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สารบัญกฎหมาย
หน้ า
(ต่อจากเล่ม ๕๖)
ถนน (ต่อ)
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ .......................................
กฎ กระทรวง ฉบั บ ที่ ๒ (พ .ศ. ๒ ๕๒ ๓ ) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ................................
กฎ กระทรวง ฉบั บ ที่ ๔ (พ .ศ. ๒ ๕๒๔ ) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ................................
กฎกระท รวง ฉบั บ ที่ ๗ (พ .ศ. ๒ ๕๒๔ ) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ................................
กฎ กระท รวง ฉ บั บ ที่ ๙ (พ .ศ. ๒ ๕๒ ๔ ) ออกตาม ความ ใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ................................
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ................................
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ................................
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ................................
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ................................
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ................................
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ................................
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ................................
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ................................
กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๕๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ................................
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กฎกระทรวงก าหนดเงื่อ นไขในใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง
พ.ศ. ๒๕๔๖ ...................................................................................
กฎกระทรวง ว่าด้วยการรับรองโรงเรียนสอนขับรถ พ.ศ. ๒๕๔๖ ......
กฎกระทรวงการประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ....
กฎกระทรวงกาหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการ
ขนส่งทีใ่ ช้ก๊าซธรรมชาติอดั เป็ นเชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๕๐ .....................
กฎกระทรวงกาหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการ
ขนส่งทีใ่ ช้ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑................
กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุ ญาตปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระจารถ
พ.ศ. ๒๕๕๔...................................................................................
กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ .....................
กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการขอต่อ
อายุใบอนุญาตจัดตัง้ สถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. ๒๕๕๕ ....................
กฎกระทรวงกาหนดเครื่องแต่งกายของผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตปฏิบตั หิ น้าที่
เป็ นผูป้ ระจารถ พ.ศ. ๒๕๕๕...........................................................
กฎกระทรวงการวางหลักทรัพย์ จานวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์
และอัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสาหรับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการ
ขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ ........................................................................
กฎกระทรวงก าหนดความปลอดภั ย และความสงบเรีย บร้อ ยที่
ผูโ้ ดยสารต้องปฏิบตั ใิ นระหว่างการโดยสาร พ.ศ. ๒๕๕๗.................
กฎกระทรวงความปลอดภัย ในการขนส่งวัต ถุ อ ัน ตรายทางถนน
พ.ศ. ๒๕๕๘...................................................................................
กฎกระทรวงการก าหนดประเภทผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตประกอบการ
ขนส่งที่ต้องจัดให้มสี มุดประจารถ ประวัติผู้ประจารถ รายงานการ
ขนส่งและรายงานอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๙ ............
กฎกระทรวงกาหนดเงื่อนไขในใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งส่วน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ ........................................................................
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘..................
กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
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ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๕๐ .................................................
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอรับใบอนุ ญาต
ตัง้ สาขาและการออกใบอนุ ญาตตัง้ สาขาในการประกอบกิจการของ
ผูป้ ระกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตามมาตรา ๓๙ (๑) พ.ศ. ๒๕๕๐ ..
กฎกระทรวงก าหนดหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารในการจดทะเบี ย น
ผูป้ ระกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและการจดทะเบียนการ
ตัง้ ตัวแทน พ.ศ. ๒๕๕๐ ..................................................................
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการขอรับใบแทน
ใบทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๐ .................................................................
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขอต่ออายุใบทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๕๓ ...
กฎกระทรวงก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการจดแจ้ ง เป็ น
ผู้ประกอบการขนส่งต่ อเนื่ องหลายรูปแบบและการตัง้ ตัว แทนหรือ
สานักงานสาขาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๓ .................................
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี าหนด จานวน ชนิ ด ขนาด
และเงื่อนไขในการดารงหลักประกันและสินทรัพย์ของผูป้ ระกอบการ
ขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๓ ...........................................
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๘๔/๒๕๕๘ เรื่อง กาหนดแบบ หลักเกณฑ์
และระยะเวลาให้ผปู้ ระกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนส่งรายงาน
เกีย่ วกับการประกอบการ ................................................................
ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการยื่นและการ
พิจารณาคาขออื่น ๆ ของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๔...................................................................................
พระราชบัญญัตกิ ารรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ ...
พระราชบัญญัตกิ ารรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ......
พระราชบัญ ญั ติก ารอ านวยความสะดวกในการขนส่ ง ข้า มพรมแดน
พ.ศ. ๒๕๕๖ ..........................................................................................
พระราชบัญญัติกาหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและ
สะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ .............................................................................
พระราชบัญญัติจดั ระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล
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พ.ศ. ๒๕๐๓ ..........................................................................................
กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตามความในพระราชบัญญัตจิ ดั ระเบียบ
การจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ .........
พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑....
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕........................
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ........................................
กฎกระทรวงกาหนดลักษณะและวิธกี ารติดเครื่องหมายแสดงว่ามี
การประกันความเสียหายสาหรับผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๔๕ ....
กฎกระทรวงกาหนดจานวนเงินเอาประกันภัย ตามชนิ ด ประเภท
และขนาดของรถ พ.ศ. ๒๕๕๔ ........................................................
ระเบียบกรมการประกันภัยว่าด้วยวิธกี ารยึดรถและการขายทอดตลาด
ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕...................................................................................
ระเบียบกรมการประกันภัย ว่าด้วยการกาหนดราคาความเสียหาย
ของเครื่องหมายแสดงว่ามีการประกันความเสียหายสาหรับผูป้ ระสบภัย
จากรถ พ.ศ. ๒๕๔๒.......................................................................
ระเบีย บกรมการประกัน ภั ย ว่ า ด้ ว ยการออกเครื่อ งหมายแทน
เครื่องหมายเดิมทีช่ ารุดหรือสูญหาย พ.ศ. ๒๕๔๒ ...........................
ค าสัง่ หั ว หน้ า คณะรัก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อ ง
มาตรการในการป้ องกั น และแก้ ไ ขปั ญ ห าการแข่ ง รถยนต์ แ ละ
รถจั ก รยานยนต์ ใ นทางและการควบคุ ม สถานบริ ก ารหรื อ สถาน
ประกอบการทีเ่ ปิ ดให้บริการในลักษณะทีค่ ล้ายกับสถานบริการ ...............
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พระราชบัญ ญั ติ ก ารขนส่ ง ต่ อ เนื ่อ งหลายรู ป แบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ (โปรดดู
“ขนส่งและคมนาคม” - “การขนส่งทางบก” - “ถนน”)

พระราชบัญญัตจิ ดั วางการรถไฟแลทางหลวง พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ...
พระราชบัญญัตกิ ารรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ..........................
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๕๘ .......................................................
พระราชบัญ ญั ติ ว่ า ด้ว ยการจัด หาอสัง หาริม ทรัพ ย์ เพื่ อ กิจ การขนส่ ง
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มวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ .............................................................................
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ่าด้วย
การจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ ......
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ ...
ประกาศการรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกาหนด
ทางวิศวกรรมเกีย่ วกับการใช้ทด่ี นิ ของเจ้าของหรือผูค้ รอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมายในอสังหาริมทรัพย์ทต่ี กอยู่ภายใต้ภาระในอสังหาริมทรัพย์
ตามโครงการรถไฟฟ้ าสายสีน้ าเงินช่วงหัวลาโพง - บางแค และช่วง
บางซื่อ - ท่าพระ ในกรณีทม่ี กี ารก่อสร้างโครงสร้างใต้ดนิ .................
พระราชบัญญัตกิ ารรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓
กฎกระทรวงก าหนดหลัก เกณฑ์ ว่ า ด้ ว ยความปลอดภั ย ในชีวิต
ร่างกายและทรัพย์สนิ การรักษาความสงบเรียบร้อย ความสะอาด
และความเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยภายในเขตระบบรถไฟฟ้ า
พ.ศ. ๒๕๔๗ ..................................................................................

(จ)

๕๔๓
๕๔๘

๕๕๓
๕๕๗

๕๘๖

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

พระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็ นปี ท่ี ๓๔ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูม พิ ลอดุลยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ่ ป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขน้ึ ไว้โดยคาแนะนาและ
ยินยอมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ทาหน้าทีร่ ฐั สภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญ ญัต ินี้ เ รีย กว่า “พระราชบัญ ญัต ิก ารขนส่ง ทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัตกิ ารขนส่ง พ.ศ. ๒๔๙๗
(๒) พระราชบัญญัตกิ ารขนส่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐
(๓) พระราชบัญญัตกิ ารขนส่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนทีม่ บี ญ
ั ญัตไิ ว้แล้วในพระราชบัญญัตนิ ้ี
หรือซึง่ ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้ใช้พระราชบัญญัตนิ ้ีแทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
(๑) “การขนส่ง” หมายความว่า การขนคน สัตว์ หรือสิง่ ของ โดยทางบกด้วยรถ
(๒) “การขนส่งประจาทาง” หมายความว่า การขนส่งเพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่
คณะกรรมการกาหนด
๑ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๓๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๑ มีนาคม ๒๕๒๒

๑
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(๓) “การขนส่งไม่ประจาทาง” หมายความว่า การขนส่งเพื่อสินจ้างโดยไม่จากัด
เส้นทาง
(๔)๒ “การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก” หมายความว่า การขนส่งคนหรือสิง่ ของหรือ
คนและสิง่ ของรวมกันเพื่อสินจ้างตามเส้นทางทีค่ ณะกรรมการกาหนดด้วยรถทีม่ นี ้ าหนักรถ
และน้าหนักบรรทุกรวมกันไม่เกินสีพ่ นั กิโลกรัม
(๕)๓ “การขนส่งส่วนบุ คคล” หมายความว่า การขนส่งเพื่อ การค้าหรือ ธุ รกิจ
ของตนเองด้วยรถทีม่ นี ้าหนักเกินสองพันสองร้อยกิโลกรัม
(๖) “การขนส่งระหว่างจังหวัด” หมายความว่า การขนส่งประจาทาง การขนส่ง
ไม่ประจาทาง หรือการขนส่งส่วนบุคคลซึง่ กระทาระหว่างจังหวัดกับจังหวัด
(๗) “การขนส่งระหว่างประเทศ” หมายความว่า การขนส่งประจาทาง การขนส่ง
ไม่ประจาทาง หรือการขนส่งส่วนบุคคลซึง่ กระทาระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ
(๘) “การรับจัดการขนส่ง” หมายความว่า การรับจ้างรวบรวมคน สัตว์หรือสิง่ ของ
และจัดให้บุคคลอื่นซึ่งเป็ นผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งทาการขนส่งจากที่แห่งหนึ่ง
ไปยังทีอ่ กี แห่งหนึ่งในความรับผิดชอบของผูร้ บั จัดการขนส่ง
(๙) “รถ” หมายความว่า ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบกซึ่งเดิน
ด้วยกาลังเครื่องยนต์ กาลังไฟฟ้ า หรือพลังงานอื่น และหมายความรวมตลอดถึงรถพ่วง
ของรถนัน้ ด้วย ทัง้ นี้ เว้นแต่รถไฟ
(๑๐) “ผู้ต รวจการ” หมายความว่ า ข้า ราชการสังกัด กรมการขนส่ ง ทางบก
ซึง่ รัฐมนตรีแต่งตัง้ ให้มหี น้าทีต่ รวจการขนส่ง
(๑๑) “พนักงานตรวจสภาพ” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกรมการขนส่งทางบก
ซึ่งรัฐมนตรีแต่ งตัง้ ให้มีห น้ าที่ตรวจความมันคงแข็
่
งแรง ความสะอาด ความเรียบร้อย
และความเหมาะสมของสภาพรถทีน่ ามาใช้ในการขนส่ง
๒

มาตรา ๔ (๔) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓
มาตรา ๔ (๕) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
ค าว่ า “การค้ า ” และค าว่ า “ธุ รกิจ ” ไม่ ม ีบ ทนิ ย ามก าหนดไว้เป็ นพิ เศษ จึงต้ อ งถื อ ตาม
ความหมายธรรมดา ตามพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คาว่า “การค้า” หมายถึงการหาของมาขาย
การทาการซื้อขายแลกเปลีย่ นโดยพ่อค้า ส่วนคาว่า “ธุรกิจ” หมายถึงกิจการ กิจธุระหรือหน้าที่การงานที่
พึงกระทา ซึง่ มีความหมายกว้างกว่าคาว่าการค้า ดังนัน้ รถยนต์ทใ่ี ช้ในกิจการ กิจธุระหรือหน้าทีก่ ารงาน
ทีพ่ งึ กระทาตามวัตถุ ประสงค์ของมูลนิธิ ถ้าเป็ นรถยนต์ นงั ่ เกินสิบสองคนหรือรถยนต์ ทม่ี นี ้ าหนักรถเกิน
หนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม (ปั จจุบนั แก้ไขเป็ นสองพันสองร้อยกิโลกรัม) ย่อมถือได้ว่าเป็ นรถทีใ่ ช้ในการขนส่ง
เพื่อธุรกิจของมูลนิธิ จึงเป็ นรถที่ใช้ในการขนส่งส่วนบุคคลตามความหมายในมาตรา ๔ (๕) (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ่ งเสร็จที่ ๑๗๘/๒๕๒๗)
๓

๒
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(๑๒) “นายทะเบีย น” หมายความว่ า นายทะเบีย นกลาง หรือ นายทะเบีย น
ประจาจังหวัด แล้วแต่กรณี
(๑๓) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
หรือคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจาจังหวัด แล้วแต่กรณี
(๑๔) “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
(๑๕) “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา ๕๔ พระราชบัญญัตนิ ้มี ใิ ห้ใช้บงั คับแก่
(๑) การขนส่งโดยรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
(๒) การขนส่งโดย
(ก)๕ รถยนต์รบั จ้างทีบ่ รรทุกผูโ้ ดยสารไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์รบั จ้างระหว่าง
จังหวัดทีบ่ รรทุกผูโ้ ดยสารไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์บริการที่บรรทุกผูโ้ ดยสารไม่เกินเจ็ดคน
และรถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
(ข)๖ รถยนต์นัง่ ส่วนบุ ค คลเกิน เจ็ด คนแต่ ไม่ เกิน สิบ สองคน และรถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ าหนักรถไม่เกิน สองพัน สองร้อ ยกิโลกรัม ตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ ซึง่ มิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้าง
๔

มาตรา ๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๗
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมิได้มเี จตนารมณ์จะควบคุมรถยนต์ส่วนบุคคลประเภท
รถนังส่
่ วนบุคคลเกินเจ็ดคนและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลในกรณี ทน่ี าไปใช้ในกิจการทีเ่ ป็ นการส่วนตัว
โดยแท้ (เช่น การรับส่งสมาชิกในครอบครัว) แต่มุ่งหมายจะควบคุมการนารถยนต์ส่วนบุคคลประเภทดังกล่าว
ไปใช้เฉพาะการขนส่งเพื่อการค้าหรือธุรกิจ โดยคาว่า “ธุรกิจ” ในทีน่ ้ีหมายความถึงการประกอบกิจการ
ในลักษณะของการแสวงหากาไรหรือกิจการในทานองเดียวกัน มิได้หมายถึงกิจการทุกประเภทโดยไม่จากัด
(ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสร็จที่ ๖๒/๒๕๒๓) (ต่อมาได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมมาตรา ๕
จึงไม่มปี ั ญหาทีจ่ ะต้องตีความกรณีดงั กล่าวอีกต่อไป)
๕ รถพยาบาลซึ่งใช้รบ
ั ส่งผูเ้ จ็บป่ วยนัน้ แม้ว่าโดยขนาดของรถจะสามารถบรรทุกผูโ้ ดยสาร
ได้เกินเจ็ดคน แต่รถพยาบาลดังกล่าวได้จดั ลักษณะทีน่ งั ่ ภายในรถเป็ นพิเศษเพื่อประโยชน์เฉพาะการรับส่ง
ผูเ้ จ็บป่ วย กล่าวคือ จัดที่นัง่ ไว้ไม่เกินเจ็ดที่นัง่ และภายในตัวรถจัดเป็ นเตียงนอนสาหรั บผู้ป่วยไม่เกิน
สองเตียง ซึ่งโดยลักษณะการจัดที่นัง่ เป็ นพิเ ศษเช่นนี้ เมื่อไม่มกี ฎหมายวางเกณฑ์การคานวณที่นงั ่ ไว้
เป็ นการเฉพาะแล้ว การพิจารณาเฉพาะขนาดความจุของรถ โดยไม่คานึงถึงสภาพทีน่ ัง่ ตามความจริง
จึงไม่สามารถทาได้ ดังนัน้ รถพยาบาลดังกล่าวจึงถือเป็ นรถยนต์นัง่ ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนในความหมาย
ของ “รถยนต์ส่วนบุคคล” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และไม่อยู่ในบังคับ
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบกฯ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ่ งเสร็จที่ ๑๘๓/๒๕๒๓)
๖ มาตรา ๕ (๒) (ข) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

๓
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(ค) รถยนต์สามล้อ รถจักรยานยนต์ และรถแทร็กเตอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์
(๓) การขนส่งตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๗ ให้อธิบดีหรือผูซ้ ง่ึ อธิบดีมอบหมายเป็ นนายทะเบียนกลางมีอานาจ
หน้ าที่ตามพระราชบัญญัติน้ีในส่วนที่เกี่ ยวกับการขนส่งระหว่างจังหวัดและการขนส่ง
ระหว่างประเทศ
ให้นายทะเบียนกลางเป็ นนายทะเบียนประจากรุงเทพมหานคร มีอานาจและ
หน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ้ภี ายในเขตกรุงเทพมหานคร
ให้ ข นส่ ง จัง หวัด เป็ นนายทะเบี ย นประจ าจัง หวัด มีอ านาจและหน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัตนิ ้ี ภายในเขตจังหวัดของตน
ในการปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี นายทะเบียนกลางและนายทะเบียน
ประจาจังหวัด อาจมอบหมายให้ขา้ ราชการในสังกัดกรมการขนส่งทางบกกระทาการแทนได้๘
การมอบหมายตามวรรคสีใ่ ห้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๙ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย รัก ษาการตามพระราชบัญ ญัติน้ี และให้มีอ านาจแต่ ง ตัง้ ผู้ต รวจการและ
๗ เมื่อ อธิบดีมอบหมายให้บุคคลใดเป็ น นายทะเบียนกลางไปแล้ว

อธิบ ดีก็ยงั คงมีฐานะเป็ น
นายทะเบียนกลางตามทีก่ ฎหมายให้อานาจไว้อยู่ตลอดไป ซึ่งอาจมอบหมายหรือถอนการมอบหมาย
เสียเมือ่ ใดก็ได้ และอาจมอบหมายให้ผรู้ บั มอบอานาจหลายคนก็ได้ถา้ กิจการของนายทะเบียนกลางอาจแยก
เป็ นราชการส่วนต่าง ๆ ได้ และการมอบหมายให้กระทากิจการทีก่ ฎหมายให้อานาจนัน้ ผูร้ บั มอบอานาจ
ย่อมอยู่ในฐานะตัวแทนซึ่งต้องปฏิบตั ิตามคาสังแสดงออกชั
่
ดหรือโดยปริยายของตัวการ ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๐๗ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ่ งเสร็จที่ ๒๑๒/๒๕๒๗)
๘ มาตรา ๖ วรรคสี่ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ไม่ว่าจะในฐานะเป็ นรัฐมนตรีผรู้ ก
ั ษาการตามกฎหมาย
หรือในฐานะที่เป็ นประธานคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก ไม่มอี านาจที่จะกาหนดนโยบาย
การขนส่ งทางบกขึ้น เอง เพราะในส่ ว นที่เกี่ย วกับ การกาหนดนโยบายการขนส่ งทางบก กฎหมาย
ประสงค์จะให้กระทาในรูปของคณะกรรมการ การกาหนดนโยบายทีส่ าคัญจึงบัญญัตใิ ห้เป็ นอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก ประกอบกับตามมาตรา ๘ กาหนดให้กรรมการส่วนใหญ่
เป็ น ข้าราชการประจา ดังนัน้ ในกรณีท่รี ฐั บาลเปลี่ยนไปนโยบายที่ได้ กาหนดไว้ก็ย งั คงใช้ได้ต่ อไป
เว้นแต่จะได้มกี ารทบทวนนโยบายนัน้ ใหม่ อย่างไรก็ดี รัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย
การขนส่งทางบกมีอานาจทีจ่ ะเสนอทบทวนนโยบายนัน้ ต่อคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกได้
(มีต่อหน้าถัดไป)

๔

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

พนั ก งานตรวจสภาพกับ ออกกฎกระทรวงก าหนดค่ า ธรรมเนี ย มไม่ เกิน อัต ราท้ า ย
พระราชบัญ ญั ติ น้ี ยกเว้น ค่ า ธรรมเนี ย มและก าหนดกิจ การอื่น เพื่ อ ปฏิ บ ัติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี ทัง้ นี้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับอานาจหน้าทีข่ องแต่ละกระทรวง
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก
มาตรา ๘ ให้มคี ณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็ นประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคมเป็ นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ปลัด กระทรวงการคลัง เลขาธิก ารคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ผู้อานวยการ
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร* อธิบดีกรมทางหลวงเป็ นกรรมการ
และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ อิ ่นื อีกไม่เกินห้าคนซึง่ รัฐมนตรีแต่งตัง้ จากผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย
และมีความรูห้ รือความจัดเจนในการขนส่ง การเศรษฐกิจหรือกฎหมาย
ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็ นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกแต่งตัง้ ผู้ช่วยเลขานุ การคณะกรรมการ
ได้ตามความจาเป็ น

(ต่อจากเชิงอรรถที่ ๙)
แต่ผลของการวินิจฉัยชี้ขาดก็ต้องเป็ นไปตามเสียงข้างมากของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ตามมาตรา ๑๓
(ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ่ งเสร็จที่ ๔๔๘/๒๕๒๗)
การตรากฎกระทรวงขึน้ ใช้บงั คับเป็ นอานาจของฝ่ ายบริหารทีจ่ ะกระทาได้ตามทีก่ ฎหมายแม่บท
ให้อานาจไว้ สาหรับวันใช้บงั คับของกฎหมายนัน้ ถ้ามิได้ระบุไว้ในกฎหมายว่าให้ใช้บงั คับเมือ่ ใด ต้องถือว่า
เมือ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วย่อมใช้บงั คับได้ทนั ที แต่ถา้ ระบุวนั ใช้บงั คับไว้ในกฎหมาย กาหนด
วันเริม่ ใช้บงั คับย่อมเป็ นไปตามทีร่ ะบุนนั ้ อย่างไรก็ดี ในกรณีทก่ี ฎกระทรวงได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
และมีผลใช้บงั คับไปแล้ว ภายหลังประสงค์จะเลื่อนวันใช้บงั คับออกไป ก็สามารถกระทาได้โดยการออก
กฎกระทรวงแก้ไขเพิม่ เติมกฎกระทรวงนัน้ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ่ งเสร็จที่ ๑๒๘/๒๕๒๗)

๕

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

มาตรา ๙ ให้กรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ วี าระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี
ในกรณีทม่ี กี ารแต่งตัง้ กรรมการในระหว่างทีก่ รรมการซึง่ แต่งตัง้ ไว้แล้วยังมีวาระ
อยู่ในตาแหน่ งไม่ว่าจะเป็ นการแต่ งตัง้ เพิ่มขึ้นหรือแต่งตัง้ ซ่อ ม ให้ผู้ซ่งึ ได้รบั แต่งตัง้ นัน้
อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยู่ของกรรมการซึง่ แต่งตัง้ ไว้แล้วนัน้
กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอีกได้
มาตรา ๑๐ ผู้มีลกั ษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้เป็ นกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
(๑) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๒) ได้รบั โทษจาคุก โดยค าพิพ ากษาถึงที่สุดหรือคาสังที
่ ่ชอบด้วยกฎหมาย
ให้จาคุกเว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดทีไ่ ด้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๓) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็ นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีใ่ นพรรคการเมือง
มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๙ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก
(๔) มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐
มาตรา ๑๒ ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป่ ระชุม ถ้าประธาน
และรองประธานไม่ มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบ ัติห น้ าที่ได้ ให้ท่ปี ระชุม เลือกกรรมการ
คนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุมแทน
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ น้อยกว่า
กึง่ จานวนของกรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่ง
เป็ นเสียงชีข้ าด

๖

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

มาตรา ๑๔ ๑๐ คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกมีอ านาจและหน้ าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายการขนส่งทางบกระยะสัน้ และระยะยาวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒ นาและดาเนิน การสถานีขนส่งเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี
(๓) กาหนดมาตรการและแผนพัฒนาการขนส่งทางบกเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(๔) กาหนดมาตรการเกีย่ วกับความปลอดภัยและความสะดวกในการขนส่งทางบก
เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบตั ิ
(๕) กาหนดการห้ามรับจดทะเบียนรถเป็ นครัง้ คราวตามความจาเป็ นโดยอนุ มตั ิ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบตั ิ
(๖) ประสานงานที่เกี่ย วข้อ งระหว่ างกัน ในด้า นการขนส่ งทางบก ตลอดจน
ประสานงานด้านการขนส่งทางบกกับการขนส่งทางน้าและการขนส่งทางอากาศ
(๗) ให้คาปรึกษาต่อรัฐมนตรีเกีย่ วกับการขนส่งทางบก
มาตรา ๑๕ คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกมีอานาจแต่งตัง้ อนุ กรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้
ให้นามาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บงั คับแก่การประชุมคณะอนุ กรรมการ
โดยอนุโลม

๑๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ไม่ว่าจะในฐานะเป็ นรัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามกฎหมาย
หรือในฐานะที่เป็ นประธานคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก ไม่มอี านาจที่จะกาหนดนโยบาย
การขนส่ งทางบกขึ้น เอง เพราะในส่ ว นที่เกี่ย วกับ การกาหนดนโยบายการขนส่ งทางบก กฎหมาย
ประสงค์จะให้กระทาในรูปของคณะกรรมการ การกาหนดนโยบายทีส่ าคัญจึงบัญญัตใิ ห้เป็ นอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก ประกอบกับตามมาตรา ๘ กาหนดให้กรรมการส่วนใหญ่
เป็ น ข้าราชการประจา ดังนัน้ ในกรณีท่รี ฐั บาลเปลี่ยนไปนโยบายที่ได้กาหนดไว้ก็ย งั คงใช้ได้ต่ อไป
เว้นแต่จะได้มกี ารทบทวนนโยบายนัน้ ใหม่ อย่างไรก็ดี รัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย
การขนส่งทางบกมีอานาจทีจ่ ะเสนอทบทวนนโยบายนัน้ ต่อคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกได้
แต่ผลของการวินิจฉัยชี้ขาดก็ต้องเป็ นไปตามเสียงข้างมากของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ตามมาตรา ๑๓
(ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ่ งเสร็จที่ ๔๔๘/๒๕๒๗)

