถไม่ปรำกฏตวั
ต่อนำยทะเบียนซึ่งได้ยึดรถนั ้นไว้ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันแรกที่ประกำศใน
หนงัสอืพมิพต์ำมขอ้ ๑๙ วรรคสอง ใหน้ำยทะเบยีนน ำรถนัน้ออกขำยทอดตลำดได ้

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๓๘ 

สว่นที ่๒ 

กำรขออนุญำตขำยทอดตลำด 

   
 

ขอ้ ๒๒  ให้นำยทะเบยีนท ำรำยงำนเพื่อขออนุญำตต่ออธบิดใีนกำรออกค ำสัง่
ขำยทอดตลำดเสยีก่อนพรอ้มทัง้ประกำศขำยทอดตลอดและหลกัฐำนต่ำงๆ เกีย่วกบักำร
ยดึรถไปดว้ย 

 

ขอ้ ๒๓  เมื่ออธบิดไีดส้ัง่เป็นประกำรใดแลว้ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 
(๑) ในกรณีทีอ่ธบิดอีนุญำต 

(ก) กำรประกำศขำยทอดตลำดรถ ให้จดัประกำศส่งขำยทอดตลำดรถแก่
เจำ้ของรถพรอ้มทัง้ปิดประกำศไวโ้ดยเปิดเผย ณ สถำนทีร่ำชกำรหรอืชุมชนอนัควรจะ
ปิดได้ก่อนวนัขำยไม่น้อยกว่ำสำมวนั หรืออำจโฆษณำในหนังสอืพิมพ์รำยวนัฉบับที่
แพร่หลำยหรอืทำงวทิยุกระจำยเสยีงก่อนวนัขำยทอดตลำดกไ็ด ้

(ข) กำรก ำหนดวนัขำยทอดตลำดรถ โดยปกตใิหก้ ำหนดไม่น้อยกว่ำยีส่บิวนั
และไม่เกนิสองเดอืน  ทัง้นี้ ใหน้บัตัง้แต่วนัที่ลงประกำศขำยทอดตลำดรถเป็นตน้ไป 

(๒) ในกรณีทีอ่ธบิดไีม่อนุญำต ใหอ้ธบิดสีัง่กำรตำมทีเ่หน็สมควรหรือออกค ำสัง่
ถอนกำรยดึรถนัน้ แล้วแต่กรณี หำกสัง่ถอนกำรยดึรถให้นำยทะเบียนจดักำรคืนรถไป
โดยเรว็ 

 

สว่นที ่๓ 

วธิกีำรขำยทอดตลำด  
   

 

ข้อ ๒๔  ก่อนเริ่มต้นขำยทอดตลำด ให้อ่ำนประกำศขำยทอดตลำดรถ  
ณ สถำนทีข่ำยโดยเปิดเผย 

 

ขอ้ ๒๕  ใหท้ ำกำรขำยโดยเปิดเผย 

 

ขอ้ ๒๖  นำยทะเบยีนเป็นผูท้ ำกำรขำยทอดตลำด หรอืตวัแทนโดยตนเองหรอื
จะใชผู้ห้นึ่งผูใ้ดเขำ้สูร้ำคำในกำรขำยทอดตลำดรถทีต่นเป็นผูท้ ำกำรขำยทอดตลำดไม่ได ้
เวน้แต่จะไดแ้ถลงโดยเฉพำะในค ำโฆษณำว่ำจะเขำ้สูร้ำคำดว้ย 

 

ขอ้ ๒๗  เมื่อประกำศขำยทอดตลำดไปแลว้อำจเลื่อนหรอืงดกำรขำยทอดตลำด
กไ็ด ้



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๓๙ 

ขอ้ ๒๘  กำรขำยทอดตลำดย่อมสมบูรณ์เมื่อนำยทะเบยีนผู้ท ำกำรขำยทอดตลำด 
แสดงควำมตกลงด้วยเคำะไม้ หรอืกริยิำอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมจำรตีประเพณีในกำร
ขำยทอดตลำด ถำ้ยงัมไิดแ้สดงเช่นนัน้อยู่ตรำบใด ผูสู้ร้ำคำจะถอนค ำสูร้ำคำของตนเสยีกไ็ด้ 

 

ขอ้ ๒๙  ถ้ำผูสู้ร้ำคำถอนค่ำสูร้ำคำของตนเสยีก่อนที่นำยทะเบยีนผูท้ ำกำรขำย
ทอดตลำดเคำะไม ้หรอืดว้ยกริยิำอื่นตำมทีก่ล่ำวในขอ้ ๒๘ ใหน้ำยทะเบยีนตัง้ตน้รอ้งขำยใหม่ 

 

ขอ้ ๓๐  ให้นำยทะเบยีนรอ้งขำนจ ำนวนเงนิที่มผีู้สูร้ำคำครัง้ที่หนึ่ง ๓ - ๔ หน 
ถำ้ไม่มผีูสู้ร้ำคำสงูขึน้ไปใหเ้ปลีย่นรอ้งขำนเป็นครัง้ทีส่องอีก ๓ - ๔ หน เมื่อไม่มผีูสู้ร้ำคำ
สงูกว่ำนัน้และไดร้ำคำพอสมควรกใ็หล้งค ำ “สำม” พรอ้มกบัเคำะไม ้แต่ถ้ำก่อนเคำะไม่มี
ผูสู้ร้ำคำสงูขึน้อกีกใ็หร้อ้งขำนรำคำนัน้ตัง้ตน้ใหม่ตำมล ำดบัดงักล่ำวแลว้ 

 

ขอ้ ๓๑  กำรขำยทอดตลำด ตำมปกตเิมื่อนำยทะเบยีนผูข้ำยเคำะไมต้กลงขำยแลว้ 
ผูซ้ือ้ตอ้งช ำระเงนิทนัท ีเวน้แต่รถทีม่รีำคำตัง้แต่สองหมื่นบำทขึน้ไปนำยทะเบยีนอำจผ่อนผนั
ให้ผู้ซื้อวำงเงนิมดัจ ำไม่เกนิร้อยละยี่สบิห้ำของรำคำซื้อและท ำสญัญำใช้เงนิที่ค้ำงช ำระ
ภำยในเวลำไม่เกนิสบิห้ำวนักไ็ด้ เมื่อได้ช ำระเงนิครบถ้วนแล้วจงึให้โอนมอบรถนัน้แก่
ผูซ้ือ้ไป 

หำกรถที่ขำยมีรำคำสูงมำกหรือมีเหตุผลพิเศษประกำรอื่น นำยทะเบียนอำจ
ขยำยก ำหนดเวลำช ำระเงนิดงักล่ำวขำ้งตน้ไดต้ำมทีเ่หน็สมควร 

ในกรณีที่นำยทะเบียนมีเหตุสงสัยว่ำ ผู้ใดจะไม่สู้รำคำโดยสุจริตก็ดี หรือ 
ไม่สำมำรถจะช ำระรำคำไดก้ด็ ีใหน้ำยทะเบยีนสอบถำมผูน้ัน้เสยีก่อนจงึเคำะไมก้ไ็ด ้

 

ขอ้ ๓๒  เมื่อใดนำยทะเบยีนผูท้ ำกำรขำยทอดตลำดเหน็ว่ำรำคำซึง่มผีูสู้ส้งูสุดนัน้
ยงัไม่เพยีงพอ นำยทะเบยีนอำจถอนรถจำกกำรขำยทอดตลำดได ้

 

ขอ้ ๓๓  ถ้ำผู้ซื้อไม่ช ำระเงนิหรอืไม่วำงเงนิมดัจ ำตำมสญัญำ ให้นำยทะเบียน 
น ำรถนัน้ออกขำยทอดตลำดซ ้ำอีกและแจ้งให้ผู้ซื้อทรำบก ำหนด วัน เวลำขำยด้วย  
ได้เงนิเท่ำใดเมื่อหกัค่ำใช้จ่ำยในกำรยดึและกำรขำยทอดตลำดและค่ำเสยีหำยเบื้องต้น
พรอ้มเงนิเพิม่แล้วยงัไม่คุ้มรำคำขำยทอดตลำดครัง้ก่อน ให้จดักำรเรยีกร้องให้ผูซ้ื้อเดมิ
ช ำระสว่นทีข่ำดนัน้ 

 

ขอ้ ๓๔  เงนิมดัจ ำทีไ่ด้รบัไวจ้ำกกำรขำยทอดตลำด ให้ถือว่ำเป็นเงนิส่วนหนึ่ง
จำกกำรขำยทอดตลำดรถของเจ้ำของรถย่อมน ำไปช ำระเป็นค่ำใช้จ่ำยและค่ำเสยีหำย



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๔๐ 

เบือ้งตน้พรอ้มเงนิเพิม่ รวมทัง้ค่ำภำษ ีและค่ำธรรมเนียมอื่น (ถ้ำม)ี ตำมขอ้ ๓๕ ไดท้นัท ี
และ 

(ก) หำกเงนิมดัจ ำมจี ำนวนมำกพอ เมื่อหกัแลว้มเีงนิเหลอืใหค้นืแก่เจำ้ของรถไป
พรอ้มรถทีน่ ำออกขำยทอดตลำดดว้ย 

(ข) หำกเงนิมดัจ ำมจี ำนวนไม่คุ้ม เมื่อขำยรถไดใ้ห้น ำเงนิที่ขำยได้ช ำระในส่วน 
ทีย่งัคำ้งอยู่ใหห้มดสิน้ไป ถ้ำมเีงนิเหลอืใหค้นืแก่เจำ้ของรถ 

 

ขอ้ ๓๕  เงนิที่ไดจ้ำกกำรขำยทอดตลำดใหห้กัเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรยดึและกำร
ขำยทอดตลำดและจ่ำยเป็นค่ำเสียหำยเบื้องต้นคนืให้แก่กองทุนพร้อมเงนิเพิม่รวมทัง้
ค่ำภำษแีละค่ำธรรมเนียมอื่น (ถำ้ม)ี ถำ้มเีงนิเหลอืเท่ำใดใหค้นืแก่เจำ้ของรถ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้ำของรถ ให้นำยทะเบียนส่งเงินที่เหลือนัน้ 
ต่ออธบิดเีพื่อเกบ็รกัษำไวท้ีก่รมกำรประกนัภยั 

 

ขอ้ ๓๖  ให้นำยทะเบยีนผู้ท ำกำรขำยทอดตลำดบนัทกึเหตุกำรณ์อนัเกี่ยวกบั
กำรขำยทอดตลำดรถทีไ่ดป้ระมำณรำคำไวต้ัง้แต่หำ้พนับำทขึน้ไปทุกครำวดงันี้ 

(ก) ในกำรสูร้ำคำ มผีูใ้ดให้รำคำสงูสุดเท่ำใดและรำคำล ำดบัรองลงมำอกีสองรำคำ
ถำ้ม ี

(ข) นำยทะเบยีนผูท้ ำกำรขำยทอดตลำดต้องลง ชื่อ วนั เดอืน ปี ก ำกบัไว ้

 

ขอ้ ๓๗  ถ้ำขำยรถทีม่รีำคำตัง้แต่สองหมื่นบำทขึน้ไป ใหน้ำยทะเบยีนผูท้ ำกำร
ขำยทอดตลำดบนัทกึไวใ้นสมุดขำยทอดตลำดทุกครัง้ดงันี้ 

(ก) จ ำนวนบุคคลซึง่มำฟังกำรขำยทอดตลำดและสูร้ำคำ 

(ข) ในกำรสูร้ำคำ มผีูใ้ดใหร้ำคำสงูสุดเท่ำใดและรำคำล ำดบัรองลงมำอกีสองรำคำ
ถำ้ม ี

(ค) นำยทะเบยีนผูท้ ำกำรขำยทอดตลำดใหข้ำยไดห้รอืไม่ เพรำะเหตุใด 

(ง) นำยทะเบยีนผูท้ ำกำรขำยทอดตลำดตอ้งลงชื่อ วนั เดอืน ปี ก ำกบัไวด้ว้ย 

 

ขอ้ ๓๘  กำรขำยทอดตลำดรถที่มจี ำน ำตดิ ให้นำยทะเบยีนมหีนังสอืสอบถำม
ผู้รบัจ ำน ำก่อนว่ำจะให้ขำยอย่ำงบงัคบัจ ำน ำหรอืจ ำน ำติดไป ถ้ำผู้รบั จ ำน ำไม่แจ้งให้
นำยทะเบยีนทรำบภำยในเจด็วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแลว้กใ็หข้ำยอย่ำงจ ำน ำตดิไป 

 

ขอ้ ๓๙  กำรขำยอย่ำงบงัคบัจ ำน ำ ใหน้ำยทะเบยีนด ำเนินกำรขำยอย่ำงกำรขำยรถ
ธรรมดำโดยไม่ค ำนึงถงึกำรจ ำน ำ 
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 ๔๔๑ 

ขอ้ ๔๐  กำรขำยรถอย่ำงกำรจ ำน ำตดิไป ใหป้ระกำศแสดงชื่อผูร้บัจ ำน ำพรอ้มทัง้
ตน้เงนิและดอกเบีย้ทีย่งัคำ้งช ำระจนถงึวนัขำย และขอ้ควำมว่ำผูใ้ดซือ้รถนัน้ตอ้งรบัภำระ
จ ำน ำตดิไปดว้ยโดยชดัเจน 

 

ขอ้ ๔๑  สถำนที่ท ำกำรขำยทอดตลำดรถ ใหข้ำย ณ กรมกำรประกนัภยัหรอืที่
ท ำกำรของนำยทะเบียนที่ยึดรถ หรือสถำนที่อื่นที่นำยทะเบียนก ำหนด เว้นแต่จะ
ไม่สะดวกในกำรขนยำ้ยรถหรอืดว้ยเหตุอื่นจงึใหข้ำย ณ สถำนทีท่ีเ่กบ็รกัษำรถนัน้ 

 

หมวดที ่๓ 

กำรโอนกรรมสทิธิ ์
   

 

ขอ้ ๔๒  เมื่อมกีำรขำยทอดตลำดรถใหแ้ก่ผูซ้ือ้ และไดช้ ำระเงนิทีข่ำยครบถ้วน
ตำมสญัญำแลว้กรรมสทิธิย์่อมโอนไปยงัผูซ้ือ้ตัง้แต่ขณะทีส่ญัญำซือ้ขำยไดส้ ำเรจ็บรบิรูณ์
และใหน้ำยทะเบยีนเสนอเรื่องใหอ้ธบิดเีพื่อแจง้พนกังำนเจำ้หน้ำทีซ่ึ่งรบัจดทะเบยีนรถนัน้
จดักำรแกท้ะเบยีนใหด้ว้ย 

 

ข้อ ๔๓  นำยทะเบียนผู้ท ำกำรขำยทอดตลำดต้องส่งมอบทรพัย์สินที่ขำย
ทอดตลำดให้ไปอยู่ในควำมครอบครองของผู้ซื้อตำมมำตรำ ๔๖๑ และ ๔๖๒ แห่ง
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์

 

ขอ้ ๔๔  ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้ตัง้แต่วนัที ่๕ เมษำยน ๒๕๓๖ เป็นตน้ไป 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๔ มนีำคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

สนิท  วรปัญญำ 

อธบิดกีรมกำรประกนัภยั 
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 ๔๔๒ 

ระเบยีบกรมกำรประกนัภยั 

ว่ำดว้ยกำรก ำหนดรำคำควำมเสยีหำยของเครื่องหมำยแสดงว่ำ 

มกีำรประกนัควำมเสยีหำยส ำหรบัผูป้ระสบภยัจำกรถ 

พ.ศ. ๒๕๔๒๕๗ 

   
 

ด้วยปรำกฏว่ำเครื่องหมำยแสดงว่ำมีกำรประกันควำมเสียหำยส ำหรับ
ผู ้ประสบภยัจำกรถตำมพระรำชบญัญตัิคุ ้มครองผู ้ประสบภยัจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕  
ที่นำยทะเบียนได้จดัท ำ และส่งมอบแก่บริษัทเพื่อส่งมอบแก่เจ้ำของรถที่ได้จดัให้มี
กำรประกนัควำมเสยีหำยกบับรษิทั ไดเ้กดิกำรช ำรุด หรอืสญูหำยในปรมิำณทีค่่อนขำ้งสงู
อันเป็นเหตุให้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจำกรถ ต้องรับภำระค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น  
โดยไม่จ ำเป็น 

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในขอ้ ๙ วรรคสำม แห่งระเบยีบกรมกำรประกนัภยั 
ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย เก็บรักษำ และกำรจัดกำรกองทุน เพื่อบริหำรงำนของกองทุน
ทดแทนผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๓๕ อธิบด ี
กรมกำรประกนัภยั จงึออกระเบยีบ ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่ำ “ระเบยีบกรมกำรประกนัภยั ว่ำดว้ยกำรก ำหนดรำคำ
ควำมเสยีหำยของเครื่องหมำยแสดงว่ำมีกำรประกนัควำมเสยีหำยส ำหรบัผู้ประสบภัย
จำกรถ พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในระเบยีบนี้ 
“เครื่องหมำย” หมำยควำมว่ำ เครื่องหมำยแสดงว่ำมกีำรประกนัควำมเสยีหำย

ส ำหรบัผูป้ระสบภยัจำกรถ ตำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“ช ำรุด” หมำยควำมว่ำ กำรฉีกขำด กำรเปรอะเป้ือน หรือกำรลบเลือน 
ในสำระส ำคญั จนอยู่ในสภำพใชก้ำรไม่ได ้

“สญูหำย” หมำยควำมว่ำ กำรทีเ่ครื่องหมำยหำยไป หรอืไม่ทรำบว่ำอยู่ ณ ทีใ่ด 

                                                                                 

๕๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๒๐ ง/หน้ำ ๕๓/๑๑ มนีำคม ๒๕๔๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๔๓ 

“เครื่องหมำยแทน” หมำยควำมว่ำ เครื่องหมำยแสดงว่ำมีกำรประกันควำม
เสยีหำยส ำหรบัผู้ประสบภัยจำกรถ ที่นำยทะเบียนออกให้ใหม่แทนเครื่องหมำยเดิม 
ทีช่ ำรุด หรอืสญูหำย 

 

ขอ้ ๔  ก่อนกำรด ำเนินกำร เพื่อออกเครื่องหมำยแทนเครื่องหมำยทีช่ ำรุดหรอื
เครื่องหมำยทีส่ญูหำย ตำมระเบยีบกรมกำรประกนัภยั ว่ำดว้ยกำรออกเครื่องหมำยแทน
เครื่องหมำยเดิมที่ช ำรุด หรอืสูญหำย พ.ศ. ๒๕๔๒ เจ้ำของรถจะต้องช ำระค่ำเสยีหำย
เครื่องหมำยฉบับเดิมให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจำกรถ ในอัตรำ ๒๐ บำท  
ต่อเครื่องหมำยทีช่ ำรุด หรอืเครื่องหมำยทีส่ญูหำย ๑ ฉบบั 

 

ขอ้ ๕  ในกรณีเครื่องหมำยทีน่ำยทะเบยีนส่งมอบใหแ้ก่บรษิทั และบรษิทัท ำให้
เกิดกำรช ำรุดหรือสูญหำย ก่อนที่จะมีกำรรบัประกนัภัย และเป็นเหตุให้บริษัทส่งคืน
เครื่องหมำยทีช่ ำรุด หรอืไม่สำมำรถส่งคนืเครื่องหมำยที่สญูหำย แก่กรมกำรประกนัภยั 
เมื่อสิน้ก ำหนดระยะเวลำทีต่้องส่งคนื บรษิทัจะต้องชดใชค้่ำเสยีหำยส ำหรบัเครื่องหมำย  
ที่ช ำรุด หรอืสูญหำยนัน้ ให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภยัจำกรถ กรมกำรประกนัภัย  
ในอตัรำ ๒๐ บำท ต่อเครื่องหมำยทีช่ ำรุด หรอืเครื่องหมำยทีส่ญูหำย ๑ ฉบบั 

 

ขอ้ ๖  ในกำรรบัช ำระค่ำเสยีหำยตำมข้อ ๔ และข้อ ๕ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ออกใบเสรจ็รบัเงนิ ในนำมกองทุนทดแทนผู้ประสบภยัจำกรถ และเงนิดงักล่ำวใหน้ ำส่ง
เป็นรำยได้อื่น ๆ ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจำกรถ ตำมมำตรำ ๓๓ (๘) แห่ง
พระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

ขอ้ ๗  ใหผู้อ้ ำนวยกำรส ำนักนำยทะเบยีนคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ กรมกำร
ประกนัภยัรกัษำกำรตำมระเบยีบนี้ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๑๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

บรรพต  หงษ์ทอง 

อธบิดกีรมกำรประกนัภยั 
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 ๔๔๔ 

ระเบยีบกรมกำรประกนัภยั 

ว่ำดว้ยกำรออกเครื่องหมำยแทนเครื่องหมำยเดมิทีช่ ำรุดหรอืสญูหำย 

พ.ศ. ๒๕๔๒๕๘ 

   
 

ดว้ยกำรปฏบิตัเิกี่ยวกบักำรออกเครื่องหมำยแทนเครื่องหมำยเดมิที่ช ำรุดหรอื
สญูหำยได้ประกำศมำตัง้แต่ปี ๒๕๓๖ จงึเหน็เป็นกำรสมควรทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิระเบยีบ
กรมกำรประกนัภยัว่ำดว้ยกำรออกเครื่องหมำยแทนเครื่องหมำยเดมิทีช่ ำรุดหรอืสญูหำย 
ให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ปัจจุบัน อธิบดีกรมกำรประกันภัย จึงออกระเบียบไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่ำ “ระเบียบกรมกำรประกันภัย ว่ำด้วยกำรออก
เครื่องหมำยแทนเครื่องหมำยเดมิทีช่ ำรุดหรอืสญูหำย พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 

ขอ้ ๒  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิ ระเบยีบกรมกำรประกนัภยั ว่ำดว้ยกำรออกเครื่องหมำยแทน
เครื่องหมำยเดมิทีช่ ำรุดหรอืสญูหำย พ.ศ. ๒๕๓๖ ลงวนัที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๓๖ และ
ระเบยีบกรมกำรประกนัภยั ว่ำดว้ยกำรออกเครื่องหมำยแทนเครื่องหมำยเดมิทีช่ ำรุดหรอื
สญูหำย และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวนัที ่๖ มถุินำยน ๒๕๓๘ 

 

ขอ้ ๔  ในระเบยีบนี้ 
“เครื่องหมำย” หมำยควำมว่ำ เครื่องหมำยแสดงว่ำมกีำรประกนัควำมเสยีหำย

ส ำหรบัผูป้ระสบภยัจำกรถ ตำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“ช ำรุด” หมำยควำมว่ำ กำรฉีกขำด กำรเปรอะเป้ือนหรือกำรลบเลือน 
ในสำระส ำคญัจนอยู่ในสภำพทีใ่ชก้ำรไม่ได ้

“สญูหำย” หมำยควำมว่ำ กำรทีเ่ครื่องหมำยหำยไป หรอืไม่ทรำบว่ำอยู่ ณ ทีใ่ด  
“เครื่องหมำยแทน” หมำยควำมว่ำ เครื่องหมำยแสดงว่ำมีกำรประกันควำม

เสยีหำยส ำหรบัผู้ประสบภัยจำกรถ ที่นำยทะเบียนออกให้ใหม่แทนเครื่องหมำยเดิม 
ทีช่ ำรุดหรอืสญูหำย 

“ตำรำงกรมธรรม”์ หมำยควำมว่ำ ตำรำงกรมธรรมค์ุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ
และใบเสรจ็รบัเงนิ หรอืตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์ 

                                                                                 

๕๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๒๐ ง/หน้ำ ๕๖/๑๑ มนีำคม ๒๕๔๒ 
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 ๔๔๕ 

“นำยทะเบียน” หมำยควำมว่ำ อธิบดีกรมกำรประกันภัย หรือผู้ซึ่งอธิบดี
กรมกำรประกนัภยัมอบหมำยโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

ขอ้ ๕  กำรออกเครื่องหมำยแทน จะกระท ำไดใ้นเฉพำะกรณีเครื่องหมำยช ำรุด
หรอืเครื่องหมำยสญูหำย เท่ำนัน้ 

 

ขอ้ ๖  กำรออกเครื่องหมำยแทน จะออกให้เฉพำะเจ้ำของรถ ผู้เอำประกนัภยั
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย โดยยื่นค ำขอต่อนำยทะเบียนตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดใน
ระเบียบกรมกำรประกนัภัยเท่ำนัน้ และกำรยื่นค ำขอในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้ยื่นที่
ส ำนักนำยทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ กรมกำรประกันภัย หรือส ำนักงำน
คุ้มครองผู้เอำประกนัภัยเขต ทัง้ ๔ เขต ในส่วนภูมิภำคให้ยื่นที่ส ำนักงำนประกนัภัย
จงัหวดัทุกจงัหวดั 

 

ขอ้ ๗  กำรขอรบัเครื่องหมำยแทนใหย้ื่นหลกัฐำนประกอบดงันี้ 
๑) ภำพถ่ำยบตัรประจ ำตวัประชำชนพรอ้มรบัรองส ำเนำถูกต้อง หรอืหลกัฐำน

อย่ำงอื่นทีใ่ชแ้ทนบตัรประจ ำตวัประชำชน 

๒) ตำรำงกรมธรรมป์ระกนัภยั หรอืส ำเนำภำพถ่ำยที่แสดงว่ำมกีำรประกนัภยั
ตำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓) กรณีที่เครื่องหมำยช ำรุดเสยีหำย ให้น ำเครื่องหมำยเดมิมำแสดงประกอบ 
หรือในกรณีที่เครื่องหมำยสูญหำย ให้น ำส ำเนำหลักฐำนกำรแจ้งควำมต่อพนักงำน
สอบสวนมำแสดงประกอบ 

๔) ในกรณีมอบอ ำนำจให้ผูอ้ื่นมำกระท ำกำรแทน จะต้องมหีนังสอืมอบอ ำนำจ
จำกผูเ้อำประกนัภยั และกรณีผูเ้อำประกนัภยัเป็นนิตบิุคคลใหใ้ชภ้ำพถ่ำยหนงัสอืรบัรอง
กำรจดทะเบียนของบรษิัทพรอ้มรบัรองส ำเนำถูกต้องและประทบัตรำส ำคญัของบรษิัท
และภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจ และผู้ร ับมอบอ ำนำจ หรือ
หลกัฐำนอย่ำงอื่นทีใ่ชแ้ทนบตัรประจ ำตวัประชำชน 

 

ขอ้ ๘  ขัน้ตอนกำรออกเครื่องหมำย 

๑) ตรวจสอบหลกัฐำนใหถู้กตอ้ง 

๒) ลงรำยกำรในเครื่องหมำยและต้นขัว้เครื่องหมำยประทับตรำข้อควำมว่ำ 
“เครื่องหมำยแทน” ไวด้ำ้นหน้ำของเครื่องหมำยแลว้เสนอนำยทะเบยีนลงนำมก ำกบั 

๓) ใหผู้ข้อลงลำยมอืชื่อในตน้ขัว้เครื่องหมำยพรอ้มลงวนัทีก่ ำกบั 

๔) จ่ำยเครื่องหมำยแทนใหผู้ข้อ 
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 ๔๔๖ 

๕) จดัท ำทะเบยีนคุมกำรออกเครื่องหมำยแทน โดยต้องมรีำยกำร ดงัต่อไปนี้ 
๕.๑) ล ำดบัทีแ่ละวนัทีย่ื่นค ำขอ 

๕.๒) เลขทะเบยีนรถ หรอืเลขตวัถงั หรอืเลขเครื่องรถยนต์ 
๕.๓) บรษิทัทีร่บัประกนัภยั และเลขทีก่รมธรรม ์

๕.๔) วนัเริม่ตน้และวนัสิน้สดุควำมคุม้ครอง 

๕.๕) เลขทีเ่ครื่องหมำยเดมิ 

๕.๖) เลขทีเ่ครื่องหมำยแทน 

 

ข้อ ๙  ให้ส่งรำยงำนกำรออกเครื่องหมำยแทนที่มีข้อควำมตำมรำยกำร 
ทะเบยีนคุม ในขอ้ ๗ (๕) ใหส้ ำนกันำยทะเบยีนคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถเป็นรำยเดอืน 
ภำยใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัสิน้เดอืน ตำมแบบรำยงำนทีก่ ำหนดไวท้ำ้ยระเบยีบนี้ 

 

ข้อ ๑๐  ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนำยทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
รกัษำกำรตำมระเบยีบนี้ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๑๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

บรรพต  หงษ์ทอง 

อธบิดกีรมกำรประกนัภยั 

 



 

 

แบบรำยงำนกำรออกเครื่องหมำยแทนเครื่องหมำยทีช่ ำรุดหรอืสญูหำย 
 ประจ ำเดอืน  ................................................................. 
 จงัหวดั  ....................................................  รหสัจงัหวดั  ..................................... 

 
(๑) 

ล ำดบัที ่
(๒) 

เครื่องหมำยเดมิ 
เลขที ่

(๓) 
สำเหตุ 
ออก 

(๔) 
ชือ่บรษิทั 

(รหสับรษิทั) 

(๕) 
กรมธรรม์ 
เลขที ่

(๖) 
วนัทีส่ิน้สุด 

ควำมคุม้ครอง 

(๗) 
สขีอง 

เครื่องหมำย 

(๘) 
เครื่องหมำยแทน 

เลขที ่

(๙) 
วนั/เดอืน/ปี 

ทีร่บั 

(๑๐) 
หมำยเลข 
ทะเบยีนรถ 

(๑๑) 
หมำยเลข 
เครื่องยนต ์

(๑๒) 
หมำยเลข 
ตวัถงั 
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 ๔๔๘ 

ค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแหง่ชำต ิ

ที ่๒๒/๒๕๕๘ 

เรื่อง มำตรกำรในกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำกำรแขง่รถยนตแ์ละรถจกัรยำนยนตใ์นทำง 

และกำรควบคุมสถำนบรกิำรหรอืสถำนประกอบกำรทีเ่ปิดใหบ้รกิำรในลกัษณะทีค่ลำ้ยกบั
สถำนบรกิำร 

   

 

โดยที่ขณะนี้ได้ปรำกฏขอ้เทจ็จรงิว่ำประชำชนทัว่ไปต่ำงได้รบัควำมเดอืดร้อน
ร ำคำญและไดร้บัอนัตรำยในกำรสญัจรไปมำจำกกรณีทีม่กีำรรวมตวักนัเพื่อแข่งรถยนต์
และรถจกัรยำนยนต์ในทำง จึงจ ำเป็นต้องก ำหนดมำตรกำรเพื่อป้องกนัภยัสงัคม อกีทัง้
เพื่อระงบัยบัยัง้และแก้ไขปัญหำกำรรวมกลุ่มหรือมัว่สุมเพื่อก่อควำมเสยีหำยแก่ผู้อื่น   
นอกจำกนี้ เพื่อสรำ้งจติส ำนึกรบัผดิชอบใหแ้ก่เดก็และเยำวชน ผูป้กครอง ผู้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
และสงัคมในทุกภำคส่วน ใหต้ระหนกัถงึควำมปลอดภยั กำรใหค้วำมคุม้ครองกบัชวีติและ
ทรพัย์สนิของประชำชน รวมตลอดทัง้เป็นกำรยบัยัง้พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของผู ้ม ีอำยุ 
ต ่ ำกว ่ำยี ่ส บิปีบ ร ิบ ูรณ ์ที ่เข ้ำไป ในสถำนบร ิกำรหร ือสถำนประกอบกำรที ่เปิด
ให้บริกำรในลกัษณะที่คล้ำยกบัสถำนบรกิำร และแก้ไขปัญหำกำรจ ำหน่ำยเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่อยู่ ในบริเวณใกล้เคียงสถำนศึกษำหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียง
สถำนศึกษำ และลงโทษผู้ประกอบกำรที่กระท ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ซึ่งถือว่ ำเป็นกำร
ด ำเนินกำรเพื่อปฏิรูปและจดัระเบียบในสงัคม รวมทัง้เพื่อระงบัและป้องกนักำรกระท ำ  
อนัเป็นผลต่อควำมสงบเรยีบรอ้ยของสงัคม 

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔๔ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
(ฉบบัชัว่ครำว) พุทธศกัรำช ๒๕๕๗ หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ โดยควำม
เหน็ชอบของคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ จงึมคี ำสัง่ ดงัต่อไปนี้  

 

ข้อ ๑  ห้ำมมิให้ผู้ใดรวมกลุ่มหรือมัว่สุมหรือจัดให้มีกำรรวมกลุ่มหรือมัว่สุม 

ในลกัษณะหรอืโดยพฤติกำรณ์ที่น่ำจะเป็นกำรน ำไปสู่กำรแข่งรถในทำงอนัเป็นควำมผดิ
และตอ้งรบัโทษตำมกฎหมำยว่ำดว้ยจรำจรทำงบก 

ในกรณีทีม่เีหตุตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้จำ้พนกังำนจรำจรหรอืพนกังำนเจำ้หน้ำทีต่ำม
กฎหมำยว่ำดว้ยจรำจรทำงบกหรอืเจำ้พนักงำนต ำรวจ หรอืเจำ้หน้ำทีข่องรฐัตำมกฎหมำยอื่น
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหำกำรแขง่รถยนตแ์ละรถจกัรยำนยนตใ์นทำง มอี ำนำจเขำ้ระงบั ยบัยัง้ 
หรอืด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อป้องกนัมใิห้มีกำรกระท ำดงักล่ำวไดต้ำมที่เหน็สมควร อ ำนำจ
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 ๔๔๙ 

เช่นว่ำนี้ใหร้วมถงึกำรน ำรถยนต์และรถจกัรยำนยนตท์ีส่งสยัว่ำจะใชใ้นกำรแขง่รถในทำง
มำเก็บรกัษำไว้เป็นกำรชัว่ครำว เพื่อกำรป้องกนัหรอืรกัษำไว ้เพื่อควำมปลอดภยั
สำธำรณะ จนกว่ำลกัษณะหรอืพฤติกำรณ์ดงักล่ำวจะสิน้สุดลง  

ใหน้ ำควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มำใชบ้งัคบักบัผูซ้ึง่อยู่ในบรเิวณเดยีวกบั
กำรรวมกลุ่มหรอืมัว่สมุตำมวรรคหนึ่ง เวน้แต่ผูน้ัน้จะพสิจูน์ไดว้่ำตนไม่ไดม้สี่วนเกีย่วขอ้ง
กบักำรแขง่รถยนตแ์ละรถจกัรยำนยนตใ์นทำง 

กำรเก็บรักษำและกำรขอคืนรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ตำมวรรคสอง  

ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีส่ ำนกังำนต ำรวจแห่งชำตกิ ำหนด 

 

ขอ้ ๒  บดิำมำรดำหรอืผูป้กครองตอ้งใหก้ำรอุปกำระเลีย้งด ูอบรม สัง่สอน และ
ยบัยัง้พฤติกรรมที่ไม่ดีของเดก็และเยำวชนที่อยู่ในควำมปกครองดูแลของตน รวมทัง้  

ต้องปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎกระทรวงตำมกฎหมำยว่ำด้วยคุ้มครองเด็ก 
ตลอดจนต้องไม่สนับสนุนหรอืปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยำวชนในปกครองเกิดกำร
รวมกลุ่มหรอืมัว่สมุเพื่อกำรแขง่รถยนตแ์ละรถจกัรยำนยนตใ์นทำงและใหเ้จำ้หน้ำทีข่องรฐั
ทีม่อี ำนำจหน้ำที่เกีย่วกบัเรื่องดงักล่ำว ด ำเนินกำรติดตำม สอดส่องให้มกีำรด ำเนินกำร
อย่ำงเคร่งครดั 

ในกรณีที่พบเดก็และเยำวชนรวมกลุ่มหรอืมัว่สุมตำมขอ้ ๑ ให้ถอืว่ำเป็นควำม
รบัผดิชอบของบดิำมำรดำหรอืผู้ปกครองของเดก็และเยำวชน แล้วแต่กรณี และให้เป็น
อ ำนำจของเจำ้พนักงำนจรำจรหรอืพนกังำนเจำ้หน้ำทีต่ำมกฎหมำยวำ่ดว้ยจรำจรทำงบก 
หรอืเจ้ำพนักงำนต ำรวจ หรอืเจ้ำหน้ำที่ของรฐัตำมกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ที่จะแจง้ให้
บดิำมำรดำหรอืผู้ปกครองเขำ้มำรบัทรำบกำรกระท ำของเดก็และเยำวชนดงักล่ำว เพื่อให้
ค ำแนะน ำ ตักเตือน ท ำทณัฑ์บน หรอืวำงข้อก ำหนดเพื่อป้องกนัมใิห้เด็กและเยำวชน
กระท ำควำมผิดอีก หรืออำจให้วำงประกนัไว้เป็นจ ำนวนเงินตำมสมควรแก่ฐำนำนุรูป  

แต่จะเรียกเงินประกันไว้ได้ไม่เกินระยะเวลำสองปี หำกเด็กและเยำวชนได้กระท ำ
ควำมผดิดงักล่ำวซ ้ำอกี บดิำมำรดำหรอืผูป้กครองจะตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสำมเดอืน 
หรอืปรบัไม่เกนิสำมหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั และใหร้บิเงนิประกนัเป็นของกองทุน
คุม้ครองเดก็ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยคุม้ครองเดก็ 

 

ขอ้ ๓  ผู้ใดผลิต ครอบครอง จ ำหน่ำย ประกอบ ดดัแปลง หรือเปลี่ยนแปลง
สภำพรถยนต์หรอืรถจกัรยำนยนต ์หรอืกำรท ำชิน้ส่วนพเิศษหรอือุปกรณ์ส ำหรบัรถยนต์
หรือรถจกัรยำนยนต์ หำกกระท ำกำรนัน้ในลักษณะที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำเป็นกำร
ตระเตรยีม ยุยง ส่งเสรมิ สนับสนุน ชกัชวน จดัใหม้ ีจดัหำ เป็นธุระ หรอืมสี่วนเกีย่วขอ้ง
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 ๔๕๐ 

เพื่อน ำไปสู่กำรแข่งรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ในทำง ให้ถอืว่ำผู้นัน้กระท ำในลกัษณะ
เป็นกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีกำรแข่งรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ในทำงและ 

มคีวำมผดิตำมกฎหมำยว่ำด้วยจรำจรทำงบก โดยต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหกเดอืน
หรอืปรบัตัง้แต่สองพนับำทถงึสองหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

ในกรณีที่บุคคลตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้ประกอบกิจกำรพำณิชยกจิ โรงงำน หรอื
อำคำรที่เกี่ยวกบักำรผลิต ครอบครอง จ ำหน่ำย ประกอบ ดดัแปลง หรอืเปลี่ยนแปลง
สภำพรถยนต์หรอืรถจกัรยำนยนต์หรอืกำรท ำชิ้นส่วนพเิศษหรอือุปกรณ์ส ำหรบัรถยนต์
หรอืรถจกัรยำนยนต์ ใหพ้นักงำนเจำ้หน้ำที่ที่รบัผดิชอบในกำรประกอบกจิกำรดงักล่ำว 
สัง่ปิดกำรด ำเนินกำร หรอืเพกิถอนใบอนุญำตประกอบกจิกำรไดท้นัทใีนกรณีทีม่กีำรสัง่ปิด
กำรด ำเนินกำร หรอืเพกิถอนใบอนุญำตประกอบกำรกจิกำรนัน้ ให้ค ำสัง่ปิดกำรด ำเนินกำร
หรอืเพกิถอนใบอนุญำตเป็นทีส่ดุ 

ใหพ้นักงำนเจำ้หน้ำทีต่ำมกฎหมำยว่ำดว้ยทะเบยีนพำณิชย ์พนกังำนเจำ้หน้ำที่
ตำมกฎหมำยว่ำด ้วยโรงงำน และเจ ้ำพนักงำนสำธำรณสุขตำมกฎหมำยว่ำด้วย  

กำรสำธำรณสุข มอี ำนำจท ำกำรตรวจสอบกิจกำรพำณิชยกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ทะเบยีนพำณิชย์ โรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน และอำคำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรสำธำรณสุข แล้วแต่กรณี มิให้มีกำรกระท ำผิดตำมวรรคสอง และให้พนักงำน  

ฝ่ำยปกครองหรอืเจ้ำพนักงำนต ำรวจและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่มีหน้ำที่รกัษำควำมสงบ
เรยีบร้อยมีอ ำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกบัพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
ดงักล่ำวดว้ย 

ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งมีโทษตำมกฎหมำยอื่นที่หนักกว่ำ 

กใ็หล้งโทษตำมกฎหมำยนัน้ 

 

ขอ้ ๔  หำ้มมใิหผู้ป้ระกอบกจิกำรสถำนบรกิำรหรอืสถำนประกอบกำรใดที่เปิด
ใหบ้รกิำรในลกัษณะทีค่ลำ้ยกบัสถำนบรกิำร กระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอำยุต ่ ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์เข้ำไป 

ใชบ้รกิำร 

(๒) ขำยเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ก่ผูม้อีำยุต ่ำกว่ำยีส่บิปีบรบิรูณ์ 

(๓) เปิดท ำกำรเกนิกว่ำเวลำตำมทีม่กีฎหมำยบญัญตั ิ

(๔) ขำยเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์กนิกว่ำก ำหนดเวลำตำมทีม่กีฎหมำยบญัญตัิ 
(๕) ยินยอมหรอืปล่อยปละละเลยให้มีกำรพกพำอำวุธ วตัถุระเบิด หรอืยำเสพติด

เขำ้ไปในสถำนที่ของตน 
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 ๔๕๑ 

ในกรณีที่สถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรใดกระท ำกำรตำมวรรคหนึ่ง  

ให้ผู้มอี ำนำจตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งมอี ำนำจเพิกถอนใบอนุญำต หรอืสัง่ปิดและห้ำม 

มใิห้มกีำรเปิดสถำนบรกิำรหรอืสถำนประกอบกำรในสถำนที่ดงักล่ำวอีกเป็นเวลำห้ำปี 
และหำกอยู่ในระหว่ำงกำรขอต่ออำยุใบอนุญำตกใ็ห้สัง่มิให้ต่ออำยุใบอนุญำต และมใิห้
ออกใบอนุญำตใหแ้ก่ผูน้ัน้เป็นเวลำหำ้ปี 

ภำยใต้บงัคบัตำมขอ้ ๖ กรณีเป็นสถำนบรกิำรหรอืสถำนประกอบกำรที่ตัง้อยู่ 
ในบรเิวณใกลเ้คยีงสถำนศกึษำหรอืหอพกัในบรเิวณใกลเ้คยีงสถำนศกึษำ ใหผู้ม้อี ำนำจ
ตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งสัง่เพกิถอนใบอนุญำต หรอืสัง่ปิดสถำนประกอบกำร และหำ้มมใิห้
มกีำรเปิดสถำนบรกิำรหรอืสถำนประกอบกำรในสถำนทีด่งักล่ำวอกี 

ในกำรสัง่เพิกถอน หรือสัง่ปิดตำมวรรคสอง หำกสถำนบริกำรหรือสถำน
ประกอบกำรนัน้ได้รบัใบอนุญำตขำยสุรำ ให้ถือว่ำเป็นควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุรำ 
และให้เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตเพิกถอนใบอนุญำตขำยสุรำด้วย แต่ถ้ำเป็นสถำนบรกิำร
หรือสถำนประกอบกำรที่ตัง้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถำนศึกษำหรือหอพักในบริเวณ
ใกล้เคียงสถำนศึกษำ ให้เพิกถอนใบอนุญำตขำยสุรำ และห้ำมมิให้ออกใบอนุญ ำต 

ขำยสรุำใหอ้กี 

ค ำสัง่เพกิถอนใบอนุญำตหรอืสัง่ปิดหรอืมใิหต่้ออำยุใบอนุญำตใหเ้ป็นทีส่ดุ 

ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรฐัปล่อยปละละเลยให้มีกำรออกใบอนุญำตประกอบ
กจิกำรสถำนบรกิำรหรอืใบอนุญำตขำยสุรำที่ไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรออก
ใบอนุญำตสถำนบรกิำร หรอืข้อก ำหนดกำรออกใบอนุญำตขำยสุรำ และกำรขำยสุรำ  

ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุของเจ้ำหน้ำที่ของรฐัผู้นัน้ด ำเนินกำรทำงแพ่ง  

ทำงอำญำ และทำงปกครองกบัเจำ้หน้ำทีผู่น้ัน้อย่ำงเฉียบขำดและรวดเรว็ 

กรณีที่หวัหน้ำส่วนรำชกำรหรอืผู้บงัคบับญัชำปล่อยปละละเลย ไม่ด ำเนินกำร
ตำมวรรคหก ใหน้ ำมำตรกำรทีก่ ำหนดไวใ้นค ำสัง่คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที ่๖๙/๒๕๕๗ 
เรื่อง มำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำกำรทุจรติประพฤตมิชิอบ ลงวนัที ่๑๘ มถุินำยน 
พุทธศกัรำช ๒๕๕๗ มำใชบ้งัคบั 

(๖)๑ ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีกำรกระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ 
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรคำ้มนุษย ์ในสถำนทีข่องตน 

(๗)๒ ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีกำรเล่นกำรพนันอันเป็นควำมผิด 
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรพนนัในสถำนทีข่องตน 

                                                                                 
๑ ขอ้ ๔ (๖) เพิม่โดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ที ่๔๖/๒๕๕๙ เรื่อง แกไ้ข

เพิม่เตมิค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที ่๒๒/๒๕๕๘ 
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ข้อ ๕  ในกรณีที่สถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรใดที่เปิดให้บริกำร 

ในลักษณะที่คล้ำยกบัสถำนบรกิำร ก่อให้เกดิควำมเด ือดร้อนร ำคำญทำงเสยีงแก่ 
ผู้อยู่อำศยัในบรเิวณใกล้เคยีงสถำนบรกิำรหรอืสถำนประกอบกำรดงักล่ำว ให้เจ้ำพนักงำน
สำธำรณสุขตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข เจ้ำพนักงำนต ำรวจ และเจำ้พนักงำน
ฝ่ำยปกครอง สัง่ให้เจ้ำของหรอืผู้ครอบครองสถำนที่ดงักล่ำวด ำเนินกำรปรบัปรุงแก้ไข
เหตุเดือดร้อนร ำคำญทำงเสียงนัน้ให้แล้วเสร็จภำยในเวลำสำมสิบวนัและในระหว่ำง
ระยะเวลำดงักล่ำวใหห้ยุดกำรใชเ้สยีงทีก่่อใหเ้กดิควำมเดอืดรอ้นร ำคำญนัน้ 

ในกรณีทีค่รบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคหนึ่งแล้ว หำกเจำ้ของหรอืผู้ครอบครอง
สถำนที่ดังกล่ำวยังไม่ได้ท ำกำรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตำมกฎหมำย ให้น ำควำม 

ในวรรคสองของขอ้ ๔ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๖  ห้ำมมิให้มีสถำนที่ขำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตัง้อยู่ในบรเิวณใกล้เคียง
สถำนศกึษำหรอืหอพกัในบรเิวณใกลเ้คยีงสถำนศกึษำ 

หำกพบว่ำมีผู้ ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมวรรคหนึ่ ง ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือ  

เจำ้พนักงำนของรฐั ซึง่มอี ำนำจตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรนัน้โดยเดด็ขำดและเคร่งครดั รวมทัง้ใหม้อี ำนำจในกำรสัง่ปิดสถำนทีด่งักล่ำวทนัท  ี

ให้พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือเจ้ำพนักงำนต ำรวจและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
ที่มหีน้ำที่รกัษำควำมสงบเรยีบร้อยมอี ำนำจหน้ำที่เช่นเดยีวกบัพนักงำนเจำ้หน้ำที่หรอื 

เจำ้พนกังำนของรฐัตำมวรรคสองดว้ย 

ในกรณีทีเ่ป็นสถำนบรกิำรหรอืสถำนประกอบกำรใดทีเ่ปิดใหบ้รกิำรในลกัษณะ
ที่คล้ำยกบัสถำนประกอบกำรซึ่งตัง้อยู่ในบรเิวณใกล้เคียงกบัสถำนศึกษำ หรอืหอพัก  

ในบรเิวณใกลเ้คยีงสถำนศกึษำหำ้มมใิหข้ำยเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นสถำนทีด่งักล่ำวดว้ย 
ใหผู้ม้อี ำนำจตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งสัง่เพกิถอนใบอนุญำตหรอืสัง่ปิดสถำนประกอบกำร 
และหำ้มมใิหม้กีำรเปิดสถำนบรกิำรหรอืสถำนประกอบกำรในสถำนทีด่งักล่ำวอกี 

 

                                                                                 
๒ ขอ้ ๔ (๗) เพิม่โดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที ่๔๖/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไข

เพิม่เตมิค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที ่๒๒/๒๕๕๘ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๕๓ 

ขอ้ ๖/๑๓  ผูใ้ด 

(๑) เปิดสถำนบรกิำร หรอืสถำนประกอบกำรทีเ่ปิดใหบ้รกิำรในลกัษณะที่คลำ้ยกบั
สถำนบริกำรภำยในระยะเวลำห้ำปีนับแต่วันที่มีค ำสัง่เพิกถอนใบอนุญำตหรือค ำสัง่ปิด 
ตำมขอ้ ๔ วรรคสอง หรอืขอ้ ๕ วรรคสอง 

(๒) เปิดให้บรกิำร สถำนที่ขำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสถำนบริกำรหรือ
สถำนประกอบกำรทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงสถำนศกึษำหรอืหอพกัในบรเิวณใกลเ้คยีง
สถำนศกึษำ อนัเป็นกำรฝ่ำฝืนค ำสัง่ตำมขอ้ ๔ วรรคสำม หรอืขอ้ ๖ 

ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

ขอ้ ๗  ให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรฐัที่เกี่ยวข้องกับกำรบังคับใช้
กฎหมำยเกีย่วกบักำรแขง่รถยนตแ์ละรถจกัรยำนยนตใ์นทำงและกำรควบคุมสถำนบรกิำร
หรอืสถำนประกอบกำรที่เปิดให้บรกิำรในลกัษณะที่คล้ำยกบัสถำนบรกิำร ปฏบิตัิตำม
และบงัคบัใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครดัเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดกำรกระท ำผิด ในกรณีที่
ปรำกฏว่ำมีกำรเพิกเฉยหรือละเลยไม่กระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรตำมกฎหมำย
ของเจ้ำหน้ำที่ของรฐั ให้ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุของเจ้ำหน้ำที่ของรฐัผู้นัน้
ด ำเนินกำรทำงแพ่ง ทำงอำญำ และทำงปกครองกบัเจ้ำหน้ำที่ผู้นัน้อย่ำงเฉียบขำดและ
รวดเรว็ 

กรณีที่หวัหน้ำส่วนรำชกำรหรอืผู้บงัคบับญัชำปล่อยปละละเลย ไม่ด ำเนินกำร
ตำมวรรคหนึ่ง ใหน้ ำมำตรกำรทีก่ ำหนดไวใ้นค ำสัง่คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที ่๖๙/๒๕๕๗ 
เรื่อง มำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำกำรทุจรติประพฤตมิชิอบ ลงวนัที ่๑๘ มถุินำยน 
พุทธศกัรำช ๒๕๕๗ มำใชบ้งัคบั 

 

ขอ้ ๘  ให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรฐัที่เกี่ยวขอ้งกบักำรกระท ำทำง
ปกครองหรือกระบวนกำรยุติธรรม ด ำเนินกำรหรือด ำเนินคดีกับควำมผิดที่เกี่ยวกับ 

กำรแข่งรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ในทำงและกำรควบคุมสถำนบริกำรหรือ  

สถำนประกอบกำรที่เปิดให้บรกิำรในลกัษณะที่คล้ำยกบัสถำนบรกิำรตำมที่มกีฎหมำย
บญัญตัคิวำมผดิไวห้รอืตำมค ำสัง่นี้ 

 

                                                                                 
๓ ขอ้ ๖/๑ เพิ่มโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๔๖/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไข

เพิม่เตมิค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที ่๒๒/๒๕๕๘ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๕๔ 

ขอ้ ๙  ให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรฐัที่เกี่ยวกบักำรแข่งรถยนต์และ
รถจกัรยำนยนต์ในทำงและกำรควบคุมสถำนบรกิำรหรอืสถำนประกอบกำรทีเ่ปิดให้บรกิำร
ในลกัษณะทีค่ลำ้ยกบัสถำนบรกิำรกวดขนัและเร่งรดัจดัท ำมำตรกำรเพื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหำดงักล่ำวใหเ้ป็นรปูธรรม เพื่อเป็นกำรจดัระเบยีบและลดปัญหำสงัคมโดยเร่งด่วน 

 

ขอ้ ๑๐๔  ค ำสัง่นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 
 

สัง่ ณ วนัที ่๒๒ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชำ 

หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแหง่ชำต ิ

                                                                                 
๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนพเิศษ ๑๗๑ ง/หน้ำ ๗/๒๓ กรกฎำคม ๒๕๕๘ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๕๕ 

ค ำสัง่หัวหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๔๖/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค ำสัง่
หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที ่๒๒/๒๕๕๘๕ 

 

ตำมที่ได้มีค ำสัง่หัวหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติในกำรก ำหนดมำตรกำรในกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรแข่งรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ในทำง รวมทัง้ก ำหนด
มำตรกำรในกำรควบคุมสถำนบรกิำรหรอืสถำนประกอบกำรทีเ่ปิดใหบ้รกิำรในลกัษณะที่
คล้ำยกบัสถำนบริกำร ไปแล้วนัน้ โดยที่ปัจจุบันได้ปรำกฏข้อเท็จจรงิที่ว่ำ ได้มีสถำน
บริกำรหลำยแห่ง ปล่อยปละละเลยหรือยินยอมให้มีกำรเล่นพนันหรือขันต่อหรือ 
กำรกระท ำควำมผดิฐำนคำ้มนุษยใ์นสถำนบรกิำรของตน ซึง่กรณีเช่นนี้ไดส้ง่ผลกระทบถงึ
ควำมปลอดภยัของเดก็ และเยำวชน รวมทัง้ควำมสงบเรียบรอ้ยของประชำชน สมควร
ขยำยข้อห้ำมมิให้มีกำรกระท ำควำมผิดของผู้ประกอบกิจกำรสถำนบริกำรหรือสถำน
ประกอบกำรใดทีเ่ปิดใหบ้รกิำรในลกัษณะทีค่ลำ้ยกบัสถำนบรกิำรเพิม่เตมิ 

 

ขอ้ ๓  ค ำสัง่นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

                                                                                 
๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๑๖๙ ง/หน้ำ ๔/๓๑ กรกฎำคม ๒๕๕๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๕๖ 

พระรำชบญัญตั ิ

จดัวำงกำรรถไฟแลทำงหลวง 

พระพุทธศกัรำช ๒๔๖๔ 

   
 

มพีระบรมรำชโองกำร ในพระบำทสมเดจ็พระรำมำธบิดศีรสีนิทรมหำวชริำวุธ 
พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ด ำรสัเหนือเกล้ำฯ ให้ประกำศให้ทรำบทัว่กนัว่ำ ด้วยมีเหตุ
สมควรที่จะจดัวำงกำรรถไฟแผ่นดิน รถไฟรำษฎร์แลทำงหลวงให้เรียบร้อยดียิ่งขึ้น 
แลเพื่อรวบรวมบทกฎหมำยข้อบังคบัในเรื่องนี้เข้ำไว้เปนหมวดหมู่ จงึทรงพระกรุณำ
โปรดเกลำ้ฯ ใหต้รำพระรำชบญัญตัโิดยบทมำตรำไวต่้อไปดงันี้ 

 

ขอ้ควำมเบือ้งตน้ 

   
 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้ใหเ้รยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัจิดัวำงกำรรถไฟแล
ทำงหลวง พระพุทธศกัรำช ๒๔๖๔” 

 

มำตรำ ๒๑  ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตันิี้เป็นกฎหมำย ตัง้แต่วนัที ่๑๕ เดอืนสงิหำคม 
พระพุทธศกัรำช ๒๔๖๔ เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
(๑)๒ ค ำว่ำ “รถไฟ” หมำยควำมว่ำกิจกำรที่จดัท ำขึน้เพื่อหำประโยชน์ด้วยวิธี

บรรทุกส่งคนโดยสำร และสนิค้ำบนทำงซึ่งมรีำง ส่วนรถไฟซึ่งได้รบัอนุญำตใหส้รำ้งขึน้
ตลอดทัง้สำยบนถนนหลวงของนครหนึ่งหรอืเมอืงหนึ่งนัน้ใหเ้รยีกว่ำ “รถรำง” 

(๒) ค ำว่ำ “ทีด่นิรถไฟ” หมำยควำมว่ำทีด่นิทัง้หลำยทีไ่ดจ้ดัหำหรอืเช่ำถอืไวใ้ช้
ในกำรรถไฟโดยชอบดว้ยพระรำชก ำหนดกฎหมำย 

(๓) ค ำว่ำ “ทำงรถไฟ” หมำยควำมว่ำถนนหรอืทำงซึง่ไดว้ำงรำงเพื่อกำรเดนิรถ 

(๔) ค ำว่ำ “เครื่องประกอบทำงรถไฟ” หมำยควำมว่ำสถำนี ส ำนักงำนทีท่ ำกำร 
คลงัไวส้นิคำ้ เครื่องจกัรประจ ำที ่และสรรพสิง่ของทัง้ปวงทีก่่อสร้ำงไวเ้พื่อประโยชน์ของ
รถไฟ 

(๕) ค ำว่ำ “รถ” หมำยควำมว่ำรถจกัร รถบรรทุก รถคนโดยสำร หรอืรถขนของ
ซึง่มลีอ้ครบีส ำหรบัเดนิบนรำง 

                                                                                 

๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๓๘/-/หน้ำ ๑๒๓/๒๗ สงิหำคม ๒๔๖๔ 
๒ มำตรำ ๓ (๑) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกำศแกไ้ขควำมในมำตรำ ๓ ขอ้ (๑) แห่งพระรำชบญัญตัิ

จดัวำงกำรรถไฟแลทำงหลวง พระพุทธศกัรำช ๒๔๖๔ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๕๗ 

(๖) ค ำว่ำ “พสัดุ” หมำยควำมว่ำรำงอะไหล่ ไม้หมอน หมุดควงและแป้นควง 
เครื่องอะไหล่ส ำหรบัรถ เครื่องประกอบส ำหรบัสรำ้งสะพำน ของเครื่องใชใ้นกำรก่อสรำ้ง 
เครื่องมอื วตัถุเชือ้เพลงิ น ้ำมนัหยอดเครื่อง หรอืของสิง่อื่น ๆ ซึง่รถไฟเกบ็สะสมไวใ้ช้ 

(๗) ค ำว่ำ “พนักงำนรถไฟ” หมำยควำมว่ำบุคคลที่รถไฟได้จำ้งไวห้รอืได้มอบ
หน้ำทีใ่หก้ระท ำกจิกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งของรถไฟ 

(๘) ค ำว่ำ “หตัถภำระ” หมำยควำมว่ำถุง ย่ำม ห่อผ้ำ หรอืกระเป๋ำถือทุกชนิด 
ซึง่ผูโ้ดยสำรน ำไปในหอ้งรถโดยสำร เพื่อใชส้อยเองหรอืเพื่อควำมสะดวก 

(๙) ค ำว่ำ “ครุภำระ” หมำยควำมว่ำสรรพสิง่ของเครื่องใชทุ้กชนิด ซึง่ผูโ้ดยสำร
อำจน ำบรรทุกในรถสมัภำระ 

(๑๐) ค ำว่ำ “ห่อวตัถุ” หมำยควำมว่ำห่อของ ถุง หบี ตะกร้ำ และของสิง่อื่น ๆ 
(รวมทัง้ผลไม้ ผกั ปลำ เป็ด ไก่ ห่ำน ฯลฯ) ที่บรรทุกได้ในขบวนรถโดยสำรตำมอตัรำ
ระวำงบรรทุกห่อวตัถุ 

(๑๑) ค ำว่ำ “สนิค้ำ” หมำยควำมว่ำสรรพสิง่ของหรอืสนิค้ำทัง้ปวงที่ส่งไปตำม
อตัรำสนิคำ้ 

(๑๒) ค ำว่ำ “ของมชีวีติ” หมำยควำมว่ำสตัวม์ชีวีติทุกอย่ำงทีส่่งไปในขบวนรถ
สนิคำ้หรอืขบวนรถอื่น 

(๑๓) ค ำว่ำ “ผูร้บัอนุญำต” หมำยควำมว่ำบุคคล หำ้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัทีไ่ดร้บั
อนุญำตจำกรฐับำลใหส้รำ้งรถไฟไดเ้ป็นพเิศษ 

(๑๔) ค ำว่ำ “ทำงหลวง” หมำยควำมว่ำบรรดำถนนหลวง ทำงเกวยีน และทำงต่ำง 
อนัอยู่ในควำมก ำกบัตรวจตรำแห่งเจำ้หน้ำทีข่องรฐับำล 

(๑๕) ค ำว่ำ “ทำงรำษฎร”์ หมำยควำมว่ำถนนหนทำง ทำงเกวยีน และทำงต่ำง
อย่ำงอื่น ๆ นอกจำกทีจ่ดัเป็นทำงหลวง 

(๑๖) ค ำว่ำ “ทำงน ้ำ” หมำยควำมว่ำแม่น ้ำ ล ำน ้ำ และคลองทีเ่รอืเดนิได ้

 

มำตรำ ๔  รถไฟจดัแบ่งเป็น ๓ ประเภท คอื 

(๑) รถไฟแผ่นดนิ 

(๒) รถไฟผูร้บัอนุญำต 

(๓) รถไฟหตัถกรรม 

 

มำตรำ ๕  กำรก ำหนดประเภทรถไฟกด็ ีหรอืกำรเปลีย่นแปลงประเภทรถไฟกด็ ี
ท่ำนบงัคบัว่ำจ ำตอ้งมปีระกำศพระรำชกฤษฎกีำ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๕๘ 

มำตรำ ๖  ในสว่นรถไฟทัง้หลำยนอกจำกรถไฟหตัถกรรม 

(๑) ห้ำมไม่ให้ยกก ำหนดอำยุควำมขึ้นต่อสูส้ทิธขิองแผ่นดนิเหนือที่ดินรถไฟ 
หรอือสงัหำรมิทรพัยอ์ย่ำงอื่นของรถไฟ 

(๒) หำ้มไม่ใหเ้อกชนหรอืบรษิัทใด ๆ หวงหำ้มหรอืถอืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิรถไฟ 
หรืออสงัหำริมทรพัย์อย่ำงอื่น เว้นไว้แต่จะได้มีประกำศกระแสพระบรมรำชโองกำร 
เป็นพเิศษว่ำทรพัยน์ัน้ ๆ ไดข้ำดจำกเป็นทีด่นิรถไฟแลว้ 

(๓) หำ้มมใิหย้ดึทีด่นิรถไฟ สิง่ปลกูสรำ้ง รถและพสัดุของรถไฟ 

 

มำตรำ ๗  ตัง้แต่วันที่ได้ประกำศใช้พระรำชบัญญัตินี้สืบไป แม้ถึงว่ำจะมี
ข ้อควำมกล่ำวไว้เป็นอย่ำงอื่นในหนังสอืพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตนัน้ก ็ดี 
บทพระรำชบัญญัติทัง้หลำยนี้ซึ่งว่ำด้วยควำมสงบเรียบร้อยและควำมปรำศภัยแห่ง
ประชำชน กบัทัง้ว่ำดว้ยกำรสอดส่องและกำรก ำกบัตรวจตรำโดยสภำกรรมกำรรถไฟนัน้ 
ท่ำนใหใ้ชบ้งัคบัแก่บรรดำรถไฟรำษฎรท์ัง้หลำยซึง่มอียู่ในพระรำชอำณำจกัรในวนัทีอ่อก
ใชพ้ระรำชบญัญตันิี้ดว้ย 

 

ภำคที ่๑ 

ว่ำดว้ยรถไฟแผ่นดนิ 

   
 

สว่นที ่๑ 

ว่ำดว้ยจดัวำงกำรทัว่ไป 

   
 

มำตรำ ๘๓  รถไฟหลวงนัน้ เป็นสมบตัขิองแผ่นดนิอยู่ในควำมบงัคบับญัชำของ
กรมรถไฟ ขึน้อยู่ในกระทรวงเศรษฐกำร มอีธบิดีเป็นหวัหน้ำบญัชำกิจกำร อยู่ภำยใต้
ควำมบงัคบับญัชำและรบัผดิชอบของรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงเศรษฐกำร 

 

มำตรำ ๙๔  ใหม้คีณะกรรมกำรรถไฟขึน้คณะหนึ่งประกอบดว้ย 

(๑) กรรมกำรโดยต ำแหน่ง ได้แก่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเศรษฐกำร 
เป็นประธำน อธิบดีกรมรถไฟ อธิบดีกรมโยธำเทศบำล อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข 

                                                                                 
๓ มำตรำ ๘ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญตัจิดัวำงกำรรถไฟและทำงหลวงแกไ้ขเพิม่เติม 

พุทธศกัรำช ๒๔๗๗ 
๔ มำตรำ ๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัิจดัวำงกำรรถไฟและทำงหลวงแกไ้ขเพิม่เติม 

พุทธศกัรำช ๒๔๗๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๕๙ 

ผู้แทนกระทรวงกลำโหม ผู้แทนกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง  
และผูแ้ทนกระทรวงมหำดไทย และ 

(๒) กรรมกำรทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เจด็นำย เลอืกจำกผูม้คีวำมรูค้วำมช ำนำญในกจิกำร
ซึง่เกีย่วกบักำรรถไฟ หรอืเกีย่วกบักฎหมำย ตำมทีร่ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงเศรษฐกำร
จะไดป้ระกำศตัง้ขึน้โดยไดร้บัอนุมตัจิำกคณะรฐัมนตร ี

 

มำตรำ ๑๐๕  ให้คณะกรรมกำรรถไฟมีหน้ำที่ควบคุมรถไฟรำษฎรตำมอ ำนำจ
และห น้ำที่ ซึ่ งมีบทก ำหนดไว้ว่ ำ  เป็นอ ำนำจห น้ำที่ ของสภำกรรมกำรรถไฟ  
ตำมพระรำชบญัญตัจิดัวำงกำรรถไฟและทำงหลวง พุทธศกัรำช ๒๔๖๔ 

ในสว่นรถไฟหลวง ใหค้ณะกรรมกำรน้ีมหีน้ำทีร่บัปรกึษำ ในเมื่อรฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงเศรษฐกำรเสนอในเรื่องต่อไปนี้ 

๑. โครงกำรและนโยบำยของกำรรถไฟ 

๒. กำรลงทุนใหม่ 
๓. งบประมำณประจ ำปี และ 

๔. กจิกำรอย่ำงอื่นเกีย่วดว้ยกำรรถไฟ 

คณะกรรมกำรรถไฟอำจรอ้งขอใหบุ้คคลภำยนอกมำใหค้ ำแนะน ำและควำมเหน็ 
และอำจเชญิเจ้ำหน้ำที่คนใด ๆ มำชี้แจงขอ้ควำม หรอือำจตัง้อนุกรรมกำรขึน้สอบสวน
ขอ้ควำมใด ๆ ได ้

 

มำตรำ ๑๑๖  ให้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงเศรษฐกำรเป็นผู้ส ัง่ให้เรียกประชุม
คณะกรรมกำรรถไฟ 

กำรประชุมของคณะกรรมกำรนี้ ต้องมกีรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำแปดนำย 
จงึเป็นองคป์ระชุม 

กำรลงมตใิหถ้อืเอำคะแนนขำ้งมำกของจ ำนวนกรรมกำรทีม่ำประชุม 

 

มำตรำ ๑๒  ผู้บัญชำกำรจะได้ตัง้อำณำบำลรถไฟ ซึ่งมีอ ำนำจและหน้ำที ่
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) จดักำรสบืสวนในเรื่องที่ผู้โดยสำรก็ด ีหรอืบุคคลอื่น ๆ กด็ี หรอืพนักงำน
รถไฟกด็ ีได้กระท ำผดิหรอืกระท ำกำรเสยีหำยให้เกดิขึน้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซึ่งเป็นกำร
                                                                                 

๕ มำตรำ ๑๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิดัวำงกำรรถไฟและทำงหลวงแกไ้ขเพิม่เตมิ 
พุทธศกัรำช ๒๔๗๗ 

๖ มำตรำ ๑๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิดัวำงกำรรถไฟและทำงหลวงแกไ้ขเพิม่เตมิ 
พุทธศกัรำช ๒๔๗๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๖๐ 

ฝ่ำฝืนขนืขดัต่อพระรำชก ำหนดกฎหมำยและกฎข้อบงัคบัของรถไฟ แล้วให้จดหมำย
บนัทกึเหตุกำรณ์นัน้ ๆ ลงไวใ้นสมุดบญัชคีวำม 

(๒) รำยงำนเหตุกำรณ์ที่มผีู้กระท ำผดินัน้ต่อกรมรถไฟแผ่นดนิและแจ้งให้อยักำร
ทอ้งทีซ่ึง่มอี ำนำจนัน้ทรำบ เมื่อเหน็ว่ำเป็นกำรจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งฟ้องรอ้งเป็นคดอีำญำ 

(๓) จบักุมผู้กระท ำผิดซึ่งหน้ำ หรือที่มีเหตุอนัควรสงสยัว่ำผู้นัน้ได้กระท ำผิด 
เป็นอำญำแผ่นดนิ เมื่อเหน็ว่ำจ ำเป็น และใหส้ง่ตวัผูผ้ดินัน้ไปยงัอยักำร 

(๔) รำยงำนเหตุกำรณ์เสยีหำยต่อกรมรถไฟแผ่นดนิ และจดักำรยื่นฟ้องเรยีก
ค่ำเสยีหำยแทนกรมรถไฟแผ่นดนิต่อศำลซึง่มอี ำนำจทีจ่ะรบัพจิำรณำพพิำกษำคดนีัน้ 

 

มำตรำ ๑๓  อำณำบำลรถไฟเป็นผู้รบัเรื่องรำวหรือค ำร้องขอค่ำเสยีหำยของ
บุคคลผู้ซึ่งร้องทุกขว์่ำได้รบัควำมเสยีหำยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งอนัเนื่องแต่กำรก่อสร้ำ ง 
กำรบ ำรุง หรอืลกัษณะจดักำรงำนแห่งรถไฟ 

 

มำตรำ ๑๔  ในขณะที่อำณำบำลรถไฟไม่ได้อยู่ประจ ำกำรนัน้ ให้นำยสถำนี 
พนักงำนก ำกับรถ หรือผู้แทนเมื่ อกระท ำกำรตำมหน้ำที่นั ้น มีอ ำนำจและหน้ำที ่
อย่ำงเดยีวกนักบัอำณำบำลรถไฟทุกประกำร 

 

มำตรำ ๑๕  กรมรถไฟแผ่นดินมีอ ำนำจที่จะออกกฎข้อบงัคบั และตัง้อตัรำ
ค่ำระวำงขึน้ไวไ้ด ้เมื่อเหน็ว่ำเป็นกำรจ ำเป็นในขอ้ต่อไปนี้ คอื 

(๑) ว่ำดว้ยแบบและกำรสรำ้งรถ 

(๒) ว่ำด้วยวธิีจดัระเบียบกำรเดนิรถและวำงก ำหนดอตัรำให้รถวิง่เรว็หรอืช้ำ
เพยีงไร และใหเ้ดนิไปไดโ้ดยสถำนใด 

(๓) ว่ำดว้ยอตัรำค่ำระวำงซึง่ผูโ้ดยสำรตอ้งเสยี 

(๔) ว่ำดว้ยจ ำนวนผูโ้ดยสำรในหอ้งรถหอ้งหนึ่ง ๆ ไม่ใหเ้กนิกว่ำก ำหนดอย่ำงสงู
ตำมทีจ่ะไดต้ัง้ขึน้ไว ้

(๕) ว่ำดว้ยกำรบรรทุกผูโ้ดยสำรและจัดทีใ่หผู้้โดยสำรอยู่และว่ำดว้ยหตัถภำระ
ของผูโ้ดยสำรนัน้ 

(๖) ว่ำดว้ยรถขำยอำหำร และหอ้งขำยอำหำร 

(๗) ว่ำด้วยอตัรำระวำงบรรทุก ขอ้สญัญำและขอ้ไขสญัญำที่กรมรถไฟแผ่นดนิ
จะรบับรรทุก รบัรกัษำของ หรอืรบัฝำกหตัถภำระ ครุภำระ ห่อวตัถุ และสนิคำ้ไวใ้นทีแ่ห่งใด
แห่งหนึ่งของรถไฟในนำมของผูเ้ป็นเจำ้ของ ผูส้ง่ของ หรอืผูร้บัของนัน้ 

(๘) ว่ำดว้ยก ำหนดเวลำทีร่ถไฟจะออกเดนิ 

(๙) ว่ำดว้ยกำรเดนิรถ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๖๑ 

(๑๐) ว่ำดว้ยเครื่องอำณตัสิญัญำณและโคมไฟของรถไฟ 

(๑๑) ว่ำดว้ยกำรสบัเปลีย่นรถ หรอืจดัใหร้ถหลกีรำงกนั 

(๑๒) ว่ำดว้ยกุญแจและเหลก็เปิดปิดรำง รำงซึง่ผ่ำนกนั และทำงรถไฟผ่ำนถนน
เสมอระดบั 

(๑๓) ว่ำดว้ยจดักำรเพื่อระงบั หรอืลดหย่อนภยนัตรำยอนัพงึเกดิขึน้แก่กจิกำร
ของรถไฟ และเกีย่วกบัประชำชนหรอืพนกังำนรถไฟ 

(๑๔) ว่ำด้วยควำมปรำศภัย ควำมผำสุก และควำมเรยีบร้อยของประชำชน 
ในระหว่ำงเวลำเดินทำง อยู่ในรถหรือในที่ด ินของรถไฟ แต่อตัรำค่ำระวำงโดยสำร
และค่ำบรรทุกอย่ำงสูงนัน้ กรมรถไฟแผ่นดนิและกระทรวงพำณิชย์ ต้องก ำหนดโดยมี
ขอ้ตกลงกนัก่อน 

กฎขอ้บงัคบัและอตัรำค่ำระวำงดงักล่ำวนี้ เมื่อผู ้บญัชำกำรรถไฟแผ่นดนิได้
แจ้งควำมออกประกำศใหใ้ชแ้ลว้ กเ็ป็นอนัใชไ้ดท้เีดยีว 

 

มำตรำ ๑๖  กฎข้อบงัคบัและอตัรำค่ำระวำงที่ว่ำด้วยกำรเดินรถและลกัษณะ
จดักำรงำนแห่งรถไฟนัน้ ให้พมิพ์และปิดประจ ำไวใ้ห้ประจกัษ์แจ้งทีส่ถำนีรถไฟทุกแห่ง 
เมื่อได้ท ำเช่นนี้แล้วท่ำนให้สนันิษฐำนว่ำขอ้ควำมในกฎขอ้บงัคบัและอตัรำค่ำระวำงนัน้
เป็นอนัทรำบแก่ชนทัง้ปวงผูซ้ึง่ไดใ้ชร้ถไฟนัน้ 

 

มำตรำ ๑๗  รถไฟทหำรบกนัน้สรำ้งและรกัษำด้วยก ำลงัของทหำรบก และใช้
เงนิในแผนกทหำรบกดว้ย 

กำรบงัคบับญัชำและก ำกบัตรวจตรำรถเหล่ำนี้ ในเวลำสนัตภิำพใหอ้ยู่ในอ ำนำจ
ของผูบ้ญัชำกำรรถไฟแผ่นดนิ 

 

สว่นที ่๒ 

ว่ำดว้ยกำรจดัหำซือ้ทีด่นิ 

   
 

มำตรำ ๑๘  ทีด่นิและอสงัหำรมิทรพัยอ์ย่ำงอื่น ซึง่รฐับำลตอ้งกำรเพื่อสรำ้งทำง
รถไฟนัน้ ให้อยู่ในข้อบงัคบัว่ำด้วยกำรจดัหำซื้อที่ดิน กล่ำวคือ กำรบงัคบัให้ขำยตำม
ขอ้ควำมดงักล่ำวไวใ้นสว่นที ่๒ นี้ 

 

มำตรำ ๑๙  เมื่อได้ตกลงว่ำจะสร้ำงทำงรถไฟขึน้แล้ว แต่ยงัมทินัได้ตรวจวำง
แนวทำงให้แน่นอน จะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ออกประกำศพระรำชกฤษฎีกำ
ก ำหนดเขตทีด่นิภำยในที ่ๆ คดิว่ำจะสรำ้งทำงรถไฟขึน้นัน้ก่อน 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๖๒ 

พระรำชกฤษฎกีำนัน้ใหม้อีำยุใชไ้ดส้องปี หรอืตำมก ำหนดเวลำทีเ่หน็ว่ำจ ำเป็น 
เพื่อท ำกำรตรวจวำงแนวทำงใหแ้น่นอนดงัแจง้ไวใ้นพระรำชกฤษฎกีำนัน้ 

 

มำตรำ ๒๐  ให้กรมรถไฟแผ่นดินเป็นธุระจดักำรในเรื่องจดัหำซื้อที่ดินตำมที่
เหน็ว่ำจ ำเป็นเพื่อสรำ้งทำงรถไฟ 

 

มำตรำ ๒๑  ภำยในอำยุเวลำตำมพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินนั ้น 
พนักงำนรถไฟมีสทิธเิขำ้ไปกระท ำกจิกำรในที่ดนิของชนทัง้หลำยตำมที่เหน็ว่ำจ ำเป็น 
เพื่อตรวจวำงแนวทำงใหแ้น่นอน เป็นต้นว่ำ วดัระยะ ปักกรุย เกบ็ตวัอย่ำงศลิำ ทรำยและ
วัตถุอื่น ๆ แต่ให้พึงเข้ำใจว่ำผู้เป็นเจ้ำของหรือผู้ที่ปกครองทรัพย์นัน้โดยชอบด้วย
กฎหมำยมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัค่ำท ำขวญั เพื่อทดแทนกำรเสยีหำยอนัเกดิขึน้จำกกำรตรวจท ำ
แผนทีส่รำ้งทำงรถไฟนัน้ 

 

มำตรำ ๒๒  เมื่อเจ้ำพนักงำนได้ตรวจและวำงแนวทำงรถไฟอันแน่นอนได้
ตลอดทัง้สำยหรอืท ำได้แต่เฉพำะส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้ออกประกำศพระรำชกฤษฎีกำอกี
ฉบบัหนึ่ง เพื่ออนุญำตใหจ้ดัซือ้ทีด่นิ ในพระรำชกฤษฎกีำนัน้ใหล้งกระทงควำมดงันี้ คอื 

(๑) ควำมประสงคท์ีใ่หจ้ดัซือ้ทีน่ัน้เพื่อเหตุกำรณ์ใด 

(๒) ทีด่นิและอสงัหำรมิทรพัยอ์ย่ำงอื่นทีต่อ้งประสงคใ์หจ้ดัซือ้และต ำบลเขตแขวง
ซึง่ทีด่นิหรอือสงัหำรมิทรพัยน์ัน้ตัง้อยู่ 

กบัใหม้แีผนทีห่รอืแผนผงัแสดงเขตทีด่นิทีต่้องกำรเพื่อสรำ้งทำงรถไฟ และเขต
ทีด่นิทุกรำยทีอ่นุญำตใหจ้ดัซือ้หมดทัง้แปลงหรอืแต่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ไวท้ำ้ยประกำศ
พระรำชกฤษฎกีำนัน้ดว้ย 

 

มำตรำ ๒๓  พระรำชกฤษฎีกำจดัซื้อที่ดินนัน้ให้ลงพิมพ์ประกำศโฆษณำใน
หนงัสอืรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๒๔  ให้ท ำส ำเนำพระรำชกฤษฎีกำโดยมเีจ้ำหน้ำที่รบัรอง กับแผนที่
ทำ้ยพระรำชกฤษฎกีำนัน้ มอบสง่ใหไ้ว ้ณ สถำนทีเ่หล่ำน้ี คอื 

(๑) ทีว่่ำกำรกรมรถไฟแผ่นดนิ 

(๒) ศำลำรฐับำลมณฑล ศำลำกลำงจงัหวดั และที่ว่ำกำรในต ำบลซึ่งที่ดนิหรอื
อสงัหำรมิทรพัยอ์ย่ำงอื่นอนัตอ้งจดัซือ้นัน้ตัง้อยู่ 

(๓) หอทะเบียนที่ดินในมณฑลซึ่งที่ดินหรอือสงัหำริมทรพัย์อย่ำงอื่นอนัต้อง
จดัซือ้นัน้ตัง้อยู่ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๖๓ 

มำตรำ ๒๕  จ ำเดมิแต่วนัที่ได้ออกประกำศพระรำชกฤษฎีกำให้จดัซื้อที่ดนิใน
หนังสอืรำชกจิจำนุเบกษำเป็นต้นไป ใหก้รรมสทิธิใ์นทีด่นิและอสงัหำรมิทรพัยอ์ย่ำงอื่น
ดงัไดร้ะบุกล่ำวไวใ้นพระรำชกฤษฎกีำนัน้ ตกมำเป็นของกรมรถไฟแผ่นดนิทนัท ีแต่กรม
รถไฟแผ่นดนิจะมสีทิธเิขำ้ปกครองยดึถือทรพัย์นัน้ได้ต่อเมื่อได้ใช้เงนิหรอืวำงเงนิค่ำ
ท ำขวญัแลว้ ตำมควำมทีท่่ำนบญัญตัไิวโ้ดยบทมำตรำต่อไปนี้ 

อนึ่งตัง้แต่วนัที่ได้ออกประกำศพระรำชกฤษฎีกำนัน้เป็นต้นไป ถ้ำบุคคลผู้ใด
ผู้หนึ่งซึ่งมสีทิธใินที่ดนิและอสงัหำรมิทรพัยอ์ย่ำงอื่นดงักล่ำวไว้ในพระรำชกฤษฎีกำนัน้ 
จ ำหน่ำยหรอืโอนสทิธใินทรพัยใ์หแ้ก่บุคคลผูอ้ื่นดว้ยประกำรใด ๆ บุคคลผูร้บัโอน 
หรอืรบัช่วงนัน้มสีทิธทิีจ่ะเรยีกรอ้งไดก้แ็ต่เฉพำะเงนิค่ำท ำขวญัเท่ำนัน้ 

 

มำตรำ ๒๖  เงนิค่ำท ำขวญันัน้ท่ำนใหก้ ำหนดใหแ้ก่ 
(๑) เจำ้ของทีด่นิทีต่อ้งจดัซือ้ 

(๒) เจำ้ของสิง่ปลูกสรำ้งทีร่ือ้ไม่ได้ (กล่ำวคอื สิง่ปลูกสรำ้งทุกอย่ำงถงึแมว้่ำจะ
ท ำดว้ยไม ้แต่ต้องเป็นเสำไมจ้รงิหรอืปลูกเป็นเสำก่อวำงคำน) ซึง่มอียู่ในที่ดนินัน้ในวนัที่
ได้ออกประกำศพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดนิหรอืว่ำได้ปลูกสรำ้งขึน้ภำยหลงัโดย
ไดร้บัอนุญำตเป็นพเิศษ 

(๓) ผู้เช่ำทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งทีร่ือ้ไม่ได้ซึง่ต้องจดัซือ้ แต่กำรเช่ำถอืนั ้นต้องมี
หลกัฐำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และได้ท ำไว้ก่อนวนัที่ออกประกำศพระรำชกฤษฎีกำ
ก ำหนดเขตที่ดนิ หรอืได้ท ำขึน้ภำยหลงัวนัในประกำศนัน้โดยได้รบัอนุญำตเป็นพิเศษ 
และกำรเช่ำถือนัน้ยังไม่สิ้นอำยุไปก่อนวันหรือภำยในวันที่กรมรถไฟแผ่นดินได้เข้ำ
ปกครองทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรำ้งนัน้ แต่เงนิค่ำท ำขวญัในเรื่องเช่ำถอืดงัว่ำมำนี้พงึก ำหนดให้
จ ำเพำะทีผู่เ้ช่ำไดเ้สยีหำยจรงิ ๆ โดยเหตุทีต่้องออกจำกทีด่นิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งก่อนถงึวนั
ก ำหนดในสญัญำเช่ำนัน้ 

(๔) เจ้ำของต้นผลไม้หรอืพชืพนัธุ์ไม้ซึ่งอยู่ในที่ดนินัน้ในวนัที่ออกประกำศ
พระรำชกฤษฎกีำก ำหนดเขตทีด่นิหรอืทีป่ลกูขึน้ภำยหลงัโดยไดร้บัอนุญำตเป็นพเิศษ 

(๕) เจ้ำของสิ่งปลูกสร้ำงที่รื้อได้ซึ่งอยู่ในที่ด ินนัน้ ในว ันที่ออกประกำศ
พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดิน แต่ เงินค่ำท ำขวญัในเรื่องนี้พึงก ำหนดให้จ ำเพำะ
ค่ำรือ้ขนและค่ำทีจ่ะตอ้งปลกูสรำ้งขึน้ใหม่ 

 

มำตรำ ๒๗  เมื่อต้องจดัซื้อสิง่ปลูกสร้ำงที่รื้อไม่ได้แต่ส่วนหนึ่ง ผู้เป็นเจ้ำของ
อำจรอ้งขอใหจ้ดัซือ้สว่นทีย่งัเหลอือยู่ซึง่ใชก้ำรไม่ไดน้ัน้ดว้ย 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๖๔ 

มำตรำ ๒๘  เมื่อไดจ้ดัซือ้ที่ดนิรำยใดไวไ้ม่หมดทัง้แปลง ท ำให้เหลอืเนื้อทีเ่ป็น
เศษอยู่ไม่ถงึส่วนหนึ่งในสำมของจ ำนวนทีด่นินัน้ และเศษทีเ่หลอืนัน้มน้ีอยกว่ำหนึ่งรอ้ย
ตำรำงเมตร ผู้เป็นเจำ้ของอำจรอ้งขอให้จดัซื้อที่ดนินัน้หมดทัง้แปลงได้ แต่ที่ที่เหลอืนัน้
ตอ้งไม่ตดิต่อเป็นผนืเดยีวกนักบัทีด่นิแปลงอื่นของเจำ้ของเดยีวกนั 

 

มำตรำ ๒๙  เงนิค่ำท ำขวญัทีจ่ะใชเ้ป็นค่ำกรรมสทิธิท์ีด่นิ หรอืสิง่ปลูกสรำ้งทีร่ือ้
ไม่ได้นัน้ พงึก ำหนดใหต้ำมรำคำที่ดนิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งทีซ่ือ้ขำยกนัในตลำดในวนัทีอ่อก
ประกำศพระรำชกฤษฎกีำก ำหนดเขตทีด่นิและตำมแต่พฤตกิำรณ์พเิศษเป็นเรื่อง ๆ ไป 

เมื่อที่ดนิหรอืสิง่ปลูกสรำ้งที่รือ้ไม่ได้ต้องจดัซื้อไวแ้ต่ส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลอื
นัน้ต้องลดน้อยถอยรำคำลงไปแลว้ กใ็ห้ก ำหนดค่ำท ำขวญัให้ส ำหรบัส่วนทีเ่หลอือนัต้อง
ลดน้อยถอยรำคำไปนัน้ดว้ย 

เมื่อผู้เป็นเจ้ำของอำศยัอยู่ในที่ดินหรอืสิง่ปลูกสร้ำงอนัต้องจดัซื้อนั ้นก็ดี หรือ
ประกอบกจิกำรค้ำขำยโดยชอบด้วยกฎหมำยอยู่ในที่นัน้กด็ ีใหก้ ำหนดค่ำท ำขวญัให้ส ำหรบั
กำรเสยีหำยโดยตรง ซึง่ผูน้ัน้ไดเ้สยีไปในกำรทีต่อ้งออกจำกทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรำ้งนัน้ดว้ย 

 

มำตรำ ๓๐  เมื่อกำรสร้ำงทำงรถไฟและเครื่องประกอบทำงรถไฟกระท ำให้
ทรพัยซ์ึง่เหลอืจำกทีจ่ดัซือ้นัน้มรีำคำสงูขึน้เป็นพเิศษในขณะนัน้ ท่ำนใหเ้อำจ ำนวนรำคำ
ทรพัยท์ีไ่ดท้วรีำคำสงูขึน้นี้หกัทอนออกจำกจ ำนวนเงนิค่ำท ำขวญั  แต่ทัง้นี้ อย่ำใหถ้อืว่ำ
รำคำทรพัยท์ีไ่ดท้วขีึน้นัน้สงูไปกว่ำจ ำนวนเงนิค่ำท ำขวญั เพื่อใหผู้เ้ป็นเจำ้ของทรพัยก์ลบั
ตอ้งใชเ้งนิใหอ้กีเลย 

 

มำตรำ ๓๑  หำ้มมใิหค้ดิค่ำท ำขวญัใหส้ ำหรบัรำคำทีไ่ดท้วสีงูขึน้ในทรพัยเ์หล่ำน้ี 
คอื 

(๑) สิง่ปลูกสร้ำง หรอืเพิม่เตมิ หรอืกำรเพำะปลูก หรอืกำรกระท ำใหท้ีเ่จรญิขึน้
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรอืกำรเช่ำถอืซึง่ไดก้ระท ำขึน้ภำยหลงัวนัในประกำศพระรำชกฤษฎกีำ
ก ำหนดเขตทีด่นิโดยมิไดร้บัอนุญำตพเิศษจำกผูบ้ญัชำกำรรถไฟแผ่นดนิ (ยกเวน้แต่กำร
ท ำนำ หรอืท ำสวน ทีจ่ดัท ำอยู่ตำมปรกต)ิ 

(๒) สิง่ปลกูสรำ้ง หรอืเพิม่เตมิ หรอืกำรเพำะปลูก หรอืกำรกระท ำใหท้ีเ่จรญิขึ้น
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือกำรเช่ำถือซึ่งปรำกฏว่ำได้กระท ำให้มีขึ้นก่อนวันประกำศ  
พระรำชกฤษฎกีำก ำหนดเขตทีด่นิโดยกลอุบำยฉ้อเพื่อประสงคจ์ะไดร้บัเงนิค่ำท ำขวญัเท่ำนัน้ 

 

มำตรำ ๓๒  ภำยในก ำหนดเวลำ ๓ เดอืน นับจ ำเดิมแต่วนัที่ได้ออกประกำศ
พระรำชกฤษฎกีำใหจ้ดัซือ้ทีด่นิ เมื่อกรมรถไฟแผ่นดนิไดร้อ้งขอจะโปรดเกลำ้ฯ ใหม้กีรรมกำร
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จดัซือ้ทีด่นิสำมคน ๆ หนึ่งเป็นเจำ้พนักงำนในกรมรถไฟแผ่นดนิ อกีสองคนเป็นเจำ้พนักงำน
ในกระทรวงซึง่ปกครองทอ้งที ่หรอืเจำ้พนักงำนในกระทรวงเกษตรำธกิำร หรอืเจำ้พนักงำน
ในกระทรวงพระคลงัมหำสมบตั ิตำมแต่จะเหน็เป็นกำรสมควร 

หน้ำทีข่องกรรมกำรจดัซือ้ทีด่นินัน้ คอื ตรวจดูทีด่นิหรอือสงัหำรมิทรพัยอ์ย่ำงอื่น
ทีต่อ้งจดัซือ้ และพยำยำมไกล่เกลีย่ใหต้กลงกนัในจ ำนวนเงนิค่ำท ำขวญั 

นำมกรรมกำรจดัซือ้ทีด่นิและต ำบลทอ้งทีซ่ึ่งกรรมกำรจะตอ้งออกไปกระท ำกำร
ตำมหน้ำทีน่ัน้ ใหล้งประกำศระบุในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๓๓  ให้เจำ้หน้ำที่ฝ่ำยปกครองท้องที่น ำขอ้ควำมในพระรำชกฤษฎีกำ
จดัซื้อที่ดนิออกโฆษณำให้รำษฎรในท้องที่ซึ่งให้จดัซื้อที่ดนินัน้ทรำบโดยปิดประกำศ
แจ้งควำมไว ้ณ ทีว่่ำกำร และโดยวธิหีนึ่งวธิใีดตำมทีม่อี ำนำจจะโฆษณำกำรใหท้รำบได ้

เจำ้หน้ำทีฝ่่ำยปกครองทอ้งทีน่ัน้พงึแจง้ควำมใหท้รำบทัว่กนัว่ำ ถ้ำผูห้นึ่งผูใ้ดจะ
อำ้งว่ำตนมสีทิธ ิหรอืผลประโยชน์ในทีด่นิ หรอือสงัหำรมิทรพัยอ์ย่ำงอื่นอนัตอ้งจดักำรซือ้
นัน้แลว้ ให้ผูน้ัน้รอ้งขอต่อกรรมกำรจดัซื้อที่ดนิภำยในก ำหนดเวลำหนึ่งเดอืน นับตัง้แต่
วนัทีไ่ดป้ระกำศแจง้ควำมใหท้รำบนัน้ 

 

มำตรำ ๓๔  กรรมกำรจดัซือ้ทีด่นิมหีน้ำทีต่อ้งตรวจพจิำรณำค ำรอ้งทีม่ผีูร้อ้งขอ
ไวด้ว้ยวำจำ หรอืทีย่ื่นไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรตำมขอ้ควำมในมำตรำก่อนนี้ 

ถำ้มขีอ้โตเ้ถยีงไม่ตกลงกนัในเรื่องกรรมสทิธิท์ีด่นิ และอสงัหำรมิทรพัยอ์ย่ำงอื่น 
ใหก้รรมกำรจดัซือ้ทีด่นิพยำยำมทีจ่ะไกล่เกลีย่ใหป้รองดองตกลงกนัได ้

เมื่อได้พิจำรณำค ำร้องตลอดแล้ว ให้กรรมกำรจัดซื้อที่ดินรวบรวมถ้อยค ำ
ส ำนวนที่รอ้งขอกรรมสทิธิ ์หรอืรอ้งขออย่ำงอื่นซึง่จะไดร้บัค่ำท ำขวญันัน้เขำ้ไว้เป็นเรื่อง 
และแบ่งแยกให้รู้ว่ำเป็นค ำร้องที่ไม่มีข้อโต้เถียงประเภทหนึ่ง และเป็นค ำร้องที่ยงัมี
ข้อโตเ้ถยีงอกีประเภทหนึ่ง 

 

มำตรำ ๓๕  กรรมกำรจดัซื้อที่ดนิพึงกระท ำควำมตกลงกบัผู้เป็นเจ้ำของสทิธ ิ
ทีไ่ม่มขีอ้โตเ้ถยีงดงักล่ำวมำนัน้ และพยำยำมไกล่เกลีย่ใหป้รองดองตกลงกนัในจ ำนวนเงนิ
ค่ำท ำขวญัทีจ่ะใชใ้หน้ัน้ 

(๑) ถ้ำตกลงกนัไดก้ใ็หจ้ดขอ้ที่ตกลงสญัญำนัน้ลงไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร และ
ใหล้งนำมกรรมกำรจดัซือ้ทีด่นิกบัผูเ้ป็นเจำ้ของทัง้สองฝ่ำยต่อหน้ำพยำนคนหนึ่ง เมื่อได้
ใชเ้งนิค่ำท ำขวญัตำมทีต่กลงกนันัน้แลว้ กรมรถไฟแผ่นดนิมสีทิธทิีจ่ะเขำ้ยดึถอืปกครอง
ทีด่นิหรอือสงัหำรมิทรพัยอ์ย่ำงอื่นนัน้ได ้
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(๒) ถำ้ไม่ตกลงกนั ใหก้รมรถไฟแผ่นดนิแจง้ควำมแก่อกีฝ่ำยหนึ่งเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร เป็นเดด็ขำดครัง้ที่สุดว่ำจะให้รำคำแก่ฝ่ำยนัน้เป็นจ ำนวนเงนิเท่ำใด ถ้ำฝ่ำยนัน้
ไม่ท ำค ำรบัภำยในก ำหนดเวลำสบิวนั นับตัง้แต่วนัที่ได้รบัค ำแจ้งควำมนัน้แลว้ ทัง้สอง
ฝ่ำยมีสิทธิที่จะตัง้อนุญำโตตุลำกำรฝ่ำยละคนส ำหรับชี้ ขำดในเรื่องรำคำ และถ้ำ
อนุญำโตตุลำกำรนัน้มคีวำมเหน็ก ้ำกึ่งไม่ตกลงกนั กใ็ห้อนุญำโตตุลำกำรนั ้นเลอืกผู้เป็น
ประธำนขึน้คนหนึ่ง เพื่อเป็นผูช้ีข้ำดหรอืจะรอ้งขอต่อศำลเพื่อใหเ้ลอืกตัง้ผูเ้ป็นประธำนชีข้ำด
กไ็ด ้ตำมบทในพระรำชบญัญตัวิธิพีจิำรณำควำมแพ่งนัน้ 

 

มำตรำ ๓๖  เมื่อบุคคลซึ่งต้องตำมบทสนันิษฐำนว่ำเป็นผู้มสีทิธจิะได้รบัเงนิ
ค่ำท ำขวญัในฐำนที่เป็นเจ้ำของที่ด ินหรืออสงัหำริมทรพัย์อย่ำงอื่นนัน้หำตัวไม่พบ 
ให ้กรรมกำรจัดซื้อที่ดินก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำท ำขวัญให้ต ำมรำคำที่ เห็นสมควร  
และวำงเงนิเท่ำจ ำนวนนัน้ต่อศำล เมื่อได้วำงเงนิดงัว่ำนี้แล้ว กรมรถไฟแผ่นดินมีสทิธิ 
ทีจ่ะเขำ้ปกครองทีด่นิหรอือสงัหำรมิทรพัยอ์ย่ำงอื่นนัน้ได้ 

ถ้ำภำยในก ำหนดเวลำหกเดอืนนับตัง้แต่วนัที่วำงเงนิ ผูท้ี่เป็นเจำ้ของทรพัยม์ำ
อำ้งว่ำมสีทิธใินทรพัยน์ัน้ และไม่ยอมรบัเอำรำคำตำมทีก่รรมกำรจดัซือ้ทีด่นิไดก้ ำหนดไว ้
ก็ให้กรมรถไฟแผ่นดินและผู้ที่เป็นเจ้ำของทรัพย์เลือกตัง้อนุญำโตตุลำกำรชี้ขำด  
ตำมขอ้ควำมดงักล่ำวไวใ้นมำตรำก่อนน้ี 

เมื่ อพ้นก ำหนดเวลำหกเดือนนั ้นแล้ว ผู้ที่ เป็นเจ้ำของทรัพย์จะร้องขอ  
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดไม่ได ้นอกจำกจะขอรบัเงนิค่ำท ำขวญัที่ไดว้ำงไวต่้อศำลดงักล่ำวแล้ว
เป็นกำรใชห้นี้กนัเสรจ็ 

 

มำตรำ ๓๗  ในเวลำก่อนที่ได้ใช้ค่ำท ำขวญัให้แก่ผู้ที่ควรได้รบัหรือก่อนสิ้น
ก ำหนดเวลำหกเดอืนดงักล่ำวมำในมำตรำก่อน ถ้ำมขีอ้โต้เถียงกนัด้วยเรื่องกรรมสทิธิ ์
แห่งทรพัย์ที่ต้องจัดซื้อนัน้ หรือด้วยเรื่องเงินค่ำท ำขวัญว่ำจะจ่ำย หรือจะแบ่งปันกัน
ประกำรใดกด็ ีใหก้รรมกำรจดัซือ้ทีด่นิหรอืกรมรถไฟแผ่นดนิสุดแลว้แต่เรื่อง พยำยำม
ไกล่เกลีย่ผูท้ีพ่พิำททุกฝ่ำยใหป้รองดองตกลงกนัในจ ำนวนเงนิค่ำท ำขวญั 

(๑) ถ้ำตกลงกนัในจ ำนวนเงนิค่ำท ำขวญั ใหน้ ำเงนิเท่ำจ ำนวนที่ตกลงนัน้วำงต่อ
ศำลหลวง เมื่อไดว้ำงเงนิดงันี้แลว้ ใหก้รมรถไฟแผ่นดนิมสีทิธทิีจ่ะเขำ้ปกครองทรพัยน์ัน้ได้ 

(๒) ถ้ำไม่ตกลงกันในจ ำนวนเงินค่ำท ำขวัญ ให้กรมรถไฟแผ่นดินแจ้งแก่
ผู้พพิำทนัน้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเดด็ขำดครัง้ทีส่ดุว่ำจะใหร้ำคำเป็นจ ำนวนเงนิเท่ำใด 
ถำ้ผูพ้พิำทไม่ยอมรบัเอำรำคำนี้ภำยในก ำหนดเวลำสบิวนั นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัค ำแจง้ควำม
นัน้แล้ว กรมรถไฟแผ่นดินกบัผู้พิพำทมีสทิธิที่จะเลือกตัง้อนุญำโตตุลำกำรฝ่ำยละคน  
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และถำ้อนุญำโตตุลำกำรทัง้ ๒ ฝ่ำยไม่ปรองดองตกลงกนัได ้ใหอ้นุญำโตตุลำกำรนัน้เลอืกตัง้
ผูเ้ป็นประธำนคนหนึ่งเป็นผูช้ีข้ำด หรอือนุญำโตตุลำกำรนัน้จะรอ้งขอต่อศำลใหเ้ลอืกตัง้
ผูเ้ป็นประธำนเพื่อชีข้ำดกไ็ด ้ตำมบทแห่งพระรำชบญัญตัวิธิพีจิำรณำควำมแพ่งนัน้ 

ถ้ำมขีอ้พพิำทเกดิขึ้นภำยหลงัเวลำที่กรมรถไฟไดใ้ชเ้งนิค่ำท ำขวญัแก่ผู้ที่ควร
ได้รบันัน้แล้วกด็ ีหรอืภำยหลงัก ำหนดเวลำหกเดอืนดงักล่ำวไว้ในมำตรำก่อนนี้กด็ ี
ท่ำนว่ำผูพ้พิำทนัน้จะฟ้องรอ้งไดแ้ต่เฉพำะบุคคลผูซ้ึง่ไดร้บัเงนิค่ำท ำขวญันัน้ไป หรอืผูท้ี่
ตอ้งชื่อระบุใหเ้ป็นผูร้บัเงนิค่ำท ำขวญัตำมทีว่ำงไวต่้อศำลเท่ำนัน้ 

 

มำตรำ ๓๘  ถำ้ว่ำจ ำนวนเงนิค่ำท ำขวญัจะตอ้งก ำหนดโดยกำรตัง้อนุญำโตตุลำกำร 
ในเวลำใดเวลำหนึ่ง เมื่อกรมรถไฟแผ่นดินไดร้อ้งขอ ศำลมอี ำนำจทีจ่ะออกค ำสัง่อนุญำต
ให้กรมรถไฟแผ่นดินเข้ำปกครองที่ดินหรอือสงัหำรมิทรพัย์อย่ำงอื่นนัน้ได้ แต่ท่ำนว่ำ  
ในกำรเช่นนี้ ใหก้รมรถไฟแผ่นดนิวำงเงนิตำมจ ำนวนทีศ่ำลจะเหน็ว่ำพอเพยีง เพื่อใชค้่ำ
ท ำขวญันัน้ก่อน 

 

มำตรำ ๓๙  ถ้ำว่ำผู้ที่ควรจะได้เงนิค่ำท ำขวญัไม่ยอมรบัเงินค่ำท ำขวญัตำม
ข้อตกลงสญัญำหรือตำมค ำชี้ขำดของอนุญำโตตุลำกำร เมื่อกรมรถไฟแผ่นดินได้น ำ
จ ำนวนเงนิค่ำท ำขวญันัน้มำวำงต่อศำลครบถว้นแลว้ ท่ำนว่ำกรมรถไฟแผ่นดนิย่อมมสีทิธิ
ทีจ่ะเขำ้ปกครองทีด่นิหรอือสงัหำรมิทรพัยน์ัน้ได้ 

 

มำตรำ ๔๐  ถ้ำว่ำผูเ้ป็นเจำ้ของหรอืผูท้ีอ่ยู่ในทีด่นิหรอือสงัหำรมิทรพัยอ์ย่ำงอื่น
ไม่ยอมให้กรมรถไฟแผ่นดินเข้ำปกครองทรัพย์เหล่ำนั ้นตำมสิทธิที่ได้ให้ไว้โดย
พระรำชบญัญัตินี้ เมื่อกรมรถไฟแผ่นดนิได้ร้องขอ ท่ำนว่ำศำลมีอ ำนำจที่จะออกค ำสัง่
บงัคบัขบัไล่บุคคลผูเ้ป็นเจำ้ของหรอืผูท้ีอ่ยู่ในทีน่ัน้ออกจำกทีไ่ดท้นัท ีแต่ขอ้น้ีไม่ขดัขวำง
ต่อกำรทีผู่เ้ป็นเจำ้ของหรอืผูท้ีอ่ยู่ในทีน่ัน้จะฟ้องรอ้งว่ำกล่ำวต่อภำยหลงั 

 

สว่นที ่๓ 

ว่ำดว้ยกำรก่อสรำ้ง กำรบ ำรุง และลกัษณะจดักำรงำน 

   
 

มำตรำ ๔๑  กรมรถไฟแผ่นดนิมอี ำนำจที่จะท ำกำรสิง่ใดสิง่หนึ่ งที่จ ำเป็นตำม
สมควรแก่กำรในเวลำใดเวลำหนึ่ง แต่ตอ้งอยู่ในขอ้บงัคบัดงักล่ำวไวต่้อไปนี้ 

กจิกำรทีท่ ำไดน้ัน้มอีำท ิคอื 

(๑) ท ำทำงผ่ำนเสมอระดบัหรอืลอดใต้หรอืขำ้มที่ดิน ถนนใหญ่น้อย ทำงรถไฟ 
ทำงรถรำง แม่น ้ำหรอืล ำคลอง และท ำกำรก่อสรำ้งไดทุ้กสิง่ทุกอย่ำง ไม่ว่ำจะท ำขึน้ไวแ้ต่
ชัว่ครำวหรอืว่ำท ำขึน้ไวต้ลอดกำลกด็ ี
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 ๔๖๘ 

(๒) แก้ไขหรอืเปลีย่นทำงน ้ำไหล ถนนหนทำงใหญ่น้อย หรอืพูนดนิให้สูงกว่ำ
ระดบั หรอืขดุลดลงใหต้ ่ำกว่ำระดบั  ทัง้นี้ จะท ำขึน้แต่ชัว่ครำวหรอืท ำขึน้ไวต้ลอดกำลกไ็ด ้

(๓) วำงท่อ หรอืท ำทำงระบำยน ้ำผ่ำน หรอืลอดใต้ทีด่นิทีอ่ยู่ขำ้งเคยีงกบัรถไฟ 
เพื่อไขน ้ำเขำ้มำหรอืใหอ้อกไปจำกรถไฟ 

(๔) ปลูกหรอืก่อสรำ้งสิง่หนึ่งสิง่ใด เครื่องจกัร เครื่องบอกอำณัตสิญัญำณและอื่น ๆ 
ตำมแต่จะเป็นกำรสะดวก 

 

มำตรำ ๔๒  เมื่อทำงรถไฟจะต้องผ่ำนขำ้มทำงหลวง ทำงรำษฎร ์หรอืทำงน ้ำที่
มีอยู่แต่เดิม กรมรถไฟแผ่นดินจะต้องจัดกำรให้มีทำงชัว่ครำวขึ้น เพื่อให้ไปมำได ้
ในระหว่ำงเวลำที่ก ำลังท ำกำรก่อสร้ำงอยู่นัน้ตำมแต่ที่จะจัดท ำขึ้นได้ และเมื่อได้ท ำ  
กำรก่อสรำ้งนัน้เสรจ็แลว้ ตอ้งจดักำรใหม้ทีำงถำวรเพื่อใหไ้ปมำได ้

 

มำตรำ ๔๓  เมื่อทำงรถไฟผ่ำนทำงหลวง ทำงรำษฎร ์หรอืทำงน ้ำโดยมสีะพำนขำ้ม
แลว้ สะพำนนัน้จะต้องสรำ้งใหส้งูกว่ำพืน้ระดบัทำงหลวงหรอืทำงรำษฎรน์ัน้ไม่น้อยกว่ำ
สำมเมตร หรอืสงูกว่ำระดบัน ้ำขึน้สงูตำมธรรมดำแห่งทำงน ้ำนัน้ไม่น้อยกว่ำสองเมตร 

 

มำตรำ ๔๔  เพื่อประโยชน์ในกำรสรำ้งทำงรถไฟนัน้ กรมรถไฟแผ่นดนิมอี ำนำจ
ทีจ่ะเปลีย่นแปลงย้ำยคู ร่องน ้ำ ท่อน ้ำ หรอืสำยไฟฟ้ำ และมอี ำนำจรือ้ถอนสิง่หนึ่งสิง่ใด 
ซึง่กดีขวำงต่อกำรก่อสรำ้งนัน้ได ้แต่กำรเปลีย่นแปลง หรอืรือ้ถอนนัน้ตอ้งจดัท ำไปในทำง
ที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยและท ำควำมไม่สะดวกให้น้อยที่สุดตำมแต่จะเป็นไปได้ 
โดยพฤตกิำรณ์ และทัง้ตอ้งกระท ำกำรนัน้อยู่ในควำมตรวจตรำดแูลของบุคคลผูซ้ึง่จ ำหน่ำย
น ้ำหรอืไฟฟ้ำนัน้ เมื่อได้แจ้งควำมให้บุคคลนัน้ ๆ ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสีส่บิแปด
ชัว่โมงก่อนลงมือท ำกำร ถ้ำม ีกำรเสยีหำยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเก ิดขึ้นเพรำะเหตุนี้ 
กรมรถไฟแผ่นดนิตอ้งรบัผดิชอบใชค้่ำเสยีหำยนัน้ 

 

มำตรำ ๔๕  ภำยในเวลำที่จ ำเป็นเพื่อกำรก่อสร้ำง หรอืเพื่อสร้ำงทำงรถไฟให้
แล้วเสร็จก็ดี หรือภำยในเวลำที่ต้องจดัซ่อมทำงรถไฟอย่ำงขนำนใหญ่ก็ดี กรมรถไฟ
แผ่นดนิมอี ำนำจทีจ่ะสัง่ใหเ้ขำ้ปกครองทีด่นิซึง่ติดต่อกบัทำงรถไฟนัน้ไดช้ัว่ครำว (ยกเวน้
แต่สิง่ปลูกสรำ้ง สวนทีป่ระดบัประดำไวช้ม ถนน สวนปลูกต้นผลไม ้หรอืสวนเพำะปลกู) 
เพื่อขุดเอำศลิำ ดนิสอพอง ทรำย กรวด ดนิ หรอืวตัถุสิง่อื่นทีใ่ชใ้นกำรก่อสรำ้งหรอืกำรซ่อม 
หรอืเพื่อท ำควำมสะดวกในกำรก่อสรำ้ง หรอืกำรซ่อมทำงรถไฟนัน้ 
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 ๔๖๙ 

เมื่อกรมรถไฟแผ่นดนิไดม้คี ำสัง่ดงัว่ำมำนี้แลว้ ให้ท ำหนังสอืจดบนัทกึรำยกำร
ละเอียดแห่งทรพัย์ที่จะเข้ำยึดถือปกครองนัน้ แล้วให้เจ้ำหน้ำที่กรมรถไฟแผ่นดินกับ
เจำ้ของทรพัย์นัน้ลงนำมไว้เป็นส ำคญัทัง้สองฝ่ำย เพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรที่จะค ำนวณ
ค่ำเสยีหำยอนัพงึเกดิขึน้เนื่องแต่กำรทีก่รมรถไฟแผ่นดนิไดเ้ขำ้ยดึถอืปกครองทรพัยน์ัน้ 

เมื่อไดเ้ลกิถอนกำรปกครองทีช่ ัว่ครำวดงักล่ำวมำนัน้แลว้ กรมรถไฟแผ่นดนิตอ้ง
ใชเ้งนิค่ำท ำขวญัใหแ้ก่เจำ้ของทรพัย ์เพื่อทดแทนกำรเสยีหำยอนัเกดิขึน้แก่ทรพัยน์ัน้ 

ถ้ำกำรที่เขำ้ปกครองนัน้ เป็นเวลำนำนเกนิกว่ำปีหนึ่ งขึน้ไปกด็ ีหรอืกำรที่เขำ้
ปกครองนับไดเ้กนิกว่ำหำ้ครัง้กด็ ีเจำ้ของทรพัยม์สีทิธทิีจ่ะขอใหก้รมรถไฟแผ่นดนิจดัซือ้
ทีน่ัน้ได ้แต่ฝ่ำยกรมรถไฟแผ่นดนินัน้ย่อมมสีทิธเิสมอทีจ่ะจดัซือ้ทีน่ัน้ไวไ้ดใ้นเวลำใด
เวลำหนึ่งตำมทีจ่ะเหน็สมควร 

 

มำตรำ ๔๖  เมื่อทำงรถไฟได้ตัดผ่ำนไปในที่ดินแห่งใดที่เป็นของเจ้ำของ
เดยีวกนั และท ำใหท้ีด่นินัน้ขำดออกจำกกนัเป็นสองแปลง ท่ำนว่ำเจำ้ของทีด่นินัน้มสีทิธทิี่
จะเดนิขำ้มทำงรถไฟจำกทีแ่ปลงหนึ่งไปยงัอกีแปลงหนึ่งได ้เพื่อควำมจ ำเป็นทีจ่ะต้องใช้
หรอืทีไ่ดมุ้่งหมำยว่ำจะตอ้งใชท้ีด่นินัน้ในขณะทีท่ีไ่ดข้ำดออกจำกกนั แต่กำรทีจ่ะเดนิขำ้ม
ดงักล่ำวนี้ ต้องไม่เป็นกำรรบกวนหรอืขดัขวำงแก่กำรเดนิรถไฟ และเมื่อผูท้ี่ เป็นเจำ้ของ
ไดแ้ยกขำยเป็นแปลง ๆ แลว้ สทิธใินทำงเดนินัน้หำไดโ้อนไปยงัผูซ้ือ้ดว้ยไม่ 

 

มำตรำ ๔๗  กรมรถไฟแผ่นดนิไม่ต้องรบัผดิชอบในเรื่องควำมร ำคำญทีไ่ดม้ขี ึน้
ชัว่ครำวแก่บุคคลผู้ซึ่งอยู่ใกล้ที่ท ำกำรก่อสร้ำงหรอืที่ท ำกำรบ ำรุงทำงรถไฟ แต่ในเวลำ
ที่ท ำกำรอนัใดอนัหนึ่งที่จ ำเป็นนัน้ กรมรถไฟแผ่นดนิต้องใช้ควำมระวงัตำมควำมสมควร
แก่กำรณ์นัน้ 

 

มำตรำ ๔๘  กรมรถไฟแผ่นดนิไม่ตอ้งรบัผดิชอบต่อเจำ้ของทรพัยท์ีอ่ยู่ขำ้งเคยีง
ในเรื่องควำมร ำคำญ หรือกำรเสียหำยอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดอันเกิดแต่เสียงรถ ควันไฟ 
ประกำยไฟ ควำมกระเทอืนและเหตุอื่น ๆ ซึ่งเนื่องจำกกำรที่รถไฟเดนิไปมำ เมื่อควำม
ร ำคำญหรอืกำรเสยีหำยนัน้ย่อมตอ้งมเีป็นธรรมดำในกำรเดนิรถไฟ และถงึแมว้่ำจะไดใ้ช้
ควำมระมดัระวงัตำมสมควรแก่เหตุแลว้ กไ็ม่สำมำรถจะป้องกนัได ้

 

มำตรำ ๔๙  กรมรถไฟแผ่นดินมีอ ำนำจที่จะเข้ำท ำสญัญำกับผู้ร ับอนุญำต 
ใหส้รำ้งรถไฟ เพื่อใหร้ถของฝ่ำยหนึ่งเดนิบนทำงรถไฟของอกีฝ่ำยหนึ่งได ้
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สว่นที ่๔ 

ว่ำดว้ยกำรบรรทุกสง่ 

   
 

มำตรำ ๕๐  ข้อที่กรมรถไฟแผ่นดนิจะต้องรบัผดิชอบ ในกำรที่ผู้โดยสำรต้อง
บำดเจบ็เสยีหำยกด็ ีหรอืว่ำครุภำระ ห่อวตัถุ หรอืสนิคำ้ ซึง่รบับรรทุกนัน้แตกหกัสญูหำยกด็ ี
หรอืว่ำกำรบรรทุกส่งนัน้ช้ำไปกด็ ีท่ำนให้บงัคบัตำมพระรำชก ำหนดกฎหมำยส่วนแพ่ง 
ว่ำดว้ยกำรบรรทุกสง่ เวน้ไวแ้ต่จะตอ้งดว้ยบทมำตรำดงัจะกล่ำวต่อไปในพระรำชบญัญตันิี้ 
จงึใหใ้ชบ้ทมำตรำนัน้ ๆ บงัคบั 

 

มำตรำ ๕๑  กรมรถไฟแผ่นดนิไม่ตอ้งรบัผดิชอบในกำรทีค่รุภำระ ห่อวตัถุ หรอื
สนิคำ้ซึง่บรรทุกส่งไป หรอืมอบฝำกไวก้บัรถไฟนัน้ แตกหกับุบสลำยหรอืว่ำสญูหำยไป 
เวน้ไวแ้ต่พนกังำนรถไฟจะไดร้บัของนัน้ลงบญัชปีระกนัและไดอ้อกใบรบัใหไ้ปเป็นส ำคญั 

 

มำตรำ ๕๒  เมื่อบุคคลผูห้นึ่งผูใ้ดน ำห่อวตัถุหรอืสนิคำ้มำ เพื่อบรรทุกสง่ไปโดย
ทำงรถไฟ พนักงำนรถไฟผูม้หีน้ำที่มสีทิธทิี่จะขอให้เจำ้ของหรอืผู้ส่งของนัน้จดรำยกำร
ละเอยีดบอกจ ำนวนของน ้ำหนกั และชนิดห่อวตัถุ หรอืสนิคำ้ทีน่ ำมำสง่นัน้เป็นลำยลกัษณ์
อกัษร และให้ลงชื่อก ำกบัไวด้้วย ถ้ำแม้ว่ำไม่ยอมท ำตำมดงัว่ำมำนี้ พนักงำนรถไฟอำจ
ปฏเิสธไม่ยอมรบัไวบ้รรทุกกไ็ด ้

ผูห้นึ่งผูใ้ดจงใจแสดงรำยกำรสิง่ของอันเป็นควำมเทจ็ ท่ำนว่ำมคีวำมผดิใหป้รบั
เป็นพนิยัไม่เกนิกว่ำ ๕๐๐ บำท 

 

มำตรำ ๕๓  กรมรถไฟแผ่นดนิต้องรบัผดิชอบใช้ค่ำเสยีหำย ในกำรที่ครุภำระ 
ห่อวตัถุ หรอืสนิคำ้ซึง่ไดร้บัจดลงบญัชปีระกนันัน้เป็นอนัตรำยสญูหำย หรอืว่ำส่งเนิ่นชำ้ไป 
เวน้ไวแ้ต่จะพสิจูน์ไดว้่ำกำรทีส่ญู หรอืเสยีหำย หรอืเน่ินชำ้นัน้เป็นดว้ยพลำตศิยั หรอืเกดิ
แต่สภำพแห่งวตัถุนัน้เอง หรอืเป็นดว้ยกำรช ำรุดทีม่ดัห่อวตัถุนัน้ ๆ 

 

มำตรำ ๕๔  ถ้ำบุคคลผูห้นึ่งผูใ้ดต้องกำรพำสมัภำระ ห่อวตัถุหรอืสนิคำ้ไปกบั
ตัวก็ดี หรือว่ำมอบส่งให้บรรทุกไปก็ดี หรือว่ำฝำกไว้ก็ดี แต่วัตถุเหล่ำนัน้เป็นของที่
อนัตรำยหรือที่อุจำดลำมกแล้ว บุคคลผู้นัน้ต้องแจ้งควำมบอกสภำพแห่งวัตถุนัน้แก่ 
นำยสถำนีเป็นลำยลกัษณ์อกัษร นำยสถำนีมอี ำนำจทีจ่ะไม่ยอมรบัฝำกหรอืรบัส่งบรรทุก
วตัถุนัน้กไ็ดต้ำมแต่จะเหน็เป็นกำรสมควร 

ถ้ำว่ำไม่ได้แจ้งควำมให้ทรำบดงัว่ำมำนัน้กด็ ีหรอืว่ำไม่ไดข้ดีหมำยบอกสภำพ
แห่งวตัถุนัน้ ๆ ไวน้อกห่อใหเ้หน็โดยแจง้ชดักด็ ีท่ำนว่ำพนกังำนรถไฟคนใดคนหนึ่งย่อม
มอี ำนำจทีจ่ะงดสง่วตัถุนัน้เสยีได ้
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 ๔๗๑ 

ถ้ำมีเหตุอนัควรเชื่อได้ว่ำห่อใดห่อหนึ่งมีของที่เป็นอนัตรำยหรอืที่อุจำดลำมก 
ท่ำนว่ำพนักงำนรถไฟคนใดคนหนึ่งมอี ำนำจที่จะเปิดห่อของนัน้ออกตรวจดู เพื่อให้รูว้่ำ 
มขีองสิง่ใดอยู่ในห่อนัน้ได ้

บุคคลผูห้นึ่งผูใ้ดไม่แจง้ควำมให้พนักงำนรถไฟทรำบ หรอืไม่ยอมท ำตำมค ำสัง่
ของพนักงำนรถไฟ ซึ่งเป็นกำรฝ่ำฝืนขนืขดัต่อบทมำตรำนี้ ท่ำนว่ำผู้นัน้มคีวำมผดิต้อง
ระวำงโทษใหป้รบัเป็นพนิยัไม่เกนิกว่ำ ๕๐๐ บำท และถำ้มกีำรเสยีหำยเกดิขึน้แต่วตัถุนัน้ไซร ้
ผูน้ัน้ยงัจ ำตอ้งรบัผดิชอบใชค้่ำเสยีหำยทีเ่กดิขึน้นัน้อกีโสดหนึ่งต่ำงหำก 

 

มำตรำ ๕๕๗  ขอ้ที่กรมรถไฟแผ่นดนิจะต้องรบัผดิชอบใช้ค่ำครุภำระ ห่อวตัถุ
หรือสนิค้ำอนัได้จดลงบญัชีประกนับรรทุกส่งไป หรือฝำกไว้เป็นอนัตรำยสูญหำยนัน้  
มีเขตจ ำกดัดงันี้คือ ห่อหนึ่งเป็นเงินไม่เกิน ๑๐๐ บำท ถ้ำว่ำเหมำบรรทุกครึ่งคนัรถ
ไม่เกนิ ๔๐๐ บำท และถำ้ว่ำเหมำบรรทุกทัง้คนัรถไม่เกนิ ๑,๐๐๐ บำท เวน้ไวแ้ต่ 

(๑) ผูส้่งหรอืผู้ฝำกจะได้แจ้งจ ำนวนรำคำและบอกสภำพแห่งของที่มอียู่ในห่อ
หรอืแห่งสนิคำ้ทีว่่ำเหมำบรรทุกครึง่คนัรถ หรอืเตม็ทัง้คนัรถนัน้ และ 

(๒) ผู้ส่งหรอืผู้ฝำกได้เสยีค่ำประกนัพิเศษเพิ่มขึน้ ตำมอตัรำค่ำประกนัให้แก่
พนักงำนรถไฟผู้มีหน้ำที่ พนักงำนผู้นัน้มีสิทธิที่จะสอบสวนตรวจตรำเพื่อให้รู้แน่ว่ำ 
ของหรอืสนิคำ้ทีส่ง่ไปนัน้ตรงกนัจรงิกบัค ำทีไ่ดแ้จง้ไวน้ัน้หรอืไม่ 

 

มำตรำ ๕๖  ขอ้ทีก่รมรถไฟแผ่นดนิจะตอ้งรบัผดิชอบใชร้ำคำสตัวท์ีบ่รรทุกสง่ไป
เป็นอนัตรำยสญูหำยนัน้ มเีขตจ ำกดัดงันี้ คอื 

ค่ำชำ้งเชอืกหนึ่งไม่เกนิกว่ำ ๕๐๐ บำท 

ค่ำมำ้ตวัหนึ่งไม่เกนิกว่ำ ๑๐๐ บำท 

ค่ำลำ ล่อ หรอืปศุสตัวช์นิดทีม่เีขำตวัหนึ่งไม่เกนิกว่ำ ๕๐ บำท 

ค่ำแพะ แกะ สกุร สนุขั หรอืสตัวช์นิดอื่นตวัหนึ่งไม่เกนิกว่ำ ๒๐ บำท 

เวน้ไวแ้ต่ผูส้ง่จะไดแ้จง้ควำมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหท้รำบในขณะทีน่ ำมำสง่นัน้
ว่ำมรีำคำสูงกว่ำอตัรำทีว่ำงไวข้้ำงบนนี้ และทัง้ไดเ้สยีค่ำประกนัพเิศษเพิม่ขึน้ตำมอตัรำ
ค่ำประกนันัน้ดว้ย 

แต่ทัง้นี้ ถ้ำว่ำสตัวเ์หล่ำนัน้เป็นอนัตรำยหรอืสญูหำยไปดว้ยเหตุอื่น นอกจำกที่
เป็นควำมผดิของพนกังำนรถไฟแลว้ ท่ำนว่ำกรมรถไฟแผ่นดนิไม่ตอ้งรบัผดิชอบเลย 

                                                                                 
๗ มำตรำ ๕๕ แก้ไขเพิม่เติมโดยประกำศแก้ไขมำตรำ ๕๕ แห่งพระรำชบญัญัติจดัวำงกำร

รถไฟและทำงหลวง พระพุทธศกัรำช ๒๔๖๔ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๗๒ 

มำตรำ ๕๗  ขอ้ทีก่รมรถไฟแผ่นดนิจะตอ้งรบัผดิชอบใชค้่ำรถ ลอ้เลื่อนทีบ่รรทุก
สง่ไปเป็นอนัตรำยสญูหำยนัน้ มเีขตจ ำกดัดงันี้ คอื 

ค่ำรถจกัรส ำหรบัลำกหรอืรถยนตค์นัหนึ่งไม่เกนิกว่ำ ๕๐๐ บำท 

ค่ำรถ เกวยีน หรอืรถบรรทุกของคนัหนึ่งไม่เกนิกว่ำ ๒๕๐ บำท 

ค่ำรถจกัรยำนยนตส์องลอ้หรอืสำมลอ้คนัหนึ่งไม่เกนิกว่ำ ๕๐ บำท 

ค่ำรถ ลอ้เลื่อนอย่ำงอื่นคนัหนึ่งไม่เกนิกว่ำ ๑๐ บำท 

เวน้ไวแ้ต่ผูส้ง่จะไดแ้จง้ควำมใหท้รำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรในขณะทีน่ ำมำสง่ยงั
รถไฟนัน้ว่ำรถ ล้อเลื่อนนัน้มีรำคำสูงกว่ำอตัรำที่ได้วำงไว้ข้ำงบนนี้ และทัง้ได้เสียค่ำ
ประกนัพเิศษเพิม่ขึน้ตำมอตัรำค่ำประกนันัน้ดว้ย 

 

มำตรำ ๕๘  เมื่อใดกรมรถไฟแผ่นดนิจะตอ้งใชร้ำคำของทีไ่ดส้ญูหรอืเสยีหำยไป
โดยทีผู่ส้ง่ของไดร้ะบุแจง้รำคำไวแ้ลว้ ท่ำนใหถ้อืว่ำ กำรทีร่ะบุแจง้รำคำไวน้ัน้เป็นแต่เพยีง
ขอ้สนันิษฐำนว่ำของสิง่นัน้คงมีรำคำตำมที่ได้ระบุแจ้งไว้นัน้จรงิ  แต่ทัง้นี้ ห้ำมมิให้คิด
ค่ำเสยีหำยใหเ้กนิกว่ำก ำหนดรำคำตำมทีไ่ดร้ะบุแจง้ไวน้ัน้เลย 

 

มำตรำ ๕๙  ขอ้ทีก่รมรถไฟแผ่นดนิจะต้องรบัผดิชอบใชค้่ำเสียหำยนัน้ ท่ำนว่ำ
สิน้อำยุหมดลงตำมก ำหนดวนัดงันี้ คอื 

ถ้ำเป็นครุภำระ หรอืห่อวตัถุ เมื่อครบก ำหนดสองวนั นับแต่วนัรุ่งขึน้จำกวนัที่
ของไดม้ำถงึสถำนีทีไ่ดจ้ดัสง่ไปนัน้ 

ถำ้เป็นสนิคำ้ เมื่อครบก ำหนดสองวนันับแต่วนัรุ่งขึน้จำกวนัทีก่รมรถไฟแผ่นดนิ
จะไดแ้จง้ควำมใหผู้ท้ีจ่ะรบัของนัน้ทรำบ 

ถ้ำว่ำไม่มผีู้ใดมำรบัครุภำระ ห่อวตัถุ หรอืสนิค้ำภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำวนี้ 
ท่ำนให้เก็บของเหล่ำนี้รกัษำไว้ในคลงัสนิค้ำ แต่กรมรถไฟแผ่นดินไม่ต้องรับผิดชอบ 
ในกำรทีข่องเป็นอนัตรำย หรอืสญูหำยไป เวน้ไวแ้ต่จะเป็นเพรำะควำมผดิของกรมรถไฟ
แผ่นดนิ หรอืเป็นเพรำะควำมผดิของพนกังำนในกรมนัน้ 

 

มำตรำ ๖๐  เมื่อผู้ที่จะรบัของนัน้ได้รบัของที่บรรทุกนัน้ไว้ โดยไม่มขีอ้โต้แย้ง
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรในขณะทีร่บัของนัน้แลว้ ท่ำนว่ำจะเรยีกรอ้งขอค่ำเสยีหำยทีข่องสญู
หรอืเสยีไป หรอืทีบ่รรทุกสง่เนิ่นชำ้ไปนัน้มไิดเ้ลย 

 

มำตรำ ๖๑  ขอ้ควำมทีเ่ขยีนไวใ้นใบรบัของ ใบส่งของ หรอืใบส ำคญัอย่ำงอื่นที่
กรมรถไฟแผ่นดนิท ำใหแ้ก่ผูส้่งของ เพื่อยกเวน้หรอืจ ำกดัควำมรบัผดิชอบของกรมรถไฟ
แผ่นดินนัน้ ท่ำนว่ำเป็นโมฆะใช้ไม่ได้ตำมกฎหมำย เว้นไว้แต่ผู้ส่งของนัน้จะได้ตกลง
ยนิยอมตำมขอ้ควำมทีย่กเวน้หรอืจ ำกดัควำมรบัผดิชอบนัน้โดยแจง้ชดั 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๗๓ 

มำตรำ ๖๒  กรมรถไฟแผ่นดินมีสิทธิที่จะยึดของที่บรรทุกนัน้ไว้ได้จนกว่ำ 
จะไดร้บัใชค้่ำระวำงบรรทุกและค่ำทีต่อ้งใชอ้ย่ำงอื่นใหค้รบถว้น 

 

มำตรำ ๖๓  ถำ้หำตวัผูท้ีจ่ะรบัของนัน้ไม่พบ กรมรถไฟแผ่นดนิตอ้งแจง้ควำมไป
ให้ผู้ส่งของนัน้ทรำบโดยหนังสอืส่งลงทะเบียนกรมไปรษณีย์ เพื่อขอให้บอกมำว่ำจะให้
จดัส่งของนัน้ ณ ที่ใด และขอให้จดักำรใช้ค่ำระวำงบรรทุก และค่ำที่ต้องเสยีอย่ำงอื่น
ภำยในก ำหนดเวลำ ๑๕ วนั นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืนัน้ 

ถ้ำผู้ส่งของละเลยไม่ท ำตำมค ำแจ้งควำมนัน้ไซร้ ท่ำนว่ำกรมรถไฟแผ่นดิน  
มสีทิธทิีจ่ะเอำของนัน้ออกขำยทอดตลำดได ้

 

มำตรำ ๖๔  ถำ้ว่ำผูท้ีจ่ะรบัของไม่มำรบัของทีบ่รรทุกนัน้ไป หรอืไม่ใชค้่ำระวำง
บรรทุกและค่ำที่ต้องเสยีอย่ำงอื่นที่จ ำเป็นต้องใช้นัน้ กรมรถไฟแผ่นดินมีสทิธทิี่จะแจ้ง
ควำมไปยงัผู้ที่จะรบัของนัน้โดยหนังสอืส่งลงทะเบียนกรมไปรษณีย์ขอให้ใช้ค่ำระวำง
บรรทุก และค่ำทีต่้องใชอ้ย่ำงอื่น และใหม้ำรบัของนัน้ไปภำยในเวลำ ๑๕ วนั นับแต่วนัที่
ไดร้บัค ำแจง้ควำมนัน้ 

ในเวลำเดียวกันนัน้ให้กรมรถไฟแผ่นดินแจ้งควำมบอกไปยังผู้ ส่งของโดย
หนงัสอืสง่ลงทะเบยีนกรมไปรษณียด์ว้ย 

ถำ้ผูท้ีจ่ะรบัหรอืผูส้ง่ของละเลยไม่ท ำตำมค ำแจง้ควำมนัน้ไซร ้ท่ำนว่ำกรมรถไฟ
แผ่นดนิย่อมมสีทิธทิีจ่ะเอำของนัน้ออกขำยทอดตลำดได ้

 

มำตรำ ๖๕  ตำมขอ้ควำมทีบ่งัคบัไวใ้นสองมำตรำขำ้งบนนี้ ถ้ำของทีบ่รรทุกนัน้
เป็นของที่เก็บไว้นำนไม่ได้อำจเสียไปแล้ว กรมรถไฟแผ่นดินมีสิทธิที่จะเอำของนัน้ 
ออกขำยทอดตลำดโดยไม่ตอ้งแจง้ควำมใหผู้ห้นึ่งผูใ้ดทรำบก่อนกไ็ด ้

สว่นของทีม่ชีวีตินัน้ เมื่อไดแ้จง้ควำมบอกใหท้รำบว่ำของไดม้ำถงึแลว้ล่วงพน้ไป 
๗ วนั ใหเ้อำของออกขำยทอดตลำดได ้

 

มำตรำ ๖๖  เมื่อไดเ้อำของออกขำยทอดตลำด หกัค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยออกแลว้
เหลอืเงนิเป็นจ ำนวนเท่ำใด ให้กรมรถไฟแผ่นดนิหกัใช้ค่ำระวำงบรรทุก และค่ำทีต่้องใช้
อย่ำงอื่นอนัเกีย่วกบัสญัญำบรรทุกส่งนัน้ ถำ้มเีงนิเหลอือยู่อกี จงึใหม้อบใหแ้ก่ผูท้ีส่มควร
จะไดร้บันัน้ไป 

 

มำตรำ ๖๗  เงนิค่ำโดยสำรหรอืค่ำระวำงบรรทุกที่ได้ใช้ใหเ้ป็นค่ำโดยสำรหรอื
ค่ำส่งครุภำระ ห่อวตัถุ หรอืสนิคำ้นัน้ ใหพ้งึสนันิษฐำนว่ำกรมรถไฟแผ่นดนิไดร้บัไวโ้ดยมี
ขอ้ไขว่ำ ถำ้มทีีส่ ำหรบัใหโ้ดยสำรหรอืบรรทุกไดใ้นขบวนรถนัน้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๗๔ 

ถ้ำหำกว่ำในรถไฟไม่มีที่พอส ำหรบัผู้โดยสำรทัง้หมด หรือส ำหรับบรรทุก 
ครุภำระ ห่อวตัถุ หรอืสนิค้ำทัง้หมด ท่ำนว่ำผู้โดยสำรที่ได้ซื้อตัว๋ไปทำงไกลที่สุดมีสทิธิ 
ทีจ่ะไดโ้ดยสำรไปก่อนผูอ้ื่น และถ้ำมผีูโ้ดยสำรซือ้ตัว๋ไปทำงไกลเท่ำกนัหลำยคน ผูท้ีซ่ือ้ตัว๋
ได้ก่อนก็ควรได้ไปก่อนตำมล ำดบัเลขที่ได้รบัตัว๋ก่อนและหลงันัน้ ข้อบังคับนี้ให้ใช้ได้
ตลอดไปถงึกำรรบับรรทุกครุภำระ ห่อวตัถุ และสนิคำ้ดว้ย 

แต่ทัง้นี้ ท่ำนว่ำนำยและพลทหำรและขำ้รำชกำรพลเรอืนทีโ่ดยสำรไปในหน้ำที่
รำชกำรของรฐับำลนัน้ ควรจะไดร้บัเลอืกใหไ้ปไดก้่อนผูอ้ื่น 