๗

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

หมวด ๒
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
มาตรา ๑๖ ๑๑ ให้มีค ณะกรรมการควบคุ ม การขนส่งทางบกกลางคณะหนึ่ ง
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็ นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้บญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ อธิบ ดีกรมทางหลวง
อธิบ ดีกรมทางหลวงชนบท เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้ บ ริโภค ผู้อานวยการ
ส านั ก งานนโยบายและแผนการขนส่ ง และจราจร ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
เป็ นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒอิ กี ไม่เกินสามคนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมแต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านการขนส่งหรือการวางแผนจราจร๑๒
ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็ นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ให้ ค ณะกรรมการควบคุ ม การขนส่ ง ทางบกกลางแต่ ง ตัง้ ผู้ช่ ว ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการได้ตามความจาเป็ น
มาตรา ๑๗ ให้ มี ค ณะกรรมการควบคุ ม การขนส่ ง ทางบกประจ าจัง หวัด
ทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็ นประธานกรรมการ
อัย การจังหวัด ผู้กากับ การตารวจภู ธรจังหวัดเป็ นกรรมการ และผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่ งตัง้
อีกไม่เกินห้าคน โดยมีนายกเทศมนตรีในจังหวัดนัน้ รวมอยู่ดว้ ยหนึ่งคนเป็ นกรรมการ
ให้ขนส่งจังหวัดเป็ นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจาจังหวัดแต่ งตัง้ ผู้ช่วยเลขานุ การ
คณะกรรมการได้ตามความจาเป็ น
มาตรา ๑๘ ให้นามาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓
มาใช้บงั คับแก่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง และคณะกรรมการควบคุม
การขนส่งทางบกประจาจังหวัดโดยอนุโลม
๑๑

มาตรา ๑๖ บัญ ญัติให้ค ณะกรรมการควบคุ มการขนส่งทางบกประกอบด้ว ยกรรมการ
โดยตาแหน่ง และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ ดังนัน้ ในกรณีทร่ี ฐั มนตรียงั มิได้แต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
กรรมการอื่น ที่แ ต่ งตัง้ ขึ้น โดยต าแหน่ งก็ย งั ไม่เป็ น คณะกรรมการฯ และไม่ส ามารถประชุม ในฐานะ
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งกลางได้ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ่ งเสร็จที่ ๒๕๑/๒๕๓๖)
๑๒ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗

๘
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มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีอานาจและหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดลักษณะของการขนส่งประจาทางและการขนส่งไม่ประจาทาง
(๒) กาหนดเส้นทาง จานวนผู้ประกอบการขนส่ง และจานวนรถสาหรับการขนส่ง
ประจาทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ
(๓) ก าหนดจ านวนผู้ ป ระกอบการขนส่ ง และจ านวนรถส าหรับ การขนส่ ง
ไม่ประจาทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ
(๔) ก าหนดเส้น ทาง จ านวนผู้ ป ระกอบการขนส่ ง และจ านวนรถส าหรับ
การขนส่ง โดยรถขนาดเล็ก
(๕) กาหนดจานวนผูป้ ระกอบการรับจัดการขนส่ง
(๖) กาหนดอัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง
(๗) กาหนดอัตราค่าบริการในการดาเนินการของสถานีขนส่ง
(๘) กาหนดสถานที่ จัดให้มหี รือจัดตัง้ และระเบียบเกีย่ วกับสถานีขนส่ง
(๙) กาหนดชนิดหรือสภาพรถทีม่ ใิ ห้รบั จดทะเบียน
(๑๐) ก าหนดประเภทหรือชนิดของรถที่ต้อ งเข้าหยุ ดหรื อจอดเพื่อการรับส่ง
ผูโ้ ดยสารหรือขนถ่ายสินค้า ณ สถานีขนส่ง
(๑๑) กาหนดทีห่ ยุดหรือจอดรถเพื่อรับส่งผูโ้ ดยสาร
(๑๒) วางมาตรการในการกาหนด อนุ ญาต เพิกถอนการอนุ ญาตและการควบคุม
กิจการขนส่งทางบก
(๑๓) ปฏิบตั กิ ารอื่นตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตนิ ้ี และตามมติคณะกรรมการ
นโยบายการขนส่งทางบก
การกาหนดตาม (๒) (๓) (๔) (๘) (๙) และ (๑๐) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจาจังหวัดมีอานาจ
และหน้าทีภ่ ายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดเส้นทาง จานวนผูป้ ระกอบการขนส่งและจานวนรถสาหรับการขนส่ง
ประจาทาง
(๒) ก าหนดจ านวนผู้ ป ระกอบการขนส่ ง และจ านวนรถส าหรับ การขนส่ ง
ไม่ประจาทาง
(๓) กาหนดเส้นทาง จานวนผูป้ ระกอบการขนส่งและจานวนรถสาหรับการขนส่ง
โดยรถขนาดเล็ก

๙
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(๔) กาหนดอัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง
(๕) ปฏิบตั กิ ารอื่นตามที่บญ
ั ญัติไว้ในพระราชบัญญัตนิ ้ี และตามมติคณะกรรมการ
นโยบายการขนส่งทางบกและคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
การก าหนดตาม (๑) และ (๔) เมื่อ ได้ร ับ อนุ ม ัติจ ากคณะกรรมการควบคุ ม
การขนส่ง ทางบกกลางแล้ว จึงจะใช้บ ังคับ ได้ และการก าหนดตาม (๑) (๒) และ (๓)
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๑ คณะกรรมการควบคุ ม การขนส่ง ทางบกกลางมีอ านาจแต่ งตัง้
อนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้
ให้นามาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บงั คับแก่การประชุมคณะอนุ กรรมการ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ให้รฐั มนตรีมอี านาจหน้าทีก่ ากับโดยทัวไปซึ
่ ง่ กิจการการขนส่งทางบก
เพื่อประโยชน์ ในการนี้จะสังให้
่ คณะกรรมการชี้แจงข้อเท็จจริงแสดงความคิด เห็นหรือ
ทารายงานหรือยับยัง้ การกระทาใด ๆ ซึง่ ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี
ตลอดจนมีอานาจสังสอบสวนข้
่
อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วกับการดาเนินงานได้
หมวด ๓
การประกอบการขนส่ง
มาตรา ๒๓๑๓ ห้ามมิให้ผใู้ ดประกอบการขนส่งประจาทาง การขนส่งไม่ประจาทาง
การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก หรือการขนส่งส่วนบุค คล เว้น แต่จ ะได้รบั ใบอนุ ญ าตจาก
นายทะเบียน
๑๓ การขนส่งประจาทางนัน
้ จะถูกจากัดให้ต้องเดินรถเพียงในเส้นทางที่กาหนดโดยอาศัยอานาจ

ตามมาตรา ๑๙ (๒) หรือมาตรา ๒๐ (๑) แล้วแต่กรณี ส่วนการขนส่งไม่ประจาทางมิได้ถูก จากัดเส้นทาง
การเดินรถ จึงมีสทิ ธิเดินรถได้ทวไปทุ
ั่
กเส้นทางในเขตท้องที่ทไ่ี ด้รบั อนุ ญาต ดังนัน้ ผู้ทไ่ี ด้รบั อนุ ญาต
ให้ขนส่งไม่ประจาทางจะมีการใช้เส้นทางเดินรถเส้นทางหนึ่งเป็ นการประจาหรือมีการทับซ้อนเส้ นทาง
เดินรถประจาเป็ นบางส่วน ก็ย่อมเป็ นการดาเนินการภายในขอบเขตของการขนส่งไม่ประจาทาง
เมื่อ ข้อ เท็จจริงฟั งได้ว่ารถยนต์โ ดยสารของห้างหุ้น ส่วน ก. มุ่งหมายที่จะจากัดการรับ
ผู้โดยสารเฉพาะผู้โ ดยสารที่ต้อ งการเดิน ทางจากท่ าอากาศยานหรือ สถานี ร ถไฟเพื่อ ไปใช้บ ริก าร
เรือโดยสารแห่งหนึ่งเพื่อเดินทางไปยังเกาะสมุยเป็ นสาคัญ โดยมิได้มกี ารเก็บค่าโดยสารเป็ นรายบุคคล
และไม่มกี ารจอดรับผู้โดยสารระหว่ างทาง ถือเป็ นการดาเนิน การที่แตกต่ างจากการประกอบกิจการ
(มีต่อหน้าถัดไป)

๑๐
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การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๔๑๔ ผู้ข อรับ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ งประจ าทาง การขนส่ ง
ไม่ประจาทางและการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ต้องมีสญ
ั ชาติไทย
ในกรณีทผ่ี ขู้ อรับใบอนุญาตเป็ นห้างหุน้ ส่วน บริษทั จากัด หรือบริษทั มหาชนจากัด
ห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั จากัด หรือบริษทั มหาชนจากัดนัน้ ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
และมีสานักงานใหญ่ตงั ้ อยู่ในราชอาณาจักรไทย และ
(๑) ในกรณี ท่เี ป็ นห้างหุ้นส่วนสามัญ จดทะเบียน ผู้เป็ นหุ้นส่วนทัง้ หมดต้องมี
สัญชาติไทย
(๒) ในกรณีท่เี ป็ นห้างหุน้ ส่วนจากัด ผูเ้ ป็ นหุ้นส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิด
ทัง้ หมดต้องมีสญ
ั ชาติไทย และทุนของห้างหุน้ ส่วนจากัดนัน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด
ต้องเป็ นของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดาและมีสญ
ั ชาติไทย
๑๕
(๓) ในกรณีทเ่ี ป็ นบริษทั จากัด กรรมการบริษทั จานวนไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งต้อง
มีสญ
ั ชาติไทย และทุนของบริษทั จากัดนัน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดต้องเป็ นของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดาและมีสญ
ั ชาติไทย หรือต้องเป็ นของห้า งหุน้ ส่วนสามัญจดทะเบียน
(ต่อจากเชิงอรรถที่ ๑๓)
ขนส่งประจาทางอย่างชัดเจน การประกอบกิจการขนส่งของห้างหุน้ ส่วน ก. จึงไม่ขดั ต่อมาตรา ๒๓ และ
มาตรา ๔๐ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ่ งเสร็จที่ ๖๐/๒๕๓๑)
๑๔ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมิได้กาหนดให้วต
ั ถุประสงค์ของสหกรณ์เป็ นคุณสมบัติ
ประการหนึ่งในการยืน่ คาขอรับใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งประจาทาง เช่นนี้จงึ ไม่อาจนาวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ มากล่าวอ้างปฏิเสธตัง้ แต่ในชัน้ การยื่นคาขอรับใบอนุ ญาตได้ ต่างจากการพิจ ารณาในชัน้
การออกใบอนุ ญาตทีน่ ายทะเบียนสามารถใช้ดุลพินิจได้ตามสมควร โดยอาจจาเป็ นต้องคานึงถึงความสามารถ
ในการดาเนินกิจการตามที่จะได้รบั ใบอนุ ญาตต่อไปด้วยว่า ผูย้ ่นื คาขอนัน้ จะกระทาได้เพียงใดหรือไม่
อันเป็ นการพิจารณาถึงขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นนั ้ โดยตรงได้ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :
เรือ่ งเสร็จที่ ๓๘๐/๒๕๓๐)
เมื่อ กฎหมายว่าด้ว ยการขนส่งทางบกมิได้กาหนดให้ผู้ขอรับใบอนุ ญ าตขนส่ งต้อ งเป็ น
บริษัทจากัด การกาหนดนโยบายการออกใบอนุ ญ าตให้ เฉพาะแต่ ผู้ข อรับที่เป็ น บริษัทจากัดเท่านัน้
ย่อมเป็ นการกระทานอกเหนือจากทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้
กรณีทผ่ี ปู้ ระกอบการขนส่งซึง่ มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลได้มกี ารรวมกิจการกันไม่ว่าจะเป็ นโดย
การควบบริษทั หรือโดยการซื้อขายกิจการกัน ก็ตอ้ งถือว่าเป็ นการเปลีย่ นแปลงตัวผูป้ ระกอบการขนส่งซึง่ จะต้อง
ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใหม่ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ่ งเสร็จที่ ๒๒๒/๒๕๑๕)
๑๕ มาตรา ๒๔ (๓) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๑

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

ห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือบริษทั จากัด หรือต้องเป็ นของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วน
ท้ อ งถิ่ น รัฐ วิส าหกิจ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิธีก ารงบประมาณ หรือ องค์ ก ารของรัฐ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ องค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ ๆ
และบริษทั จากัดนัน้ ต้องไม่มขี อ้ บังคับอนุญาตให้มกี ารออกหุน้ ชนิดออกให้แก่ผถู้ อื
(๔) ในกรณีทเ่ี ป็ นบริษทั มหาชนจากัด กรรมการบริษทั จานวนไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่ง
ต้องมีสญ
ั ชาติไทย และทุนของบริษทั มหาชนจากัดนัน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจานวนหุน้
ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดต้องเป็ นของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดาและมีสญ
ั ชาติไทย
ในกรณีท่ผี ู้ถอื หุ้นบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดเป็ นห้างหุ้นส่วนสามัญ
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ผู้ถือหุ้นดังกล่าว
จะต้องมีลกั ษณะตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี
ให้ค ณะกรรมการควบคุ ม การขนส่งทางบกกลางมีอ านาจยกเว้น คุ ณ สมบัติ
ตามความจาเป็ น หรือมีเหตุพเิ ศษเป็ นการเฉพาะรายได้
มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการขนส่งระหว่างประเทศเว้นแต่จะได้รบั
ใบอนุ ญาตจากนายทะเบียนกลางโดยอนุ มตั ขิ องคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
และผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตดังกล่าวต้องปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตทิ งั ้ หลายแห่งพระราชบัญญัติน้ี
ทัง้ นี้ เท่าทีไ่ ม่ขดั ต่ออนุสญ
ั ญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการขนส่ง
การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
ให้นามาตรา ๒๘ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๖ มาใช้บงั คับ
แก่การประกอบการขนส่งระหว่างประเทศโดยอนุโลม
มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้ผใู้ ดนารถทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศมาใช้ประกอบการ
ขนส่งในประเทศไทย เว้น แต่ เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศและได้รบั ใบอนุ ญ าตจาก
นายทะเบียนกลางแล้ว
ผู้ป ระจ ารถตามมาตรา ๙๒ ซึ่ง ประจ าในรถตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งปฏิบ ัติต าม
บทบัญญัตทิ งั ้ หลายแห่งพระราชบัญญัตนิ ้ี และหรือตามข้อตกลงทีม่ อี ยูร่ ะหว่างรัฐบาลไทย
กับรัฐบาลของประเทศนัน้ ๆ
มาตรา ๒๗ ใบอนุญาตประกอบการขนส่งมีสป่ี ระเภท คือ
(๑) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทาง
(๒) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
๑๒

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

(๓) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก
(๔) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งประจาทาง ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
หรือใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ให้ใช้เป็ นใบอนุ ญ าตประกอบการ
ขนส่งส่วนบุคคลได้
ห้ามมิให้ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งใช้รถผิดประเภทตามที่ระบุ ไว้
ข้างต้น เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากนายทะเบียนเป็ นครัง้ คราว ตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาหนด
มาตรา ๒๘ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ประจ าทางให้มีอายุ เจ็ด ปี นับ แต่
วันออกใบอนุญาต
ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ไม่ ป ระจ าทาง ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง
โดยรถขนาดเล็ก และใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งส่ว นบุ ค คล ให้มีอ ายุ ห้าปี นั บ แต่
วันออกใบอนุญาต
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุ ญาตจะต้องยื่นคาขอเสียก่อน
ใบอนุ ญ าตสิ้น อายุ แต่ ก ารขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ประจ าทาง และ
ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก จะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุ ญาตสิน้ อายุ
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยีส่ บิ วัน๑๖
การขอต่ออายุใบอนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๙๑๗ บทบัญญัตแิ ห่งมาตรา ๒๓ มิให้ใช้บงั คับแก่การขนส่งส่วนบุคคล
ซึ่งหน่ วยงานของรัฐ วัด มัส ยิด มิซซัง มูลนิธิ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล เป็ นผู้ประกอบการขนส่ง แต่ ผู้ประกอบการขนส่งต้อง

๑๖ กรณีทผ
่ี ู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กยื่นคาขอต่ออายุใบอนุ ญาต

ก่อนใบอนุญาตสิน้ อายุน้อยกว่า ๑๒๐ วัน ย่อมถือได้ว่าผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตดังกล่าวหมดสิทธิทจ่ี ะยืน่ คาขอ
ต่ออายุใบอนุ ญาตตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม เนื่องจากกาหนดเวลา ๑๒๐ วัน เป็ นบทบังคับเด็ดขาดว่า
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอตามกาหนดเวลาทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ มิฉะนัน้ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตย่อมหมดสิทธิ
ทีจ่ ะยืน่ คาขอต่ออายุใบอนุญาต (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ่ งเสร็จที่ ๓๗๗/๒๕๒๘)
๑๗ มาตรา ๒๙ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารขนส่ ง ทางบก (ฉบั บ ที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๗

๑๓

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

ปฏิ บ ัติ ต ามบทบัญ ญั ติ อ่ืน แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ น้ี เสมือ นดัง เป็ นผู้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลทุกประการ
มาตรา ๓๐๑๘ ให้นายทะเบียนกลางเป็ นผู้ออกใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง
ในกรุงเทพมหานคร การขนส่งระหว่างจังหวัด และการขนส่งระหว่างประเทศ และให้
นายทะเบียนประจาจังหวัดเป็ นผูอ้ อกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในจังหวัดของตน
ในการออกใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งประจ าทางจะต้องได้รบั อนุ ม ัติจ าก
คณะกรรมการ
มาตรา ๓๑ ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทาง ให้นายทะเบียน
โดยอนุมตั ขิ องคณะกรรมการกาหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตเกีย่ วกับ
(๑)๑๙ จ านวนรถที่ต้อ งใช้ในการประกอบการขนส่ง ตามเส้น ทางที่ใช้ในการ
ประกอบการขนส่ง
(๒) สิทธิในรถทีใ่ ช้ประกอบการขนส่งของผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
(๓) ลักษณะ ชนิด ขนาดและสีของรถและเครื่องหมายของผูป้ ระกอบการขนส่ง
ทีต่ อ้ งให้ปรากฏประจารถทุกคัน
(๔) จานวนทีน่ งั ่ เกณฑ์น้าหนักบรรทุกและวิธกี ารบรรทุก
(๕) จานวนผูป้ ระจารถ
๑๘

เมื่อ นายทะเบีย นกลางเสนอให้ค ณะกรรมการขนส่ งทางบกกลางพิจ ารณาอนุ ม ตั ิให้
ออกใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งประจาทางให้แก่ผขู้ อรายใดแล้ว คณะกรรมการย่อมมีอานาจพิจารณา
ว่าสมควรจะอนุ มตั ใิ ห้แก่ผขู้ อรายนัน้ หรือไม่เท่านัน้ แต่มใิ ช่ว่าจะต้องอนุ มตั หิ รือเห็นชอบตามทีเ่ สนอมา
เสมอไป คณะกรรมการฯ อาจไม่เห็น ชอบรายที่เสนอ แล้ว สังให้
่ เสนอรายอื่น มาให้พ ิจารณาอีกก็ไ ด้
หรือคณะกรรมการอาจวางระเบียบพิจารณาในกรณีทม่ี ผี ู้ ย่นื คาขอหลายรายก็ให้นายทะเบียนพิจารณา
จัด ลาดับ ผู้ท่ีส มควรได้ร บั อนุ ม ตั ิ เพื่อ ที่จะไม่เสีย เวลาน ากลับ ไปพิจารณาใหม่ทีล ะราย (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ่ งเสร็จที่ ๔๑๓/๒๕๒๗)
๑๙ กฎหมายมุง่ หมายให้รถทีไ่ ด้รบ
ั อนุญาตให้ใช้ประกอบการขนส่งในเส้นทางสายใดจะต้องใช้
เฉพาะในเส้นทางสายนัน้ เท่านัน้ เห็นได้จากมาตรา ๓๙ ที่หา้ มนารถทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้ใช้ทาการขนส่ง
ในเส้นทางสายหนึ่งนัน้ ไปใช้ทาการขนส่งนอกเส้นทางทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต และมาตรา ๓๑ (๑) ก็ประสงค์จะ
ควบคุมอย่างเข้มงวดว่าผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตจะต้องจัดหารถมาให้ครบตามจานวนทีน่ ายทะเบียนกาหนด
หากตีความว่าผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตสามารถนารถทีต่ นได้รบั อนุ ญาตให้ใช้ทาการขนส่งในเส้นทางสายหนึ่ง
ไปใช้ทาการขนส่งในเส้นทางอีกสายหนึ่งหมุนเวียนกันได้ ก็เท่ากับเป็ นการหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขมาตรา ๓๑ (๑) (ความเห็น คณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสร็จที่ ๑๓๙/๒๕๒๘) (หมายเหตุ
ปั จจุบนั การใช้รถในลักษณะหมุนเวียนสามารถทาได้ตามเงือ่ นไขในมาตรา ๓๙/๑)

๑๔

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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(๖) เส้นทางทีใ่ ช้ในการประกอบการขนส่ง
(๗) อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง
(๘) สถานทีห่ ยุดและจอดเพื่อขนถ่ายคน สัตว์ หรือสิง่ ของ
(๙) ทีท่ ร่ี ถจะต้องหยุดในระหว่างเส้นทาง
(๑๐) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่ง
(๑๑) เวลาและจานวนเทีย่ วของการเดินรถ
(๑๒) เวลาทางานประจาวันในการประกอบการขนส่ง
(๑๓) สถานทีเ่ ก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
(๑๔) การประกอบกิจการอื่นนอกจากการประกอบการขนส่งประจาทาง
(๑๕) เงื่อนไขอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งประจาทางต้องจัดให้มีประกาศเงื่อนไข
ตาม (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๑) ณ ทีซ่ ง่ึ อธิบดีกาหนด
มาตรา ๓๒ ในการออกใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางให้นายทะเบียน
โดยอนุมตั ขิ องคณะกรรมการกาหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตเกีย่ วกับ
(๑) จานวนรถทีต่ อ้ งใช้ในการประกอบการขนส่ง
(๒) ลักษณะ ชนิดและขนาดของรถและเครื่องหมายของผู้ประกอบการขนส่ง
ที่ตอ้ งให้ปรากฏประจารถทุกคัน
(๓) จานวนทีน่ งั ่ เกณฑ์น้าหนักบรรทุกและวิธกี ารบรรทุก
(๔) จานวนผูป้ ระจารถ
(๕) ท้องทีท่ ท่ี าการขนส่ง
(๖) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่ง
(๗) อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง
(๘) สถานทีห่ ยุดและจอดเพื่อขนถ่ายคน สัตว์ หรือสิง่ ของ
(๙) สถานทีเ่ ก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
(๑๐) เงื่อนไขอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ งไม่ ป ระจาทางต้องจัดให้มีการประกาศ
เงื่อนไขตาม (๗) และ (๘) ณ ทีซ่ ง่ึ อธิบดีกาหนด
มาตรา ๓๓ ในการออกใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง โดยรถขนาดเล็ ก
ให้นายทะเบียนโดยอนุมตั ขิ องคณะกรรมการกาหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตเกีย่ วกับ

๑๕
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(๑) จ านวนรถที่ต้ อ งใช้ ในการประกอบการขนส่ ง ตามเส้น ทางที่ ใ ช้ใ นการ
ประกอบการขนส่ง
(๒) ลักษณะ ชนิด ขนาดและสีของรถและเครื่องหมายของผูป้ ระกอบการขนส่ง
ทีต่ อ้ งให้ปรากฏประจารถทุกคัน
(๓) จานวนทีน่ งั ่ เกณฑ์น้าหนักบรรทุก และวิธกี ารบรรทุก
(๔) เวลาและจานวนเทีย่ วของการเดินรถ
(๕) เส้นทางทีใ่ ช้ในการประกอบการขนส่ง
(๖) อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง
(๗) เงื่อนไขอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ งโดยรถขนาดเล็ก ต้ อ งจัด ให้มีป ระกาศ
เงื่อนไขตาม (๕) และ (๖) ณ ทีซ่ ง่ึ อธิบดีกาหนด
มาตรา ๓๔๒๐ ในการออกใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ให้นายทะเบียน
กาหนดเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาหนดไว้
ในใบอนุญาตเกีย่ วกับ
(๑) จานวนรถทีต่ อ้ งใช้ในการประกอบการขนส่ง
(๒) ลักษณะ ชนิด และขนาดของรถและเครื่องหมายของผู้ประกอบการขนส่ง
ทีต่ อ้ งให้ปรากฏประจารถทุกคัน
(๓) สถานทีเ่ ก็บ ซ่อม และบารุงรักษา
(๔)๒๑ จานวนผูป้ ระจารถ
(๕)๒๒ เงื่อนไขอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๕ ๒๓ ผู้ไ ด้ร ับ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ตามประเภทที่อ ธิบ ดี
ประกาศกาหนดต้องจัดให้มสี มุดประจารถ ประวัติผู้ประจารถ การตรวจสอบสภาพและ
ความพร้อมของรถและผูข้ บั รถพร้อมทัง้ บันทึกการตรวจสอบดังกล่าว และใบกากับสินค้า
ที่ท าการขนส่ง รวมทัง้ ต้ อ งจัด ท ารายงานการขนส่ ง และรายงานอุ บ ัติเหตุ ท่ีเกิด จาก
การขนส่ง ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
๒๐

มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓
มาตรา ๓๔ (๔) เพิม่ โดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๒ มาตรา ๓๔ (๕) เพิม
่ โดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๓ มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๑๕/๒๕๖๐
เรือ่ ง มาตรการเพิม่ ความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ
๒๑

๑๖
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มาตรา ๓๖ ๒๔ ผู้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ต้ อ งจัด ให้ มีอุ ป กรณ์
และเครื่องมือเครื่องใช้ และต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง
ทัง้ นี้ ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๗ ให้ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งประจาทางจัดให้มที ่พี ัก
ผู้โดยสารตามระยะทางโดยมีลกั ษณะ ขนาด จานวน และจุด ที่ตัง้ ของที่พ ักผู้โดยสาร
ตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๓๘ ห้ามมิให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ง เพิม่ ลด หรือยกเว้น
ค่าขนส่งหรือค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการ
มาตรา ๓๙๒๕ ห้ามมิให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทาง ผูไ้ ด้รบั
ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งโดย
รถขนาดเล็ก หรือผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลใช้หรือยอมให้บุคคลอื่น
ใช้รถทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตทาการขนส่งนอกเส้นทาง หรือนอกท้องทีท่ ไ่ี ด้รบั อนุ ญาต แล้วแต่กรณี
เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากนายทะเบียน หรือผู้ซ่ึ งนายทะเบียนมอบหมาย
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาหนด
มาตรา ๓๙/๑ ๒๖ ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งประจ าทางอาจน ารถ
ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ใช้ประกอบการขนส่งในเส้นทางหนึ่งไปใช้ทาการขนส่งอีกเส้นทางหนึ่ง
ที่ตนเป็ นผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตในลักษณะหมุนเวียนได้ โดยได้รบั อนุ ญ าตเป็ นหนังสือจาก
นายทะเบียน
๒๔

มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบกฯ มุ่งควบคุมผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งประจาทาง
เกีย่ วกับจานวนรถทีต่ อ้ งใช้ในการประกอบกิจการขนส่งตามเส้นทางทีใ่ ช้ในการประกอบการขนส่งอย่างเคร่งครัด
การฝ่ าฝื นนอกจากจะถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตแล้ว ยังมีโทษอาญาอีกด้วย การทีม่ าตรา ๓๙ บัญญัตเิ ป็ น
บทผ่อนผันในตอนท้ายว่า การนารถไปใช้นอกเส้นทางจะกระทาได้ต่อเมือ่ ได้รบั อนุ ญาตจากนายทะเบียนนัน้
จึงย่อมต้องเข้าใจว่าเป็ นเพียงข้อยกเว้น ดังนัน้ การทีน่ ายทะเบียนจะใช้อานาจตามมาตรา ๓๙ อนุ ญาตให้
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งนารถไปใช้นอกเส้นทางนัน้ จึงอนุ ญาตได้แต่ เฉพาะการใช้รถนอกเส้นทาง
เพียงเพือ่ แก้ไขอุปสรรคในเหตุการณ์หนึ่ง หรือเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งทีน่ ายทะเบียนได้พจิ ารณาเห็นว่า
จาเป็ นตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาหนดขึน้ เท่านัน้ จะอนุ ญาตในลักษณะ
เป็ นการประจาไม่ได้ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ่ งเสร็จที่ ๓๕๒/๒๕๒๙)
๒๖ มาตรา ๓๙/๑ เพิม
่ โดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๒๕

๑๗
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การขออนุ ญาตและการอนุ ญาต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข
ทีค่ ณะกรรมการ ควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาหนด
มาตรา ๔๐๒๗ ห้ามมิให้ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางกระทา
การขนส่งอันมีลกั ษณะเช่นเดียวหรือคล้ายกับผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งประจา
ทางหรือมีลกั ษณะเป็ นการแย่งผลประโยชน์กบั ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจา
ทางในเส้นทางทีผ่ ไู้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางได้รบั อนุญาต
มาตรา ๔๐ ทวิ๒๘ ห้ามมิให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งใช้หรือยินยอม
ให้ ผู้ใดปฏิบ ัติห น้ า ที่ ข บั รถที่ใช้ในการขนส่ งหากปรากฏว่ า ขณะใช้ห รือ ขณะยิน ยอม
ให้ปฏิบตั หิ น้าทีข่ บั รถ ผูน้ นั ้ มีอาการหรือกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น
(๒) เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
(๓) เสพวัตถุทอ่ี อกฤทธิต่์ อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุทอ่ี อกฤทธิ ์
ต่อจิตและประสาท
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องคอยดูแลและป้ องกันไม่ให้ผซู้ ง่ึ มีอาการ
หรือกระทาการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ของวรรคหนึ่งปฏิบตั หิ น้าทีข่ บั รถ
มาตรา ๔๑ ในกรณีท่มี เี หตุฉุกเฉิน หรือมีความจาเป็ นที่จะแก้ไขสถานการณ์
เพื่อ ให้ก ารขนส่ง ได้ร ับ ความสะดวกหรือ ให้มีร ถเพีย งพอแก่ ก ารขนส่ง นายทะเบีย น
มีอานาจที่จะสังเปลี
่ ย่ นแปลงเส้นทางการเดินรถ เวลา และจานวนเที่ยวของการเดินรถ
๒๗ การขนส่งประจาทางนัน
้ จะถูกจากัดให้ต้องเดินรถเพียงในเส้นทางทีก่ าหนดโดยอาศัยอานาจ

ตามมาตรา ๑๙ (๒) หรือมาตรา ๒๐ (๑) แล้วแต่กรณี ส่วนการขนส่งไม่ประจาทางมิได้ถูกจากัดเส้นทาง
การเดินรถ จึงมีสทิ ธิเดินรถได้ทวไปทุ
ั่
กเส้นทางในเขตท้องที่ทไ่ี ด้รบั อนุ ญาต ดังนัน้ ผู้ทไ่ี ด้รบั อนุ ญาต
ให้ขนส่งไม่ประจาทางจะมีการใช้เส้นทางเดินรถเส้นทางหนึ่งเป็ นการประจาหรือมีการทับซ้อนเส้นทาง
เดินรถประจาเป็ นบางส่วน ก็ย่อมเป็ นการดาเนินการภายในขอบเขตของการขนส่งไม่ประจาทาง
เมื่อข้อ เท็จจริงฟั งได้ว่ารถยนต์โดยสารของห้างหุ้น ส่ว น ก. มุ่งหมายที่จะจากัดการรับ
ผู้โดยสารเฉพาะผู้โ ดยสารที่ต้อ งการเดิน ทางจากท่ าอากาศยานหรือ สถานี ร ถไฟเพื่อ ไปใช้บ ริก าร
เรือโดยสารแห่งหนึ่งเพื่อเดินทางไปยังเกาะสมุยเป็ นสาคัญ โดยมิได้มกี ารเก็บ ค่าโดยสารเป็ นรายบุคคล
และไม่มกี ารจอดรับผู้โดยสารระหว่างทาง ถือเป็ นการดาเนิน การที่แตกต่ างจากการประกอบกิจการ
ขนส่งประจาทางอย่างชัดเจน การประกอบกิจการขนส่งของห้างหุน้ ส่วน ก. จึงไม่ขดั ต่อมาตรา ๒๓ และ
มาตรา ๔๐ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ่ งเสร็จที่ ๖๐/๒๕๓๑)
๒๘ มาตรา ๔๐ ทวิ เพิม
่ โดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๘
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หรือให้ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ผู้ใดส่งรถที่ตนได้รบั อนุ ญาตไปช่วยเหลือ
เป็ นการชัวคราวตามควรแก่
่
กรณี แล้วให้รายงานคณะกรรมการโดยเร็ว
มาตรา ๔๒ ผู้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่ง หรือใบแทนใบอนุ ญาตไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ทีต่ งั ้ สานักงานของผู้ได้รบั
ใบอนุญาต
มาตรา ๔๓ ในกรณี ท่ใี บอนุ ญ าตประกอบการขนส่งสูญ หาย ถูกท าลายหรือ
ช ารุ ด ในสาระส าคัญ ให้ ผู้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ยื่ น ค าขอรับ ใบแทน
ใบอนุ ญาตต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย
หรือชารุดดังกล่าว
มาตรา ๔๔ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งประจาทาง ซึง่ ประสงค์จะเลิก
ประกอบการขนส่งต้องแจ้งความประสงค์ดงั กล่าวเป็ นหนังสือให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันเลิกประกอบการขนส่ง
มาตรา ๔๕ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็กซึ่งประสงค์
จะเลิกประกอบการขนส่งต้องแจ้งความประสงค์ด ังกล่าวเป็ น หนังสือให้น ายทะเบีย น
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันเลิกประกอบการขนส่ง
มาตรา ๔๖ เมื่อปรากฏว่าผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
(๑) ขาดคุณสมบัตติ ามมาตรา ๒๔
(๒) ไม่ ป ฏิบ ัติห รือ ปฏิบ ัติไม่ ถู ก ต้อ งตามเงื่อ นไขในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรือไม่ปฏิบตั ิหรือปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตามข้อกาหนดว่าด้วย
ความปลอดภัยของผู้โดยสารตามมาตรา ๓๖ หรือไม่ปฏิบตั ิหรือปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัตใิ นหมวด ๔ ว่าด้วยการชดใช้ค่าเสียหายทีเ่ กิดจากการขนส่ง
ให้นายทะเบียนมีอานาจสังให้
่ ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งนัน้ ปฏิบตั ิ
ให้ถูกต้อง หรือจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ถ้าผู้ได้รบั ใบอนุ ญาต
ประกอบการขนส่งไม่ปฏิบตั หิ รือไม่แก้ไขให้ถูกต้อง หรือเป็ นทีเ่ ห็นได้ว่าผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ สามารถจะดาเนิ น การตามเงื่อนไขหรือข้อก าหนดนัน้ หรือการ
ดาเนินการนัน้ น่าจะเป็ นเหตุให้เกิดภยันตรายหรือเสือ่ มประโยชน์ต่อประชาชน ให้นายทะเบียน
โดยอนุมตั ขิ องคณะกรรมการสังเพิ
่ กถอนใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งได้ แต่ถ้าเป็ นการ
เพิก ถอนใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ประจ าทางให้เป็ น อ านาจของคณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบกกลางทีจ่ ะพิจารณาอนุมตั ิ
๑๙

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

มาตรา ๔๗ ให้ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งซึ่งถูกสังเพิ
่ กถอนใบอนุ ญาต
ต้องส่งคืนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีถ่ ูกสังเพิ
่ กถอนใบอนุญาต
มาตรา ๔๘ ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งซึง่ ถูกสังเพิ
่ กถอนใบอนุ ญาต
มีสทิ ธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีท่ ราบคาสัง่
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็ นทีส่ ดุ
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็ นการทุเลาการบังคับตามคาสังเพิ
่ กถอนใบอนุญาต
มาตรา ๔๙๒๙ ให้อธิบดีหรือนายทะเบียนมีอานาจควบคุมดูแลบรรดากิจการ
ทีเ่ กีย่ วกับการขนส่งให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ้ี และเพื่อประโยชน์ดงั กล่าวให้อธิบดี
หรือนายทะเบียนมีอานาจ
(๑) เข้า ไปในสถานที่ ด าเนิ น การของผู้ไ ด้ร ับ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง
เพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริง และเพื่ อ ตรวจสอบบัญ ชี แ ละเอกสารอื่ น ที่ เ กี่ย วข้อ งกับ การ
ประกอบการขนส่ง
(๒) ยึด หรือ อายัด ไว้ซ่ึง สิ่ง ของหรือ เอกสารที่อ ยู่ ในสถานที่ต าม (๑) ที่เป็ น
ความผิดหรือที่อาจใช้เป็ นพยานหลักฐานเพื่อพิสู จน์ความผิด หรือได้มาจากการกระทา
ความผิด
(๓) เรีย กผู้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ ง ผู้ จ ัด การและพนั ก งาน
ของผู้ได้ร ับ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง มาให้ถ้ อ ยค าหรือ สังให้
่ ย่ืน ค าชี้แ จงแสดง
ข้อเท็จจริงตามทีต่ อ้ งการ
ในการปฏิบตั ติ าม (๑) และ (๒) ให้กระทาระหว่างพระอาทิตย์ขน้ึ ถึงพระอาทิตย์ตก
หรือ ในเวลาท าการของสถานที่นั น้ และให้อ ธิบ ดีมีอ านาจมอบหมายให้ผู้ ต รวจการ
หรือพนักงานตรวจสภาพทาการแทนได้
ในการปฏิบตั กิ ารของอธิบดี นายทะเบียน ผูต้ รวจการ หรือพนักงานตรวจสภาพ
ตามมาตรานี้ ให้บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องซึง่ อยู่ในสถานทีน่ นั ้ อานวยความสะดวกหรือช่วยเหลือ
ตามสมควร
มาตรา ๕๐ ให้ ผู้ ต รวจการมีอ านาจเรีย กรถให้ ห ยุ ด เพื่ อ ท าการตรวจสอบ
และเมื่อเชื่อว่ามีการกระท าอันเป็ นการฝ่ าฝื นบทบัญ ญัติแห่ งพระราชบัญ ญัติน้ีเกิด ขึ้น

๒๙

มาตรา ๔๙ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๐

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

ให้ผตู้ รวจการมีอานาจจับกุมผูฝ้ ่ าฝืนเพื่อส่งให้พนักงานฝ่ ายปกครองหรือตารวจดาเนินคดี
ต่อไป
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไม่ลบล้างอานาจจับกุมของพนักงานฝ่ ายปกครองหรือ
ตารวจ
มาตรา ๕๑ ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ให้ผตู้ รวจการ
และพนักงานตรวจสภาพแสดงบัตรประจาตัวต่อผูซ้ ง่ึ เกีย่ วข้อง
บัตรประจาตัวผูต้ รวจการและพนักงานตรวจสภาพให้เป็ นไปตามแบบทีร่ ฐั มนตรี
กาหนด
หมวด ๔
การชดใช้ค่าเสียหายทีเ่ กิดจากการขนส่ง
มาตรา ๕๒ ๓๐ ผู้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ประจ าทาง ผู้ ไ ด้ ร ับ
ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งโดย
รถขนาดเล็ก และผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ต้องวางหลักทรัพ ย์
เป็ นเงินสด หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทัง้ สองอย่างรวมกัน หรือเป็ น
สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยซึง่ ทากับบริษทั ประกันภัยทีน่ ายทะเบียนกลาง
ให้ค วามเห็น ชอบต่ อ นายทะเบีย นกลาง ในกรณี เป็ น สัญ ญาประกัน ภัย และกรมธรรม์
ประกัน ภั ย ผู้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ต้ อ งเป็ นผู้ เ อาประกัน ภั ย โดยให้
บุ ค คลภายนอกผู้ได้รบั ความเสีย หายเนื่ อ งจากการขนส่ง ของตนเป็ น ผู้ร ับ ประโยชน์
สาหรับการชดใช้ค่าเสียหายที่เป็ นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเพื่อประกันความเสียหายอันเกิด
แก่ชีวิตหรือร่างกายของบุ คคลภายนอก และซึ่งผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง

๓๐ เมื่อผู้ได้รบ
ั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งได้จดั ให้ม ีการประกันภัยกับบริษทั ถูกต้องตาม

กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผู้ประสบภัยจากรถแล้ว และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
พิจารณาแล้วเห็นว่าสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้ความคุม้ ครองเพียงพอสาหรับ
การจ่ายค่าเสียหายทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการใช้รถในการขนส่งเป็ นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบกแล้ว ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งก็ไม่จาเป็ นต้องวางหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบกอีก ทัง้ นี้ เพราะมาตรา ๕๒ ใช้คาว่า “หรือ” (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :
เรือ่ งเสร็จที่ ๘๘๕/๒๕๓๕)

๒๑

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

จะต้องรับผิดชอบเนื่องจากการขนส่งของตน ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง๓๑
จ านวนหรือ มูล ค่ า ของหลัก ทรัพ ย์ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ก าหนดตามขนาดและ
ประเภทของการประกอบการขนส่งแต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ท่ี ผู้ ไ ด้ร ับ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง วางหลัก ทรัพ ย์เป็ นเงิน สด
ไม่ว่ าทัง้ หมดหรือบางส่วนให้ดอกผลที่เกิดจากหลักทรัพย์ท่เี ป็ นเงินสดนัน้ ตกเป็ นของ
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งทีว่ างหลักทรัพย์
ให้กรมการขนส่งทางบกเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการเปิ ดบัญชีเงินฝาก และการเบิก
จ่ายเงินจากบัญชีหลักทรัพย์กบั ธนาคารตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕๓ ในกรณีท่หี ลักทรัพย์ทน่ี ามาวางประกันตามมาตรา ๕๒ มีจานวน
หรือมูลค่าลดน้ อยลง นายทะเบียนกลางมีอานาจสังให้
่ ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตประกอบการ
ขนส่งนาหลักทรัพย์มาเพิม่ เติมให้ครบจานวนหรือมูลค่าตามทีก่ าหนดได้ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาสัง่
มาตรา ๕๔ ในการวางหลัก ทรัพ ย์ซ่ึง เป็ นพัน ธบัต รรัฐบาลไทย ให้ ผู้ได้ร ับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งทาหนังสือมอบอานาจให้นายทะเบียนกลางมีอานาจจัดการ
จาหน่ายพันธบัตรนัน้ เพื่อชดใช้ค่าเสียหายแทนผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วย
มาตรา ๕๕ หลักทรัพย์ทผ่ี ไู้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งนามาวางประกัน
ตามมาตรา ๕๒ ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี เว้นแต่จะเป็ นการบังคับคดีเพื่อ
การชาระหนี้ ซึ่งผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิด
แก่ชวี ติ หรือร่างกายของบุคคลภายนอกอันเนื่องจากการขนส่งของตน
มาตรา ๕๖ เมื่อรถของผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งได้ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ร่างกายหรือชีวติ ของบุคคลใดนอกจากความรับผิดตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา ๕๙
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งซึง่ เป็ นเจ้าของรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายจะต้อง
ชดใช้ค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้นให้แก่ผเู้ สียหายหรือทายาทในกรณีทผ่ี เู้ สียหายถึงแก่ความตาย
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นซึง่ จะต้องจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย ให้จ่ายตามความร้ายแรงของ
ความเสียหาย ทัง้ นี้ ตามอัตราทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
๓๑

มาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบั บที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๓๕
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เพื่อ ประโยชน์ แ ห่ งพระราชบัญ ญัติน้ี ค่ า ใช้จ่ ายเบื้อ งต้น หมายถึง ค่ าใช้จ่า ย
ทีต่ อ้ งใช้ในการรักษาพยาบาล รวมทัง้ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระหว่างการรักษาพยาบาลและหรือ
ค่าปลงศพ
มาตรา ๕๗ เมื่อ ผู้เสียหายหรือ ทายาทในกรณี ท่ีผู้เสียหายถึงแก่ ค วามตาย
ประสงค์จ ะได้รบั ชดใช้ค่ าใช้จ่ายเบื้อ งต้น ให้ย่ืน ค าขอตามแบบที่ก รมต ารวจก าหนด
ต่อพนักงานสอบสวน โดยแสดงพยานหลักฐานว่าผูเ้ สียหายได้รบั ความเสียหายจากรถ
ของผู ไ้ ด้รบั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ให้พ นักงานสอบสวนพิจ ารณาจากสานวน
การสอบสวน และเมื่อ เห็น ว่ าความเสีย หายได้เกิด ขึ้น จากรถของผู้ได้ร ับ ใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่งคันใด ให้มหี นังสือสังให้
่ ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งซึ่งเป็ น
เจ้าของรถคันนัน้ ชดใช้ค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้นตามจานวนทีก่ าหนดในกฎกระทรวงซึง่ ออกตาม
มาตรา ๕๖ วรรคสอง ในการนี้ ให้แจ้งให้นายทะเบียนกลางทราบโดยเร็วด้วย
ในการสังของพนั
่
กงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง พนักงานสอบสวนต้องพิจารณา
สังภายในเจ็
่
ดวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาขอ
ในการชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้ร ับใบอนุ ญาตประกอบการ
ขนส่ง ต้องชาระภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาสังจากพนั
่
กงานสอบสวน
มาตรา ๕๘ ผูเ้ สียหายหรือทายาทของผูเ้ สียหายต้องใช้สทิ ธิในการขอรับชดใช้
ค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้นตามมาตรา ๕๗ ภายในกาหนดหนึ่งปี นบั แต่วนั ทีค่ วามเสียหายเกิดขึน้
มาตรา ๕๙ การชดใช้ค่า ใช้จ่า ยเบือ้ งต้น ตามหมวดนี้ไม่ต ดั สิท ธิผู เ้ สีย หาย
ในอัน ทีจ่ ะเรีย กร้อ งค่ า สิน ไหมทดแทนเพื่อ ความเสีย หายอัน เกิด จากการละเมิด ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๖๐ บุคคลซึ่งมีสทิ ธิได้รบั ชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามหมวดนี้ ได้แก่
ผูเ้ สียหาย ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้เสีย หายซึ่ง มิได้อ ยู่ ในรถคัน ที่ก่ อ ให้เกิด ความเสีย หาย แต่ ได้รบั ความ
เสียหายจากรถทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายขึน้
(๒) ผู้เสียหายซึ่งอยู่ในรถคันที่ก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ ไม่รวมถึงผู้ขบั รถ
คนงานหรือลูกจ้างประจารถซึง่ อยู่ในระหว่างปฏิบตั หิ น้าที่
(๓) ผูเ้ สียหายซึง่ อยู่ในรถคันทีไ่ ม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย
มาตรา ๖๑ ในกรณีทผ่ี ไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งไม่เห็นด้วยกับคาสัง่
ของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๕๗ ให้อุทธรณ์คาสังดั
่ งกล่าวต่อคณะกรรมการควบคุม
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การขนส่งทางบกกลางภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ได้รบั คาสัง่ ของพนักงานสอบสวนตาม
มาตรา ๕๗ และให้พนักงานสอบสวนบันทึกความเห็นของผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งซึง่ ไม่เห็นด้วยไว้ในสานวนการสอบสวน
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งกลางให้เป็ นทีส่ ดุ
มาตรา ๖๒ ในกรณี ท่ผี ู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งอุทธรณ์ คาสังของ
่
พนัก งานสอบสวน ถ้าคณะกรรมการควบคุ ม การขนส่งทางบกกลางมีค วามเห็ น ตาม
ความเห็นของพนักงานสอบสวน ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องชดใช้ค่าใช้จ่าย
เบื้อ งต้ น ให้ แ ก่ ผู้เสีย หายหรือ ทายาทของผู้เสีย หายเพิ่ม ขึ้น จากค่ า ใช้จ่ า ยเบื้อ งต้ น ที่
พนักงานสอบสวนกาหนดไว้อกี ร้อยละสิบ
มาตรา ๖๓ ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งผู้ใดไม่ยอมชดใช้ค่า ใช้จ่าย
เบื้อ งต้ น ตามค าสัง่ ของพนั ก งานสอบสวนตามมาตรา ๕๗ หรือ ตามค าวินิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการควบคุ ม การขนส่ง ทางบกกลางตามมาตรา ๖๑ ในกรณี ท่ีเป็ น ผู้ไ ด้ร ับ
ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ตามมาตรา ๕๒ ให้ น ายทะเบี ย นกลางมี อ านาจน า
หลักทรัพ ย์ของผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งนัน้ ซึ่งได้นามาวางไว้เป็ น ประกัน
ชดใช้ค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้นแทนได้
มาตรา ๖๔ ในกรณีทผ่ี เู้ สียหายไม่ได้รบั ชดใช้ค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้นหรือได้รบั ชดใช้
ไม่ครบตามจานวนที่พนักงานสอบสวนหรือคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางสัง่
ไม่ว่าเพราะเหตุหลักทรัพย์ทว่ี างประกันไว้ไม่พอจ่ายค่าใช้จ่ายเบือ้ งต้นหรือเพราะเหตุอ่นื ใด
เมื่อ ผู้เสีย หายได้ร้อ งเรีย นต่ อ นายทะเบีย นกลาง ให้น ายทะเบีย นกลางสังให้
่ ผู้ได้ร ับ
ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ชาระให้เ สร็จ สิน้ ภายในเจ็ด วัน นับ แต่ว นั ที่ไ ด้ร บั คาสั ่ง
ถ้าผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งไม่ปฏิบตั ิตามคาสังของนายทะเบี
่
ยนกลางดังกล่าว
ให้นายทะเบียนกลางเพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ง และให้นามาตรา ๔๗ และ
มาตรา ๔๘ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
หมวด ๕
การรับจัดการขนส่ง
มาตรา ๖๕ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดประกอบการรับ จัด การขนส่ ง เว้ น แต่ จ ะได้ ร ับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง
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การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๖ ในการออกใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่ง ให้นายทะเบียนกลาง
โดยอนุ ม ัติ ข องคณะกรรมการควบคุ ม การขนส่ ง ทางบกกลางก าหนดเงื่อ นไขไว้ใ น
ใบอนุญาตเกีย่ วกับ
(๑) ท้องทีท่ ป่ี ระกอบการรับจัดการขนส่ง
(๒) สถานทีต่ งั ้ สานักงานของผูป้ ระกอบการรับจัดการขนส่ง
(๓) สถานทีพ่ กั คน สัตว์ หรือเก็บสิง่ ของ
(๔) วิธกี ารปฏิบตั เิ กีย่ วกับสวัสดิภาพ ความสะดวกและความปลอดภัยในการรับ
จัดการขนส่ง
(๕) อัตราค่าบริการรับจัดการขนส่ง
(๖) เงื่อนไขอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการรับจัดการขนส่งต้องจัดให้มกี ารประกาศเงื่อนไข
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ณ ทีซ่ ง่ึ อธิบดีกาหนด
มาตรา ๖๗ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตตามมาตรา ๖๕ ต้องวางหลักทรัพย์ต่อนายทะเบียน
เพื่อเป็ นประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญารับจัดการขนส่ง ทัง้ นี้ ตามจานวนหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๘ ในกรณีท่หี ลักทรัพย์ท่นี ามาวางประกันตามมาตรา ๖๗ มีจานวน
หรือมูลค่ าลดน้ อ ยลง นายทะเบียนมีอ านาจสังให้
่ ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตน าหลักทรัพ ย์ม า
เพิม่ เติมให้ครบจานวนหรือมูลค่าตามทีก่ าหนดภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาสัง่
มาตรา ๖๙ ใบอนุ ญาตประกอบการรับจัดการขนส่งให้มอี ายุสองปี นับแต่วนั ที่
ออกใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๐ ให้นามาตรา ๒๔ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใช้บงั คับแก่การประกอบการรับจัดการขนส่ง
โดยอนุโลม
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หมวด ๖
รถ
มาตรา ๗๑๓๒ รถทีใ่ ช้ในการขนส่งต้องมีสภาพมันคงแข็
่
งแรง มีเครื่องอุปกรณ์
และส่ วนควบถู กต้ องตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวงกับ ได้ จดทะเบี ยนตามมาตรา ๗๓
และเสียภาษีตามมาตรา ๘๕ แล้ว
รถทีใ่ ช้ในการขนส่งทีเ่ สียภาษีตามพระราชบัญญัตนิ ้แี ล้ว ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ ง
เสียภาษีรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
มาตรา ๗๒๓๓ รถทีจ่ ะนามาจดทะเบียนและเสียภาษีต้องผ่านการตรวจสภาพรถ
จากพนักงานตรวจสภาพ หรือจากสถานตรวจสภาพรถที่ได้รบั อนุ ญาตตามมาตรา ๗๔
เว้นแต่รถประเภท หรือชนิ ดใดที่สมควรได้รบั การยกเว้นการตรวจสภาพเป็ นครัง้ คราว
ให้กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีทป่ี รากฏว่ารถทีน่ ามารับการตรวจสภาพนัน้ มีสภาพมันคงแข็
่
งแรง มีเครื่อง
อุปกรณ์ และส่วนควบถูกต้องตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้พนักงานตรวจสภาพ
หรือสถานตรวจสภาพรถทีไ่ ด้รบั การอนุญาตออกใบรับรองให้
ใบรับรองการตรวจสภาพรถให้ทาตามแบบทีอ่ ธิบดีกาหนด
มาตรา ๗๓๓๔ เมื่อนายทะเบียนเห็นว่าพนักงานตรวจสภาพหรือสถานตรวจ
สภาพรถที่ ไ ด้ ร ับ อนุ ญ าตได้ ต รวจสภาพรถถู ก ต้ อ งตามที่ บ ัญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา ๗๑
และมาตรา ๗๒ แล้ว ให้รบั จดทะเบียนและออกหนังสือแสดงการจดทะเบียนพร้อมกั บ
แผ่นป้ ายเลขทะเบียนรถคันนัน้ ให้โดยไม่ชกั ช้า

๓๒ มาตรา ๗๑ ประสงค์ควบคุมเกีย
่ วกับความมันคงแข็
่
งแรงของตัวรถ โดยไม่เกีย่ วกับวิธกี ารใช้

รถว่าจะนารถไปบรรทุกน้าหนักมากน้อยเพียงใด กล่าวคือ ถ้ารถมีความมันคงแข็
่
งแรง มีเครื่องอุปกรณ์
และส่วนควบครบถ้วนตามทีก่ าหนด แม้จะนารถไปใช้บรรทุกน้ าหนักมากน้อยเพียงใด ถ้ารถยังมีสภาพ
มันคงแข็
่
งแรงมีเครื่องอุปกรณ์ครบถ้วนก็ไม่เป็ นความผิดตามมาตรา ๗๑ ในทางกลับกัน ถ้านารถทีม่ สี ภาพ
ไม่มนคงแข็
ั่
งแรง หรือมีอุปกรณ์และส่วนควบไม่ครบถ้วนไปใช้ ไม่ว่าจะมีการบรรทุกน้าหนักมากน้อยเพียงใด
ย่อมมีความผิดตามมาตรา ๗๑ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ่ งเสร็จที่ ๔๒๙/๒๕๓๒)
๓๓ มาตรา ๗๒ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓
๓๔ มาตรา ๗๓ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓

๒๖

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

มาตรา ๗๔ ผูใ้ ดประสงค์จะจัดตัง้ สถานตรวจสภาพรถเพื่อรับรองสภาพรถตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี ต้องได้รบั ใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง
การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไข
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๔/๑๓๕ อัตราค่าบริการตรวจสภาพรถ ให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศ
กาหนด
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตจัดตัง้ สถานตรวจสภาพรถต้องแสดงอัตราค่าบริการตรวจสภาพรถ
ทีจ่ ะจัดเก็บไว้ ในทีเ่ ปิ ดเผย ณ สถานตรวจสภาพรถของตน
มาตรา ๗๕ ใบอนุ ญาตจัดตัง้ สถานตรวจสภาพรถให้มอี ายุสามปี นับแต่ วนั ที่
ออกใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๖ ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตจัดตัง้ สถานตรวจสภาพรถผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๗๔ ให้นายทะเบียนกลางมีอานาจสังเพิ
่ กถอน
ใบอนุญาตจัดตัง้ สถานตรวจสภาพรถนัน้ ได้
ให้ น ามาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใช้ บ ัง คับ แก่ ก ารจัด ตั ง้
สถานตรวจสภาพรถทีไ่ ด้รบั อนุญาตโดยอนุโลม
มาตรา ๗๗ หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถให้ใช้ได้ส่งี วดนับแต่ งวดที่ออก
หนังสือนี้
ให้เดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม เป็ นเดือนแรก
ของแต่ละงวด
การขอต่ออายุทะเบียน ให้ย่นื คาขอต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่นายทะเบียน
จะได้ประกาศกาหนด
ให้น ามาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓ มาใช้บงั คับแก่การขอต่ ออายุ
ทะเบียนโดยอนุโลม

๓๕

มาตรา ๗๔/๑ เพิม่ โดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๗

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

มาตรา ๗๘ ห้ามมิให้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์
หรือ ส่วนควบของรถให้ผิด แผกแตกต่ างในสาระสาคัญ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตเป็ นหนังสือจากนายทะเบียน
มาตรา ๗๙ ให้ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งทีป่ ระสงค์จะเลิก ใช้ร ถ
ทีจ่ ดทะเบียนแล้ว แจ้งเป็ นหนังสือให้นายทะเบียนทราบและนาแผ่นป้ ายเลขทะเบียนรถ
คืนแก่นายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีเ่ ลิกใช้รถนัน้
มาตรา ๘๐ ให้ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งซึ่งมีความจาเป็ นจะต้อง
ระงับ ใช้รถนั น้ ชัว่ คราวเป็ น เวลาเกิน สิบ ห้า วัน แจ้งเป็ น หนั งสือ ให้น ายทะเบีย นทราบ
ก่อนวันทีจ่ ะระงับใช้รถนัน้
มาตรา ๘๑๓๖ รถทีย่ งั มิได้จดทะเบียนตามความในพระราชบัญญัตนิ ้หี รือรถทีเ่ ลิกใช้
ตามมาตรา ๗๙ ถ้าจะนามาใช้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม ต้องมีใบอนุ ญาตและเครื่องหมาย
โดยเฉพาะตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ใบอนุญาตและเครื่องหมายดังกล่าวใช้ได้เฉพาะรถทีอ่ ยู่ในความครอบครองของ
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตโดยสับเปลีย่ นกันได้ ไม่เฉพาะคัน
มาตรา ๘๒ การโอนรถซึง่ ได้จดทะเบียนตามมาตรา ๗๓ แล้วผูโ้ อนและผูร้ บั โอน
จะต้องแจ้งต่ อนายทะเบียนภายในสิบห้าวัน นับ แต่ วนั โอนและให้นายทะเบียนจดแจ้ง
การโอนไว้ในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถนัน้
มาตรา ๘๓ เมื่อผู้ตรวจการตรวจพบว่ารถคันใดมีสภาพไม่มนคงแข็
ั่
งแรงหรือ
มีเครื่องอุปกรณ์ หรือส่วนควบไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้ผตู้ รวจการรายงานให้นายทะเบียนทราบ แต่ถ้าปรากฏโดยชัดแจ้งว่าการใช้รถคันนัน้
ต่อไปน่ าจะเป็ นเหตุให้เกิดภยันตรายแก่การขนส่ง ให้ผู้ตรวจการมีอานาจสังระงั
่ บใช้ไว้
เป็ นการชัวคราวได้
่
และให้รบี รายงานให้นายทะเบียนทราบภายในยีส่ บิ สีช่ วโมง
ั่
๓๖ การนาพระราชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใช้บงั คับโดยอนุ โลมตามมาตรา ๑๑๑ ต้องนามาใช้

เท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับบทบัญญัตขิ องกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เมือ่ มาตรา ๘๑ ได้บญ
ั ญัตหิ ลักเกณฑ์
การนารถทีย่ งั มิได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตนิ ้ีมาใช้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อมไว้แล้ว โดยมิได้กาหนดว่า
จะต้องนารถดังกล่าวมาใช้ได้เฉพาะระหว่างพระอาทิตย์ขน้ึ ถึงพระอาทิตย์ตกเท่านัน้ ฉะนัน้ จะตีความ
ขยายออกไปว่าจะขับรถได้เฉพาะระหว่างพระอาทิตย์ขน้ึ ถึงพระอาทิตย์ตกโดยอนุ โลมตามมาตรา ๒๗
แห่งพระราชบัญญัตริ ถยนต์ฯ ไม่ได้ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ่ งเสร็จที่ ๓๘๕/๒๕๓๒)

๒๘

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

ให้นายทะเบียนมีอานาจสังให้
่ ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผูเ้ ป็ นเจ้าของรถ
ตามวรรคหนึ่ง จัดการส่งรถคันนัน้ ไปให้พนักงานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถ
ทีไ่ ด้รบั อนุญาตตรวจสอบความบกพร่องตามรายงานของผูต้ รวจการภายในเวลาทีก่ าหนด
เมื่อนายทะเบียนมีคาสังตามวรรคสองแล้
่
ว ให้ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตงดการใช้รถ
ดังกล่าวไว้จนกว่านายทะเบียนจะมีคาสังอนุ
่ ญาตให้ใช้ได้ต่อไป
มาตรา ๘๔ เมื่อพนักงานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถทีไ่ ด้รบั อนุญาต
เห็นว่ารถที่นามาให้ตรวจตามมาตรา ๘๓ สมควรจะต้องซ่อมแซม ปรับปรุง เพื่อให้รถ
กลับมีสภาพมันคงแข็
่
งแรง หรือจะต้องแก้ไขเปลีย่ นแปลงอุปกรณ์หรือส่วนควบให้ถูกต้อง
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ให้แจ้งให้ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งดาเนินการ
ซ่อมแซม ปรับปรุงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง แล้วให้พนักงานตรวจสภาพหรือ
สถานตรวจสภาพรถทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตตรวจสอบความถูกต้องและรายงานให้นายทะเบียนทราบ
เมื่ อ ได้ พิ จ ารณาเห็ น สมควรตามรายงานของพนั ก งานตรวจสภาพหรือ
สถานตรวจสภาพรถที่ได้รบั อนุ ญาตตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนอนุ ญ าตให้ผู้ได้รบั
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้รถคันนัน้ ต่อไปได้
มาตรา ๘๕ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจัด เก็ บ ภาษี ร ถตามพระราชบั ญ ญั ติ น้ี
กรมการขนส่งทางบกจะกาหนดเวลาการชาระภาษีรถประจาปี สาหรับผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาต
ประกอบการขนส่งแต่ละรายก็ได้ และให้คานวณภาษีตามน้ าหนักรถตามอัตราในบัญชี
ท้ายพระราชบัญญัตนิ ้ี
ในการคานวณน้ าหนักรถ ให้รวมน้ าหนักของรถและเครื่องอุปกรณ์ท่ตี ิดอยู่ กบั
ตัวรถตามปกติ แต่ไม่รวมน้ าหนักของน้ามันเชือ้ เพลิง น้ ามันเครื่อง น้ าและเครื่องมือประจารถ
เศษของหนึ่งกิโลกรัมให้ปัดทิง้
เงิน ภาษีรถตามพระราชบัญ ญัติน้ี ท่ีจดั เก็บ ได้ในกรุงเทพมหานครให้ตกเป็ น
รายได้ของกรุงเทพมหานคร ส่วนในจังหวัดอื่นให้ตกเป็ นรายได้ของราชการส่วนท้ องถิน่
ในจังหวัดนัน้ โดยให้จงั หวัดจัดสรรตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง๓๗

๓๗

มาตรา ๘๕ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๙)

พ.ศ. ๒๕๔๒

๒๙

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

มาตรา ๘๖๓๘ ภาษีรถให้ชาระล่วงหน้ าเป็ นรายปี ต่อนายทะเบียน และจะขอ
ชาระเป็ นงวดก็ได้ แต่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมเพิม่ ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
รถทีจ่ ดทะเบียนใหม่ในงวดใด ให้ชาระภาษีตงั ้ แต่งวดนัน้ เป็ นต้นไป
ถ้าเจ้าของรถไม่ชาระภาษีภายในกาหนดเวลาที่จะต้องชาระให้เสียเงินเพิม่ อีก
ร้อยละหนึ่งต่อเดือน หรือเศษของเดือนของภาษีทต่ี อ้ งชาระ
เงินเพิม่ ตามมาตรานี้ให้ถอื เป็ นเงินภาษี๓๙
มาตรา ๘๖/๑๔๐ รถที่ได้เสียภาษีรถประจาปี สาหรับปี ใด ถ้าเปลีย่ นเจ้าของรถ
เจ้าของใหม่ไม่ตอ้ งเสียภาษีรถประจาปี ในปี นนั ้ อีก
มาตรา ๘๖/๒๔๑ ในระหว่างทีเ่ จ้าของรถค้างชาระภาษีรถประจาปี ให้นายทะเบียน
มีอานาจที่จะไม่รบั ดาเนินการทางทะเบียนจนกว่าเจ้าของรถจะเสียภาษีท่คี ้างชาระให้
ครบถ้วนก่อน หรือได้มกี ารดาเนินการตามมาตรา ๘๖/๓ วรรคสองแล้ว
มาตรา ๘๖/๓ ๔๒ รถที่ค้างช าระภาษีรถประจาปี ไม่ ถึงสามปี หากเจ้าของรถ
ประสงค์จะขอเสียภาษีรถประจาปี เพื่อใช้รถในปี นนั ้ ให้นายทะเบียนรับชาระภาษีนนั ้ ได้
สาหรับภาษีรถที่ค้างชาระ ให้นายทะเบียนกาหนดจานวนเงิน และระยะเวลา
ในการชาระตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
ในกรณีท่เี จ้าของรถผิด นัดไม่เสียภาษีรถที่ค้างชาระตามวรรคสองให้ครบถ้วน
นายทะเบียนมีอานาจทีจ่ ะไม่รบั ดาเนินการทางทะเบียน จนกว่าเจ้าของรถจะเสียภาษีรถ
ทีค่ า้ งชาระให้ครบถ้วน
๓๘ รถที่ผเู้ ช่าซื้อ ช าระค่าเช่าซื้อ ครบถ้วนแล้วหรือ รถที่ผู้ให้เช่าซื้อ ยึดคืน แล้ว น าไปจาหน่ า ย

ให้แก่ผซู้ ้อื รายใหม่ ตราบใดที่ยงั ไม่ได้จดแจ้งการโอนรถต่อนายทะเบียน ผูใ้ ห้เช่าซื้อยังเป็ น เจ้าของรถ
ตามชื่อทีป่ รากฏทางทะเบียนหรือใบคู่มอื จดทะเบียน จึงมีหน้าทีต่ ้องชาระภาษีทค่ี า้ งชาระตามกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
รถทีผ่ ใู้ ห้เช่าซื้อไม่สามารถติดตามผูเ้ ช่าซื้อได้ แม้ได้รบั อนุ ญาตจากหน่ วยราชการให้จาหน่ าย
เป็ นหนี้สญ
ู แต่ตราบใดทีย่ งั ไม่ได้แจ้งเลิกใช้หรือแจ้งการโอนรถต่อนายทะเบียน ผูใ้ ห้เช่าซื้อก็ยงั ต้องรับผิดชอบ
ต่อภาษีประจาปี ทค่ี า้ งชาระ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ่ งเสร็จที่ ๔๗๙/๒๕๔๗)
๓๙ คาว่ า “เงินเพิ่ม” ตามมาตรา ๘๖ วรรคสี่ มิได้หมายความถึงค่าธรรมเนียมเพิม
่ ตามวรรคหนึ่ง
แต่หมายถึงเงินเพิม่ ทีเ่ รียกเก็บในกรณีทเ่ี จ้าของรถไม่ชาระภาษีภายในกาหนดเวลาตามวรรคสาม และเมือ่ เงินเพิม่
ตามวรรคสามถือว่าเป็ นเงินภาษีตามวรรคสี่แล้ว ย่อมตกเป็ นรายได้ของหน่ วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ตามความในมาตรา ๘๕ วรรคสาม (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ่ งเสร็จที่ ๓๑๓/๒๕๒๓)
๔๐ มาตรา ๘๖/๑ เพิม
่ โดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๑ มาตรา ๘๖/๒ เพิม
่ โดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๒ มาตรา ๘๖/๓ เพิม
่ โดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖

๓๐

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

มาตรา ๘๖/๔๔๓ รถที่คา้ งชาระภาษีรถประจาปี ตดิ ต่อกันครบสามปี ให้การจด
ทะเบียนรถเป็ นอันระงับไป ในการนี้ ให้นายทะเบียนประกาศหมายเลขทะเบียนพร้อมทัง้
จานวนภาษีทค่ี า้ งชาระไว้ ณ ทีท่ าการนายทะเบียนและในสถานทีท่ อ่ี ธิบดีประกาศกาหนด
และแจ้งให้เจ้าของรถหรือผูค้ รอบครองรถทราบ และให้บุคคลดังกล่าวส่งคืนแผ่นป้ าย
เลขทะเบีย นรถต่ อ นายทะเบีย นและนาหนัง สือ แสดงการจดทะเบีย นรถมาแสดงต่ อ
นายทะเบียนเพื่อบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียนรถภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้แจ้ง
และปิ ดประกาศดังกล่าว
ในกรณีทเ่ี จ้าของรถหรือผูค้ รองครอบรถมิได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียน
หรือผูต้ รวจการหรือผูซ้ ง่ึ อธิบดีมอบหมายมีอานาจยึดแผ่นป้ ายเลขทะเบีย นรถได้
ให้ภ าระภาษีร ถประจาปี ห ลัง จากปี ที่ส ามเป็ น อัน ระงับ ไป แต่ เ จ้า ของรถ
หรือ ผู้ครอบครอบรถยังคงต้องเสียภาษีท่คี า้ งชาระให้ครบถ้วน และให้นามาตรา ๘๖/๒
และมาตรา ๘๖/๓ วรรคสอง และวรรคสามมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๗ รถทีไ่ ด้จดทะเบียนและเสียภาษีแล้ว ถ้าต่อมามีการแก้ไขเปลีย่ นแปลง
หรือปรับปรุงเพิม่ เติม เป็ นเหตุให้รถมีน้ าหนักเพิม่ ขึน้ จากเดิม เจ้าของรถจะต้องเสียภาษีเพิม่
ตามน้ าหนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ด้วย และให้นามาตรา ๘๖ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๘๘ ๔๔ รถที่ใช้ในการขนส่งส่ว นบุ ค คลของส่วนราชการ องค์ก รตาม
รัฐธรรมนู ญ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น มหาวิท ยาลัยและสถาบันอุ ดมศึก ษาของรัฐ
องค์การมหาชน หน่ วยงานอื่นของรัฐ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง วัด มัสยิด มิซซัง
มูลนิธิ และสภากาชาดไทย ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภาษี
มาตรา ๘๘ ทวิ๔๕ (ยกเลิก)
มาตรา ๘๙ รถทีไ่ ด้จดทะเบียนแล้ว ถ้าไม่ได้เสียภาษีตามกาหนดตามมาตรา ๘๖
เจ้า ของรถต้ อ งแจ้ง ให้ น ายทะเบีย นทราบพร้อ มกับ น าแผ่ น ป้ ายเลขทะเบีย นรถนั น้
คืนต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ถึงกาหนดเสียภาษีครัง้ ถัดไป
เจ้าของรถผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามวรรคหนึ่งจะต้องเสียภาษีครัง้ ถัดไปตามมาตรา ๘๖
๔๓

มาตรา ๘๖/๔ เพิม่ โดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๘๘ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
๔๕ มาตรา ๘๘ ทวิ เพิม
่ โดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ ต่ อมามีประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไม่อนุ มตั ิพระราชกาหนด
แก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ครัง้ ที่ ๑/๒๕๒๙ (สมัยสามัญ) วันพฤหัสบดีท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ทีป่ ระชุมได้ลงมติไม่อนุมตั ิ
๔๔

๓๑
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มาตรา ๙๐ เจ้าของรถต้อ งติด แผ่น ป้ ายเลขทะเบีย นและเครื่อ งหมายแสดง
การเสียภาษีทน่ี ายทะเบียนออกให้ไว้กบั ตัวรถตามทีอ่ ธิบดีกาหนด
มาตรา ๙๑ ในกรณีทแ่ี ผ่นป้ ายเลขทะเบียนหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
สูญหาย ถูกทาลาย ชารุดหรือลบเลือนในสาระสาคัญ ให้เจ้าของรถยื่นคาขอ ขอรับแผ่นป้ าย
เลขทะเบียนหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีต่อนายทะเบียน ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่
ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย ชารุดหรือลบเลือนดังกล่าว
หมวด ๗
ผูป้ ระจารถ
มาตรา ๙๒ ผูป้ ระจารถ ได้แก่
(๑) ผูข้ บั รถ
(๒) ผูเ้ ก็บค่าโดยสาร
(๓) นายตรวจ
(๔) ผูบ้ ริการตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙๓ ๔๖ ห้ า มมิให้ ผู้ ใดปฏิบ ัติห น้ า ที่เป็ นผู้ ป ระจ ารถ เว้น แต่ จ ะได้ร ับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง
๔๖ ประเทศไทยซึง่ เป็ นภาคีของความตกลงว่าด้วยการยอมรับใบอนุ ญาตขับขีร่ ถยนต์ทอ
่ี อกโดย

ประเทศอาเซียนจะต้องยอมรับให้ผถู้ อื ใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์ทอ่ี อกโดยประเทศอาเซียนอืน่ ขับขีร่ ถยนต์
ในประเทศไทยได้ตามชนิดหรือประเภทที่ระบุในใบอนุ ญาตนัน้ แต่มาตรา ๙๓ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้การปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นผูป้ ระจารถต้องได้รบั อนุ ญาตจากนายทะเบียนเท่านัน้ จึงเป็ นกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นจะต้องแก้ไขเพิม่ เติม
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบกฯ เพือ่ อนุวตั การให้เป็ นไปตามความตกลงดังกล่าว
การทีก่ ระทรวงคมนาคมอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙๓ ออกกฎกระทรวง โดยมีหลักการ
ให้ผู้ข บั ขี่จากประเทศอาเซียนต้อ งขอให้นายทะเบีย นออก “ใบแนบใบอนุ ญาต” และให้ถือว่าใบแนบ
ใบอนุ ญาตนัน้ เป็ นใบอนุญาตตามกฎหมายไทย เป็ นการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่สอดคล้องกับความตกลงฯ จึงไม่ถอื
เป็ นการอนุวตั การตามความตกลงดังกล่าว และยังเป็ นการออกกฎกระทรวงเกินอานาจทีพ่ ระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบกฯ ได้ให้ไว้ดว้ ย (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ่ งเสร็จที่ ๔๙/๒๕๓๐)
ใบอนุ ญาตทีส่ ้นิ อายุแล้วโดยมิได้มกี ารต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๐ ย่อมไม่ใช่ใบอนุ ญาต
ตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ดังนัน้ การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระจารถระหว่างทีใ่ บอนุญาตสิน้ อายุจงึ เป็ นการฝ่ าฝืน
มาตรา ๙๓ และมีโทษตามมาตรา ๑๕๑ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ่ งเสร็จที่ ๘๖/๒๕๒๔)

๓๒
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มาตรา ๙๔ ใบอนุญาตสาหรับผูป้ ระจารถ มี ๔ ประเภท คือ
(๑) ใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถ
(๒) ใบอนุญาตเป็ นผูเ้ ก็บค่าโดยสาร
(๓) ใบอนุญาตเป็ นนายตรวจ
(๔) ใบอนุญาตเป็ นผูบ้ ริการ
ใบอนุ ญาตแต่ละประเภทจะใช้สบั เปลีย่ นกันไม่ได้ เว้นแต่ใบอนุญาตประเภททีห่ นึ่ง
ประเภททีส่ าม และประเภททีส่ ใ่ี ช้เป็ นใบอนุญาตประเภททีส่ องได้
มาตรา ๙๕๔๗ ใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถมีดงั นี้
(๑) ชนิ ด ที่ห นึ่ ง ใบอนุ ญ าตเป็ นผู้ข บั รถสาหรับ รถที่มีน้ าหนักรถและน้ าหนัก
บรรทุกรวมกันไม่เกินสามพันห้าร้อยกิโลกรัมที่มิได้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือสาหรับรถ
ขนส่งผูโ้ ดยสารไม่เกินยีส่ บิ คน
(๒) ชนิด ที่สอง ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ขบั รถสาหรับ รถที่มีน้ าหนัก รถและน้ าหนัก
บรรทุกรวมกันเกินกว่าสามพันห้าร้อยกิโลกรัมที่มไิ ด้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือสาหรับรถ
ขนส่งผูโ้ ดยสารเกินยีส่ บิ คน
(๓) ชนิดทีส่ าม ใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถซึง่ โดยสภาพใช้สาหรับลากจูงรถอื่นหรือ
ล้อเลื่อนทีบ่ รรทุกสิง่ ใด ๆ บนล้อเลื่อนนัน้
(๔) ชนิ ด ที่ส่ี ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ข ับ รถสาหรับ รถที่ใ ช้ข นส่งวัต ถุ อ ัน ตรายตาม
ประเภท หรือชนิดและลักษณะการบรรทุกตามทีอ่ ธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใบอนุญาตแต่ละชนิดใช้สบั เปลีย่ นกันไม่ได้ เว้นแต่ใบอนุญาตชนิดทีส่ อง ชนิดทีส่ าม
และชนิดที่ส่ใี ช้เป็ นใบอนุ ญาตชนิดที่หนึ่งได้ ใบอนุ ญ าตชนิดที่สามและชนิดที่ส่ใี ช้เป็ น
ใบอนุญาตชนิดทีส่ องได้ และใบอนุญาตชนิดทีส่ ใ่ี ช้เป็ นใบอนุญาตชนิดทีส่ ามได้
ประกาศของอธิบดีตามความใน (๔) ของวรรคหนึ่ง ให้มผี ลใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนด
หกสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙๖ ผู้ข อรับใบอนุ ญ าตปฏิบ ัติห น้ าที่เป็ น ผู้ประจ ารถตามมาตรา ๙๓
ในประเภทการขนส่งประจาทาง การขนส่งไม่ประจาทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก
ต้องมีคุณสมบัตแิ ละลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีความรูแ้ ละความสามารถตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
๔๗

มาตรา ๙๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๓

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

(๓) ไม่เป็ นผูม้ รี ่างกายพิการจนเป็ นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดว้ ย
ความเหมาะสม
(๔) ไม่เป็ นผูว้ กิ ลจริตหรือจิตฟั น่ เฟื อนไม่สมประกอบ
(๕) ไม่เป็ นผูม้ โี รคติดต่ออันเป็ นทีร่ งั เกียจ
(๖) ไม่เป็ นผูต้ ดิ สุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ
(๗) ไม่เป็ นผูม้ ใี บอนุญาตปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระจารถประเภทหรือชนิดเดียวกับ
ทีไ่ ด้รบั อนุญาตอยู่แล้ว
(๘)๔๘ ไม่เป็ น ผู้อยู่ในระหว่างถูก พัก ใช้หรือเพิก ถอนใบอนุ ญ าตปฏิบตั ิหน้า ที่
เป็ น ผู้ประจารถ เว้นแต่ การเพิกถอนใบอนุ ญ าตนัน้ พ้นกาหนดสามปี แล้วนับแต่ วนั ที่มี
คาสังเพิ
่ กถอนใบอนุญาต
(๙)๔๙ ไม่เป็ นผูเ้ คยได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ดุ หรือคาสังที
่ ช่ อบด้วย
กฎหมายให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดอันได้กระทาโดยประมาทที่มใิ ช่เกี่ยวกับ
การใช้รถในการกระทาผิดหรือความผิดลหุโทษ หรือได้พน้ โทษมาแล้วเกินสามปี
(๑๐) ไม่เป็ นผู้เคยถูกควบคุมตัวเพราะมีพฤติการณ์ เป็ นภัยต่อสังคม หรือเป็ น
อันธพาล เว้นแต่ได้พน้ จากการควบคุมตัวมาแล้วเกินหนึ่งปี
มาตรา ๙๗ ภายใต้บงั คับมาตรา ๙๖ ผูข้ อรับใบอนุ ญาตเป็ นผูข้ บั รถต้องมีอายุ
ไม่ต่ ากว่าที่กาหนดในกฎกระทรวง และได้ผ่านการศึกษาและจบหลักสูตรจากโรงเรียน
การขนส่งของกรมการขนส่งทางบกหรือโรงเรียนสอนขับรถทีก่ รมการขนส่งทางบกรับรอง
การรับรองโรงเรียนสอนขับรถตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์วธิ กี าร
และเงื่อนไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙๘ ภายใต้บงั คับมาตรา ๙๖ ผู้ขอรับใบอนุ ญาตเป็ นผู้เก็บค่าโดยสาร
นายตรวจ และผูบ้ ริการต้องมีอายุไม่ต่ากว่าทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
๔๘ ลักษณะต้องห้ามทีว่ ่า

“เป็ นผูอ้ ยู่ในระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุ ญาตปฏิบตั หิ น้าที่
เป็ นผู้ประจารถ” ตามมาตรา ๙๖ (๘) หมายความรวมถึง “ใบอนุ ญาตเป็ นผูข้ บั รถ” ในกรณีท่ถี ูกพักใช้
หรือเพิกถอนใบอนุ ญาต และย่อมหมายความรวมถึง “ใบอนุ ญาตขับรถ” ตามพระราชบัญญัติรถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วย เพราะกฎหมายทัง้ สองฉบับเป็ นกฎหมายเกีย่ วกับการจราจรทางบกเช่นเดียวกัน และ
เรื่อ งนี้ เป็ น เรื่อ งเกี่ย วกับ ความปลอดภั ย อัน เป็ นเจตนารมณ์ ข องกฎหมายทัง้ สองฉบับ (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ่ งเสร็จที่ ๑๑๗/๒๕๒๕)
๔๙ ความผิดทีเ่ กีย
่ วกับการใช้รถกระทาความผิด ตามมาตรา ๙๖ (๙) หมายความรวมถึง “รถ”
ตามพระราชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วย (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ่ งเสร็จที่ ๑๑๗/๒๕๒๕)