 

มำตรำ ๖๘๘  ผู้หนึ่งผู้ใดไม่มีสทิธิที่จะเรยีกร้องขอเงินค่ำโดยสำร ค่ำบรรทุก 
หรอืค่ำรบัฝำกครุภำระ ห่อวตัถุ หรอืสนิคำ้ทีอ่ำ้งว่ำไดเ้สยีเกนิอตัรำนัน้คนื เวน้ไวแ้ต่จะได้
ยื่นค ำร้องเป็นลำยลกัษณ์อกัษรขอเงินที่เกินคืนจำกกรมรถไฟแผ่นดินภำยในก ำหนด  
๑๕ วนั นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดอ้อกตัว๋โดยสำรหรอืวนัทีม่อบสง่ของนัน้ ๆ 

 

มำตรำ ๖๙  กรมรถไฟแผ่นดนิมสีทิธิที่จะรบัส่งจดหมำย หรอืห่อวตัถุส ำหรบั
กจิกำรของรถไฟ หรอืจดหมำยบญัชขีอง หรอืใบรบัส ำหรบัลกูคำ้รถไฟ 

 

มำตรำ ๗๐  ใบเบิกทำงซึ่งออกให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยสำรรถไฟโดยไม่ต้องเสยีค่ำ
โดยสำรตลอดกำลหรอืชัว่เที่ยวหนึ่งเป็นพเิศษนัน้ ผูบ้ญัชำกำรรถไฟแผ่นดนิหรอืผูแ้ทน
จะตอ้งลงชื่อก ำกบัไวจ้งึจะใชไ้ด ้มฉิะนัน้อย่ำใหถ้อืว่ำใบเบกิทำงนัน้ใชไ้ดเ้ลย 

 

สว่นที ่๕ 

ว่ำดว้ยควำมปรำศภยัแห่งประชำชน 

   
 

มำตรำ ๗๑  เมื่อเห็นเป็นกำรจ ำเป็นเพื่อรกัษำควำมปรำศภัยแห่งประชำชน  
ใหข้ดุค ูหรอืปลกูตน้ไมเ้ป็นรัว้ หรอืกัน้รัว้ หรอืขงึลวดกัน้ทัง้สองขำ้งทำงรถไฟ 

 

มำตรำ ๗๒  เมื่อทำงรถไฟผ่ำนขำ้มถนนส ำคญัเสมอระดบั ให้วำงรำงคู่ก ำกบั
เพื่อให้มชี่องพอครบีล้อรถผ่ำนไปมำได้ กบัให้ท ำประตู หรอืขงึโซ่ หรอืท ำรำวกัน้ขวำง
ถนนหรอืทำงนัน้ ๆ ตำมเหน็สมควรแก่กำร 

 

มำตรำ ๗๓  เมื่อถนนทีต่อ้งผ่ำนขำ้มไปนัน้ไม่สูส้ ำคญัพอถงึกบัตอ้งท ำประตูกัน้แลว้ 
ให้พนักงำนขบัรถจักรเปิดหวีดก่อนที่รถจะผ่ำนข้ำมถนนนัน้ กับให้ท ำเครื่องหมำย

                                                                                 
๘ มำตรำ ๖๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิดัวำงกำรรถไฟและทำงหลวงแกไ้ขเพิม่เตมิ 

พุทธศกัรำช ๒๔๗๓ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๗๕ 

สญัญำณอย่ำงถำวรปักไวใ้หเ้หน็แจง้บนทำงและถนนนัน้ เพื่อใหพ้นักงำนขบัรถจักรและ
ประชำชนรูต้วัก่อนภำยในเวลำอนัสมควรว่ำเขำ้มำใกลท้ำงรถไฟทีผ่่ำนขำ้มถนน 

 

มำตรำ ๗๔  ภำยในระยะสีเ่มตรวดัจำกศูนย์กลำงทำงรถไฟออกมำ ห้ำมมใิห้
ปลกูสรำ้งสิง่หนึ่งสิง่ใด เวน้ไวแ้ต่จะเป็นกำรจ ำเป็นเพื่อกำรเดนิรถ 

 

มำตรำ ๗๕  ผู้เป็นเจ้ำของต้นไม้รัว้หรอืต้นไม้ชนิดอื่นที่อยู่รมิเขตทำงรถไฟ  
มหีน้ำทีจ่ ำตอ้งตดัหรอืรำนกิง่ไมห้รอืโค่นต้นไมน้ัน้ลงเป็นครัง้ครำว ตำมแต่นำยช่ำงบ ำรุง
ทำงในเขตนัน้จะสัง่ เพื่อมใิหก้ดีกัน้ก ำบงัเครื่องอำณตัสิญัญำณตำมทำง หรอืเพื่อมใิหเ้กดิ
อนัตรำยขดัขวำงต่อกำรเดนิรถ 

ถำ้ผูเ้ป็นเจำ้ของต้นไมค้นใดไม่ปฏบิตัิกำรตำมค ำสัง่ของนำยช่ำงบ ำรุงทำงดงัว่ำ
มำนี้ นำยช่ำงบ ำรุงทำงมอี ำนำจทีจ่ะจดักำรใหต้ดัรำนกิง่หรอืโค่นตน้ไมน้ัน้เสยี แลว้คดิเอำ
เงนิค่ำใชจ้่ำยในกำรนี้แก่เจำ้ของนัน้กไ็ด ้

 

มำตรำ ๗๖  ในขบวนรถโดยสำรทุกขบวนที่ต้องเดินเกินกว่ำ ๒๐ กิโลเมตร  
โดยไม่หยุดนัน้ กรมรถไฟแผ่นดินต้องจดัให้มเีครื่องอำณัติสญัญำณตดิประจ ำไวเ้พื่อใช้
บอกเหตุได้ในระหว่ำงคนโดยสำรกับพนักงำนก ำกับรถ เครื่องอำณัติสัญญำณนี้  
ตอ้งรกัษำไวใ้หใ้ชไ้ดด้ตีลอดไปดว้ย 

 

มำตรำ ๗๗  ถ้ำปรำกฏว่ำผูโ้ดยสำรคนหนึ่งคนใดเป็นโรคตดิต่อซึง่อำจมจี ำแนก
ไวใ้นกฎขอ้บงัคบั ใหน้ำยสถำนีจดัแยกผูน้ัน้กนัไวเ้สยีห้องหนึ่งเป็นพเิศษเพื่อมใิหป้ะปน
กบัผูอ้ื่น แลว้โทรเลขบอกไปยงัสถำนีทีผู่น้ัน้จะลงและสถำนีปลำยทำง เพื่อก ำชบัห้ำมมใิห้
ผูโ้ดยสำรอื่นเขำ้ไปในหอ้งนัน้จนกว่ำจะไดจ้ดัช ำระลำ้งเชือ้โรคใหห้มดสิน้เมื่อรถไปถงึ 

 

มำตรำ ๗๘  ผู้ใดกระท ำผดิดงักล่ำวไวใ้นมำตรำ ๗๙ จนถงึและรวมทัง้มำตรำ ๘๙ 
ใหล้งโทษฐำนลหุโทษตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมำยอำญำ เวน้ไวแ้ต่กำรกระท ำเช่นนัน้
ประมวลกฎหมำยอำญำบญัญตัวิ่ำเป็นควำมผดิและก ำหนดโทษไวแ้ลว้ 

 

มำตรำ ๗๙  ผู้ใดกระท ำกำรโดยเจตนำขดัขวำงพนักงำนรถไฟในเวลำท ำกำร
ตำมหน้ำที่กด็ ีหรอืท ำกำรขดัขวำงผู้มหีน้ำทีโ่ดยชอบดว้ยกฎหมำยในกำรสอบวดั ก่อสรำ้ง
หรือบ ำรุงทำงรถไฟก็ดี หรือถอนหมุดหรอืหลกัที่ปักไว้ในดิน เพื่อกิจกำรดงัว่ำนัน้ก็ด ี 
หรอืลบเลอืนท ำลำยเครื่องหมำยใด ๆ ทีท่ ำไวส้ ำหรบักจิกำรนัน้ ๆ กด็ ีท่ำนว่ำมนัมคีวำมผดิ
ฐำนลหุโทษ ตอ้งระวำงโทษชัน้ ๒ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๗๖ 

มำตรำ ๘๐๙  ผูใ้ดมไิดร้บัอนุญำตอนัชอบดว้ยกฎหมำย บงัอำจขุดขนดนิ ทรำย 
ศลิำ หญำ้ ตน้ไมห้รอืสิง่ใด ๆ  ไปจำกมลูดนิ ค ูสะพำน ทำงระบำยน ้ำ ก ำแพงเขือ่น หรอืทำงถำวร
ของรถไฟ หรอืภำยในบรเิวณรถไฟ ท่ำนว่ำมนัมคีวำมผดิฐำนลหุโทษ ตอ้งระวำงโทษชัน้ ๓ 

 

มำตรำ ๘๑  ผู้ใดรื้อถอน ท ำลำย เคลื่อนเอำไปจำกที่หรือท ำให้เป็นอนัตรำย 
เสยีหำยแก่รัว้ต้นไม ้รัว้กัน้เขต รัว้ลวด เสำเครื่องหมำยอำณัติสญัญำณ เครื่องจกัร วตัถุ
อดัหมอน รำงเหลก็ หมอนหรอืสิง่ของชนิดใด ๆ ทีเ่กบ็รกัษำไวใ้ชต้ำมทำงรถไฟนัน้ 
ท่ำนว่ำมนัมคีวำมผดิฐำนลหุโทษ ตอ้งระวำงโทษชัน้ ๒ 

 

มำตรำ ๘๒  ผู้ใดมิได้รบัอนุญำตโดยชอบด้วยกฎหมำยบงัอำจเปลี่ยนทำงน ้ำ 
หรอืรำงน ้ำดว้ยเจตนำ หรอืท ำท ำนบกัน้คูหรอืทำงระบำยน ้ำใตส้ะพำน หรอืปล่อยขยะมูล
ฝอยสิง่โสโครกจำกทีท่ ำกำรเหมอืงแร่ใหไ้หลมำกดีขวำง หรอืท ำกำรอย่ำงอื่นใหก้ดีขวำง
แก่ทำงน ้ำ ซึง่อำจเป็นเหตุให้เกดิเสยีหำยแก่ทำงรถไฟ ท่ำนว่ำมนัมีควำมผดิฐำนลหุโทษ 
ตอ้งระวำงโทษชัน้ ๓ 

 

มำตรำ ๘๓  เมื่อเจ้ำของทีด่นิหรอืผูท้ี่อยู่ในที่ดนิคนใดประสงคจ์ะตดัโค่นต้นไม ้
หรอืแผว้ถำงป่ำทีต่ดิต่อกบัทำงรถไฟกด็ ีหรอืทีม่สีำยโทรเลข โทรศพัทข์งึผ่ำนขำ้มไปกด็ ี
ผูน้ัน้ต้องแจ้งควำมประสงคน์ัน้ใหน้ำยช่ำงบ ำรุงทำงประจ ำเขตนัน้ทรำบล่วงหน้ำก่อน ๗ วนั 
และผู้นัน้จ ำต้องใชค้วำมระมดัระวงัตำมสมควรในเมื่อท ำกำรนัน้ ๆ ตำมแต่นำยช่ำงบ ำรุงทำง
จะสัง่ เพื่อรกัษำทำงรถไฟมใิหเ้ป็นอนัตรำย 

ผู้ใดมไิด้แจ้งควำมให้นำยช่ำงบ ำรุงทำงทรำบล่วงหน้ำกด็ ีหรอืมไิด้ปฏบิตัิกำร
ตำมค ำสัง่ของนำยช่ำงบ ำรุงทำงก็ดี โค่นต้นไม้ลงหรือถำงป่ำอันเป็นเหตุที่อำจเกิด
อนัตรำยแก่รถไฟทีผ่่ำนไปมำ หรอือำจท ำใหเ้กดิเสยีหำยต่อสำยโทรเลข โทรศพัท ์เครื่อง
อำณตัสิญัญำณ หรอืทำง ท่ำนว่ำมนัมคีวำมผดิฐำนลหุโทษ ตอ้งระวำงโทษชัน้ ๓ 

 

                                                                                 

๙ มำตรำ ๘๐ และมำตรำ ๘๓ นัน้มลีกัษณะเป็นมำตรกำรในกำรป้องกนัมใิหม้กีำรกระท ำใด ๆ 
ทีจ่ะก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยขึน้แก่ทำงรถไฟ หรอือุปกรณ์ต่ำง ๆ ทีใ่ชใ้นกำรเดนิรถ เพรำะอำจเป็นอนัตรำย
ต่อกำรเดนิรถและประชำชนทีโ่ดยสำรรถไฟได ้แต่กำรเดนิท่อน ้ำของกำรประปำส่วนภมูภิำคนัน้เป็นกำร
ด ำเนินกำรโดยอำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญัญตักิำรประปำส่วนภูมภิำค พ.ศ. ๒๕๒๒ อนัเป็นไปเพื่อ
ด ำเนินกจิกำรสำธำรณูปโภค ไม่ถอืเป็นกำรกระท ำในลกัษณะตำมทีม่ำตรำ ๘๐ หรอืมำตรำ ๘๓ บญัญตัิ
หำ้มไวแ้ต่อย่ำงใด กำรรถไฟแห่งประเทศไทยจงึไม่มอี ำนำจหำ้มมใิหก้ำรประปำส่วนภูมภิำคด ำเนินกำร
ในเรือ่งดงักล่ำวได ้และเมือ่ไมม่อี ำนำจทีจ่ะหำ้มแลว้ กำรก ำหนดเงือ่นไขอื่น ๆ ย่อมท ำไมไ่ดเ้ช่นเดยีวกนั 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๓๙/๒๕๔๑) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๗๗ 

มำตรำ ๘๔  ผูใ้ดบงัอำจเขำ้ไปในที่ดนิรถไฟ นอกเขตทีท่ี่อนุญำตใหป้ระชำชน
เขำ้ออกได ้ท่ำนว่ำมนัมคีวำมผดิฐำนลหุโทษ ตอ้งระวำงโทษชัน้ ๑ 

 

มำตรำ ๘๕  ผูใ้ดขบัรถ หรอืลอ้เลื่อนอย่ำงอื่น หรอืไล่ต้อนสตัวข์ำ้ม หรอืไปตำม
ทำงรถไฟ เว้นไว้แต่ตำมเวลำและที่ที่ก ำหนดให้ไว้ก็ด ีหรอืไม่ปฏิบตัิกำรตำมค ำสัง่อนั
สมควรของพนกังำนรถไฟกด็ ีท่ำนว่ำมนัมคีวำมผดิฐำนลหุโทษ ตอ้งระวำงโทษชัน้ ๑ 

ผูใ้ดมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรเลีย้งรกัษำปศุสตัว ์ปล่อยให้สตัวเ์ทยีวไปในทีด่นิ
รถไฟ ใหป้รบัเป็นพนิยัไม่เกนิกว่ำตวัละ ๒ บำท 

พนักงำนรถไฟมีอ ำนำจน ำหรอืไล่ต้อนสตัว์นัน้ไปยงัโรงพักต ำรวจที่ใกล้ที่สุด 
แลว้มอบใหร้กัษำไวจ้นกว่ำจะไดร้บัเงนิค่ำปรบัและค่ำใชจ้่ำยในกำรเลีย้งรกัษำนัน้ได ้

 

มำตรำ ๘๖  ผู้ใดขว้ำงปำท่อนไม้ ก้อนศิลำหรอืสิง่อื่น ๆ ไปที่ขบวนรถไฟก็ด ี
หรอืผ่ำนขำ้มไปกด็ ีหรอืขวำ้งปำจำกรถไฟกด็ ีซึง่อำจเป็นอนัตรำยต่อผูท้ีอ่ยู่ในรถจกัร 
รถล ำเลียง รถคนโดยสำรหรอืรถบรรทุก หรอืต่อผู้ยืนอยู่หรอืเดนิไปมำตำมทำงรถไฟ 
ท่ำนว่ำมนัมคีวำมผดิฐำนลหุโทษ ตอ้งระวำงโทษชัน้ ๔ 

 

มำตรำ ๘๗  ผู้ใดท ำให้รถ สิง่ปลูกสร้ำง เครื่องจกัรหรอืสิง่ใด ๆ อันเป็นทรพัย์
สมบตัขิองรถไฟเสยีหำยหรอืช ำรุด ท่ำนว่ำมนัมคีวำมผดิฐำนลหุโทษ ตอ้งระวำงโทษชัน้ ๑ 

 

มำตรำ ๘๘  พนักงำนรถไฟคนใดเสพสุรำจนมนึเมำในเวลำท ำกำรตำมหน้ำที่
บนรถไฟ หรอืท ำกจิกำรอื่นของรถไฟกด็ ีหรอืละเลยไม่ท ำกำรตำมหน้ำทีโ่ดยควำมประมำทกด็ ี
หรือกระท ำกำรนัน้ด้วยอำกำรอันไม่สมควรก็ดี ท่ำนว่ำมันมีควำมผิดฐำนลหุโทษ  
ตอ้งระวำงโทษชัน้ ๒ 

ถำ้กจิกำรดงัว่ำมำนี้ เมื่อละเลยเสยีไม่กระท ำ หรอืกระท ำโดยควำมประมำทอำจ
เป็นเหตุใหเ้กดิภยนัตรำยแก่ผูโ้ดยสำรหรอืผูท้ีอ่ยู่ในทีด่นิรถไฟ ท่ำนว่ำมนัมคีวำมผดิฐำน
ลหุโทษ ตอ้งระวำงโทษชัน้ ๔ 

ถำ้ว่ำเป็นดว้ยควำมประมำทอย่ำงอุกฤษฐ ์จนเกดิอุบตัเิหตุท ำใหบุ้คคลตำยหรอื
บำดเจบ็ ท่ำนว่ำมนัมคีวำมผดิต้องระวำงโทษตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ ๒๕๒ 
หรอืมำตรำ ๒๕๙ 

 

มำตรำ ๘๙  ผู้ใดกระท ำกำรฝ่ำฝืนกฎข้อบังคบัซึ่งผู้บัญชำกำรรถไฟแผ่นดิน
ตัง้ขึน้ไวใ้นขอ้ต่อไปนี้ คอื 

(๑) ว่ำดว้ยกำรขึน้รถหรอืเขำ้ไปในสถำนีต้องมตีัว๋หรอืใบเบกิทำงใหโ้ดยสำรได้
เทีย่วใดหรอืในหอ้งใดและชัน้ใด 
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 ๔๗๘ 

(๒) ว่ำดว้ยกำรโอนตัว๋หรอืใบเบกิทำงใหผู้อ้ื่นโดยมชิอบ 

(๓) ว่ำด้วยกำรส่งตัว๋หรอืใบเบกิทำงให้ตรวจหรอืส่งมอบให้แก่พนักงำนรถไฟ 
กำรเปลีย่นแปลงขดูแกต้ัว๋หรอืใบเบกิทำงโดยเจตนำ 

(๔) ว่ำดว้ยกำรพำอำวุธปืนหรอืกระสนุดนิด ำไปในรถไฟ 

(๕) ว่ำดว้ยกำรท ำควำมร ำคำญหรอืกระท ำกำรลำมกหรอือื่น ๆ 

(๖) ว่ำดว้ยกำรขึน้รถเมื่อรถก ำลงัเดนิ หรอืขึน้ในทีท่ีไ่ม่ใช่ทำงขึน้ หรอืเขำ้ไปอยู่
ในที ่ๆ ตอ้งหำ้ม 

(๗) ว่ำดว้ยกำรหำ้มมใิหส้บูบุหรี ่
(๘) ว่ำดว้ยกำรใชเ้ครื่องหมำยบอกเหตุอนัตรำยในเวลำทีไ่ม่มเีหตุกำรณ์ 

(๙) ว่ำดว้ยกำรน ำสมัภำระ หรอืสตัวเ์ขำ้ไปในรถโดยสำรโดยทีพ่นักงำนรถไฟ
ไม่ยอมรบัว่ำเป็นหตัถะภำระ หรอืเป็นของที่ผู้อื่นรงัเกยีจเพรำะไม่สะอำด หรอือำจเป็น
อนัตรำยหรอืเป็นปฏปัิกษ์ต่อควำมสงบเรยีบรอ้ย ฯลฯ 

และกฎขอ้บงัคบัอื่น ๆ ที่ตัง้ขึน้ไวว้่ำด้วยควำมปรำศภยั ควำมผำสุกและควำม
เรยีบรอ้ยของประชำชนในระหว่ำงเวลำเดนิทำงอยู่ในรถหรอืในที่ดนิรถไฟ ท่ำนว่ำมนัมี
ควำมผดิฐำนลหุโทษ ตอ้งระวำงโทษชัน้ ๒ 

 

มำตรำ ๙๐  ผูใ้ดไม่ปฏบิตัิตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยนี้กด็ ีหรอืกฎขอ้บงัคบั
ที่ว่ำด้วยควำมปรำศภัยแห่งประชำชนและกำรเดินรถก็ดี หรือไม่ท ำตำมค ำสัง่ของ
พนกังำนรถไฟผูม้อี ำนำจทีจ่ะออกค ำสัง่ไดต้ำมกฎหมำยหรอืตำมกฎขอ้บงัคบันัน้กด็ ีหรอื
กระท ำกำรลำมกหรือแสดงกริยิำชัว่รำ้ยอย่ำงใด ๆ กด็ ีผูน้ัน้อำจถูกขบัไล่ออกจำกรถไฟ 
หรอืทีด่นิรถไฟไดโ้ดยมติอ้งคดิค่ำท ำขวญัใหเ้ลย 

 

มำตรำ ๙๑  เมื่อผูใ้ดกระท ำควำมผดิซึง่มโีทษเพยีงแต่ปรบัเป็นพนิยัสถำนเดยีว 
อำณำบำลรถไฟมอี ำนำจประนีประนอมยอมควำมไดท้นัท ีโดยยอมรบัเบีย้ปรบัตำมอตัรำ
อย่ำงสูงที่กฎหมำยบญัญัติไว้ แล้วออกใบเสรจ็ให้เป็นส ำคญั ส่วนเงนิพินัยที่เก็บได้นัน้ 
ใหก้รมรถไฟแผ่นดนิท ำบญัชสีง่ไปยงักระทรวงยุตธิรรม 

 

มำตรำ ๙๒  ห้ำมมิให้จบักุมพนักงำนซึ่งก ำลงัท ำกำรของรถไฟอยู่ตำมหน้ำที่ 
อนัเกีย่วกบักำรเดนิรถโดยตรง (ซึง่ถำ้ไม่มพีนักงำนผูน้ัน้ก ำกบักำรอยู่แลว้อำจเกดิภยนัตรำย
แก่ประชำชน) เวน้ไวแ้ต่จะไดแ้จง้ควำมใหห้วัหน้ำของพนักงำนผูน้ัน้ทรำบก่อน เมื่อไดร้บั
อนุญำตแลว้จงึใหจ้บักุมผูน้ัน้ได ้
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 ๔๗๙ 

มำตรำ ๙๓  เมื่อผูใ้ดกระท ำควำมผดิขึน้ในรถไฟเป็นเหตุใหบุ้คคลผูห้นึ่งผูใ้ด
ถงึแก่ควำมตำยหรอืต้องบำดเจบ็สำหสั ใหอ้ำณำบำลรถไฟแจง้เหตุกำรณ์นัน้แก่พนักงำน
อยักำรทีอ่ยู่ใกลท้ีส่ดุ หรอืกรมกำรอ ำเภอ หรอืนำยต ำรวจภูธรโดยพลนั 

 

มำตรำ ๙๔  ถ้ำมอีุบตัเิหตุเกดิขึน้ท ำใหบุ้คคลบำดเจบ็สำหสั หรอืถงึแก่ควำมตำย
กด็ ีหรอืเมื่อรถไฟโดนกนัโดยรถขบวนหนึ่งเป็นรถคนโดยสำรกด็ ีหรอืเมื่อรถคนโดยสำร
ทัง้ขบวนหรอืตอนใดตอนหนึ่งตกรำงกด็ ีให้อำณำบำลรถไฟแจง้ควำมบอกไปให้ผูบ้ญัชำกำร
รถไฟแผ่นดนิทรำบ พรอ้มกบัรำยงำนกำรเสยีหำยและขอ้ทีเ่กดิอุบตัเิหตุขึน้นัน้โดยพลนั 

ถำ้มผีูบ้ำดเจบ็สำหสัหรอืถงึแก่ควำมตำยกด็ ีหรอืเมื่อมเีหตุสงสยัว่ำจะมคีนรำ้ย
ท ำให้รถไฟตกรำงกด็ ีให้อำณำบำลรถไฟส่งค ำแจง้ควำมอย่ำงเดยีวกนันัน้ไปยงัอัยกำร 
ในทอ้งทีท่ีเ่กดิอุบตัเิหตุนัน้ใหท้รำบดว้ย 

 

ภำคที ่๒ 

ว่ำดว้ยรถไฟรำษฎร ์

   
 

สว่นที ่๖ 

ว่ำดว้ยรถไฟผูร้บัอนุญำต 

   
 

หมวดที ่๑ 

ว่ำดว้ยกำรใหอ้นุญำต 

   
 

มำตรำ ๙๕  หำ้มมใิหส้รำ้งรถไฟรำษฎรข์ึน้ในพระรำชอำณำจกัร เวน้ไวแ้ต่จะได้
มปีระกำศพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตเป็นพเิศษ 

พระบรมรำชำนุญำตนัน้จะพระรำชทำนใหแ้ต่เฉพำะเพื่อสรำ้งทำงรถไฟแยกไป
จำกทำงรถไฟแผ่นดินหรือรถไฟหัตถกรรมก็ได้ กำรประกอบใจควำมในหนังสือ
พระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตกด็ ีหรอืกำรทีจ่ะปฏบิตัติำมพระบรมรำชำนุญำตนัน้กด็ ี
ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชก ำหนดกฎหมำยแห่งพระรำชอำณำจกัรนี้ทัง้สิน้ 

 

มำตรำ ๙๖  เมื่อบุคคลหรอืบรษิัทใดมคีวำมประสงค์จะขออนุญำตสร้ำงทำงรถไฟ 
ใหย้ื่นเรื่องรำวแสดงควำมประสงคน์ัน้ต่อผูบ้ญัชำกำรรถไฟแผ่นดนิ 

เรื่องรำวนัน้ให้เสนอต่อสภำกรรมกำรรถไฟ เมื่อสภำกรรมกำรเห็นสมควร 
จะเรียกร้องให้ยื่นรำยละเอียดเพิ่มเติมอีกก็ได้ แล้วจะได้น ำเรื่องรำวนัน้ยื่นต่อรฐับำล 
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 ๔๘๐ 

ของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั ส่วนกำรที่จะให้อนุญำตหรอืไม่นัน้ สุดแล้วแต่ 
จะเหน็เป็นกำรสมควร 

 

มำตรำ ๙๗  ก่อนทีจ่ะยื่นเรื่องรำวขอรบัอนุญำตนัน้ จะยื่นเรื่องรำวชัน้ตน้ขึน้มำ
ตำมระเบียบอย่ำงเดยีวกนั เพื่อขออนุญำตตรวจรงัวดัพื้นที่ที่จะสร้ำงทำงรถไฟนัน้เสยี
ชัน้หนึ่งก่อนกไ็ด ้

 

มำตรำ ๙๘  ในเรื่องรำวขออนุญำตนัน้ต้องแสดงรำยกำรละเอยีดที่จ ำเป็นอนั
เกีย่วกบักำรรถไฟทีค่ดิจะสรำ้งขึน้ และทัง้ต้องแสดงฐำนะสนิทรพัยข์องผูย้ื่นเรื่ องรำว 
กบัให้ส่งแบบและงบประมำณกำรก่อสร้ำงและแผนที่แสดงเขตที่ต้องกำรมำพร้อมกับ
เรื่องรำวนัน้ดว้ย 

 

มำตรำ ๙๙  ในเวลำที่ยื่นเรื่องรำวนั ้น ผู้ยื่นเรื่องรำวต้องลงแจ้ง ควำมใน
หนังสอืพมิพร์ำยวนัใหช้นทัง้หลำยทรำบว่ำไดย้ื่นเรื่องรำวไว้ กบัใหม้อบแบบกำรก่อสรำ้ง
และแผนทีแ่สดงเขตทีด่นิโดยชดัเจน ทัง้บอกประเภทกำรงำนและควำมส ำคญัของกำรที่
จะท ำนัน้ไว ้ณ ทีว่่ำกำรฝ่ำยปกครองในทอ้งทีท่ีร่ถไฟจะผ่ำนไปนัน้ดว้ย 

ภำยในก ำหนดเวลำ ๓ เดือนนับตัง้แต่วันที่ได้มอบหมำยแบบกำรก่อสร้ำง 
และแผนที่ไว้ต่อเจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองดังกล่ำวนัน้เป็นต้นไป ผู้มีส่วนได้และเสีย 
จะขอตรวจดูหนังสอืส ำคญัเหล่ำนัน้หรอืขอคดัส ำเนำไป และจะท ำเรื่องรำวขดัขอ้งยื่นต่อ
สภำกรรมกำรรถไฟกไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๐๐  สภำกรรมกำรรถไฟต้องสบืสวนตรวจดูรำยกำรก่อสรำ้งที่ส่งมำ
พรอ้มกบัเรื่องรำวนัน้ไดต้ำมวธิทีีจ่ะเหน็เป็นกำรสมควร ถ้ำมผีูย้ ื่นเรื่องรำวขดัขอ้งต่อกำรนัน้ 
กใ็หส้ภำกรรมกำรรถไฟตรวจพเิครำะหข์อ้ขดัขอ้งนัน้ดว้ย 

 

มำตรำ ๑๐๑  ในระหว่ำงเวลำก่อสร้ำงทำงรถไฟกด็ี หรอืเมื่อได้เปิดให้รถเดิน
แลว้กด็ ีถ้ำผู้รบัอนุญำตเหน็เป็นกำรจ ำเป็นต้องขยำยทำงรถไฟต่อออกไปอกี ให้ยื่นเรื่องรำว
ขออนุญำตเพิม่เตมิตำมระเบยีบเดมิ 

สว่นกำรทีจ่ะโอนอ ำนำจสรำ้งรถไฟนัน้ กใ็หข้ออนุญำตก่อนตำมระเบยีบอย่ำงเดยีวกนั 

 

มำตรำ ๑๐๒  ถำ้ผูร้บัอนุญำต 

(๑) เป็นคนลม้ละลำย หรอื 

(๒) หยุดไม่เดินรถตลอดทัง้สำยหรือแต่ตอนหนึ่ งตอนใดเกินกว่ำ ๖ เดือน  
เวน้แต่เมื่อมพีลำตศิยัเกดิขึน้ หรอื 
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 ๔๘๑ 

(๓) ไม่ปฏบิตัติำมควำมขอ้ใดขอ้หนึ่งที่กล่ำวไวใ้นหนังสอืพระรำชทำนพระบรม
รำชำนุญำต หรอืไม่ท ำกำรทีจ่ ำเป็นเพื่อป้องกนัภยนัตรำยแก่ประชำชน หรอื 

(๔) ละเลยไม่ท ำตำมพระรำชก ำหนดกฎหมำยอนัเกี่ยวแก่รฐัประศำสโนบำย 
หรอืกำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยในหมู่ประชำชน 

ใหเ้รยีกใบอนุญำตคนื แลว้ใหผู้บ้ญัชำกำรรถไฟแผ่นดนิน ำควำมกรำบบงัคมทูล
พระกรุณำ ขอถอนอนุญำตนัน้เสยีได ้

 

มำตรำ ๑๐๓  ถ้ำรัฐบำลมีควำมประสงค์จะเข้ำปกครองยึดถือรถไฟสำยใด 
ก่อนสิน้ก ำหนดอนุญำต รฐับำลมอี ำนำจทีจ่ะเขำ้ยดึถอืไดใ้นเวลำและตำมขอ้ควำมดงักล่ำว
ไว้ในหนังสอืพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตนัน้ ถ ้ำและในหนังสอืพระรำชทำน 
พระบรมรำชำนุญำตมไิดก้ล่ำวควำมขอ้นี้ไว้ รฐับำลมอี ำนำจเขำ้ยดึถือปกครองรถไฟได ้
ในเวลำใดเวลำหนึ่งภำยหลงัแต่วนัทีไ่ดพ้ระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตล่วงแลว้ ๒๐ ปี 

 

มำตรำ ๑๐๔  ในเมื่อรฐับำลเขำ้ยดึถอืปกครองรถไฟก่อนสิน้ก ำหนดอนุญำตกด็ ี
หรอืเมื่อสิน้ก ำหนดแลว้กด็ ีใหเ้ขำ้ยดึถอืปกครองบรรดำสิง่ปลกูสรำ้ง รถ เครื่องจกัร พสัดุ 
และวตัถุอย่ำงอื่นดว้ย 

สว่นทีด่นินัน้ใหค้ดิเงนิค่ำท ำขวญัใหไ้ม่เกนิกว่ำรำคำทีผู่ร้บัอนุญำตไดซ้ือ้ไวน้ัน้ 

เมื่อถงึวนัสิน้ก ำหนดอนุญำตกด็ ีหรอืเมื่อไดถ้อนอนุญำตเสยีกด็ ีถำ้รฐับำลไม่ได้
แจ้งควำมประสงค์ที่จะเข้ำยึดถือปกครองรถไฟนัน้ให้ทรำบแล้ว ผู้ร ับอนุญำตมีสิทธ ิ
ทีจ่ะขำยทีด่นิ สิง่ปลกูสรำ้ง หรอืเครื่องใชอ้ย่ำงอื่นของรถไฟไดต้ำมแต่จะเหน็ควร 

 

หมวดที ่๒ 

ว่ำดว้ยกำรก ำกบัตรวจตรำของรฐับำล 

   
 

มำตรำ ๑๐๕  บรรดำรถไฟทีผู่ร้บัอนุญำตไดส้รำ้งหรอืจดักำรนัน้ ใหอ้ยู่ในควำม
ก ำกบัตรวจตรำดูแลของกรมรถไฟแผ่นดนิดงัที่บญัญัติไว้ในหมวดนี้ และตำมขอ้ควำม 
ในหนงัสอืพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตนัน้ดว้ย 

 

มำตรำ ๑๐๖๑๐  (ยกเลกิ) 
 

                                                                                 
๑๐ มำตรำ ๑๐๖ ยกเลิกโดยพระรำชบญัญัติจดัวำงกำรรถไฟและทำงหลวงแก้ไขเพิ่มเติม 

พุทธศกัรำช ๒๔๗๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๘๒ 

มำตรำ ๑๐๗  สภำกรรมกำรรถไฟมอี ำนำจและหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ คอื 

(๑) ออกควำมเหน็ในเมื่อมผีูย้ ื่นเรื่องรำวขออนุญำตสรำ้งรถไฟ 

(๒) ตรวจดูข้อควำมในหนังสือพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตก่อนที่จะ
พระรำชทำน กบัออกควำมเหน็แก้ไขหรอืเพิม่เตมิขอ้ควำมนัน้ทีจ่ ำเป็นตำมแต่จะคดิเหน็
ว่ำเป็นกำรสมควร 

(๓) ก ำกบัตรวจตรำดูแลกำรก่อสร้ำงรถไฟ เพื่อให้ทรำบว่ำผู้รบัอนุญำตจะได้
กระท ำผดิต่อขอ้ควำมในหนงัสอืพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตนัน้หรอืไม่ 

(๔) เมื่อผู้รบัอนุญำตแจ้งมำให้ทรำบว่ำกำรก่อสร้ำงรถไฟส ำเรจ็บริบูรณ์แล้ว 
ก่อนเปิดทำงใหร้ถเดนิ ให้ออกควำมเหน็ว่ำในกำรที่จะเปิดทำงให้รถเดนินัน้จะมภียนัตรำย
แก่ประชำชนหรอืไม่ 

(๕) เขำ้ตรวจทำงและก ำกบัตรวจตรำกำรเดนิรถได้ทุกเมื่อ เพื่อจะได้ทรำบว่ำ
ผู้ร ับอนุญำตได้ปฏิบัติกำรตำมควำมในพระรำชบัญญัตินี้  และข้อควำมในหนังสือ
พระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตนัน้หรอืไม่ และเพื่อจะได้ทรำบว่ำไม่มีเหตุกำรณ์อนัตรำย
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแก่ประชำชน 

(๖) ตรวจสอบและออกควำมเห็นในเรื่องกฎข้อบงัคบัที่ผู้รบัอนุญำตมีอ ำนำจ
ตัง้ขึน้โดยไดอ้นุมตัจิำกผูบ้ญัชำกำรรถไฟแผ่นดนิ 

(๗) ไต่สวนในเรื่องอุบัติเหตุ เพื่อให้ทรำบว่ำผู้รบัอนุญำตจะมีส่วนรบัผดิชอบ 
ในเหตุนัน้ดว้ยหรอืไม่ 

(๘) ตรวจกจิกำรอนัจะต้องแจง้ไปใหผู้ร้บัอนุญำตทรำบว่ำทำงรถไฟ เครื่องจกัร 
หรอืรถทัง้หมด หรอืแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งจะต้องรุไม่ให้ใช้อกีต่อไป หรอืจะต้องซ่อมแซม
เสยีใหด้กี่อน 

(๙) ตรวจแผนผังรำยกำรก่อสร้ำงหรือแบบที่คิดจะสร้ำง ซึ่งผู้ร ับอนุญำต 
ยื่นขึน้มำขออนุญำตท ำกำรซ่อมแซมเปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืขยำยทำงรถไฟ หรอืขยำยเขต
ทีด่นิรถไฟ สิง่ปลกูสรำ้ง เครื่องจกัรหรอืรถ 

 

มำตรำ ๑๐๘  สภำกรรมกำรรถไฟมอี ำนำจแจง้ควำมไปให้ผู้รบัอนุญำตทรำบ
และบงัคบัใหท้ ำกำรดงัต่อไปนี้ไดภ้ำยในเวลำอนัสมควร คอื 

(๑) ให้งดเวน้ใช้กำร หรอืซ่อมแซมแก้ไขทำงรถไฟ เครื่องจกัรหรอืรถทัง้หมด
หรอืแต่สว่นใดสว่นหนึ่งใหเ้รยีบรอ้ย 

(๒) ใหใ้ชค้นทีส่ำมำรถท ำกำรเดนิรถ และใหร้กัษำรถไฟมใิหเ้ป็นอนัตรำย 

(๓) ใหท้ ำรัว้กัน้ตำมทำงรถไฟในทีท่ีเ่หน็ว่ำจ ำเป็นเพื่อควำมปรำศภยัแห่งประชำชน 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๘๓ 

(๔) ให้ปฏิบตัิกำรตำมควำมในภำคที่ ๑ แห่งพระรำชบญัญัตินี้ ซึ่งกรมรถไฟ
แผ่นดินจ ำต้องกระท ำเพื่อรกัษำประโยชน์และควำมปรำศภัยแห่งประชำชน และเพื่อ
รกัษำควำมเรยีบรอ้ยในเรื่องจดักำรรถไฟดว้ย 

 

มำตรำ ๑๐๙  สภำกรรมกำรรถไฟมอี ำนำจออกกฎขอ้บงัคบัทีเ่หน็ว่ำจ ำเป็นเพื่อ
ระงบัหรอืลดหย่อนภยนัตรำยอนัพงึเกดิขึน้แก่กจิกำรของรถไฟ เช่น ก ำหนดให้มี
เครื่องห้ำมล้อ และโคมไฟ ว่ำด้วยสถำนที่ตัง้ส ำนักงำน และโรงเรือนริมทำงรถไฟ 
ก ำหนดใหร้ถเดนิเรว็หรอืชำ้ ก ำหนดจ ำนวนผูโ้ดยสำรและอื่น ๆ 

กฎขอ้บงัคบันี้เมื่อผูบ้ญัชำกำรรถไฟแผ่นดนิไดล้งนำมและแจง้ไปใหผู้ร้บัอนุญำต
ทรำบแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัผูร้บัอนุญำตไดท้เีดยีว 

 

มำตรำ ๑๑๐  ผู้บญัชำกำรรถไฟแผ่นดิน พึงตัง้อำณำบำลรถไฟไปประจ ำทุก
สถำนีทีส่ ำคญั และใหผู้ร้บัอนุญำตจดัหำส ำนกังำนทีท่ ำกำรใหต้ำมสมควร 

 

มำตรำ ๑๑๑  กรรมกำรรถไฟ หรอือำณำบำลรถไฟทุกคนมอี ำนำจดงัต่อไปนี้
เพื่อรกัษำกำรใหเ้ป็นไปตำมหน้ำที ่คอื 

(๑) เขำ้ตรวจตรำทำงรถไฟ ทีด่นิรถไฟ สิง่ปลกูสรำ้ง เครื่องจกัรหรอืของผูร้บัอนุญำต 

(๒) เรยีกผูท้ ำกำรก่อสรำ้งหรอืผูจ้ดักำรรถไฟคนใดคนหนึ่งมำไต่ถำม 

(๓) สัง่ใหผู้ร้บัอนุญำตสง่บรรทุกสมุดหนังสอื และเอกสำรส ำคญัซึง่เหน็เป็นกำร
จ ำเป็น 

 

มำตรำ ๑๑๒  ผูร้บัอนุญำตจ ำต้องออกใบเบกิทำงใหแ้ก่กรรมกำรรถไฟ อำณำบำล
รถไฟและบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งผู้บญัชำกำรรถไฟแผ่นดินได้ตัง้ให้ไปตรวจ เพื่อเขำ้ออก 
ในทีด่นิรถไฟและเพื่อไปบนรถจกัรหรอืรถโดยสำรไดเ้ป็นพเิศษโดยมติอ้งเสยีค่ำโดยสำร 

 

มำตรำ ๑๑๓  ผู้รบัอนุญำตจ ำต้องท ำบญัชีอนัแท้จรงิจดเงนิรำยรบัประจ ำวนั 
อนัเป็นเงนิค่ำโดยสำร ค่ำบรรทุกครุภำระ ค่ำบรรทุกห่อวตัถุ หรอืสนิค้ำ และเกบ็รกัษำ
บญัชนีัน้ไว ้

 

มำตรำ ๑๑๔  ผูร้บัอนุญำตจ ำตอ้งยื่นบญัชทีกุครึง่ปีต่อสภำกรรมกำรรถไฟแสดง
ยอดรำยรับและรำยจ่ำยเงินทุกประเภท พร้อมกับบัญชีงบดุลซึ่งผู้อ ำนวยกำรและ
ผู้ตรวจสอบบญัชไีดล้งนำมรบัรองว่ำถูกตอ้ง 

กรมรถไฟแผ่นดินพึงตัง้บุคคลคนหนึ่งหรือกว่ำนัน้ แต่มิให้เกินกว่ำ ๓ คน  
เพื่อตรวจสอบบญัชนีัน้ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๘๔ 

มำตรำ ๑๑๕  ผู้บัญชำกำรรถไฟแผ่นดิน มีอ ำนำจร้องขอต่อรฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงยุตธิรรมใหต้ัง้ผูต้รวจกำรคนหนึ่งหรือกว่ำนัน้ไปตรวจสอดส่องในแผนกกำรเงิน
ของผูร้บัอนุญำต แลว้ใหท้ ำรำยงำนเสนอ 

เมื่อไดต้ัง้ผูต้รวจสอดสอ่งดงันี้แลว้ ผูร้บัอนุญำตจ ำต้องปฏบิตักิำรตำมขอ้ควำมที่
บญัญตัไิว้ในพระรำชบญัญตัิลกัษณะเขำ้หุน้ส่วนและบรษิัทว่ำดว้ยอ ำนำจตรวจสอดส่อง
กำรบรษิทันัน้ 

 

มำตรำ ๑๑๖  สภำกรรมกำรรถไฟมีอ ำนำจสัง่ให้ผู้รบัอนุญำตส่งบญัชีอตัรำ
ค่ำโดยสำร อตัรำค่ำระวำงบรรทุกครุภำระ ห่อวตัถุและสนิค้ำที่คงใช้อยู่ ก ำหนดอตัรำนี้ 
ถำ้เปลีย่นแปลงเมื่อใด ใหแ้จง้ควำมไปใหส้ภำกรรมกำรรถไฟทรำบทุกครัง้ 

 

มำตรำ ๑๑๗  สภำกรรมกำรรถไฟมีอ ำนำจสัง่ให้ผู้รบัอนุญำตย้ำยหรอืเปลี่ยน
ทำงรถไฟ หรอืกิจกำรที่เกี่ยวกับกำรเดินรถในเวลำใดเวลำหนึ่งได้ทุกเมื่อ เมื่อเห็นว่ำ
จ ำเป็นหรือเป็นกำรสมควรเพื่อรกัษำประโยชน์ของประชำชน ในเรื่องเช่นนี้ ถ้ำผู้ร ับ
อนุญำตไดก้ระท ำกำรครบถว้นตำมค ำสัง่นัน้แลว้ เมื่อมกีำรเสยีหำยเกดิขึน้ กใ็หค้ดิค่ำท ำขวญั
ใหแ้ก่ผูร้บัอนุญำตตำมทีไ่ดเ้สยีไปนัน้ 

 

มำตรำ ๑๑๘  เมื่อสภำกรรมกำรรถไฟออกค ำสัง่ใหผู้ร้บัอนุญำตท ำกจิกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใด ถำ้ผูร้บัอนุญำตไม่ปฏบิตักิำรใหถู้กตอ้งครบถ้วนตำมค ำสัง่นัน้แลว้ สภำกรรมกำร
มอี ำนำจ 

(๑) ห้ำมกำรเดินรถไฟตำมส่วนที่เห็นสมควรแก่กำรรักษำควำมปรำศภัย 
แห่งประชำชน 

(๒) สัง่ใหค้นงำนหรอืผู้แทนของกรมรถไฟแผ่นดนิไปท ำกจิกำรตำมทีต่้องกำร 
ใหท้ ำนัน้ แลว้คดิเอำค่ำใชจ้่ำยแก่ผูร้บัอนุญำต 

 

มำตรำ ๑๑๙  ถ้ำผูร้บัอนุญำตไม่ปฏบิตัติำมค ำแจง้ควำมหรอืค ำสัง่อนัชอบดว้ย
กฎหมำยของสภำกรรมกำรรถไฟ เมื่อผู้บญัชำกำรรถไฟแผ่นดนิเป็นโจทกน์ ำคดมีำฟ้อง
ต่อศำล ให้ลงโทษปรบัผู้รบัอนุญำตเป็นพนิัยไม่เกนิกว่ำวนัละ ๑๐๐ บำท ทุก ๆ วนั 
ตำมจ ำนวนวนัทีล่ะเลยมไิดป้ฏบิตักิำรตำมค ำแจง้ควำมหรอืค ำสัง่อนัชอบดว้ยกฎหมำยนัน้ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๘๕ 

หมวดที ่๓ 

ว่ำดว้ยกำรจดัหำซือ้ทีด่นิ กำรกอ่สรำ้ง 

กำรบ ำรุง วธิจีดักำร และกำรบรรทุกสง่ 

   
 

มำตรำ ๑๒๐  ห้ำมมใิห้ลงมอืท ำกำรก่อสร้ำง หรอืท ำกจิกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ก่อนทีไ่ดร้บัหนงัสอืพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำต 

 

มำตรำ ๑๒๑  เมื่อผูร้บัอนุญำตไดร้บัหนงัสอืพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตแลว้ 
จะจดัหำที่ดินและอสงัหำริมทรพัย์อย่ำงอื่นที่จ ำเป็นส ำหรบักำรก่อสร้ำงทำงรถไฟได ้ 
แต่ใหพ้งึเขำ้ใจว่ำ 

(๑) ถ้ำที่ดินหรอือสงัหำรมิทรพัย์อย่ำงอื่นเป็นของเอกชน ต้องร้องขอมำทำง 
กรมรถไฟแผ่นดินให้ช่วยจดัหำซื้อให้ตำมข้อบงัคบัว่ำด้วยกำรจดัหำซื้อที่ดนิเพื่อสร้ำง 
ทำงรถไฟนัน้ 

(๒) ถ้ำที่ดนิหรอือสงัหำรมิทรพัย์อย่ำงอื่นเป็นของหลวงที่หวงห้ำมไว้ให้ถือว่ำ
ผูร้บัอนุญำตเป็นผูเ้ช่ำทีห่ลวงนัน้ตลอดเวลำทีไ่ดร้บัอนุญำต โดยตอ้งเสยีค่ำเช่ำตำมอตัรำ
ทีว่ำงไวใ้นหนงัสอืพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตนัน้ 

 

มำตรำ ๑๒๒  เมื่อกรมรถไฟแผ่นดนิเป็นผู้จดัหำซื้อที่ดนิหรอือสงัหำรมิทรพัย์
อย่ำงอื่นแทนผูร้บัอนุญำตดงัว่ำมำนัน้ ใหก้รมรถไฟแผ่นดนิใชข้อ้บงัคบัว่ำดว้ยกำรจดัหำ
ซือ้ทีด่นิดงักล่ำวไวใ้นภำคที ่๑ แห่งพระรำชบญัญตันิี้ 

แต่ในเรื่องนี้ 
(๑) ผู้รบัอนุญำตต้องเป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำย ค่ำท ำขวญั หรอืเงนิค่ำผลประโยชน์ 

ในกำรที่จ ัดหำซื้อทรพัย์นัน้ ส่วนเงินที่จะต้องวำงตำมข้อควำมในพระรำชบัญญัตินี้  
ผูร้บัอนุญำตตอ้งเป็นผูว้ำงดว้ยทัง้สิน้ 

(๒) ผู้รบัอนุญำตมีสทิธิที่จะตัง้ผู้แทนไปเป็นกรรมกำรจดัหำซื้อที่ดินคนหนึ่ง  
และเมื่อเห็นว่ำเป็นกำรสะดวกที่จะจดักำรในเรื่องหำซื้อที่ดินสถำนใด ก็ให้ท ำรำยงำน
เสนอต่อสภำกรรมกำรรถไฟ 

(๓) กรรมสทิธิใ์นทีด่นิหรอือสงัหำรมิทรพัยอ์ย่ำงอื่นที่จดัหำซือ้นัน้ จะตกมำเป็น
ของผู้ร ับอนุญำตต่อเมื่อผู้ที่เป็นเจ้ำของทรพัย์นัน้ได้จดักำรโอนกรรมสทิธิใ์ห้แก่ผู้ร ับ
อนุญำตโดยถูกตอ้งตำมวธิทีีก่ฎหมำยบงัคบัไวใ้นกำรน้ี มฉิะนัน้อย่ำใหถ้อืว่ำกรรมสทิธิไ์ด้
เปลีย่นมอืกนัเลย 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๘๖ 

มำตรำ ๑๒๓  เมื่อผูร้บัอนุญำตไดซ้ือ้หรอืเช่ำทีด่นิแห่งใดไวแ้ลว้กด็ ีท่ำนว่ำผูร้บั
อนุญำตไม่มสีทิธอิย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในแร่หรอืโลหะธำตุต่ำง ๆ หรอืป่ำไม้ซึง่มอียู่ในทีด่นิ 
หรอืภำยใตพ้ืน้ดนินัน้ หรอืในกำรจบัสตัวน์ ้ำนัน้เลย 

 

มำตรำ ๑๒๔  ถำ้ในเวลำก่อสรำ้งรถไฟ ผูร้บัอนุญำตมคีวำมปรำรถนำจะเปลีย่น
ทำงรถไฟ เปลีย่นทำงโคง้ เปลีย่นระดบัทำง หรอืเปลีย่นแปลงแถวทำงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ให้ผิดไปจำกแบบเดิมที่ยื่นไว้ ผู้รบัอนุญำตต้องยื่นแบบและรำยกำรละ เอียดที่คิดจะ
เปลี่ยนแปลงนั ้นต่อสภำกรรมกำรรถไฟก่อน เมื่อได้รับอนุญำตแล้วจึงจะท ำกำร
เปลีย่นแปลงนัน้ ๆ ได ้

 

มำตรำ ๑๒๕  ในกำรก่อสรำ้งรถไฟ ผูร้บัอนุญำตไม่มสีทิธทิีจ่ะเปลีย่นไปท ำกำร
ก่อสรำ้งอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งขึน้แทนอุโมงค ์โคง้คูหำ หรอืทำงทีย่กสงูพน้พืน้ระดบัดว้ยคูหำ
หรอืเสำใหผ้ดิไปจำกแบบ เวน้ไวแ้ต่จะไดร้บัอนุญำตจำกสภำกรรมกำรรถไฟก่อน 

 

มำตรำ ๑๒๖  หำ้มมใิหผู้ร้บัอนุญำตเปิดรถไฟตลอดทัง้สำยหรอืแต่สว่นใดสว่นหนึ่ง 
เพื่อรบัสง่คนโดยสำรหรอืเพื่อรบับรรทุกสนิคำ้ เวน้ไวแ้ต่ 

(๑) จะไดแ้จง้ควำมใหส้ภำกรรมกำรรถไฟทรำบล่วงหน้ำ ๑ เดอืน และ 

(๒) กำรที่จะเดนิรถนัน้ผูบ้ญัชำกำรรถไฟแผ่นดนิได้มคีวำมเหน็ชอบ และไดใ้ห้
อนุมตัเิป็นลำยลกัษณ์อกัษรแก่ผูร้บัอนุญำตแลว้ 

 

มำตรำ ๑๒๗  เมื่อผูร้บัอนุญำตมคีวำมปรำรถนำทีจ่ะท ำกำรซ่อมแซมขนำนใหญ่ 
หรอืจะท ำกำรเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิสิง่ปลกูสรำ้ง เครื่องจกัร หรอืกำรช่ำงอย่ำงอื่นอนั
เป็นกำรส ำคญั ให้ยื่นรำยงำนกำรนัน้ ๆ และส่งแบบกบังบประมำณไปยงัสภำกรรมกำร
รถไฟเพื่อขออนุมตักิ่อน 

 

มำตรำ ๑๒๘  ผูร้บัอนุญำตมอี ำนำจตัง้กฎขอ้บงัคบัหรอือตัรำค่ำระวำงบรรทุกที่
เหน็จ ำเป็นเพื่อควำมปรำศภยัแห่งประชำชน และเพื่อควำมสะดวกในกำรเดนิรถ แต่กฎ
ข้อบังคบัหรอืก ำหนดอตัรำค่ำระวำงบรรทุกนัน้ต้องเสนอต่อสภำกรรมกำรรถไฟก่อน 
ต่อเมื่อผูบ้ญัชำกำรรถไฟแผ่นดนิไดใ้หอ้นุมตัแิละลงนำมเป็นหลกัฐำนแลว้จงึจะนบัว่ำใชไ้ด ้

 

มำตรำ ๑๒๙  ถ้ำอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขต้องกำรให้ผู้รบัอนุญำตคนใด
รบัส่งถุงเมล์ ผู้ร ับอนุญำตนัน้ต้องรับเป็นธุระจัดกำรให้ ส่วนค่ำรบัส่งนัน้ สุดแล้วแต่ 
สภำกรรมกำรรถไฟจะสัง่อนุญำตและก ำหนดอตัรำให ้

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๘๗ 

มำตรำ ๑๓๐  เมื่อเจำ้หน้ำทีผู่ม้อี ำนำจไดร้อ้งขอมำ ผูร้บัอนุญำตจ ำตอ้งเป็นธุระ
จดักำรรบัส่งทหำรบก ทหำรเรอื หรอืต ำรวจพระนครบำล ต ำรวจภูธร หรอืผู้ที่มีหน้ำที่
เกีย่วขอ้งนัน้ดว้ย 

กำรรบัส่งนัน้ใหร้บัส่งบรรดำของใช ้พสัดุ อำวุธปืน กระสุนดนิด ำ และสมัภำระ
ของเจำ้พนกังำนนัน้ ๆ ดว้ย 

 

มำตรำ ๑๓๑  เมื่อมีกำรฉุกเฉินเกิดขึ้นอันเกี่ยวกับควำมมัน่คงภำยนอก 
หรอืภำยในแห่งพระรำชอำณำจกัร รฐับำลมอี ำนำจสัง่ทำงรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหม
ให้เขำ้ยดึถือปกครองทำงรถไฟทัง้สำยหรอืแต่ส่วนใดส่วนหนึ่ง พรอ้มทัง้เครื่องประกอบ
ทำงรถไฟ รถและสรรพพสัดุของผูร้บัอนุญำตไดช้ัว่ครำว ตำมทีจ่ะเหน็สมควร 

ผูร้บัอนุญำตซึง่เป็นเจำ้ของทรพัยท์ีร่ฐับำลเขำ้ยดึถอืปกครองนัน้ มสีทิธจิะไดร้บั
ค่ำท ำขวญัตำมทีจ่ะตกลงกนั ถำ้ไม่ตกลงกนัตำมทีอ่นุญำโตตุลำกำรจะก ำหนดให ้

อนึ่ง รัฐบำลย่อมมีอ ำนำจที่จะขอให้ผู้ร ับอนุญำตจัดกำรเดินรถอันเกี่ยวกับ 
กำรทหำรบกหรอืทหำรเรอืก่อนเดนิรถธรรมดำ 

 

มำตรำ ๑๓๒  หำ้มมใิหผู้ร้บัอนุญำตคนใดใหบุ้คคลภำยนอกเช่ำทำงรถไฟตลอด
ทัง้สำยหรอืแต่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรอืใหเ้ช่ำเครื่องประกอบทำงรถไฟ โดยมไิดร้บัอนุญำต
จำกสภำกรรมกำรรถไฟก่อน 

แต่กำรทีผู่้รบัอนุญำตได้ท ำควำมตกลงเดนิรถตดิต่อกบัรถสำยอื่นนั ้น ไม่นับว่ำ
เป็นกำรเช่ำถอื 

 

มำตรำ ๑๓๓  ผูร้บัอนุญำตจ ำต้องจดักำรใหค้วำมสะดวกตำมสมควรเพื่อกำรชุมทำง
ระหว่ำงรถไฟผู้รบัอนุญำตกบัรถไฟแผ่นดินหรอืรถไฟสำยอื่น เมื่อสภำกรรมกำรรถไฟ 
ไดม้คีวำมเหน็ชอบใหส้รำ้งชุมทำงนัน้ขึน้แลว้ 

 

มำตรำ ๑๓๔  ในสว่นรถไฟรำษฎรน์ัน้ ท่ำนบงัคบัไวว้่ำ เมื่อไดเ้ปิดเดนิรถทัง้สำย
หรอืแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งแลว้ ห้ำมมใิห้ยดึที่ดนิรถไฟ สิง่ปลูกสรำ้งรถและพสัดุของรถไฟ 
แต่เจำ้หนี้นัน้มสีทิธทิีจ่ะขอใหต้ัง้เจำ้พนกังำนรกัษำทรพัยไ์ด ้

 

มำตรำ ๑๓๕  นอกจำกขอ้ควำมทีก่ล่ำวไวใ้นส่วนนี้ บทบญัญตัใินสว่นที ่๓ แห่ง
พระรำชบญัญตันิี้ ว่ำดว้ยกำรก่อสรำ้ง กำรบ ำรุงและจดักำรงำน และส่วนที ่๔ ว่ำดว้ย
กำรบรรทุกสง่นัน้ ใหพ้งึอนุโลมใชข้อ้บงัคบัแก่รถไฟผูร้บัอนุญำตไดต้ำมสมควรแก่บทนัน้ ๆ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๘๘ 

หมวดที ่๔ 

ว่ำดว้ยควำมปรำศภยัแห่งประชำชน 

   
 

มำตรำ ๑๓๖  บทบญัญตัใินสว่นที ่๕ แห่งพระรำชบญัญตันิี้ ว่ำดว้ยควำมปรำศภยั
แห่งประชำชนนัน้ ใหพ้งึอนุโลมใชบ้งัคบัแก่รถไฟผูร้บัอนุญำตไดต้ำมสมควรแก่บทนัน้ ๆ 

 

มำตรำ ๑๓๗  อำณำบำลรถไฟซึ่งผู้บญัชำกำรได้ตัง้ขึน้นัน้มอี ำนำจและหน้ำที่
อย่ำงเดยีวกนักบัทีบ่ญัญตัไิวใ้นสว่นที ่๑ แห่งพระรำชบญัญตันิี้ ว่ำดว้ยจดัวำงกำรทัว่ไป 

ในขณะที่อำณำบำลรถไฟไม่ได้อยู่ประจ ำกำรนัน้ ให้นำยสถำนีและพนักงำน
ก ำกบัรถไฟของผูร้บัอนุญำตหรอืผูแ้ทน เมื่อกระท ำกำรตำมหน้ำทีน่ัน้ มอี ำนำจและหน้ำที่
อย่ำงเดยีวกนักบัอำณำบำลรถไฟทุกประกำร 

 

มำตรำ ๑๓๘  นำยหรอืพลต ำรวจพระนครบำล และนำยหรอืพลต ำรวจภูธร 
เมื่อกระท ำกำรตำมหน้ำที่ม ีอ ำนำจเข ้ำออกในที่ด ินรถไฟและขึ้นบนรถได้ทุกเมื่อ 
เพื่อรกัษำควำมเรยีบรอ้ยแห่งประชำชน 

 

มำตรำ ๑๓๙  เมื่อไดอ้นุญำตใหผู้ร้บัอนุญำตวำงรำงรถไฟไปบนทำงหลวงแห่งใด 
ผูร้บัอนุญำตตอ้งใชส้ทิธนิัน้ดว้ยควำมระมดัระวงัเพื่อใหบุ้คคลหรอืยวดยำนต่ำง ๆ ผ่ำนไป
มำในทำงหลวงนัน้ได้โดยสะดวกและปรำศจำกภยนัตรำย กบัจะต้องปฏบิตัิกำรตำม
กฎขอ้บงัคบัว่ำดว้ยกำรไปมำในทำงหลวงนัน้ดว้ย 

 

สว่นที ่๗ 

ว่ำดว้ยรถไฟหตัถกรรม 

   
 

มำตรำ ๑๔๐๑๑  รถไฟหตัถกรรมนัน้ คือ รถไฟที่ห้ำงหรอืบริษัทซึ่งประกอบ
หตัถกรรมหรอืพำณิชยกรรมไดส้รำ้งขึน้ไวเ้พื่อรบัส่งคนงำนและบรรทุกสิง่ของซึง่ เกดิขึน้
โดยธรรมชำต ิหรอืสิง่ซึง่ประดษิฐข์ึน้ กบัสิง่อื่น ๆ ทีจ่ ำเป็นจะตอ้งใชส้ ำหรบักจิกำรนัน้ ๆ 

ตำมปรกติกำร ห้ำมมิให้เรียกรำคำค่ำโดยสำรหรือค่ำระวำงบรรทุกสินค้ ำ  
แต่สภำกรรมกำรรถไฟอำจอนุญำตให้ท ำกไ็ด้ตำมที่จะเหน็เป็นกำรสมควร โดยมี
ก ำหนดเวลำไม่เกนิ ๒ ปี และต่อ ๆ ไปอกีครำวละ ๒ ปี เพื่อใหร้ถไฟหตัถกรรมเกบ็ค่ำโดยสำร

                                                                                 
๑๑ มำตรำ ๑๔๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกำศเพิม่เตมิขอ้ควำมในมำตรำ ๑๔๐ และ ๑๔๕ แห่ง 

พระรำชบญัญตัจิดัวำงกำรรถไฟแลทำงหลวง พระพุทธศกัรำช ๒๔๖๔ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๘๙ 

และค่ำระวำงบรรทุกสนิค้ำในอตัรำตำมแต่สภำจะอนุมัติและอนุญำตให้เก็บ กำรออก
ใบอนุญำตใหทุ้กรำยจ ำต้องเป็นไปตำมบทแห่งพระรำชบญัญตัินี้ในส่วนที่ ๖ หมวดที่ ๔ 
ว่ำด้วยควำมปรำศภัยแห่งประชำชน แต่ถ้ำกำรที่อนุญำตให้นัน้จะส่งเสริมให้รถไฟ
หัตถกรรมท ำกำรแข่งขันประชันกับรถไฟแผ่นดินหรือรถไฟผู้รับอนุญำตที่มีอยู่แล้ว  
ท่ำนหำ้มมใิหอ้อกใบอนุญำตให ้อนึ่งถำ้ไดอ้อกใบอนุญำตใหแ้ก่รถไฟหตัถกรรมบำ้งแลว้กด็ ี
กใ็หใ้บอนุญำตนัน้สิน้อำยุไปเองในทนัททีีร่ถไฟหตัถกรรมไดม้ำกระท ำกำรแขง่ขนัประชนั
กบัรถไฟแผ่นดนิหรอืรถไฟผู้รบัอนุญำต ถึงแม้ว่ำใบอนุญำตนัน้จะยงัไม่ทนัครบก ำหนด
บรบิูรณ์กด็ ีและท่ำนบงัคบัไว้ดว้ยว่ำในใบอนุญำตเช่นนี้หมดทัง้มวลซึ่งไดอ้อกให้ไปแก่
รถไฟหัตถกรรมจะต้องสิ้นอำยุไปในครำวเดียวพร้อมกันกับกำรสิ้นก ำหนดเวลำที่ได้
พระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตนัน้ 

 

มำตรำ ๑๔๑  รถไฟหตัถกรรมนัน้ม ี๒ อย่ำง คอื 

(๑) รถไฟหตัถกรรมที่เดนิเฉพำะแต่ภำยในบรเิวณที่ดนิอนัเป็นทีป่ระกอบกำร
ของหำ้งหรอืบรษิทัเท่ำนัน้อย่ำงหนึ่ง และ 

(๒) รถไฟหัตถกรรมที่เดินอยู่ทัง้ภำยในและภำยนอกบริเวณที่ดินอันเป็นที่
ประกอบกำรของหำ้งหรอืบรษิทันัน้อกีอย่ำงหนึ่ง 

 

มำตรำ ๑๔๒  ห้ำมมิให้เปลี่ยนประเภทรถไฟหัตถกรรมมำเป็นรถไฟผู้รับ
อนุญำต เว้นแต่จะได้ยื่น เรื่องรำวขออนุญำตก่อนและทัง้ได้รับอนุญำตตำมบท 
แห่งพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๔๓  รถไฟหัตถกรรมที่เดินเฉพำะแต่ในบริเวณที่ดินอันเป็นที่
ประกอบกำรของห้ำงหรอืบรษิัทนัน้ จะสร้ำงขึน้ได้ต่อเมื่อได้รบัอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์
อักษรจำกเจ้ำพนักงำนผู้ปกครองท้องที่ แต่ห้ำมมิให้เจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครองนัน้ 
ออกใบอนุญำตให ้เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัขิองกรมรถไฟแผ่นดนิก่อน 

ในกำรนี้  ให้ห้ำงหรือบริษัทนัน้ยื่นแผนที่แสดงเขตแผนผังและงบประมำณ
ส ำหรับรถไฟที่คิดจะสร้ำงขึ้นนัน้ไว้ ณ ที่ว่ำกำรของเจ้ำพนักงำนผู้ปกครองท้องที ่ 
พรอ้มทัง้ส ำเนำอกีส ำรบัหนึ่งเพื่อน ำเสนอต่อสภำกรรมกำรรถไฟดว้ย 

ถ้ำในเวลำใดเวลำหนึ่ง ห้ำงหรอืบรษิัทนัน้มคีวำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงทำง 
ใหผ้ดิไปจำกทีว่ำงไวเ้ดมิ ใหแ้จง้ควำมประสงคท์ีจ่ะเปลีย่นนี้แก่เจำ้พนกังำนผูป้กครองทอ้งที่
ใหท้รำบก่อน ต่อเมื่อไดร้บัอนุญำตแลว้จงึจะจดัท ำกำรนัน้ต่อไปได ้

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๙๐ 

มำตรำ ๑๔๔  บทบญัญตัใินกฎหมำยนี้ทีว่่ำดว้ยรถไฟผูร้บัอนุญำตใหพ้งึอนุโลม
ใช้บังคับแก่รถไฟหัตถกรรมที่เดินทัง้ภำยในและภำยนอกบริเวณที่ดินอันเป็นที่
ประกอบกำรของหำ้งหรอืบรษิทันัน้ได ้ตำมสมควรแก่บทนัน้ ๆ 