๓๔

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

มาตรา ๙๙ ผู ้ข อรับ ใบอนุ ญ าตปฏิบ ตั ิห น้ า ที่เ ป็ น ผู้ป ระจารถในการขนส่ง
ส่ว นบุคคลต้องมีคุณสมบัติและมีลกั ษณะตามมาตรา ๙๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
(๙) และ (๑๐) และต้องมีอายุไม่ต่ากว่าทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐๐ ๕๐ ใบอนุ ญ าตปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผู้ประจารถให้มอี ายุสามปี นับแต่
วันทีอ่ อกใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุ ญาตปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระจารถ ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตปฏิบตั ิ
หน้ าที่เป็ นผู้ประจารถยื่นคาขอต่ อนายทะเบีย นก่อนวันที่ใบอนุ ญาตสิน้ อายุตามแบบที่
นายทะเบียนกาหนด
มาตรา ๑๐๑๕๑ ในขณะปฏิบตั หิ น้าที่ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผู้ประจา
รถต้องมีใบอนุญาตอยู่กบั ตัวและต้องแสดงต่อนายทะเบียนหรือผูต้ รวจการเมื่อขอตรวจ
มาตรา ๑๐๒ ในขณะปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ผู้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญ าตปฏิบ ัติ ห น้ า ที่ เ ป็ น
ผูป้ ระจารถต้อง
(๑) แต่งกายสะอาดเรียบร้อยตามแบบทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
(๒) ไม่แสดงกิรยิ าหรือใช้ถ้อยคาเป็ นการเสียดสี ดูหมิน่ ก้าวร้าว รังแก รบกวน
หรือหยาบหยามผูห้ นึ่งผูใ้ ด หรือแสดงกิรยิ าวาจาหรือส่งเสียงด้วยประการหนึ่งประการใด
ในลักษณะไม่สมควรหรือไม่สภุ าพ
(๓)๕๒ ไม่เสพหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น
๕๐

มาตรา ๑๐๐ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๗
บุค คลที่ปฏิบตั ิห น้ าที่เป็ น ผู้ประจารถในขณะที่ใบอนุ ญ าตสิ้น อายุ โดยมิได้ดาเนิ น การ
ขอต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๐ ย่อมถือว่าปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยไม่มใี บอนุ ญาตตามกฎหมาย อันเป็ น
การฝ่ าฝืนมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง จึงมีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา ๑๕๑ (ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎีกา : เรือ่ งเสร็จที่ ๘๖/๒๕๒๔)
๕๑ มาตรา ๑๐๑ ประสงค์แต่เพียงให้มใี บอนุ ญาตปฏิบต
ั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระจารถอยู่กบั ตัวเท่านัน้
จะตีความขยายออกไปว่าต้องมีสาเนาภาพถ่ายหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถโดยนาบทบัญญัติใน
มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใช้โดยอนุ โลม ย่อมเป็ นการแปลเจตนารมณ์
เกินความประสงค์ทม่ี าตรา ๑๐๑ กาหนด (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ่ งเสร็จที่ ๔๑๓/๒๕๒๓)
๕๒ แอมเฟตามีน มีคุ ณ สมบัต ิเป็ น ยากระตุ้ น ประสาท แต่ ไ ม่ม ีผ ลท าให้ เกิด อาการมึน เมา
แอมเฟตามีน จึงมิใช่ของมึน เมาตามมาตรา ๑๐๒ (๓) และเมื่อไม่มบี ทบัญ ญัติใดให้อ านาจเจ้าหน้ าที่
ตรวจหาสารแอมเฟตามีนของผูข้ บั รถได้ เจ้าหน้าทีจ่ งึ ไม่มอี านาจทีจ่ ะบังคับให้มกี ารตรวจหาสารแอมเฟตามีน
ของผูข้ บั รถได้ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสร็จที่ ๑๐๔/๒๕๓๔) (หมายเหตุ ต่อมาในปี
(มีต่อหน้าถัดไป)

๓๕

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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(๓ ทวิ)๕๓ ไม่เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
(๓ ตรี)๕๔ ไม่เสพวัตถุทอ่ี อกฤทธิต่์ อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ี
ออกฤทธิต่์ อจิตและประสาท
(๔) ต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งตามทีก่ าหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐๒ ทวิ๕๕ ในกรณีมเี หตุอนั ควรเชื่อว่าผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตปฏิบตั หิ น้าที่
เป็ นผูป้ ระจารถผู้ใด ในขณะปฏิบตั หิ น้าที่นนั ้ มีสารอยู่ในร่างกายอันเกิดจากการเสพสุรา
หรือของมึนเมาอย่างอื่น หรือยาเสพติดให้โทษ หรือ วัตถุท่อี อกฤทธิต่์ อจิตและประสาท
ให้ผตู้ รวจการหรือพนักงานฝ่ ายปกครอง หรือตารวจมีอานาจตรวจหรือทดสอบหรือสังให้
่ รบั
การตรวจหรือทดสอบว่าผูน้ นั ้ มีสารนัน้ ๆ อยู่ในร่างกายหรือไม่
เจ้าพนักงานผูม้ อี านาจ วิธกี ารตรวจหรือทดสอบตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีอ่ ธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๐๓ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถนอกจากจะต้องปฏิบตั ติ ามทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไว้ในมาตรา ๑๐๒ แล้ว จะต้อง
(๑) ไม่ขบั รถในเวลาทีร่ ่างกายหรือจิตใจหย่อนความสามารถ
(๒) ไม่ ร ับ บรรทุ ก บุ ค คลที่ เป็ นโรคเรื้ อ นหรือ โรคติ ด ต่ อ ที่ น่ า รัง เกี ย จไปกับ
ผูโ้ ดยสารอื่น
(๓)๕๖ ไม่รบั บรรทุกศพ สัตว์ หรือสิง่ ของทีอ่ าจเกิดอันตรายหรือเป็ นทีพ่ งึ รังเกียจ
ไปกับผูโ้ ดยสาร
(๔)๕๗ ไม่รบั บรรทุกน้ ามันเชือ้ เพลิง ระเบิด หรือวัตถุอนั ตรายโดยฝ่ าฝื นข้อห้าม
ตามทีอ่ ธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(ต่อจากเชิงอรรถที่ ๕๒)
๒๕๓๕ ได้มกี ารบัญญัตหิ า้ มมิให้ผู้ขบั ขีเ่ สพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ และ
ให้อานาจในการตรวจสอบผูข้ บั ขีร่ ถว่าได้เสพยาเสพติดหรือไม่ (มาตรา ๑๐๒ (๓ ทวิ) และมาตรา ๑๐๒ ทวิ))
๕๓ มาตรา ๑๐๒ (๓ ทวิ) เพิม
่ โดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๔ มาตรา ๑๐๒ (๓ ตรี) เพิม
่ โดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๕ มาตรา ๑๐๒ ทวิ เพิม
่ โดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๖ คาว่า “สัตว์” ตามมาตรา ๑๐๓ (๓) อาจตีความได้สองนัย คือ หมายความถึงสัตว์ทุก ชนิด
หรือหมายถึงเฉพาะสัตว์ท่อี าจเกิดอันตรายหรือเป็ นที่พ ึงรังเกียจแก่ผู้โดยสารเท่านัน้ แต่ไม่ว่าจะเป็ น
กรณีใดก็ตาม สุนขั นาทางของคนตาบอดโดยความรูส้ กึ ของวิญญูชนทัวไปก็
่ เป็ นสัตว์ทอ่ี าจเกิดอันตราย
หรือเป็ นทีพ่ งึ รังเกียจแก่ผโู้ ดยสาร ดังนัน้ ผูร้ บั ใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถจึงต้องห้ามมิให้รบั บรรทุกสุนขั นาทาง
ของคนตาบอดไปกับผูโ้ ดยสาร (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ่ งเสร็จที่ ๑๘๘/๒๕๓๔)

๓๖

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

(๕) ต้องหยุดหรือจอดรถ ณ สถานีขนส่งและปฏิบตั ติ ามระเบียบเกีย่ วกับสถานี
ขนส่งตามมาตรา ๑๙ (๘) และ (๑๐)
มาตรา ๑๐๓ ทวิ๕๘ ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ขบั รถในรอบยี่สบิ สีช่ วโมง
ั่
ห้ามมิให้ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตเป็ นผู้ขบั รถปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ บั รถติดต่อกันเกินสีช่ วโมงนั
ั่
บแต่ขณะเริม่ ปฏิบตั หิ น้าทีข่ บั รถ แต่ถา้ ในระหว่างนัน้
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถได้พกั ติดต่อกันเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าครึง่ ชัวโมง
่
ก็ให้ปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ บั รถต่อไปได้อกี ไม่เกินสีช่ วโมงติ
ั่
ดต่อกัน
มาตรา ๑๐๔ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญาตปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ นผู้ ป ระจ ารถ
กระทาการใด ๆ ให้ผโู้ ดยสารจาต้องลงจากรถก่อนทีจ่ ะได้โดยสารถึงจุดหมายปลายทาง
โดยทีไ่ ด้ชาระค่าโดยสารถูกต้องตามอัตราทีก่ าหนดแล้ว
มาตรา ๑๐๕ ห้ามมิให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตเป็ นผูข้ บั รถละเว้นการหยุดรถเพื่อรับ
หรือส่งผูโ้ ดยสาร ณ ทีท่ ม่ี เี ครื่องหมายให้รถนัน้ หยุด ในเมื่อปรากฏว่ามีผโู้ ดยสารต้องการ
ให้หยุดรถเพื่อรับหรือส่ง
มาตรา ๑๐๖ ในขณะปฏิบ ัติห น้ า ที่ห้ามมิให้ผู้ได้ร ับ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ข บั รถ
กระทาการใด ๆ อันเป็ นการละทิง้ หน้าทีโ่ ดยไม่มเี หตุอนั สมควร
มาตรา ๑๐๖ ทวิ๕๙ ในกรณี ท่ีมีค วามตกลงระหว่ า งรัฐ บาลไทยกับ รัฐบาล
ต่างประเทศ ว่าด้วยการยอมรับใบอนุญาตขับรถภายในประเทศซึง่ กันและกัน คนต่างด้าว
ซึง่ ได้รบั อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็ นการชัวคราวตามกฎหมายว่
่
าด้วยคนเข้าเมือง
และมีใบอนุ ญาตขับรถทีอ่ อกโดยพนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือสมาคมยานยนต์ทไ่ี ด้รบั อนุ ญาต
จากรัฐบาลของประเทศที่มคี วามตกลงดังกล่าวกับรัฐบาลไทย อาจใช้ใบอนุ ญาตขับรถ
ของประเทศนั น้ ขับ รถในราชอาณาจัก รได้ต ามประเภทและชนิ ด ของรถที่ร ะบุ ไ ว้ใ น
ใบอนุ ญ าตขับ รถนัน้ แต่ ต้องปฏิบตั ิตามอนุ สญ
ั ญาและหรือความตกลงที่มีอ ยู่ระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศนัน้ ๆ และตามบทบัญญัตทิ งั ้ หลายในส่วนที่เกี่ยวกับ
หน้าทีข่ องผูข้ บั รถตามพระราชบัญญัตนิ ้ี

๕๗ มาตรา ๑๐๓ (๔) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๐๓ ทวิ เพิม่ โดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒
๕๙ มาตรา ๑๐๖ ทวิ เพิม
่ โดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐
๕๘

๓๗

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

มาตรา ๑๐๗ ในการขนส่งประจาทางหรือ การขนส่งไม่ ป ระจาทางระหว่า ง
จังหวัดหรือระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ ห้ามมิให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตเป็ นผูข้ บั รถ
รับบรรทุกผูโ้ ดยสารเกินจานวนทีน่ งผู
ั ่ โ้ ดยสารทีก่ าหนดไว้ในใบอนุญาต
มาตรา ๑๐๘ เมื่อปรากฏว่าผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระจารถผูใ้ ด
ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ หรือ
มาตรา ๙๙ หรือบกพร่องไปในภายหลังเมื่อได้รบั ใบอนุญาตแล้ว ให้นายทะเบียนสังเพิ
่ กถอน
ใบอนุญาตของผูน้ นั ้ เสีย
มาตรา ๑๐๙ ถ้า ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตปฏิบ ัติห น้ า ที่เป็ น ผู้ป ระจ ารถผู้ใดฝ่ าฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติทงั ้ หลายในหมวดนี้ ให้ผู้ตรวจการมีอานาจยึดใบอนุ ญาต
ปฏิบ ตั ิห น้ า ที่เป็ น ผู้ป ระจารถของผู้นั น้ และสั ่งเป็ น หนัง สือ ให้ผู้นัน้ ไปรายงานตนต่ อ
นายทะเบียนภายในเจ็ดสิบสองชัวโมง
่
คาสังนั
่ น้ ให้ถอื ว่าเป็ นใบอนุญาตปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ น
ผูป้ ระจารถชัวคราวภายในก
่
าหนดเวลาดังกล่าวนัน้
ให้นายทะเบียนมีอานาจสังพั
่ กใช้ใบอนุ ญาตนัน้ ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
หรือจะสังเพิ
่ กถอนใบอนุญาตนัน้ เสียก็ได้
มาตรา ๑๑๐ ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้ ป ระจารถซึ่งถูกสังพั
่ กใช้
หรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสทิ ธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีท่ ราบคาสัง่
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็ นทีส่ ดุ
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็ นการทุเลาการบังคับตามคาสังพั
่ กใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาต
มาตรา ๑๑๑ ๖๐ ให้ น าบทบัญ ญั ติ ท ัง้ หลายในกฎหมายว่ า ด้ว ยรถยนต์ แ ละ
กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับหน้าทีข่ องผูข้ บั รถ ผูเ้ ก็บค่าโดยสารและ
นายตรวจมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
๖๐ ความทีว่ ่า

“นามาใช้บงั คับโดยอนุ โลม” นัน้ ย่อมมีความหมายว่า ต้องนามาใช้เท่าทีไ่ ม่ขดั
หรือแย้งกับบทบัญญัตขิ องกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าความทีน่ ามาบังคับใช้
มีลกั ษณะเป็ นการกาหนดหน้าทีแ่ ละมีบทกาหนดโทษสาหรับผูไ้ ม่ปฏิบตั ิ จะต้องนามาใช้ดว้ ยความระมัดระวัง
และต้องตีความในการนามาใช้โดยเคร่งครัด หากเป็ นกรณีทก่ี ฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกกาหนด
หลักเกณฑ์ปฏิบตั เิ อาไว้แล้ว ย่อมไม่อาจนาเอาหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือจราจรทางบก
มาใช้บงั คับได้ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรือ่ งเสร็จที่ ๔๑๓/๒๕๒๓ และ ๓๘๕/๒๕๓๒)

๓๘

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

หมวด ๘
ผูโ้ ดยสาร
มาตรา ๑๑๒ ผู้โดยสารต้องชาระค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นตามอัตราที่
คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๑๓ ผูโ้ ดยสารต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดว่าด้วยความปลอดภัยและ
ความสงบเรียบร้อยตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ตลอดเวลาทีอ่ ยู่ในระหว่างการโดยสาร
ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มกี ารประกาศข้อกาหนดตาม
วรรคหนึ่งปิ ดไว้ ณ ทีเ่ ปิ ดเผยในรถ
หมวด ๙
สถานีขนส่ง
มาตรา ๑๑๔ สถานีขนส่งมี ๒ ประเภท คือ
(๑) สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
(๒) สถานีขนส่งสัตว์และหรือสิง่ ของ
ลักษณะของสถานีขนส่งตามวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๑๕ ให้กรมการขนส่งทางบกโดยอนุ มตั ิคณะกรรมการควบคุมการ
ขนส่งทางบกกลาง จัดให้มสี ถานีขนส่งขึน้ ในเขตท้องทีก่ รุงเทพมหานครและในเขตท้องที่
จังหวัดอื่น โดยจะดาเนินการเอง หรือจะมอบหมายให้รฐั วิสาหกิจหรือองค์การของรัฐเป็ น
ผูด้ าเนินการก็ได้
ให้อธิบดีมีอานาจกาหนดค่าบริการในการดาเนินการของสถานีขนส่งไม่เกิน
อัตราทีค่ ณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาหนด
บุคคลอื่นใดประสงค์จะจัดตัง้ และดาเนินการสถานีขนส่ง ต้องได้รบั อนุ ญาตจาก
นายทะเบียนกลางโดยอนุมตั ขิ องคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางก่อน
การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
การจัด ให้มีห รือ จัด ตัง้ สถานี ข นส่ งขึ้น ที่ใด เมื่อ ใด ให้เป็ น ไปตามที่รฐั มนต รี
ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓๙

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

มาตรา ๑๑๖ ให้อธิบ ดีมีอานาจกากับ และควบคุม การดาเนิ นการที่เกี่ยวกับ
สถานี ข นส่ งให้เป็ น ไปตามพระราชบัญ ญัติน้ี และเพื่อ ประโยชน์ แ ห่ งการนี้ จะแต่ งตัง้
ข้าราชการและหรือ ลูก จ้างสัง กัด กรมการขนส่ง ทางบก ท าหน้ า ที่เป็ น นายสถานี แ ละ
เจ้าหน้าทีส่ ถานีตามจานวนทีเ่ ห็นสมควร มีอานาจกากับและควบคุมดังกล่าวด้วยก็ได้
มาตรา ๑๑๗ ในการบริหารงานทีเ่ กีย่ วกับสถานีขนส่งของกรมการขนส่งทางบก
ตามมาตรา ๑๑๕ วรรคหนึ่ ง อธิบ ดีจ ะแต่ งตัง้ คณะกรรมการคณะหนึ่ งประกอบด้ว ย
ประธานกรรมการหนึ่ ง คน และกรรมการอื่น อีก ไม่ เกิน แปดคนเพื่อ ดู แ ลควบคุ ม และ
ดาเนินการทีเ่ กีย่ วกับสถานีขนส่งก็ได้
กรรมการที่อ ธิบ ดีแ ต่ ง ตัง้ อยู่ ในต าแหน่ ง คราวละสามปี กรรมการที่พ้น จาก
ตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอีกได้
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นเลขานุการของคณะกรรมการ
ให้นามาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บงั คับแก่การประชุมของคณะกรรมการนี้
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๘ ผูข้ อรับใบอนุ ญาตจัดตัง้ และดาเนินการสถานีขนส่งตามมาตรา ๑๑๕
วรรคสาม ต้องมีคุณสมบัตแิ ละลักษณะตามมาตรา ๒๔
มาตรา ๑๑๙ ใบอนุ ญ าตจัด ตัง้ และด าเนิ น การสถานี ข นส่ง ให้มีอ ายุ ต ามที่
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาหนดแต่ ไม่เกินยี่สบิ ปี นับแต่ วนั ที่ออก
ใบอนุญาต
ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตจัดตัง้ และดาเนิน การสถานี ข นส่งซึ่งประสงค์จะขอต่ ออายุ
ใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิน้ อายุไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
การขอต่ออายุใบอนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๒๐ ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตจัดตัง้ และดาเนินการสถานีขนส่ง มีหน้าทีด่ ูแล
รับผิดชอบกิจการสถานีขนส่งรวมทัง้ การรักษาความเรียบร้อย ความปลอดภัยในบริเวณ
สถานีขนส่งนัน้
มาตรา ๑๒๑ ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตจัดตัง้ และดาเนินการสถานีขนส่งต้องจัดให้มี
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายช่างประจาสถานีขนส่งตลอดเวลา โดยให้มหี น้าทีต่ รวจสอบสภาพรถขนส่ง
ประจาทาง ซึง่ ต้องหยุดหรือจอดเพื่อการขนส่ง ณ สถานีขนส่งแห่งนัน้ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย
คุณสมบัตแิ ละจานวนเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายช่างให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีกาหนด
๔๐

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

มาตรา ๑๒๒ ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตจัดตัง้ และดาเนินการสถานีขนส่งต้ องจัดให้มี
อู่ซ่อมรถและบริการซ่อมรถเพื่อช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่รถทีใ่ ช้สถานีขนส่งนัน้
มาตรา ๑๒๓ ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตจัดตัง้ และดาเนินการสถานีขนส่งต้องจัดให้มี
บริเวณทีจ่ อดพักรถตามทีอ่ ธิบดีกาหนด
มาตรา ๑๒๔ ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตจัดตัง้ และดาเนินการสถานีขนส่งต้ องจัดให้มี
สมุดทะเบียนการเดินรถทีผ่ ่านเข้าออกสถานีขนส่งตามแบบทีอ่ ธิบดีกาหนด
สมุดทะเบียนการเดินรถต้องเก็บรักษาไว้ในที่ทาการของสถานีขนส่งแห่งนัน้
พร้อมทีจ่ ะให้นายทะเบียน พนักงานตรวจสภาพหรือผูต้ รวจการตรวจดูได้ทุกเวลา
มาตรา ๑๒๕ ให้ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตจัดตัง้ และดาเนินการสถานีขนส่งเรียกเก็บ
ค่าบริการเกี่ยวกับการดาเนินการของสถานีขนส่งได้ไม่เกินอัตราตามที่คณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาหนด
มาตรา ๑๒๕/๑๖๑ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลบรรดากิจการที่เกี่ยวกับ
สถานีขนส่งให้เป็ นไปตามบทบัญญัตใิ นหมวดนี้ ให้นาความในมาตรา ๔๙ มาใช้บงั คับโดย
อนุ โลม โดยให้อธิบดี นายทะเบียน หรือผู้ตรวจการซึ่งอธิบดีมอบหมาย เป็ นผู้มอี านาจและ
หน้าทีใ่ นการดาเนินการ
หมวด ๑๐
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๒๖ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๕
วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง
ต้อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เ กิ น ห้ า ปี หรือ ปรับ ตั ง้ แต่ ส องหมื่ น บาทถึ ง หนึ่ ง แสนบาท
หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๑๒๗ ๖๒ ผู้ไ ด้รบั ใบอนุ ญ าตปฏิบ ัติห น้ า ที่เป็ น ผู้ป ระจ ารถผู้ใดฝ่ าฝื น
หรือไม่ปฏิบ ัติตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) หรือ (๔)
มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓ ทวิ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๗
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
๖๑
๖๒

มาตรา ๑๒๕/๑ เพิม่ โดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
มาตรา ๑๒๗ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒

๔๑

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

มาตรา ๑๒๗ ทวิ๖๓ ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผู้ประจารถผูใ้ ดฝ่ าฝื น
มาตรา ๑๐๒ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท แต่ถา้ ผูน้ นั ้ เป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาต
เป็ นผู้ ข ับ รถ ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เ กิ น สามเดื อ น หรือ ปรับ ตั ง้ แต่ ส องพั น บาท
ถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตปฏิบตั หิ น้าที่เป็ นผูป้ ระจารถผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๐๒ (๓ ทวิ)
หรือ (๓ ตรี) ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือ
กฎหมายว่าด้วยวัตถุท่อี อกฤทธิต่์ อจิตและประสาท แล้วแต่กรณี แต่ถ้ าผู้นนั ้ เป็ นผู้ได้รบั
ใบอนุ ญาตเป็ นผูข้ บั รถ ต้องระวางโทษสูงกว่าทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุทอ่ี อกฤทธิต่์ อจิตและประสาท แล้วแต่กรณี อีกหนึ่งในสาม
มาตรา ๑๒๗ ตรี๖๔ ผู้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญ าตปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ เ ป็ นผู้ ป ระจ ารถผู้ ใ ด
ฝ่ าฝื น หรือ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามค าสัง่ ของผู้ ต รวจการ พนั ก งานฝ่ ายปกครองหรือ ต ารวจ
ตามมาตรา ๑๐๒ ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๑๒๗ จัตวา๖๕ ในกรณี ท่ผี ู้ขบั รถขับรถที่ใช้ในการขนส่งซึ่งก่อให้เกิด
อันตรายหรือความเสียหายแก่ชวี ติ และทรัพย์สนิ ของบุคคลอื่น ถ้าปรากฏว่าในขณะขับรถ
ผู้ข บั รถนัน้ กระท าการฝ่ าฝื น มาตรา ๑๐๒ (๓) (๓ ทวิ) หรือ (๓ ตรี) ให้ถือ ว่ าผู้ได้ร ับ
ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๔๐ ทวิ วรรคสอง เว้นแต่
จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มสี ่วนรูเ้ ห็นและได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วที่จะป้ องกัน
ไม่ให้ผขู้ บั รถกระทาการดังกล่าว
มาตรา ๑๒๘ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๗ วรรคสาม
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๑๒๙ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ าม
เงื่อ นไขที ่ก าหนดตามมาตรา ๓๑ (๑) ต้อ งระวางโทษปรับ ตามจ านวนรถที ่ข าด
คันละไม่เกินห้าพันบาทต่อหนึ่งวันจนกว่าจะปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง

๖๓

มาตรา ๑๒๗ ทวิ แก้ไ ขเพิ่ ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติก ารขนส่ งทางบก (ฉบับ ที่ ๘)

พ.ศ. ๒๕๔๒
๖๔
๖๕

มาตรา ๑๒๗ ตรี เพิม่ โดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๒๗ จัตวา เพิม่ โดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒

๔๒

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

มาตรา ๑๓๐ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขทีก่ าหนดตามมาตรา ๓๑ (๑) ซึง่ ได้นามาใช้บงั คับโดยอนุโลมตามมาตรา ๒๕
ต้องระวางโทษปรับตามจานวนรถที่ขาดคันละไม่เกินห้าพันบาทต่อหนึ่งวันจนกว่าจะ
ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
มาตรา ๑๓๑ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่
กาหนดตามมาตรา ๓๑ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔)
หรือ (๑๕) หรือในอนุ มาตราหนึ่งอนุ มาตราใดตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔
หรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๓๒ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิ
ตามอนุ ม าตราหนึ่ งอนุ ม าตราใดตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๔ หรือ ไม่ ป ฏิบ ัติต าม
กฎกระทรวงที่อ อกตามมาตรา ๓๖ ซึ่ง ได้นามาใช้บ งั คับ โดยอนุ โลมตามมาตรา ๒๕
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๓๓ ผู้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บ ั ติ ต าม
มาตรา ๓๑ วรรคสอง มาตรา ๓๒ วรรคสอง มาตรา ๓๓ วรรคสอง มาตรา ๓๔ วรรคสอง
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๑๑๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๑๓๔ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งประจาทางผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ าม
มาตรา ๓๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๓๕ ผู้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ผู้ใ ดฝ่ าฝื น มาตรา ๓๘
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๑๓๖ ผู ้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการรับ จัด การขนส่ง ผู ้ใ ดฝ่ าฝื น
มาตรา ๓๘ ซึง่ ได้นามาใช้บงั คับโดยอนุ โลมตามมาตรา ๗๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท
มาตรา ๑๓๗ ผู ้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ผู้ใ ดฝ่ าฝื น มาตรา ๓๙
ต้องระวางโทษปรับตามจานวนรถทีใ่ ช้ทาการขนส่งนอกเส้นทางหรือนอกท้องทีท่ ่ไี ด้รบั
อนุญาตคันละไม่เกินห้าพันบาทต่อหนึ่งวันจนกว่าจะปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง

๔๓

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

มาตรา ๑๓๘ ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งไม่ป ระจาทางผู้ใดฝ่ าฝื น
มาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษปรับตัง้ แต่หา้ หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๑๓๘ ทวิ ๖๖ ผู้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ผู้ ใ ดฝ่ าฝื น
มาตรา ๔๐ ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสีห่ มื่นบาท
หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
ผู ้ไ ด้ร บั ใบ อนุ ญ าต ป ระกอบ การขนส่ง ผู ้ใ ดฝ่ าฝื น ห รือ ไม่ป ฏิบ ตั ิต าม
มาตรา ๔๐ ทวิ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสีห่ มื่นบาท
มาตรา ๑๓๙ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามคาสังของ
่
นายทะเบียนตามมาตรา ๔๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๑๔๐ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการรับจัดการขนส่งผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ าม
มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๗ ซึง่ ได้นามาใช้บงั คับโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๐ หรือมาตรา ๗๖
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๑๔๑ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๔๓
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๑๔๒ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่งผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ าม
มาตรา ๔๓ ซึ่งได้นามาใช้บ งั คับโดยอนุ โลมตามมาตรา ๗๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบาท
มาตรา ๑๔๓ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๔๔
มาตรา ๔๕ มาตรา ๗๙ หรือมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๔๔๖๗ ผูใ้ ดขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกแก่อธิบดี นายทะเบียน
ผู้ต รวจการ หรือ พนัก งานตรวจสภาพ ซึ่งปฏิบ ัติห น้ าที่ต ามมาตรา ๔๙ (๑) และ (๒)
หรือ มาตรา ๔๙ ซึ่ง ได้ น ามาใช้บ ัง คับ โดยอนุ โลมตามมาตรา ๗๐ มาตรา ๗๖ หรือ
มาตรา ๑๒๕/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

๖๖
๖๗

มาตรา ๑๓๘ ทวิ เพิม่ โดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๔๔ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

๔๔

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

มาตรา ๑๔๔/๑ ๖๘ ผู้ ใ ดไม่ ม าให้ ถ้ อ ยค าหรือ ยื่น ค าชี้แ จงแสดงข้อ เท็ จ จริง
ต่ อ อธิบ ดีห รือ นายทะเบีย นตามมาตรา ๔๙ (๓) หรือ ฝ่ าฝื น หรือ ไม่ ป ฏิบ ัติต ามค าสัง่
ของผูต้ รวจการทีเ่ รียกรถให้หยุดเพื่อทาการตรวจสอบตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๑๔๕ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามคาสังของ
่
นายทะเบียนกลางซึง่ สังตามมาตรา
่
๕๓ หรือมาตรา ๖๘ ต้องระวางโทษปรับหนึ่งแสนบาท
หรือปรับเป็ นรายวันวันละห้าพันบาท จนกว่าจะปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
มาตรา ๑๔๖ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการรับจัดการขนส่งผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไขทีก่ าหนดในใบอนุ ญาตประกอบการรับจัดการขนส่ง ในอนุ มาตราหนึ่งอนุ มาตราใด
ตามมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๔๗ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่งผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ าม
มาตรา ๖๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๑๔๘ ผู้ใดใช้รถโดยไม่ ป ฏิบ ัติต ามมาตรา ๗๑ หรือฝ่ าฝื น ค าสังของ
่
ผูต้ รวจการหรือนายทะเบียนตามมาตรา ๘๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๔๘/๑ ๖๙ ผู้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั ้ง สถานตรวจสภาพ รถผู้ ใ ด
เก็บค่าบริก ารผิดไปจากอัต ราค่าบริการที่อธิบ ดีกาหนดตามมาตรา ๗๔/๑ วรรคหนึ่ ง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๑๔๘/๒๗๐ ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตจัดตัง้ สถานตรวจสภาพรถผู้ใดไม่แสดง
อัตราค่าบริการตรวจสภาพรถตามมาตรา ๗๔/๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองพันบาท
มาตรา ๑๔๙ ผู้ใดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๗๘ มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง
หรือมาตรา ๘๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

๖๘

มาตรา ๑๔๔/๑ เพิม่ โดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
มาตรา ๑๔๘/๑ เพิม่ โดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๗๐ มาตรา ๑๔๘/๒ เพิม
่ โดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
๖๙

๔๕

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

มาตรา ๑๔๙/๑๗๑ เจ้าของรถหรือผูค้ รอบครองรถผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ าม
มาตรา ๘๖/๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๑๕๐ เจ้า ของรถผู ้ใ ดไม่ป ฏิบ ตั ิต ามมาตรา ๙๐ หรือ มาตรา ๙๑
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๑๕๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝืนมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสีห่ มื่นบาท
แต่ถ้าผู้ฝ่าฝื นปฏิบตั ิหน้าที่ผู้ขบั รถ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สีห่ มื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
ผู้ใดฝ่ าฝื น มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ ง และได้ก ระท าการใด ๆ อัน เป็ น ความผิด
ทีก่ าหนดไว้สาหรับการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องผู้ไ ด้รบั ใบอนุ ญาตปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผู้ประจารถ
ตามพระราชบัญญัติน้ี นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าผูน้ ัน้ กระทา
ความผิดและต้องระวางโทษสาหรับการกระทานัน้ เช่นเดียวกับผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตปฏิบตั ิ
หน้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระจารถด้วย๗๒
มาตรา ๑๕๒ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตปฏิบตั ิหน้าทีเ่ ป็ นผู้ประจารถผูใ้ ดปฏิบตั หิ น้าที่
ในระหว่ า งที่ถู ก พัก ใช้ห รือ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๑๐๙ หรือ ปฏิบ ัติ ห น้ า ที่
ในระหว่างถูกยึดใบอนุ ญ าตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท แต่ ถ้าผู้นัน้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ผู้ ขบั รถ
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสีห่ มื่นบาท
มาตรา ๑๕๓ ผูโ้ ดยสารผูใ้ ดโดยสารรถโดยมีเจตนาไม่ชาระค่าขนส่ง หรือชาระ
ค่าขนส่งไม่ ครบถ้วนตามอัต ราที่กาหนด หรือ ไม่ ป ฏิบ ัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
มาตรา ๑๑๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๑๕๔ ผูใ้ ดจัดตัง้ และดาเนินการสถานีขนส่ง โดยไม่ได้รบั ใบอนุญาตตาม
มาตรา ๑๑๕ วรรคสาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตัง้ แต่สองหมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๑๕๕ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตจัดตัง้ และดาเนินการสถานีขนส่งผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ าม
มาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๒๒ มาตรา ๑๒๓ หรือมาตรา ๑๒๔ ต้องระวางโทษปรับ
ตัง้ แต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
๗๑

มาตรา ๑๔๙/๑ เพิม่ โดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๕๑ วรรคสอง เพิม่ โดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒

๗๒ มาตรา

๔๖

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

มาตรา ๑๕๖ ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ข บั รถผู้ใดไม่ น ารถเข้าหยุ ด หรือ จอด
เพื่อรับส่งผู้โดยสารหรือขนถ่ายสินค้า ณ สถานีขนส่งตามที่ คณะกรรมการควบคุมการ
ขนส่งทางบกกลางกาหนด ต้องระวางโทษปรับตัง้ แต่หา้ พันบาทถึงสองหมื่นบาท
มาตรา ๑๕๗ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถซึง่ นารถเข้าหยุดหรือจอดเพื่อรับส่ง
ผูโ้ ดยสารหรือขนถ่ายสินค้า ณ สถานีขนส่งผูใ้ ดไม่ชาระค่าบริการเกีย่ วกับการดาเนินการ
ของสถานีขนส่งให้แก่สถานีขนส่งตามมาตรา ๑๒๕ ต้องระวางโทษปรับตัง้ แต่หา้ พันบาท
ถึงสองหมื่นบาท
มาตรา ๑๕๘ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตจัดตัง้ สถานตรวจสภาพรถผูใ้ ดโดยทุจริตหรือ
จงใจออกใบรับรองตรวจสภาพรถโดยไม่ตรงตามความเป็ นจริง ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกิน สองปี และปรับ ไม่ เกิน สี่ห มื่น บาท และนายทะเบีย นกลางมีอ านาจสังเพิ
่ ก ถอน
ใบอนุญาตจัดตัง้ สถานตรวจสภาพรถนัน้ เสียได้
มาตรา ๑๕๙ ผู้ใดเรีย กเก็บ ค่ า ขนส่ง ค่ าบริก ารรับ จัด การขนส่ง ค่ า บริก าร
เกี่ย วกับ การด าเนิ น การของสถานี ข นส่ ง หรือ ค่ า บริก ารอย่ า งอื่น ผิด ไปจากอัต ราที่
คณะกรรมการกาหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๖๐ ผูใ้ ด
(๑) ใช้ใบอนุ ญาตหรือเครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทางราชการออกให้แก่
ผูอ้ ่นื
(๒) ใช้เครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทางราชการออกให้สาหรับรถคันหนึ่ง
กับรถอีกคันหนึ่ง
(๓) ยินยอมให้ผอู้ ่นื ใช้ใบอนุ ญาตหรือเครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใดทีท่ างราชการ
ออกให้แก่ตน
(๔) เปลีย่ นแปลงหรือปิ ดบังทัง้ หมดหรือแต่บางส่วนไม่ว่าโดยวิธใี ด ๆ ซึง่ แผ่นป้ าย
เลขทะเบียนรถ หรือ
(๕) ใช้รถทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีตามมาตรา ๘๘ ให้ผดิ ไปจากวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้รบั
ยกเว้น
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั ง้ จา
ทัง้ ปรับ

๔๗

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

มาตรา ๑๖๑ ผู้ใดฝ่ าฝื น หรือ ไม่ปฏิบตั ิต ามบทบัญญัติท งั ้ หลายในกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ขบั รถ
ผูเ้ ก็บค่าโดยสาร และนายตรวจตามมาตรา ๑๑๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
มาตรา ๑๖๒ ผู้ ใ ดเปลี่ ย นแปลง ย้ า ย ท าลาย หรือ กระท าให้ เ สี ย หาย
ด้วยประการใด ๆ แก่เครื่องหมายหรือ สิง่ อื่น ใดที่ทางราชการได้ท าขึ้นเพื่อ ประโยชน์
ในการขนส่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๖๓ บรรดาความผิดตามพระราชบัญ ญัติน้ีท่มี ีโทษปรับสถานเดียว
ให้อธิบดีหรือผู้ซ่งึ อธิบดีมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้ องหาได้ เมื่อผู้ต้องหา
ได้ ช าระค่ า ปรับ ตามจ านวนที่อ ธิบ ดีห รือ ผู้ ซ่ึง อธิบ ดีม อบหมายเปรีย บเทีย บภายใน
สามสิบ วันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิก กัน ตามบทบัญ ญัติแห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
ถ้าผูต้ ้องหาไม่ยนิ ยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยิ นยอมแล้วไม่ชาระค่าปรับ
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวให้ดาเนินคดีเพื่อฟ้ องร้องต่อไป
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๖๔ ในระหว่างทีย่ งั มิได้มกี ฎกระทรวง ข้อกาหนด หรือระเบียบตาม
พระราชบัญ ญัติน้ี ให้ก ฎกระทรวง ข้อ ก าหนด ระเบีย บ ข้อบังคับ หรือประกาศใด ๆ
ทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตกิ ารขนส่ง พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัตกิ ารขนส่ง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๑๘ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บงั คับ ซึ่งไม่ขดั หรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตนิ ้คี งใช้บงั คับต่อไป
มาตรา ๑๖๕๗๓ บรรดาใบอนุ ญ าตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญ ญัติการขนส่ง
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนส่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘
และพระราชบัญ ญัติก ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ใช้ได้ต่ อไปจนกว่ าจะสิ้น อายุ
และถ้าจะต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้ย่นื คาขอก่อนใบอนุญาตสิน้ อายุ
บรรดารถที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยรถยนต์ ไ ว้ แ ล้ ว ก่ อ นวัน ที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บงั คับ ถ้ามีการแก้ไขดัดแปลงโครงรถหรือขนาดสัดส่วนของตัวถัง
๗๓

มาตรา ๑๖๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓

๔๘

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

กว้ า งห รื อ ย าวก ว่ า ที่ ก าห น ด ใน กฎ กระท รวงออก ต าม ค วาม ใน ม าต รา ๗ ๑
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อยู่แล้ว ก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัติน้ี
ใช้บ งั คับ และการแก้ไขดัด แปลงนัน้ กระทาได้โดยชอบตามกฎหมายว่าด้ว ยรถยนต์
ที่ใช้บงั คับในขณะนัน้ ให้ถอื ว่าเป็ นรถทีถ่ ูกต้องตามกฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา ๗๑
มาตรา ๑๖๖ ให้ ผู้ไ ด้ร ับ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ผู้ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญ าต
ประกอบการรับจัดการขนส่ง และเจ้าของรถทีไ่ ด้รบั อนุญาตตามพระราชบัญญัตกิ ารขนส่ง
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนส่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘
ปฏิบตั ิการให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ
มาตรา ๑๖๗ รถที่ไ ด้เสีย ภาษี ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยรถยนต์ ไ ว้แ ล้ว ก่ อ นที่
พระราชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับและยังไม่ถงึ กาหนดเสียภาษีครัง้ ถัดไป ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ต้อง
เสียภาษีตามพระราชบัญญัตนิ ้จี นกว่าจะครบกาหนดเวลาทีไ่ ด้เสียภาษีไว้
ให้อ ธิบ ดีมีอานาจก าหนดให้รถตามวรรคหนึ่ ง ซึ่งจะช าระภาษี ค รัง้ แรกตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี ต้องชาระภาษีคราวละกีง่ วดก็ได้
มาตรา ๑๖๘ คาขออนุ ญ าตใด ๆ ทีไ่ ด้ยื่น ไว้ตามพระราชบัญ ญัตกิ ารขนส่ง
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนส่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘
และยังอยู่ในระหว่า งการพิจ ารณา ให้ถือ ว่ าเป็ น ค าขออนุ ญ าตตามพระราชบัญ ญัติน้ี
โดยอนุ โลม และถ้าคาขออนุ ญาตดังกล่าวมีขอ้ ความแตกต่างไปจากคาขออนุ ญาตตาม
พระราชบัญ ญัติน้ี นายทะเบียนมีอานาจสังให้
่ แก้ไขเพิ่ม เติมคาขออนุ ญ าตเพื่อให้การ
เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ้ไี ด้
มาตรา ๑๖๙ ในเขตท้องทีจ่ งั หวัดใดในระหว่างทีย่ งั ไม่มขี นส่งจังหวัด ให้อานาจ
และหน้าทีข่ องขนส่งจังหวัด เป็ นอานาจและหน้าทีข่ องนายทะเบียนกลาง
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี

๔๙

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

บัญชีอตั ราภาษีรถตามมาตรา ๘๕๗๔
(๑) รถทีใ่ ช้ในการขนส่งประจาทาง การขนส่งไม่ประจาทาง การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก และการขนส่ง
ส่วนบุคคล ให้จดั เก็บภาษีประจาปี ดงั นี้
รถทีใ่ ช้ในการ รถทีใ่ ช้ในการ รถทีใ่ ช้ในการ รถทีใ่ ช้ในการ
ขนส่ง
ขนส่ง
ขนส่งโดยรถ ขนส่งส่วนบุคคล
น้าหนักรถเป็ นกิโลกรัม
ประจาทาง ไม่ประจาทาง ขนาดเล็ก
ไม่มากกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม
๓๐๐ บาท
๔๕๐ บาท ๓๐๐ บาท
๑๕๐ บาท
ตัง้ แต่ ๕๐๑ ถึง ๗๕๐
กิโลกรัม ๔๐๐ บาท
๖๐๐ บาท
๔๐๐ บาท
๓๐๐ บาท
ตัง้ แต่ ๗๕๑ ถึง ๑,๐๐๐
กิโลกรัม ๕๐๐ บาท
๗๕๐ บาท ๕๐๐ บาท
๔๕๐ บาท
ตัง้ แต่ ๑,๐๐๑ ถึง ๑,๒๕๐ กิโลกรัม ๖๐๐ บาท
๙๐๐ บาท
๖๐๐ บาท
๘๐๐ บาท
ตัง้ แต่ ๑,๒๕๑ ถึง ๑,๕๐๐ กิโลกรัม ๗๐๐ บาท ๑,๐๕๐ บาท ๗๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท
ตัง้ แต่ ๑,๕๐๑ ถึง ๑,๗๕๐ กิโลกรัม ๙๐๐ บาท ๑,๓๕๐ บาท ๙๐๐ บาท ๑,๓๐๐ บาท
ตัง้ แต่ ๑,๗๕๑ ถึง ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๑๐๐ บาท ๑,๖๕๐ บาท ๑,๑๐๐ บาท ๑,๖๐๐ บาท
ตัง้ แต่ ๒,๐๐๑ ถึง ๒,๕๐๐ กิโลกรัม ๑,๓๐๐ บาท ๑,๙๕๐ บาท ๑,๓๐๐ บาท ๑,๙๐๐ บาท
ตัง้ แต่ ๒,๕๐๑ ถึง ๓,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๕๐๐ บาท ๒,๒๕๐ บาท ๑,๕๐๐ บาท ๒,๒๐๐ บาท
ตัง้ แต่ ๓,๐๐๑ ถึง ๓,๕๐๐ กิโลกรัม ๑,๗๐๐ บาท ๒,๕๕๐ บาท
๒,๔๐๐ บาท
ตัง้ แต่ ๓,๕๐๑ ถึง ๔,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๙๐๐ บาท ๒,๘๕๐ บาท
๒,๖๐๐ บาท
ตัง้ แต่ ๔,๐๐๑ ถึง ๔,๕๐๐
กิโลกรัม ๒,๑๐๐ บาท ๓,๑๕๐ บาท
๒,๘๐๐ บาท
ตัง้ แต่ ๔,๕๐๑ ถึง ๕,๐๐๐
กิโลกรัม ๒,๓๐๐ บาท ๓,๔๕๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
ตัง้ แต่ ๕,๐๐๑ ถึง ๖,๐๐๐
กิโลกรัม ๒,๕๐๐ บาท ๓,๗๕๐ บาท
๓,๒๐๐ บาท
ตัง้ แต่ ๖,๐๐๑ ถึง ๗,๐๐๐
กิโลกรัม ๒,๗๐๐ บาท ๔,๐๕๐ บาท
๓,๔๐๐ บาท
ตัง้ แต่ ๗,๐๐๑ กิโลกรัม ขึน้ ไป
๒,๙๐๐ บาท ๔,๓๕๐ บาท
๓,๖๐๐ บาท
(๒) รถตาม (๑) ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ า หรือใช้พลังงานทดแทน พลังงานอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อ ม
หรือพลังงานอย่างประหยัด ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ให้จดั เก็บภาษีประจาปี ในอัตรากึง่ หนึ่งของ
อัตราทีก่ าหนดไว้ตาม (๑)
(๓) รถตาม (๑) ทีใ่ ช้ก๊าซธรรมชาติซ่งึ เป็ นก๊าซไฮโดรคาร์บอนทีป่ ระกอบด้วยก๊าซมีเทนเป็ น
ส่วนใหญ่เป็ นเชือ้ เพลิง ให้จดั เก็บภาษีประจาปี ดงั นี้
(ก) ระบ บเชื้ อ เพ ลิ ง ที่ ใ ช้ ก๊ า ซ ธรรมชาติ ด ั ง กล่ า วเพี ย งอย่ างเดี ย ว ให้ จ ั ด เก็ บ
ในอัตรากึง่ หนึ่งของอัตราทีก่ าหนดไว้ตาม (๑)
(ข) ระบบเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ก๊าซธรรมชาติดงั กล่าวร่วมหรือสลับกับน้ามันเชื้อเพลิงให้จดั เก็บ
ในอัตราสามในสีข่ องอัตราทีก่ าหนดไว้ตาม (๑)

๗๔

บัญชีอตั ราภาษีรถตามมาตรา ๘๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๐

๕๐

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

อัตราค่าธรรมเนียม
(๑) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทาง
ต่อเส้นทางหนึ่ง
ฉบับละ
๑๕,๐๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทาง
ฉบับละ
๔,๐๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดย
รถขนาดเล็ก
ฉบับละ
๑,๕๐๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ฉบับละ
๑,๕๐๐ บาท
(๕) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ
(ก) ตลอดปี
ฉบับละ
๕,๐๐๐ บาท
(ข) เฉพาะคราว
ฉบับละ
๕๐๐ บาท
(๖) ใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนส่ง ฉบับละ
๕,๐๐๐ บาท
(๗) ใบอนุญาตจัดตัง้ และดาเนินการ
สถานีขนส่ง
ฉบับละ
๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๘) ใบอนุญาตผูข้ บั รถและใบอนุญาต
นายตรวจ
ฉบับละ
๒๐๐ บาท
(๙) ใบอนุญาตผูเ้ ก็บค่าโดยสารและ
ใบอนุญาตผูบ้ ริการ
ฉบับละ
๑๐๐ บาท
(๑๐) ใบอนุญาตจัดตัง้ สถานตรวจสภาพรถ ฉบับละ
๒๐,๐๐๐ บาท
(๑๑) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ
๕๐๐ บาท
(๑๒) การโอนทะเบียนรถ
ครัง้ ละ
๒๐๐ บาท
(๑๓) แผ่นป้ ายเลขทะเบียนรถและ
เครื่องหมาย
แผ่นละ
๑๐๐ บาท
(๑๔) คาขออนุญาตประกอบการขนส่ง
ประจาทาง
ฉบับละ
๑๐๐ บาท
(๑๕) คาขออื่น ๆ
ฉบับละ
๒๐ บาท
(๑๖) การต่ออายุใบอนุญาต
ครัง้ ละเท่ากับค่าธรรมเนียมสาหรับใบ
อนุญาตแต่ละฉบับ

๕๑

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการขนส่ ง ได้ ใ ช้ บ ัง คับ มาเป็ นเวลานานแล้ ว และสภาพการณ์ ใ นปั จจุ บ ัน ได้
เปลีย่ นแปลงไปเป็ นอันมาก บทบัญญัติทงั ้ หลายที่ใช้บงั คับอยู่ไม่เหมาะสมกับกาลสมัย
สมควรปรับ ปรุง บทบัญ ญัต ิก ฎหมายว่า ด้ว ยการขนส่ง เสีย ใหม่ใ ห้เ หมาะสมยิ่ง ขึ้น
จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓๗๕
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คือ เนื่ อ งจากผลแห่ง
การประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ส่งผลกระทบถึงบรรดา
รถบรรทุกขนส่งสินค้า ของผูป้ ระกอบการขนส่งส่วนบุคคล คือ
ก. รถบรรทุกทีใ่ ช้รถมีน้าหนักรถต่ากว่าหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัมทัวพระราชอาณาจั
่
กร
สาหรับประกอบการภายในครอบครัว ต่างได้รบั ความเดือดร้อนอย่างยิง่ เพราะต้องไปยื่น
ขอจดทะเบียนขนส่งส่วนบุคคล และต้องใช้ ใบอนุ ญ าตขับขี่ของกรมการขนส่ง ทางบก
นอกเหนือไปจากใบอนุ ญาตของกรมตารวจที่มอี ยู่แล้ว ก่อให้เกิดความเดือดร้อน เพราะ
รถบรรทุกขนาดเล็กเหล่านี้หาจาต้องใช้ความชานาญเชี่ยวชาญเป็ นพิเศษไม่ เนื่องจาก
เป็ นรถที่ ส่ ว นมากใช้ ใ นธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว ภายในครัว เรือ นและใช้ ใ นการขนส่ ง พื ช ผล
ของเกษตรกร จึงสมควรได้รบั การยกเว้นไม่ต้องไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก
และการใช้ใบขับขีข่ องกรมการขนส่งทางบก
ข. ส าหรับ รถบรรทุ ก ขนาดใหญ่ ซึ่ง ได้ ป ระกอบการขนส่ ง ส่ ว นบุ ค คลตาม
ใบอนุ ญาตนัน้ การจากัดท้องทีท่ าการขนส่งนัน้ ย่อมก่อให้เกิดความไม่สะดวกและเป็ นธรรม
เพราะผูป้ ระกอบการขนส่งส่วนบุคคลก็ย่อมหมายถึงประกอบธุรกิจส่วนตัว นันเอง
่
ท้องที่
ทีก่ าหนดให้แน่ นอนย่อมเป็ นเครื่องกีดขวางการปฏิบตั ิงาน เพราะการที่จะบรรทุกสินค้า
ของตนไปส่งยัง ที่ต่ า ง ๆ การที่จะต้อ งไปขออนุ ญ าตเป็ น ครัง้ คราวนั น้ ย่ อ มก่ อ ให้เกิด
ภาวะสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ เป็ นการเพิม่ ราคาทุนโดยไม่จาเป็ น
ค. โดยทัว่ ไปการตรวจสภาพรถมัก ล่ าช้า เมื่อ น ารถไปขอรับ การตรวจแล้ว
แต่ปรากฏว่ารถมีจานวนมาก ตรวจสภาพไม่ทนั หากนาไปวิง่ ขนส่งก็จะต้องถูกจับกุม และ
มีโทษสูง และการที่จอดรอการตรวจสภาพเป็ น ระยะนาน ๆ นัน้ ย่อมท าให้เศรษฐกิจ
๗๕

ราชกิจจานุเบกษา/เล่ม ๙๗/ตอนที่ ๑๖๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๕ ตุลาคม ๒๕๒๓

๕๒

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

กระทบกระเทือน จึงสมควรกาหนดเวลาตรวจไว้ และหากความล่าช้าเป็ นเพราะความผิด
ของพนักงานหรือผูม้ อี านาจตรวจสภาพ ก็ไม่สมควรเอาโทษแก่ผปู้ ระกอบการขนส่งทีข่ อ
ตรวจสภาพไว้แล้ว เพราะโทษมีกาหนดสูง
ง. การต่ อ ใบอนุ ญ าตตามบทเฉพาะกาลของใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง
ซึง่ ได้รบั อนุญาตไว้แล้ว ก่อนใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ขนาดและ
ส่วนซึง่ พนักงานตรวจสภาพตามกฎหมายเก่า ทัง้ ของกรมตารวจและกรมการขนส่งทางบก
ไม่ เป็ นระเบีย บเดีย วกัน และมีม าตรฐานต่ า งกัน ฉะนั น้ การขอต่ อ ใบอนุ ญ าตใหม่
จึงไม่สมควรนาเหตุผลของการผิดขนาดและส่วนมาเป็ นข้อปฏิเสธ การขอต่อใบอนุ ญาต
เก่านัน้ อาศัยเหตุผลดังกล่าว จึงจาเป็ นต้องแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตฉิ บับนี้
พระราชก าหนดแก้ไ ขเพิ ่ม เติม พระราชบัญ ญัต ิก ารขนส่ง ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ศ. ๒๕๒๙๗๖
มาตรา ๒ พระราชก าหนดนี้ ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๕ อัตราภาษีรถตามพระราชบัญ ญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชกาหนดนี้ ไม่ใช้บงั คับแก่รถทีไ่ ด้จดทะเบียนและเสียภาษีรถ
ประจ าปี ไว้แล้ว หรือที่ค้างชาระภาษี รถประจาปี ก่ อ นวัน ที่พ ระราชก าหนดนี้ ใช้บ ังคับ
ทัง้ นี้ สาหรับภาษีรถประจาปี ทเ่ี สียไว้แล้ว หรือทีค่ า้ งชาระนัน้
มาตรา ๖ รถที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นและเสีย ภาษี ร ถประจ าปี ไว้ แ ล้ ว ก่ อ นวัน ที่
พระราชกาหนดนี้ใช้บงั คับ หากเป็ นรถทีไ่ ม่ได้รบั การลดภาษีรถประจาปี ตามพระราชกฤษฎีกา
ทีอ่ อกตามความในมาตรา ๘๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชกาหนดนี้ ให้เสียภาษีรถประจาปี สาหรับปี ต่อไป ดังต่อไปนี้
(๑) ปี ทห่ี นึ่ง ให้เสียในอัตรากึง่ หนึ่งของอัตราตามทีก่ าหนดในบัญชีอตั ราภาษีรถ
ตามมาตรา ๘๕
(๒) ปี ทส่ี อง ให้เสียในอัตราสามในสีข่ องอัตราตามทีก่ าหนดในบัญชีอตั ราภาษีรถ
ตามมาตรา ๘๕
(๓) ปี ต่อไป ให้เสียในอัตราตามทีก่ าหนดในบัญชีอตั ราภาษีรถตามมาตรา ๘๕

๗๖

ราชกิจจานุเบกษา/เล่ม ๑๐๓/ตอนที่ ๑๕/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๑/๓๑ มกราคม ๒๕๒๙

๕๓

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

มาตรา ๗ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยรักษาการตามพระราชกาหนดนี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ในปั จจุบนั มีรถ
จานวนมากใช้น้ ามันดีเซลหรือก๊าซเป็ นเชื้อเพลิง ทาให้เกิดความจาเป็ นในการสังน
่ ้ ามัน
ดีเซลหรือก๊าซเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนัน้ เพื่อป้ องกันมิให้มกี ารเพิม่ จานวนรถที่ใช้
น้ ามันดีเซลหรือก๊าซเป็ นเชื้อเพลิง และเพื่อเป็ นการประหยัดเงินตราต่างประเทศในการ
นาเข้าน้ามันเชือ้ เพลิงดังกล่าว สมควรแก้ไขพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
และโดยที่เป็ น กรณี ฉุ ก เฉิ น ที่ มีค วามจ าเป็ น เร่ง ด่ ว นในอัน ที่จ ะรัก ษาความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจของประเทศ จึงจาเป็ นต้องตราพระราชกาหนดนี้
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไม่อนุมตั พิ ระราชกาหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙๗๗
ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีได้เสนอขอให้สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภาพิจารณาอนุมตั ิ
พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙
นัน้
ในคราวประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร ครัง้ ที่ ๑/๒๕๒๙ (สมัยสามัญ) วันพฤหัสบดีท่ี
๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ทีป่ ระชุมได้ลงมติไม่อนุมตั ิ
จึงประกาศมาตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐๗๘
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีป่ ระเทศไทยได้ทา
ความตกลงกับประเทศในสมาคมประชาชาติแห่ง เอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ว่าด้วยการ
ยอมรับใบอนุญาตขับรถภายในประเทศซึง่ กันและกัน และโดยทีป่ ระเทศไทยอาจทาความ
ตกลงในทานองเดีย วกัน กับ ประเทศอื่น ๆ ด้วย ซึ่งความตกลงดังกล่าวจะมีผ ลให้ผู้มี
ใบอนุ ญาตขับรถทีอ่ อกโดยพนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือสมาคมยานยนต์ ทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตจาก
๗๗
๗๘

ราชกิจจานุเบกษา/เล่ม ๑๐๓/ตอนที่ ๗๕/หน้า ๑๑/๖ พฤษภาคม ๒๕๒๙
ราชกิจจานุเบกษา/เล่ม ๑๐๔/ตอนที่ ๒๗๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๕๓/๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๐

๕๔

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

รัฐบาลของประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือจากรัฐบาล
ของประเทศที่ป ระเทศไทยมีค วามตกลงด้ว ย สามารถใช้ใบอนุ ญ าตขับ รถนั น้ ขับ รถ
ในประเทศไทยได้ ฉะนัน้ เพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามพันธกรณีทป่ี ระเทศไทยมีอยู่กบั
ต่างประเทศตามความตกลงดังกล่าว จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕๗๙
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญั ติฉ บับ นี้ คือ เนื่ อ งจากผู้ได้ร ับ
ใบอนุญาตปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระจารถ โดยเฉพาะผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถส่วนมาก
มักนิยมเสพยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุทอ่ี อกฤทธิต่์ อจิตและประสาทในขณะปฏิบตั หิ น้าที่
ท าให้เกิด อุ บ ัติเหตุ สร้า งความสูญ เสีย แก่ ชีวิต ร่ างกาย และทรั พ ย์สิน ของประชาชน
บนท้องถนนเป็ นอันมาก สมควรมีบทบัญญัติกาหนดความผิดและกาหนดโทษเกี่ยวกับ
การเสพยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุ ท่อี อกฤทธิต่์ อจิตและประสาทในขณะปฏิบตั ิหน้ าที่
ดัง กล่ าว และให้อ านาจผู้ต รวจการ พนั ก งานฝ่ ายปกครองหรือ ต ารวจ สัง่ ให้ผู้ได้ร ับ
ใบอนุญาตปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระจารถทีม่ เี หตุอนั ควรเชื่อว่าเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น
หรือเสพยาเสพติดให้โทษ หรือเสพวัตถุท่อี อกฤทธิต่์ อจิตและประสาท ในขณะปฏิบตั หิ น้าที่
รับการตรวจหรือทดสอบถึงเหตุดงั กล่าวได้ จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕๘๐
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญั ติ ฉ บับ นี้ คือ โดยที่ป รากฏว่ า
อุบ ัติเหตุ ท่ีเกิดจากรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุ อนั ตราย ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงแก่ร่างกาย ชีวติ และทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก แต่โดยที่พระราชบัญ ญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังไม่มบี ทบัญญัตคิ วบคุมการขนส่งวัตถุอนั ตรายไว้อย่าง
เพียงพอและเหมาะสม สมควรแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๗๙
๘๐

ราชกิจจานุเบกษา/เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๔/หน้า ๑๔/๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
ราชกิจจานุเบกษา/เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๘/หน้า ๙/๕ เมษายน ๒๕๓๕

๕๕

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

ในส่ว นที่เ กี่ย วกับ การขนส่ง วัต ถุ อ นั ตรายเสีย ใหม่เ พื่อ ความปลอดภัย ในการขนส่ง
จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๗๘๑
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญั ติฉบับ นี้ คือ โดยที่ปัจจุบ ันมีผู้น า
รถยนต์นัง่ ส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน หรือรถยนต์ส่วนบุคคลทีม่ นี ้ าหนัก
รถไม่ เ กิ น หนึ่ ง พั น หกร้ อ ยกิ โ ลกรัม ซึ่ ง จดทะเบี ย นตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยรถยนต์
ไปใช้ป ระกอบการขนส่งเพื่อ สิน จ้า งในลัก ษณะที่เป็ น การแก่ งแย่ งแข่ งขัน กับ ผู้ได้ ร ับ
อนุ ญ าตประกอบการขนส่งประจาทาง โดยมิได้รบั อนุ ญ าตให้ป ระกอบการขนส่งจาก
นายทะเบีย นตามกฎหมายว่า ด้ว ยการขนส่ง ทางบก และโดยที ่บ ทบัญ ญัต ิข อง
กฎหมายว่า ด้ว ยการขนส่งทางบกได้บ ญ
ั ญัติยกเว้นไว้มใิ ห้ใช้บงั คับ แก่การขนส่งโดย
รถยนต์ดงั กล่าว เป็ นเหตุให้ทางราชการไม่สามารถเข้าควบคุมและจัดระเบียบการขนส่งได้
จึงเป็ น อุป สรรคต่ อการปฏิบ ัติการให้เป็ นไปตามกฎหมาย สมควรปรับ ปรุงบทบัญ ญัติ
ดังกล่าวให้เหมาะสม จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๗๘๒
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๔ บรรดาใบอนุ ญ าตปฏิบ ัติห น้ า ที่เป็ น ผู้ป ระจ ารถที่ได้อ อกให้ต าม
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิน้ อายุ และถ้า
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต ให้นาความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตนิ ้มี าใช้บงั คับ
มาตรา ๕ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี

๘๑
๘๒

ราชกิจจานุเบกษา/เล่ม ๑๑๑/ตอนที่ ๒๖ ก/หน้า ๑/๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๗
ราชกิจจานุเบกษา/เล่ม ๑๑๑/ตอนที่ ๒๘ ก/หน้า ๑/๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗

๕๖

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมาย
ว่า ด้วยการขนส่งทางบกที่ใช้บงั คับอยู่ในปั จจุบนั ได้กาหนดให้ใบอนุ ญาตปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นผู้ป ระจารถมีอายุเพียงหนึ่งปี ทาให้ผู้ประกอบอาชีพ เป็ นผู้ป ระจารถจะต้องมาต่ อ
ใบอนุ ญ าตทุก ๆ หนึ่งปี ซึ่งเป็ นระยะเวลาที่สนั ้ มากทาให้เกิดความไม่สะดวกเสียเวลา
และค่ าใช้จ่ายแก่ ผู้ป ระกอบอาชีพ ดังกล่าวเป็ น อย่ างยิ่งในการที่จะต้อ งเดิน ทางมาต่ อ
ใบอนุ ญาตทุก ๆ ปี โดยเฉพาะผูท้ เ่ี ดินทางไปทางานในจังหวัดอื่น การกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าวจึงเป็ นการเพิม่ ภาระให้แก่ผปู้ ระกอบอาชีพดังกล่าวโดยไม่จาเป็ น จึงสมควรให้มี
การขยายอายุของใบอนุ ญาตปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระจารถเพิม่ ขึน้ จากหนึ่งปี เป็ นสามปี
จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒๘๓
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คือ โดยที่ในปั จ จุ บ ัน
อุบ ัติเหตุ ร้ายแรงที่เกิด บนท้อ งถนนอัน เป็ นเหตุ ให้เกิด อัน ตรายแก่ ชีวิต และทรัพ ย์สิน
ของบุคคลต่ า ง ๆ นัน้ มีสาเหตุ ม าจากการที่ผู้ข บั รถเมาสุร าหรือ ของมึน เมาอย่า งอื่น
เสพยาเสพติดให้โทษ หรือเสพวัตถุทอ่ี อกฤทธิต่์ อจิตและประสาท รวมทัง้ การปฏิบตั หิ น้าที่
ขับรถติดต่อกันนานเกินไปจนทาให้ผขู้ บั รถเกิดความตึงเครียด ดังนัน้ เพื่อเป็ นการป้ องกัน
การเกิดอุบตั ิเหตุร้ายแรงอันเนื่องมาจากกรณีดงั กล่าว สมควรกาหนดห้ามมิให้ผู้ได้รบั
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้หรือยินยอมให้ผขู้ บั รถซึง่ มีอาการหรือกระทาการอย่างใด
อย่ า งหนึ่ ง ดั ง กล่ า วปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ข ับ รถที่ ใ ช้ ใ นการขนส่ ง และก าหนดให้ มี ห น้ า ที่
ควบคุมดูแลและป้ องกันมิให้ผู้ขบั รถทีม่ อี าการหรือกระทาการเช่นว่านัน้ ขับรถทีใ่ ช้ในการ
ขนส่งด้วย รวมทัง้ สมควรกาหนดให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตเป็ นผูข้ บั รถปฏิบตั หิ น้าทีข่ บั รถได้
ไม่เกินสีช่ วโมงติ
ั่
ดต่อกัน เพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียดจนเกินไป นอกจากนัน้ สมควร
กาหนดให้ผปู้ ฏิบตั หิ น้าที่เป็ นผู้ประจารถโดยไม่ได้รบั ใบอนุ ญาต และได้กระทาการใด ๆ
อัน เป็ น ความผิด ที่ก าหนดไว้สาหรับ ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตปฏิบ ัติห น้ าที่เป็ น ผู้ป ระจ ารถ
ต้อ งระวางโทษเช่ น เดีย วกับ ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตปฏิบ ัติห น้ าที่เป็ น ผู้ป ระจ ารถที่ก ระท า
ความผิดดังกล่าวด้วย จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
๘๓

ราชกิจจานุเบกษา/เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๐ ก/หน้า ๒๓/๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒

๕๗

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๒๘๔
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ เนื่ องจาก
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก พ .ศ. ๒๕๒๒ ยัง มิ ไ ด้ บ ั ญ ญั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อทีจ่ ะให้มกี าร
จัดสรรภาษีรถทีจ่ ดั เก็บได้ให้เป็ นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลได้ นอกจากนี้ โดยที่
ถ้อยคาเกีย่ วกับราชการส่วนท้องถิน่ ในกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมีใช้อยู่หลายคา
ตามรูป แบบของราชการส่วนท้อ งถิ่น ซึ่งมีอยู่ห ลากหลาย โดยเมื่อ จัด ตัง้ ราชการส่ว น
ท้องถิน่ ขึน้ ใหม่ ก็จะต้องแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกครัง้ เพื่อให้
ราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ ได้รบั การจัดสรรภาษีรถ ดังเช่นในกรณีข ององค์การบริหารส่วน
ตาบลนี้เป็ นต้น ฉะนัน้ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลได้รบั จัดสรรภาษีรถ และเพื่อ
ปรับ ปรุ ง ถ้ อ ยค าเกี่ย วกับ ราชการส่ว นท้อ งถิ่ น ให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง ราชการส่ว นท้อ งถิ่ น
ทุกประเภท จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอนอานาจหน้าทีข่ องส่วนราชการ
ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๘๕
มาตรา ๘ ในพระราชบัญ ญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แก้ไขคาว่า
“เลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบทหรือผูแ้ ทน” เป็ น “อธิบดีกรมทางหลวงชนบทหรือผูแ้ ทน”
และคาว่า “ผูอ้ านวยการสานักนโยบายและแผนมหาดไทย” เป็ น “ผูอ้ านวยการสานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยทีพ่ ระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้จดั ตัง้ ส่วนราชการขึน้ ใหม่โดยมี
ภารกิจ ใหม่ ซึง่ ได้ม กี ารตราพระราชกฤษฎีก าโอนกิจ การบริห ารและอ านาจหน้า ที่
ของส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้ แล้ว
และเนื่องจากพระราชบัญญัติดงั กล่าวได้บญ
ั ญัติให้โอนอานาจหน้ าที่ของส่วนราชการ
รัฐมนตรีผดู้ ารงตาแหน่งหรือผูซ้ ง่ึ ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นส่วนราชการเดิมมาเป็ นของส่วนราชการใหม่
๘๔
๘๕

ราชกิจจานุเบกษา/เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๐ ก/หน้า ๒๗/๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒
ราชกิจจานุเบกษา/เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕

๕๘

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

โดยให้มกี ารแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าทีท่ ่โี อนไปด้วย ฉะนัน้
เพื่อ อนุ ว ัติให้เป็ น ไปตามหลัก การที่ป รากฏในพระราชบัญ ญัติแ ละพระราชกฤษฎีก า
ดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ
เพื่อให้ผเู้ กีย่ วข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้ องไปค้นหาในกฎหมายโอน
อานาจหน้ าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มกี ารโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รบั ผิดชอบ
ตามกฎหมายนัน้ ไปเป็ นของหน่วยงานใดหรือผูใ้ ดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ให้ม กี ารเปลี่ย นชื่อ ส่ว นราชการ รัฐ มนตรี ผู ้ด ารงต าแหน่ ง หรือ ผู ้ซึ ่ง ปฏิบ ตั ิห น้า ที่
ของส่ว นราชการให้ ต รงกับ การโอนอ านาจหน้ า ที่ และเพิ่ ม ผู้ แ ทนส่ ว นราชการใน
คณะกรรมการให้ ต รงตามภารกิจ ที่ มี ก ารตั ด โอนจากส่ ว นราชการเดิ ม มาเป็ นของ
ส่วนราชการใหม่รวมทัง้ ตัดส่วนราชการเดิมที่มกี ารยุบเลิกแล้ว ซึง่ เป็ นการแก้ไขให้ตรง
ตามพระราชบัญญัตแิ ละพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจาเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖๘๖
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ เมื่ อ พ้ น ก าหนดหกสิบ วัน นั บ แต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๕ รถที่ค้างชาระภาษีรถประจาปี อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บงั คับ
ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ให้นายทะเบียนประกาศหมายเลขทะเบียนพร้อมทัง้ จานวนภาษีคา้ งชาระไว้
ณ ที่ทาการนายทะเบียนและในสถานที่ท่อี ธิบดีประกาศกาหนดภายในหกสิบวันนับแต่
วันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ
(๒) ให้เจ้าของรถหรือ ผู้ค รอบครองรถทาความตกลงกับนายทะเบียนในการ
ชาระภาษี ค้างชาระภายในหนึ่ งร้อยแปดสิบ วัน นับ แต่ วนั ที่น ายทะเบีย นได้มีป ระกาศ
ตาม (๑) โดยให้ได้รบั ยกเว้นเงินเพิม่ หากมีภาษีคา้ งชาระเกินกว่าสามปี ให้คดิ ภาษีคา้ งชาระ
เพียงสามปี และให้ผ่อนชาระเป็ นงวดได้ ตามระเบียบทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(๓) เจ้าของรถหรือผู้ ค รอบครองรถที่มิไ ด้ดาเนิ น การตาม (๒) ต้องเสียภาษี
ค้างชาระทัง้ หมด พร้อมทัง้ เงินเพิม่ ในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนของจานวนภาษีทค่ี า้ งชาระ
(๔) เมื่อครบกาหนดระยะเวลาตาม (๒) รถที่ค้างชาระภาษีรถประจาปี ตงั ้ แต่
สามปี ขน้ึ ไป หรือรถที่คา้ งชาระภาษีรถประจาปี ไม่ถงึ สามปี แต่ต่อมาภายหลังค้างชาระภาษี
ติ ด ต่ อ กัน ครบสามปี ให้ ถื อ ว่ า ทะเบี ย นรถเป็ นอัน ระงับ ไป และให้ เ จ้ า ของรถหรือ
๘๖

ราชกิจจานุเบกษา/เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๔๘ ก/หน้า ๙/๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖

๕๙

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

ผู้ครอบครองรถมีหน้าที่ส่งคืนแผ่นป้ ายเลขทะเบียนรถต่ อนายทะเบียน และนาหนังสือ
แสดงการจดทะเบียนรถมาแสดงต่อนายทะเบียน เพื่อบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียนรถ
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตาม (๒) หรือนับแต่วนั ค้างชาระภาษี
ติดต่อกันครบสามปี แล้วแต่กรณี
ให้นามาตรา ๘๖/๒ มาตรา ๘๖/๓ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๘๖/๔
วรรคสอง แห่งพระราชบัญ ญัติก ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติม โดย
พระราชบัญญัตนิ ้มี าใช้บงั คับโดยอนุโลม
เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถผู้ใดไม่ส่งคืน แผ่น ป้ ายเลขทะเบีย นรถและน า
หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถมาแสดงต่ อนายทะเบียนตามความใน (๔) ให้นาโทษ
ตามมาตรา ๑๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัตนิ ้มี าใช้บงั คับ
มาตรา ๖ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีป่ ั จจุบนั มีเจ้าของ
รถเป็ นจานวนมากละเลยหรือหลีกเลีย่ งการชาระภาษีรถประจาปี ทาให้มภี าษีรถประจาปี
ค้างชาระเพิ่มขึ้นทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนเจ้าของรถก็เกิดข้อโต้แย้งในภาระภาษีรถ
ประจาปี ทค่ี ้างชาระ สมควรปรับปรุงมาตรการในการจัดเก็บภาษีรถประจาปี ท่คี ้างชาระ
ให้ได้ผลอย่างจริงจัง จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๐๘๗
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญั ติน้ี ให้ ใ ช้บ ัง คับ เมื่อ พ้ น ก าหนดสามสิบ วัน นั บ แต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คือ เนื่ อ งจากปั จ จุ บ ัน
สถานการณ์ ราคาน้ ามันได้ปรับตัวสูงขึน้ อย่างต่ อเนื่อง รวมทัง้ ปั ญ หาทางด้านมลภาวะ
ทางอากาศทีเ่ พิม่ มากขึน้ และเพื่อเป็ นการส่งเสริม ให้มกี ารใช้พลังงานอื่นทดแทนการใช้
น้ า มัน เชื้อ เพลิง สนั บ สนุ น การใช้พ ลังงานอย่ างประหยัด และการใช้พ ลังงานสะอาด
เพื่ออนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม อันจะเป็ นการช่วยให้มกี ารใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า
และก่อให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อมของประเทศ สมควรส่งเสริมการใช้รถ
๘๗

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

๖๐

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

ทีใ่ ช้พลังงานดังกล่าว โดยกาหนดให้มอี ตั ราภาษีประจาปี สาหรับรถเหล่านี้เป็ นการเฉพาะ
จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗๘๘
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ เมื่อ พ้ น ก าหนดเก้ า สิบ วัน นั บ แต่
วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๑๔ ให้ก รรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในคณะกรรมการควบคุ ม การขนส่ ง
ทางบกกลาง ซึง่ ดารงตาแหน่ งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บงั คับ คงอยู่ในตาแหน่ ง
ต่อไปได้จนกว่าจะครบวาระ
มาตรา ๑๕ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมาย
ว่ า ด้ว ยการขนส่ ง ทางบกได้ ใ ช้ บ ัง คับ มาเป็ นเวลานาน สมควรปรับ ปรุ ง บทบัญ ญั ติ
บางประการเสียใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตรถในปั จจุบนั ทีม่ กี ารพัฒนา
เปลีย่ นแปลงไปมาก และเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภ าพยิง่ ขึน้ อีกทัง้ เพื่อ
เป็ นการคุ้มครองผู้ใช้บริการการตรวจสภาพรถให้ได้รบั ความเป็ นธรรม จึงจาเป็ นต้อง
ตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗๘๙
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๕ บรรดาภาษี ป ระจ าปี ข องรถของหน่ ว ยงานตามมาตรา ๘๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติน้ี
ทีค่ า้ งชาระไว้ก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ี ใช้บงั คับ ให้เป็ นอันระงับไป
มาตรา ๖ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี

๘๘ ราชกิจจานุ เบกษา
๘๙

เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๘๓ ก/หน้า ๑๐/๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๘๗ ก/หน้า ๓๑/๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

๖๑

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปั จจุบนั ได้มี
การปรับปรุงการบริหารราชการ ทาให้มหี น่ วยงานของรัฐรูปแบบต่าง ๆ เกิดขึน้ เพิม่ เติม
จากหน่ วยงานทางราชการที่มอี ยู่เดิม อีกทัง้ หน่ วยงานทางราชการเดิมบางหน่ วยก็ได้มี
การปรับ เปลี่ย นฐานะหรือ รูป แบบการดาเนิ น การใหม่ อัน มีผ ลท าให้ห น่ ว ยงานนัน้ ๆ
มิ ไ ด้ มี ฐ านะเป็ นกระทรวง ทบวง กรม หรื อ หน่ วย งานตามที่ ก ฎหมายก าหนด
ให้ได้รบั ยกเว้นการขออนุ ญาตประกอบการขนส่งส่วนบุ คคลและยกเว้นภาษีรถประจาปี
อย่างไรก็ดี เนื่องจากหน่ วยงานทีเ่ กิดขึน้ หรือปรับเปลีย่ นใหม่นนั ้ มีฐานะเป็ นหน่ วยงานของรัฐ
สมควรแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว่ า ด้ ว ยการขนส่ ง ทางบกเพื่อ ให้ ห น่ ว ยงานดัง กล่ า ว
ได้รบั ยกเว้นการขออนุ ญาตประกอบการขนส่ งส่วนบุคคล และยกเว้นภาษีรถประจาปี
จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
ค าสังหั
่ ว หน้ า คณะรัก ษาความสงบแห่ งชาติท่ี ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อ ง มาตรการเพิ่ม ความ
ปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ๙๐
เนื่องจากในปั จจุบนั การใช้บริการรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะรถตู้โดยสาร ทัง้ ในเขต
กรุงเทพมหานครและต่ างจังหวัดเป็ น ที่นิ ยมของประชาชนเป็ น จานวนมาก เนื่องจาก
มีความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางแต่ โดยที่มาตรการในการควบคุมกากับดูแล
รถโดยสารสาธารณะทีม่ อี ยู่ยงั ไม่สามารถรองรับต่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
ของประชาชนเพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดได้ จนเป็ นเหตุให้เกิดอุบตั เิ หตุทางถนน
หลายครัง้ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มวี นั หยุดติดต่อกันหลายวันซึ่งมีผู้โดยสารสัญจร
เป็ นจานวนมาก จึงจาเป็ นต้องกาหนดมาตรการเพิม่ เติมเพื่อให้ผโู้ ดยสารและผูใ้ ช้รถใช้ถนน
มีค วามปลอดภัย สูงสุด ไม่ ว่ า จะเป็ น การปรับ ปรุ งสภาพของรถโดยสาร การควบคุ ม
ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ขบั รถให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ง ครัด รวมทัง้ กาหนด
มาตรการเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่เกี่ ย วข้อ งน าไปด าเนิ น การแก้ ไ ขให้ ค รบถ้ ว น
อันเป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการคมนาคมและการขนส่ง เพื่อประโยชน์ต่อความสงบ
เรียบร้อยในสังคม เพิ่มความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ และเสริมสร้างความมันใจ
่
ในการเดินทางของประชาชน

๙๐

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๘๕ ง/หน้า๔๐/๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๖๒