แต่ว่ำรถไฟหัตถกรรมที่เดินทัง้ภำยในและภำยนอกบริเวณที่ดินอันเป็นที่
ประกอบกำรของห้ำงหรอืบรษิทันัน้ ถ้ำหำกใช้ลำกเขน็ด้วยแรงคนหรอืแรงสตัวแ์ละเดนิ
บนทำงชัว่ครำวเพื่อกจิกำรชัว่ครำวมกี ำหนดไม่เกนิสองปี และมไิด้มกีำรบงัคบัซื้อที่ดนิ
หรอือสงัหำรมิทรพัยอ์ย่ำงอื่นไซร ้ท่ำนใหใ้ช้บทบญัญตัิแห่งพระรำชบญัญตัินี้อนัว่ำดว้ย
รถไฟหตัถกรรมทีเ่ดนิเฉพำะภำยในบรเิวณทีด่นิอนัเป็นทีป่ระกอบกำรของหำ้งหรอืบรษิทั
นัน้เป็นบทบงัคบั ค ำร้องขออนุญำตสรำ้งและเดนิรถไฟชนิดนี้ และค ำร้องขออนุญำตใช้ 
ที่หลวงชัว่ครำวเพื่อประโยชน์แห่งกำรนั ้น ท่ำนให้ยื่นต่อสมุหเทศำภิบำลเพื่อให้แสดง
ควำมเห็นแล้วส่งต่อไปยังสภำกรรมกำรรถไฟ สภำกรรมกำรรถไฟมีอ ำนำจที่จะสัง่
อนุญำตตำมค ำรอ้งโดยก ำหนดใหเ้สยีค่ำเชำ่ในกำรใชท้ีห่ลวงชัว่ครำว และก ำหนดเงื่อนไข
เพื่อรกัษำประโยชน์ของบุคคลภำยนอก และควำมปลอดภยัแห่งประชำชนตำมแต่จะเหน็ควร 
กำรให้อนุญำตนัน้ท่ำนว่ำจะให้ได้ต่อเมื่อสมุหเทศำภิบำลได้แสดงควำมเห็นว่ำควรให้
อนุญำตเท่ำนัน้๑๒ 

ถ้ำสภำกรรมกำรรถไฟสัง่ยกค ำร้องเสีย  เพรำะเหตุรถไฟนั ้นมิได้อยู่ ใน
ควำมหมำยของวรรคสองแห่งมำตรำนี้ไซร ้ท่ำนว่ำกำรทีส่ ัง่ยกค ำรอ้งเสยีนัน้ไม่เป็นกำร
ตดัสทิธขิองผูร้อ้งในอนัทีจ่ะด ำเนินกำรตำมควำมในวรรคหนึ่ง๑๓ 

 

มำตรำ ๑๔๕๑๔  ถ้ำห้ำงหรือบริษัทใดที่ได้รับอนุญำตให้สร้ำงและใช้รถไฟ
หตัถกรรม บงัอำจรบัส่งคนโดยสำรหรอืรบับรรทุกสนิคำ้ของผู้อื่น โดยคดิเอำค่ำโดยสำร
และค่ำระวำงบรรทุกผดิต่อบทบญัญตันิี้กด็ ีหรอืไม่ปฏบิตักิำรตำมควำมในหนงัสอือนุญำต
ขอ้ใดขอ้หนึ่งกด็ ีท่ำนว่ำห้ำงหรอืบรษิัทนัน้มคีวำมผดิต้องระวำงโทษให้ปรบัเป็นพินัยไม่
เกนิกว่ำ ๑,๐๐๐ บำท ทุก ๆ ครำวทีก่ระท ำผดิไปนัน้ 

 

                                                                                 
๑๒ มำตรำ ๑๔๔ วรรคสอง เพิ่มโดยพระรำชบญัญัติจดัวำงกำรรถไฟและทำงหลวงแก้ไข

เพิม่เตมิ พุทธศกัรำช ๒๔๗๕ (ฉะบบัที ่๒) 
๑๓ มำตรำ ๑๔๔ วรรคสำม เพิ่มโดยพระรำชบญัญัติจดัวำงกำรรถไฟและทำงหลวงแก้ไข

เพิม่เตมิ พุทธศกัรำช ๒๔๗๕ (ฉะบบัที ่๒) 
๑๔ มำตรำ ๑๔๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกำศเพิม่เตมิขอ้ควำมในมำตรำ ๑๔๐ และ ๑๔๕ แห่ง 

พระรำชบญัญตัจิดัวำงกำรรถไฟแลทำงหลวง พระพุทธศกัรำช ๒๔๖๔ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๙๑ 

ภำคที ่๓ 

ว่ำดว้ยทำงหลวงและทำงรำษฎร ์

   
 

มำตรำ ๑๔๖  ทำงหลวงนัน้ท่ำนจดัแบ่งเป็น ๒ ประเภท คอื 

(๑) ทำงหลวงของแผ่นดนิ ซึ่งกรมทำงเป็นเจ้ำหน้ำที่ก่อสร้ำงและบ ำรุงรกัษำ
ในนำมรฐับำลประเภทหนึ่ง และ 

(๒) ทำงหลวงของมณฑล ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยมณฑลได้สรำ้งขึน้และบ ำรุงรกัษำ 
โดยไดร้บัอนุมตัจิำกกรมทำงอกีประเภทหนึ่ง 

นอกจำกทำงหลวงที่กล่ำวแล้วนี้ ยังมีทำงรำษฎร์ที่พวกรำษฎรในต ำบลนัน้ 
ไดส้รำ้งขึน้และบ ำรุงรกัษำ 

กรมทำงมอี ำนำจที่จะรบัเอำทำงหลวงของมณฑลหรอืทำงรำษฎร์มำขึ้นอยู่ใน
กรมทำง และยกขึน้เป็นทำงหลวงของแผ่นดนิ หรอืจะลดชัน้ทำงหลวงของแผ่นดนิลงเป็น
ทำงหลวงของมณฑลหรอืทำงรำษฎรก์ไ็ดต้ำมทีจ่ะเหน็สมควร 

 

มำตรำ ๑๔๗  กรมทำงมอี ำนำจทีจ่ะด ำรกิำรเสมอทุกปีว่ำ 

(๑) ควรสรำ้งทำงหลวงของแผ่นดนิสำยใด หรอืแต่สว่นใดบำ้ง 

(๒) ควรจดับ ำรุงดว้ยวธิใีด เพื่อใหท้ำงหลวงของแผ่นดนิทีม่อียู่แลว้ใหด้อียู่คงที่ 
 

มำตรำ ๑๔๘  ทำงหลวงของแผ่นดนินัน้ ใหน้ำยช่ำงและคนงำนในกรมทำงก่อสรำ้ง
และบ ำรุงรกัษำ 

 

มำตรำ ๑๔๙  เมื่อได้ปรึกษำหำรือกบักรมทำงแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยมณฑล 
มอี ำนำจทีจ่ะด ำรกิำรดงัต่อไปนี้ว่ำ 

(๑) ควรสรำ้งทำงหลวงของมณฑลสำยใด หรอืแต่สว่นใดภำยในเขตมณฑลนัน้ 

(๒) ควรจดับ ำรุงทำงดว้ยวธิใีดเพื่อใหท้ำงหลวงของมณฑลทีม่อียู่แลว้ใหด้อียู่คงที ่
 

มำตรำ ๑๕๐  เมื่อเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยมณฑลได้รอ้งขอมำ กรมทำงมอี ำนำจที่จะตัง้
นำยช่ำงออกไปเพื่อแนะน ำและช่วยเหลอืเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยมณฑลตำมแต่กรมทำงจะเหน็ควร 

 

มำตรำ ๑๕๑  กำรก่อสรำ้งและบ ำรุงรกัษำทำงรำษฎรน์ัน้ ใหอ้ยู่ในควำมก ำกบั
ตรวจตรำของนำยอ ำเภอ 

 

มำตรำ ๑๕๒  เมื่อทำงหลวงของแผ่นดนิหรอืทำงหลวงของมณฑลสำยใดผ่ำน
ไปในจงัหวดั เมอืงหรอืหมู่บำ้น กรมทำงจะเขำ้จดักำรบ ำรุงรกัษำทำงสำยนัน้กไ็ด ้ถ้ำด ำริ
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 ๔๙๒ 

เหน็เป็นกำรสมควรเพื่อประโยชน์แก่ชนทัว่ไป แต่ส่วนค่ำบ ำรุงรกัษำนัน้อำจจะเรยีกจำก
สขุำภบิำลแห่งทอ้งที ่ๆ ทำงผ่ำนไปนัน้ได ้

 

มำตรำ ๑๕๓  บรรดำเรื่องรำวทีเ่กีย่วกบัทำงหลวงของแผ่นดนิขนำดกวำ้งยำว 
รำยละเอียดชนิดกำรก่อสร้ำง และกำรบ ำรุงรกัษำกบัเลขหมำยประจ ำทำงพร้อมด้วย 
แผนทีท่ำงหลวงทุกสำยนัน้ ใหเ้กบ็รกัษำไวท้ีก่รมทำง 

ส่วนเรื่องที่เกี่ยวกบัทำงหลวงของมณฑลนัน้ ให้เกบ็รกัษำไว้ ณ ศำลำรฐับำล
มณฑล และใหส้ง่ส ำเนำเรื่องทำงหลวงของมณฑลและแผนทีเ่ขำ้มำยงักรมทำงปีละครัง้ 

 

มำตรำ ๑๕๔  หำ้มมใิหย้กเอำก ำหนดอำยุควำมขึน้ต่อสูส้ทิธขิองแผ่นดนิในเรื่อง
ทีด่นิซึง่เป็นทำงหลวง กบัหำ้มมใิหย้ดึทีด่นินัน้ 

 

มำตรำ ๑๕๕  เมื่อเหน็เป็นกำรจ ำเป็นทีจ่ะต้องเปลีย่นแนวทำงเกวยีนสำยใด
สำยหนึ่งซึ่งอยู่ในประเภททำงหลวงของแผ่นดนิหรอืทำงหลวงของมณฑลให้เจำ้หน้ำที่
ฝ่ำยมณฑลจดัท ำไป แต่ถ้ำเป็นทำงหลวงของแผ่นดนิให้รำยงำนแจง้เหตุกำรณ์ละเอยีด
เขำ้มำยงักรมทำงโดยพลนั 

 

มำตรำ ๑๕๖  ในกำรก่อสรำ้งหรอืเปลีย่นแปลงทำงหลวงสำยใด ถำ้ตอ้งกำรทีด่นิ
หรอือสงัหำรมิทรพัย์อย่ำงอื่นซึ่งไม่ใช่เป็นของแผ่นดิน ให้เจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจจดัหำซื้ อ
ทรพัยน์ัน้ได ้

บทบญัญตัวิ่ำดว้ยกำรจดัหำซือ้ทีด่นิดงักล่ำวไวใ้นภำค ๑ แห่งพระรำชบญัญตันิี้ 
ให้พ ึงอนุโลมใช้บงัคบัได้ตำมสมควรแก่บทนัน้ ๆ แต่ถ้ำเป็นทำงหลวงของมณฑล 
ให้เจำ้หน้ำทีฝ่่ำยมณฑลมอี ำนำจตัง้ผูแ้ทนคนหนึ่งเป็นกรรมกำรจดัหำซือ้ทีด่นินัน้ได ้

 

มำตรำ ๑๕๗  บทบญัญตัวิ่ำดว้ยกำรก่อสรำ้งและกำรบ ำรุงดงักล่ำวไวใ้นภำค ๑ 
แห่งพระรำชบญัญตันิี้ ใหพ้งึอนุโลมใชบ้งัคบัแก่ทำงหลวงไดต้ำมสมควรแก่บทนัน้ ๆ 

 

มำตรำ ๑๕๘  เจ้ำหน้ำที่ผู้รกัษำทำงหลวงมีอ ำนำจแจ้งควำมแก่ เจ้ำของที่ดิน
หรอือสงัหำรมิทรพัยอ์ย่ำงอื่นตำมรมิทำงหลวงนัน้ว่ำ 

(๑) ห้ำมมิให้ขุดหรอืถมร่อง คู บ่อน ้ำ สระน ้ำ หรือหลุมภำยในระยะ ๖ เมตร 
จำกชำนเขือ่นหรอืขอบทำงหลวง 

(๒) ให้ตดัรำนกิง่หรอืตัดโค่นต้นไม้ รัว้ต้นไม้ลงเป็นครัง้ครำวตำมแต่นำยช่ำง
บ ำรุงทำงจะสัง่ เพื่อมใิหเ้ป็นเครื่องกดีขวำงต่อกำรไปมำหรอืเป็นอนัตรำยต่อทำงหลวง 

ถ้ำเจ้ำของที่ดินคนใดไม่ปฏิบตัิกำรตำมค ำแจ้งควำมของเจ้ำหน้ำที่นัน้แล้ว 
ให้เจำ้หน้ำทีน่ัน้มอี ำนำจใหค้นงำนของตนจดักำรท ำเสยีเองไดต้ำมทีเ่หน็ว่ำจ ำเป็น 
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 ๔๙๓ 

มำตรำ ๑๕๙  กรมทำงมีอ ำนำจส่งพนักงำนไปตรวจทำงหลวงของมณฑล 
และทำงรำษฎร ์แลว้ท ำรำยงำนเสนอว่ำทำงเหล่ำนัน้เป็นอยู่อย่ำงไรและกำรบ ำรุงรกัษำ
ทำงนัน้เป็นสถำนใด กบัออกควำมเหน็ว่ำควรจะเปลีย่นทำงนัน้เป็นประเภทใดได ้

 

มำตรำ ๑๖๐  กรมทำงมีอ ำนำจออกกฎข้อบังคับตำมที่เห็นว่ำจ ำเป็นในข้อ
ต่อไปนี้ คอื 

(๑) ว่ำด้วยล ำดบัชัน้ทำงหลวงควรจะแบ่งออกเป็นถนน ทำงเกวียน ทำงต่ำง 
ทำงเดนิ ฯลฯ ตำมแต่สภำพแห่งกำรคำ้ขำย หรอืกำรไปมำในทำงนัน้ ๆ 

(๒) ว่ำด้วยพันธะของเจ้ำของที่ดินหรืออสังหำริมทรัพย์อย่ำงอื่นที่อยู่ริม 
ทำงหลวงนัน้ทีจ่ะไม่ขดุถมทีห่รอืตอ้งตดัโค่นตน้ไมท้ีอ่ยู่รมิทำง 

(๓) ว่ำดว้ยระเบยีบกำรทีป่ระชำชนพงึใชท้ำงหลวงกบัขอ้บงัคบัส ำหรบัทำงและ
กำรไปมำ เพื่อรกัษำทำงนัน้ไวใ้หด้อียู่คงที ่และเพื่อมใิห้มภียนัตรำยต่อประชำชนในกำร
ไปมำ 

(๔) ว่ำด้วยวิธีปิดประกำศแจ้งควำม เครื่องหมำยบอกทำง และหลักหมำย
ระยะทำง 

 

มำตรำ ๑๖๑  ผูใ้ดกระท ำควำมผดิดงักล่ำวต่อไปนี้ ใหล้งโทษฐำนลหุโทษตำมที่
บญัญตัไิวใ้นประมวลกฎหมำยอำญำ เวน้ไวแ้ต่กำรกระท ำเช่นนัน้ประมวลกฎหมำยอำญำ
บญัญตัวิ่ำเป็นควำมผดิและก ำหนดโทษไวแ้ลว้ 

(๑) ผูใ้ดกระท ำกำรโดยเจตนำขดัขวำงต่อพนักงำนในเวลำทีท่ ำกำรตำมหน้ำทีก่ด็ ี
หรอืกระท ำกำรขดัขวำงผู้มหีน้ำที่อนัชอบด้วยกฎหมำยในกำรรงัวดั ก่อสร้ำงหรอืบ ำรุง
ทำงหลวงก็ดี หรอืถอนหมุดหลกัที่ปักไว้ในดิน หรือลบเลือนท ำลำยเครื่องหมำยใด ๆ  
ทีท่ ำไวส้ ำหรบักจิกำรนัน้ ๆ กด็ ีท่ำนว่ำมนัมคีวำมผดิฐำนลหุโทษ ตอ้งระวำงโทษชัน้ ๒ 

(๒) ผูใ้ดมไิดร้บัอนุญำตอนัชอบดว้ยกฎหมำยบงัอำจขดุขนดนิ ทรำย ศลิำ หญ้ำ 
ตน้ไม ้หรอืวตัถุสิง่อื่นไปจำกมลูดนิ ค ูสะพำน เขื่อนสะพำน ทำงระบำยน ้ำ หรอืก ำแพงเขือ่น 
หรอืท ำควำมเสยีหำยแก่ทำงหลวงอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ท่ำนว่ำมนัมคีวำมผดิฐำนลหุโทษ 
ตอ้งระวำงโทษชัน้ ๓ 

(๓) ผู้ใดมิได้รับอนุญำตโดยชอบด้วยกฎหมำย เปลี่ยนทำงน ้ ำหรือรำงน ้ ำ 
ดว้ยควำมเจตนำ หรอืท ำท ำนบกัน้คูหรอืทำงระบำยน ้ำใต้สะพำน หรอืกัน้ทำงน ้ำโดยวธิี
อย่ำงใด ๆ อนัเป็นเหตุทีอ่ำจใหเ้กดิเสยีหำยแก่ทำงหลวงได ้ท่ำนว่ำมนัมคีวำมผดิฐำนลหุโทษ 
ตอ้งระวำงโทษชัน้ ๓ 
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 ๔๙๔ 

(๔) ผูใ้ดลำกไถ ครำด หรอืเครื่องมอือย่ำงอื่นไปตำมทำงหลวงกด็ ีหรอืผ่ำนขำ้มไป
อนัเป็นเหตุทีอ่ำจท ำให้ถนนเป็นรอยหรอืขุดเป็นหลุมเป็นบ่อโดยมไิดใ้ชค้วำมระมดัระวงั
ตำมทีก่รมทำงไดก้ ำหนดไวก้ด็ ีท่ำนว่ำมนัมคีวำมผดิฐำนลหุโทษ ตอ้งระวำงโทษชัน้ ๑ 

(๕) ผู้ใดรือ้ถอนหลกั เสำหรอืเครื่องหมำยบอกทำง เครื่องหมำยชี้หนทำงและ
บอกระยะทำงกด็ี หรอืท ำลำยหรอืท ำให้เสยีหำยก็ดี ท่ำนว่ำมนัมีควำมผิดฐำนลหุโทษ 
ตอ้งระวำงโทษชัน้ ๒ 

(๖) ผู้ใดไม่ปฏิบตัิกำรตำมกฎขอ้บงัคบัของกรมทำงว่ำด้วยพนัธะของเจ้ำของ
ทีด่นิหรอือสงัหำรมิทรพัยอ์ย่ำงอื่นทีอ่ยู่รมิทำงหลวงหรอืระเบยีบว่ำดว้ยกำรใชท้ำงหลวง 
ทำ่นว่ำมนัมคีวำมผดิฐำนลหุโทษ ตอ้งระวำงโทษชัน้ ๒ 

 

มำตรำ ๑๖๒  เมื่อผูใ้ดกระท ำควำมผดิ ซึง่มโีทษเพยีงแต่ปรบัเป็นพนิัยสถำนเดยีว 
ท่ำนว่ำพนักงำนที่กรมทำงไดต้ัง้แต่งขึน้เพื่อฟ้องรอ้งคดนีัน้มอี ำนำจประนีประนอมยอม
ควำมได้ทันทีโดยยอมรบัเบี้ยปรับตำมอัตรำอย่ำงสูงที่กฎหมำยบัญญัติไว้ แล้วออก
ใบเสรจ็ให้เป็นส ำคญั ส่วนเงนิพินัยที่เก็บได้นัน้ให้กรมทำงท ำบญัชีส่งไปยงักระทรวง
ยุตธิรรมฯ 

 

ประกำศมำ ณ วันที่ ๑๕ สิงหำคม พระพุทธศักรำช ๒๔๖๔ เป็นปีที่ ๑๒  
ในรชักำลปัจจุบนัน้ี 
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 ๔๙๕ 

ประกำศแกไ้ขควำมในมำตรำ ๓ ขอ้ (๑) แห่งพระรำชบญัญตัิจดัวำงกำรรถไฟแลทำงหลวง 
พระพุทธศกัรำช ๒๔๖๔๑๕ 

 

ประกำศเพิ่มเติมข้อควำมในมำตรำ ๑๔๐ และ ๑๔๕ แห่ง พระรำชบญัญัติจัดวำงกำร
รถไฟแลทำงหลวง พระพุทธศกัรำช ๒๔๖๔๑๖ 

 

ประกำศแก้ไขมำตรำ ๕๕ แห่งพระรำชบ ัญญัต ิจ ัดวำงกำรรถไฟและทำงหลวง 
พระพุทธศกัรำช ๒๔๖๔๑๗ 

 

พระรำชบญัญตัจิดัวำงกำรรถไฟและทำงหลวงแกไ้ขเพิม่เตมิ พุทธศกัรำช ๒๔๗๓๑๘ 

 

มำตรำ ๒  ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตันิี้ตัง้แต่วนัประกำศในหนงัสอืรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

พระรำชบญัญตัจิดัวำงกำรรถไฟและทำงหลวงแกไ้ขเพิม่เตมิ พุทธศกัรำช ๒๔๗๕๑๙ 

 

มำตรำ ๒  ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตันิี้ตัง้แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๔๒๐  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๕๒๑  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๖๒๒  (ยกเลกิ) 
 

                                                                                 
๑๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๓๘/-/หน้ำ ๕๘๖/๕ มนีำคม ๒๔๖๔ 
๑๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๓๙/-/หน้ำ ๑๓๓/๒๔ กนัยำยน ๒๔๖๕ 
๑๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๔๐/-/หน้ำ ๑๒๓/๒๑ ตุลำคม ๒๔๖๖ 
๑๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๔๗/-/หน้ำ ๑๒๔/๑๐ สงิหำคม ๒๔๗๓ 
๑๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๔๙/-/หน้ำ ๒๘๘/๒๒ สงิหำคม ๒๔๗๕ 
๒๐ มำตรำ ๔ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติจัดวำงกำรรถไฟและทำงหลวงแก้ไขเพิ่มเติม 

พุทธศกัรำช ๒๔๗๗ 
๒๑ มำตรำ ๕ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติจดัวำงกำรรถไฟและทำงหลวงแก้ไขเพิ่มเติม 

พุทธศกัรำช ๒๔๗๗ 
๒๒ มำตรำ ๖ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติจัดวำงกำรรถไฟและทำงหลวงแก้ไขเพิ่มเติม 

พุทธศกัรำช ๒๔๗๗ 
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 ๔๙๖ 

มำตรำ ๗๒๓  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๘๒๔  (ยกเลกิ) 
 

พระรำชบญัญตัจิดัวำงกำรรถไฟและทำงหลวงแกไ้ขเพิม่เตมิ พุทธศกัรำช ๒๔๗๕ 
(ฉะบบัที ่๒)๒๕ 

 

มำตรำ ๒  ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตันิี้ตัง้แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

พระรำชบญัญตัเิทยีบต ำแหน่งรฐัมนตรกีบัต ำแหน่งเสนำบดแีต่ก่อน พุทธศกัรำช ๒๔๗๕๒๖ 

 

มำตรำ ๒  ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตันิี้ตัง้แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ในพระรำชบญัญตัแิละบทกฎหมำยอื่นใด ซึง่ประกำศใชอ้ยู่ในเวลำนี้ 
ค ำว่ำ เสนำบดี ให้อ่ำนเป็นรฐัมนตร ีค ำที่กล่ำวถึงเสนำบดีกระทรวงใด ๆ ให้หมำยควำมว่ำ
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงนัน้ ๆ และค ำว่ำ กฎเสนำบด ีใหอ้่ำนเป็นกฎกระทรวง 

 

พระรำชบญัญตัจิดัวำงกำรรถไฟและทำงหลวงแกไ้ขเพิม่เตมิ พุทธศกัรำช ๒๔๗๖๒๗ 

 

มำตรำ ๒  ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตันิี้ตัง้แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

พระรำชบญัญตัจิดัวำงกำรรถไฟและทำงหลวงแกไ้ขเพิม่เตมิ พุทธศกัรำช ๒๔๗๗๒๘ 

 

มำตรำ ๒  ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตันิี้ตัง้แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

                                                                                 
๒๓ มำตรำ ๗ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติจัดวำงกำรรถไฟและทำงหลวงแก้ไขเพิ่มเติม 

พุทธศกัรำช ๒๔๗๗ 
๒๔ มำตรำ ๘ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติจัดวำงกำรรถไฟและทำงหลวงแก้ไขเพิ่มเติม 

พุทธศกัรำช ๒๔๗๗ 
๒๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๔๙/-/หน้ำ ๕๑๓/๒๗ พฤศจกิำยน ๒๔๗๕ 
๒๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๔๙/-/หน้ำ ๕๗๗/๒๕ ธนัวำคม ๒๔๗๕ 
๒๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๕๐/-/หน้ำ ๕๔๓/๑๗ กนัยำยน ๒๔๗๖ 
๒๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๕๒/-/หน้ำ ๓๓๒/๕ พฤษภำคม ๒๔๗๘ 
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 ๔๙๗ 

พระรำชบญัญตักิำรรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔๒๙ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญ ัต ินี ้ให ้ใช ้บ ังคบัตัง้แต่วนัถ ัดจำกว ันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๑๖  พระรำชบญัญัติจดัวำงกำรรถไฟและทำงหลวง พระพุทธศกัรำช 
๒๔๖๔ และบรรดำกฎข้อบงัคบัที่ได้ออกตำมพระรำชบญัญัตินัน้ ให้คงใช้บงัคบัต่อไป  
ทัง้นี้ เพยีงเท่ำที่มไิดม้คีวำมบญัญตัไิวแ้ลว้ในพระรำชบญัญตันิี้ และทีม่ไิดม้คีวำมขดัหรอื
แยง้ต่อบทแห่งพระรำชบญัญตันิี้ 

เพื่อประโยชน์แห่งกำรน ำพระรำชบญัญตัแิละกฎขอ้บงัคบัดงักล่ำวในวรรคก่อน
มำใชบ้งัคบัต่อไป ใหอ้่ำนค ำบำงค ำในพระรำชบญัญตัแิละกฎขอ้บงัคบันัน้ ดงัต่อไปนี้ 

ค ำว่ำ “กรมรถไฟแผ่นดิน” และค ำว่ำ “กรมรถไฟ” ให้อ่ำนว่ำ “กำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทย” 

ค ำว่ำ “ผู้บัญชำกำรรถไฟแผ่นดิน” และค ำว่ำ “อธิบดีกรมรถไฟ” ให้อ่ำนว่ำ  
“ผูว้่ำกำรรถไฟแห่งประเทศไทย” 

 
 

                                                                                 

๒๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๖๘/ตอนที ่๔๐/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๔/๓๐ มถุินำยน ๒๔๙๔ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๙๘ 

พระรำชบญัญตั ิ

กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๔๙๔ 

   
 

ในพระปรมำภไิธย 

พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภูมพิลอดุลยเดช 

ธำนีนิวตั กรมหมื่นพทิยลำภพฤฒยิำกร 

ผูส้ ำเรจ็รำชกำรแทนพระองค ์

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๕ มถุินำยน พ.ศ. ๒๔๙๔ 

เป็นปีที ่๖ ในรชักำลปัจจบุนั 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรจดัตัง้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยขึน้เป็นเอกเทศ 

 

พระมหำกษตัรยิ ์โดยค ำแนะน ำและยนิยอมของรฐัสภำ จงึมพีระบรมรำชโองกำร
ใหต้รำพระรำชบญัญตัขิึน้ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตักิำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๔๙๔” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถ ัดจำกวนัประกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ให้ยกเลิกบรรดำกฎหมำย กฎและข้อบังคับอื่นซึ่งขัดหรือแย้ง 
กบับทแห่งพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“กำรรถไฟแห่งประเทศไทย” หมำยควำมว่ำ กำรรถไฟซึ่งจัดตัง้ขึ้นตำม

พระรำชบญัญตันิี้ 
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

“ผูว้่ำกำร” หมำยควำมว่ำ ผูว้่ำกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 

 

                                                                                 

๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๖๘/ตอนที ่๔๐/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๔/๓๐ มถุินำยน ๒๔๙๔ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๔๙๙ 

มำตรำ ๕  ใหร้ฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวงคมนำคมและรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงั
รกัษำกำรตำมพระรำชบญัญัตนิี้ และให้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมมีอ ำนำจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

หมวด ๑ 

กำรจดัตัง้ ทุน และเงนิส ำรอง 

   
 

มำตรำ ๖๒  ให้จัดตัง้กำรรถไฟขึ้น เรียกว่ำ “กำรรถไฟแห่งประเทศไทย”  
มวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รบัโอนกจิกำรของกรมรถไฟจำกกรมรถไฟ กระทรวงคมนำคม 

                                                                                 

๒ ทีด่นิของกำรรถไฟฯ ตำมขอ้หำรอืแมจ้ะมกีฎหมำยผงัเมอืงก ำหนดใหใ้ชท้ีด่นิเพื่อกจิกำรของรฐั 
แต่กำรจะจ ำกดัว่ำกำรใชป้ระโยชน์ในทีด่นิดงักล่ำวจะต้องเป็นอำคำรทีก่่อสรำ้งเพื่อประโยชน์แก่กจิกำร
รถไฟโดยตรงเท่ำนัน้ น่ำจะไม่ชอบด้วยวตัถุประสงค์ตำมมำตรำ ๖ (๒) เมื่อกำรให้เอกชนเช่ำที่ดิน 
เพือ่ปลกูอำคำรพำณชิยโ์ดยไดร้บัประโยชน์ตอบแทนกเ็ป็นกำรแบ่งเบำภำระของกำรรถไฟฯ ไดท้ำงหนึ่ง 
ย่อมถอืไดว้่ำกำรรถไฟฯ ไดใ้ชป้ระโยชน์ในทีด่นิแปลงนี้เพื่อกจิกำรของรฐัแลว้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๗๙/๒๕๓๑) 

กำรรถไฟฯ มไิด้มวีตัถุประสงค์และอ ำนำจหน้ำที่ในก่อสรำ้งทำงหลวงแต่อย่ำงใด  ดงันัน้ 
กระทรวงคมนำคมจงึไม่อำจมอบหมำยให้กำรรถไฟฯ เป็นผูก้่อสรำ้งทำงหลวงโดยใหส้มัปทำนเอกชน  
รบัไปด ำเนินกำรได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๔๐๗/๒๕๓๐) 

ทีด่นิทีไ่ด้เวนคนืมำเพื่อใช้ในกจิกำรสรำ้งทำงรถไฟนัน้ กำรใชป้ระโยชน์ต้องอยู่ภำยใต้บงัคบั
แห่งวตัถุประสงคข์องพระรำชบญัญตัเิวนคนืฯ และจะตอ้งอยู่ภำยในขอบวตัถุประสงคแ์ละอ ำนำจของกำรรถไฟฯ 
ตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นมำตรำ ๖ และมำตรำ ๙ จะจ ำหน่ำยจ่ำยโอนไปโดยมไิดใ้ชใ้นกจิกำรเพือ่ประโยชน์ในกำรสรำ้ง
ทำงรถไฟหำได้ไม่  ทัง้นี้ กำรใชท้ี่ดนิเพื่อประโยชน์ในกำรสรำ้งทำงรถไฟในควำมหมำยอย่ำงกวำ้งนัน้ 
มไิด้หมำยถึงเฉพำะกำรสร้ำงทำงรถไฟเท่ำนัน้ แต่รวมถงึกจิกำรอื่น อนัเป็นกำรเกื้อกูลกบักจิกำรของ  
กำรรถไฟฯ ดว้ย เช่น ลำนจอดรถส ำหรบัรบัขนส่งช่วงต่อจำกรถไฟ แต่ไมว่่ำอย่ำงไรทีด่นินัน้จะต้องเป็นของ
กำรรถไฟฯ ส ำหรบัใชใ้นกจิกำรรถไฟ  ดงันัน้ กำรรถไฟฯ อำจให้เช่ำทีด่นิดงักล่ำวเพื่อท ำกจิกำรอนัเป็นกำร
เกือ้กลูกจิกำรของกำรรถไฟฯ เป็นกำรชัว่ครำวได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๖/๒๕๒๔) 

เมือ่ขอ้เทจ็จรงิปรำกฏว่ำ กำรจดัตัง้ตลำดกลำงเกษตรกรมลีกัษณะด ำเนินงำนเกีย่วเนื่องกบั
กำรขนส่งผลผลติทำงเกษตรโดยทำงรถไฟซึ่งจะท ำใหม้กีำรใชบ้รกิำรรถไฟเพิม่ขึน้ กำรวำงรำงรถไฟกลำงตลำด 
กช็่วยใหก้ำรขนถ่ำยสนิคำ้สะดวก เป็นประโยชน์ต่อประชำชนผูบ้รโิภคและผูข้ำยโดยตรง  ดงันัน้ กรณีที่
กำรรถไฟฯ ใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่ำทีด่นิเพื่อจดัตัง้ตลำดกลำงเกษตรกร ถอืว่ำเป็นกจิกำรที่
เป็นกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบัทรพัย์สนิของกำรรถไฟฯ อนัจะเป็นประโยชน์แก่กำรรถไฟฯ ไม่เป็นกำร
นอกเหนือขอบวตัถุประสงคแ์ต่อย่ำงใด (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๕๔/๒๕๑๗) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๐๐ 

(๒) จดัด ำเนินกำรและน ำมำซึ่งควำมเจรญิของกจิกำรรถไฟเพื่อประโยชน์แห่งรฐั
และประชำชน และด ำเนินธุรกจิอนัเกีย่วกบักำรขนส่งของรถไฟและธุรกจิอื่นซึง่เป็นประโยชน์
แก่กจิกำรรถไฟ 

 

มำตรำ ๗  ใหก้ำรรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นนิตบิุคคล 

 

มำตรำ ๘  ให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยตัง้ส ำนักงำนใหญ่ในจงัหวดัพระนคร 
และจะตัง้สำขำหรอืผู้แทนขึน้ ณ ทีอ่ื่นใดในรำชอำณำจกัรกไ็ด ้และจะตัง้สำขำหรอืผู้แทนขึน้ 
ณ ต่ำงประเทศในเมื่อไดร้บัอนุมตัจิำกรฐัมนตรกีไ็ด ้

 

มำตรำ ๙๓  ให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยมีอ ำนำจที่จะกระท ำกำรต่ำง ๆ ภำยใน
ขอบวตัถุประสงคต์ำมทีร่ะบุไวใ้นมำตรำ ๖ อ ำนำจเช่นว่ำนี้ใหร้วมถงึ 

(๑)๔ สรำ้ง ซือ้ จำ้ง รบัจำ้ง จดัหำ จ ำหน่ำย แลกเปลีย่น เช่ำ ใหเ้ช่ำ เช่ำซือ้ ใหเ้ช่ำซือ้ 
ยมื ใหย้มื และด ำเนินงำนเกีย่วกบัเครื่องใช ้บรกิำร และควำมสะดวกต่ำง ๆ ของกจิกำรรถไฟ 

(๒) ซื้อ จดัหำ เช่ำ ให้เช่ำ เช่ำซื้อ ให้เช่ำซื้อ ถือกรรมสทิธิ ์ครอบครอง อำศยั  
ใหอ้ำศยั จ ำหน่ำย แลกเปลีย่น และด ำเนินงำนเกีย่วกบัทรพัยส์นิใด ๆ 

(๓) ก ำหนดอตัรำค่ำภำระกำรใช้รถไฟ บริกำร และควำมสะดวกต่ำง ๆ ของ
กจิกำรรถไฟ และจดัระเบยีบเกีย่วกบัวธิชี ำระค่ำภำระดงักล่ำว 

(๔) จดัระเบยีบเกีย่วกบัควำมปลอดภยั กำรใชร้ถไฟ บรกิำร และควำมสะดวก
ต่ำง ๆ ของกจิกำรรถไฟ 

(๕)๕ กูย้มืเงนิ ใหกู้้ยมืเงนิ ลงทุน ร่วมลงทุน หรอืออกพนัธบตัรหรอืตรำสำรอื่น
ใดเพื่อกำรลงทุน 

                                                                                 

๓ มำตรำ ๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตักิำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔ กรณีที่กำรรถไฟฯ จะให้เอกชนเช่ำทำงรถไฟ สะพำน ช่องทำงระบำยน ้ำ อำคำรสถำนี 

อำคำรที่ท ำกำร เครื่องอำณัติสญัญำณและโทรคมนำคม เครื่องจกัรประจ ำที่รวมทัง้เครื่องประกอบทำงรถไฟ 
ตลอดจนที่ดินและสิง่ปลูกสร้ำง และกำรรถไฟฯ จะขำยรถจกัรและโบกี้ให้เอกชน เพื่อจดัเดนิขบวน 
รถขนส่งผูโ้ดยสำรและสนิคำ้ ย่อมเป็นกำรใหเ้ช่ำเครื่องใช ้บรกิำร และควำมสะดวกต่ำง ๆ ของกจิกำรรถไฟ 
อนัเป็นกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจของกำรรถไฟฯ ตำมมำตรำ ๙ (๑) แต่ในกำรให้เอกชนเช่ำกจิกำร
รถไฟนัน้ กำรรถไฟฯ จะต้องก ำหนดเงือ่นไขเพื่อประโยชน์ในกำรควบคุมกจิกำรดงักล่ำวอนัเป็นกจิกำร
สำธำรณูปโภค เพื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่รฐัและประชำชนและควำมปลอดภยัของประชำชน ซึง่เป็นหน้ำที่
ทีก่ ำหนดไวต้ำมมำตรำ ๓๘ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๔๒๔/๒๕๓๑) 

๕ กำรรถไฟแห่งประเทศไทยมอี ำนำจกู้ยืมเงนิได้ทุกเวลำตำมมำตรำ ๙ (๕) ซึ่งอำจกู้จำก
เอกชน หรอืกระทรวงกำรคลงักไ็ด ้ ทัง้นี้ ภำยในขอบวตัถุประสงค์ตำมทีร่ะบุไวใ้นมำตรำ ๖ อนัเป็นเรือ่ง 
 (มต่ีอหน้ำถดัไป) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๐๑ 

(๖) รบัสง่เงนิทำงรถไฟ 

(๗) รบัขนส่งคนโดยสำร สินค้ำ พัสดุภัณฑ์ และของอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
กจิกำรรถไฟ 

(๘) ด ำเนินกจิกำรโรงแรมและภตัตำคำร รวมตลอดถงึกจิกำรอื่นอนัเป็นอุปกรณ์
แก่กจิกำรโรงแรมหรอืภตัตำคำร 

(๙) จดับรกิำรท่องเทีย่วทีเ่กีย่วเน่ืองกบักจิกำรรถไฟ 

(๑๐)๖ จดัตัง้บรษิัทจ ำกดัหรอืบรษิัทมหำชนจ ำกดัเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกบั
กิจกำรรถไฟและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกบักิจกำรรถไฟ  ทัง้นี้ บรษิัทจ ำกัดหรอืบริษัท
มหำชนจ ำกดัดงักล่ำวจะมคีนต่ำงดำ้วตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรประกอบธุรกจิของคนต่ำงด้ำว
ถอืหุน้เกนิกว่ำรอ้ยละสีส่บิเกำ้ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทันัน้ไม่ได้ 

(๑๑)๗ เขำ้ร่วมกจิกำรกบับุคคลอื่น หรอืถอืหุน้ในบรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชน
จ ำกดั เพื่อประโยชน์แก่กจิกำรรถไฟ 

 

มำตรำ ๑๐๘  ให้โอนทรพัย์สินและหนี้ทัง้สิ้นของกรมรถไฟให้แก่กำรรถไฟ 
แห่งประเทศไทย 

 

มำตรำ ๑๑  ใหจ้่ำยเงนิ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท จำกงบประมำณรำยจ่ำยสำมญัของ
กรมรถไฟประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๔๙๔ กับเงินทัง้หมดในงบประมำณรำยจ่ำย
                                                                                 

(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๕) 
ต่ำงหำกจำกเงนิทีร่ฐัพงึจ่ำยใหต้ำมมำตรำ ๔๓ วรรคสำม ภำยหลงัทีไ่ดท้ ำงบดุลเมือ่สิ้นปี และรำยได้มี
จ ำนวนไมพ่อ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๒๖๑/๒๔๙๖) 

๖ มำตรำ ๙ (๑๐) เพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗ มำตรำ ๙ (๑๑) เพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘ ทรพัยส์นิและหนี้สนิของกรมรถไฟย่อมโอนใหแ้ก่กำรรถไฟฯ ซึ่งเป็นนิตบิุคคลและสำมำรถ

ถอืกรรมสทิธิใ์นทรพัยส์นิต่ำง ๆ ไดต้ำมมำตรำ ๗ ประกอบกบัมำตรำ ๙ (๒)  ดงันัน้ ทีด่นิซึ่งมกีฎหมำย
หรอืพระบรมรำชโองกำรก ำหนดใหอ้ยู่ในควำมดแูลรกัษำเพื่อใชป้ระโยชน์หรอืให้เป็นกรรมสทิธิข์องกรมรถไฟ 
จึงตกเป็นกรรมสิทธิข์องกำรรถไฟฯ โดยผลของมำตรำ ๑๐ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :  
เรือ่งเสรจ็ที ่๕๗/๒๕๕๕) 

ทีด่นิซึง่ประกำศหวงหำ้มไวเ้พือ่ใชใ้นรำชกำรกระทรวงมหำดไทยและกรมรถไฟ และต่อมำ
ไดม้ขีอ้ตกลงใหก้รมรถไฟครอบครองทีด่นิส่วนหนึ่ง แมต่้อมำกระทรวงมหำดไทยจะน ำทีด่นินี้ข ึน้ทะเบยีน
ทีร่ำชพสัดุในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ นัน้ กไ็ม่เกดิผลอนัใดเพรำะในขณะนัน้ทีด่นิยงัเป็นทรพัย์สนิของกระทรวง 
ทบวง กรม ดว้ยกนัแต่แยกกนัใชส้ทิธคิรอบครองเท่ำนัน้  ดงันัน้ ทีด่นิดงักล่ำวจงึอยู่ในสทิธคิรอบครอง
ของกำรรถไฟฯ โดยผลของกฎหมำย มำตรำ ๑๐ ที่บญัญัติให้โอนทรพัย์สนิและหนี้สนิของกรมรถไฟ
ใหแ้ก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๕๙/๒๕๑๙) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๐๒ 

วสิำมญัลงทุนที่เกี่ยวกับกำรรถไฟในงบเงินกองทุนพัฒนำเศรษฐกิจและงบกำรรถไฟ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๔๙๔ ใหแ้ก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

 

มำตรำ ๑๒  ทุนประเดมิของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยใหป้ระกอบดว้ย 

(๑) สนิทรพัยท์ีร่บัโอนมำจำกกรมรถไฟเมื่อไดห้กัหนี้สนิออกแลว้ 

(๒) เงนิทีไ่ดร้บัตำมมำตรำ ๑๑ 

 

มำตรำ ๑๓  ทรพัยส์นิของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยย่อมไม่อยู่ในควำมรบัผดิ
แห่งกำรบงัคบัคด ี

 

มำตรำ ๑๔  บรรดำคด ีกำรสอบสวน หรอืกำรพจิำรณำของอนุญำโตตุลำกำร 
ซึง่กรมรถไฟเป็นคู่ควำมหรอืเขำ้เกีย่วขอ้งในฐำนะใด ๆ ทีค่ำ้งอยู่ ในชัน้ไต่สวน สอบสวน
พจิำรณำ หรอืบงัคบัคดนีัน้ ใหก้ำรรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นคู่ควำมหรอืผู้เกีย่วขอ้งใน
ฐำนะนัน้ ๆ แล้วแต่กรณี แทนที่กรมรถไฟ และให้ถือว่ำทนำยควำมซึ่งกรมรถไฟ 
ไดแ้ต่งตัง้ไวใ้นคดหีรอืกำรพจิำรณำดงักล่ำว เป็นทนำยควำมของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย
ต่อไปดว้ย 

 

มำตรำ ๑๕๙  ใหก้ำรรถไฟแห่งประเทศไทยไดร้บัสทิธแิละหน้ำทีต่่ำง ๆ บรรดำที่
กฎหมำยใหไ้วแ้ก่กรมรถไฟ 

 

มำตรำ ๑๕ ทว๑ิ๐  เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกจิกำรรถไฟ ใหผู้ว้่ำกำรหรอืผูซ้ึง่
ไดร้บัมอบหมำยจำกผูว้่ำกำรมอี ำนำจสัง่ใหบุ้คคลผูซ้ึง่ปลกูสรำ้งสิง่ใดโดยไม่มเีหตุอนัชอบ

                                                                                 

๙ กำรเสยีภำษีเป็นหน้ำทีม่ใิช่สทิธ ิและเมือ่มใิช่เป็นสทิธ ิกำรทีก่รมรถไฟไม่ต้องเสยีภำษีโรงเรอืน
และทีด่นินัน้ กม็ใิช่เป็นสิง่ทีจ่ะโอนมำยงักำรรถไฟฯ ตำมมำตรำ ๑๕  นอกจำกนี้ กำรทีก่รมรถไฟไม่ตอ้ง
เสยีภำษโีรงเรอืนและทีด่นิกด็ว้ยหลกัทีว่่ำรฐับำลย่อมไมเ่กบ็ภำษตีวัเอง ดงัปรำกฏควำมในมำตรำ ๙ (๒) 
แห่งพระรำชบญัญตัภิำษีโรงเรอืนและทีด่นิ พุทธศกัรำช ๒๔๗๕ มใิหเ้กบ็ภำษีจำกทรพัย์สนิทีใ่ชใ้นกจิกำร
ของรฐับำล  ดงันัน้ แมจ้ะถอืว่ำกำรไมต่้องเสยีภำษีเป็นสทิธ ิสทิธอินันัน้กห็ำใช่สทิธทิีก่ฎหมำยบญัญตัใิหไ้ว้
แก่กรมรถไฟ อนัจะตกทอดมำยงักำรรถไฟฯ ไม ่(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๒๔๘/๒๔๙๖) 

สทิธใินกำรใชเ้ครือ่งหมำยของทำงรำชกำรกรมรถไฟซึ่งไดร้บัควำมคุม้ครองตำมพระรำชบญัญตัิ
เครือ่งหมำยรำชกำร พุทธศกัรำช ๒๔๘๒ นัน้ เป็นสทิธทิีก่รมรถไฟพงึมใีนฐำนะทีเ่ป็นหน่วยรำชกำรโดยเฉพำะ 
ซึง่เมือ่กรมรถไฟหมดสภำพจำกควำมเป็นหน่วยรำชกำรแลว้ ฐำนะเช่นนัน้กย็่อมหมดไป หำไดต้กทอด
ไปยงักำรรถไฟฯ ไม่  ดงันัน้ กำรรถไฟฯ จงึไม่อำจอำศยัมำตรำ ๑๕ เขำ้รบัช่วงสทิธใิชเ้ครื่องหมำยทำงรำชกำร
ของกรมรถไฟได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๖๗/๒๔๙๔) 

๑๐ มำตรำ ๑๕ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๐๓ 

ด้วยกฎหมำยภำยในระยะสี่สบิเมตรวดัจำกขอบรำงรถไฟด้ำนริมสุดของแต่ละด้ำน
รำงรถไฟแต่ต้องไม่เกนิเขตที่ดนิของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย รื้อถอนหรอืท ำลำยสิ่ง
ปลูกสร้ำงนัน้ภำยในก ำหนดเวลำอนัสมควรได้ ถ้ำไม่ปฏิบตัิตำม ให้ผู้ว่ำกำรหรอืผู้ซึ่ง
ไดร้บัมอบหมำยจำกผูว้่ำกำรมอี ำนำจรือ้ถอนหรอืท ำลำย โดยผูน้ัน้จะเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย
ไม่ไดแ้ละตอ้งเป็นผูเ้สยีค่ำใชจ้่ำยในกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๑๖๑๑  พระรำชบญัญตัจิดัวำงกำรรถไฟและทำงหลวง พระพุทธศกัรำช 
๒๔๖๔ และบรรดำกฎขอ้บงัคบัที่ได้ออกตำมพระรำชบญัญัตินัน้ ให้คงใช้บงัคบัต่อไป  
ทัง้นี้ เพยีงเท่ำทีม่ไิดม้คีวำมบญัญัตไิวแ้ลว้ในพระรำชบญัญตันิี้ และทีม่ไิดม้คีวำมขดัหรอื
แยง้ต่อบทแห่งพระรำชบญัญตันิี้ 

เพื่อประโยชน์แห่งกำรน ำพระรำชบญัญตัแิละกฎขอ้บงัคบัดังกล่ำวในวรรคก่อน
มำใชบ้งัคบัต่อไป ใหอ้่ำนค ำบำงค ำในพระรำชบญัญตัแิละกฎขอ้บงัคบันัน้ ดงัต่อไปนี้ 

ค ำว่ำ “กรมรถไฟแผ่นดิน” และค ำว่ำ “กรมรถไฟ” ให้อ่ำนว่ำ “กำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทย” 

ค ำว่ำ “ผู้บัญชำกำรรถไฟแผ่นดิน” และค ำว่ำ “อธิบดีกรมรถไฟ” ให้อ่ำนว่ำ  
“ผูว้่ำกำรรถไฟแห่งประเทศไทย” 

 

มำตรำ ๑๗  ภำยใต้บงัคบัมำตรำ ๑๖ กำรแก้ไขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัที่ออกตำม
มำตรำ ๑๕ (๑๓) และ (๑๔) และมำตรำ ๘๙ แห่งพระรำชบัญญัติจัดวำงกำรรถไฟ 
และทำงหลวง พระพุทธศกัรำช ๒๔๖๔ หรอืกำรออกกฎข้อบงัคบัใหม่ตำมบทบญัญัติ
ดงักล่ำวแลว้ ใหท้ ำโดยกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๑๘  ให้ประธำนกรรมกำร กรรมกำร ผู้ว่ำกำรและพนักงำนของ 
กำรรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นเจำ้พนกังำนตำมควำมหมำยแห่งกฎหมำยลกัษณะอำญำ 

 

มำตรำ ๑๙  ให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยได้รบัยกเว้นจำกกำรเสยีภำษีอำกร
ตำมประมวลรษัฎำกร 

                                                                                 

๑๑ โดยผลของมำตรำ ๑๖ ท ำให้บทบัญญัติต่ำง ๆ ในพระรำชบัญญัติจัดวำงกำรรถไฟ 
และทำงหลวง พระพุทธศกัรำช ๒๔๖๔ ในส่วนทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินกจิกำรรถไฟ เช่น ในส่วนทีเ่กีย่วกบั 
กำรแบ่งประเภทของรถไฟเป็นรถไฟแผ่นดนิ (รถไฟหลวง) รถไฟผูร้บัอนุญำตและรถไฟหตัถกรรม และ
กำรด ำเนินกิจกำรรถไฟประเภทดงักล่ำว ไม่มผีลใช้บงัคบัอีกต่อไป เพรำะถือว่ำเป็นบทบญัญัติที่มี
บญัญัติไว้แล้วในพระรำชบญัญัติกำรรถไฟแห่งประเทศไทยฯ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :  
เรือ่งเสรจ็ที ่๔๒๔/๒๕๓๑) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๐๔ 

มำตรำ ๒๐  เง ินส ำรองของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยให้ประกอบด้วย 
เงนิส ำรองเผื่อขำด และเงนิส ำรองอื่น ๆ เพื่อควำมประสงคแ์ต่ละอย่ำงโดยเฉพำะ เช่น
ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำท ำใหด้ขีึน้ เป็นตน้ ตำมแต่คณะกรรมกำรจะเหน็สมควร 

 

มำตรำ ๒๑  ให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดบัญชีเงินฝำกไว้กับธนำคำร 
ตำมระเบยีบของคณะกรรมกำรซึง่ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะรฐัมนตร ี

 

หมวด ๒ 

กำรก ำกบั กำรควบคมุ และกำรบรหิำร 

   
 

มำตรำ ๒๒๑๒  ให้รฐัมนตรมีีอ ำนำจหน้ำที่ก ำกบัโดยทัว่ไปซึ่งกิจกำรของกำร
รถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในกำรนี้จะสัง่ให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยชีแ้จง
ข้อเท็จจริง แสดงควำมคิดเห็น หรือท ำรำยงำน หรือยบัยัง้กำรกระท ำใด ๆ ซึ่งขดัต่อ
นโยบำยของรฐับำลหรอืมตขิองคณะรฐัมนตร ีตลอดจนมอี ำนำจทีจ่ะสัง่สอบสวนขอ้เทจ็จรงิ
ทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินงำนได ้

 

มำตรำ ๒๓  ในกรณีที่กำรรถไฟแห่งประเทศไทยหรอืคณะกรรมกำรจะต้อง
เสนอเรื่องไปยงัคณะรฐัมนตรตีำมควำมในพระรำชบญัญัตินี้  ให้น ำเรื่องเสนอรฐัมนตร ี
เพื่อเสนอต่อไปยงัคณะรฐัมนตร ี

 

มำตรำ ๒๔๑๓  ให้มีคณะกรรมกำรของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยคณะหนึ่ง
เรยีกว่ำ “คณะกรรมกำรรถไฟแห่งประเทศไทย” ประกอบดว้ยประธำนกรรมกำรหนึ่งคน
และกรรมกำรอื่นอกีไม่น้อยกว่ำสีค่นแต่ไม่เกนิหกคน และผูว้่ำกำร เป็นกรรมกำร 

                                                                                 
๑๒ มำตรำ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติกำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบบัที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
กระทรวงคมนำคมมอี ำนำจหน้ำที่ก ำกบัโดยทัว่ไปซึ่งกิจกำรของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย

ตำมมำตรำ ๒๒ เมือ่กำรรถไฟฯ ต้องประสบกบัควำมยุ่งยำกในกำรเดนิรถของขบวนรถไฟทีต่้องใชฟื้น 
กระทรวงคมนำคมย่อมท ำควำมตกลงกบักรมป่ำไมต้ำมนัยมำตรำ ๔๒ (๒) แห่งพระรำชบญัญตัป่ิำไม ้
พุทธศกัรำช ๒๔๘๔ ผ่อนผนัใหก้ำรรถไฟฯ ไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องปฏบิตัติำมมำตรำ ๔๐ และมำตรำ ๔๑ 
แห่งพระรำชบญัญตัิดงักล่ำวได้ เพรำะเป็นหน้ำที่เกี่ยวกบักำรคมนำคม ซึ่งเป็นอ ำนำจและหน้ำที่ของ
กระทรวงคมนำคม (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๙/๒๕๑๓) 

๑๓ มำตรำ ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติกำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบบัที่ ๖)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 (มต่ีอหน้ำถดัไป) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๐๕ 

ใหผู้ว้่ำกำรเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร 

ใหค้ณะรฐัมนตรเีป็นผูแ้ต่งตัง้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอื่น 

 

มำตรำ ๒๕  ภำยใต้บงัคบัมำตรำ ๓๙ มำตรำ ๔๐ และมำตรำ ๔๑ ใหค้ณะกรรมกำร
มีอ ำนำจหน้ำที่วำงนโยบำยและควบคุมดูแลโดยทัว่ไปซึ่งกิจกำรของกำรรถไฟ 
แห่งประเทศไทย อ ำนำจหน้ำทีเ่ช่นว่ำนี้ใหร้วมถงึ 

(๑) วำงขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำรต่ำง ๆ ตำมควำมในมำตรำ ๙ 

(๒) วำงขอ้บงัคบักำรประชุม และกำรด ำเนินกจิกำรของคณะกรรมกำร 

(๓) วำงขอ้บงัคบัว่ำด้วยกำรบรรจุ กำรแต่งตัง้ และกำรถอดถอนพนักงำนของ
กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

(๔) วำงข้อบังคบัว่ำด้วยระเบียบปฏิบัติงำนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย  
และขอ้บงัคบัว่ำดว้ยระเบยีบวนิยัและกำรลงโทษพนกังำนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

(๔ ทว)ิ๑๔ วำงขอ้บงัคบัว่ำดว้ยเครื่องแบบพนกังำนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

(๕) ตัง้อตัรำมำตรฐำนค่ำภำระกำรใช้รถไฟ บริกำร และควำมสะดวกต่ำง ๆ 
ของกจิกำรรถไฟ 

(๖) ก ำหนดค่ำภำระกำรใช้รถไฟ บรกิำร และควำมสะดวกต่ำง ๆ ของกจิกำร
รถไฟเป็นครัง้ครำว 

(๗) ก ำหนดอตัรำเงนิเดอืนพนกังำนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

ค่ำภำระกำรใชร้ถไฟ บรกิำร และควำมสะดวกต่ำง ๆ ของกจิกำรรถไฟเฉพำะในสว่น
ทีเ่กีย่วกบัค่ำโดยสำรและค่ำระวำงบรรทุกซึ่งคณะกรรมกำรก ำหนดตำม (๖) นัน้ จะต้อง
ประกำศล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจด็วนัเพื่อใหป้ระชำชนทรำบ๑๕ 

                                                                                 

(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๑๓) 
คณะกรรมกำรรถไฟฯ ตำมมำตรำ ๒๔ เมื่อรวมประธำนกรรมกำรกบักรรมกำรอื่นแล้ว

ย่อมประกอบดว้ยจ ำนวนอย่ำงน้อยหำ้คน อย่ำงมำกไมเ่กนิเจด็คน  ทัง้นี้ จ ำนวนดงักล่ำวย่อมไมร่วมถงึ
ผูว้่ำกำรรถไฟฯ ซึ่งเป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่งในคณะกรรมกำรนี้ด้วยอีกคนหนึ่ง เพรำะหำกกฎหมำย 
มเีจตนำให้นับรวมก็คงมไิด้บญัญัติกำรแต่งตัง้ กำรด ำรงต ำแหน่ง ตลอดจนกำรพ้นจำกต ำแหน่งของ  
ผูว้่ำกำรรถไฟฯ ไวต่้ำงหำกเป็นพเิศษ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๒๙/๒๕๒๑) 

๑๔ มำตรำ ๒๕ (๔ ทวิ) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติกำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๖)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๑๕ มำตรำ ๒๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรรถไฟแห่งประเทศไทย  
(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๐๖ 

ขอ้บงัคบัว่ำดว้ยระเบยีบปฏบิตังิำนทีค่ณะกรรมกำรวำงขึน้ตำมควำมใน (๔) นัน้ 
ถ้ำมขีอ้ควำมจ ำกดัอ ำนำจผูว้่ำกำรในกำรท ำนิติกรรมไวป้ระกำรใด ให้รฐัมนตรปีระกำศ
ขอ้บงัคบัทีม่ขีอ้ควำมเช่นว่ำนัน้ในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๒๖  ผู้ที่จะด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร กรรมกำร และผู้ว่ำกำร
จะต้องเป็นผู้มีสัญชำติไทย และมีควำมรู้และจัดเจนเกี่ยวกับกำรรถไฟ กำรขนส่ง 
วศิวกรรม พำณิชยกรรม กำรเศรษฐกจิ หรอืกำรเงนิ 

 

มำตรำ ๒๗๑๖  ผู้มีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้  ต้องห้ำมมิให้เป็น
ประธำนกรรมกำรหรอืกรรมกำร คอื 

(๑) มสีว่นไดเ้สยีในสญัญำกบักำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรอืในกจิกำรทีก่ระท ำ
ให้แก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย  ทัง้นี้ ไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยทำงอ้อม เว้นแ ต่จะเป็น
เพยีงผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีก่ระท ำกำรอนัมสีว่นไดเ้สยีเช่นว่ำนัน้ 

(๒) เป็นพนกังำนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

(๓) เป็นขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

(๔)๑๗ ขำดคุณสมบัติหรอืมีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยคุณสมบัติ
มำตรฐำนส ำหรบักรรมกำรและพนกังำนรฐัวสิำหกจิ 

 

มำตรำ ๒๘๑๘  ใหป้ระธำนกรรมกำรหรอืกรรมกำรซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้อยู่ใน
ต ำแหน่งครำวละสำมปี 

เมื่อครบก ำหนดวำระตำมวรรคหนึ่ง หำกยงัมไิดม้กีำรแต่งตัง้ประธำนกรรมกำร
หรอืกรรมกำรขึน้ใหม่ ใหป้ระธำนกรรมกำรหรอืกรรมกำรซึง่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระนัน้
อยู่ในต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำประธำนกรรมกำรหรอืกรรมกำรซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่เขำ้รบัหน้ำที ่

ประธำนกรรมกำรหรอืกรรมกำรซึง่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้

 

มำตรำ ๒๙  ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรย่อมพน้จำกต ำแหน่งก่อนถงึวำระ 
ตำมควำมในมำตรำ ๒๘ เมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

                                                                                 
๑๖ มำตรำ ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติกำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๑๗ มำตรำ ๒๗ (๔) เพิม่โดยพระรำชบญัญตักิำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๘ มำตรำ ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบบัที่ ๖)  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๐๗ 

(๓) คณะรฐัมนตรใีหอ้อก 

(๔) มลีกัษณะตอ้งตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นมำตรำ ๒๗ 

ในกรณีทีม่กีำรพน้จำกต ำแหน่งก่อนถงึวำระ ใหม้กีำรแต่งตัง้ประธำนกรรมกำร
หรอืกรรมกำรเขำ้แทน แลว้แต่กรณี ผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้เขำ้แทนนี้ย่อมอยู่ในต ำแหน่งไดเ้พยีง
เท่ำก ำหนดเวลำของผูซ้ึง่ตนแทน 

 

มำตรำ ๓๐  ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรย่อมได้รบัประโยชน์ตอบแทน
ตำมทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

 

มำตรำ ๓๑  ใหค้ณะกรรมกำรเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูว้่ำกำร๑๙ 

ให้ผู้ว่ำกำรได้รบัเงนิเดอืนตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด และอยู่ในต ำแหน่งได้
จนกว่ำคณะกรรมกำรจะให้ออกจำกต ำแหน่งเพรำะบกพร่องหรอืไม่สุจรติต่อหน้ำที่หรอื
หย่อนสมรรถภำพ มติให้ผู้ว่ำกำรออกจำกต ำแหน่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
มำกกว่ำกึง่จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดนอกจำกผูว้่ำกำร 

กำรแต่งตัง้ กำรก ำหนดเงินเดือน และกำรให้ออกจำกต ำแหน่งตำมมำตรำนี้ 
จะตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะรฐัมนตร ี

 

มำตรำ ๓๒๒๐  ผูม้ลีกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี้ ตอ้งหำ้มมใิหเ้ป็นผูว้่ำกำร 

(๑) ประกอบกจิกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของ
กำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรอืเขำ้เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมญั หรอืเป็นหุ้นส่วน 
ไม่จ ำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมกำรของ  
บรษิัทจ ำกัดหรอืบริษัทมหำชนจ ำกัดที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและ 
เป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ตน
หรอืประโยชน์ผู้อื่น หรอืมีส่วนได้เสยีในสญัญำกบักำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือใน
กิจกำรที่กระท ำให้แก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืโดยทำงอ้อม  
เว้นแต่เป็นหุน้ส่วนในห้ำงหุ้นส่วนหรอืเป็นผูถ้ือหุ้นในบรษิัทเช่นว่ำนัน้โดยสุจรติ และได้
แจง้ใหค้ณะกรรมกำรทรำบก่อนทีจ่ะไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูว้่ำกำร 

(๒) เป็นประธำนกรรมกำรหรอืกรรมกำรในกจิกำรร่วมลงทุนตำมมำตรำ ๙ (๕) 
หรอืในบรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดัตำมมำตรำ ๙ (๑๐) หรอื (๑๑) 
                                                                                 

๑๙ มำตรำ ๓๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรรถไฟแห่งประเทศไทย  
(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๐ มำตรำ ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติกำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบบัที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๐๘ 

(๓) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยคุณสมบัติ
มำตรฐำนส ำหรบักรรมกำรและพนกังำนรฐัวสิำหกจิ 

 

มำตรำ ๓๓๒๑  ผู้ว่ำกำรเป็นผู้บริหำรกิจกำรของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรก ำหนดและมีอ ำนำจบังคับบัญชำพนัก งำน 
ของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยทุกต ำแหน่ง 

ผู้ว่ำกำรต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรในกำรจัดกำรและด ำเนินงำน 
ของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

 

มำตรำ ๓๓ ทว๒ิ๒  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๓๔  ในกิจกำรที่เกี่ยวกับบุคคลภำยนอก ผู้ว่ำกำรเป็นผู้กระท ำกำร 
ในนำมของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย และเป็นตวัแทนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
และเพื่อกำรนี้ผูว้่ำกำรอำจมอบอ ำนำจใหผู้แ้ทนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยทีไ่ดต้ัง้ขึน้
ตำมมำตรำ ๘ หรอืบุคคลใด ๆ ปฏบิตักิจิกำรเฉพำะอย่ำงแทนได ้ แต่ทัง้นี้ ต้องเป็นไปตำม
ขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

ในกรณีทีม่ขีอ้บงัคบัซึง่ไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำตำมมำตรำ ๒๕ วรรคทำ้ย 
ก ำหนดว่ำนิติกรรมใดผู้ว่ำกำรจะท ำได้ก็แต่โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรก่อน 
บรรดำนิติกรรมที่ผู้ว่ำกำรท ำขึ้นโดยมิได้รับควำมเห็นชอบดังกล่ำว ย่อมไม่ผูกพัน 
กำรรถไฟแห่งประเทศไทย เวน้แต่คณะกรรมกำรจะใหส้ตัยำบนั 

 

มำตรำ ๓๕  ผูว้่ำกำรมอี ำนำจ 

(๑) แต่งตัง้ ถอดถอน เลื่อนขัน้หรอืลดขัน้เงนิเดอืนพนักงำนของกำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทย  ทัง้นี้ ต้องเป็นไปตำมข้อบังคบัที่คณะกรรมกำรก ำหนด แต่ถ้ำพนักงำน 
เช่นว่ำนัน้เป็นพนักงำนชัน้ทีป่รกึษำ ผูเ้ชีย่วชำญ หรอืผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ตอ้งไดร้บั
ควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรก่อน 

                                                                                 

๒๑ ผู้มอี ำนำจพจิำรณำค ำอุทธรณ์ในกรณีที่ผูว้่ำกำรรถไฟฯ เป็นผู้ท ำค ำสัง่ทำงปกครอง คอื
คณะกรรมกำรรถไฟฯ เนื่องจำกตำมขอ้ ๒ (๑๔) ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตำมควำม
ในพระรำชบญัญตัิวธิปีฏบิตัิรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก ำหนดให้ผู้บงัคบับญัชำ ผู้ก ำกบัดูแล 
หรอืผูค้วบคุมชัน้เหนือขึน้ไปชัน้หนึ่งเป็นผูม้อี ำนำจพจิำรณำอุทธรณ์ ประกอบกบัมำตรำ ๓๓ วรรคสอง 
ก ำหนดให้ผูว้่ำกำรรถไฟฯ รบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำรรถไฟฯ ในกำรจดักำรและด ำเนินงำนของกำรรถไฟฯ 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๒๑๕/๒๕๕๐) 

๒๒ มำตรำ ๓๓ ทว ิยกเลกิโดยพระรำชบญัญตักิำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๐๙ 

(๒)๒๓ วำงระเบยีบเกี่ยวกบักำรปฏบิตั ิงำนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย  
โดยไม่แยง้หรอืขดัต่อขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมกำรวำงไว ้

 

มำตรำ ๓๖๒๔  เมื่อผูว้่ำกำรไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดด้ว้ยเหตุใดเหตุหนึ่ง หรอื
เมื่อต ำแหน่งผู้ว่ำกำรว่ำงลงและในระหว่ำงที่ยงัมิได้แต่งตัง้ผู้ว่ำกำร ให้คณะกรรมกำร
แต่งตัง้พนักงำนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยคนหนึ่งเป็นผูร้กัษำกำรแทนผูว้่ำกำร
หรอืผูร้กัษำกำรในต ำแหน่งผูว้่ำกำร แลว้แต่กรณี เป็นกำรชัว่ครำว และใหน้ ำมำตรำ ๓๒ 
มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ใหผู้ร้กัษำกำรแทนผูว้่ำกำรหรอืผูร้กัษำกำรในต ำแหน่งผูว้่ำกำร มอี ำนำจหน้ำที่
อย่ำงเดยีวกบัผูว้่ำกำร 

 

มำตรำ ๓๗  ประธำนกรรมกำร กรรมกำร ผูว้่ำกำร และพนักงำนของกำรรถไฟ
แห่งประเทศไทย อำจไดร้บัเงนิรำงวลัตำมระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

 

หมวด ๒ ทว ิ

กำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกจิกำรรถไฟ๒๕ 

   
 

มำตรำ ๓๗ ทว๒ิ๖  เมื่อกำรรถไฟแห่งประเทศไทยมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะต้องไดม้ำ
ซึง่อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อใชใ้นกำรสรำ้งทำงรถไฟหรอืเครื่องประกอบทำงรถไฟ ถ้ำมไิดต้กลง
ในเรื่องกำรโอนไว้เป็นอย่ำงอื่น ให้ด ำเนินกำรเวนคืนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเวนคืน
อสงัหำรมิทรพัย ์

                                                                                 

๒๓ มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๒๑ ธนัวำคม ๒๕๐๘ เป็นหลกัเกณฑ์กำรเยยีวยำควำมเสยีหำย
ในกรณียำนพำหนะของทำงรำชกำรชนรำษฎร กำรรถไฟฯ ซึ่งเป็นรฐัวสิำหกิจจงึไม่อยู่ภำยใต้บงัคบั  
มตคิณะรฐัมนตรดีงักล่ำว แต่กำรช่วยเหลอืต่ำง ๆ แก่ผูเ้สยีหำย หรอืไดร้บับำดเจบ็ หรอืเสยีชวีติจำกเหตุ
อนัตรำยที่เกดิขึ้นและอยู่ในควำมรบัผดิชอบของกำรรถไฟฯ เป็นไปตำมระเบยีบกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
ฉบบัที ่๓.๒ ว่ำดว้ยกำรสงเครำะหช์่วยเหลอืผูเ้สยีหำยหรอืไดร้บับำดเจบ็หรอืเสยีชวีติจำกเหตุอนัตรำยทีเ่กดิขึน้ 
ในกำรรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวนัที ่๑๙ กุมภำพนัธ ์๒๕๔๕ ซึ่งผูว้่ำกำรรถไฟฯ ออกโดยอำศยัอ ำนำจ
ตำมมำตรำ ๓๕ (๒) (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๕๘๕/๒๕๔๖) 

๒๔ มำตรำ ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติกำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบบัที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๐๙ 

๒๕ หมวด ๒ ทว ิกำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กจิกำรรถไฟ มำตรำ ๓๗ ทว ิแกไ้ขเพิม่เตมิ
โดยพระรำชบญัญตักิำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๒๖ มำตรำ ๓๗ ทว ิแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตักิำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบบัที ่๕) 
พ.ศ. ๒๕๓๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๑๐ 

หมวด ๓ 

ควำมสมัพนัธก์บัรฐับำล 

   
 

มำตรำ ๓๘๒๗  ในกำรด ำเนินกจิกำรของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย ใหค้ ำนึงถงึ
ประโยชน์ของรฐัและประชำชนและควำมปลอดภยั 

 

มำตรำ ๓๙๒๘  กำรรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องได้รบัควำมเห็นชอบจำก
คณะรฐัมนตรกี่อน จงึจะด ำเนินกจิกำรดงัต่อไปนี้ได ้

(๑) สรำ้งทำงรถไฟสำยใหม่ 
(๒) เลกิสรำ้งทำงรถไฟทีไ่ดเ้ริม่สรำ้งแลว้หรอืเลกิกจิกำรในทำงซึง่เปิดเดนิแลว้ 

(๓) เพิม่หรอืลดทุน 

(๔) กูย้มืเงนิหรอืใหกู้ย้มืเงนิมจี ำนวนเกนิครำวละหำ้ลำ้นบำท 

(๕) ลงทุนหรอืร่วมลงทุนซึง่มวีงเงนิเกนิหำ้สบิลำ้นบำท 

(๖) ออกพนัธบตัรหรอืตรำสำรอื่นใดเพื่อกำรลงทุน 

(๗)๒๙ จ ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัย ์

(๘) จดัตัง้บรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั 

(๙) เขำ้ร่วมกจิกำรกบับุคคลอื่นหรอืถอืหุน้ในบรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั 

 

มำตรำ ๔๐  ขอ้บงัคบัดงักล่ำวในมำตรำ ๒๕ (๓) และ (๔) ต้องเสนอรฐัมนตรี
โดยไม่ชักช้ำ เพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบ ในระหว่ำงที่รอกำรพิจำรณำของ
                                                                                 

๒๗ กำรใหเ้อกชนเช่ำกจิกำรรถไฟนัน้ กำรรถไฟฯ จะตอ้งก ำหนดเงือ่นไขเพือ่ประโยชน์ในกำร
ควบคุมกจิกำรดงักล่ำวอนัเป็นกจิกำรสำธำรณูปโภคเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์แก่รฐัและประชำชนและควำมปลอดภยั
ของประชำชน ซึง่เป็นหน้ำทีท่ีก่ฎหมำยก ำหนดไวใ้นฐำนะทีก่ำรรถไฟฯ เป็นหน่วยงำนทีม่อี ำนำจหน้ำที่
ในกำรด ำเนินกจิกำรรถไฟในประเทศไทย (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๔๒๔/๒๕๓๑) 

๒๘ มำตรำ ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติกำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบบัที่ ๗)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๒๙ เมือ่คณะรฐัมนตรใีหค้วำมเหน็ชอบกรณีกำรรถไฟฯ จะจดัสรรทีด่นิและจะโอนกรรมสทิธิ ์
ในทีด่นินัน้ใหแ้ก่ผูเ้ช่ำซื้อซึ่งได้ช ำระเงนิครบถ้วนแลว้ ภำยหลงัเมือ่มกีำรจดัสรรทีด่นิดงักล่ำวพรอ้มโอน
และมกีำรช ำระหนี้แลว้กไ็มต่อ้งขอควำมเหน็ชอบจำกคณะรฐัมนตรอีกี แต่หำกเป็นกำรขออนุมตัลิ่วงหน้ำ
ก่อนทีก่ำรรถไฟฯ จะมอีสงัหำรมิทรพัย์เพื่อด ำเนินกำรจดัสรรนัน้ คณะรฐัมนตรยี่อมไม่อำจจะพจิำรณำ 
ให้ควำมเห็นชอบตำมมำตรำ ๓๙ (๕) ได้ (ปัจจุบนัคือมำตรำ ๓๙ (๗)) เพรำะกำรให้ควำมเห็นชอบ
คณะรฐัมนตรีต้องทรำบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับที่ดินจดัสรรนัน้พอสมควรที่จะใช้ดุลพินิจให้ควำมเห็นชอบ
หรอืไมเ่สยีก่อน (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๔๔/๒๕๑๙) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๑๑ 

รฐัมนตรนีัน้ ใหใ้ชข้อ้บงัคบันัน้ไปพลำงก่อน และถำ้รฐัมนตรไีม่ใหค้วำมเหน็ชอบขอ้บงัคบั
ดงักล่ำวเป็นอนัใช้ไม่ได้ต่อไป  แต่ทัง้นี้ ไม่กระทบกระทัง่กจิกำรที่ได้เป็นไปในระหว่ำง 
ทีใ่ชข้อ้บงัคบันัน้ 

 

มำตรำ ๔๑  กำรรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องไม่วำงระเบียบว่ำด้วยกำรใช้
รถไฟ บรกิำร และควำมสะดวกต่ำง ๆ ตลอดจนกำรก ำหนดค่ำภำระกำรใชร้ถไฟ บรกิำร 
และควำมสะดวกเช่นว่ำนัน้อันจะเป็นกำรขัดกับนโยบำยของคณะรัฐมนตรีในทำง
เศรษฐกจิและกำรคลงั 

ใหค้ณะรฐัมนตรแีจง้นโยบำยดงักล่ำวในวรรคก่อนใหค้ณะกรรมกำรทรำบ 

 

มำตรำ ๔๒  ใหก้ำรรถไฟแห่งประเทศไทยจดัท ำงบประมำณประจ ำปีแยกเป็น
งบลงทุนและงบท ำกำร ส ำหรับงบลงทุนให้น ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำและ 
ใหค้วำมเหน็ชอบ สว่นงบท ำกำรใหน้ ำเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อทรำบ 

 

มำตรำ ๔๓  รำยได้ที่กำรรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 
ใหต้กเป็นของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยส ำหรบัเป็นค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ 

รำยไดท้ีไ่ดร้บัในปีหนึ่ง ๆ เมื่อไดห้กัค่ำใชจ้่ำยส ำหรบัด ำเนินงำน ค่ำภำระต่ำง ๆ 
ที่เหมำะสม เช่น ค่ำบ ำรุงรักษำ ค่ำเสื่อมรำคำ และเงินสมทบกองทุนส ำหรับจ่ำย
สงเครำะห์ผู้ปฏบิัติงำนในกำรรถไฟแห่งประเทศไทยและครอบครวั เงนิส ำรองธรรมดำ 
ซึง่ตัง้ไวเ้ผื่อขำด เงนิส ำรองขยำยงำน และเงนิลงทุนตำมทีไ่ดร้บัควำมเห็นชอบตำมควำม
ในมำตรำ ๔๒ แลว้ เหลอืเท่ำใดใหน้ ำสง่เป็นรำยไดข้องรฐั 

แต่ถำ้รำยไดม้จี ำนวนไม่พอส ำหรบัรำยจ่ำยดงักล่ำว นอกจำกเงนิส ำรองทีร่ะบุไว้
ในวรรคก่อน และกำรรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สำมำรถหำเงนิจำกทำงอื่น รฐัพงึจ่ำยเงนิ
ใหแ้ก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทยเท่ำจ ำนวนทีข่ำด๓๐ 

 

มำตรำ ๔๔  ให้คณะกรรมกำรท ำรำยงำนปีละครัง้เสนอรฐัมนตรี รำยงำนนี้ 
ให้กล่ำวถึงผลงำนในปีที่ล่วงแล้วของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย และค ำชี้แจงเกี่ยวกับ
นโยบำยของคณะกรรมกำร โครงกำรและแผนกงำนทีจ่ะจดัท ำในภำยหน้ำ 

                                                                                 

๓๐ มำตรำ ๔๓ เป็นบทบญัญตัซิึง่ใชบ้งัคบัหลงัจำกทีไ่ดท้ ำงบดุลเมือ่สิ้นปีหนึ่ง ๆ แลว้ คอืเมือ่
ได้หกัค่ำใชจ้่ำยและเงนิลงทุนแล้วรำยไดม้จี ำนวนไม่พอ และกำรรถไฟฯ ไม่สำมำรถหำเงนิจำกทำงอื่น 
รฐัพึงจ่ำยเงนิให้แก่กำรรถไฟฯ เท่ำจ ำนวนที่ขำด  อย่ำงไรก็ดี กำรรถไฟฯ สำมำรถกู้ เงนิจำกรฐับำล  
โดยอำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙ (๕) ได้ทุกเวลำ เป็นเรื่องต่ำงหำกจำกเงนิที่รฐัพงึจ่ำยให้ตำม
มำตรำ ๔๓ วรรคสำม (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๒๖๑/๒๔๙๖) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๑๒ 

หมวด ๔ 

กำรรอ้งทุกขแ์ละกำรสงเครำะห ์

   
 

มำตรำ ๔๕  ใหพ้นักงำนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยมสีทิธริอ้งทุกขเ์กีย่วกบั
กำรลงโทษไดต้ำมขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๔๖  ใหก้ำรรถไฟแห่งประเทศไทยจดัใหม้กีองทุนส ำหรบัจ่ำยสงเครำะห์
ผูป้ฏบิตังิำนในกำรรถไฟแห่งประเทศไทยและครอบครวัในกรณีพน้จำกต ำแหน่ง ประสบ
อุบตัเิหตุเจบ็ป่วย หรอืกรณีอื่นอนัควรแก่กำรสงเครำะห ์

กำรจดัให้ได้มำซึ่งกองทุนดงักล่ำวในวรรคก่อน กำรก ำหนดประเภทของผู้ที่ 
พงึได้รบักำรสงเครำะห์จำกกองทุนและหลกัเกณฑ์กำรสงเครำะห์ ตลอดจนกำรจดักำร
เกีย่วกบักองทุน ใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัซึง่คณะกรรมกำรก ำหนด 

ขอ้บงัคบัดงักล่ำวในวรรคก่อน ให้น ำเสนอคณะรัฐมนตร ีเมื่อคณะรฐัมนตรใีห้
ควำมเหน็ชอบแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

หมวด ๕ 

กำรบญัช ีกำรสอบ และกำรตรวจ 

   
 

มำตรำ ๔๗  ให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยวำงและถือไว้ซึ่งระบบกำรบัญชี 
อนัถูกต้อง แยกตำมประเภทงำนส่วนที่ส ำคญั มีกำรสอบบัญชีภำยในเป็นประจ ำและ  
มสีมุดบญัชลีงรำยกำร 

(๑) กำรรบัและจ่ำยเงนิ 

(๒) สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 

ซึ่งแสดงกำรงำนที่เป็นอยู่ตำมจรงิและตำมที่ควรตำมประเภทงำน พร้อมด้วย
ขอ้ควำมอนัเป็นเหตุทีม่ำของรำยกำรนัน้ ๆ 

 

มำตรำ ๔๘  ทุกปีให้คณะกรรมกำรตัง้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่ งหรือหลำยคน  
เพื่อสอบและรบัรองบญัชขีองกำรรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นปี ๆ ไป 

ห้ำมมใิห้ตัง้ประธำนกรรมกำร กรรมกำร ผู้ว่ำกำร ผู้อื่นซึ่งเป็นผู้แทนของกำร
รถไฟแห่งประเทศไทย พนักงำนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือผู้มีส่วนได้เสีย 
ในกำรงำนทีก่ำรรถไฟแห่งประเทศไทยจดัท ำ เป็นผูส้อบบญัช  ี

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๑๓ 

มำตรำ ๔๙  ผู้สอบบัญชีมีอ ำนำจตรวจสอบสรรพสมุด บัญชี และเอกสำร
หลกัฐำนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยในเวลำอนัสมควรได้ทุกเมื่อ และเพื่อกำรสอบ
บญัช ีใหม้อี ำนำจไต่ถำมสอบสวนประธำนกรรมกำร กรรมกำร ผู้ว่ำกำร และผูแ้ทนหรอื
พนกังำนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

 

มำตรำ ๕๐  ผูส้อบบญัชตี้องท ำรำยงำนว่ำดว้ยขอ้ควำมค ำชีแ้จงอนัควรแก่กำร
สอบบัญชีที่ได้รบั ตลอดจนควำมสมบูรณ์ของสมุดบญัชีที่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย
รกัษำอยู่ และตอ้งแถลงดว้ยว่ำ 

(๑) งบดุลและบญัชซีึง่ตรวจสอบนัน้ถูกตอ้งตรงกบัสมุดบญัชเีพยีงไรหรอืไม่  
(๒) งบดุลและบญัชซีึง่ตรวจสอบนัน้แสดงกำรงำนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย

ทีเ่ป็นอยู่ตำมจรงิและตำมทีค่วร ตำมขอ้ควำมค ำชีแ้จงและควำมรู้ของผูส้อบบญัชเีพยีงไร
หรอืไม่ 

 

มำตรำ ๕๑  ให้คณะกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูต้รวจบญัชขีองกำรรถไฟ
แห่งประเทศไทยในเมื่อรฐัมนตรรีอ้งขอ 

 

มำตรำ ๕๒  ภำยในหนึ่งรอ้ยหำ้สบิวนัหลงัจำกวนัสิน้ปีบญัชขีองกำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทย กำรรถไฟแห่งประเทศไทยจะตอ้งโฆษณำรำยงำนประจ ำปี แสดงบญัชงีบดุล 
บญัชที ำกำรและบญัชีก ำไรขำดทุน เพียงสิน้ปีบญัชี พร้อมกบัรำยงำนของผู้สอบบญัช ี
ทีค่ณะกรรมกำรตัง้ขึน้ตำมควำมในมำตรำ ๔๘ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

จอมพล ป.  พบิลูสงครำม 

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๑๔ 

พระรำชบญัญตักิำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๒๓๑ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๗  ผูว้่ำกำร หรอืพนกังำนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยผูใ้ดมอีำยุครบ
หกสบิปีบรบิรูณ์แลว้ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั หรอืจะมอีำยุครบหกสบิปีบรบิูรณ์
ภำยในระยะเวลำเก้ำสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ผู้นั ้นคงอยู่  
ในต ำแหน่งต่อไปไดเ้กำ้สบิวนันับแต่วนัทีพ่ระรำชบัญญตันิี้ใช้บงัคบั และถ้ำไม่ไดร้บักำร
ต่ออำยุกำรท ำงำนตำมควำมในมำตรำ ๓๓ ทว ิกใ็หพ้น้จำกต ำแหน่งในวนัถดัจำกวนัครบ
ก ำหนดเกำ้สบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๘  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมและรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงั
รกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
กำรรถไฟแห่งประเทศไทยฉบบัทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบันมบีทบญัญตับิำงประกำรทีไ่ม่เหมำะสม
แก่กำรบรหิำรกจิกำรของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยใหเ้จรญิกำ้วหน้ำไปไดเ้ท่ำทีค่วร  
จงึจ ำตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยว่ำดว้ยกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

 

พระรำชบญัญตักิำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๙๓๒ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบบันี้ คอื โดยที่กำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทยมคีวำมประสงคจ์ะช่วยส่งเสรมิกจิกำรโรงแรมในต่ำงจงัหวดัให้เจรญิยิง่ขึน้ 
แต่โดยที่พระรำชบญัญัติกำรรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ไม่ได้บญัญตัิให้กำร
รถไฟแห่งประเทศไทยมอี ำนำจทีจ่ะด ำเนินกำรดงักล่ำวไดอ้ย่ำงแจง้ชดั จงึสมควรแกไ้ข
กฎหมำยดงักล่ำวให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยด ำเนินกจิกำรโรงแรมและภตัตำคำรได ้
และในขณะเดยีวกนัสมควรแกไ้ขเพิม่เตมิบทบญัญตัเิกีย่วกบักำรแต่งตัง้ผูร้กัษำกำรแทน

                                                                                 
๓๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๗๖/ตอนที ่๖๒/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๕/๑๒ มถุินำยน ๒๕๐๒ 
๓๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๘๓/ตอนที ่๖๕/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑๐/๑ สงิหำคม ๒๕๐๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๑๕ 

ผู้ว่ำกำรหรอืผู้รกัษำกำรในต ำแหน่งผู้ว่ำกำรในกรณีที่ผู้ว่ำกำรไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่
หรอืเมื่อต ำแหน่งผูว้่ำกำรว่ำงลงเสยีดว้ย 

 

พระรำชบญัญตักิำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๒๔๓๓ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เนื่องจำกกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรรถไฟแห่งประเทศไทย ยงัไม่มบีทบญัญตัเิกี่ยวกบักำรไดม้ำ และกำรเขำ้ครอบครอง
ซึง่อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อประโยชน์แก่กำรสรำ้งทำงรถไฟโดยเฉพำะ  ในกำรนี้ เหน็สมควร
แกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อก ำหนดเกีย่วกบักำรเวนคนื
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกจิกำรรถไฟขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตักิำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๐๓๔ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๔  พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนและ
ประกำศของส ำนักนำยกรฐัมนตรกี ำหนดทีด่นิทีม่คีวำมจ ำเป็นต้องเวนคนืโดยเร่งด่วน 
ซึง่ออกโดยอำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญัญัติกำรรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔  
ใหค้งใชบ้งัคบัได ้

กำรเวนคนืและกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้
ปฏบิตัไิปแลว้ก่อนวนัใชบ้งัคบัพระรำชบญัญตันิี้ ใหเ้ป็นอนัใชไ้ด ้

 

มำตรำ ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีบ่ทบญัญตัวิ่ำดว้ย
กำรเวนคืนอสงัหำริมทรพัย์ที่บัญญัติไว้โดยเฉพำะในพระรำชบัญญัติก ำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ซ ้ำซ้อนกับบทบัญญัติในกฎหมำยว่ำด้วยกำรเวนคืน

                                                                                 
๓๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๘/ตอนที ่๑๖๔/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๒ ตุลำคม ๒๕๒๔ 
๓๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๔/ตอนที ่๑๖๔/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๓๓/๑๙ สงิหำคม ๒๕๓๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๑๖ 

อสงัหำรมิทรพัยท์ีไ่ดป้รบัปรุงใหม่แลว้ สมควรยกเลกิบทบญัญตัดิงักล่ำว  จงึจ ำเป็นต้อง
ตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตักิำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๓๕๓๕ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
กำรรถไฟแห่งประเทศไทยทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบนัมีบทบญัญตับิำงประกำรที่ไม่เหมำะสมกบั
สภำพและเหตุกำรณ์ปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมอ ำนำจหน้ำที่ของกำรรถ ไฟแห่ง
ประเทศไทยใหก้ระท ำกำรต่ำง ๆ ภำยในขอบวตัถุประสงคไ์ดก้วำ้งขวำงยิง่ขึน้ เพื่อพฒันำ
กจิกำรกำรรถไฟแห่งประเทศไทยใหเ้จรญิกำ้วหน้ำต่อไป และใหอ้ ำนำจผูว้่ำกำรรือ้ถอนสิง่
ปลูกสรำ้งที่รุกล ้ำเขำ้มำในเขตสองขำ้งทำงของรำงรถไฟได้เพื่อประโยชน์ในกำรเดนิรถ 
และสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลกัเกณฑ์กำรก ำหนดอตัรำค่ำโดยสำรและค่ำระวำงบรรทุก 
ให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยสำมำรถก ำหนดให้สอดคล้องกบัสภำพเศรษฐกจิได้อย่ำง
คล่องตัว  นอกจำกนี้  สมควรก ำหนดเครื่องแบบของพนักงำนและแก้ไขเพิ่มเติม
องค์ประกอบ ลกัษณะ และกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
และลกัษณะของผู้ว่ำกำรให้สอดคล้องกับกฎหมำยว่ำด้วยคุณสมบตัิมำตรฐำนส ำหรับ
กรรมกำรและพนกังำนรฐัวสิำหกจิ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตักิำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๔๓๓๖ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรแก้ไข
เพิม่เตมิอ ำนำจหน้ำที่ของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อให้สำมำรถจดัตัง้บรษิัทจ ำกดั
หรือบริษัทมหำชนจ ำกัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจกำรรถไฟหรือธุรกิจอื่นที่
เกี่ยวเนื่องกบักจิกำรรถไฟ หรอืเข้ำร่วมกิจกำรกบับุคคลอื่น หรอืถือหุ้นในบริษัทจ ำกดั
หรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั เพื่อประโยชน์แก่กจิกำรรถไฟได ้เพื่อใหก้ำรรถไฟแห่งประเทศไทย

                                                                                 
๓๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๔๔/หน้ำ ๕๗/๙ เมษำยน ๒๕๓๕ 
๓๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๗/ตอนที ่๑๑๑ ก/หน้ำ ๔/๒๙ พฤศจกิำยน ๒๕๔๓ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๑๗ 

สำมำรถประกอบกจิกำรได้ตำมควำมเหมำะสมในทำงธุรกจิ และหำ้มผู้ว่ำกำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทยประกอบกจิกำรแข่งขนักับกจิกำรของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือเข้ำ
เป็นหุ้นส่วนที่ไม่จ ำกดัควำมรับผดิชอบในหุ้นส่วน หรอืเป็นผู้ถือหุ้น หรอืเป็นกรรมกำร 
ในบรษิัทที่ประกอบกจิกำรในลกัษณะดงักล่ำว และแก้ไขเพิม่เติมเรื่องที่กำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะรฐัมนตรกี่อนทีจ่ะด ำเนินกำรใหเ้หมำะสม
กบัสภำวกำรณ์ในปัจจุบนั  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๑๘ 

ประกำศของคณะปฏวิตั ิ

ฉบบัที ่๕๘ 

   
 

โดยที่คณะปฏิวัติพิจำรณำเห็นว่ำ กำรควบคุมกิจกำรค้ำขำยอันกระทบถึง 
ควำมปลอดภัยหรือผำสุกแห่งสำธำรณชนอยู่ภำยใต้บังคับของกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรควบคุมกิจกำรค้ำขำยอันกระทบถึงควำมปลอดภัยหรือผำสุกแห่งสำธำรณชน  
และกฎหมำยว่ำด้วยกำรก ำหนดกระทรวง เจ้ำหน้ำที่รกัษำกำรตำมกฎหมำยดงักล่ำว 
สมควรปรับปรุงรวมเป็นกฎหมำยฉบับเดียวกันเพื่ อควำมสะดวกในกำรปฏิบัต ิ  
อนึ่ง ปรำกฏว่ำในขณะนี้ได้มีผู้ประกอบกิจกำรรบัรองหรอืรบัซื้อตัว๋เงิน กิจกำรจดัหำ
เงินทุนเพื่อบุคคลอื่น และกิจกำรซื้อขำยหรือแลกเปลี่ยนหลักทรพัย์ รวมทัง้กำรเป็น
ตัวแทนหรือนำยหน้ำของกิจกำรดังกล่ำวมำกยิ่งขึ้น และกิจกำรเหล่ำนี้มีลกัษณะเป็น
กิจกำรค้ำขำยซึ่งกระทบกระเทือนถึงควำมปลอดภัยหรือผำสุกของประชำชนได ้  
แต่กฎหมำยว่ำดว้ยกำรควบคุมกจิกำรคำ้ขำยอนักระทบถงึควำมปลอดภยัหรอืผำสกุแห่ง
สำธำรณชน และกฎหมำยว่ำดว้ยกำรก ำหนดกระทรวง เจำ้หน้ำทีร่กัษำกำรตำมกฎหมำย
ดงักล่ำวทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนั ยงัไม่มบีทบญัญตัคิวบคุมกำรประกอบกจิกำรดงักล่ำวขำ้งต้น 
สมควรก ำหนดกำรควบคุมกิจกำรนัน้ไว้ในกฎหมำยที่ปรบัปรุงใหม่เสียด้วย ในครำว
เดยีวกนั หวัหน้ำคณะปฏวิตัจิงึมคี ำสัง่ ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบัญญัติควบคุมกิจกำรค้ำขำยอนักระทบถึงควำมปลอดภัยหรือ
ผำสกุแห่งสำธำรณชน พุทธศกัรำช ๒๔๗๑ 

(๒) พระรำชบัญญัติควบคุมกิจกำรค้ำขำยอนักระทบถึงควำมปลอดภัยหรือ
ผำสกุแห่งสำธำรณชน (ฉบบัที ่๒) พุทธศกัรำช ๒๔๘๕ 

(๓) พระรำชบญัญัติควบคุมกิจกำรค้ำขำยอนักระทบถึงควำมปลอดภัยหรือ
ผำสกุแห่งสำธำรณชน (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

(๔) พระรำชบญัญตัิก ำหนดกระทรวงเจำ้หน้ำที่รกัษำกำรตำมพระรำชบญัญัติ
ควบคุมกิจกำรค้ำขำยอันกระทบถึงควำมปลอดภัยหรือผำสุกแห่งสำธำรณชน  
พ.ศ. ๒๔๗๑ พุทธศกัรำช ๒๔๗๖ 

(๕) พระรำชบญัญัตกิ ำหนดกระทรวงเจ้ำหน้ำที่รกัษำกำรตำมพระรำชบญัญัติ
ควบคุมกิจกำรค้ำขำยอันกระทบถึงควำมปลอดภัยหรือผำสุกแห่งสำธำรณชน  
พ.ศ. ๒๔๗๑ (ฉบบัที ่๒) พุทธศกัรำช ๒๔๘๔ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๑๙ 

(๖) พระรำชบญัญตัิก ำหนดกระทรวงเจ้ำหน้ำที่รกัษำกำรตำมพระรำชบญัญัติ
ควบคุมกิจกำรค้ำขำยอันกระทบถึงควำมปลอดภัยหรือผำสุกแห่งสำธำรณชน  
พ.ศ. ๒๔๗๑ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ 

บรรดำบทกฎหมำย กฎ และขอ้บงัคบัอื่นในสว่นทีบ่ญัญตัไิวแ้ลว้ในประกำศของ
คณะปฏวิตัิฉบบันี้ หรอืซึ่งขดัหรอืแย้งกบัประกำศของคณะปฏวิตัิฉบบันี้ ให้ใช้ประกำศ
ของคณะปฏวิตัฉิบบันี้แทน 

 

ขอ้ ๒  ในประกำศของคณะปฏวิตัฉิบบันี้ 
“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีหรือผู้ว่ำกำรธนำคำร 

แห่งประเทศไทย แต่งตัง้ใหป้ฏบิตักิำรตำมประกำศของคณะปฏวิตัฉิบบันี้ 
“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงของกระทรวงทีม่อี ำนำจและ

หน้ำทีต่ำมประกำศของคณะปฏวิตัฉิบบันี้ หรอืตำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชกฤษฎกีำ 

 

ขอ้ ๓  กจิกำรดงัต่อไปนี้ใหถ้อืว่ำเป็นกจิกำรคำ้ขำยอนัเป็นสำธำรณูปโภค 

(๑) กำรรถไฟ 

(๒) กำรรถรำง 

(๓) กำรขดุคลอง 

(๔) กำรเดนิอำกำศ 

(๕) กำรประปำ 

(๖) กำรชลประทำน 

(๗) กำรไฟฟ้ำ 

(๘) กำรผลติเพื่อจ ำหน่ำยหรอืจ ำหน่ำยก๊ำซโดยระบบเสน้ท่อไปยงัอำคำรต่ำง ๆ 

(๙) บรรดำกิจกำรอื่นอันกระทบกระเทือนถึงควำมปลอดภัยหรือผำสุกของ
ประชำชนตำมทีร่ะบุไวใ้นพระรำชกฤษฎกีำ 

กำรตรำพระรำชกฤษฎีกำตำม (๙) ให้ก ำหนดกระทรวงผู้มอี ำนำจและหน้ำที่
เกีย่วกบักจิกำรนัน้ดว้ย 

 

ขอ้ ๔  หำ้มมใิห้บุคคลใดประกอบกจิกำรคำ้ขำยอนัเป็นสำธำรณูปโภค เวน้แต่
จะไดร้บัอนุญำตหรอืไดร้บัสมัปทำนจำกรฐัมนตร ี

 

ขอ้ ๕  เมื่อไดม้ปีระกำศของรฐัมนตรกี ำหนดกจิกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดงัระบุไว้
ต่อไปนี้ หรอืกจิกำรอนัมสีภำพคลำ้ยคลงึกนั ใหเ้ป็นกจิกำรทีต่อ้งขออนุญำต หำ้มมใิหผู้ใ้ด
ประกอบกจิกำรนัน้ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญำตจำกรฐัมนตร ี

(๑) กำรประกนัภยั 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๒๐ 

(๒) กำรคลงัสนิคำ้ 

(๓) กำรธนำคำร 

(๔) กำรออมสนิ 

(๕) เครดติฟองซเิอร ์

(๖) กำรรบัรองหรอืรบัซือ้ตัว๋เงนิ 

(๗) กำรจดัหำมำซึ่งเงินทุนแล้วให้ผู้อื่นกู้เงนินัน้ หรอืเอำเงนินัน้ซื้อหรอืซื้อลด 
ซึง่ตัว๋เงนิหรอืตรำสำรเปลีย่นมอือื่นหรอืตรำสำรกำรเครดติ 

(๘) กำรซื้อ ขำย หรอืแลกเปลี่ยนตรำสำรแสดงสทิธใินหนี้หรอืทรพัย์สนิ เช่น 
พันธบัตร หุ้น หุ้นกู้ หรือตรำสำรพำณิชย์ หรือกำรท ำหน้ำที่เป็นตัวแทน นำยหน้ำ 
ผูจ้ดักำร หรอืผูใ้หค้ ำแนะน ำเกีย่วกบักำรลงทุนในตรำสำรดงักล่ำว หรอืกำรจดัใหม้ตีลำด
หรอืสถำนทีอ่นัเป็นศนูยก์ลำงกำรซือ้ ขำย หรอืแลกเปลีย่นตรำสำรดงักล่ำว 

กำรประกำศตำมวรรคหนึ่ง รฐัมนตรจีะก ำหนดประเภทหรอืลกัษณะของกจิกำร
ดว้ยกไ็ด ้

 

ขอ้ ๖  ในกรณีทีม่กีฎหมำยเฉพำะว่ำดว้ยกจิกำรตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ ๓ หรอืขอ้ ๕ 
กำรประกอบกจิกำรดงักล่ำว ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกจิกำรนัน้ 

 

ขอ้ ๗  ในกำรอนุญำตหรอืใหส้มัปทำนตำมขอ้ ๔ และขอ้ ๕ รฐัมนตรจีะก ำหนด
เงื่อนไขใด ๆ ตำมทีเ่หน็ว่ำจ ำเป็นเพื่อควำมปลอดภยัหรอืผำสกุของประชำชนไวด้ว้ยกไ็ด้ 

เงื่อนไขทีก่ ำหนดตำมวรรคหนึ่ง รฐัมนตรจีะแกไ้ขเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิกไ็ด้ 
แต่ต้องก ำหนดระยะเวลำกำรใช้บงัคบัเงื่อนไขที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรอืเพิม่เติมตำมที่
รฐัมนตรเีหน็สมควร 

 

ข้อ ๘  ให้กระทรวงกำรคลังมีอ ำนำจและหน้ำที่เกี่ยวกับกิจกำรดังต่อไปนี้  
หรอืกจิกำรทีม่สีภำพคลำ้ยคลงึกนั 

(๑) กำรธนำคำร 

(๒) กำรออมสนิ 

(๓) เครดติฟองซเิอร ์

(๔) กำรรบัรองหรอืรบัซือ้ตัว๋เงนิ 

(๕) กำรจดัหำมำซึ่งเงนิทุนแล้วให้ผู้อื่นกู้เงนินัน้ หรอืเอำเงนินัน้ซื้อหรือซื้อลด 
ซึง่ตัว๋เงนิหรอืตรำสำรเปลีย่นมอือื่น หรอืตรำสำรกำรเครดติ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๒๑ 

(๖) กำรซื้อ ขำย หรือแลกเปลี่ยนตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้หรือทรัพย์สิน  
เช่น พนัธบตัร หุ้น หุ้นกู้ หรอืตรำสำรพำณิชย ์หรอืกำรท ำหน้ำที่เป็นตวัแทน นำยหน้ำ 
ผูจ้ดักำร หรอืผูใ้หค้ ำแนะน ำเกีย่วกบักำรลงทุนในตรำสำรดงักล่ำว หรอืกำรจดัใหม้ตีลำด
หรอืสถำนทีอ่นัเป็นศนูยก์ลำงกำรซือ้ ขำย หรอืแลกเปลีย่นตรำสำรดงักล่ำว 

 

ขอ้ ๙  ให้กระทรวงคมนำคมมอี ำนำจและหน้ำที่เกี่ยวกบักจิกำรกำรรถไฟและ
กำรเดนิอำกำศ 

 

ข้อ ๑๐  ให้กระทรวงพัฒนำกำรแห่งชำติมีอ ำนำจและหน้ำที่เกี่ยวกบักิจกำร 
กำรชลประทำน และกำรขดุคลอง 

 

ขอ้ ๑๑๑  ใหก้ระทรวงมหำดไทยมอี ำนำจและหน้ำที่เกีย่วกบักจิกำรกำรรถรำง 
กำรประปำ กำรไฟฟ้ำ และกำรผลติเพื่อจ ำหน่ำยหรอืจ ำหน่ำยก๊ำซโดยระบบเสน้ท่อไปยงั
อำคำรต่ำง ๆ 

 

ขอ้ ๑๒  ให้กระทรวงเศรษฐกำรมอี ำนำจและหน้ำที่เกี่ยวกบักจิกำรประกนัภัย
และกำรคลงัสนิคำ้ หรอืกจิกำรทีม่สีภำพคลำ้ยคลงึกนั 

 

ขอ้ ๑๓  ใหร้ฐัมนตรมีอี ำนำจแต่งตัง้พนกังำนเจำ้หน้ำทีเ่พื่อปฏบิตักิจิกำรทีอ่ยู่ใน
อ ำนำจและหน้ำที่ของกระทรวงตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศของคณะปฏิวตัิฉบบันี้หรอื 
พระรำชกฤษฎกีำ แลว้แต่กรณี 

 

ข้อ ๑๔  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังอำจมอบหมำยให้ธนำคำร 
แห่งประเทศไทยเป็นผูด้ ำเนินกำรตำมทีก่ระทรวงกำรคลงัมอี ำนำจและหน้ำทีต่ำมประกำศ
ของคณะปฏวิตัฉิบบันี้ได ้

เมื่อรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรคลงัไดม้อบหมำยใหธ้นำคำรแห่งประเทศไทย
เป็นผูด้ ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งแลว้ ใหผู้ว้่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทยมอี ำนำจแต่งตัง้
พนักงำนธนำคำรแห่งประเทศไทยเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เพื่อปฏิบัติกิจกำรตำมที่
ธนำคำรแห่งประเทศไทยไดร้บัมอบหมำย 

                                                                                 

๑ มำตรำ ๑๓๑ แห่งพระรำชกฤษฎกีำแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำที่
ของส่วนรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
บญัญัติให้ประกำศของคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้แก้ไขค ำว่ำ 
“กระทรวงมหำดไทย” เป็น “กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม” เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกบั
กจิกำรประปำ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๒๒ 

ข้อ ๑๕  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจเข้ำไปในสถำน
ประกอบกจิกำรตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ ๓ หรอืขอ้ ๕ ในระหว่ำงเวลำท ำกำรเพื่อตรวจสอบให้
กำรเป็นไปตำมประกำศของคณะปฏวิตัิฉบบันี้ หรอืในกรณีที่มเีหตุอนัควรสงสยัว่ำมกีำร
กระท ำควำมผดิตำมประกำศของคณะปฏวิตัฉิบบันี้ พนักงำนเจำ้หน้ำที่มอี ำนำจยดึหรอื
อำยดัเอกสำรหรอืสิง่ของทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรกระท ำควำมผดิดงักล่ำว เพื่อประโยชน์ในกำร
ด ำเนินคดไีด ้

ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องพนักงำนเจำ้หน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ง ใหผู้ป้ระกอบกจิกำร
และผูม้หีน้ำทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกอบกจิกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนเจำ้หน้ำที่
ตำมสมควร 

 

ขอ้ ๑๖  ผูใ้ดฝ่ำฝืนขอ้ ๔ หรอืขอ้ ๕ ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบั
ไม่เกนิสองหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

ข้อ ๑๗  ผู้ได้รับอนุญำตหรือได้รับสัมปทำนตำมข้อ ๔ หรือผู้ได้รับอนุญำต 
ตำมข้อ ๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดตำมข้อ ๗ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน 
สองหมื่นบำท และในกรณีทีเ่ป็นควำมผดิต่อเน่ืองกนั ใหป้รบัอกีไม่เกนิวนัละหนึ่งพนับำท
ตลอดเวลำทีย่งัท ำกำรฝ่ำฝืนอยู่ 

 

ขอ้ ๑๘  ผู้ใดขดัขวำงหรอืไม่ให้ควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งปฏิบตัิ
หน้ำที่ตำมขอ้ ๑๕ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับำท 
หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

ขอ้ ๑๙  บรรดำเงื่อนไขที่รฐับำลได้ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
กจิกำรคำ้ขำยอนักระทบถงึควำมปลอดภยัหรอืผำสุกแห่งสำธำรณชน และใชบ้งัคบัอยู่ใน
วนัก่อนวนัทีป่ระกำศของคณะปฏวิตัฉิบบันี้ใชบ้งัคบั คงใชบ้งัคบัไดต่้อไป 

 

ขอ้ ๒๐  ใบอนุญำตหรอืสมัปทำนใหป้ระกอบกจิกำรคำ้ขำยอนัเป็นสำธำรณูปโภค
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกจิกำรค้ำขำยอนักระทบถึงควำมปลอดภยัหรอืผำสุกแห่ง
สำธำรณชน ซึง่ไดอ้อกใหก้่อนวนัทีป่ระกำศของคณะปฏวิตัฉิบบันี้ใชบ้งัคบั คงใชไ้ดต่้อไป
จนกว่ำจะสิน้อำยุ 

 

ข้อ  ๒๑  ให้ถือว่ำกิจกำรกำรประกันภัย  กำรคลังสินค้ำ กำรออมสิน 
เครดติฟองซเิอร ์เป็นกจิกำรทีร่ฐัมนตรไีดป้ระกำศตำมขอ้ ๕ แลว้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๒๓ 

ใหใ้บอนุญำตประกอบกจิกำรตำมวรรคหนึ่ง ซึง่ไดอ้อกใหก้่อนวนัทีป่ระกำศของ
คณะปฏวิตัฉิบบันี้ใชบ้งัคบั คงใชไ้ดต่้อไปจนกว่ำจะสิน้อำยุ 

 

ข้อ ๒๒  เมื่อรัฐมนตรีได้ประกำศให้กิจกำรตำมข้อ ๕ เป็นกิจกำรที่ต้อง 
ขออนุญำตเพิ่มขึ้นจำกที่ได้ประกำศไว้แล้ว ผู้ซึ่งประกอบกิจกำรอยู่ ในวันที่รฐัมนตรี
ประกำศก ำหนด ถำ้ประสงคจ์ะประกอบกจิกำรต่อไป ใหย้ื่นค ำขอรบัอนุญำตตำมประกำศ
ของคณะปฏิวัติฉบับนี้ภำยในหกสิบวัน นับแต่รฐัมนตรีประกำศก ำหนด เมื่อได้ยื่น 
ค ำขอรบัอนุญำตตำมประกำศของคณะปฏวิตัฉิบบันี้แลว้ ใหด้ ำเนินกจิกำรต่อไปไดจ้นกว่ำ
ผูอ้นุญำตไดแ้จง้ใหท้รำบถงึกำรไม่อนุญำต 

 

ข้อ ๒๓๒  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงพฒันำกำรแห่งชำติ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
และรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงเศรษฐกำร รกัษำกำรตำมประกำศของคณะปฏวิตัฉิบบันี้ 

 

ขอ้ ๒๔๓  ประกำศของคณะปฏวิตัฉิบบันี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศ
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๖ มกรำคม พุทธศกัรำช ๒๕๑๕ 

จอมพล ถ.  กติตขิจร 

หวัหน้ำคณะปฏวิตั ิ

                                                                                 

๒ มำตรำ ๑๓๑ แห่งพระรำชกฤษฎกีำแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำที่
ของส่วนรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
บญัญัติให้ประกำศของคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้แก้ไขค ำว่ำ 
“กระทรวงมหำดไทย” เป็น “กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม” เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกบั
กจิกำรประปำ 

๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๘๙/ตอนที ่๑๕/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๓/๒๗ มกรำคม ๒๕๑๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๒๔ 

*พระรำชกฤษฎกีำแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำทีข่องสว่นรำชกำร
ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔ 

 

มำตรำ ๑๓๑  ในประกำศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ ๕๘ ลงวนัที่ ๒๖ มกรำคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้แก้ไขค ำว่ำ “กระทรวงมหำดไทย” เป็น “กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิง่แวดลอ้ม” เฉพำะในสว่นทีเ่กีย่วกบักจิกำรประปำ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎกีำฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตัง้ส่วนรำชกำรขึ้นใหม่ 
โดยมภีำรกจิใหม่ ซึ่งได้มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบรหิำรและอ ำนำจหน้ำที่ 
ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้แล้ว  
และเนื่องจำกพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร 
รัฐมนตรีผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือผู้ซึ่ งปฏิบั ติห น้ำที่ ในส่วนรำชกำรเดิมมำเป็นของ 
ส่วนรำชกำรใหม่ โดยให้มีกำรแก้ไขบทบัญญัติต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกบัอ ำนำจหน้ำที ่
ทีโ่อนไปดว้ย  ฉะนัน้ เพื่ออนุวตัใิห้เป็นไปตำมหลกักำรที่ปรำกฏในพระรำชบญัญตัแิละ
พระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำยให้สอดคล้องกับ  
กำรโอนส่วนรำชกำร เพื่อให้ผู้เกี่ยวขอ้งมคีวำมชดัเจนในกำรใช้กฎหมำยโดยไม่ต้องไป
ค้นหำในกฎหมำยโอนอ ำนำจหน้ำที่ว่ำตำมกฎหมำยใดได้มีกำรโอนภำรกิจของ 
ส่วนรำชกำรหรือผู้รบัผิดชอบตำมกฎหมำยนัน้ไปเป็นของหน่วยงำนใดหรือผู้ใดแล้ว  
โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำยให้มีกำรเปลี่ยนชื่ อส่วนรำชกำร รัฐมนตร ี 
ผู้ด ำรงต ำแหน่งหรอืผู้ซึ่งปฏิบตัิหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้ตรงกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำที ่
และเพิ่มผู้แทนส่วนรำชกำรในคณะกรรมกำรให้ตรงตำมภำรกิจที่มีกำรตัดโอนจำก 
สว่นรำชกำรเดมิมำเป็นของสว่นรำชกำรใหม่ รวมทัง้ตดัสว่นรำชกำรเดมิทีม่กีำรยุบเลกิแลว้ 
ซึง่เป็นกำรแกไ้ขใหต้รงตำมพระรำชบญัญตัแิละพระรำชกฤษฎกีำดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้ง
ตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 

                                                                                 

๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้ำ ๖๖/๘ ตุลำคม ๒๕๔๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๒๕ 

พระรำชบญัญตั ิ

ว่ำดว้ยกำรจดัหำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกจิกำรขนส่งมวลชน 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๔ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เป็นปีที ่๕๒ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรใหม้กีฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัหำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกจิกำร
ขนสง่มวลชน 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรจัดหำ
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกจิกำรขนสง่มวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถ ัดจำกวนัประกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“กิจกำรขนส่งมวลชน” หมำยควำมว่ำ กำรจัดสร้ำง ขยำย บูรณะ ปรบัปรุง 

ซ่อมแซม และบ ำรุงรกัษำระบบขนสง่มวลชน กำรใหบ้รกิำรหรอืกำรอ ำนวยควำมสะดวก
แก่สำธำรณชนผูใ้ชห้รอืจะใชร้ะบบขนสง่มวลชน และกำรด ำเนินกจิกำรอื่นทีเ่กีย่วเน่ืองกบั
กจิกำรดงักล่ำว 

“ระบบขนส่งมวลชน” หมำยควำมว่ำ รถขนส่งมวลชน ทำงรถขนส่งมวลชน 
สถำนีรถขนส่งมวลชน ที่จอดรถขนส่งมวลชน ศูนย์ซ่อมบ ำรุง โรงเก็บของกำรเดนิรถ
ขนส่งมวลชน กำรจัดให้มีสถำนที่จอดยำนพำหนะของผู้โดยสำร ระบบพลังงำน  
ระบบควบคุม ระบบสญัญำณ ระบบจดัจ ำหน่ำยและเกบ็ค่ำโดยสำร ระบบควำมปลอดภยั 
                                                                                 

๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๔/ตอนที ่๗๒ ก/หน้ำ ๑/๑๖ พฤศจกิำยน ๒๕๔๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๒๖ 

ระบบระบำยอำกำศ ระบบระบำยน ้ ำ และระบบสื่อสำรที่ใช้ในกิจกำรขนส่งมวลชน  
และใหห้มำยควำมรวมถงึอำคำรและอุปกรณ์ของระบบดงักล่ำวดว้ย 

“รถขนส่งมวลชน” หมำยควำมว่ำ รถขนส่งผู้โดยสำรได้จ ำนวนมำกที่พ่วงกนั
เป็นขบวนและขบัเคลื่อนไปตำมทำงรถขนส่งมวลชน แต่ไม่รวมถึงรถขนส่งมวลชน
บำงเสน้ทำง หรอืบำงประเภททีร่ฐัมนตรปีระกำศก ำหนด 

“ทำงรถขนส่งมวลชน” หมำยควำมว่ำ รำงหรือทำงที่จดัสร้ำงขึ้นโดยเฉพำะ 
ส ำหรบัรถขนส่งมวลชนไม่ว่ำจะจดัสรำ้งอยู่บน เหนือ หรอืใต้พื้นดนิหรอืพืน้น ้ำ หรอืผ่ำน
ไปในอำคำรหรอืสิง่ปลกูสรำ้งใด ๆ กต็ำม 

“ภำระในอสงัหำรมิทรพัย์” หมำยควำมว่ำ ภำระที่ก่อขึน้ในอสงัหำรมิทรัพย์
อนัเป็นเหตุใหร้ฐัไดใ้ชป้ระโยชน์ในอสงัหำรมิทรพัยน์ัน้เพื่อกจิกำรขนสง่มวลชน 

“เงนิค่ำทดแทน” หมำยควำมว่ำ เงนิค่ำทดแทนภำระในอสงัหำริมทรพัย์ 
และให้หมำยควำมรวมถงึเงนิค่ำทดแทนอื่นดว้ย 

“หน่วยงำน” หมำยควำมว่ำ ส่วนรำชกำรและรฐัวสิำหกจิตำมกฎหมำยว่ำด้วย
วธิกีำรงบประมำณ รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ และหน่วยงำนอื่นของรฐั บรรดำทีม่อี ำนำจหน้ำที่
ด ำเนินกำรเกีย่วกบักจิกำรขนสง่มวลชน 

“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ” หมำยควำมว่ำ หัวหน้ำหน่วยงำน และผู้ซึ่งหัวหน้ำ
หน่วยงำนทีด่ ำเนินกำรแต่งตัง้ใหป้ฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม*รกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตัินี้ 
และใหม้อี ำนำจออกกฎกระทรวงและประกำศเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงและประกำศนัน้ เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้
บงัคบัได ้

 

มำตรำ ๕  ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมพระรำชบญัญัตินี้ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
เป็นเจำ้พนกังำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 

หมวด ๑ 

กำรจดัหำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกจิกำรขนสง่มวลชน 

   
 

มำตรำ ๖  ในกรณีที่หน่วยงำนใดมีควำมจ ำเป็นต้องใช้อสงัหำริมทรพัย์เพื่อ
ประโยชน์ในกำรด ำเนินกจิกำรขนส่งมวลชนโดยไม่จ ำเป็นต้องได้มำซึง่อสงัหำรมิทรพัย ์



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๒๗ 

ถำ้มไิดต้กลงกนัไวเ้ป็นอย่ำงอื่นใหด้ ำเนินกำรตำมบทแหง่พระรำชบญัญตันิี้ แต่ในกรณีทีม่ี
ควำมจ ำเป็นต้องไดม้ำซึง่อสงัหำรมิทรพัยใ์หด้ ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเวนคนื
อสงัหำรมิทรพัย ์

 

มำตรำ ๗  ในกำรด ำเนินกิจกำรขนส่งมวลชนโดยกำรจดัสร้ำง ขยำย บูรณะ 
หรอืปรบัปรุงอย่ำงใหญ่ ซึง่ระบบขนสง่มวลชน ใหห้น่วยงำนด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) จดัท ำรำยงำนกำรวเิครำะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มเพื่อปฏบิตัติำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรสง่เสรมิและรกัษำคุณภำพสิง่แวดลอ้มแห่งชำต ิ

(๒) จดัท ำรำยงำนกำรวเิครำะหผ์ลกระทบต่อระบบกำรจรำจรและผลทีจ่ะไดร้บั
จำกกำรด ำเนินกจิกำร ส ำหรบัหลกัเกณฑ ์วธิกีำร ระเบยีบปฏบิตั ิและกำรจดัท ำรำยงำน
กำรวิเครำะห์ผลกระทบดังกล่ำว ตลอดจนเอกสำรที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเสนอพร้อมกับ
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบนัน้ ให้เป็นไปตำมที่ร ัฐมนตรีประกำศก ำหนดใน
รำชกิจจำนุเบกษำ 

(๓) จดัท ำแผนด ำเนินกำร พรอ้มทัง้แผนที่โดยสงัเขปก ำหนดเขตที่จะจดัสรำ้ง 
ขยำย บรูณะ หรอืปรบัปรุงอย่ำงใหญ่ 

ให้หน่วยงำนเสนอรำยงำนและแผนด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งให้คณะกรรมกำร
จดัระบบกำรจรำจรทำงบกตำมกฎหมำยว่ำดว้ยคณะกรรมกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบก
พจิำรณำเพื่อเสนอควำมเหน็ประกอบกำรพจิำรณำของคณะรฐัมนตร ี

 

มำตรำ ๘  เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกจิกำรขนส่งมวลชนจะตรำพระรำชกฤษฎกีำ
ก ำหนดเขตทีด่นิในบรเิวณทีท่ีจ่ะด ำเนินกำรกไ็ด ้

ในพระรำชกฤษฎกีำก ำหนดเขตทีด่นิในบรเิวณทีท่ีจ่ะด ำเนินกำรตอ้งระบุ 
(๑) ควำมประสงคข์องกำรตรำพระรำชกฤษฎกีำ 

(๒) หน่วยงำนทีจ่ะด ำเนินกำร 

(๓) ก ำหนดเขตทีด่นิเท่ำทีจ่ ำเป็นในบรเิวณทีท่ีจ่ะด ำเนินกำร 

ให้มแีผนที่หรอืแผนผงัแสดงแนวเขตที่ดนิในบรเิวณที่ทีจ่ะด ำเนินกำรแนบท้ำย
พระรำชกฤษฎกีำ และใหถ้อืเป็นสว่นหนึ่งแห่งพระรำชกฤษฎกีำนัน้ 

พระรำชกฤษฎกีำเช่นว่ำนี้ใหใ้ชบ้งัคบัไดม้กี ำหนดสองปี หรอืตำมก ำหนดเวลำที่
ระบุไว้ในพระรำชกฤษฎีกำนัน้ แต่ต้องไม่เกินสี่ปี แล้วแต่จะเห็นว่ำจ ำเป็นเพื่อท ำกำร
ส ำรวจทีด่นิทีจ่ะด ำเนินกำรนัน้ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๒๘ 

มำตรำ ๙  เมื่อพระรำชกฤษฎกีำตำมมำตรำ ๘ มผีลใช้บงัคบัแลว้ ใหพ้นักงำน
เจ้ำหน้ำที่ปิดประกำศส ำเนำแห่งพระรำชกฤษฎีกำดงักล่ำวพรอ้มทัง้แผนที่ หรอืแผนผัง
ทำ้ยพระรำชกฤษฎกีำไวโ้ดยเปิดเผย ณ สถำนที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ทีท่ ำกำรของหน่วยงำนทีด่ ำเนินกำร 

(๒) ศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร ส ำนักงำนเขต และทีท่ ำกำรแขวง หรอืศำลำกลำง
จงัหวดั ทีว่่ำกำรอ ำเภอหรอืกิง่อ ำเภอ ทีท่ ำกำรก ำนนั และทีท่ ำกำรผูใ้หญ่บำ้น แห่งทอ้งที่
ทีอ่สงัหำรมิทรพัยน์ัน้ตัง้อยู่ แลว้แต่กรณี 

(๓) ส ำนกังำนทีด่นิกรุงเทพมหำนคร และส ำนกังำนทีด่นิกรุงเทพมหำนครสำขำ 
หรือส ำนักงำนที่ดินจังหวัด ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดสำขำ และส ำนักงำนที่ดินอ ำเภอ  
แห่งทอ้งทีท่ีอ่สงัหำรมิทรพัยน์ัน้ตัง้อยู่ แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๑๐  ภำยในก ำหนดอำยุแห่ งพระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๘  
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรส ำรวจเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภำพ 
ลักษณะและกำรเข้ำใช้ประโยชน์บน เหนือ หรือใต้พื้นดินหรือพื้นน ้ ำ ที่ จะก่อภำระ 
ในอสงัหำริมทรพัย์โดยไม่มีกำรเวนคืน และข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัอสงัหำรมิทรพัย์ที่จะต้อง
เวนคนื เพื่อกำรวำงแผนหรอืออกแบบกจิกำรขนสง่มวลชน 

เพื่อประโยชน์ในกำรส ำรวจตำมวรรคหนึ่ง ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรภำยในแนวเขตทีด่นิตำมแผนทีห่รอืแผนผงัทำ้ยพระรำชกฤษฎกีำ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เขำ้ไปตรวจตรำ เขำ้ไปใชส้อย หรอืเขำ้ครอบครองอสงัหำรมิทรพัยเ์ป็นกำร
ชัว่ครำวไดต้ำมควำมจ ำเป็น 

(๒) ขุด เจำะ ตัดฟันต้นไม้ หรอืรื้อถอนสิง่ปลูกสร้ำงที่มิใช่โรงเรอืน หรอืที่อยู่
อำศยัของบุคคลใด ๆ หรอืด ำเนินกำรอื่นใดเท่ำทีจ่ ำเป็นในอสงัหำรมิทรพัย ์ ในกำรนี้ ใหม้ี
อ ำนำจท ำลำยสิง่กดีขวำงหรอืเคลื่อนยำ้ยสิง่ของไดต้ำมควำมจ ำเป็น และเกบ็หิน ดนิ น ้ำ 
หรอืสิง่ต่ำง ๆ อนัจ ำเป็นแก่กำรส ำรวจเพื่อน ำไปใชเ้ป็นตวัอย่ำงในปรมิำณพอสมควร 

(๓) มหีนังสอืเรยีกใหเ้จำ้ของหรอืผูค้รอบครองอสงัหำรมิทรพัยน์ ำหนังสอืแสดง
สทิธใินทีด่นิ หรอืส ำเนำหนังสอืดงักล่ำวมำแสดง หรอืให้ขอ้เทจ็จรงิใด ๆ เกีย่วกบัสภำพ
ของอสังหำริมทรัพย์ ทรัพยสิทธิเหนืออสังหำริมทรัพย์ หรือสิทธิอื่นอันเกี่ยวกับ
อสงัหำรมิทรพัยข์องผูน้ัน้ 

ในกำรด ำเนินกำรตำม (๑) หรือ (๒) ให้ผู้ซึ่งปฏิบัติงำนร่วมกับพนักงำน
เจำ้หน้ำทีม่อี ำนำจด ำเนินกำรตำมทีพ่นกังำนเจำ้หน้ำทีม่อบหมำย และถำ้กำรด ำเนินกำรใด
ตอ้งกระท ำในโรงเรอืนหรอืทีอ่ยู่อำศยัของบุคคล หำกเจำ้ของหรอืผูค้รอบครองไม่ยนิยอม



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๒๙ 

จะต้องมีเจ้ำพนักงำนต ำรวจแห่งท้องที่เข้ำไปด้วยเพื่ อเป็นพยำน และจะต้องกระท ำ 
ในระหว่ำงเวลำพระอำทติยข์ึน้และพระอำทติยต์ก 

ก่อนกำรด ำเนินกำรตำม (๑) หรอื (๒) พนักงำนเจำ้หน้ำทีต่้องแจง้เป็นหนังสอื
ใหเ้จำ้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมำยซึง่อสงัหำรมิทรพัยท์รำบถงึกจิกรรมที่
จะต้องกระท ำและควำมจ ำเป็นทีไ่ม่สำมำรถหลกีเลีย่งไดน้ัน้ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสบิหำ้วนั 
เว้นแต่ในกรณีที่ไม่อำจติดต่อกบัเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยซึ่ง
อสงัหำริมทรพัย์ได้ ให้ประกำศให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยซึ่ง
อสงัหำริมทรพัย์นัน้ทรำบ โดยท ำเป็นหนังสอืปิดไว้ ณ ที่ที่อสงัหำริมทรพัย์นัน้ตัง้อยู่  
และ ณ ส ำนักงำนเขต หรอืที่ว่ำกำรอ ำเภอหรอืกิง่อ ำเภอ ที่ท ำกำรก ำนัน และที่ท ำกำร
ผูใ้หญ่บำ้น แห่งทอ้งทีท่ีอ่สงัหำรมิทรพัยน์ัน้ตัง้อยู่  ทัง้นี้ ใหแ้จง้ก ำหนดวนั เวลำ และกำร
ที่จะกระท ำนัน้ไว้ด้วย และให้ถือว่ำเจ้ำของหรอืผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยซึ่ง
อสงัหำรมิทรพัยน์ัน้ไดร้บัแจง้เมื่อล่วงพน้ระยะเวลำสบิหำ้วนันบัแต่วนัประกำศ 

ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมมำตรำนี้ พนกังำนเจำ้หน้ำทีห่รอืผูซ้ึง่ปฏบิตังิำนร่วมกบั
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่้องแสดงบตัรประจ ำตวัซึง่ออกโดยหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรต่อบุคคล
ซึง่เกีย่วขอ้ง 

ถ้ำกำรปฏิบัติของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือผู้ซึ่งปฏิบัติงำนร่วมกับพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำนี้ก่อให้เกดิควำมเสยีหำยใด ๆ เจ้ำของหรอืผู้ครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมำยซึ่งอสงัหำรมิทรพัย์หรอืผู้ทรงสทิธอิื่นมสีทิธไิด้รบัเงนิค่ำทดแทน ส ำหรบั
ควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้จำกหน่วยงำนทีด่ ำเนินกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๑๑  เมื่อพระรำชกฤษฎกีำตำมมำตรำ ๘ มผีลใชบ้งัคบัแลว้ ให้หน่วยงำน
ทีด่ ำเนินกำรมอี ำนำจใชท้ีด่นิดงัต่อไปนี้ในกำรด ำเนินกจิกำรขนส่งมวลชนของหน่วยงำน 
ทีด่ ำเนินกำรได ้

(๑) ที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินส ำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  
แต่พลเมืองเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนัน้ หรือได้เปลี่ยนแปลงสภำพจำกกำรเป็นที่ดิน
ส ำหรบัพลเมอืงใชร่้วมกนั และมไิดต้กเป็นกรรมสทิธิข์องผูใ้ด 

(๒) ที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินส ำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  
และพลเมืองยังใช้ประโยชน์ในที่ดินนัน้อยู่ แต่ได้มีกำรจัดที่ดินแปลงอื่นให้พลเมือง  
ใชร้่วมกนัแทน โดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๓๐ 

(๓) ที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินที่สงวนหรือหวงห้ำมไว้เพื่อ
สำธำรณประโยชน์หรอืเพื่อจะใหป้ระชำชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั ซึง่ทำงรำชกำรไม่ประสงค์
จะสงวน หรอืหวงหำ้มไวอ้กีต่อไป 

(๔) ทีด่นิอนัเป็นสำธำรณสมบตัขิองแผ่นดนิส ำหรบัใชเ้พื่อประโยชน์ของแผ่นดนิ
โดยเฉพำะหรือที่ดินที่ได้สงวนหรือหวงห้ำมไว้ตำมควำมต้องกำรของทำงรำชกำร  
และคณะรฐัมนตรไีดใ้หค้วำมเหน็ชอบแลว้ 

(๕) ที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดินซึ่งเป็นที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำ  
หรือที่ดินซึ่งมีผู้ เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมำเป็นของแผ่นดินโดยประกำรอื่น 
ตำมประมวลกฎหมำยทีด่นิ 

(๖) ที่ดินขององค์กำรของรัฐบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตัง้องค์กำร 
ของรฐับำลหรอืตำมกฎหมำยเฉพำะ และคณะรฐัมนตรไีดใ้หค้วำมเหน็ชอบแลว้ 

(๗) ที่วดั ที่ธรณีสงฆ์ หรอืที่ศำสนสมบตัิกลำง เมื่อมหำเถรสมำคมไม่ขดัขอ้ง 
และไดม้กีำรจ่ำยค่ำผำตกิรรมแลว้ 

 

มำตรำ ๑๒  ในกรณีที่มคีวำมจ ำเป็นต้องเวนคนือสงัหำรมิทรพัย์ ให้ถือว่ำ
พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที ่ด ินในบร ิเวณที ่ที ่จะด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๘  
เป็นพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัย ์

 

มำตรำ ๑๓  ในกรณีทีไ่ม่มคีวำมจ ำเป็นต้องเวนคนือสงัหำรมิทรพัย ์ใหพ้นกังำน
เจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจท ำควำมตกลงกบัเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย  
ซึ่งอสงัหำริมทรพัย์เพื่อก ำหนดลกัษณะภำระในอสงัหำริมทรพัย์ตำมควำมจ ำเป็น  
ของกำรด ำเนินกำรและก ำหนดเงนิค่ำทดแทนภำระในอสงัหำรมิทรพัยด์งักล่ำว แต่จะตกลง
ก ำหนดเงนิค่ำทดแทนเกนิกว่ำเงนิค่ำทดแทนที่คณะกรรมกำรตำมมำตรำ ๒๕ ก ำหนด
ไม่ได ้

ในกรณีทีม่กีำรตกลงก ำหนดลกัษณะภำระในอสงัหำรมิทรพัยแ์ละเงนิค่ำทดแทน
กนัไดต้ำมวรรคหนึ่ง ใหพ้นักงำนเจำ้หน้ำทีจ่่ำยเงนิค่ำทดแทนทัง้หมดใหแ้ก่เจำ้ของหรอื
ผูค้รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยซึ่งอสงัหำรมิทรพัย์ภำยในเก้ำสบิวนันับแต่วนัที่ท ำ
สญัญำก ำหนดภำระในอสงัหำรมิทรพัย ์

 

มำตรำ ๑๔  ในกรณีทีส่ำมำรถตกลงก ำหนดลกัษณะภำระในอสงัหำรมิทรพัยไ์ด ้
แต่ไม่อำจตกลงกนัไดใ้นเรื่องเงนิค่ำทดแทน หำกเจำ้ของหรอืผู้ครอบครองโดยชอบดว้ย



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๓๑ 

กฎหมำยซึง่อสงัหำรมิทรพัย์จะขอรบัเงนิค่ำทดแทนทีพ่นักงำนเจำ้หน้ำที่ก ำหนดไวต้ำม
มำตรำ ๑๓ ไปก่อนโดยสงวนสทิธิอุทธรณ์ต่อรฐัมนตรีตำมมำตรำ ๓๖ ก็ให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรท ำสญัญำก ำหนดลกัษณะภำระในอสงัหำรมิทรพัย์โดยมีเงื่อนไข
ดงักล่ำว แลว้จ่ำยเงนิค่ำทดแทนไปก่อนได ้

 

มำตรำ ๑๕  ในกรณีที่ดินที่จะก ำหนดลักษณะภำระในอสงัหำริมทรพัย์ตำม
มำตรำ ๑๓ มีหนังสอืแสดงสทิธิในที่ดิน ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีหนังสอืแจ้งพนักงำน
เจำ้หน้ำทีต่ำมประมวลกฎหมำยทีด่นิทรำบกำรท ำสญัญำก ำหนดภำระในอสงัหำรมิทรพัย์
และใหด้ ำเนินกำรจดทะเบยีนเพื่อก ำหนดลกัษณะภำระในอสงัหำรมิทรพัยใ์นหนงัสอืแสดง
สทิธใินทีด่นิ  ในกำรนี้ ใหย้กเวน้ค่ำธรรมเนียมตำมประมวลกฎหมำยทีด่นิ 

เพื่อประโยชน์ในกำรจดทะเบยีน ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมประมวลกฎหมำย
ทีด่นิมอี ำนำจเรยีกหนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิฉบบัเจำ้ของทีด่นิจำกผูย้ดึถอืไวไ้ด้ 

 

มำตรำ ๑๖  ในกรณีที่ดินที่จะก ำหนดลักษณะภำระในอสงัหำริมทรพัย์ตำม
มำตรำ ๑๓ ไม่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  ให้ห น่วยงำนที่ด ำเนินกำรแต่งตั ้ง
คณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่ งประกอบด้วยผู้อ ำนวยกำรเขต หรือนำยอ ำเภอหรือ
ปลดัอ ำเภอผูเ้ป็นหวัหน้ำประจ ำกิง่อ ำเภอ แลว้แต่กรณี แห่งทอ้งทีซ่ึง่ทีด่นิดงักล่ำวตัง้อยู่ 
พนักงำนที่ดนิอ ำเภอหรอืพนักงำนที่ดนิกิง่อ ำเภอ ผู้ใหญ่บ้ำนในท้องที่ซึ่งที่ดนิดงักล่ำว
ตัง้อยู่ และผูแ้ทนของหน่วยงำนทีด่ ำเนินกำรเพื่อด ำเนินกำรสอบสวนใหท้รำบถงึผูม้สีทิธิ
ในที่ดินดงักล่ำว เมื่อทรำบถึงผู้มีสทิธิในที่ดินแล้วจึงให้ด ำเนินกำรจ่ำยเงนิค่ำทดแทน
ต่อไป 

ในกำรสอบสวนเพื่อทรำบถงึผูม้สีทิธใินทีด่นิตำมวรรคหนึ่ง ใหน้ ำบทบญัญตัแิห่ง
ประมวลกฎหมำยทีด่นิเกีย่วกบักำรรงัวดัทีด่นิและกำรออกหนังสอืแสดงสทิธใินทีด่นิมำใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๗  เมื่อไดจ้ดทะเบยีนก ำหนดลกัษณะภำระในอสงัหำรมิทรพัยแ์ลว้ 
ใหอ้สงัหำรมิทรพัยน์ัน้ตกอยู่ภำยใต้ภำระในอสังหำรมิทรพัยโ์ดยไม่มกี ำหนดเวลำนับแต่
วนัทีจ่ดทะเบยีนเป็นตน้ไป เวน้แต่จะไดจ้ดทะเบยีนก ำหนดเวลำเป็นอย่ำงอื่น 

เจำ้ของอสงัหำรมิทรพัยจ์ะท ำกำรใด ๆ อนัจะเป็นเหตุใหก้ำรใชป้ระโยชน์ของรฐั
ตำมภำระในอสงัหำรมิทรพัยล์ดลงหรอืเสื่อมควำมสะดวกไม่ได ้เวน้แต่จะได้รบัอนุญำต
เป็นหนังสอืจำกพนักงำนเจำ้หน้ำที่ และในกำรอนุญำตนัน้พนักงำนเจำ้หน้ำทีจ่ะก ำหนด
เงื่อนไขอย่ำงใดดว้ยหรอืไม่กไ็ด ้



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๓๒ 

กำรจ ำหน่ำยหรอืแบ่งแยกอสงัหำรมิทรพัย์ทีต่กอยู่ภำยใต้ภำระในอสงัหำรมิทรพัย์
ไม่เป็นเหตุใหภ้ำระในอสงัหำรมิทรพัยน์ัน้สิน้สดุลง 

 

มำตรำ ๑๘  ภำระในอสงัหำรมิทรพัยซ์ึ่งไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ หำกมไิด้ใชต้ำม
วตัถุประสงค์ภำยในสบิปี เจ้ำของอสงัหำรมิทรพัย์มสีทิธขิอให้จดทะเบยีนเลกิภำระใน
อสงัหำรมิทรพัยน์ัน้ได ้

หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขกำรขอให้จดทะเบยีนเลกิภำระในอสงัหำรมิทรพัย ์
และกำรเรียกคืนค่ำทดแทนจำกเจ้ำของอสังหำริมทรัพย์ให้ เป็นไปตำมที่ก ำหนด 
ในกฎกระทรวง 

ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๑๕ มำใช้บังคับกับกำรจดทะเบียนเลิกภำระใน
อสงัหำรมิทรพัยโ์ดยอนุโลม 

 

หมวด ๒ 

กำรเขำ้ใชอ้สงัหำรมิทรพัยใ์นกรณีมคีวำมจ ำเป็นและเร่งดว่น 

   
 

มำตรำ ๑๙  ในกรณีทีห่น่วยงำนทีด่ ำเนินกำรเหน็ว่ำในกำรด ำเนินกจิกำรขนสง่มวลชน
ทีไ่ดม้กีำรตรำพระรำชกฤษฎกีำตำมมำตรำ ๘ แลว้ หำกเนิ่นชำ้ไปจะเป็นอุปสรรคอย่ำงมำก
ต่อกำรด ำเนินกิจกำรดังกล่ำว ให้คณะรัฐมนตรีมีอ ำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
ก ำหนดใหก้ำรเขำ้ใชอ้สงัหำรมิทรพัยน์ัน้เป็นกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นและเร่งด่วนได้ 

เมื่อได้มีประกำศตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจเข้ำใช้
อสังหำริมทรัพย์ได้แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมำยซึ่งอสังหำริมทรัพย์นัน้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำหกสิบวัน และพนักงำน
เจำ้หน้ำทีต่้องจดัใหม้กีำรจ่ำยหรอืวำงเงนิค่ำทดแทนทีก่ ำหนดก่อน และใหน้ ำบทบญัญตัิ
มำตรำ ๒๒ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ให้น ำบทบญัญัตมิำตรำ ๑๐ วรรคสี ่วรรคห้ำ และวรรคหก มำใชบ้งัคบักบักำร
ด ำเนินกำรของพนกังำนเจำ้หน้ำทีต่ำมมำตรำนี้ดว้ยโดยอนุโลม 

 

หมวด ๓ 

กำรก ำหนดภำระในอสงัหำรมิทรพัย ์

   
 

มำตรำ ๒๐  ในกรณีที่ทรำบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบักำรก ำหนดลกัษณะภำระใน
อสงัหำรมิทรพัย์ที่จ ำเป็นส ำหรบักิจกำรขนส่งมวลชนแล้ว แต่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่และ



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๓๓ 

เจำ้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมำยซึง่อสงัหำรมิทรพัยไ์ม่อำจตกลงกนัไดใ้น
เรื่องกำรก ำหนดลกัษณะภำระในอสงัหำรมิทรพัยห์รอืในเรื่องเงนิค่ำทดแทน ซึง่มิใช่กรณี
ตำมมำตรำ ๑๔ ใหต้รำพระรำชบญัญตักิ ำหนดภำระในอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกจิกำรขนส่ง
มวลชน โดยให้ระบุที่ ดินหรืออสังหำริมทรัพย์อื่นที่ต้องตกอยู่ภำยใต้ภำระใน
อสงัหำรมิทรพัย ์และลกัษณะของภำระในอสงัหำรมิทรพัย ์พรอ้มทัง้รำยชื่อเจำ้ของหรอื
ผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมำยซึง่อสงัหำรมิทรพัย ์

ให้มีแผนที่หรือแผนผังแสดงเขตที่ดินหรืออสังหำริมทรพัย์อื่นที่ต้องตกอยู่
ภำยใต้ภำระในอสงัหำรมิทรพัย์ ต ำแหน่ง ระดบั เนื้อที่ และบรเิวณที่ต้องใช้เพื่อกจิกำร
ขนส่งมวลชนอย่ำงชัดเจนไว้ท้ำยพระรำชบัญญัติตำมวรรคหนึ่ง และให้ถือว่ำแผนที่ 
หรอืแผนผงัเป็นสว่นหนึ่งแห่งพระรำชบญัญตันิัน้ 

เขตทีด่นินัน้ตอ้งปักหลกัหมำยเขตไวโ้ดยชดัเจนก่อนทีจ่ะออกพระรำชบญัญตั ิ

 

มำตรำ ๒๑  ใหท้ีด่นิหรอือสงัหำรมิทรพัยอ์ื่นในเขตตำมแผนทีห่รอืแผนผงัท้ำย
พระรำชบญัญตักิ ำหนดภำระในอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกจิกำรขนส่งมวลชนตำมมำตรำ ๒๐ 
ตกอยู่ภำยใต้ภำระในอสงัหำริมทรพัย์นับแต่วนัที่พระรำชบญัญัติดงักล่ำวใช้บ ังคบั 
แต่หน่วยงำนทีด่ ำเนินกำรจะมสีทิธเิขำ้ใชท้ีด่นิหรอือสงัหำรมิทรพัยอ์ื่นนัน้ได ้กต่็อเมื่อได้
จ่ำยหรอืวำงเงนิค่ำทดแทนตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตันิี้แลว้ 

เพื่ อเป็นหลักฐำนทำงทะเบียน ให้จดทะเบียนก ำห นดลักษณะภำระใน
อสงัหำรมิทรพัย์ตำมพระรำชบญัญัติก ำหนดภำระในอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกิจกำรขนส่ง
มวลชนตำมมำตรำ ๒๐ และใหน้ ำบทบญัญตัมิำตรำ ๑๕ และมำตรำ ๑๖ มำใช้บงัคบักบั
กำรจดทะเบยีนก ำหนดลกัษณะภำระในอสงัหำรมิทรพัยต์ำมมำตรำนี้ดว้ยโดยอนุโลม 

ใหน้ ำมำตรำ ๑๗ มำใชบ้งัคบักบักำรก ำหนดภำระในอสงัหำรมิทรพัยต์ำมมำตรำนี้ 
 

มำตรำ ๒๒  เมื่อพระรำชบญัญัติก ำหนดภำระในอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกิจกำร
ขนสง่มวลชนตำมมำตรำ ๒๐ มผีลใชบ้งัคบัแลว้ ใหพ้นกังำนเจำ้หน้ำทีม่หีนงัสอืแจง้ใหผู้ม้ ี
สทิธไิดร้บัเงนิค่ำทดแทนตำมมำตรำ ๒๖ มำรบัเงนิค่ำทดแทนตำมทีค่ณะกรรมกำรตำม
มำตรำ ๒๕ ก ำหนด  ทัง้นี้ ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ซึง่ตอ้งไม่เกนิเกำ้สบิวนันบัแต่วนัที่
พระรำชบญัญตักิ ำหนดภำระในอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกจิกำรขนสง่มวลชนฉบบันัน้ใชบ้งัคบั 

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่ำทดแทนผู้ใดไม่มำรับเงินค่ำทดแทนภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดหรือในกรณีที่ไม่อำจจ่ำยเงินค่ำทดแทนให้แก่ผู้มีสทิธิได้รบัเง ิน
ค่ำทดแทนรำยใดได้เพรำะมีปัญหำเกี่ยวกบักรรมสทิธิห์รอืสทิธิอื่นในอสงัหำรมิทรพัย ์



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๓๔ 

ที่ต้องก ำหนดภำระอสังหำริมทรัพย์ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่วำงเงินค่ำทดแทนไว้ 
ตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดตำมมำตรำ ๒๔ โดยพลนั 

 

มำตรำ ๒๓  ในกรณีที่มีกำรจ ำนอง บุริมสทิธิ หรอืทรัพยสทิธิอย่ำงอื่นเหนือ
อสงัหำรมิทรพัยท์ีต่กอยู่ภำยใต้ภำระในอสงัหำรมิทรพัย ์ใหพ้นักงำนเจำ้หน้ำทีม่หีนังสอื
แจง้ให้ผู้รบัจ ำนอง ผู้ทรงบุรมิสทิธ ิหรอืผู้รบัประโยชน์จำกทรพัยสทิธดิงักล่ำวมำขอรบั
ช ำระหนี้ หรอืรบัชดใชจ้ำกเงนิค่ำทดแทนส ำหรบัอสงัหำรมิทรพัยน์ัน้ภำยในหกสบิวนันบัแต่
วนัที่ได้รบัแจ้ง และในระหว่ำงนัน้ยังมิให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จ่ำยเงินค่ำทดแทนให้แก่
เจำ้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมำยซึง่อสงัหำรมิทรพัย ์แต่พนกังำนเจำ้หน้ำที่
จะจ่ำยเงนิใหแ้ก่ผูร้บัจ ำนอง ผูท้รงบุรมิสทิธ ิหรอืผูร้บัประโยชน์จำกทรพัยสทิธดิงักล่ำวได้
กต่็อเมื่อคู่กรณีตกลงกนัไดแ้ลว้ ถ้ำยงัมปัีญหำโตแ้ยง้กนัอยู่ ใหพ้นักงำนเจำ้หน้ำทีว่ำงเงนิ
ค่ำทดแทนไวต้ำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดตำมมำตรำ ๒๔ โดยพลนั 

ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๑๐ วรรคสี่ มำใช้บังคับกับกำรแจ้งของพนักงำน
เจำ้หน้ำทีต่ำมวรรคหนึ่งดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๒๔  ในกรณีทีจ่ะต้องมกีำรวำงเงนิค่ำทดแทน ใหก้ระท ำโดยกำรน ำเงนิ
ไปวำงต่อศำลหรอืส ำนักงำนวำงทรพัย์ หรอืฝำกไวก้บัธนำคำรซึ่งเป็นรฐัวสิำหกจิในชื่อ
ของผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่ำทดแทนโดยแยกฝำกเป็นบญัชเีฉพำะรำย และถ้ำมดีอกเบีย้หรอื
ดอกผลใดเกดิขึน้เนื่องจำกเงนินัน้ ใหต้กเป็นสทิธแิก่ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่ำทดแทนนัน้ดว้ย 

เมื่อพนักงำนเจำ้หน้ำทีน่ ำเงนิค่ำทดแทนไปวำงตำมวรรคหนึ่งแลว้ ใหพ้นักงำน
เจ้ำหน้ำที่มีหนังสอืแจ้งให้ผู้มีสทิธิได้รบัเงนิค่ำทดแทนนัน้ทรำบโดยพลนั โดยส่งทำง
ไปรษณียต์อบรบั 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรน ำเงินค่ำทดแทนไปวำงต่อศำลหรอืส ำนักงำนวำงทรพัย ์
หรอืฝำกไว้กบัธนำคำรซึ่งเป็นรฐัวสิำหกจิ และวธิกีำรรอ้งขอรบัเงนิค่ำทดแทนดงักล่ำว 
ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

หมวด ๔ 

เงนิค่ำทดแทน 

   
 

มำตรำ ๒๕  ภำยในสำมสบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระรำชกฤษฎกีำตำมมำตรำ ๘ ใชบ้งัคบั 
หรือภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติก ำหนดภำระในอสงัหำริมทรัพย ์
เพื่อกจิกำรขนส่งมวลชนใช้บงัคบัในกรณีที่มีกำรใช้บงัคบัพระรำชบญัญัติก ำหนดภำระ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๓๕ 

ในอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกจิกำรขนสง่มวลชนตำมมำตรำ ๒๐ โดยไม่มกีำรตรำพระรำชกฤษฎกีำ
ตำมมำตรำ ๘  ให้ รัฐมนตรีผู้ ร ักษ ำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำห รือรัฐมนตร ี
ผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติ แล้วแต่กรณี แต่งตัง้คณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่ ง
ประกอบดว้ยผูแ้ทนของหน่วยงำนทีด่ ำเนินกำรหนึ่งคน ผูแ้ทนกระทรวงกำรคลงัหนึ่งคน 
ผูแ้ทนกรมทีด่นิหนึ่งคน ผูแ้ทนสภำท้องถิ่นทีเ่กีย่วขอ้งแห่งละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตัง้อีกไม่เกินสำมคน ซึ่ งต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมช ำนำญเกี่ยวกับ
วศิวกรรมศำสตร ์ธรณีวทิยำ หรอืมคีวำมรูค้วำมช ำนำญในกำรประเมนิรำคำอสงัหำรมิทรพัย์ 
เพื่อท ำหน้ำทีก่ ำหนดจ ำนวนเงนิค่ำทดแทน 

 

มำตรำ ๒๖  เงนิค่ำทดแทนนัน้ ใหก้ ำหนดใหแ้ก่ 
(๑) เจำ้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมำยซึง่ทีด่นิทีย่งั

ไม่มเีอกสำรแสดงกรรมสทิธิอ์นัตอ้งตกอยู่ภำยใตภ้ำระในอสงัหำรมิทรพัย ์

(๒) เจำ้ของโรงเรอืนหรอืสิง่ปลกูสรำ้งอย่ำงอื่นทีม่อียู่ในทีด่นิในวนัทีพ่ระรำชกฤษฎกีำ
ตำมมำตรำ ๘ มีผลใช้บังคับ หรือได้ปลูกสร้ำงขึ้นภำยหลังโดยได้ รับอนุญำตจำก
หน่วยงำนที่ด ำเนินกำรหำกโรงเรือนหรือสิง่ปลูกสร้ำงนัน้ต้องถูกรื้อถอนไป เนื่องจำก 
ตกอยู่ภำยใตภ้ำระในอสงัหำรมิทรพัย ์

(๓) บุคคลผู้ เสียสิทธิในกำรใช้อสังหำริมทรัพย์ที่ตกอยู่ภำยใต้ภำระใน
อสังหำริมทรัพย์ ในกรณีที่บุคคลเช่นว่ำนัน้ได้จ่ำยค่ำใช้สิทธิดังกล่ำวให้แก่เจ้ำของ
อสงัหำรมิทรพัยท์ีต่้องตกอยู่ภำยใตภ้ำระในอสงัหำรมิทรพัยน์ัน้แลว้ 

(๔) ผู้เช่ำที่ดนิ โรงเรอืน หรอืสิง่ปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นในที่ดนิที่ต้องตกอยู่ภำยใต้
ภำระในอสงัหำรมิทรพัย์  ทัง้นี้ กำรเช่ำนัน้ต้องมีหลกัฐำนเป็นหนังสอื ซึ่งได้ท ำไว้ก่อน
วนัที่พระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๘ มีผลใช้บังคบั หรือได้ท ำขึ้นภำยหลงัโดยได้รบั
อนุญำตจำกหน่วยงำนที่ด ำเนินกำร และกำรเช่ำนัน้ยงัมไิด้ระงับไปในวนัที่หน่วยงำนที่
ด ำเนินกำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้เข้ำใช้ที่ดิน โรงเรอืน หรอืสิง่ปลูกสร้ำงดังกล่ำว  
แต่เงนิค่ำทดแทนในกำรเช่ำนี้พงึก ำหนดใหเ้ฉพำะทีผู่เ้ช่ำไดเ้สยีหำยจรงิโดยเหตุทีเ่สยีสทิธิ
กำรใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ โรงเรอืน สิง่ปลูกสรำ้งอย่ำงอื่น หรอืต้องออกจำกทีด่นิ โรงเรอืน 
สิง่ปลกูสรำ้งอย่ำงอื่นก่อนสญัญำเช่ำระงบั 

(๕) เจำ้ของต้นไมย้นืตน้ทีข่ ึน้อยู่ในทีด่นิในวนัทีพ่ระรำชกฤษฎกีำตำมมำตรำ ๘ 
มผีลใชบ้งัคบั หำกต้นไมย้นืต้นนัน้ต้องถูกตดัฟันออกไปเนื่องจำกทีด่ินต้องตกอยู่ภำยใต้
ภำระในอสงัหำรมิทรพัย ์



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๓๖ 

(๖) องคก์ำรของรฐัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัตัง้องคก์ำรของรฐับำล หรอืตำม
กฎหมำยเฉพำะในกรณีที่กำรด ำเนินกิจกำรขององค์กำรของรัฐบำลนัน้ได้รับกำร
กระทบกระเทอืน 

 

มำตรำ ๒๗  ในกรณีทีก่ำรเขำ้ใชอ้สงัหำรมิทรพัยก์่อใหเ้กดิภำระแก่เจำ้ของหรอื
ผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมำยน้อยจนถอืไดว้่ำไม่ท ำใหก้ำรใชส้อยอสงัหำรมิทรพัย์
นัน้ของเจำ้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมำยต้องลดน้อยลง ไม่ต้องจ่ำยเงนิ
ค่ำทดแทนให ้

หลกัเกณฑ์กำรวนิิจฉัยว่ำภำระที่เกิดขึน้แก่อสงัหำรมิทรพัย์นัน้ถือว่ำไม่ท ำให้
กำรใชส้อยอสงัหำรมิทรพัยน์ัน้ตอ้งลดน้อยลง ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๒๘  ในกรณีทีก่ำรเขำ้ใชอ้สงัหำรมิทรพัยจ์ะมผีลท ำใหเ้จำ้ของกรรมสทิธิ ์
ที่ดินหรอืผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยซึ่งที่ดนิที่ยงัไม่มเีอกสำรแสดงกรรมสทิธิ ์
หรอืเจำ้ของอสงัหำรมิทรพัย์อื่นที่จะต้องตกอยู่ภำยใต้ภำระในอสงัหำรมิทรพัย์ไม่อำจใช้
สอยอสงัหำรมิทรพัยน์ัน้ไดต้ำมปกต ิเจำ้ของหรอืผูค้รอบครองอำจรอ้งขอต่อหน่วยงำนที่
ด ำเนินกำรให้จดัซื้อหรือเวนคืนอสงัหำริมทรพัย์นัน้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเวนคืน
อสงัหำรมิทรพัย ์

เพื่อประโยชน์ในกำรวินิจฉัยเบื้องต้นของหน่วยงำนที่ด ำเนินกำร หลกัเกณฑ์
กำรวนิิจฉยัว่ำภำระทีเ่กดิแก่อสงัหำรมิทรพัยล์กัษณะใดทีอ่ำจถอืไดว้่ำท ำใหไ้ม่อำจใชส้อย
อสงัหำรมิทรพัยไ์ดต้ำมปกตใิหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่หน่วยงำนที่ด ำเนินกำรไม่ยอมจดัซื้อหรอืเวนคืนตำมค ำร้องขอของ
บุคคลตำมวรรคหนึ่ง บุคคลดงักล่ำวมสีทิธอิุทธรณ์ต่อรฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชกฤษฎกีำ
ตำมมำตรำ ๘ หรอืรฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตัิก ำหนดภำระในอสงัหำรมิทรพัย์
เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชนตำมมำตรำ ๒๐ ภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
เป็นหนังสอืจำกหน่วยงำนที่ด ำเนินกำร  ทัง้นี้  ให้รฐัมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้น
ภำยในหนึ่งร้อยยี่สบิวนันับแต่วนัที่ได้รบัค ำอุทธรณ์  มฉิะนัน้ให้ถือว่ำรฐัมนตรวีนิิจฉัย 
ใหจ้ดัซือ้หรอืเวนคนืตำมค ำรอ้งขอในวรรคหนึ่ง 

ค ำวนิิจฉยัของรฐัมนตรใีหเ้ป็นทีส่ดุ 

 

มำตรำ ๒๙  หลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำทดแทนให้เป็นไป
ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  ทัง้นี้ ให้ค ำนึงถึงลกัษณะ และควำมมำกหรือน้อยของ
ขอ้จ ำกดัสทิธอินัเป็นภำระในอสงัหำรมิทรพัยอ์นัพงึมขีึน้แก่อสงัหำรมิทรพัยน์ัน้ดว้ย  

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๓๗ 

มำตรำ ๓๐  ภำยใต้บังคบัมำตรำ ๒๙ เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ผู้มีสทิธิ
ไดร้บัเงนิค่ำทดแทนและประโยชน์สำธำรณะ ให้คณะกรรมกำรตำมมำตรำ ๒๕ ก ำหนด
จ ำนวนเงนิค่ำทดแทนโดยค ำนึงถงึ 

(๑) รำคำของอสงัหำรมิทรพัย์ ณ วนัที่คณะกรรมกำรตำมมำตรำ ๒๕ ก ำหนด
เงนิค่ำทดแทน 

(๒) ขนำด ทีต่ัง้ สภำพและลกัษณะกำรใชป้ระโยชน์ในอสงัหำรมิทรพัยท์ีเ่จำ้ของ 
หรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมำยอำจมไีด ้

(๓) สภำพกำรใชท้ีด่นิในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัทีด่นินัน้ 

(๔) สภำพและลกัษณะของภำระอนัพงึมขีึน้แก่อสงัหำรมิทรพัยน์ัน้เนื่องจำก
กำรด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงคข์องกำรเขำ้ใชอ้สงัหำรมิทรพัย์ 

(๕) ผลประโยชน์หรอืควำมเสยีหำยที่เจ้ำของหรอืผู้ครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมำยซึ่งอสงัหำริมทรพัย์ได้รบัจำกกำรด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงค์ของกำรเข้ำใช้
อสงัหำรมิทรพัยใ์นขณะนัน้ 

ขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัอสงัหำรมิทรพัย์ตำม (๒) หรอื (๓) ให้ถือขอ้เทจ็จรงิตำมที่
เป็นอยู่ในวนัที่พระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๘ ใช้บงัคบั หรือในวนัที่พระรำชบญัญัติ
ก ำหนดภำระในอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกจิกำรขนส่งมวลชนใชบ้งัคบัในกรณีทีม่กีำรใชบ้งัคบั
พระรำชบญัญตักิ ำหนดภำระในอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกจิกำรขนส่งมวลชนตำมมำตรำ ๒๐ 
โดยไม่มกีำรตรำพระรำชกฤษฎกีำตำมมำตรำ ๘ แลว้แต่กรณี 

ถ้ำกำรงำนหรอืกจิกำรอย่ำงใดที่ท ำไปในกำรด ำเนินกำรตำมวตัถุประสงค์ของ
กำรเขำ้ใชอ้สงัหำรมิทรพัยใ์ดท ำใหอ้สงัหำริมทรพัยน์ัน้มรีำคำสงูขึน้ คณะกรรมกำรตำม
มำตรำ ๒๕ จะลดหย่อนหรอืยกเวน้ไม่ก ำหนดเงนิค่ำทดแทนแก่อสงัหำรมิทรพัยน์ัน้กไ็ด ้
แต่ไม่ใหถ้อืว่ำรำคำอสงัหำรมิทรพัยท์ีท่วขี ึน้นัน้สงูไปกว่ำจ ำนวนเงนิค่ำทดแทนเพื่อจะให้
เจำ้ของ หรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมำยกลบัต้องใชเ้งนิใหอ้กี แต่ถ้ำกำรดงักล่ำว
ท ำใหอ้สงัหำรมิทรพัยน์ัน้รำคำลดลง ใหก้ ำหนดเงนิค่ำทดแทนโดยค ำนึงถงึรำคำทีล่ดลง  
ทัง้นี้ คณะกรรมกำรดงักล่ำวตอ้งใหเ้หตุผลแห่งกำรนัน้ดว้ย 

 

มำตรำ ๓๑  กำรก ำหนดเงนิค่ำทดแทนส ำหรบัโรงเรอืนหรอืสิง่ปลูกสรำ้งอย่ำงอื่น
ทีม่อียู่ในทีด่นินัน้ในวนัทีพ่ระรำชกฤษฎกีำใชบ้งัคบัทีต่อ้งถูกรือ้ถอนไปเน่ืองจำกทีด่นิอนั
เป็นที่ตัง้ของโรงเรอืนหรอืสิง่ปลูกสรำ้งนัน้ตกอยู่ภำยใต้ภำระในอสงัหำรมิทรพัย์ ให้น ำ
หลกัเกณฑต์ำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัยม์ำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๓๘ 

มำตรำ ๓๒  ในกรณีทีร่ฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชกฤษฎกีำตำมมำตรำ ๘ 
หรอืรฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตักิ ำหนดภำระในอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกจิกำร
ขนส่งมวลชนตำมมำตรำ ๒๐ แลว้แต่กรณี เหน็ว่ำเงนิค่ำทดแทนทีไ่ดก้ ำหนด หรอืไดจ้่ำย
ไปแล้วทัง้หมด หรือบำงส่วนไม่เป็นธรรมแก่บุคคลตำมมำตรำ ๒๖ เนื่องจำกปรำกฏ
ภำยหลงัว่ำ ขอ้เท็จจรงิที่ใช้ในกำรก ำหนดเงนิค่ำทดแทนนัน้คลำดเคลื่อน รฐัมนตรโีดย
อนุมตัขิองคณะรฐัมนตรมีอี ำนำจสัง่ใหค้ณะกรรมกำรตำมมำตรำ ๒๕ หรอืคณะกรรมกำร
ที่แต่งตัง้ขึ้นใหม่ตำมหลักเกณฑ์ในมำตรำ ๒๕ แก้ไขจ ำนวนเงินค่ำทดแทนกำรใช้
ประโยชน์ในอสงัหำรมิทรพัยเ์สยีใหม่ตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีค่ณะรฐัมนตรอีนุมตัไิด ้
และให้ถือว่ำจ ำนวนเงนิค่ำทดแทนที่แก้ไขแล้วเป็นจ ำนวนเงนิค่ำทดแทนที่ก ำหนดใหม่
แทนจ ำนวนค่ำทดแทนเดมิ 

ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีหนังสือภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ก ำหนด
จ ำนวนเงินค่ำทดแทนใหม่ แจ้งให้ผู้มีสิทธิมำรบัค่ำทดแทนส่วนที่เพิ่มขึ้น และให้น ำ 
มำตรำ ๒๒ วรรคสอง และมำตรำ ๓๔ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ถ้ำกำรสัง่ให้แก้ไขตำมวรรคหนึ่ง มผีลเป็นคุณแก่บุคคลตำมมำตรำ ๒๖ บุคคลใด
มำครัง้หนึ่งแลว้ จะสัง่ใหแ้กไ้ขเพื่อบุคคลนัน้อกีไม่ได้ 

 

มำตรำ ๓๓  ในกรณีที่รฐัมนตรผีู้รกัษำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำที่ออกตำม
มำตรำ ๘ หรอืรฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตัิก ำหนดภำระในอสงัหำรมิทรพัย์
เพื่อกจิกำรขนส่งมวลชนตำมมำตรำ ๒๐ เหน็ว่ำ จ ำนวนเงนิค่ำทดแทนที่จะใหแ้ก่บุคคล
ตำมมำตรำ ๒๖ ซึ่งคณะกรรมกำรตำมมำตรำ ๒๕ ได้ก ำหนดไว้นัน้สูงเกนิไป โดยมไิด้
เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ตำมมำตรำ ๒๙ หรอืมำตรำ ๓๐ ให้รฐัมนตรดีงักล่ำวมีอ ำนำจ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) สัง่ใหค้ณะกรรมกำรดงักล่ำวพจิำรณำทบทวนกำรก ำหนดจ ำนวนเงนิค่ำทดแทน
เช่นว่ำนัน้ใหม่ หรอื 

(๒) แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดใหม่ตำมหลกัเกณฑใ์นมำตรำ ๒๕ ใหป้ฏบิตัหิน้ำที่
แทนคณะกรรมกำรชุดเดมิ 

 

มำตรำ ๓๔  ในกรณีที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จ่ ำยเงินค่ำทดแทนล่ำช้ำกว่ำ
ก ำหนดเวลำตำมมำตรำ ๑๓ หรอืวำงเงนิค่ำทดแทนล่ำช้ำกว่ำก ำหนดเวลำตำมมำตรำ ๒๒ 
ให้ผู้มีสทิธไิด้รบัค่ำทดแทนได้รบัดอกเบี้ยในอตัรำสูงสุดของดอกเบี้ยเงนิฝำกประเภท  
ฝำกประจ ำของธนำคำรออมสนิในจ ำนวนเงนิดงักล่ำวนับแต่วนัที่พ้นก ำหนดเวลำกำร
จ่ำยเงนิค่ำทดแทน หรอืวำงเงนิค่ำทดแทน 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๓๙ 

มำตรำ ๓๕  กำรรอ้งขอรบัเงนิค่ำทดแทนทีว่ำงไวต้ำมพระรำชบญัญตันิี้ ใหร้อ้งขอ
ภำยในสบิปีนบัแต่วนัทีม่กีำรวำงเงนิ ถำ้ไม่รอ้งขอภำยในก ำหนดเวลำเช่นว่ำนัน้ใหเ้งนินัน้
ตกเป็นของแผ่นดนิ 

 

หมวด ๕ 

กำรอุทธรณ์และกำรฟ้องคดต่ีอศำล 

   
 

มำตรำ ๓๖  ผู้มีสทิธิได้รบัเงินค่ำทดแทนตำมมำตรำ ๒๖ ผู้ใดไม่พอใจเงิน
ค่ำทดแทนทีไ่ดร้บัหรอืจะไดร้บั มสีทิธอิุทธรณ์ต่อรฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชกฤษฎกีำ
ตำมมำตรำ ๘ หรอืรฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตักิ ำหนดภำระในอสงัหำรมิทรพัย์
เพื่อกจิกำรขนส่งมวลชนตำมมำตรำ ๒๐ ภำยในหกสบิวนันับแต่วนัที่ได้รบัหนังสอืจำก
พนกังำนเจำ้หน้ำทีใ่หไ้ปรบัเงนิค่ำทดแทนดงักล่ำว 

ในกำรพิจำรณำอุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่ง ให้รฐัมนตรีแต่งตัง้คณะกรรมกำรขึ้น
คณะหนึ่ ง ประกอบด้วยประธำนกรรมกำร ผู้ทรงคุณวุฒิทำงกฎหมำยหนึ่ งค น 
ผู้ทรงคุณวุฒิทำงวิศวกรรมศำสตร์หนึ่งคนและผู้มีควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประเมิน
รำคำอสงัหำริมทรพัย์สำมคน ซึ่งในสำมคนนี้ต้องแต่งตัง้จำกภำคเอกชนหนึ่งคน  
เป็นผู้พจิำรณำเสนอควำมเหน็ต่อรฐัมนตร ี ทัง้นี้ ใหร้ฐัมนตรวีนิิจฉัยอุทธรณ์ให้เสรจ็สิน้
ภำยในหกสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำอุทธรณ์ 

 

มำตรำ ๓๗  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่ำทดแทนไม่พอใจค ำวินิจฉัยของ
รฐัมนตรผีู้รกัษำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำหรอืรฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตัิ
ตำมมำตรำ ๓๖ หรอืในกรณีทีร่ฐัมนตรมีไิดว้นิิจฉัยอุทธรณ์ใหเ้สรจ็สิน้ภำยในก ำหนดเวลำ
ตำมมำตรำ ๓๖ วรรคสอง ให้มสีทิธฟ้ิองคดต่ีอศำลได้ภำยในสองปีนับแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้ง
ค ำวนิิจฉัยของรฐัมนตร ีหรอืนับแต่วนัทีพ่น้ก ำหนดเวลำตำมมำตรำ ๓๖ วรรคสอง 
แลว้แต่กรณี 

กำรอุทธรณ์ต่อรฐัมนตรตีำมมำตรำ ๓๖ วรรคหนึ่ง หรอืฟ้องคดต่ีอศำลตำมวรรคหนึ่ง
ไม่กระทบกระเทือนกำรครอบครองหรอืใช้อสงัหำรมิทรพัย์ หรือกำรด ำเนินกำรใด ๆ  
ของหน่วยงำนทีด่ ำเนินกำร หรอืพนกังำนเจำ้หน้ำที ่

ในกรณีที่รฐัมนตรีหรอืศำลวนิิจฉัยให้ช ำระเงนิค่ำทดแทนเพิ่มขึ้น ให้ผู้มีสทิธิ
ไดร้บัเงนิค่ำทดแทนไดร้บัดอกเบีย้ในอตัรำสงูสดุของดอกเบีย้เงนิฝำกประเภทฝำกประจ ำ
ของธนำคำรออมสนิในจ ำนวนเงนิทีเ่พิม่ขึน้  ทัง้นี้ นับแต่วนัทีต่้องมกีำรจ่ำยเงนิค่ำทดแทน 
หรอืวำงเงนิค่ำทดแทนนัน้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๔๐ 

หมวด ๖ 

กำรดแูลรกัษำระบบขนสง่มวลชน 

   
 

มำตรำ ๓๘  ในเขตด ำเนินกำรระบบขนสง่มวลชนไม่ว่ำบน เหนือ หรอืใตพ้ืน้ดนิ
หรอืพื้นน ้ำ หำ้มมใิห้ผูใ้ดปลูกสรำ้งอำคำร โรงเรอืน ต้นไม้ หรอืสิง่อื่นใด ติดตัง้สิง่ใด ขุด
หรอืเจำะพืน้ดนิ ถมดนิ ทิง้สิง่ของ หรอืกระท ำดว้ยประกำรใด ๆ ทีอ่ำจท ำใหเ้กดิอนัตรำย
หรอืเป็นอุปสรรคแก่ระบบขนสง่มวลชน เวน้แต่จะไดร้บัอนุญำตเป็นหนังสอืจำกพนกังำน
เจำ้หน้ำที ่และในกำรอนุญำตนัน้พนกังำนเจำ้หน้ำทีจ่ะก ำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดดว้ยหรอืไม่กไ็ด ้
ถ้ำมีกำรฝ่ำฝืน ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจสัง่ให้ผู้ ฝ่ำฝืนรื้อถอน ขนย้ำย ตัดฟัน 
ท ำลำย หรอืกระท ำกำรใด ๆ ไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ถ้ำผูน้ัน้ไม่ปฏบิตัติำมหรอืใน
กรณีที่หำตวัผู้ฝ่ำฝืนไม่ได ้เมื่อไดป้ระกำศค ำสัง่ไว้ ณ บรเิวณนัน้ และ ณ ส ำนักงำนเขต 
หรอืที่ว่ำกำรอ ำเภอหรอืกิง่อ ำเภอ ทีท่ ำกำรก ำนันและที่ท ำกำรผูใ้หญ่บ้ำนแห่งทอ้งที่นัน้
เป็นเวลำอนัสมควรแลว้ และไม่มกีำรปฏบิตัติำมค ำสัง่นัน้ ใหพ้นักงำนเจำ้หน้ำทีม่อี ำนำจ
รื้อถอน ขนย้ำย ตัดฟัน ท ำลำย หรือกระท ำกำรใด ๆ ได้ตำมควรแก่กรณี โดยผู้ใดจะ
เรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยมไิด ้และผูฝ่้ำฝืนตอ้งเป็นผูเ้สยีค่ำใชจ้่ำยในกำรนัน้ดว้ย 

ในกรณีที่มกีำรฝ่ำฝืนตำมวรรคหนึ่งและเป็นกรณีจ ำเป็นต้องป้องกนัอนัตรำย
เป็นกำรด่วน ซึง่กำรสัง่หรอืประกำศใหผู้ฝ่้ำฝืนปฏบิตักิ่อนอำจท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่
ระบบขนส่งมวลชน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจรื้อถอน ขนย้ำย ตัดฟัน ท ำลำย หรือ
กระท ำกำรใด ๆ ไดต้ำมควรแก่กรณีโดยไม่ต้องสัง่หรอืประกำศก่อน  ทัง้นี้ หำกพนักงำน
เจ้ำหน้ำทีไ่ด้ด ำเนินกำรตำมสมควรแก่เหตุ ผู้ใดจะเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยมไิด้ และผู้ฝ่ำฝืน
ตอ้งเป็นผูเ้สยีค่ำใชจ้่ำยทีจ่ ำเป็นในกำรนัน้ดว้ย 

 

มำตรำ ๓๙  ในกรณีที่จ ำเป็นและเร่งด่วน  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือผู้ซึ่ง
ปฏบิตัิงำนร่วมกบัพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ มอี ำนำจเขำ้ไปในที่ดนิหรอืสถำนที่ของบุคคลใด 
ในเวลำใด เพื่อตรวจ ซ่อมแซมหรอืแกไ้ขระบบขนสง่มวลชนได ้ถำ้เจำ้ของหรอืผูค้รอบครอง
โดยชอบดว้ยกฎหมำยซึง่อสงัหำรมิทรพัยอ์ยู่ ณ ทีน่ัน้ดว้ย กใ็หพ้นกังำนเจ้ำหน้ำทีแ่จง้ให้
เจำ้ของหรอืผูค้รอบครองนัน้ทรำบก่อน 

ในกำรกระท ำกำรตำมวรรคหนึ่ง พนักงำนเจำ้หน้ำทีห่รอืผูซ้ึง่ปฏบิตังิำนร่วมกบั
พนักงำนเจำ้หน้ำทีต่้องพยำยำมมใิหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่เจำ้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมำยซึ่งอสังหำริมทรัพย์หรือผู้ทรงสิทธิอื่น แต่ถ้ำ เกิดควำมเสียหำยขึ้น 
หน่วยงำนทีด่ ำเนินกำรตอ้งรบัผดิเพื่อควำมเสยีหำยนัน้ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๔๑ 

หมวด ๗ 

บทก ำหนดโทษ 

   
 

มำตรำ ๔๐  ผูใ้ดขดัขวำงกำรปฏบิตังิำนของพนกังำนเจำ้หน้ำทีต่ำมมำตรำ ๑๐ (๑) 
หรอื (๒) หรอืมำตรำ ๑๙ ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบำท 
หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

ผู้ใดไม่ปฏบิตัิตำมหนังสือเรยีกของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ ๑๐ (๓) 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิสองพนับำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๔๑  ผูใ้ดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมเงื่อนไขทีไ่ดร้บัอนุญำตตำมมำตรำ ๓๘ 
ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๔๒ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติฉบบันี้ คอื โดยที่กำรด ำเนินกำร
ตำมโครงกำรระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหำนคร และปรมิณฑล ตลอดจนเมอืงอื่น ๆ 
อำจมทีัง้สว่นทีต่อ้งสรำ้งไปบน เหนือ หรอืใตพ้ืน้ดนิหรอืพืน้น ้ำ ซึง่ในสว่นของกำรก่อสรำ้ง
ระบบขนส่งมวลชนนัน้ รฐัอำจมคีวำมจ ำเป็นต้องเขำ้ไปใช้ประโยชน์ในที่ดนิของเอกชน
เฉพำะส่วนที่เป็นแดนกรรมสทิธิบ์น เหนือ หรอืใต้พื้นดนิหรอืพื้นน ้ำซึ่งมใิช่กรณีเวนคนื
อสงัหำรมิทรพัย์ และโดยที่ในปัจจุบนั ยงัไม่มีกฎหมำยก ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีกำร 
ในเรื่องนี้ไว ้ จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

*พระรำชกฤษฎกีำแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำทีข่องสว่นรำชกำร
ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 

 

มำตรำ ๑๐๐  ในพระรำชบญัญัตวิ่ำด้วยกำรจดัหำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกจิกำร
ขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก้ไขค ำว่ำ “นำยกรัฐมนตรี” เป็น “รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคม” 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎกีำฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญตัใิหจ้ดัตัง้ส่วนรำชกำรขึน้ใหม่โดยมี
ภำรกจิใหม่ ซึง่ไดม้กีำรตรำพระรำชกฤษฎกีำโอนกจิกำรบรหิำรและอ ำนำจหน้ำทีข่องสว่น
รำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้แล้ว และ
เนื่ องจำกพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ ของส่วนรำชกำร 
รฐัมนตรผีูด้ ำรงต ำแหน่งหรอืผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นสว่นรำชกำรเดมิมำเป็นของสว่นรำชกำร
ใหม่ โดยให้มีกำรแก้ไขบทบญัญัติต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกบัอ ำนำจหน้ำที่ที่โอนไปด้วย  
ฉะนัน้ เพื่ออนุวตัใิหเ้ป็นไปตำมหลกักำรทีป่รำกฏในพระรำชบญัญตัแิละพระรำชกฤษฎกีำ
ดงักล่ำว จงึสมควรแก้ไขบทบญัญัติของกฎหมำยให้สอดคล้องกบักำรโอนส่วนรำชกำร 
เพื่อให้ผูเ้กีย่วขอ้งมคีวำมชดัเจนในกำรใชก้ฎหมำยโดยไม่ต้องไปคน้หำในกฎหมำยโอน
อ ำนำจหน้ำที่ว่ำตำมกฎหมำยใดได้มกีำรโอนภำรกจิของส่วนรำชกำรหรอืผู้รบัผิดชอบ
ตำมกฎหมำยนัน้ไปเป็นของหน่วยงำนใดหรอืผูใ้ดแล้ว โดยแกไ้ขบทบญัญตัขิองกฎหมำย
ให้มกีำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำร รฐัมนตร ีผู้ด ำรงต ำแหน่งหรอืผู้ซึ่งปฏบิตัิหน้ำที่ของ
ส่วนรำชกำรใหต้รงกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำที ่และเพิม่ผูแ้ทนสว่นรำชกำรในคณะกรรมกำร
ใหต้รงตำมภำรกจิทีม่กีำรตดัโอนจำกส่วนรำชกำรเดมิมำเป็นของสว่นรำชกำรใหม่รวมทัง้
ตัดส่วนรำชกำรเดิมที่มีกำรยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นกำรแก้ไขให้ตรงตำมพระรำชบัญญัติ 
และพระรำชกฤษฎกีำดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

                                                                                 
๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้ำ ๖๖/๘ ตุลำคม ๒๕๔๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๔๓ 

กฎกระทรวง 

(พ.ศ. ๒๕๔๒) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยกำรจดัหำอสงัหำรมิทรพัย ์

เพื่อกจิกำรขนสง่มวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐๓ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔ และมำตรำ ๒๔ แห่งพระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ย
กำรจดัหำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ นำยกรฐัมนตรีออก
กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“กำรวำงเงนิค่ำทดแทน” หมำยควำมว่ำ กำรน ำเงนิไปวำงต่อศำลหรอืส ำนกังำน

วำงทรพัย์หรอืฝำกไว้กบัธนำคำรซึ่งเป็นรฐัวสิำหกจิ เพื่อทดแทนกำรที่อสงัหำรมิทรพัย์
ตอ้งตกอยู่ภำยใต้ภำระในอสงัหำรมิทรพัยต์ำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัหำอสงัหำรมิทรพัย์
เพื่อกจิกำรขนสง่มวลชน 

“รฐัวสิำหกจิ” หมำยควำมว่ำ รฐัวสิำหกจิตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยวธิกีำรงบประมำณ 

“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ” หมำยควำมว่ำ หัวหน้ำหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรตำม 
พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะด ำเนินกิจกำรขนส่งมวลชน หรือ
พระรำชบญัญัติก ำหนดภำระในอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกจิกำรขนส่งมวลชน แล้วแต่กรณี 
และใหห้มำยควำมรวมถงึผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกหวัหน้ำหน่วยงำนดงักล่ำวดว้ย 

 

หมวด ๑ 

กำรวำงเงนิค่ำทดแทน 

   
 

ขอ้ ๒  กำรวำงเงนิค่ำทดแทนตำมมำตรำ ๑๙ วรรคสอง มำตรำ ๒๒ วรรคสอง 
หรอืมำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่ง ใหพ้นกังำนเจำ้หน้ำทีป่ฏบิตัดิงันี้ 

(๑) ในกรณีที่มปีระกำศก ำหนดให้กำรเขำ้ใช้อสงัหำรมิทรพัย์เป็นกรณีที่มี
ควำมจ ำเป็นและเร่งด่วน ใหพ้นักงำนเจำ้หน้ำทีม่หีนังสอืแจง้โดยวธิสีง่ทำงไปรษณียต์อบรบั
ใหผู้ม้สีทิธไิดร้บัเงนิทดแทนมำรบัเงนิค่ำทดแทนภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด แต่ตอ้งแจง้ให้
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำหกสบิวนั และใหแ้จง้ดว้ยว่ำหำกไม่ตดิต่อรบัเงนิค่ำทดแทนภำยใน
ก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวพนกังำนเจำ้หน้ำทีจ่ะด ำเนินกำรวำงเงนิค่ำทดแทน 

                                                                                 

๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๑๐๒ ก/ หน้ำ ๖/๒๑ ตุลำคม ๒๕๔๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๔๔ 

(๒) ในกรณีที่มีกำรตรำพระรำชบญัญัติก ำหนดภำระในอสงัหำริมทรพัย์เพื่อ
กจิกำรขนส่งมวลชน และในพระรำชบญัญตัิก ำหนดภำระในอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกจิกำร
ขนสง่มวลชนฉบบันัน้มไิดก้ ำหนดเรื่องค่ำทดแทนไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ใหพ้นักงำนเจำ้หน้ำทีม่ี
หนังสอืแจ้งโดยวิธีส่งทำงไปรษณีย์ตอบรบัให้ผู้มีสทิธิได้รบัเงินค่ำทดแทนมำรบัเงิน
ค่ำทดแทนภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ซึง่ตอ้งไม่เกนิเกำ้สบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ก ำหนดภำระในอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกจิกำรขนส่งมวลชนใชบ้งัคบั และใหแ้จง้ดว้ยว่ำหำก
ไม่ติดต่อขอรับเงินค่ำทดแทนภำยในก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
จะด ำเนินกำรวำงเงนิค่ำทดแทน 

(๓) ในกรณีที่มีกำรตรำพระรำชบัญญัติก ำหนดภำระในอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อ
กจิกำรขนส่งมวลชนโดยไม่มกีำรตรำพระรำชกฤษฎกีำก ำหนดเขตที่ดนิในบรเิวณทีท่ีจ่ะ
ด ำเนินกำร และในพระรำชบัญญัติก ำหนดภำระในอสงัหำริมทรพัย์เพื่อกิจกำรขนส่ง
มวลชนฉบับนัน้มิได้ก ำหนดเรื่องค่ำทดแทนไว้เป็นอย่ำงอื่น ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มี
หนังสอืแจ้งโดยวิธีส่งทำงไปรษณีย์ตอบรบัให้ผู้มีสทิธิได้รบัเงินค่ำทดแทนมำรบัเงิน
ค่ำทดแทนภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ซึง่ตอ้งไม่เกนิเกำ้สบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ก ำหนดภำระในอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกจิกำรขนส่งมวลชนใชบ้งัคบั และใหแ้จง้ด้วยว่ำหำก
ไม่ติดต่อขอรับเงินค่ำทดแทนภำยในก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
จะด ำเนินกำรวำงเงนิค่ำทดแทน 

(๔) ในกรณีทีพ่นักงำนเจำ้หน้ำทีไ่ดม้หีนังสอืแจง้ใหผู้ม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่ำทดแทน
มำรบัเงนิค่ำทดแทนตำม (๑) (๒) หรอื (๓) แลว้ปรำกฏว่ำไม่มผีูร้บั ใหพ้นกังำนเจำ้หน้ำที่
แจ้งโดยวธิปิีดประกำศแจ้งควำมไว้ ณ ที่ซึ่งอสงัหำรมิทรพัย์นัน้ตัง้อยู่และสถำนที่ตำม
มำตรำ ๙ โดยระบุก ำหนดเวลำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะด ำเนินกำรวำงเงินค่ำทดแทน  
ซึง่ตอ้งไม่น้อยกว่ำเจด็สบิหำ้วนันับแต่วนัปิดประกำศแจง้ควำม 

 

ขอ้ ๓  เมื่อไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ ๒ แลว้ปรำกฏว่ำผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่ำทดแทน
ไม่มำรบัเงนิค่ำทดแทน หรอืในกรณีทีไ่ม่อำจจ่ำยเงนิค่ำทดแทนให้แก่ผู้มสีทิธไิด้รบัเงนิ
ค่ำทดแทนรำยใดได้ตำมมำตรำ ๒๒ วรรคสอง หรอืมำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่ง ให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่วำงเงนิค่ำทดแทนโดยฝำกไวก้บัธนำคำรซึง่เป็นรฐัวสิำหกจิแห่งใดแห่งหนึ่งที่
เหน็ว่ำเป็นกำรสะดวกและเป็นประโยชน์ทัง้แก่ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่ำทดแทนและหน่วยงำน
ที่ด ำเนินกำร เว้นแต่ในกรณีที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เห็นว่ำกำรวำงเงนิค่ำทดแทนต่อศำล
หรอืส ำนักงำนวำงทรพัยท์ี่มเีขตอ ำนำจตำมกฎหมำยจะเป็นประโยชน์แก่กำรด ำเนินกำร
ก ำหนดภำระในอสงัหำรมิทรพัยน์ัน้มำกกว่ำ หรอืผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่ำทดแทนไดแ้จง้เป็น
หนังสอืภำยในก ำหนดเวลำตำมขอ้ ๒ ว่ำประสงค์จะให้น ำเงนิค่ำทดแทนไปวำงต่อศำล
หรอืส ำนกังำนวำงทรพัย ์

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๔๕ 

ขอ้ ๔  ในกำรวำงเงนิค่ำทดแทน ใหพ้นกังำนเจำ้หน้ำทีป่ฏบิตัดิงันี้ 
(๑) ในกรณีฝำกไว้กับธนำคำรซึ่งเป็นรฐัวิสำหกิจ ให้ฝำกไว้ในบญัชีเงนิฝำก

ประเภทเผื่อเรยีกหรอืประเภทออมทรพัย ์หรอืบญัชเีงนิฝำกประเภทประจ ำในกรณีทีเ่หน็ว่ำ
จะเป็นประโยชน์แก่ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่ำทดแทนมำกกว่ำ ในกำรฝำกใหแ้ยกฝำกเป็นบญัชี
เฉพำะรำยและระบุชื่อผู้มสีทิธไิด้รับเงนิค่ำทดแทนและจ ำนวนเงินค่ำทดแทนที่แน่นอน 
ส ำหรบักรณีกำรวำงเงนิค่ำทดแทนเนื่องจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไม่อำจจ่ำยเงนิค่ำ
ทดแทนใหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่ำทดแทนรำยใดไดต้ำมมำตรำ ๒๒ วรรคสอง หรอืมำตรำ 
๒๓ วรรคหนึ่ง ใหร้ะบุจ ำนวนเงนิค่ำทดแทนทีแ่น่นอนและชื่อผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่ำทดแทน 
ตลอดจนสทิธขิองผู้นัน้ทุกคนให้ชดัเจน เวน้แต่ในกรณีที่ไม่อำจทรำบชื่อหรอืสทิธขิองผู้
นัน้ได ้

(๒) ในกรณีวำงเงนิค่ำทดแทนต่อศำลหรอืส ำนกังำนวำงทรพัย ์ใหร้ะบุชื่อผูม้สีทิธิ
ไดร้บัเงนิค่ำทดแทนและจ ำนวนเงนิค่ำทดแทนที่แน่นอน ส ำหรบักรณีกำรวำงเงนิค่ำทดแทน
เน่ืองจำกพนักงำนเจำ้หน้ำทีไ่ม่อำจจ่ำยเงนิค่ำทดแทนใหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่ำทดแทน
รำยใดไดต้ำมมำตรำ ๒๒ วรรคสอง หรอืมำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่ง นอกจำกใหร้ะบุจ ำนวนเงนิ
ค่ำทดแทนทีแ่น่นอนและชื่อผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่ำทดแทนแลว้ใหร้ะบุสทิธขิองผูน้ัน้ทกุคนให้
ชดัเจน เวน้แต่ในกรณีทีไ่ม่อำจทรำบชื่อหรอืสทิธขิองผูน้ัน้ได ้พรอ้มทัง้ใหร้ะบุรำยละเอยีด
เกี่ยวกับอสงัหำริมทรพัย์ที่ต้องตกอยู่ภำยใต้ภำระในอสงัหำริมทรพัย์และสิทธิอื่น ๆ  
ทีไ่ดร้บัเงนิค่ำทดแทนเน่ืองจำกกำรก ำหนดภำระในอสงัหำรมิทรพัยด์ว้ย 

 

ขอ้ ๕  เมื่อพนกังำนเจำ้หน้ำทีไ่ดน้ ำเงนิค่ำทดแทนไปวำงแลว้ใหม้หีนงัสอืแจง้ให้
ผูม้สีทิธไิด้รบัเงนิค่ำทดแทนทรำบโดยพลนั โดยวธิสี่งทำงไปรษณีย์ตอบรบั และใหแ้จ้ง  
วธิปีฏบิตัใินกำรขอรบัเงนิค่ำทดแทนดงักล่ำวดว้ย 

 

หมวด ๒ 

กำรรอ้งขอรบัเงนิค่ำทดแทน 

   
 

ข้อ ๖  ในกรณีวำงเงินค่ำทดแทนโดยฝำกไว้กับธนำคำรซึ่งเป็นรัฐวิสำหกิจ  
ใหผู้ม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่ำทดแทนซึง่ประสงคจ์ะขอรบัเงนิค่ำทดแทนแจง้ใหพ้นกังำนเจำ้หน้ำที่
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสบิหำ้วนั และเมื่อผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่ำทดแทนไดแ้สดงหลกัฐำน
ว่ำตนเป็นผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่ำทดแทนในกรณีนัน้อย่ำงชดัเจนแลว้ ใหพ้นกังำนเจ้ำหน้ำที่
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำทดแทนให้โดยไม่ชกัช้ำ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นกำรวำงเงิน
ค่ำทดแทนเนื่องจำกพนักงำนเจำ้หน้ำทีไ่ม่อำจจ่ำยเงนิค่ำทดแทนใหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิ
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 ๕๔๖ 

ค่ำทดแทนรำยใดได้ตำมมำตรำ ๒๒ วรรคสอง หรอืมำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่ง พนักงำน
เจำ้หน้ำทีจ่ะด ำเนินกำรเบกิจ่ำยเงนิค่ำทดแทนใหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่ำทดแทนไดต่้อเมือ่ 

(๑) มีสัญญำประนีประนอมยอมควำมโดยมีหลักฐำนเป็นหนังสือมำแสดง 
ในกรณีผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่ำทดแทนทุกคนตกลงกนัได ้

(๒) มคี ำพพิำกษำถงึทีส่ดุแสดงว่ำเป็นผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่ำทดแทน 

 

ขอ้ ๗  ในกรณีวำงเงินค่ำทดแทนต่อศำลหรอืส ำนักงำนวำงทรพัย์ให้ผู้มีสทิธิ
ได้รับเงินค่ำทดแทนซึ่งประสงค์จะขอรับเงินค่ำทดแทนยื่นค ำร้องขอต่อศำล หรือ
ส ำนกังำนวำงทรพัย ์

กำรรับและจ่ำยเงินค่ำทดแทนที่วำงไว้ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่ำทดแทน 
ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงยุตธิรรมว่ำดว้ยกำรวำงทรพัย ์

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ชวน  หลกีภยั 

นำยกรฐัมนตร ี
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 ๕๔๗ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยที่มำตรำ ๒๔ วรรคสำม 
แห่งพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรจัดหำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน  
พ.ศ. ๒๕๔๐ บญัญตัวิ่ำ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรน ำเงนิค่ำทดแทนไปวำงต่อศำลหรอืส ำนักงำน
วำงทรพัยห์รอืฝำกไวก้บัธนำคำรซึ่งเป็นรฐัวสิำหกจิและวธิกีำรรอ้งขอรบัเงนิค่ำทดแทน
ดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๔๘ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยกำรจดัหำอสงัหำรมิทรพัย ์

เพื่อกจิกำรขนสง่มวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐๔ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔ มำตรำ ๒๗ มำตรำ ๒๘ และมำตรำ ๒๙ 
แห่งพระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยกำรจดัหำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกจิกำรขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
นำยกรฐัมนตรอีอกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ใหใ้ชบ้งัคบักฎกระทรวงนี้ในทอ้งทีก่รุงเทพมหำนครและปรมิณฑล 

 

ขอ้ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
“สิง่ก่อสรำ้ง” หมำยควำมว่ำ อุโมงค ์สถำนีรถขนส่งมวลชน ปล่องระบำยอำกำศ 

อำคำรและอุปกรณ์ของระบบขนสง่มวลชน 

“ควำมลึก” หมำยควำมว่ำ ระยะจำกผิวดินจนถึงส่วนบนสุดของสิง่ก่อสร้ำง
ใต้พืน้ดนิ 

“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรตำมมำตรำ ๒๕ แห่ ง
พระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยกำรจดัหำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกจิกำรขนสง่มวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 

ขอ้ ๓  เมื่อหน่วยงำนมคีวำมจ ำเป็นต้องสรำ้งสิง่ก่อสรำ้งใต้ทีด่นิของเอกชนโดย
ไม่จ ำเป็นต้องไดม้ำซึง่กรรมสทิธิใ์นทีด่นิและไดก้ ำหนดลกัษณะภำระในอสงัหำริมทรพัย์
นัน้แล้ว กำรก ำหนดเงนิค่ำทดแทนภำระในอสงัหำรมิทรพัย์เบื้องต้นให้แก่เจ ้ำของ 
หรอืผู้ครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมำยใหค้ ำนวณดงันี้ 

เงนิค่ำทดแทนภำระในอสงัหำรมิทรพัย์ = รำคำที่ดิน x ค่ำสมัประสทิธิข์องพื้นที ่ 
x ค่ำสมัประสทิธิข์องควำมลกึ 

รำคำที่ดนิ ได้แก่ รำคำค่ำทดแทนที่ดนิบรเิวณที่มกีำรก ำหนดลกัษณะภำระใน
อสงัหำรมิทรพัยน์ัน้ ถำ้หำกมกีำรเวนคนืตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัย์ 

ค่ำสมัประสทิธิข์องพืน้ที ่ไดแ้ก่ ค่ำตำมทีก่ ำหนดในขอ้ ๔ 

ค่ำสมัประสทิธิข์องควำมลกึ ไดแ้ก่ ค่ำตำมทีก่ ำหนดในขอ้ ๕ 

 

                                                                                 
๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้ำ ๑๐/๒๑ ตุลำคม ๒๕๔๒ 
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 ๕๔๙ 

ขอ้ ๔  ค่ำสมัประสทิธิข์องพืน้ทีใ่หเ้ป็นดงันี้ 
อตัรำสว่นของทีด่นิ ค่ำสมัประสทิธข์องพืน้ที ่

น้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั รอ้ยละ ๓๐ ๑.๐ 

มำกกว่ำ รอ้ยละ ๓๐ แต่น้อยกว่ำหรอืเท่ำกบัรอ้ยละ ๔๐ ๑.๑ 

มำกกว่ำ รอ้ยละ ๔๐ แต่น้อยกว่ำหรอืเท่ำกบัรอ้ยละ ๕๐ ๑.๑๕ 

มำกกว่ำ รอ้ยละ ๕๐ แต่น้อยกว่ำหรอืเท่ำกบัรอ้ยละ ๖๐ ๑.๒ 

มำกกว่ำ รอ้ยละ ๖๐ ๑.๒๕ 

อตัรำส่วนของที่ดนิ ได้แก่ อตัรำรอ้ยละของพื้นที่ที่ถูกก ำหนดลกัษณะภำระใน
อสงัหำรมิทรพัยโ์ดยค ำนวณจำกพืน้ทีข่องทีด่นิแปลงนัน้ 

ในกรณีที่ที่ดนินัน้ติดต่อเป็นผนืเดยีวกนักบัที่ดนิแปลงอื่นของเจ้ำของเดยีวกนั 
อตัรำส่วนของที่ดิน ให้ค ำนวณจำกพื้นที่ของที่ดินแปลงที่ถูกก ำหนดลกัษณะภำระใน
อสงัหำรมิทรพัยแ์ละทีด่นิทีต่ดิต่อเป็นผนืเดยีวกนักบัทีด่นิแปลงนัน้ของเจำ้ของเดยีวกนัดว้ย 

 

ขอ้ ๕  ค่ำสมัประสทิธิข์องควำมลกึใหเ้ป็นดงัน้ี 

ควำมลกึ ค่ำสมัประสทิธข์องควำมลกึ 

น้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั ๑๒ เมตร ๐.๔ 

มำกกว่ำ ๑๒ เมตร แต่น้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั ๔๐ เมตร ๐.๓ 

มำกกว่ำ ๔๐ เมตร แต่น้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั ๖๐ เมตร ๐.๒ 

มำกกว่ำ ๖๐ เมตร แต่น้อยกว่ำหรอืเท่ำกบั ๑๐๐ เมตร ๐.๑ 

มำกกว่ำ ๑๐๐ เมตร ๐ 

 

ข้อ ๖  ในกรณีที่กำรก ำหนดลักษณะภำระในอสังหำริมทรัพย์ท ำให้กำรใช้
ประโยชน์ในอสงัหำรมิทรพัยท์ีต่กอยู่ภำยใต้ภำระดงักล่ำวลดลง ใหค้ณะกรรมกำรก ำหนด
เงนิค่ำทดแทนใหส้ ำหรบัประโยชน์ทีล่ดลงดว้ย 

กำรก ำหนดลกัษณะภำระในอสงัหำรมิทรพัยใ์นกรณีดงัต่อไปนี้ ใหส้นันิษฐำนว่ำ
มผีลใหก้ำรใชป้ระโยชน์ในอสงัหำรมิทรพัยล์ดลง 

(๑) กำรก ำหนดลกัษณะภำระในอสงัหำรมิทรพัย์ท ำให้ที่ดินส่วนที่ปลอดจำก
ภำระในอสงัหำรมิทรพัยข์องเจำ้ของเดยีวกนัแยกเป็นหลำยส่วน แต่ละส่วนมเีนื้อทีน้่อย
หรือมีรูปร่ำงไม่เหมำะสมแก่กำรก่อสร้ำง เช่น เป็นรูปสำมเหลี่ยม สี่เหลี่ยมคำงหม ู  
หรอืรปูทรงอื่น 

(๒) กำรก ำหนดลกัษณะภำระในอสงัหำรมิทรพัยท์ ำใหท้ีด่นิซึง่ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อำศยั
หรือประกอบกำรงำนโดยชอบด้วยกฎหมำยถูกแยกจำกกันเป็นหลำยส่วนและท ำให้ 
ไม่ไดร้บัประโยชน์สงูสดุจำกกำรใชต้ำมสภำพเดมิ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๕๐ 

ขอ้ ๗  กำรก ำหนดลกัษณะภำระในอสงัหำรมิทรพัยท์ีม่คีวำมลกึเกนิกวำ่หนึ่งรอ้ยเมตร 
ให้ถอืว่ำก่อใหเ้กดิภำระแก่เจ้ำของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมำยน้อยจนถอืไดว้่ำ
ไม่ท ำใหก้ำรใชส้อยอสงัหำรมิทรพัยน์ัน้ตอ้งลดน้อยลง หน่วยงำนไม่ตอ้งจ่ำยเงนิค่ำทดแทนให  ้

 

ขอ้ ๘  กำรก ำหนดลกัษณะภำระในอสงัหำรมิทรพัย์ที่ครอบคลุมที่ดนิทัง้แปลง 
และมีควำมลึกน้อยกว่ำสบิสองเมตร เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย 
อำจร้องขอให้หน่วยงำนด ำเนินกำรจัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินนัน้ตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัยไ์ด ้

ในกรณีทีก่ำรก ำหนดลกัษณะภำระในอสงัหำรมิทรพัยท์ ำใหท้ีด่นิสว่นทีป่ลอดจำก
ภำระแยกเป็นหลำยส่วน และภำระในอสงัหำริมทรพัย์มีควำมลึกน้อยกว่ำสบิสองเมตร 
เจำ้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมำยอำจรอ้งขอใหห้น่วยงำนด ำเนินกำรจดัซื้อ
หรอืเวนคนืที ่ดนิส่วนที ่ถ ูกก ำหนดภำระในอสงัหำรมิทรพัย ์ตำมกฎหมำยว่ำด้วย  
กำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัยไ์ด ้

ในกรณีตำมวรรคสอง หำกทีด่นิสว่นทีป่ลอดจำกภำระในอสงัหำรมิทรพัยส์ว่นใด
มเีนื้อทีเ่หลอืน้อยกว่ำยีส่บิหำ้ตำรำงวำ และมคีวำมยำวด้ำนใดดำ้นหนึ่งน้อยกว่ำสบิเมตร 
เจำ้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมำยอำจรอ้งขอใหห้น่วยงำนด ำเนินกำรจดัซือ้
หรือ เวนคืนที่ ดินส่วนที่ ปลอดจำกภำระนั ้นตำมกฎหมำยว่ ำด้วยกำรเวนคืน
อสงัหำรมิทรพัยด์ว้ยกไ็ด ้

 

ขอ้ ๙  ในกรณีที่กำรก ำหนดลกัษณะภำระในอสงัหำรมิทรพัย์ท ำให้ต้องแก้ไข
ปรบัปรุงอำคำรหรอืสิง่ปลูกสรำ้งใด ๆ ในที่ดนิที่ถูกก ำหนดภำระหรอืท ำให้เจ้ำของหรอื
ผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยต้องหยุดกจิกรรมใด ๆ เป็นกำรชัว่ครำว เนื่องจำก
กำรแก้ไขปรบัปรุงดงักล่ำว หรอืต้องย้ำยออกจำกอสงัหำรมิทรพัย์ในระหว่ำงกำรแก้ไข
ปรบัปรุง ใหค้ณะกรรมกำรก ำหนดเงนิค่ำทดแทนใหแ้ก่เจำ้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบ
ดว้ยกฎหมำยเฉพำะที่ไดเ้สยีหำยจรงิ โดยเหตุที่ต้องมกีำรแก้ไขปรบัปรุงอำคำรหรอืสิง่
ปลกูสรำ้งหรอืสญูเสยีรำยไดร้ะหว่ำงหยุดกจิกรรมชัว่ครำว หรอืต้องขนยำ้ยทรพัยส์นิออก
จำกอสงัหำรมิทรพัยร์ะหว่ำงกำรแกไ้ขปรบัปรุง 

กำรขอรับเงินค่ำทดแทนกำรสูญเสียรำยได้ตำมวรรคหนึ่ง ให้เจ้ำของหรือ
ผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยแสดงหลกัฐำนกำรสูญเสยีรำยได้ต่อคณะกรรมกำร
ตำมระเบยีบทีห่น่วยงำนก ำหนด 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๕๑ 

ขอ้ ๑๐  ในกรณีที่มคีวำมจ ำเป็นต้องก ำหนดลกัษณะภำระในอสงัหำรมิทรพัย์
ชัว่ครำว เพื่อเตรยีมกำรก่อสรำ้ง หรอืด ำเนินกำรสรำ้ง ขยำย ปรบัปรุง หรอืบ ำรุงรกัษำ
กจิกำรขนส่งมวลชน ให้คณะกรรมกำรก ำหนดเงนิค่ำทดแทนโดยค ำนึงถึงอตัรำค่ำเช่ำ
ทีด่นินัน้หรอือตัรำค่ำเช่ำที่ดนิในบรเิวณใกลเ้คยีงและในกำรจดทะเบยีนก ำหนดลกัษณะ
ภำระในอสงัหำรมิทรพัย์ในหนังสอืแสดงสทิธใินที่ดนิ ให้ก ำหนดระยะเวลำของภำระใน
อสงัหำรมิทรพัยน์ัน้ไวต้ำมมำตรำ ๑๗ ดว้ย 

 

ขอ้ ๑๑  ใหน้ ำควำมในขอ้ ๒ ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ ขอ้ ๕ ขอ้ ๖ ขอ้ ๗ ขอ้ ๘ ขอ้ ๙ และ 
ขอ้ ๑๐ มำใชบ้งัคบักบักำรก ำหนดเงนิค่ำทดแทนใหแ้ก่องคก์ำรของรฐัตำมมำตรำ ๒๖ (๖) 
ดว้ยโดยอนุโลม 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ชวน  หลกีภยั 

นำยกรฐัมนตร ี
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 ๕๕๒ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีใ่นปัจจุบนัรฐัมคีวำม
จ ำเป็นต้องจดัให้มีระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนขึ้นในกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล
โดยเรว็เพื่อแก้ไขปัญหำกำรจรำจรในเขตกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑลและยงัเป็น
กำรช่วยลดมลพิษและกำรเผำผลำญน ้ ำมันเชื้อเพลิงจำกรถยนต์อันจะเป็นผลดีแก่
สิง่แวดลอ้มและเศรษฐกจิของประเทศดว้ย และเน่ืองจำกกำรก่อสรำ้งระบบรถไฟฟ้ำขนส่ง
มวลชนในบำงส่วนจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรใต้พื้นดนิโดยไม่จ ำเป็นต้องได้มำซึง่กรรมสทิธิ ์
ในทีด่นิ แต่ใชว้ธิกี ำหนดลกัษณะภำระในอสงัหำรมิทรพัยต์ำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัหำ
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกจิกำรขนส่งมวลชนแทน และโดยทีก่ฎหมำยดงักล่ำวไดก้ ำหนดให้
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรก ำหนดจ ำนวนเงนิค่ำทดแทน กำรวนิิจฉัยว่ำภำระทีเ่กดิขึน้
แก่อสงัหำรมิทรพัยไ์ม่ท ำใหก้ำรใชส้อยอสงัหำรมิทรพัยต์อ้งลดน้อยลง และกำรวนิิจฉัยว่ำ
ภำระที่เกดิแก่อสงัหำรมิทรพัยล์กัษณะใดที่อำจถือไดว้่ำท ำใหไ้ม่อำจใชส้อยอสงัหำรมิทรพัย์
ไดต้ำมปกต ิใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
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 ๕๕๓ 

ประกำศกำรรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย 

เรื่อง ขอ้ก ำหนดทำงวศิวกรรมเกีย่วกบักำรใชท้ีด่นิของเจำ้ของ 

หรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมำยในอสงัหำรมิทรพัยท์ีต่กอยู่ภำยใตภ้ำระ 

ในอสงัหำรมิทรพัยต์ำมโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิชว่งหวัล ำโพง - บำงแค  
และช่วงบำงซื่อ - ท่ำพระ ในกรณีทีม่กีำรก่อสรำ้งโครงสรำ้งใตด้นิ๕ 

   
 

โดยที่ทีด่นิที่ตกอยู่ภำยใต้ภำระในอสงัหำรมิทรพัย์ตำมพระรำชบญัญตัิว่ำด้วย
กำรจดัหำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นที่ดินที่อยู่ในเขต
ด ำเนินกำรระบบขนส่งมวลชน ซึ่งมำตรำ ๓๘ แห่งพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรจัดหำ
อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ บญัญัติห้ำมมิให้ผู้ใดปลูกสร้ำง
อำคำร โรงเรอืน ต้นไม้หรอืสิง่อื่นใด ติดตัง้สิง่ใด ขุดหรอืเจำะพื้นดิน ถมดิน ทิ้งสิง่ของ 
หรอืกระท ำด้วยประกำรใด ๆ ที่อำจท ำให้เกดิอนัตรำยหรอืเป็นอุปสรรคแก่ระบบขนส่ง
มวลชน เวน้แต่จะไดร้บัอนุญำตจำกพนักงำนเจำ้หน้ำที่ และในกำรอนุญำตนัน้พนักงำน
เจำ้หน้ำที่จะก ำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดดว้ยหรอืไม่กไ็ด ้ ดงันัน้ เพื่อควำมสะดวกแก่กำรใช้
ทีด่นิของเจำ้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมำยในทีด่นิดงักล่ำว เพื่อประโยชน์
ในกำรพิจำรณำและอนุญำตตำมมำตรำ ๓๘ แห่งพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรจัดหำ
อสงัหำริมทรพัย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ว่ำกำรกำรรถไฟฟ้ำขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทยในฐำนะพนกังำนเจำ้หน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยกำรจดัหำ
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกจิกำรขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ ส ำหรบัโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ 
ช่วงหวัล ำโพง - บำงแค และช่วงบำงซื่อ - ท่ำพระ จงึออกขอ้ก ำหนดทำงวศิวกรรมเพื่อ
เป็นหลักเกณฑ์กำรใช้ที่ดินของเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยใน
อสงัหำรมิทรพัยท์ีต่กอยู่ภำยใตภ้ำระในอสงัหำรมิทรพัย ์ตำมโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสนี ้ำเงนิ 
ช่วงหวัล ำโพง - บำงแค และช่วงบำงซื่อ - ท่ำพระ ในกรณีทีม่กีำรก่อสรำ้งโครงสรำ้งใตด้นิ 
(Underground Structure) ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในประกำศนี้ 
“ที่ดิน” หมำยควำมว่ำ ที่ดินที่ตกอยู่ภำยใต้ภำระในอสังหำริมทรัพย์ตำม

พระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยกำรจดัหำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกจิกำรขนสง่มวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

“โครงสร้ำงใต้ดิน” หมำยควำมว่ำ สถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดินและอุโมงค์ทำงวิ่ง
รถไฟฟ้ำใตด้นิ 

                                                                                 

๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๗/ตอนพเิศษ ๑๓๔ ง/หน้ำ ๘๑/๑๙ พฤศจกิำยน ๒๕๕๓ 
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 ๕๕๔ 

“สถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดนิ” หมำยควำมว่ำ โครงสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดนิ และให้
หมำยควำมรวมถึงโครงสรำ้งของสถำนีสลบัรำงรถไฟฟ้ำ อุโมงคท์ำงเดนิของผู้โดยสำร
และอุโมงคร์ะบำยอำกำศ 

“อุโมงค์ทำงวิง่รถไฟฟ้ำใต้ดิน” หมำยควำมว่ำ โครงสร้ำงอุโมงค์ที่อยู่ระหว่ำง
สถำนีรถไฟฟ้ำใตด้นิ 

“รฟม.” หมำยควำมว่ำ กำรรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย 

“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ว่ำกำรกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย หรอืผูซ้ึง่ผูว้่ำกำรกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแต่งตัง้ใหเ้ป็น
ผูม้ีอ ำนำจพิจำรณำอนุญำตตำมมำตรำ ๓๘ แห่งพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรจัดหำ
อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกจิกำรขนสง่มวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 

ข้อ ๒  ประกำศนี้ให้ใช้บังคับเฉพำะกรณีที่มีกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงใต้ดิน 
(Underground Structures) หรอืโครงสรำ้งเชงิลำด (Transition Structures) ใต้ที่ดนินัน้ 
ไม่ รวมถึงกรณีที่มีกำรก่อสร้ำงปำกทำงเข้ำออกอุโมงค์ (Portal Structures) และ
โครงสรำ้งระดบัดนิ (At-Grade Structures) 

 

ขอ้ ๓  นอกจำกทีไ่ด้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นในประกำศนี้ กำรปลูกสร้ำงอำคำร 
โรงเรือน ต้นไม้หรือสิ่งอื่นใด ติดตัง้สิ่งใด ขุดหรือเจำะพื้นดิน ถมดิน ทิ้งสิ่งของ  
หรอืกระท ำดว้ยประกำรใด ๆ ทีอ่ำจท ำใหเ้กดิอนัตรำยหรอืเป็นอุปสรรคแก่ระบบขนสง่มวลชน 
จะตอ้งไดร้บัอนุญำตจำกพนกังำนเจำ้หน้ำที ่

 

ขอ้ ๔  กำรกระท ำดงัต่อไปนี้ในทีด่นิจะกระท ำมไิด ้

(๑) กำรปลกูสรำ้งอำคำรหรอืสิง่ปลกูสรำ้งอย่ำงอื่นบนสถำนีรถไฟฟ้ำใตด้นิ 

(๒) กำรก่อสรำ้งที่ต้องใช้เสำเขม็ซึ่งท ำใหเ้กดิแรงสัน่สะเทอืน ไม่ว่ำดว้ยวธิีกำร
ตอกหรอืเจำะ หรอืเสำเขม็พดื (Sheet pile) ทีใ่ชว้ธิกีำรตอก 

(๓) กำรขดุเจำะหลุมส ำรวจชัน้ดนิ (Bored holes) กำรขดุเจำะบ่อบำดำล 

(๔) กำรฉีดน ้ำปนูดว้ยแรงอดัสงูจนอำจท ำใหด้นิเคลื่อนตวั 

 

ขอ้ ๕  กำรกระท ำดงัต่อไปนี้ในทีด่นิ อนุญำตใหด้ ำเนินกำรได ้

(๑) กำรขดุดนิทีม่คีวำมลกึไม่เกนิ ๐.๕ เมตร เหนือโครงสรำ้งสถำนีรถไฟฟ้ำใตด้นิ 

(๒) กำรขดุดนิทีม่คีวำมลกึไม่เกนิ ๑.๕ เมตร เหนืออุโมงคท์ำงวิง่รถไฟฟ้ำใตด้นิ 

(๓) กำรใชท้ีด่นิเป็นสถำนทีจ่อดรถยนต์ 
(๔) กำรปลกูพชืลม้ลุก ไมด้อก ไมป้ระดบั และพชืสวนครวั 

(๕) กำรปลกูไมย้นืตน้เหนืออุโมงคท์ำงวิง่รถไฟฟ้ำใตด้นิ 
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 ๕๕๕ 

ขอ้ ๖  ในกรณีที่เจ้ำของหรอืผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยประสงค์จะ
ปลูกสร้ำงอำคำร หรอืสิง่ปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นในที่ดนิ จะต้องได้รบัอนุญำตจำกพนักงำน
เจำ้หน้ำทีก่่อน 

เพื่อประโยชน์ในกำรออกแบบเพื่อปลูกสร้ำงอำคำรหรอืสิง่ปลูกสร้ำงอย่ำงอื่น
ตำมวรรคหนึ่ง เจำ้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมำยต้องขอตรวจดแูบบแปลน
แผนผังและข้อมูลของโครงสร้ำงใต้ดินในส่วนที่ เกี่ยวข้องและจ ำเป็น ตลอดจน
ปรึกษำหำรือกบัพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้โดยไม่ต้องเสยีค่ำใช้จ่ำย เว้นแต่ค่ำถ่ำยส ำเนำ
เอกสำร  ทัง้นี้ ภำยใตบ้งัคบัของกฎหมำยว่ำดว้ยขอ้มลูขำ่วสำรของทำงรำชกำร 

ค ำขออนุญำตปลูกสรำ้งอำคำรหรอืสิง่ปลกูสรำ้งอย่ำงอื่นตำมวรรคหนึ่ง จะตอ้งมี
วศิวกรทีไ่ดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคุมตำมกฎหมำยตรวจสอบและ
ลงนำมรบัรองในแบบรำยกำรค ำนวณและเอกสำรที่เกี่ยวขอ้งว่ำเป็นไปโดยถูกต้องตำม
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 

(๑) น ้ำหนกับรรทุกสมทบ (surcharges) 
ก. กำรถมดนิเพิม่เตมิ กำรปลกูสรำ้งใด ๆ หรอืกำรวำงกองวสัดุหรอืสิง่อื่นใด

บนดิน จะต้องไม่ท ำให้น ้ำหนักบรรทุกสมทบบนดินเดิมเกิน ๕๐ กิโลปำสกำล (๕ ตัน  
ต่อตำรำงเมตร) หรอืจะตอ้งไมท่ ำใหน้ ้ำหนกับรรทุกทีก่ระท ำต่ออุโมงคท์ำงวิง่รถไฟฟ้ำใตด้นิ
โดยรวมเกนิ ๒๕ กโิลปำสกำล (๒.๕ ตนั ต่อตำรำงเมตร) 

ข. ส ำหรบัสถำนีรถไฟฟ้ำใตด้นิ กำรถมดนิเพิม่เตมิ กำรปลกูสรำ้งใด ๆ หรอื
กำรวำงกองวสัดุหรอืสิง่อื่นใด จะต้องไม่ก่อใหเ้กดิหน่วยแรงกระท ำเพิม่เตมิในแนวดิง่บน
หลงัคำสถำนีเกนิ ๒๐ กโิลปำสกำล (๒ ตนั ต่อตำรำงเมตร) หรอื ๒๕ กโิลปำสกำล (๒.๕ ตนั 
ต่อตำรำงเมตร) ส ำหรบัหน่วยแรงกระท ำเพิม่เตมิในแนวรำบที่กระท ำต่อผนังโครงสรำ้ง
ของสถำนีรถไฟฟ้ำใตด้นิ 

ทัง้นี้ กำรค ำนวณน ้ำหนักบรรทุกสมทบเพิม่เตมิทีก่ระท ำเพิม่บนโครงสรำ้ง
สถำนี และ/หรือ อุโมงค์ทำงวิ่งรถไฟฟ้ำใต้ดิน ให้ค ำนวณจำกค่ำควำมลำดของกำร
กระจำยแรง ๒ : ๑ (อตัรำสว่นควำมลกึต่อระยะในแนวรำบ) 

(๒) กำรเคลื่อนตวัทีไ่ม่เท่ำกนัที่เป็นผลจำกกำรปลูกสรำ้งใด ๆ จะต้องไม่ท ำให้
เกดิกำรผดิรูปของรำงรถไฟฟ้ำหรอืแท่นรองรำงเกนิกว่ำ ๓ มลิลเิมตรในระยะ ๖ เมตร 
(๑ : ๒,๐๐๐) หรอืไม่ท ำใหเ้กดิกำรเคลื่อนตวัรวมของโครงสรำ้งสถำนี และ/หรอื อุโมงค์
ทำงวิง่รถไฟฟ้ำใตด้นิหรอืรำงรถไฟฟ้ำในระนำบใด ๆ เกนิ ๕ มลิลเิมตร 

(๓) กำรใชเ้สำเขม็สัน้ เสำเขม็สมอ และเสำเขม็เจำะ จะตอ้งใชว้ธิกีำรทีไ่ม่ท ำให้
เกิดแรงสัน่สะเทือนจนอำจท ำให้เกิดควำมเสยีหำยต่อโครงสร้ำงใต้ดิน และปลำยของ
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 ๕๕๖ 

เสำเขม็จะต้องมรีะยะห่ำงจำกขอบบนสดุของอุโมงคท์ำงวิง่รถไฟฟ้ำใต้ดนิไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร 
แต่ถำ้ระยะสองเท่ำของขนำดเสน้ผ่ำนศนูยก์ลำงภำยนอกของอุโมงคท์ำงวิง่รถไฟฟ้ำใตด้นิ
หกัออกด้วยรศัมภีำยนอกของอุโมงค์ทำงวิง่รถไฟฟ้ำใต้ดนิมำกกว่ำ ๖ เมตร ให้ใช้ระยะ
ดงักล่ำว แลว้แต่ว่ำระยะใดมำกทีส่ดุ 

(๔) กำรฉีดน ้ำปูนหรอืสิง่อื่นใด (grouting) เพื่อปรบัปรุงคุณภำพดนิ จะต้องไม่
ก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำย และไม่มผีลกระทบต่อควำมมัน่คงแขง็แรงของโครงสรำ้งใตด้นิ 

 

ขอ้ ๗  ในกรณีจ ำเป็น พนักงำนเจำ้หน้ำที่อำจอนุญำตใหป้ลูกสร้ำงอำคำรหรอื
สิง่ปลูกสรำ้งอื่นใด โดยมเีงื่อนไขใหต้้องมกีำรจดัหำและติดตัง้อุปกรณ์ตรวจวดัผลกระทบ
ของงำนที่ปลูกสร้ำงเพื่อตรวจวัดค่ำทำงด้ำนเทคนิควิศวกรรมที่จะมีผลกระทบต่อ
โครงสร้ำงใต้ดิน หรือสภำวะของดินในบรเิวณใกล้เคียง โดยอำจก ำหนดให้กำรติดตัง้
อุปกรณ์ และ/หรอืกำรตรวจวดัต้องกระท ำโดยผู้ขออนุญำต รฟม. หรอืผู้ช ำนำญกำรใน
ด้ำนนัน้ ๆ ที่ รฟม. เชื่อถือก็ได้  ทัง้นี้ ผู้ได้รบัอนุญำตจะต้องเป็นผู้รบัผิดชอบบรรดำ
ค่ำใชจ้่ำยเพื่อกำรนัน้ 

กำรจัดให้มีอุปกรณ์ตรวจวัดผลกระทบของงำนก่อสร้ำงตำมวรรคหนึ่ ง  
ใหม้รีะยะเวลำตำมทีพ่นกังำนเจำ้หน้ำทีก่ ำหนดเท่ำทีเ่หน็ว่ำจ ำเป็น 

 

ข้อ ๘  ผู้ว่ำกำรกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีอ ำนำจตีควำม 
และวนิิจฉยัปัญหำเกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมประกำศนี้ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๑๒ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

รณชติ  แยม้สอำด 

รองผูว้่ำกำรกำรรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย (ปฏบิตักิำร) 
รกัษำกำรแทน ผูว้่ำกำรกำรรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย 
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 ๕๕๗ 

พระรำชบญัญตั ิ

กำรรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   
 

ภูมพิลอดลุยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๔ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เป็นปีที ่๕๕ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมรำชโองกำร
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย 

 

พระรำชบญัญตัินี้มบีทบัญญตับิำงประกำรเกีย่วกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพ
ของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๘ 
และมำตรำ ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญัติให้กระท ำได้โดยอำศยั
อ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย 

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญัติขึน้ไว้โดยค ำแนะน ำและ
ยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตักิำรรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชน
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชกฤษฎกีำจดัตัง้องคก์ำรรถไฟฟ้ำมหำนคร พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๒) พระรำชกฤษฎกีำจดัตัง้องคก์ำรรถไฟฟ้ำมหำนคร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

 

                                                                                 

๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๗/ตอนที ่๑๑๔ ก/หน้ำ ๑/๑ ธนัวำคม ๒๕๔๓ 
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 ๕๕๘ 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“กิจกำรรถไฟฟ้ำ” หมำยควำมว่ำ กำรจัดสร้ำง ขยำย บูรณะ ปรับปรุง 

ซ่อมแซม และบ ำรุงรกัษำระบบรถไฟฟ้ำ กำรเดินรถไฟฟ้ำ กำรจดัให้มีสถำนที่จอดรถ 
กำรใหบ้รกิำร กำรอ ำนวยควำมสะดวก และกำรด ำเนินกจิกำรอื่นที่เกี่ยวเนื่องกบักจิกำร
ดงักล่ำว 

“ระบบรถไฟฟ้ำ” หมำยควำมว่ำ รถไฟฟ้ำ ทำงรถไฟฟ้ำ สถำนีรถไฟฟ้ำ ระบบ
พลงังำน ระบบควบคุมกำรเดนิรถ ระบบสือ่สำร ระบบระบำยอำกำศ และศนูยซ์่อมบ ำรุง 

“รถไฟฟ้ำ” หมำยควำมว่ำ รถที่ใช้ขนส่งคนโดยสำรเป็นขบวนขบัเคลื่อนด้วย
พลงังำนไฟฟ้ำหรอืพลงังำนอย่ำงอื่นไปตำมทำงรถไฟฟ้ำที่ด ำเนินกำรโดยกำรรถไฟฟ้ำ
ขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรขนสง่มวลชน 

“ทำงรถไฟฟ้ำ” หมำยควำมว่ำ รำงหรอืทำงส ำหรบัรถไฟฟ้ำแล่นโดยเฉพำะ
ไม่ว่ำจะจดัสรำ้งในระดบัพืน้ดนิ เหนือหรอืใต้พืน้ดนิหรอืพืน้น ้ำ หรอืผ่ำนไปในอำคำรหรอื
สิง่ปลูกสรำ้งใด ๆ และใหห้มำยควำมรวมถงึเขตทำง ไหล่ทำง ทำงเท้ำ ทำงออกฉุกเฉิน 
อุโมงค ์สะพำน เขือ่นกัน้น ้ำ ท่อหรอืทำงระบำยน ้ำ ท่อหรอืทำงระบำยอำกำศ ก ำแพงกนัดนิ 
รัว้เขต หลกัระยะ หรอืสิง่อื่นใดทีจ่ดัไวเ้พื่ออ ำนวยควำมสะดวกหรอืควำมปลอดภยัในกำร
เดนิรถไฟฟ้ำดว้ย 

“สถำนีรถไฟฟ้ำ” หมำยควำมว่ำ อำคำรและสถำนที่ซึ่งใช้เป็นที่จอดรถไฟฟ้ำ
เพื่อรบัและส่งคนโดยสำร และให้หมำยควำมรวมถึงอำณำบรเิวณ ตลอดจนอุปกรณ์ทีใ่ช้
ในกำรใหบ้รกิำร อ ำนวยควำมสะดวก และควำมปลอดภยัในกจิกำรรถไฟฟ้ำดว้ย 

“ระบบพลังงำน” หมำยควำมว่ำ สถำนีไฟฟ้ำย่อย สถำนีปรบัแรงดนัไฟฟ้ำ 
เครื่องก ำเนิดพลังงำนไฟฟ้ำ สำย รำง หรืออุปกรณ์ส ำหรับส่งถ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ  
หรือพลังงำนอย่ำงอื่นไปยังรถไฟฟ้ำ และให้หมำยควำมรวมถึงอำคำรและอุปกรณ์ 
ของระบบดงักลำ่วดว้ย 

“ระบบควบคุมกำรเดนิรถ” หมำยควำมว่ำ ศนูยค์วบคุมกำรเดนิรถไฟฟ้ำ ระบบ
สัญญำณควบคุม และเครื่องหมำยสัญญำณที่ติดตัง้หรือจัดให้มีขึ้น เพื่อประโยชน์  
และควำมปลอดภัยในกำรเดินรถไฟฟ้ำ และให้หมำยควำมรวมถึงอำคำรและอุปกรณ์ 
ของระบบดงักล่ำวดว้ย 

“ระบบสื่อสำร” หมำยควำมว่ำ กำรติดต่อทำงด้ำนเสียง ภำพ และข้อมูล  
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยในกำรเดินรถไฟฟ้ำและคนโดยสำร  
และใหห้มำยควำมรวมถงึอำคำรและอุปกรณ์ของระบบดงักล่ำวดว้ย 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๕๙ 

“ศนูยซ์่อมบ ำรุง” หมำยควำมว่ำ สถำนทีท่ีจ่ดัไวส้ ำหรบัซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ
ระบบรถไฟฟ้ำและอุปกรณ์เกี่ยวกับกจิกำรรถไฟฟ้ำ หรอืสถำนที่ที่จดัไวส้ ำหรบัจอดพกั
หรอืเกบ็รกัษำรถไฟฟ้ำ และให้หมำยควำมรวมถึงอำคำรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องหรอื  
มขีึน้เพื่อกจิกำรดงักล่ำวดว้ย 

“เขตระบบรถไฟฟ้ำ” หมำยควำมว่ำ เขตที่ก ำหนดขึ้นเพื่อใช้ในกำรด ำเนิน
กจิกำรรถไฟฟ้ำ 

“เขตปลอดภยัระบบรถไฟฟ้ำ” หมำยควำมว่ำ เขตทีก่ ำหนดขึน้เพื่อรกัษำควำม
ปลอดภัยแก่ระบบรถไฟฟ้ำหรือคนโดยสำรรถไฟฟ้ำ และบุคคลอื่นที่อยู่ในเขตระบบ
รถไฟฟ้ำ 

“ผูค้รอบครอง” หมำยควำมว่ำ ผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมำย 

“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย 

“ผูว้่ำกำร” หมำยควำมว่ำ ผูว้่ำกำรกำรรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย 

“พนกังำน” หมำยควำมว่ำ พนกังำนของกำรรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย 

“ลกูจำ้ง” หมำยควำมว่ำ ลกูจำ้งของกำรรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย 

“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตัง้ให้ปฏิบัติกำร 
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม*รกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
และใหม้อี ำนำจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

หมวด ๑ 

กำรจดัตัง้ ทุน และทุนส ำรอง 

   
 

มำตรำ ๖  ใหจ้ดัตัง้กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนขึน้ เรยีกว่ำ “กำรรถไฟฟ้ำขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่ำ “รฟม.” และ ให้ใช้ชื่อเป็นภำษำอังกฤษว่ำ 
“MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND” เรียกโดยย่อว่ ำ  “MRTA” 
และใหม้ตีรำเครื่องหมำยของ “รฟม.” 

รูปลักษณะของตรำเครื่องหมำยตำมวรรคหนึ่ งให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด 
ในกฎกระทรวง 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๖๐ 

มำตรำ ๗๒  ให ้รฟม. เป็นนิตบิุคคล มวีตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 
(๑) ด ำเนินกจิกำรรถไฟฟ้ำในกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล รวมทัง้จงัหวดัอื่น

ตำมทีก่ ำหนดโดยพระรำชกฤษฎกีำ หรอืระหว่ำงจงัหวดัดงักล่ำว 

(๒) ศกึษำ วเิครำะห์ และจดัท ำโครงกำรและแผนงำนเกี่ยวกบักจิกำรรถไฟฟ้ำ
เพื่อปรบัปรุงและพฒันำใหท้นัสมยั 

(๓) ด ำเนินธุรกจิเกี่ยวกบักจิกำรรถไฟฟ้ำและธุรกจิอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. 
และประชำชนในกำรใชบ้รกิำรกจิกำรรถไฟฟ้ำ 

 

                                                                                 

๒ สญัญำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ เป็นนิตกิรรมทำงกำรเงนิประเภทหนึ่งที ่รฟม. และ
บุคคลภำยนอกตกลงที่จะแลกเปลี่ยนภำระกำรรบัจ่ำยเงนิคนละสกุล ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว ้  
เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนโดยไม่ก่อใหเ้กดิภำระหนี้ระหว่ำง รฟม. 
และผูใ้หกู้เ้พิม่เตมิ กรณีดงักล่ำวจงึเป็นกำรกระท ำเพื่อประโยชน์แก่รฐับำลและ รฟม. ทีเ่ป็นผูร้บัควำมเสีย่ง
จำกหนี้เงนิกูต่้ำงประเทศ อกีทัง้ยงัเป็นประโยชน์ในกำรจดัสรรงบประมำณเพือ่ช ำระหนี้คนือกีดว้ย ซึง่ถอื
เป็นกำรกระท ำใด ๆ ทีเ่กี่ยวกบัหรอืเนื่องในกำรจดักำรใหส้ ำเรจ็ตำมวตัถุประสงค์และเป็นประโยชน์แก่ 
รฟม. ตำมมำตรำ ๗ ประกอบกบัมำตรำ ๙ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๗๒๐/๒๕๕๕) 

รฟม. สำมำรถน ำพื้นทีบ่นหรอืเหนือแนวสำยทำงอุโมงคแ์ละสถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดนิไปด ำเนิน
กจิกำรอื่นทีเ่กีย่วเนื่องกบักจิกำรรถไฟฟ้ำฯ ได ้หำกกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวอยู่ภำยใต้วตัถุประสงค์ของ
กำรเวนคนื และกำรด ำเนินกำรนัน้เป็นกำรด ำเนินธุรกจิอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชำชนในกำร
ใช้บรกิำรกจิกำรรถไฟฟ้ำตำมขอบวตัถุประสงค์ของกำรจดัตัง้ รฟม. ตำมมำตรำ ๗ (๓) ประกอบกบั
มำตรำ ๙ ดว้ย 

กำรที่ รฟม. จะน ำพื้นที่ดำ้นบนรอบ ๆ บรเิวณสถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดนิ ซึ่งมใิช่ปำกทำงเขำ้ - ออก
สถำนีรถไฟฟ้ำใตด้นิทีไ่ดม้กีำรปพูืน้คอนกรตีหรอืแผ่นซเีมนต์ส ำเรจ็รปูหรอืปลกูหญำ้ มลีกัษณะเป็นลำน
อเนกประสงค์นัน้ ไปด ำเนินธุรกจิด้ำนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ตำมอ ำนำจที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๙ 
ต้องพิจำรณำว่ำกิจกำรดังกล่ำวอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ขอ งกำรเวนคืนหรือไม่ด้วย (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๒๒๒/๒๕๕๑) 

กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้สรำ้งสถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดนิ อำคำรจอดรถ 
และอำคำรอเนกประสงค์ตำมวัตถุประสงค์แห่งกำรเวนคืนแล้ว กำรจะน ำที่ดินดังกล่ำวมำพัฒนำ
อสงัหำรมิทรพัยจ์ะตอ้งแยกพจิำรณำตำมลกัษณะพืน้ที่ดว้ย กล่ำวคอื หำกเป็นกำรพฒันำพื้นทีใ่นสถำนี
รถไฟฟ้ำใต้ดนิ อำคำรจอดรถ และอำคำรอเนกประสงค์ ทีด่นิบรเิวณดงักล่ำวถอืไดว้่ำ รฟม. ด ำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์แห่งกำรเวนคนืแล้ว  ดงันัน้ รฟม. สำมำรถน ำพื้นที่ภำยในบรเิวณอำคำร  
ไปด ำเนินธุรกจิเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชำชนในกำรใชบ้รกิำรกจิกำรรถไฟฟ้ำได ้ตำมมำตรำ ๗ (๓) 
ประกอบกบัมำตรำ ๙ (๑๑) แต่ส ำหรบัที่ดนิว่ำงเปล่ำในบรเิวณปำกทำงเขำ้ออกสถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดิน 
บรเิวณสถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดิน และบรเิวณหน้ำอำคำรจอดรถนัน้ รฟม. ไม่สำมำรถน ำที่ดินว่ำงเปล่ำ  
ในบรเิวณดงักล่ำวไปด ำเนินธุรกจิดำ้นกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ เนื่องจำกเป็นกจิกำรทีอ่ยู่นอกวตัถุประสงค์
แห่งกำรเวนคนื (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๙๔/๒๕๔๘) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๖๑ 

มำตรำ ๘  ให ้รฟม. มสี ำนักงำนใหญ่ในกรุงเทพมหำนครหรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง 
และจะจดัตัง้ส ำนกังำนสำขำหรอืตวัแทนขึน้ ณ ทีอ่ื่นใดกไ็ด้ 

 

มำตรำ ๙  ให้ รฟม. มอี ำนำจกระท ำกจิกำรภำยในขอบแห่งวตัถุประสงค์ตำม
มำตรำ ๗ และอ ำนำจเช่นว่ำนี้ใหร้วมถงึ 

(๑) ถอืกรรมสทิธิ ์มสีทิธคิรอบครอง หรอืมทีรพัยสทิธต่ิำง ๆ 

(๒) ก่อตัง้สทิธหิรอืกระท ำนิตกิรรมใด ๆ ทัง้ในและนอกรำชอำณำจกัร 

(๓) เรียกเก็บค่ำโดยสำร ค่ำบริกำร และค่ำธรรมเนียมกำรใช้ทรัพย์สิน  
กำรใหบ้รกิำรและควำมสะดวกต่ำง ๆ ในกจิกำรรถไฟฟ้ำ 

(๔) ก ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินรถไฟฟ้ำ และควำม
ปลอดภัยและควำมสงบเรียบร้อยในกำรโดยสำรรถไฟฟ้ำ ตลอดจนกำรใช้และรกัษำ
รถไฟฟ้ำ ทรัพย์สิน และกำรให้บริกำรและควำมสะดวกแก่กำรเดินรถไฟฟ้ำและ 
กำรโดยสำรรถไฟฟ้ำ 

(๕) กูห้รอืยมืเงนิภำยในและภำยนอกรำชอำณำจกัร 

(๖) ออกพนัธบตัรหรอืตรำสำรอื่นใดเพื่อใชใ้นกำรลงทุน 

(๗) จดัตัง้บรษิัทจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดัเพื่อประกอบธุรกจิเกีย่วกบัหรอื
เกีย่วเน่ืองกบักจิกำรของ รฟม.  ทัง้นี้ บรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดัดงักล่ำวจะมี
คนต่ำงดำ้วตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรประกอบธุรกจิของคนต่ำงดำ้วถอืหุน้เกนิกว่ำรอ้ยละ
สีส่บิเกำ้ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทันัน้ไม่ได ้

(๘) ถอืหุน้ในบรษิทัจ ำกดัหรอืบริษัทมหำชนจ ำกดั เพื่อประกอบธุรกจิเกี่ยวกบั
หรอืเกีย่วเน่ืองกบักจิกำรของ รฟม. 

(๙) ลงทุนหรือเข้ำร่วมกิจกำรกับบุคคลอื่นเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหรือ
เกีย่วเน่ืองกบักจิกำรของ รฟม. 

(๑๐) ใหส้มัปทำนกจิกำรรถไฟฟ้ำทัง้หมดหรอืบำงสว่นแก่เอกชน 

(๑๑) พฒันำอสงัหำรมิทรพัยข์อง รฟม. ตำมควำมจ ำเป็น เพื่อประโยชน์แก่กำร
ใหบ้รกิำรกจิกำรรถไฟฟ้ำ 

(๑๒) กระท ำกำรอย่ำงอื่นบรรดำทีเ่กีย่วกบัหรอืเนื่องในกำรจดักำรใหส้ ำเรจ็ตำม
วตัถุประสงคข์อง รฟม. 

 

มำตรำ ๑๐  ทุนของ รฟม. ประกอบดว้ย 

(๑) เงนิและทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัโอนตำมมำตรำ ๘๘ เมื่อไดห้กัหนี้สนิแลว้ 

(๒) เงนิทีร่ฐับำลจ่ำยใหเ้ป็นทุนประเดมิ 

(๓) เงนิทีร่ฐับำลจดัสรรเพิม่เตมิใหเ้ป็นครำว ๆ เพื่อด ำเนินงำนหรอืขยำยกจิกำร 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๖๒ 

(๔) เงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิให ้

(๕) เงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นทีร่บัโอนจำกทำงรำชกำร หรอืองคก์ำรของรฐับำล 

 

มำตรำ ๑๑  เงนิส ำรองของ รฟม. ให้ประกอบดว้ย เงนิส ำรองธรรมดำซึ่งตัง้ไว้
เผื่อขำด เงนิส ำรองเพื่อขยำยกจิกำร เงนิส ำรองเพื่อกำรไถ่ถอนหนี้ และเงนิส ำรองอื่น ๆ 
ตำมควำมประสงคแ์ต่ละอย่ำงโดยเฉพำะ  ทัง้นี้ ตำมทีค่ณะกรรมกำรเหน็สมควร 

เงนิส ำรองจะน ำออกใชไ้ดก้แ็ต่โดยมตขิองคณะกรรมกำร 

 

มำตรำ ๑๒  ทรพัยส์นิของ รฟม. ไม่อยู่ในควำมรบัผดิแห่งกำรบงัคบัคด ี

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมกำรและผูว้่ำกำร 

   
 

มำตรำ ๑๓  ใหม้คีณะกรรมกำรคณะหนึ่ง เรยีกว่ำ “คณะกรรมกำรกำรรถไฟฟ้ำ
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร ผู้แทนส ำนักงำนปลดั
ส ำนักนำยกรฐัมนตร ีผู้แทนกระทรวงกำรคลงั ผู้แทนกระทรวงคมนำคม ผู้แทนส ำนัก
งบประมำณ ผู้แทนส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร* ผู้แทนส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิผูแ้ทนกรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง* 
ผู้แทนส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม* ผู้แทน
กรุงเทพมหำนคร และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิอกีไม่เกนิสีค่น ซึ่งในจ ำนวนนี้ต้องแต่งตัง้
จำกผู้แทนองค์กรพฒันำภำคเอกชนในด้ำนกำรคุ้มครองผู้บรโิภคหนึ่งคน และผู้ว่ำกำร
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรโดยต ำแหน่ง 

ใหค้ณะรฐัมนตรเีป็นผูแ้ต่งตัง้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒ ิ

 

มำตรำ ๑๔  ประธำนกรรมกำร กรรมกำรซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ และผูว้่ำกำร 
ต้องมีควำมรู้ควำมช ำนำญเกี่ยวกับกำรบริหำร วิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร ์
สถำปัตยกรรมศำสตร ์กำรผงัเมอืง เศรษฐศำสตร ์กำรคลงั หรอืนิตศิำสตร์ 

 

มำตรำ ๑๕  ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ นอกจำก
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยคุณสมบัติมำตรฐำน
ส ำหรบักรรมกำรและพนกังำนรฐัวสิำหกจิแลว้ยงัตอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้ม ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นพนกังำนหรอืลกูจำ้ง 

(๒) เป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๖๓ 

(๓) เป็นผู้มสี่วนไดเ้สยีในสญัญำกบั รฟม. หรอืในกิจกำรที่กระท ำให้แก่ รฟม. 
หรอืในกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและมลีกัษณะเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของ รฟม. 
ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืโดยทำงออ้ม 

(๔) เป็นประธำนกรรมกำรหรอืกรรมกำรในบรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั 
ที่ รฟม. เป็นผู้ถือหุ้น หรือในบรษิัทจ ำกดัหรอืบรษิัทมหำชนจ ำกัด ที่มีสญัญำร่วมงำน 
หรอืสญัญำสมัปทำนกบั รฟม. 

 

มำตรำ ๑๖  ให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้อยู่ใน
ต ำแหน่งครำวละสำมปี 

ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรหรอืกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งก่อน
วำระหรอืในกรณีทีค่ณะรฐัมนตรแีต่งตัง้กรรมกำรเพิม่ขึน้ในระหว่ำงที่กรรมกำรซึง่แต่งตัง้
ไวแ้ลว้ยงัมวีำระอยู่ในต ำแหน่ง ใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งแทน หรอืเป็นกรรมกำร
เพิม่ขึน้อยู่ในต ำแหน่งเท่ำกบัวำระที่เหลอือยู่ของประธำนกรรมกำรหรอืกรรมกำรซึ่งได้
แต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

เมื่อครบก ำหนดตำมวำระดงักล่ำวในวรรคหนึ่ง หำกยงัมไิดม้กีำรแต่งตัง้ประธำน
กรรมกำรหรอืกรรมกำรขึน้ใหม่ ให้ประธำนกรรมกำรหรอืกรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่ง
ตำมวำระนัน้ อยู่ในต ำแหน่งเพื่อด ำเนินงำนต่อไปจนกว่ำประธำนกรรมกำรหรอืกรรมกำร
ซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่เขำ้รบัหน้ำที ่ แต่ทัง้นี้ ตอ้งไม่เกนิหกสบิวนั 

ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รบักำร
แต่งตัง้อกีได ้แต่ตอ้งไม่เกนิสองวำระตดิต่อกนั 

 

มำตรำ ๑๗  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๑๖ ประธำน
กรรมกำรหรอืกรรมกำรซึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้พน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) คณะรฐัมนตรใีห้ออกเพรำะบกพร่องต่อหน้ำที่อย่ำงร้ำยแรงหรอืไม่สุจริต 
ต่อหน้ำที ่

(๔) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถหรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

(๕) ขำดคุณสมบตัติำมมำตรำ ๑๔ หรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๑๕ 
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 ๕๖๔ 

มำตรำ ๑๘  ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่วำงนโยบำยและควบคุมดูแล
โดยทัว่ไปซึ่งกิจกำรของ รฟม. และอ ำนำจหน้ำที่เช่นว่ำนี้ให้รวมถึงกำรออกข้อบงัคับ 
ในเรื่อง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรปฏบิตักิำรใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคต์ำมมำตรำ ๗ และมำตรำ ๙ 

(๒) กำรประชุมและกำรด ำเนินกจิกำรของคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร 

(๓) กำรบรหิำรและกำรควบคุมทำงกำรเงนิ 

(๔) กำรจดัแบ่งสว่นงำนหรอืวธิปีฏบิตังิำน 

(๕) กำรปฏบิตังิำนของผูว้่ำกำรและกำรมอบใหผู้อ้ื่นปฏบิตังิำนแทนผูว้่ำกำร 

(๖) กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบรรจุ กำรแต่งตัง้ กำรเลื่อนขัน้เงนิเดือน หรือ
ค่ำจ้ำง กำรออกจำกต ำแหน่ง ถอดถอน วินัย กำรลงโทษของพนักงำนและลูกจ้ำง 
ตลอดจนกำรก ำหนดเงนิเดอืนและเงนิอื่น 

(๗) กำรจ่ำยค่ำพำหนะ เบีย้เลีย้งเดนิทำง ค่ำเช่ำที่พกั ค่ำล่วงเวลำ เบี้ยประชุม 
ค่ำตอบแทน และกำรจ่ำยเงนิอื่น ๆ 

(๘) กองทุนสงเครำะห์หรอืกำรสงเครำะห์เพื่อสวสัดิกำรของพนักงำน ลูกจ้ำง
และครอบครวั 

(๙) กำรรอ้งทุกขแ์ละกำรอุทธรณ์กำรลงโทษของพนกังำนและลกูจำ้ง 

(๑๐) เครื่องแบบพนกังำนและลกูจำ้ง 

(๑๑) กำรรกัษำควำมปลอดภยัในกำรใชแ้ละรกัษำทรพัยส์นิของ รฟม. 
(๑๒) กำรรกัษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยภำยในระบบรถไฟฟ้ำ 

(๑๓) กำรก ำหนดอตัรำค่ำโดยสำร ค่ำบรกิำร และค่ำธรรมเนียมกำรใชท้รพัยส์นิ 
กำรให้บริกำรและควำมสะดวกในกิจกำรรถไฟฟ้ำ ตลอดจนวิธีกำรจดัเก็บค่ำโดยสำร 
ค่ำบรกิำรและค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวและก ำหนดประเภทบุคคลทีไ่ดร้บักำรยกเวน้ไม่ต้อง
ช ำระค่ำโดยสำร โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะรฐัมนตร ี

ถำ้ขอ้บงัคบัใดมขีอ้ควำมจ ำกดัอ ำนำจของผูว้่ำกำรในกำรท ำนิตกิรรมไวป้ระกำรใด 
ใหร้ฐัมนตรปีระกำศขอ้บงัคบันัน้ในรำชกจิจำนุเบกษำ 

กำรออกข้อบังคับตำม (๖) (๗) และ (๘) ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
กระทรวงกำรคลงั๓ 

                                                                                 

๓ กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ไดร้บักำรยกเวน้จำกมตคิณะรฐัมนตร ี
เมือ่วนัที ่๑๙ สงิหำคม ๒๕๔๖ ทีใ่หด้ ำเนินกำรปรบัปรุงสภำพกำรจำ้งทีเ่กี่ยวกบักำรเงนิในกำรก ำหนด
อตัรำค่ำจำ้ง ค่ำตอบแทน หรอืสวสัดกิำรต่ำง ๆ ของพนักงำนไดเ้องเมือ่คณะกรรมกำรรฐัวสิำหกจิเหน็ชอบแลว้  
 (มต่ีอหน้ำถดัไป) 
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 ๕๖๕ 

มำตรำ ๑๙  เพื่อประโยชน์แห่งกิจกำรของ รฟม. ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจ
แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรหรือที่ปรึกษำเพื่อด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดของ รฟม.  
และก ำหนดค่ำตอบแทนอนุกรรมกำรตำมหลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด และก ำหนด
ค่ำตอบแทนทีป่รกึษำโดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกกระทรวงกำรคลงั 

 

มำตรำ ๒๐๔  ให้คณะกรรมกำรเป็นผู้แต่งตัง้และก ำหนดอัตรำเงินเดือน 
ของผูว้่ำกำรโดยควำมเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

มำตรำ ๒๑  ผู้ว่ำกำรนอกจำกต้องมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยคุณสมบตัมิำตรฐำนส ำหรบักรรมกำรและพนกังำนรฐัวสิำหกจิแลว้ยงัตอ้ง
ไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๑๕ (๒) และ (๓) 

 

มำตรำ ๒๒  ผูว้่ำกำรมวีำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละหำ้ปี และอำจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้
แต่ตอ้งไม่เกนิสองวำระตดิต่อกนั 

 

มำตรำ ๒๓  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๒๒ ผู้ว่ำกำร
พน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) คณะกรรมกำรใหอ้อกดว้ยควำมเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรเีพรำะบกพร่อง
ต่อหน้ำทีห่รอืมคีวำมประพฤตเิสือ่มเสยีหรอืหย่อนควำมสำมำรถ 

(๔) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถหรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

(๕) ขำดคุณสมบตัติำมมำตรำ ๑๔ หรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๒๑ 

                                                                                 

(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๓) 
จงึมผีลเป็นกำรยกเว้นให้ รฟม. ไม่ต้องขอควำมเห็นชอบจำกคณะรฐัมนตรกี่อน แต่มติคณะรฐัมนตรี
ดงักล่ำวไมม่ผีลเป็นกำรยกเวน้ให ้รฟม. ไม่ต้องขอควำมเหน็ชอบจำกกระทรวงกำรคลงัตำมมำตรำ ๑๘ 
วรรคสำม (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๗๗๘/๒๕๕๖) 

๔ ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวธิพีจิำรณำคดปีกครองนัน้ กำรฟ้องคดต่ีอศำลปกครองเพื่อขอใหเ้พกิถอน
กฎหรอืค ำสัง่ทำงปกครองไมเ่ป็นเหตุใหทุ้เลำกำรบงัคบัตำมกฎหรอืค ำสัง่ทำงปกครองนัน้ เวน้แต่ศำลจะมคี ำสัง่
เป็นอย่ำงอื่น  ดงันัน้ แมจ้ะมกีำรโต้แยง้ควำมชอบของประกำศรบัสมคัรต่อศำลปกครอง แต่เมือ่ศำลปกครอง
ไม่ได้มคี ำสัง่ใหทุ้เลำกำรบงัคบักฎหรอืค ำสัง่ใด คณะรฐัมนตรจีงึมอี ำนำจตำมมำตรำ ๒๐ ที่จะพจิำรณำ 
ให้ควำมเห็นชอบกำรแต่งตัง้ผู้ว่ำกำร รฟม. ตำมที่คณะกรรมกำร รฟม. เสนอ หรอืหำกจะรอให้คดดีงักล่ำว 
ถงึทีสุ่ดย่อมเป็นเรื่องทีค่ณะรฐัมนตรพีจิำรณำด ำเนินกำรไดต้ำมทีเ่หน็สมควร (ควำมเหน็คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๕๘๕/๒๕๕๒) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๖๖ 

มำตรำ ๒๔  ผูว้่ำกำรมหีน้ำที่บรหิำรกจิกำรของ รฟม. ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ขอ้บงัคบั และนโยบำยที่คณะกรรมกำรก ำหนด และมอี ำนำจบงัคบับญัชำพนักงำนและ
ลกูจำ้ง 

ผูว้่ำกำรตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำรในกำรบรหิำรกจิกำรของ รฟม. 
 

มำตรำ ๒๕  ผูว้่ำกำรมอี ำนำจ 

(๑) บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน เลื่อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่ำจำ้ง ลงโทษทำงวนิัย
แก่พนักงำนและลูกจำ้ง ตลอดจนใหพ้นักงำนและลูกจำ้งออกจำกต ำแหน่งตำมขอ้บงัคบั  
ที่คณะกรรมกำรก ำหนด แต่ถ้ำเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงตัง้แต่ต ำแหน่งที่ปรึก ษำ 
ผู้เชี่ยวชำญ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำขึ้นไปจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรก่อน 

(๒) วำงระเบยีบเกีย่วกบักำรปฏบิตังิำนในหน้ำทีข่อง รฟม. และก ำหนดเงื่อนไข
ในกำรท ำงำนของพนกังำนและลกูจำ้งโดยไม่ขดัแยง้กบัขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๖  ในกจิกำรทีเ่กีย่วกบับุคคลภำยนอก ใหผู้ว้่ำกำรเป็นผูแ้ทนของ รฟม. 
และเพื่อกำรนี้ผูว้่ำกำรจะมอบอ ำนำจใหต้วัแทนหรอืบุคคลใดกระท ำกจิกำรเฉพำะอย่ำงแทน
กไ็ด ้ ทัง้นี้ ตอ้งเป็นไปตำมขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

นิติกรรมที่ผู้ว่ำกำรกระท ำโดยฝ่ำฝืนข้อบังคับตำมมำตรำ ๑๘ วรรคสอง  
ย่อมไม่ผกูพนั รฟม. เวน้แต่คณะกรรมกำรจะใหส้ตัยำบนั โดยควำมเหน็ชอบของรฐัมนตร ี

 

มำตรำ ๒๗  ในกรณีทีผู่ว้่ำกำรไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้หรอืต ำแหน่งผูว้่ำกำรว่ำงลง 
ให้รองผู้ว่ำกำรผู้มีอำวุโสสูงสุดตำมล ำดบัเป็นผู้รกัษำกำรแทน ถ้ำไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่ง  
รองผู้ว่ำกำรหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้แต่งตัง้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้รกัษำกำรแทน 

ใหผู้้รกัษำกำรแทนมอี ำนำจหน้ำที่อย่ำงเดยีวกบัผู้ว่ำกำร เว้นแต่อ ำนำจหน้ำที่
ของผูว้่ำกำรในฐำนะกรรมกำร 

 

มำตรำ ๒๘  ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรย่อมได้รบัประโยชน์ตอบแทน
ตำมทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

 

มำตรำ ๒๙  ประธำนกรรมกำร กรรมกำร ผู้ว่ำกำร พนักงำน และลูกจ้ำงอำจ
ไดร้บัเงนิรำงวลัตำมทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๖๗ 

มำตรำ ๓๐  ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมพระรำชบญัญัตินี้ ให้ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร ผูว้่ำกำร และพนกังำน เป็นเจำ้พนกังำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 

หมวด ๓ 

กำรจดัสรำ้งระบบรถไฟฟ้ำ 

   
 

สว่นที ่๑ 

กำรวำงแผน ส ำรวจ และออกแบบเบือ้งตน้ 

   
 

มำตรำ ๓๑  ในกำรด ำเนินกำรจดัสรำ้งกจิกำรรถไฟฟ้ำ ให ้รฟม. เสนอขอควำม
เห็นชอบแผนงำนกำรก ำหนดเส้นทำงหรือโครงกำรที่จะจัดสร้ำงกิจกำรรถไฟฟ้ำ  
ต่อคณะกรรมกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบกเพื่อเสนอควำมเห็นประกอบกำรพจิำรณำ
ของคณะรฐัมนตร ี

 

มำตรำ ๓๒  เพื่อประโยชน์ในกำรทรำบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับสภำพพื้นที่เพื่อ
จัดท ำโครงกำรที่จะจัดสร้ำงกิจกำรรถไฟฟ้ำให้เป็นไปโดยเหมำะสมแก่กำรบริกำร
สำธำรณะ และมีควำมปลอดภัยแก่ประชำชน ให้ รฟม. มีอ ำนำจส ำรวจพื้นที่เบื้องต้น
ภำยใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อ รฟม. จะด ำเนินกำรส ำรวจเบือ้งตน้ในเขตพืน้ทีใ่ดใหจ้ดัท ำเป็นประกำศ
ก ำหนดพื้นที่ทีจ่ะท ำกำรส ำรวจ ปิดไว ้ณ ทีท่ ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ว่ำกำร
อ ำเภอหรอืกิ่งอ ำเภอ ที่ท ำกำรก ำนัน ที่ท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน และในบรเิวณที่ที่จะท ำกำร
ส ำรวจ 

(๒) ในกรณีที่ รฟม. มคีวำมจ ำเป็นต้องเขำ้ไปในเขตทีด่นิของบุคคลใดเพื่อกำร
ส ำรวจ ต้องแจ้งเป็นหนังสอืให้เจ้ำของหรอืผู้ครอบครองที่ดนิทรำบล่วงหน้ำเป็นเวลำ
ไม่น้อยกว่ำสำมสบิวนั เพื่อให้เจ้ำของหรอืผู้ครอบครองที่ดินทรำบวนัและเวลำในกำร  
เขำ้ไปในเขตทีด่นิ รวมทัง้กำรทีจ่ะตอ้งด ำเนินกำรในเขตทีด่นินัน้  ทัง้นี้ กำรเขำ้ไปในเขต
ทีด่นิของบุคคลใดใหก้ระท ำไดใ้นระหว่ำงเวลำพระอำทติยข์ึน้ถงึพระอำทติยต์ก 

(๓) ในกำรส ำรวจ ให้ รฟม. มีอ ำนำจขุดเจำะที่ดินและเก็บหิน ดิน น ้ำ หรือ
สิง่ต่ำง ๆ อนัจ ำเป็นแก่กำรส ำรวจ รวมทัง้อำจตดั รำนกิง่ไม้ หรอืกระท ำกำรอย่ำงอื่นแก่
สิง่กดีขวำงแก่กำรส ำรวจไดเ้ท่ำทีจ่ ำเป็นโดยต้องใช้ควำมระมดัระวงัใหเ้กดิควำมเสยีหำย
แก่เจ้ำของหรอืผู้ครอบครองที่ดนิน้อยที่สุด และเมื่อด ำเนินกำรเสรจ็เรยีบร้อย ให้ รฟม. 
ปรบัปรุงทีด่นิให้เป็นไปในสภำพใกล้เคยีงของเดมิมำกทีสุ่ด ถ้ำไม่อำจด ำเนินกำรไดห้รอื



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๖๘ 

เจำ้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิตอ้งไดร้บัควำมเสยีหำยอนัเกดิจำกกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 
ให ้รฟม. จ่ำยเงนิค่ำเสยีหำยเพื่อกำรนัน้ 

ในกำรปฏบิตัหิน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ง พนักงำนต้องแสดงบตัรประจ ำตวัต่อบุคคล 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

มำตรำ ๓๓  ในกรณีที่พนักงำนหรือผู้ซึ่งปฏิบัติงำนร่วมกับพนักงำนตำม 
มำตรำ ๓๒ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เจ้ำของหรือผู้ครอบครองหรือผู้ทรงสิทธิอื่น  
บุคคลนัน้มีสิทธิเรียกเงินค่ำเสียหำยจำก รฟม. ได้ และให้ รฟม. พิจำรณำจ่ำยเงิน
ค่ำเสยีหำยใหต้ำมควำมเป็นธรรม โดยใหม้หีนังสอืแจง้ใหผู้ม้สีทิธริบัเงนิค่ำเสยีหำยมำรบั
เงนิค่ำเสยีหำยจำก รฟม. ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีบุ่คคลนัน้เรยีกเงนิค่ำเสยีหำยจำก 
รฟม. 

ในกรณีทีเ่จำ้ของหรอืผูค้รอบครองหรอืผูท้รงสทิธอิื่นไม่ยนิยอมตกลงในจ ำนวน
เงนิค่ำเสยีหำยที่ รฟม. ก ำหนด หรอืในกรณีผู้มีสทิธไิด้รบัเงนิค่ำเสยีหำยไม่มำรบัเงิน
ค่ำเสยีหำยภำยในเวลำทีก่ ำหนดตำมวรรคหนึ่ง ให ้รฟม. น ำเงนิจ ำนวนดงักล่ำวไปฝำกไว้
กบัธนำคำรออมสินหรอืธนำคำรพำณิชย์ที่เป็นรฐัวสิำหกิจโดยพลนัในชื่อของเจ้ำของ 
หรอืผูค้รอบครองหรอืผูท้รงสทิธอิื่น โดยแยกฝำกเป็นบญัชเีฉพำะรำย และถ้ำมดีอกเบี้ย
หรอืดอกผลใดเกดิขึน้เนื่องจำกกำรฝำกเงนินัน้ใหต้กเป็นสทิธแิก่เจำ้ของหรอืผูค้รอบครอง
หรอืผูท้รงสทิธอิื่น 

เมื่อ รฟม. น ำเงนิค่ำเสยีหำยไปฝำกไวก้บัธนำคำรออมสนิหรอืธนำคำรพำณิชย์
ทีเ่ป็นรฐัวสิำหกจิตำมวรรคสองแลว้ ให้ รฟม. มหีนังสอืแจ้งใหเ้จำ้ของหรอืผูค้รอบครอง
หรอืผูท้รงสทิธอิื่นทรำบโดยส่งทำงไปรษณียต์อบรบั ในกรณีผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่ำเสยีหำย
ไม่มำรบัเงินค่ำเสียหำยภำยในเวลำที่ก ำหนด ให้ประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันที่มี
จ ำหน่ำยในท้องถิ่นอย่ำงน้อยสำมวันติดต่อกัน เพื่อให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครอง  
หรอืผูท้รงสทิธอิื่นทรำบ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรก ำหนดค่ำเสยีหำย กำรน ำเงนิค่ำเสยีหำยไปฝำกไว้
กับธนำคำรออมสินหรือธนำคำรพำณิชย์ที่เป็นรฐัวิสำหกิจ และวิธีกำรในกำรรบัเงิน
ค่ำเสยีหำยดงักล่ำว ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๓๔  ในกรณีเจ้ำของหรือผู้ครอบครองหรือผู้ทรงสทิธิอื่นไม่พอใจใน
จ ำนวนเงนิค่ำเสยีหำยที่ รฟม. ก ำหนดตำมมำตรำ ๓๓ วรรคหนึ่ง ไม่ว่ำบุคคลนัน้จะรบั
หรอืไม่รบัเงนิค่ำเสยีหำยที ่รฟม. ฝำกไว ้ใหม้สีทิธฟ้ิองคดต่ีอศำลภำยในหนึ่งปีนบัแต่วนัที ่
รฟม. ไดน้ ำเงนิค่ำเสยีหำยฝำกไวต้ำมมำตรำ ๓๓ วรรคสอง 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๖๙ 

กำรฟ้องคดีต่อศำลตำมวรรคหนึ่ งไม่เป็นเหตุให้กำรครอบครองหรือใช้
อสงัหำริมทรัพย์หรือกำรด ำเนินกำรใด ๆ ของพนักงำนหรือผู้ซึ่งปฏิบัติงำนร่ วมกับ
พนกังำนตอ้งสะดุดหยุดลง 

ในกรณีทีศ่ำลวนิิจฉยัใหช้ ำระเงนิค่ำเสยีหำยเพิม่ขึน้ ใหเ้จำ้ของหรอืผูค้รอบครอง
หรอืผู้ทรงสทิธอิื่นไดร้บัดอกเบี้ยในอตัรำสูงสุดของดอกเบี้ยเงนิฝำกประเภทฝำกประจ ำ
ของธนำคำรออมสนิหรอืธนำคำรพำณิชยท์ีเ่ป็นรฐัวสิำหกจิในจ ำนวนเงนิทีเ่พิม่ขึน้นับแต่
วนัทีฝ่ำกเงนิค่ำเสยีหำย หรอืได้รบัดอกเบีย้ในอตัรำสงูสุดของดอกเบีย้เงนิฝำกประเภท
ฝำกประจ ำของธนำคำรออมสินในจ ำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น นับแต่วันที่มีกำรจ่ำยเงิน
ค่ำเสยีหำย ในกรณีทีม่กีำรจ่ำยเงนิค่ำเสยีหำยใหแ้ก่เจำ้ของหรอืผูค้รอบครองหรอืผูท้รงสทิธิ
อื่น แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่เจ้ำของหรือผู้ครอบครองหรือผู้ทรงสิทธิอื่นพอใจและได้รับเงิน
ค่ำเสยีหำยไปแลว้ หรอืมไิดฟ้้องคดเีรยีกเงนิค่ำเสยีหำยต่อศำลภำยในระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง 
หรือได้แจ้งเป็นหนังสือสละสิทธิไม่รับเงินค่ำเสียหำยดังกล่ำว ผู้ใดจะเรียกร้องเงิน
ค่ำเสยีหำยนัน้อกีไม่ได ้

 

สว่นที ่๒ 

กำรใชอ้สงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกจิกำรขนสง่มวลชน 

   
 

มำตรำ ๓๕  กำรใช้อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อด ำเนินกจิกำรรถไฟฟ้ำโดยไม่จ ำต้อง
ไดม้ำซึง่อสงัหำรมิทรพัย ์ถ้ำมไิดต้กลงกนัไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ใหด้ ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรจดัหำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกจิกำรขนสง่มวลชน สว่นในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นตอ้งไดม้ำ
ซึ่งอสังหำริมทรัพย์และมิได้ตกลงในเรื่องกำรโอนไว้เป็นอย่ำงอื่น ให้ด ำเนินกำร 
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัย ์

กำรโอนอสังหำริมทรัพย์ที่ ได้มำตำมวรรคหนึ่ งโดยมิได้มีกำรเวนคืน 
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัยใ์หไ้ดร้บักำรยกเวน้ค่ำธรรมเนียม 

 

มำตรำ ๓๖  กำรก ำหนดที่ตัง้หรอืจุดขึ้นลงสถำนีรถไฟฟ้ำ ให้ รฟม. ค ำนึงถึง
ควำมเหมำะสมทำงเทคนิค ควำมปลอดภัยในกำรเดินรถไฟฟ้ำ ควำมสะดวกของคน
โดยสำร และค่ำใชจ้่ำยในกำรก่อสรำ้ง 

ในกรณีที่สถำนีรถไฟฟ้ำ ทำงเดนิคนโดยสำร หรอืทำงเขำ้ออกสถำนีรถไฟฟ้ำ
อำจเชื่อมตดิต่อกบัอสงัหำรมิทรพัย์ของผูอ้ื่นได ้และกำรเชื่อมตดิต่อนัน้อำจท ำใหเ้จำ้ของ



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๗๐ 

หรอืผูค้รอบครองอสงัหำรมิทรพัยน์ัน้ไดร้บัประโยชน์ รฟม. อำจจะพจิำรณำอนุญำตโดย
ก ำหนดเงื่อนไขหรอืผลประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ รฟม. อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดว้ยหรอืไม่กไ็ด้ 

 

สว่นที ่๓ 

กำรบ ำรงุรกัษำและป้องกนัอนัตรำยระบบรถไฟฟ้ำ 

   
 

มำตรำ ๓๗  เมื่อไดด้ ำเนินกำรจดัหำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อด ำเนินกจิกำรรถไฟฟ้ำแลว้ 
ให้ รฟม. ก ำหนดเขตระบบรถไฟฟ้ำเพื่อประโยชน์ในกำรบ ำรุงรกัษำและควำมปลอดภยั
ของระบบรถไฟฟ้ำและควำมปลอดภยัของบุคคลทีอ่ยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้ำ 

เมื่อ รฟม. ได้ก ำหนดเขตระบบรถไฟฟ้ำตำมวรรคหนึ่งแล้ว เพื่อประโยชน์ใน
กำรรกัษำควำมปลอดภยัที่อำจมผีลกระทบต่อระบบรถไฟฟ้ำและบุคคลทีอ่ยู่ในเขตระบบ
รถไฟฟ้ำ ให้ รฟม. มีอ ำนำจก ำหนดบริเวณใกล้เคียงกับเขตระบบรถไฟฟ้ำเป็นเขต
ปลอดภยัระบบรถไฟฟ้ำ 

ให้รัฐมนตรีประกำศเขตระบบรถไฟฟ้ำและเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้ำ  
พรอ้มทัง้แผนผงัแสดงแนวเขตดงักล่ำวในรำชกจิจำนุเบกษำ และให ้รฟม. ปิดส ำเนำประกำศ
ดงักล่ำว ณ ทีท่ ำกำรองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีว่่ำกำรอ ำเภอหรอืกิง่อ ำเภอ ทีท่ ำกำร
ก ำนัน และทีท่ ำกำรผูใ้หญ่บำ้นแห่งทอ้งทีท่ีอ่สงัหำรมิทรพัยน์ัน้ตัง้อยู่ กบัให ้รฟม. จดัท ำ
เครื่องหมำยแสดงแนวเขตดงักล่ำวตำมระเบยีบทีผู่ว้่ำกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๓๘  ภำยในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้ำตำมมำตรำ ๓๗ ให้ รฟม.  
มีอ ำนำจประกำศก ำหนดเงื่อนไขในกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอำคำรหรือ 
สิง่ปลกูสรำ้งอย่ำงอื่นทีจ่ะมผีลกระทบต่อระบบรถไฟฟ้ำ 

ประกำศตำมวรรคหนึ่งต้องประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ และให้ปิดประกำศไว้
ในบริเวณใกล้เคียงกับเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้ำและให้แจ้งให้ผู้มีอ ำนำจอนุญำต 
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรควบคุมอำคำรทรำบ 

ในกำรอนุญำตใหก้่อสรำ้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอำคำรหรอืสิง่ปลูกสรำ้งอย่ำงอื่น
ทีอ่ยู่ภำยในเขตปลอดภยัระบบรถไฟฟ้ำ ใหผู้ม้อี ำนำจอนุญำตใหก้่อสรำ้ง ดดัแปลง หรอื
รือ้ถอนอำคำรหรอืสิง่ปลูกสรำ้งอย่ำงอื่นตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรควบคุมอำคำรพจิำรณำ
ตรวจสอบใหถู้กตอ้งตำมประกำศตำมวรรคหนึ่งก่อนอนุญำตและแจง้ให ้รฟม. ทรำบดว้ย 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๗๑ 

ในกำรพิจำรณำอนุญำตตำมวรรคสำม ให้ผู้มีอ ำนำจอนุญำตให้ก่อสร้ำง 
ดดัแปลง หรอืรื้อถอนอำคำรหรอืสิง่ปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
อำคำรแจง้ รฟม. เพื่อสง่ผูแ้ทนเขำ้ร่วมพจิำรณำดว้ย 

 

มำตรำ ๓๙  ในกรณีทีม่ผีูก้่อสรำ้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอำคำรหรอืสิง่ปลกูสรำ้ง
อย่ำงอื่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้ำ  
โดยมไิดร้บัอนุญำตหรอืผูท้ี่ไดร้บัอนุญำตมไิดป้ฏบิตัติำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกำรอนุญำต  
ให้ผู้ว่ำกำรหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมำยจำกผู้ว่ำกำรแจ้งให้ผู้มีอ ำนำจอนุญำตให้ก่อสร้ำง 
ดดัแปลง หรอืรื้อถอนอำคำรหรอืสิง่ปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
อำคำรทรำบเป็นหนงัสอืเพื่อใหด้ ำเนินกำรแกไ้ขตำมอ ำนำจหน้ำที ่

ถ้ำมีกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันอันตรำยแก่ระบบรถไฟฟ้ำ ให้ผู้ว่ำกำร 
มีอ ำนำจออกค ำสัง่ให้ระงบักำรกระท ำหรือกระท ำกำรเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหำ  
ทีเ่กดิขึน้เป็นกรณีฉุกเฉินในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งได ้

 

มำตรำ ๔๐  ในกรณีที่ รฟม. เห็นว่ำ ภำยในเขตปลอดภยัระบบรถไฟฟ้ำตำม
มำตรำ ๓๗ มีควำมจ ำเป็นต้องประกำศก ำหนดให้กำรกระท ำใด ๆ ที่อำจท ำให้เกิด
อนัตรำยหรอืเป็นอุปสรรคแก่ระบบรถไฟฟ้ำเป็นกำรกระท ำทีต่้องปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑ์ 
ทีก่ ำหนด ให้ รฟม. มอี ำนำจออกประกำศได้  ทัง้นี้ ประกำศดงักล่ำวต้องแสดงรำยละเอยีด
และเหตุผลให้ชดัเจนเกี่ยวกับลกัษณะกำรกระท ำ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจำกกำร
กระท ำนัน้ 

ประกำศตำมวรรคหนึ่งตอ้งประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำและต้องปิดประกำศไว้
ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัเขตปลอดภยัระบบรถไฟฟ้ำ 

เมื่อมีประกำศตำมวรรคหนึ่งให้น ำบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรดูแลรกัษำระบบ 
ขนส่งมวลชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจดัหำอสังหำรมิทรพัย์เพื่อกจิกำรขนส่งมวลชน 
มำใชบ้งัคบักบักำรกระท ำในเขตปลอดภยัระบบรถไฟฟ้ำดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๔๑  ในกรณีทีห่น่วยงำนของรฐัซึง่มอี ำนำจหน้ำทีด่ ำเนินกจิกำรอนัเป็น
สำธำรณูปโภคมคีวำมจ ำเป็นต้องปักเสำ พำดสำย วำงท่อ หรอืกระท ำกำรใด ๆ ภำยใน
เขตระบบรถไฟฟ้ำ ให้หน่วยงำนของรฐันัน้ท ำควำมตกลงกับผู้ว่ำกำรหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกผูว้่ำกำรก่อน 

ในกรณีทีก่ำรด ำเนินกจิกำรอนัเป็นสำธำรณูปโภคตำมวรรคหนึ่ง ไดก้ระท ำโดย
เอกชนทีไ่ดร้บัสมัปทำน รฟม. อำจเรยีกเกบ็ค่ำตอบแทนในกำรใชพ้ืน้ทีเ่ขตดงักล่ำวได ้
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 ๕๗๒ 

มำตรำ ๔๒  ในกรณีที่กำรสร้ำง ขยำย ปรบัปรุง ซ่อมแซม หรือบ ำรุงรกัษำ
ระบบรถไฟฟ้ำ ท ำให้มกีำรฟ้องคดต่ีอศำล กำรฟ้องคดนีัน้ไม่เป็นเหตุใหก้ำรครอบครอง
อสงัหำรมิทรพัยห์รอืใชอ้สงัหำรมิทรพัยข์อง รฟม. ตอ้งสะดุดหยุดลง 

 

หมวด ๔ 

สมัปทำน 

   
 

มำตรำ ๔๓  ในกำรด ำเนินกิจกำรรถไฟฟ้ำตำมพระรำชบัญญัตินี้  รฟม.  
โดยควำมเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรอีำจใหส้มัปทำนกจิกำรรถไฟฟ้ำทัง้หมดหรอืบำงสว่น
แก่เอกชนกไ็ด ้

ในกรณีทีก่ำรใหส้มัปทำนตำมวรรคหนึ่งไม่อยู่ภำยใตบ้งัคบักฎหมำยว่ำดว้ยกำร
ให้เอกชนเขำ้ร่วมงำนหรอืด ำเนินกำรในกจิกำรของรฐั ให้กำรเสนอโครงกำร กำรด ำเนิน
โครงกำร และกำรก ำกบัดูแลและติดตำมผลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไข 
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๔๔  ผูร้บัสมัปทำนตอ้ง 

(๑) เป็นนิตบิุคคลไทย 

(๒) มทีุน เครื่องจกัร เครื่องมอื อุปกรณ์ และผูเ้ชีย่วชำญทีม่คีวำมรู้ ควำมช ำนำญ
ในกำรใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัเพยีงพอ และ 

(๓) มคีุณสมบตัอิื่นตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๔๕  ในกำรด ำเนินกิจกำรรถไฟฟ้ำของผู้รบัสมัปทำนต้องจดัให้บุคคล
สญัชำติไทยเป็นผู้ท ำงำนให้มำกที่สุด เว้นแต่งำนใดที่มีลักษณะเฉพำะด้ำน ซึ่งผู้ร ับ
สมัปทำนไม่สำมำรถจัดหำคนไทยที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญในด้ำนนัน้มำท ำงำนได ้ 
ผู้รับสัมปทำนอำจให้ผู้ที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญจำกต่ำงประเทศมำท ำงำนแทนได ้ 
แต่ผู้รบัสมัปทำนต้องจดัให้มกีำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ีและควำมรูค้วำมช ำนำญใหบุ้คคล
สญัชำตไิทย สำมำรถท ำงำนแทนไดภ้ำยในหำ้ปีนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัสมัปทำน 

 

มำตรำ ๔๖  ให้กรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิที่ได้จดัสร้ำงหรือจดัหำมำตำมสญัญำ
สมัปทำนตกเป็นของรฐั เมื่อ 

(๑) ตรวจและรบัมอบงำนทีไ่ดร้บัสมัปทำนกจิกำรรถไฟฟ้ำทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

(๒) ไดร้บัอนุญำตใหเ้ดนิรถ ในกรณีทีเ่ป็นกำรใหส้มัปทำนกำรเดนิรถไฟฟ้ำ 

(๓) เมื่อมกีำรเพกิถอนสมัปทำนตำมมำตรำ ๕๑ หรอืมำตรำ ๕๓ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๗๓ 

มำตรำ ๔๗  ในกำรด ำเนินกำรตำมสมัปทำนหำกมีควำมจ ำเป็นต้องได้มำซึ่ง
กรรมสทิธิใ์นอสงัหำรมิทรพัยห์รอืมคีวำมจ ำเป็นตอ้งใชอ้สงัหำรมิทรพัย ์โดยไม่จ ำเป็นตอ้ง
ไดม้ำซึง่กรรมสทิธิใ์นอสงัหำรมิทรพัยน์ัน้และไม่สำมำรถด ำเนินกำรใหไ้ดม้ำหรอืไดใ้ชซ้ึง่
อสังหำริมทรัพย์โดยวิธีอื่น ให้ รฟม. ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเวนคืน
อสงัหำรมิทรพัยห์รอืกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัหำอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกจิกำรขนสง่มวลชน 
แล้วแต่กรณี โดยผู้รบัสมัปทำนเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยและค่ำทดแทน  ทัง้น้ี ให้กรรมสทิธิ ์
หรอืสทิธกิำรใชใ้นอสงัหำรมิทรพัยน์ัน้ตกเป็นของรฐั 

 

มำตรำ ๔๘  เพื่อประโยชน์ในกำรจดัโครงขำ่ยกำรเดนิรถไฟฟ้ำและอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรจรำจร ผู้รบัสมัปทำนต้องยนิยอมและให้ควำมสะดวกแก่ รฟม. หรอืผู้รบั
สมัปทำนรำยอื่นสำมำรถเชื่อมต่อหรอืร่วมใชก้จิกำรรถไฟฟ้ำทีผู่น้ัน้ไดร้บัสมัปทำน  ทัง้นี้ 
ตำมหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

ในกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ตำมวรรคหนึ่ง ให้ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรแบ่งปัน
ผลประโยชน์จำกค่ำโดยสำรในอัตรำที่เป็นธรรม โดยค ำนึงถึงภำระค่ำใช้จ่ำยและ
ผลประโยชน์ทีพ่งึจะไดร้บัของทุกฝ่ำยดว้ย 

 

มำตรำ ๔๙  ภำยใตบ้งัคบัมำตรำ ๗๕ (๗) กำรโอนสมัปทำนจะกระท ำไดต่้อเมื่อ
คณะรัฐมนตรีได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีเหตุจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แก่กำรให้บริกำร
ประชำชน และผูร้บัโอนมคีุณสมบตัติำมมำตรำ ๔๔ และตอ้งไม่ท ำใหก้จิกำรตำมทีไ่ดร้บั
สมัปทำนหยุดชะงกั 

ผู้โอนสมัปทำนและผู้รบัโอนสมัปทำนตำมวรรคหนึ่ง ต้องรบัผิดร่วมกันและ 
แทนกนัในกำรปฏบิตัติำมสมัปทำนและตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กำรโอนสมัปทำน ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีทีผู่้รบัสมัปทำนไม่ไดร้บัอนุญำตใหโ้อนสมัปทำน ให ้รฟม. มหีนังสอืแจง้ให้ผูร้บั
สมัปทำนทรำบพรอ้มทัง้เหตุผลภำยในสำมสบิวนันบัแต่วนัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีติ 

 

มำตรำ ๕๐  ในกรณีที่ผู้รบัสมัปทำนสิ้นสภำพกำรเป็นนิติบุคคล หรอืตกเป็น
บุคคลลม้ละลำย ใหผู้ช้ ำระบญัชหีรอืเจำ้พนักงำนพทิกัษ์ทรพัย ์แลว้แต่กรณี เป็นผูม้สีทิธิ
แสดงเจตนำในกำรโอนสมัปทำนตำมมำตรำ ๔๙ 

 

มำตรำ ๕๑  ภำยใตบ้งัคบัมำตรำ ๗๕ (๗) คณะกรรมกำรอำจพจิำรณำใหเ้พกิถอน
สมัปทำนได ้เมื่อปรำกฏว่ำผูร้บัสมัปทำน 

(๑) ไม่ปฏบิตัติำมเงื่อนไขหรอืขอ้ตกลงทีไ่ดร้บัสมัปทำนจนอำจเป็นเหตุใหเ้กดิ
ควำมล่ำชำ้หรอืควำมเสยีหำยในกำรใหบ้รกิำรแก่ประชำชน 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๗๔ 

(๒) ไม่ปฏบิตัติำมมำตรฐำนวธิกีำรประกอบกจิกำรรถไฟฟ้ำของ รฟม. จนเป็น
เหตุใหป้ระชำชนไดร้บัควำมเดอืดรอ้น 

(๓) ไม่ช ำระผลประโยชน์ตำมสมัปทำนใหแ้ก่ รฟม. 
(๔) ฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดที่ระบุในสมัปทำนว่ำเป็นเหตุเพกิถอน

สมัปทำนได ้

 

มำตรำ ๕๒  ในกรณีทีม่เีหตุตำมมำตรำ ๕๑ เกดิขึน้ ก่อนทีจ่ะด ำเนินกำรเพกิถอน
สมัปทำน ถำ้คณะกรรมกำรเหน็ว่ำเหตุดงักล่ำวสำมำรถแกไ้ขไดแ้ละเป็นประโยชน์แก่กำร
ให้บริกำรประชำชน คณะกรรมกำรอำจแจ้งให้ผู้รบัสมัปทำนด ำเนินกำรแก้ไขภำยใน
ระยะเวลำและเงื่อนไขทีก่ ำหนดเสยีก่อนกไ็ด้ แต่ถ้ำผู้รบัสมัปทำนไม่แก้ไข ให้คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรเพื่อเพกิถอนสมัปทำนตำมมำตรำ ๕๑ โดยไม่ชกัชำ้ 

 

มำตรำ ๕๓  ในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นเพื่อรกัษำประโยชน์สำธำรณะ คณะรฐัมนตร ี
อำจมมีต ิดงัต่อไปนี้ 

(๑) ใหผู้ร้บัสมัปทำนกระท ำกำรหรอืแกไ้ขกำรใด 

(๒) เพกิถอนสมัปทำนในกรณีทีม่เีหตุส ำคญัอนัมอิำจหลกีเลีย่งได้ 
เมื่อคณะรฐัมนตรมีมีตติำม (๑) ให้ รฟม. แจง้ให้ผู้รบัสมัปทำนกระท ำกำรหรอื

แก้ไขกำรนัน้ ในกรณีที่ผู้รบัสมัปทำนไม่กระท ำกำรหรอืแก้ไขกำรนัน้ ให้คณะรฐัมนตร ี
มีอ ำนำจสัง่ให้  รฟม. เป็นผู้กระท ำกำรหรือแก้ไขกำรนั ้น โดยให้ผู้ร ับสัมปทำน 
เป็นผูร้บัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 

ในกรณีทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตติำม (๒) ให้ รฟม. มอี ำนำจเขำ้ครอบครองกจิกำร 
ทีใ่หส้มัปทำนได ้และให ้รฟม. จ่ำยเงนิค่ำทดแทนใหแ้ก่ผูร้ ับสมัปทำนตำมควำมเป็นจรงิ
แต่ไม่เกนิจ ำนวนเงนิค่ำทดแทนทีก่ ำหนดในสมัปทำน 

ในกรณีที่จะต้องจ่ำยเงนิค่ำทดแทนตำมวรรคสำม หรอืในกรณีที่สมัปทำนมไิด้
ก ำหนดจ ำนวนเงนิค่ำทดแทนไว้ ให้คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้คณะกรรมกำรคณะหนึ่งเพื่อ
ก ำหนดจ ำนวนเงนิค่ำทดแทนทีจ่ะจ่ำยใหแ้ก่ผูร้บัสมัปทำน ประกอบดว้ยผูแ้ทนของผูร้บั
สัมปทำน ผู้แทน รฟม. ผู้มีควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน  
และผูท้รงคุณวุฒซิึง่คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้อกีไม่เกนิสำมคนเป็นผูพ้จิำรณำเสนอควำมเหน็
ต่อคณะรัฐมนตรี  ทัง้นี้  ให้คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว กำรก ำหนดเงิน  
ค่ำทดแทนของคณะกรรมกำรอำจก ำหนดค่ำเสยีโอกำสใหด้ว้ยกไ็ด ้

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๗๕ 

มำตรำ ๕๔  ผูร้บัสมัปทำนต้องปฏบิตัติำมขอ้บงัคบัของคณะกรรมกำรว่ำด้วย
กำรรกัษำควำมปลอดภัยในกำรใช้และรกัษำทรพัย์สินของ รฟม. และกฎกระทรวง
เกีย่วกบัควำมปลอดภัยของระบบรถไฟฟ้ำ คนโดยสำร และบุคคลอื่นที่อยู่ในเขตระบบ
รถไฟฟ้ำ และตอ้งจดัใหม้กีำรประกนัภยัส ำหรบัควำมเสยีหำย 

กำรจดัใหม้กีำรประกนัภยัตำมวรรคหนึ่งตอ้งมผีูร้บัประกนัภยัตัง้แต่สองรำยขึน้ไป 

 

มำตรำ ๕๕  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้พนักงำนหรือผู้ซึ่งปฏิบัติงำนร่วมกับ
พนกังำนมอี ำนำจ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เข้ำไปในบรเิวณที่ประกอบกิจกำรรถไฟฟ้ำ และสถำนที่ท ำกำรของผู้ร ับ
สมัปทำนในเวลำท ำกำร เพื่อตรวจกจิกำรใหเ้ป็นไปตำมสมัปทำนและตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

(๒) สัง่เป็นหนังสอืให้ผูร้บัสมัปทำนปฏบิตักิำรใด ๆ หรอืงดเวน้กำรปฏบิตัิกำร 
ทีอ่ำจก่อใหเ้กดิอนัตรำยแก่บุคคลหรอืทรพัยส์นิของบุคคลอื่น 

ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมพระรำชบญัญัตินี้ พนักงำนต้องแสดงบตัรประจ ำตัว 
ต่อบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผู้รบัสัมปทำนมีสิทธิอุทธรณ์ค ำสัง่ของพนักงำนที่ส ัง่ตำม (๒) ต่อรัฐมนตร ี 
โดยยื่นต่อผูว้่ำกำรภำยในสบิหำ้วนันบัแต่วนัรบัแจง้ค ำสัง่ ค ำวนิิจฉยัของรฐัมนตรใีหเ้ป็นทีส่ดุ 

กำรอุทธรณ์ค ำสัง่ของพนักงำนตำมวรรคสำม ไม่เป็นเหตุทุเลำกำรปฏบิตัติำม
ค ำสัง่ เวน้แต่รฐัมนตรเีหน็สมควรใหทุ้เลำกำรปฏบิตัติำมค ำสัง่นัน้ 

 

มำตรำ ๕๖  ผูร้บัสมัปทำน ผูป้ฏบิตังิำนใหแ้ก่ผูร้บัสมัปทำน ตวัแทน และลกูจำ้ง
ของผู้ร ับสัมปทำนมีหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่พนักงำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมวด ๕ 

คนโดยสำร 

   
 

มำตรำ ๕๗  คนโดยสำรตอ้งช ำระค่ำโดยสำรตำมทีค่ณะกรรมกำรประกำศ 

 

มำตรำ ๕๘  รฟม. ต้องจัดให้มีกำรประกันควำมเสียหำยที่เกิดแก่ชีวิตและ
ร่ำงกำยของคนโดยสำรตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๕๔ วรรคสอง มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม และต้องไดร้บัควำม
เหน็ชอบจำกคณะรฐัมนตรกี่อนท ำสญัญำกบัผูร้บัประกนัภยัดว้ย 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๗๖ 

ในกรณีทีม่กีำรใหส้มัปทำนกจิกำรรถไฟฟ้ำ ใหผู้ร้บัสมัปทำนมหีน้ำทีจ่ดัใหม้กีำร
ประกนัภยัตำมวรรคหนึ่งแทน รฟม. 

 

มำตรำ ๕๙  ให้ รฟม. มีหน้ำที่จดัให้มีสิง่อ ำนวยควำมสะดวกแก่คนโดยสำร
โดยเฉพำะคนทุพพลภำพ คนสงูอำยุ และเดก็ ใหม้คีวำมสมบูรณ์และเหมำะสมแก่กำรใช้
บรกิำรกจิกำรรถไฟฟ้ำ 

 

มำตรำ ๖๐  ในกรณีทีค่นโดยสำรหรอืบุคคลอื่นทีอ่ยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้ำไดร้บั
ควำมเดอืดรอ้นจำกกำรด ำเนินกจิกำรของ รฟม. หรอืผู้รบัสมัปทำน ให้มสีทิธริ้องเรยีน  
ต่อคณะกรรมกำร 

ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบสวนขอ้เทจ็จรงิในกรณีที่มกีำรร้องเรยีนตำม
วรรคหนึ่งและมคี ำสัง่โดยเรว็  แต่ทัง้นี้ ต้องไม่เกนิหกสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน 
และใหส้ัง่ รฟม. หรอืผูร้บัสมัปทำนแกไ้ขควำมเดอืนรอ้นของผูร้อ้งเรยีนภำยในระยะเวลำ
ที่คณะกรรมกำรก ำหนด โดยให้คณะกรรมกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ใด ๆ ให้ รฟม. หรือ
ผูไ้ดร้บัสมัปทำนมหีน้ำทีต่อ้งปฏบิตัเิพื่อมใิหเ้กดิเหตุตำมทีร่อ้งเรยีนขึน้อกี 

 

มำตรำ ๖๑  ให ้รฟม. มหีน้ำที่ก ำหนดมำตรกำรใด ๆ เพื่อคุม้ครองควำมปลอดภยั
แก่คนโดยสำรและบุคคลอื่นที่อยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้ำ ในกรณีทีเ่กดิควำมเสยีหำยอย่ำงใด
อนัเนื่องมำจำกควำมบกพร่องของกำรก ำหนดมำตรกำรหรอืกำรปฏิบตัิของพนักงำน 
ของ รฟม. ให ้รฟม. รบัผดิชดใชค้่ำเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ต่อคนโดยสำรหรอืบุคคลอื่นทีอ่ยู่ใน
เขตระบบรถไฟฟ้ำ 

 

มำตรำ ๖๒  คนโดยสำรหรอืบุคคลอื่นทีอ่ยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้ำตอ้งปฏิบตัติำม
หลกัเกณฑ์ว่ำด้วยควำมปลอดภัยในชีวติ ร่ำงกำย และทรพัย์สนิ กำรรกัษำควำมสงบ
เรยีบรอ้ย ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยภำยในเขตระบบรถไฟฟ้ำตำมที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง 

ให้ รฟม. ปิดประกำศกฎกระทรวงตำมวรรคหนึ่งไว้ในเขตระบบรถไฟฟ้ำ 
ในบรเิวณที่เหมำะสมกบักำรใชก้ฎกระทรวงนัน้เพื่อให้ผู้ที่เกีย่วขอ้งสำมำรถมองเหน็ได้
ชดัเจน ส ำหรบักฎกระทรวงทีเ่กีย่วกบักำรปฏบิตัใินกำรโดยสำรรถไฟฟ้ำ รฟม. ตอ้งจดัให้
มกีำรเผยแพร่และปิดประกำศไวใ้นบรเิวณสถำนีรถไฟฟ้ำและในรถไฟฟ้ำดว้ย 

 

มำตรำ ๖๓  ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมพระรำชบญัญัตินี้ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
เป็นเจำ้พนกังำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำมหีน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัและควำมสงบ



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๗๗ 

เรียบร้อยในเขตระบบรถไฟฟ้ำตำมกฎกระทรวงหรือตำมที่ผู้ว่ำกำรมอบหมำย  
และใหม้อี ำนำจ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ค้นหรอืจบักุมผู้กระท ำควำมผิดซึ่งหน้ำตำมพระรำชบัญญัตินี้ เพื่อส่งให้
พนกังำนฝ่ำยปกครองหรอืต ำรวจด ำเนินคดตีำมกฎหมำย 

(๒) เข้ำไปในเคหสถำนหรือสถำนที่ใด ๆ ที่ประกอบกิจกำรรถไฟฟ้ำรวมถึง
สถำนที่ท ำกำรของผู้รบัสมัปทำนในเวลำท ำกำร เพื่อตรวจสอบกรณีที่มเีหตุว่ำอำจจะมี
อนัตรำยเกดิขึน้กบัคนโดยสำรหรอืบุคคลอื่นทีอ่ยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้ำ 

ในกำรปฏบิตัิหน้ำทีต่ำมวรรคหนึ่ง พนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่้องแสดงบตัรประจ ำตวั
ต่อบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 

บตัรประจ ำตวัพนกังำนเจำ้หน้ำที ่ใหเ้ป็นไปตำมทีผู่ว้่ำกำรก ำหนด 

 

หมวด ๖ 

กำรเงนิ กำรบญัช ีและกำรตรวจสอบ 

   
 

มำตรำ ๖๔  ให้ รฟม. จดัท ำงบประมำณประจ ำปี โดยแยกเป็นงบลงทุนและ
งบท ำกำร ส ำหรบังบลงทุนให้น ำเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิำรณำและให้ควำมเหน็ชอบ 
สว่นงบท ำกำรใหน้ ำเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อทรำบ 

 

มำตรำ ๖๕  รำยไดท้ี ่รฟม. ไดร้บัจำกกำรด ำเนินกำรในปีหนึ่ง ๆ ใหต้กเป็นของ 
รฟม. ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน และเมื่อได้หักรำยจ่ำยส ำหรับกำร
ด ำเนินงำน เช่น ค่ำบ ำรุงรกัษำ ค่ำเสื่อมรำคำ เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพีแลว้ 
เหลอืเท่ำใดใหน้ ำสง่เป็นรำยไดข้องรฐั  ทัง้นี้ ตำมระเบยีบทีก่ระทรวงกำรคลงัก ำหนด 

ในกรณีทีร่ำยได้ไม่เพยีงพอส ำหรบักรณีตำมวรรคหนึ่ง และ รฟม. ไม่สำมำรถ
หำเงนิทีอ่ื่นได ้รฐัพงึจ่ำยเงนิใหแ้ก่ รฟม. เท่ำจ ำนวนทีจ่ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของ รฟม. 

 

มำตรำ ๖๖  ให้  รฟม. เปิดบัญชีเงินฝำกไว้กับธนำคำรตำมระเบียบที่
กระทรวงกำรคลงัก ำหนด 

 

มำตรำ ๖๗  ให ้รฟม. วำงและรกัษำไวซ้ึง่ระบบกำรบญัชทีีเ่หมำะสมแก่กจิกำร
สำธำรณูปโภค แยกตำมประเภทงำนส่วนที่ส ำคัญ มีกำรลงรำยกำรรบัและจ่ำยเงิน 
สนิทรพัย์และหนี้สินที่แสดงกิจกำรที่เป็นอยู่ตำมจริงและตำมที่ควรตำมประเภทงำน 
พรอ้มดว้ยขอ้ควำมอนัเป็นทีม่ำของรำยกำรดงักล่ำว และใหม้กีำรตรวจสอบบญัชภีำยใน
เป็นประจ ำ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๗๘ 

มำตรำ ๖๘  ให ้รฟม. จดัท ำงบดุล บญัชที ำกำร และบญัชกี ำไรขำดทุนส่งผูส้อบ
บญัชภีำยในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัช  ี

 

มำตรำ ๖๙  ทุกปีใหส้ ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูส้อบบญัชแีละท ำกำร
ตรวจสอบรบัรองบญัชแีละกำรเงนิของ รฟม. ให้แล้วเสรจ็ภำยในสีส่บิห้ำวนันับแต่วนัที่
ไดร้บังบกำรเงนินัน้ 

 

มำตรำ ๗๐  ผูส้อบบญัชมีอี ำนำจตรวจสอบสรรพสมุดบญัชแีละเอกสำรหลกัฐำน
ของ รฟม.  เพื่อกำรนี้ ใหม้อี ำนำจสอบถำมประธำนกรรมกำร กรรมกำร ผูว้่ำกำร ทีป่รกึษำ 
พนกังำน ลกูจำ้ง ผูอ้ื่นซึง่เป็นตวัแทนของ รฟม. และผูร้บัสมัปทำน 

 

มำตรำ ๗๑  ใหผู้ส้อบบญัชที ำรำยงำนผลกำรสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมกำร
เพื่อเสนอต่อคณะรฐัมนตร ีและให้ รฟม. โฆษณำรำยงำนประจ ำปีของปีที่ล่วงมำแล้ว 
แสดงงบดุล บญัชที ำกำร และบญัชกี ำไรขำดทุนทีผู่ส้อบบญัชรีบัรองว่ำถูกตอ้งแลว้ภำยใน
เกำ้สบิวนันบัแต่วนัทีผู่ส้อบบญัชรีบัรองว่ำถูกตอ้ง 

 

หมวด ๗ 

กำรก ำกบัและควบคมุ 

   
 

มำตรำ ๗๒  ให้รฐัมนตรมีอี ำนำจหน้ำที่ก ำกบัโดยทัว่ไปซึ่งกจิกำรของ รฟม.  
เพื่อกำรนี้ จะสัง่ใหค้ณะกรรมกำร ผูว้่ำกำร ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ แสดงควำมคดิเหน็ ท ำรำยงำน 
หรอืยบัยัง้กำรกระท ำที่ขดัต่อนโยบำยของรฐับำลหรอืมติของคณะรฐัมนตร ีตลอดจน  
มอี ำนำจที่จะสัง่ให้ปฏบิตัิกำรตำมนโยบำยของรฐับำลหรอืมติของคณะรฐัมนตร ีและสัง่
สอบสวนขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบักำรด ำเนินกจิกำรของ รฟม. ได้ 

 

มำตรำ ๗๓  ให้ รฟม. ท ำรำยงำนปีละครัง้เสนอคณะรฐัมนตรี รำยงำนนี้ให้
กล่ำวถึงผลของงำนในปีที่ล่วงมำแล้วและค ำชี้แจงเกี่ยวกบันโยบำยของคณะกรรมกำร 
โครงกำรและแผนงำนทีจ่ะท ำในภำยหน้ำ 

 

มำตรำ ๗๔  ในกรณีที ่รฟม. จะตอ้งเสนอเรื่องใด ๆ ไปยงัคณะรฐัมนตร ีให ้รฟม. 
น ำเรื่องเสนอรฐัมนตรเีพื่อเสนอไปยงัคณะรฐัมนตร ี

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๗๙ 

มำตรำ ๗๕๕  รฟม. ตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะรฐัมนตรกี่อนจงึจะด ำเนิน
กจิกำรดงัต่อไปนี้ได ้

(๑) ด ำเนินกจิกำรรถไฟฟ้ำในเสน้ทำงหนึ่งเสน้ทำงใด 

(๒) ขยำย ปรบัปรุง หรอืด ำเนินกำรใด ๆ ซึง่มวีงเงนิเกนิหำ้รอ้ยลำ้นบำท 

(๓) กูย้มืเงนิเกนิหนึ่งรอ้ยลำ้นบำท 

(๔) ออกพนัธบตัรหรอืตรำสำรอื่นใดเพื่อใชใ้นกำรลงทุน 

(๕) จ ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัย ์

(๖)๖ ใหเ้ช่ำหรอืใหส้ทิธใิด ๆ ในอสงัหำรมิทรพัยซ์ึง่มมีลูค่ำเกนิสบิลำ้นบำท 

(๗) ใหส้มัปทำน ต่ออำยุสมัปทำน โอนสมัปทำน หรอืเพกิถอนสมัปทำนกจิกำร
รถไฟฟ้ำทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

(๘) จดัตัง้บรษิทัจ ำกดั หรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั 

(๙) เขำ้ร่วมกจิกำรกบับุคคลอื่น หรอืถอืหุน้ในบรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั 

(๑๐) พฒันำอสงัหำรมิทรพัยข์อง รฟม. ตำมควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แก่กำร
ใหบ้รกิำรกจิกำรรถไฟฟ้ำ 

(๑๑) กำรจ่ำยเงนิค่ำทดแทนและค่ำเสยีโอกำส ตำมมำตรำ ๕๓ วรรคสี ่
 

หมวด ๘ 

บทก ำหนดโทษ 

   
 

มำตรำ ๗๖  ผู้ใดขัดขวำงกำรกระท ำของ รฟม. หรือพนักงำน หรือผู้ซึ่ง
ปฏิบัติงำนร่วมกับพนักงำนซึ่งกระท ำกำรตำมมำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๙ วรรคหนึ่ ง  
หรือมำตรำ ๕๕ (๑) ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรบัไม่เกินสองหมื่นบำท  
หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

                                                                                 

๕ เมือ่ทุนในกำรด ำเนินกำรส่วนหนึ่งของกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
มำจำกเงนิงบประมำณแผ่นดิน ในกำรด ำเนินกจิกำรใดที่มคีวำมส ำคญัและกระทบต่อทุนของ รฟม.  
จงึต้องมกีำรก ำกบัดแูลและควบคุมโดยรฐับำล มำตรำ ๗๕ จงึบญัญตัใิห ้รฟม. ตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบ
จำกคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้ได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :  
เรือ่งเสรจ็ที ่๔๐๔/๒๕๔๘) 

๖ กำรใหเ้ช่ำหรอืใหส้ทิธใิด ๆ ในอสงัหำรมิทรพัย ์ส่งผลกระทบต่อตวัอสงัหำรมิทรพัยซ์ึ่งเป็นทุน
ในกำรด ำเนินกจิกำรของกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  ดังนัน้ ค ำว่ำ “มลูค่ำเกนิ
สบิลำ้นบำท” ตำมมำตรำ ๗๕ (๖) จงึหมำยถงึ มลูค่ำของอสงัหำรมิทรพัยท์ี ่รฟม. ประสงคจ์ะใหเ้ช่ำหรอื
ใหส้ทิธใิด ๆ มใิช่มลูค่ำของค่ำตอบแทนกำรใหเ้ช่ำหรอืใหส้ทิธใิด ๆ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : 
เรือ่งเสรจ็ที ่๔๐๔/๒๕๔๘) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๘๐ 

มำตรำ ๗๗  ผู้ใดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตำมกฎกระทรวงซึ่งออกตำมมำตรำ ๖๒ 
ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๗๘  ผู้รบัสมัปทำนผูใ้ดไม่ปฏบิตัิตำมมำตรำ ๕๔ หรอืมำตรำ ๕๕ (๒) 
ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสำมเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหกหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๗๙  ผูร้บัสมัปทำน ผูป้ฏบิตังิำนใหแ้ก่ผูร้บัสมัปทำน ตวัแทน และลกูจำ้ง
ของผู้รบัสมัปทำน ผู้ใดไม่อ ำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏบิตัิตำม
มำตรำ ๕๖ ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับำท 

 

มำตรำ ๘๐  ผู้ใดไม่ช ำระค่ำโดยสำรตำมอัตรำที่ก ำหนดในมำตรำ ๕๗  
ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิสำมสบิเท่ำของอตัรำค่ำโดยสำรสงูสดุ 

 

มำตรำ ๘๑  ผูใ้ดกระท ำดว้ยประกำรใด ๆ อนัมลีกัษณะเป็นกำรกดีขวำงแก่กำร
เดินรถไฟฟ้ำ ก่อให้เกิดควำมเสียหำย หรือควำมไม่สะดวกแก่กำรเดินรถไฟฟ้ำ  
ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๘๒  ผู้ใดท ำลำย หรือกระท ำด้วยประกำรใด ๆ อันท ำให้เกิดควำม
เสยีหำยหรอืไรป้ระโยชน์แก่ระบบรถไฟฟ้ำ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหำ้ปี หรอื  
ปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

ถำ้กำรกระท ำควำมผดิตำมวรรคหนึ่งน่ำจะเป็นเหตุใหเ้กดิอนัตรำยแก่บุคคลอื่น 
ผูก้ระท ำตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสบิปี หรอืปรบัไม่เกนิสองแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรำย 
ผู ้กระท ำต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถ ึงสบิปี หรือปรบัตั ้งแต่สองหมื่นบำท 
ถึงสองแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

ถ้ำกำรกระท ำควำมผดิตำมวรรคหนึ่งเป็นเหตุใหบุ้คคลอื่นไดร้บัอนัตรำยสำหสั 
ผูก้ระท ำต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่สองปีถงึสบิปี หรอืปรบัตัง้แต่สีห่มื่นบำทถงึสองแสนบำท 
หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ควำมตำย 
ผูก้ระท ำต้องระวำงโทษจ ำคุกตลอดชวีติ หรอืจ ำคุกตัง้แต่ห้ำปีถงึยี่สบิปี หรอืปรบัตัง้แต่
หนึ่งแสนบำทถงึสีแ่สนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๘๑ 

มำตรำ ๘๓  ผู้ใดท ำให้เสียหำย ท ำให้ไร้ประโยชน์ ท ำลำย เปลี่ยนแปลง 
เคลื่อนย้ำย หรอืรื้อถอน เครื่องหมำยแสดงแนวเขต หลกัส ำรวจ รัว้ เครื่องหมำยแสดงระยะ 
หรอืเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกหรอืควำมปลอดภยั ซึ่ง รฟม. ไดต้ิดตัง้หรอืท ำให้ปรำกฏ 
ในเขตระบบรถไฟฟ้ำ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบำท  
หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ระบบรถไฟฟ้ำถูกท ำลำย 
เสยีหำย เสื่อมค่ำ หรอืไรป้ระโยชน์ ผูก้ระท ำต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหำ้ปี หรอืปรบั
ไม่เกนิหนึ่งแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๘๔  ผูใ้ดปิดประกำศหรอืโฆษณำบนรถไฟฟ้ำหรอืในเขตระบบรถไฟฟ้ำ 
โดยมไิดร้บัอนุญำตจำกผูว้่ำกำร ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิสองพนับำท 

 

มำตรำ ๘๕  ผู้ใดแกล้งบอกเล่ำควำมเท็จให้เลื่องลือหรือส่งข่ำวอันเป็นเท็จ 
จนเป็นเหตุใหก้ำรเดนิรถไฟฟ้ำไม่อำจกระท ำไดต้ำมปกตหิรอืเกดิควำมล่ำชำ้ ตอ้งระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

ถ้ำกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งท ำให้เข้ำใจว่ำอำจเกดิอนัตรำยด้วยอุปกรณ์ วัตถุ
ระเบดิ แก๊สพษิ หรอืดว้ยวธิใีด ๆ ต่อควำมปลอดภยัของรถไฟฟ้ำในระหว่ำงเดนิรถไฟฟ้ำ 
ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๘๖  ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดซึ่งต้องรบัโทษตำมพระรำชบญัญัตินี้
เป็นนิตบิุคคล กรรมกำร ผูจ้ดักำร หรอืผูท้ีร่บัผดิชอบในกำรด ำเนินงำนของนิตบิุคคลนัน้
ต้องระวำงโทษตำมที่บัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดนัน้ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำตน  
มไิดม้สีว่นในกำรกระท ำควำมผดินัน้ดว้ย 

 

มำตรำ ๘๗  บรรดำควำมผดิตำมพระรำชบญัญตันิี้ทีม่โีทษปรบัสถำนเดยีวหรอื
เป็นควำมผดิที่มโีทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งเดือน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับำท ถ้ำพนักงำน
เจำ้หน้ำทีเ่หน็ว่ำผูต้อ้งหำไม่ควรไดร้บัโทษจ ำคุกใหม้อี ำนำจเปรยีบเทยีบได้ 

เมื่อผู้ต้องหำได้ช ำระค่ำปรับตำมจ ำนวนที่เปรียบเทียบภำยในระยะเวลำ 
ทีก่ ำหนดแลว้ ใหถ้อืว่ำคดเีลกิกนัตำมบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมำยวธิพีิจำรณำควำม
อำญำ 

ถ้ำผู้ต้องหำไม่ยินยอมตำมที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช ำระเงิน
ค่ำปรบัภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดใหด้ ำเนินคดต่ีอไป 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๘๒ 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๘๘  ให้โอนบรรดำกิจกำร เงนิ ทรพัย์สนิ สิทธิ หนี้ และควำมรบัผิด
ตลอดจนงบประมำณขององคก์ำรรถไฟฟ้ำมหำนครตำมพระรำชกฤษฎกีำจดัตัง้องคก์ำร
รถไฟฟ้ำมหำนคร พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีม่อียู่ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัไปเป็นของ รฟม. 

 

มำตรำ ๘๙  ให้ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร พนักงำน และลูกจ้ำงของ
องค์กำรรถไฟฟ้ำมหำนครตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตัง้องค์กำรรถไฟฟ้ ำมหำนคร  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั เป็นผูว้่ำกำร รองผูว้่ำกำร 
พนกังำนและลูกจำ้งของ รฟม. แลว้แต่กรณี ตำมพระรำชบญัญตันิี้ โดยใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน 
ค่ำจำ้ง รวมทัง้สทิธปิระโยชน์ต่ำง ๆ เท่ำทีเ่คยไดร้บัอยู่เดมิ และใหน้บัเวลำกำรท ำงำนของ
บุคคลดงักล่ำวในองค์กำรรถไฟฟ้ำมหำนครต่อเนื่องกนัด้วย ส ำหรบัผู้ว่ำกำรให้ถือว่ำ 
เป็นวำระกำรด ำรงต ำแหน่งวำระแรกตำมพระรำชบัญญัตินี้ เว้นแต่กฎหมำยว่ำด้วย
คุณสมบตัมิำตรฐำนส ำหรบักรรมกำรและพนกังำนรฐัวสิำหกจิจะบญัญตัไิวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

 

มำตรำ ๙๐๗  ในกรณีที่กฎหมำยว่ำด้วยคุณสมบตัิมำตรฐำนส ำหรบักรรมกำร 
และพนักงำนรฐัวสิำหกจิไดม้บีทบญัญตัเิกีย่วกบัคุณสมบตัหิรอืลกัษณะต้องหำ้ม วธิกีำร
แต่งตัง้ ก ำหนดเงนิเดอืนหรอืค่ำจำ้ง เงื่อนไขกำรปฏบิตังิำน วำระกำรด ำรงต ำแหน่งและ
กำรพ้นจำกต ำแหน่งของกรรมกำร ผู้ว่ำกำร และพนักงำนเป็นอย่ำงอื่นแตกต่ำงจำก
พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บทบัญญัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยคุณสมบัติมำตรฐำนส ำหรับ
กรรมกำรและพนักงำนรฐัวสิำหกจิในเรื่องดงักล่ำวแทนบทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตัินี้
ในบทมำตรำทีม่นียัเช่นเดยีวกนั 

 

                                                                                 

๗ ในกำรแต่งตัง้ผูว้่ำกำร รฟม. นัน้ มำตรำ ๙๐ ก ำหนดใหเ้ป็นไปตำมบทบญัญตัขิองกฎหมำย
ว่ำด้วยคุณสมบัติมำตรฐำนส ำหรับกรรมกำรและพนักงำนรฐัวิสำหกิจ ซึ่งมำตรำ ๘ จัตวำ แห่ง
พระรำชบญัญตัิดงักล่ำว ก ำหนดวธิกีำรสรรหำผูบ้รหิำรของรฐัวสิำหกจิไวอ้ย่ำงกวำ้ง คณะกรรมกำรสรรหำ
ผูว้่ำ รฟม. จงึมอี ำนำจหน้ำที่ก ำหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีำรเพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งบุคคลทีเ่หมำะสม และมคีุณสมบตัิ
และไมม่ลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย  ดงันัน้ กำรพจิำรณำขยำยระยะเวลำรบัสมคัรและปรบัคุณสมบตัิ
เพื่อเปิดโอกำสใหม้กีำรแข่งขนัโดยใหม้ผีูม้ำสมคัรมำกขึน้ และผูส้มคัรเดมิตำมประกำศฉบบัแรกกย็งัคงมสีทิธิ
ได้รบัคดัเลอืกอยู่เช่นเดมิ จงึอยู่ในอ ำนำจของคณะกรรมกำรสรรหำผูว้่ำกำร รฟม. ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้
ตรำบเท่ำทีเ่ป็นกำรใชอ้ ำนำจโดยสุจรติ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๕๘๕/๒๕๕๒) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๘๓ 

มำตรำ ๙๑  ให้กองทุนส ำรองเลี้ยงชพีพนักงำนองค์กำรรถไฟฟ้ำมหำนครซึ่ง 
จดทะเบียนแล้ว ที่จดัตัง้ขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
ยงัคงอยู่ต่อไปโดยให ้รฟม. ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมพระรำชบญัญตันิี้มฐีำนะเป็นนำยจำ้ง 

 

มำตรำ ๙๒  ให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒซิึง่ด ำรงต ำแหน่ง
อยู่ในวนัที่พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั เป็นประธำนกรรมกำร หรอืกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ
ของ รฟม.แลว้แต่กรณี ตำมพระรำชบญัญตันิี้ต่อไป  แต่ทัง้นี้ ตอ้งไม่เกนิหกสบิวนันบัแต่
วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๙๓  บรรดำขอ้บงัคบั ระเบยีบ ค ำสัง่ หรอืประกำศใด ๆ ขององค์กำร
รถไฟฟ้ำมหำนคร ซึ่งใชบ้งัคบัอยู่ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัคงใชบ้งัคับได้ต่อไป
เพยีงเท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระรำชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ จนกว่ำจะไดม้กีำรออกขอ้บงัคบั 
ระเบยีบ ค ำสัง่ หรอืประกำศตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

ชวน  หลกีภยั 

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๘๔ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชกฤษฎกีำ
จดัตัง้องคก์ำรรถไฟฟ้ำมหำนคร พ.ศ. ๒๕๓๕ มบีทบญัญตัทิีย่งัไม่เพยีงพอต่อกำรจดัท ำ 
จดักำรและกำรให้บรกิำรขนส่งมวลชนด้วยระบบรถไฟฟ้ำ รวมทัง้กำรดูแลรกัษำควำม
ปลอดภัยสำธำรณะ ท ำให้องค์กำรรถไฟฟ้ำมหำนครมีข้อจ ำกัดในกำรใช้อ ำนำจตำม
กฎหมำยและไม่สำมำรถใหบ้ริกำรไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพประกอบกบักำรขนส่งมวลชน
โดยระบบรถไฟฟ้ำได้ทวคีวำมจ ำเป็นยิง่ขึน้อย่ำงมำกทัง้ในปัจจุบนัและอนำคต สมควร
ปรบัปรุงอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรรถไฟฟ้ำมหำนครให้สำมำรถด ำเนินกจิกำรรถไฟฟ้ำ 
ใหเ้ป็นระบบและมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

*พระรำชกฤษฎกีำแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำทีข่องสว่นรำชกำร
ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๘ 

 

มำตรำ ๓๑  ในพระรำชบัญญัติกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหแ้กไ้ขค ำว่ำ “นำยกรฐัมนตร”ี เป็น “รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม” 
ค ำว่ำ “ผู้แทนกรมกำรผงัเมือง” เป็น “ผู้แทนกรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง” ค ำว่ำ “ผู้แทน
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบก” เป็น “ผูแ้ทนส ำนักงำนนโยบำยและ
แผนกำรขนสง่และจรำจร” และค ำว่ำ “ผูแ้ทนส ำนกังำนนโยบำยและแผนสิง่แวดลอ้ม” เป็น 
“ผูแ้ทนส ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม” 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎกีำฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญตัใิหจ้ดัตัง้สว่นรำชกำรขึน้ใหม่โดยมี
ภำรกจิใหม่ ซึง่ไดม้กีำรตรำพระรำชกฤษฎกีำโอนกจิกำรบรหิำรและอ ำนำจหน้ำทีข่องสว่น
รำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้แล้ว และ
เนื่ องจำกพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร 
รฐัมนตรผีูด้ ำรงต ำแหน่งหรอืผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นสว่นรำชกำรเดมิมำเป็นของสว่นรำชกำร
ใหม่ โดยให้มีกำรแก้ไขบทบญัญัติต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกบัอ ำนำจหน้ำที่ที่โอนไปด้วย  
ฉะนัน้ เพื่ออนุวตัใิหเ้ป็นไปตำมหลกักำรทีป่รำกฏในพระรำชบญัญตัแิละพระรำชกฤษฎกีำ
ดงักล่ำว จงึสมควรแก้ไขบทบญัญัติของกฎหมำยให้สอดคล้องกบักำรโอนส่วนรำชกำร 
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีควำมชัดเจนในกำรใช้กฎหมำยโดยไม่ต้องไปค้นหำในกฎหมำย 
โอนอ ำนำจหน้ำทีว่่ำตำมกฎหมำยใดไดม้กีำรโอนภำรกจิของสว่นรำชกำรหรอืผูร้บัผดิชอบ
ตำมกฎหมำยนัน้ไปเป็นของหน่วยงำนใดหรอืผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญตัขิองกฎหมำย
                                                                                 

๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้ำ ๖๖/๘ ตุลำคม ๒๕๔๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๘๕ 

ให้มีกำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำร รฐัมนตรี ผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ของ 
สว่นรำชกำรใหต้รงกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำที ่และเพิม่ผูแ้ทนสว่นรำชกำรในคณะกรรมกำร
ใหต้รงตำมภำรกจิทีม่กีำรตดัโอนจำกส่วนรำชกำรเดมิมำเป็นของสว่นรำชกำรใหม่รวมทัง้
ตดัส่วนรำชกำรเดมิทีม่กีำรยุบเลกิแลว้ ซึง่เป็นกำรแกไ้ขใหต้รงตำมพระรำชบญัญตัแิละ
พระรำชกฤษฎกีำดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๘๖ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดหลกัเกณฑว์่ำดว้ยควำมปลอดภยัในชวีติ 

ร่ำงกำยและทรพัยส์นิ กำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย 

ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

ภำยในเขตระบบรถไฟฟ้ำ 

พ.ศ. ๒๕๔๗๙ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๖๒ แห่งพระรำชบญัญัติ
กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ อนัเป็นพระรำชบญัญัติที่มี
บทบญัญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกดัสทิธิและเสรภีำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ 
ประกอบกบัมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๓๙ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำม
บทบัญญัติแห่งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“สญัญำณ” หมำยควำมว่ำ สญัญำณใด ๆ ที่ รฟม. จัดให้มีขึ้นในเขตระบบ

รถไฟฟ้ำไม่ว่ำจะแสดงดว้ยธง ไฟฟ้ำ มอื แขน เสยีง หรอืดว้ยวธิอีื่นใดเพื่อให้คนโดยสำร
หรอืบุคคลอื่นปฏบิตัติำมสญัญำณนัน้ 

“พืน้ทีป่ระกอบธุรกจิ” หมำยควำมว่ำ พืน้ทีใ่นเขตระบบรถไฟฟ้ำที ่รฟม. ได้อนุญำต
ใหป้ระกอบธุรกจิ และให้หมำยควำมรวมถึงพืน้ทีท่ี่จดัไวส้ ำหรบักำรโฆษณำ ไม่ว่ำจะอยู่
ในสว่นใดของเขตระบบรถไฟฟ้ำและพืน้ทีบ่นรถไฟฟ้ำ 

“วตัถุอนัตรำย” หมำยควำมว่ำ วตัถุระเบดิ แก๊สพษิ วตัถุไวไฟ วตัถุอ๊อกซไิดซ ์
วตัถุเปอรอ์อกไซด ์วตัถุมพีษิ วตัถุทีท่ ำใหเ้กดิโรค วตัถุกมัมนัตรงัสี วตัถุทีก่่อใหเ้กดิกำร
เปลี่ยนแปลงทำงพันธุกรรม วตัถุกดักร่อน วตัถุที่ก่อให้เกิดกำรระคำยเคือง หรอืวัตถุ
อย่ำงอื่น ไม่ว่ำจะเป็นเคมภีณัฑ์หรอืสิง่อื่นใดที่อำจท ำใหเ้กดิอนัตรำยแก่คนโดยสำรหรอื
บุคคลอื่น 

“เจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ พนักงำนของ รฟม. หรอืผูซ้ึ่ง รฟม. มอบหมำยให้
ปฏบิตักิำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในกฎกระทรวงนี้ 

 

                                                                                 

๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๑/ตอนพเิศษ ๒๗ ก/หน้ำ ๔/๒๙ มถุินำยน ๒๕๔๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๘๗ 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

ขอ้ ๒  ในกำรรกัษำควำมปลอดภยัในชวีติ ร่ำงกำยและทรพัยส์นิของคนโดยสำร
หรอืบุคคลอื่น กำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย
ภำยในเขตระบบรถไฟฟ้ำ ให ้รฟม. จดัใหม้เีครื่องหมำย สญัญำณ อุปกรณ์ เครื่องป้องกนัภยั 
และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกทีจ่ ำเป็นส ำหรบัคนโดยสำรหรอืบุคคลอื่น ตลอดจนคนทุพพลภำพ 
คนสงูอำยุและเดก็ เพื่อปฏบิตักิำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในกฎกระทรวงนี้ 

เครื่องหมำยและสญัญำณตำมวรรคหนึ่ง ให้ รฟม. จัดท ำให้เป็นที่เข้ำใจได้ 
ในลกัษณะสำกล และหำกมคี ำอธบิำยก ำกบักำรใชอุ้ปกรณ์ เครื่องป้องกนัภยั หรอืสิง่อ ำนวย
ควำมสะดวกใหม้ภีำษำองักฤษก ำกบัไวด้ว้ย 

 

ข้อ ๓  คนโดยสำรหรือบุคคลอื่นในเขตระบบรถไฟฟ้ำมีหน้ำที่ปฏิบัติตำม
เครื่องหมำย ประกำศ ป้ำย หรอืสญัญำณอื่นใด ตลอดจนค ำแนะน ำและค ำตกัเตอืนของ
พนักงำนเจำ้หน้ำทีห่รอืเจำ้หน้ำที ่และต้องใชอุ้ปกรณ์ต่ำง ๆ ที ่รฟม. จดัท ำไวต้ำมขอ้ ๒ 
ใหถู้กตอ้งตำมค ำอธบิำยก ำกบักำรใช ้หรอืตำมวตัถุประสงคใ์นกำรใชง้ำนของอุปกรณ์นัน้ 

 

ข้อ ๔  ในกรณีที่ รฟม. ให้สมัปทำนกิจกำรรถไฟฟ้ำแก่เอกชน กำรก ำหนด
ขอบเขตควำมรบัผิดชอบระหว่ำง รฟม. และผู้รบัสมัปทำน ในกำรปฏบิตัิกำรให้เป็นไป
ตำมขอ้ก ำหนดในกฎกระทรวงนี้ ใหเ้ป็นดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่มีข้อตกลงในสัมปทำนเกี่ยวกับกำรจดักำรหรือกำรด ำเนินกำร
เกีย่วกบักำรรกัษำควำมปลอดภยัในชวีติ ร่ำงกำยและทรพัยส์นิของคนโดยสำรหรอืบุคคลอื่น 
กำรรกัษำควำมสงบเรยีบร้อย ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรยีบร้อยภำยในเขต
ระบบรถไฟฟ้ำใหเ้ป็นไปตำมขอ้ตกลงนัน้  ทัง้นี้ เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงนี้ 

(๒) ในกรณีทีผู่ร้บัสมัปทำนมหีน้ำทีต่ำมสมัปทำนต้องปฏบิตักิำรใหเ้ป็นไปตำม
ข้อก ำหนดในกฎกระทรวงนี้  รฟม. อำจมอบหมำยให้พนักงำนของผู้ร ับสัมปทำน 
เป็นเจำ้หน้ำทีด่ ำเนินกำรในเรื่องนัน้ดว้ย  ทัง้นี้ โดยอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของ รฟม. 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๘๘ 

หมวด ๒ 

กำรปฏบิตัตินในเขตระบบรถไฟฟ้ำ 

   
 

ขอ้ ๕  หำ้มมใิหค้นโดยสำรหรอืบุคคลอื่นทีอ่ยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้ำกระท ำกำร 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก่อเหตุเด ือดร้อนร ำคำญ หร ือก่อควำมไม่สะดวกแก่กำรใช ้บร ิกำร  
ของคนโดยสำรหรอืบุคคลอื่น 

(๒) น ำอำวุธหรือสิ่งเทียมอำวุธซึ่งมีรูปและลักษณะอันน่ำเชื่อว่ำเป็นอำวุ ธ 
โดยสภำพวัตถุอันตรำยตลอดจนสิ่งอื่นใดที่อำจเป็นอันตรำยแก่ผู้อื่น หรือท ำให้เกิด 
ควำมหวำดกลวัแก่ผูพ้บเหน็เขำ้มำในเขตระบบรถไฟฟ้ำ เวน้แต่เป็นเจำ้พนกังำนทีม่อี ำนำจ
ตำมกฎหมำย 

(๓) น ำสมัภำระ หรอืสิง่ของตดิตวัที่มขีนำดหรอืน ้ำหนักที่ไม่สำมำรถน ำพำไป
ดว้ยตนเองไดห้รอืเสีย่งต่อควำมเสยีหำยแก่ระบบรถไฟฟ้ำ หรอือำจก่อควำมร ำคำญหรอื
ควำมไม่สะดวกแก่คนโดยสำรอื่นเขำ้ไปในรถไฟฟ้ำ 

(๔) น ำสิง่ของทีม่กีลิน่แรง สิง่สกปรก หรอืวตัถุที่น่ำรงัเกยีจเขำ้มำในเขตระบบ
รถไฟฟ้ำโดยมไิดจ้ดัเกบ็ไวใ้หม้ดิชดิหรอืท ำใหป้รำศจำกกลิน่ 

(๕) บ้วนหรือถ่มน ้ำลำย เสมหะ น ้ำหมำก สัง่น ้ำมูก คำยหมำกฝรัง่ หรือทิ้ง
สิง่ของลงในทีซ่ึง่มไิดจ้ดัไวเ้พื่อกำรนัน้ 

(๖) สบูบุหรี ่ยำเสน้หรอืซกิำร ์จุดไฟหรอืก่อไฟ 

(๗) เดด็ใบ ดอก หรอืผลของต้นไม ้หรอืกระท ำดว้ยประกำรใด ๆ อนัอำจท ำให้
เกดิควำมสกปรกหรอืควำมเสยีหำยแก่ระบบรถไฟฟ้ำ 

(๘) ขีด เขียน หรือท ำให้ปรำกฏด้วยประกำรใด ๆ อันอำจท ำให้เกิดควำม
สกปรกหรอืควำมเสยีหำยแก่ระบบรถไฟฟ้ำ 

(๙) บรโิภคอำหำรหรอืเครื่องดื่มในรถไฟฟ้ำ 

(๑๐) ดื่มสรุำหรอืเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอลน์อกสถำนทีท่ีจ่ดัไว้ 
(๑๑) เรีย่ไรหรอืขอทำน 

(๑๒) วำงสิ่งของ หรือกระท ำกำรใดอันเป็นกำรกีดขวำง หรือเ ป็นอุปสรรค 
แก่กำรเขำ้หรอืออก 

(๑๓) ท ำใหร้ะบบฉุกเฉิน ระบบเตอืนภยัหรอืแจง้เหตุ หรอืระบบป้องกนัภยัต่ำง ๆ 
ท ำงำนเวน้แต่กรณีทีม่เีหตุจ ำเป็นในกำรใชร้ะบบดงักล่ำว 

(๑๔) กระท ำกำรลำมกอนำจำร หรอืกระท ำกำรล่วงเกนิทำงเพศต่อผูอ้ื่น 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๘๙ 

(๑๕) ออกหรือพยำยำมออกจำกรถไฟฟ้ำด้วยวิธีอื่นใดนอกจำกทำงประตู
รถไฟฟ้ำหรอืประตูชำนชำลำที่เปิดให้คนโดยสำรเขำ้หรอืออกจำกรถไฟฟ้ำ หรอืลงไป
ในทำงรถไฟฟ้ำ 

(๑๖) ใชว้สัดุอุปกรณ์โดยไม่ถูกต้องตำมวตัถุประสงคห์รอืวธิกีำรของอุปกรณ์นัน้ 
ซึ่งท ำให้เกดิควำมเดือดร้อนร ำคำญ หรือท ำให้เกิดควำมเสยีหำยหรอืเป็นอนัตรำยแก่
ตนเองหรอืผูอ้ื่น 

(๑๗) ยนืหรอืวำงเท้ำบนเก้ำอี้หรอืที่นัง่ หรอืใช้ที่ซึ่งจดัไวใ้ห้นัง่หรอืพื้นที่ใด ๆ 
เป็นทีน่อน 

(๑๘) กีดขวำง หรือกระท ำกำรใดอนัเป็นเหตุให้ประตูรถไฟฟ้ำ หรือประตู
ชำนชำลำปิดไม่ไดห้รอืไม่สำมำรถท ำงำนไดต้ำมปกต ิ

(๑๙) พงิประตูรถไฟฟ้ำหรอืประตูชำนชำลำ 

 

ขอ้ ๖  คนโดยสำรหรอืบุคคลอื่นจะกระท ำกำรดงัต่อไปนี้ในเขตระบบรถไฟฟ้ำได้
ตอ้งไดร้บัอนุญำตจำกพนกังำนเจำ้หน้ำทีห่รอืเจำ้หน้ำทีก่่อน 

(๑) ออกไปจำกรถไฟฟ้ำหรอืลงไปในทำงรถไฟฟ้ำในขณะที่กำรเดนิรถไฟฟ้ำ
ขดัขอ้ง 

(๒) เขำ้ไปในพืน้ทีท่ี ่รฟม. ก ำหนดใหเ้ป็นเขตหวงหำ้ม 

(๓) น ำสตัวเ์ขำ้มำ เวน้แต่ 

(ก) สนุขัน ำทำงส ำหรบัผูพ้กิำรทำงสำยตำ 

(ข) สตัว์ที่ไม่เป็นอนัตรำยโดยมีอุปกรณ์ควบคุมมิให้รบกวนคนโดยสำร 
หรอืบุคคลอื่น 

(๔) ใชอุ้ปกรณ์ทีก่่อใหเ้กดิเสยีงดงั เล่นดนตร ีเตน้ร ำ หรอืแสดงกำรละเล่นใด ๆ 

(๕) ขำยสนิคำ้หรอืบรกิำร 

(๖) โฆษณำหรอืใชเ้สยีงประกำศ หรอืแจกเอกสำรใด 

(๗) ถ่ำยภำพ ถ่ำยท ำภำพยนตร์ หรอืถ่ำยท ำเทปบันทึกภำพเพื่อประโยชน์ 
ทำงกำรคำ้ 

(๘) น ำรถจกัรยำนหรอืรถสองลอ้ชนิดอื่นขึน้ไปบนรถไฟฟ้ำ 

หลกัเกณฑ์และวธิีกำรอนุญำตตำม (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้เป็นไปตำม
ขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
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 ๕๙๐ 

หมวด ๓ 

พืน้ทีป่ระกอบธุรกจิ 

   
 

ขอ้ ๗  ผูท้ีไ่ดร้บัอนุญำตให้ประกอบธุรกจิในพืน้ที่ประกอบธุรกจิ จะต้องปฏบิตัิ
ตำมหลกัเกณฑเ์งื่อนไขที ่รฟม. ก ำหนด และขอ้ตกลงในสญัญำใหป้ระกอบธุรกจิดว้ย 

 

หมวด ๔ 

กำรขบัขีย่ำนพำหนะในเขตระบบรถไฟฟ้ำ 

   
 

ขอ้ ๘  ให ้รฟม. จดัใหม้กีำรขดีเสน้บนทำง กำรท ำเครื่องหมำยจรำจร หรอืกำร
ติดตัง้สญัญำณส ำหรับกำรจรำจร รวมทัง้กำรก ำหนดควำมหมำยของสญัญำณจรำจร 
และเครื่องหมำยจรำจรในเขตระบบรถไฟฟ้ำตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบก 

 

ขอ้ ๙  กำรใชร้ถ กำรใชท้ำงเดนิรถ หรอืกำรกระท ำใด ๆ ทีเ่กีย่วกบักำรจรำจร
ภำยในเขตระบบรถไฟฟ้ำ ให้ผู้ขบัขี่หรือผู้ ใช้ทำงปฏิบัติเช่นเดียวกับกำรใช้ทำงตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบก 

 

ขอ้ ๑๐  ห้ำมมใิห้ขบัขี่ยำนพำหนะที่บรรทุกวตัถุอนัตรำยเข้ำไปในเขตระบบ
รถไฟฟ้ำ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญำตจำก รฟม. 

 

ขอ้ ๑๑  กำรขบัขีย่ำนพำหนะในเขตระบบรถไฟฟ้ำ ผูข้บัขีต่อ้งปฏบิตัิ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ขบัขีย่ำนพำหนะดว้ยควำมระมดัระวงั 

(๒) ขบัขีย่ำนพำหนะดว้ยอตัรำควำมเรว็ตำมทีก่ ำหนด 

(๓) ยำนพำหนะรบัจ้ำงที่ไม่มีผู้โดยสำรหรือไม่ได้ขนส่งสิง่ของ ให้จอดรอรบั
ผูโ้ดยสำรหรอืรอขนสง่สิง่ของในบรเิวณทีก่ ำหนด 

(๔) หยุดหรอืจอดยำนพำหนะในทีท่ีก่ ำหนดไว ้

(๕) รบีแจง้เจำ้หน้ำทีท่นัททีี่ยำนพำหนะของตนขดัขอ้งและกดีขวำงทำงเดนิรถ 
หรอืเมื่อเกดิอุบตัเิหตุ 

(๖) เคลื่อนย้ำยยำนพำหนะที่เครื่องยนต์ขดัข้องให้พ้นจำกทำงโดยเร็วและ
จดักำรเก็บสิง่ของที่ตกหล่นอยู่ออกจำกทำง หำกไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ให้รบีแจ้ง
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือเจ้ำหน้ำที่ทรำบทันที และผู้ขบัขี่ต้องเสยีค่ำบริกำรในกำรนัน้ 
ตำมขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
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 ๕๙๑ 

ข้อ ๑๒  เมื่อปรำกฏว่ำมีผู้ข ับขี่ยำนพำหนะไม่ปฏิบัติตำมข้อ ๑๑ หรือ
หลกัเกณฑท์ี ่รฟม. ประกำศก ำหนด ใหพ้นกังำนเจำ้หน้ำทีห่รอืเจำ้หน้ำทีต่กัเตอืนใหผู้ข้บัขี่
ปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

ถ้ำพนักงำนเจำ้หน้ำที่หรอืเจำ้หน้ำทีไ่ดต้กัเตอืนแล้วผู้ขบัขีไ่ม่ปฏบิตัใิห้ถูกต้อง 
ใหพ้นักงำนเจำ้หน้ำที่มอี ำนำจสัง่ใหผู้้ขบัขีเ่คลื่อนย้ำยยำนพำหนะนัน้ให้พ้นทำงโดยเรว็ 
ถ้ำผู้นัน้ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่ปฏิบัติตำม ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจเคลื่อนย้ำย
ยำนพำหนะหรอืน ำยำนพำหนะไปเก็บไวใ้นสถำนทีท่ี่เหน็สมควรหรอืใช้เครื่องมอืบงัคบั
ยำนพำหนะมใิหเ้คลื่อนยำ้ยได ้

 

หมวด ๕ 

ทรพัยส์นิหำย 

   
 

ขอ้ ๑๓  ให้ รฟม. มีหน้ำที่จดัให้มศีูนย์รบัแจ้งทรพัย์สนิหำยภำยในเขตระบบ
รถไฟฟ้ำ 

 

ขอ้ ๑๔  เมื่อพนักงำนเจำ้หน้ำที่หรอืเจำ้หน้ำที่พบหรอืไดร้บัแจ้งว่ำมทีรพัย์สิน 
ทีไ่ม่ปรำกฏว่ำผูใ้ดเป็นเจำ้ของภำยในเขตระบบรถไฟฟ้ำ ใหน้ ำสง่ศนูยร์บัแจง้ทรพัยส์นิหำย 

คนโดยสำรหรอืบุคคลอื่นทีพ่บทรพัย์สนิที่ไม่ปรำกฏว่ำผู้ใดเป็นเจำ้ของภำยใน
เขตระบบรถไฟฟ้ำให้แจ้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือเจ้ำหน้ำที่ หรือน ำส่งศูนย์รับแจ้ง
ทรพัยส์นิหำย 

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสยัว่ำทรพัย์สินที่ไม่ปรำกฏว่ำผู้ใดเป็นเจ้ำของนั ้น 
เป็นวตัถุอนัตรำย ใหพ้นกังำนเจำ้หน้ำทีแ่จง้หน่วยงำนทีม่คีวำมเชีย่วชำญในกำรด ำเนินกำร
ต่อวตัถุดงักล่ำว เขำ้ตรวจสอบและจดักำรตำมทีห่น่วยงำนนัน้เหน็สมควร 

 

ขอ้ ๑๕  เมื่อศนูยร์บัแจง้ทรพัยส์นิหำยไดร้บัทรพัยส์นิตำมขอ้ ๑๔ แลว้ ใหจ้ดัท ำ
บญัชทีรพัยส์นิหำยตำมระเบยีบที ่รฟม. ประกำศก ำหนดและด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีเป็นของสดหรือของเสียง่ำย หรือไม่สำมำรถเก็บรักษำไว้ได้ 
เกนิยีส่บิสีช่ ัว่โมง เมื่อพ้นเวลำดงักล่ำวใหเ้จำ้หน้ำที่ด ำเนินกำรตำมทีจ่ ำเป็นและรำยงำน
ต่อผูบ้งัคบับญัชำตำมระเบยีบที ่รฟม. ก ำหนด 

(๒) ในกรณีเป็นทรพัยส์นิอื่น ๆ นอกจำก (๑) และสำมำรถเกบ็รกัษำได ้ใหจ้ดัเกบ็
ไวใ้นสถำนทีท่ี ่รฟม. ก ำหนด 
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 ๕๙๒ 

(๓) ทรพัย์สนิที่เกบ็รกัษำไว้ หำกต่อมำปรำกฏว่ำกำรเกบ็รกัษำไว้จะเป็นกำร
เสีย่งต่อควำมเสยีหำยหรอืไมคุ่ม้คำ่แก่กำรเกบ็รกัษำทรพัยส์นินัน้ ใหเ้จำ้หน้ำทีร่ำยงำนต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำตำมระเบยีบที ่รฟม. ก ำหนด เพื่อขออนุมตัทิ ำลำยหรอืจ ำหน่ำยทรพัยส์นินัน้
ก่อนครบก ำหนดหนึ่งปีได้ และเมื่อจ ำหน่ำยได้เงินสุทธิเท่ำใดให้เก็บรกัษำไว้แทนตัว
ทรพัยส์นินัน้ 

 

ขอ้ ๑๖  ทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ดัเกบ็ไวห้ำกไม่มผีูเ้ป็นเจำ้ของมำตดิต่อรบัทรพัยส์นิคนื
ภำยในหนึ่งปีนับแต่วนัที ่รฟม. ได้รบัทรพัยส์นิ ใหก้รรมสทิธิใ์นทรพัยส์นินัน้ตกเป็นของ 
รฟม. และ รฟม. มอี ำนำจน ำทรพัยส์นินัน้ออกจ ำหน่ำยหรอืขำยทอดตลำดได้ 

 

ขอ้ ๑๗  กำรก ำหนดรำคำ วธิกีำรจ ำหน่ำย หรอืขำยทอดตลำดทรพัยส์นิทีไ่ดร้บั
ตำมขอ้ ๑๕ และขอ้ ๑๖ ใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

เงนิทีไ่ดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยหรอืขำยทอดตลำดใหต้กเป็นรำยไดข้อง รฟม. 
 

บทเฉพำะกำล 

   
 

ขอ้ ๑๘  กำรจดักำรหรอืด ำเนินกำรเพื่อปฏบิตักิำรให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดใน
กฎกระทรวงนี้  และกำรให้สิทธิในกำรประกอบธุรกิจตำมสมัปทำนที่มีอยู่ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ตกลงในสมัปทำนนัน้  ทัง้นี้ เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้
กบักฎกระทรวงนี้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๕ มถุินำยน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สรุยิะ  จงึรุ่งเรอืงกจิ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ รำง 
 

 

 ๕๙๓ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มำตรำ ๖๒ แห่ง
พระรำชบญัญตัิกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ ก ำหนดให้
คนโดยสำรหรอืบุคคลอื่นทีอ่ยู่ภำยในเขตระบบรถไฟฟ้ำตอ้งปฏบิตัติำมหลกัเกณฑว์่ำดว้ย
ควำมปลอดภยัในชวีติ ร่ำงกำยและทรพัยส์นิ กำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย ควำมสะอำด
และควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยภำยในเขตระบบรถไฟฟ้ำตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง  
จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 