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

ข้อ ๒ ให้น ายทะเบี ย นตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการขนส่ ง ทางบกมีอ านาจสัง่
เพิกถอนการจดทะเบียนรถระงับใช้รถหรือพักใช้ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งได้ไม่เกิน
หกเดือน เมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) เกิด อุ บ ัติเหตุ ร้ายแรงจากการขนส่งอัน กระทบต่ อ ความเชื่อ มัน่ ในระบบ
การขนส่ง โดยมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ประกอบการขนส่งไม่ควบคุมกากับดู แลผู้ขบั รถ
ให้ ใช้ ค วามเร็ว ไม่ เกิน อัต ราที่ก ฎหมายก าหนด ขับ รถเกิน ชัว่ โมงการท างานตามที่
กฎหมายก าหนด ขับ รถโดยประมาท หรือ ขับ รถในขณะที่ร่ า งกายหรือ จิต ใจหย่ อ น
ความสามารถ
(๒) ผู้ประกอบการขนส่งปล่อยปละละเลยให้มีการนารถไปใช้กระทาความผิด
เช่น ความผิดเกีย่ วกับยาเสพติดให้โทษ ความผิดเกีย่ วกับการหลีกเลีย่ งภาษี
(๓) ผู้ ป ระกอบการขนส่ ง ไม่ ค วบคุ ม ก ากับ ดู แ ลผู้ ข ับ รถหรือ พนั ก งานเก็ บ
ค่าโดยสาร ท าให้มีก ารบรรทุ กผู้โดยสารเกิน จานวนที่นัง่ ทอดทิ้งผู้โดยสาร หรือเก็บ
ค่าโดยสารเกินอัตราทีก่ าหนด
ข้อ ๓ ให้ก รมการขนส่งทางบกควบคุ ม ผู้ให้บ ริก ารระบบติด ตามรถสาหรับ
รถตามกฎหมายว่าด้ว ยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้ว ยรถยนต์ให้ป ฏิบ ัติต าม
กฎหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะและระบบการทางานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
ของรถ
ผูใ้ ห้บริการระบบติดตามรถผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามวรรคหนึ่ง ให้กรมการ
ขนส่งทางบกมีอ านาจเปรีย บเทีย บปรับ ได้ว ัน ละไม่ เกิน ห้า พัน บาทจนกว่ าจะปฏิบ ัติ
ให้ถูกต้อง
ข้อ ๔ ให้ก รมการขนส่งทางบกก าหนดเงื่อ นไขเกี่ย วกับ รถประจ าทางและ
ไม่ประจาทางประเภทรถตู้โดยสาร เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งดาเนินการโดยเคร่งครัด
ดังต่อไปนี้
(๑) การติด ตัง้ ถังบรรจุก๊ าซธรรมชาติห รือ ก๊าซปิ โตรเลีย มเหลวต้องไม่ท าให้
น้าหนักรถรวมน้าหนักบรรทุกเกินสมรรถนะของรถ
(๒) การติ ด ตัง้ หรือ การปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขตัว รถและเครื่อ งอุ ป กรณ์ เพื่อ ความ
ปลอดภัยต่อการใช้รถและการเดินทาง โดยเฉพาะเพื่อให้ผโู้ ดยสารสามารถออกจากตัวรถ
ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว เมื่อ มีก รณี จ าเป็ น หรือ เกิด อุ บ ัติ เหตุ เช่ น การแก้ไขกลไก
เปิ ดประตูหลัง การเพิม่ ขนาดหน้าต่าง การปรับปรุงพนักพิงเบาะหลังเพื่อให้พบั ได้และ
ใช้เป็ นทางออกฉุกเฉิน ทัง้ นี้ ตามมาตรฐานทีก่ รมการขนส่งทางบกประกาศกาหนด
๖๓
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(๓) กาหนดจานวนที่นงั ่ ผูโ้ ดยสารให้มจี านวนที่เหมาะสมและปลอดภัยกับการ
บรรทุกและขนส่งผูโ้ ดยสาร ซึง่ ต้องไม่เกินสิบสามทีน่ งั ่
ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้โดยสารและบุคคลภายนอก ให้รถตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์จดั ให้มกี ารทาประกันภัย
รถยนต์เพิ่มเติมจากพระราชบัญ ญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยให้
กรมการขนส่งทางบกกาหนดเป็ นเงื่อนไขสาหรับการรับจดทะเบียนหรือรับชาระภาษี
ประเภทรถที่ต้องจัด ทาประกัน ภัยเพิ่มเติม และวงเงินคุ้ม ครองผู้โดยสารและ
บุคคลภายนอกให้เป็ นไปตามทีก่ รมการขนส่งทางบกประกาศกาหนด
ข้อ ๖ ให้ก ฎกระทรวงที่อ อกตามความในมาตรา ๓๕ แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้บ ังคับอยู่ในวันก่อนวันที่คาสังนี
่ ้ ใช้บงั คับ ยังมีผล
ใช้บงั คับไปพลางก่อนจนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญ ญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยคาสังนี
่ ้ใช้บงั คับแทน ทัง้ นี้ กฎกระทรวง
ดังกล่าวให้ใช้บงั คับได้เป็ นเวลาไม่เกินหกสิบวันนับแต่วนั ทีค่ าสังนี
่ ้ใช้บงั คับ
ข้อ ๗ ให้ทุ ก ส่วนราชการและหน่ ว ยงานของรัฐที่เกี่ย วข้องกับ การบังคับ ใช้
กฎหมายว่า ด้ว ยการขนส่งทางบก ปฏิบ ัติต ามและบังคับ ใช้ก ฎหมายอย่ า งเคร่งครัด
เพื่อ ป้ อ งกัน มิให้เกิด การกระท าความผิด หรือ มีก ารกระท าใดที่มีผ ลกระทบต่ อ ความ
ปลอดภัยในการให้บริการขนส่งสาธารณะ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ปี รากฏว่ามีการเพิกเฉยหรือ
ละเลยไม่กระทาการหรืองดเว้นกระทาการ หรือมีการแสวงหาผลประโยชน์โดยการเรียก
รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดโดยมิชอบ ให้ผบู้ งั คับ บัญชาซึ่งมีอานาจ
สัง่ บรรจุ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ข องรัฐ ผู้ นั ้น พิ จ ารณาด าเนิ น การทางแพ่ ง ทางอาญา และ
ทางปกครองต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั ้ อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด
กรณีท่หี วั หน้าส่วนราชการหรือผู้บงั คับบัญชาซึ่งมีอานาจสังบรรจุ
่
ปล่อยปละละเลย
ไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ถอื เป็ นความผิดวินยั หรือความผิดทางอาญา แล้วแต่กรณี
ข้อ ๘ ในกรณี เห็ น สมควรนายกรัฐ มนตรีห รือ คณะรัฐ มนตรีอ าจเสนอให้
คณะรักษาความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลีย่ นแปลงคาสังนี
่ ้ได้
ข้อ ๙ คาสังนี
่ ้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๙๑

อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๗ แห่ งพระราชบัญ ญัติก ารขนส่ง ทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กาหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทาง
ต่อเส้นทางหนึ่ง
ฉบับละ ๗,๐๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทาง
ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
โดยรถขนาดเล็ก
ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ส่วนบุคคล
ฉบับละ
๕๐๐ บาท
๙๒
(๕) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ
(ก) ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งประจ าทางต่ อ เส้ น ทางหนึ่ ง ตลอดปี
ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท เฉพาะคราว ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(ข) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง ตลอดปี ฉบับละ ๕๐๐ บาท
เฉพาะคราว ฉบับละ ๕๐ บาท
(ค) ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ตลอดปี ฉบับละ ๕๐๐ บาท
เฉพาะคราว ฉบับละ ๕๐ บาท
(๖) ใบอนุญาตประกอบการรับจัดการ
ขนส่ง
ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท

๙๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๗/ตอนที่ ๒๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓
(๕) แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดย กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๕๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๙๒
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(๗) ใบอนุญาตจัดตัง้ และดาเนินการ
สถานีขนส่ง
ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๙๓
(๘) ใบอนุญาตผูข้ บั รถและใบอนุญาตนายตรวจ ฉบับละ
๒๐๐ บาท
๙๔
(๙) ใบอนุญาตผูเ้ ก็บค่าโดยสารและใบอนุญาตผูบ้ ริการ ฉบับละ
๑๐๐ บาท
(๑๐) ใบอนุญาตจัดตัง้ สถานตรวจ
สภาพรถ
ฉบับละ ๑๕,๐๐๐ บาท
(๑๑) ใบแทนใบอนุญาต
(ก) ใบแทนใบอนุญาตสาหรับ
ผูป้ ระจารถ
ฉบับละ
๓๐ บาท
(ข) ใบแทนใบอนุญาตอื่น ๆ
ฉบับละ
๑๐๐ บาท
(๑๒) การโอนทะเบียนรถ
ครัง้ ละ
๒๐๐ บาท
(๑๓) แผ่นป้ ายเลขทะเบียนรถและ
เครื่องหมาย
แผ่นละ
๑๐๐ บาท
(๑๔) คาขออนุญาตประกอบการขนส่ง
ประจาทาง
ฉบับละ
๑๐๐ บาท
(๑๕) คาขออื่น ๆ
(ก) คาขออนุญาตจัดตัง้ สถาน
ตรวจสภาพรถ
ฉบับละ
๒๐ บาท
(ข) คาขอรับใบอนุญาตจัดตัง้
และดาเนินการสถานี
ขนส่ง
ฉบับละ
๒๐ บาท
(ค) คาขอให้รบั รองโรงเรียน
สอนขับรถ
ฉบับละ
๒๐ บาท
(ง) คาขอแก้ไขเพิม่ เติมหรือ
เปลีย่ นแปลงสภาพเครื่อง
อุปกรณ์หรือส่วนควบของรถ
ฉบับละ
๒๐ บาท

๙๓

(๘) แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดย กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๙๔ (๙) แก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม โดย กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
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(จ) คาขอรับใบแทนหนังสือ
แสดงการจดทะเบียนรถ
หรือเครื่องหมายแสดง
การเสียภาษี
(ฉ) คาขอเปลีย่ นประเภทรถ
(ช) คาขอรับใบอนุญาตและ
เครื่องหมายสาหรับรถ
ทีน่ ามาใช้เพื่อขายหรือ
เพื่อซ่อม
(ซ)๙๕ คาขอรับใบอนุญาตรถ
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
(๑๖) การต่ออายุใบอนุญาต ครัง้ ละ
เท่ากับค่าธรรมเนียมสาหรับ
ใบอนุญาตแต่ละฉบับ

ฉบับละ
ฉบับละ

๒๐ บาท
๒๐ บาท

ฉบับละ

๒๐ บาท

ฉบับละ

๒๐ บาท

กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็ นต้นไป๙๖
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๓
ส. บุณยคุปต์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๙๕

(๑๕) (ซ) เพิ่ ม โดยกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๕๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๙๖ กฎกระทรวง วรรคสอง เพิม
่ โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญ ญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญ ญั ติ ใ ห้ ร ัฐ มนตรีมีอ านาจออก
กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การโอนทะเบียนรถ
แผ่ น ป้ ายเลขทะเบี ย นรถและเครื่อ งหมาย ค าขออนุ ญ าต และค าขอรับ ใบอนุ ญ าต
ตลอดจนการต่ ออายุใบอนุ ญ าต ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญ ญัติ จึงจาเป็ นต้องออก
กฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒๙๗
หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่ องจากกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) อกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
กาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการดาเนินการเกี่ยวกับการขนส่งทางบกไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อ
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ นัน้ ได้ก่อให้เกิดปั ญหาในทางปฏิบตั หิ ลายประการทีไ่ ม่อาจ
ดาเนิ น การจัดเก็บ ค่ าธรรมเนี ยมตามอัต ราที่กาหนดใหม่ ตัง้ แต่ วนั ที่ ๑๓ กุม ภาพัน ธ์
๒๕๒๓ อันเป็ นวันทีก่ ฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บงั คับได้สมควรกาหนดวันใช้ บงั คับของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็ นวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๓ จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๙๘
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ได้กาหนดค่าธรรมเนียมใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งระหว่ างประเทศไว้ไม่เหมาะสม
กับ สภาพการณ์ ใ นปั จ จุ บ ัน สมควรแก้ไ ขค่ า ธรรมเนี ย มเสีย ใหม่ ใ ห้ เหมาะสมยิ่ง ขึ้น
จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๙๗
๙๘

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑/ตอนที่ ๑๑๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒/๕ กันยายน ๒๕๒๗
ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๐๔/ตอนที่ ๑๙๓/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔/๒๕ กันยายน ๒๕๓๐

๖๘

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๙๙
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๐๐ แห่ง
พระราชบัญ ญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญ ญัติ
การขนส่ง ทางบก (ฉบับ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญ ญั ติว่ า ใบอนุ ญ าตปฏิบ ัติห น้ า ที่เป็ น
ผู้ประจารถให้มีอายุสามปี นับแต่ วนั ที่ออกใบอนุ ญ าต ซึ่งเป็ นการขยายอายุใบอนุ ญาต
ดังกล่ าวจากเดิม ที่ก าหนดไว้ห นึ่ งปี ท าให้ค่ าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตปฏิบ ัติห น้ าที่เป็ น
ผู้ป ระจารถที่กาหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ไม่เหมาะสม สมควร
แก้ไขเพิม่ เติม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๐๐
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ก ฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ โดยที่ค่ า ธรรมเนี ย ม
ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศทีก่ าหนดไว้ในปั จจุบนั มีอตั ราที่สงู เกิน ไป
ก่อให้เกิดภาระด้านต้นทุนการขนส่งและเป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ าให้ภาคเอกชนไม่สนใจทีจ่ ะ
ขออนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประกอบกับปั จจุบนั ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการขนส่งกาหนดให้รถที่จะนาไปใช้ขนส่งต้องมีใบอนุ ญาตรถ
ตามข้อ ตกลงระหว่ า งประเทศ สมควรก าหนดค่ าธรรมเนี ย มค าขอรับ ใบอนุ ญ าตรถ
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว และปรับปรุงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งระหว่างประเทศให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๙๙

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑/ตอนที่ ๔๘ ก/หน้า ๑๐/๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๗
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๕๒ ก/หน้า ๑๐/๗ กันยายน ๒๕๔๗

๑๐๐

๖๙

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔)
ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๐๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๒๓ วรรคสอง และมาตรา ๒๘ วรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งประจาทาง การขนส่งไม่ประจาทาง
หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ให้ย่นื คาขอรับใบอนุญาตตามแบบของกรมการขนส่งทางบก
พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน
(ข) สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
(ค) ตัวอย่างเครื่องหมายประจารถ
(ง) รูปถ่ายสานักงานและสถานทีเ่ ก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนติเมตร
อย่างละ ๒ รูป
(จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิการใช้สถานทีเ่ ก็บรถ
(ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองรถ ในกรณีทม่ี รี ถอยู่แล้ว
ในวันยื่นคาขอ
(๒) ห้างหุน้ ส่วนสามัญ
(ก) รายชื่อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(ข) ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(ค) สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(ง) ตัวอย่างรอยตราประทับของผูย้ ่นื คาขอ ๒ ตรา ถ้ามี
(จ) ตัวอย่างเครื่องหมายประจารถ
(ฉ) รูปถ่ายสานักงานและสถานทีเ่ ก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนติเมตร
อย่างละ ๒ รูป
(ช) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิการใช้สถานทีเ่ ก็บรถ
(ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองรถ ในกรณีทม่ี รี ถอยู่แล้ว
ในวันยื่นคาขอ
๑๐๑ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๙๘/ตอนที่ ๒๑๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๔

๗๐

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

(๓) ห้างหุน้ ส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุน้ ส่วนจากัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงการจดทะเบียน
เป็ นห้างหุน้ ส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุน้ ส่วนจากัด
(ข) รายชื่อและสัญชาติของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(ค) ภาพถ่ า ยบัต รประจาตัว ประชาชนหรือ ภาพถ่ า ยใบสาคัญ ประจาตัว
คนต่างด้าวของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(ง) สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(จ) ตัวอย่างรอยตราประทับของผูย้ ่นื คาขอ ๒ ตรา ถ้ามี
(ฉ) ตัวอย่างเครื่องหมายประจารถ
(ช) รูปถ่ายสานักงานและสถานทีเ่ ก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนติเมตร
อย่างละ ๒ รูป
(ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิการใช้สถานทีเ่ ก็บรถ
(ฌ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองรถ ในกรณีทม่ี รี ถอยู่แล้ว
ในวันยื่นคาขอ
(๔) บริษทั จากัด หรือบริษทั มหาชนจากัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงการจดทะเบียน
เป็ นบริษทั จากัด หรือบริษทั มหาชนจากัด
(ข) รายชื่อกรรมการของบริษทั หรือบริษทั มหาชนจากัดทุกคน
(ค) ภาพถ่ า ยบัต รประจาตัว ประชาชนหรือ ภาพถ่ า ยใบสาคัญ ประจาตัว
คนต่างด้าวของกรรมการของบริษทั ทุกคน
(ง) สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษทั ทุกคน
(จ) รายชื่อ และสัญ ชาติ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก คน และจ านวนหุ้ น ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น
แต่ละคนถือ
(ฉ) สาเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพมิ พ์
(ช) ตัวอย่างรอยตราประทับของผูย้ ่นื คาขอ ๒ ตรา ถ้ามี
(ซ) ตัวอย่างเครื่องหมายประจารถ
(ฌ) รูปถ่ายสานักงานและสถานทีเ่ ก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนติเมตร
อย่างละ ๒ รูป
(ญ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิการใช้สถานทีเ่ ก็บรถ
(ฎ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองรถ ในกรณีทม่ี รี ถอยู่แล้ว
ในวันยื่นคาขอ
๗๑

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

(๕) สหกรณ์
(ก) ภาพถ่ายใบสาคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์
(ข) บัญชีรายชื่อสมาชิกของสหกรณ์ฉบับทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์รบั รอง
(ค) สาเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ์
(ง) ตัวอย่างรอยตราประทับของผูย้ ่นื คาขอ ๒ ตรา ถ้ามี
(จ) ตัวอย่างเครื่องหมายประจารถ
(ฉ) รูปถ่ายสานักงานและสถานทีเ่ ก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนติเมตร
อย่างละ ๒ รูป
(ช) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิการใช้สถานทีเ่ ก็บรถ
(ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองรถ ในกรณีทม่ี รี ถอยู่แล้ว
ในวันยื่นคาขอ
(๖) องค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้ว ยการจัดตัง้ องค์การของรัฐบาลหรือตาม
กฎหมายว่าด้วยการนัน้ ๆ
(ก) ตัวอย่างรอยตราประทับของผูย้ ่นื คาขอ ๒ ตรา ถ้ามี
(ข) ตัวอย่างเครื่องหมายประจารถ
(ค) รูปถ่ายสานักงานและสถานทีเ่ ก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนติเมตร
อย่างละ ๒ รูป
(ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิการใช้สถานทีเ่ ก็บรถ
(จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองรถ ในกรณีท่มี รี ถอยู่แล้ว
ในวันยื่นคาขอ
ข้อ ๒ ผูใ้ ดประสงค์จะประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ให้ย่นื คาขอรับใบอนุ ญาต
ตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) สาเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ และใบทะเบียนการค้า ถ้ามี
(ข) ภาพถ่ ายบัต รประจาตัว ประชาชนหรือ ภาพถ่ า ยใบสาคัญ ประจาตัว
คนต่างด้าว
(ค) สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
(ง) ตัวอย่างเครื่องหมายประจารถทีป่ ระสงค์จะใช้ ถ้ามี
(จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองรถ ในกรณีทม่ี รี ถอยู่แล้ว
ในวันยื่นคาขอ
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(๒) ห้างหุน้ ส่วนสามัญ
(ก) สาเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนการค้า ถ้ามี
(ข) ภาพถ่ า ยบัต รประจาตัว ประชาชนหรือ ภาพถ่ า ยใบสาคัญ ประจาตัว
คนต่างด้าวของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(ค) สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(ง) ตัวอย่างรอยตราประทับของผูย้ ่นื คาขอ ๒ ตรา ถ้ามี
(จ) ตัวอย่างเครื่องหมายประจารถทีป่ ระสงค์จะใช้ ถ้ามี
(ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองรถ ในกรณีทม่ี รี ถอยู่แล้ว
ในวันยื่นคาขอ
(๓) ห้างหุน้ ส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุน้ ส่วนจากัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้ นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน
เป็ นห้างหุน้ ส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุน้ ส่วนจากัด
(ข) ตัวอย่างรอยตราประทับของผูย้ ่นื คาขอ ๒ ตรา ถ้ามี
(ค) ตัวอย่างเครื่องหมายประจารถทีป่ ระสงค์จะใช้ ถ้ามี
(ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองรถ ในกรณีทม่ี รี ถอยู่แล้ว
ในวันยื่นคาขอ
(๔) บริษทั จากัด หรือบริษทั มหาชนจากัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั แสดงการจดทะเบียนเป็ น
บริษทั จากัด หรือบริษทั มหาชนจากัด
(ข) สาเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
(ค) ตัวอย่างรอยตราประทับของผูย้ ่นื คาขอ ๒ ตรา ถ้ามี
(ง) ตัวอย่างเครื่องหมายประจารถทีป่ ระสงค์จะใช้ ถ้ามี
(จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองรถ ในกรณีท่ีมรี ถอยู่แล้ว
ในวันยื่นคาขอ
(๕) สหกรณ์
(ก) ภาพถ่ายใบสาคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์
(ข) บัญชีรายชื่อสมาชิกของสหกรณ์ฉบับทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์รบั รอง
(ค) สาเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ์
(ง) ตัวอย่างรอยตราประทับของผูย้ ่นื คาขอ ๒ ตรา ถ้ามี
(จ) ตัวอย่างเครื่องหมายประจารถทีป่ ระสงค์จะใช้ ถ้ามี
(ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองรถ ในกรณีทม่ี รี ถอยู่แล้ว
ในวันยื่นคาขอ
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ข้ อ ๒ ทวิ ๑๐๒ ในการพิ จ ารณ าอนุ ญ าตให้ ผู้ ใ ดเป็ นผู้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่งประจาทางในเส้นทางใด ให้นายทะเบียนประกาศรับคาขออนุ ญาต
ประกอบการขนส่งเป็ นการทัวไป
่ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
(๑) สาหรับ การขนส่งประจาทางในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ปิ ด ประกาศไว้
ณ กรมการขนส่งทางบก
(๒) สาหรับการขนส่งประจาทางในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
ให้ปิดประกาศไว้ ณ สานักงานขนส่งจังหวัดนัน้ ๆ
(๓) สาหรับการขนส่งประจาทางระหว่างจังหวัด ให้ปิดประกาศไว้ ณ กรมการ
ขนส่งทางบก และสานักงานขนส่งจังหวัดทีเ่ ป็ นต้นทางและปลายทางของการขนส่งนัน้ ๆ
ทัง้ นี้ หากคณะกรรมการเห็ น สมควรอนุ ม ัติ ใ ห้ ผู้ ใ ดเป็ นผู้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่งประจาทางในเส้นทางใด ก็ให้อนุ มตั ิได้โดยไม่ต้อ งประกาศรับคาขอ
เป็ นการทัวไป
่
ข้อ ๓ การยื่นคาขอตามกฎกระทรวงนี้
(๑) ส าหรับ การขนส่ ง ประจ าทางหรือ การขนส่ ง โดยรถขนาดเล็ ก ในเขต
กรุงเทพมหานคร และการขนส่งไม่ประจาทางหรือการขนส่งส่วนบุคคลทีผ่ ขู้ อมีภูมิลาเนา
หรือสานักงานในกรุงเทพมหานคร ให้ย่นื ต่อกรมการขนส่งทางบก
(๒) สาหรับการขนส่งประจาทางหรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็กในเขตจังหวัดอื่น
นอกจากกรุงเทพมหานคร และการขนส่งไม่ประจาทางหรือการขนส่งส่วนบุคคลที่ผู้ขอ
มีภู มิล าเนาหรือ ส านั ก งานในจัง หวัด อื่น นอกจากกรุ ง เทพมหานคร ให้ ย่ืน ค าขอต่ อ
สานักงานขนส่งจังหวัดนัน้ ๆ
(๓) สาหรับการขนส่งประจาทางระหว่างจังหวัด ให้ย่นื คาขอต่อกรมการขนส่ง
ทางบกหรือสานักงานขนส่งจังหวัดทีเ่ ป็ นต้นทางหรือปลายทางของการขนส่งนัน้ ๆ
ข้อ ๔ ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ง ให้ใช้แบบใบอนุ ญ าตท้ายกฎกระทรวง
ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทาง
(ก) ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ งประจ าทางด้ ว ยรถที่ใช้ในการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสาร ให้ใช้แบบ ขส.บ. ๑๒ ก.
(ข) ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
๑๐๒

ข้อ ๒ ทวิ เพิ่ ม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
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หรือสิง่ ของ ให้ใช้แบบ ขส.บ. ๑๒ ข.
(๒) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
(ก) ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผูโ้ ดยสาร ให้ใช้แบบ ขส.บ. ๑๒ ค.
(ข) ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิง่ ของ ให้ใช้แบบ ขส.บ. ๑๒ ง.
(๓) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ให้ใช้แบบ ขส.บ. ๑๒ จ.
(๔) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
(ก) ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ส่ ว นบุ ค คลด้ว ยรถที่ใช้ในการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสาร ให้ใช้แบบ ขส.บ. ๑๒ ฉ.
(ข) ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิง่ ของ ให้ใช้แบบ ขส.บ. ๑๒ ช.
ข้อ ๕ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทาง การขนส่งไม่ประจาทาง
หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็กผูใ้ ดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ย่นื คาขอตามแบบ
ของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน
(ข) สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
(ค) รูปถ่ายสานักงานและสถานทีเ่ ก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนติเมตร
อย่างละ ๒ รูป (ถ้ามีการเปลีย่ นแปลง)
(ง) หลัก ฐานแสดงกรรมสิท ธิห์ รือ สิท ธิก ารใช้ส ถานที่เก็ บ รถ (ถ้ ามีก าร
เปลีย่ นแปลง)
(จ) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน
(๒) ห้างหุน้ ส่วนสามัญ
(ก) รายชื่อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(ข) ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(ค) สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(ง) รูปถ่ายสานักงานและสถานทีเ่ ก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนติเมตร
อย่างละ ๒ รูป (ถ้ามีการเปลีย่ นแปลง)
(จ) หลัก ฐานแสดงกรรมสิท ธิห์ รือ สิท ธิก ารใช้ส ถานที่เก็บ รถ (ถ้ ามีก าร
เปลีย่ นแปลง)
๗๕
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(ช) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน
(๓) ห้างหุน้ ส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุน้ ส่วนจากัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน
เป็ นห้างหุน้ ส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุน้ ส่วนจากัด
(ข) รายชื่อและสัญชาติของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(ค) ภาพถ่ า ยบัต รประจาตัว ประชาชนหรื อ ภาพถ่ ายใบสาคัญ ประจาตัว
คนต่างด้าวของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(ง) สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(จ) รูปถ่ายสานักงานและสถานทีเ่ ก็บรถ ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนติเมตร อย่างละ
๒ รูป (ถ้ามีการเปลีย่ นแปลง)
(ฉ) หลัก ฐานแสดงกรรมสิท ธิห์ รือ สิท ธิก ารใช้ส ถานที่เ ก็บ รถ (ถ้า มีก าร
เปลีย่ นแปลง)
(ช) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน
(๔) บริษทั จากัด หรือบริษทั มหาชนจากัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน
เป็ นบริษทั จากัด หรือบริษทั มหาชนจากัด
(ข) รายชื่อกรรมการของบริษทั จากัด หรือบริษทั มหาชนจากัดทุกคน
(ค) ภาพถ่ า ยบัต รประจาตัว ประชาชนหรื อ ภาพถ่ ายใบสาคัญ ประจาตัว
คนต่างด้าวของกรรมการของบริษทั ทุกคน
(ง) สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษทั ทุกคน
(จ) รายชื่อ และสัญ ชาติ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก คน และจ านวนหุ้ น ที่ผู้ ถื อ หุ้ น
แต่ละคนถือ
(ฉ) สาเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพมิ พ์
(ช) รูปถ่ายสานักงานและสถานทีเ่ ก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนติเมตร
อย่างละ ๒ รูป (ถ้ามีการเปลีย่ นแปลง)
(ซ) หลัก ฐานแสดงกรรมสิท ธิห์ รือ สิท ธิก ารใช้ส ถานที่เก็บ รถ (ถ้า มีก าร
เปลีย่ นแปลง)
(ฌ) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน
(๕) สหกรณ์
(ก) บัญชีรายชื่อสมาชิกของสหกรณ์ ฉบับทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์รบั รอง
(ข) สาเนาหรือภาพถ่ายข้อบังคับของสหกรณ์ (ถ้ามีการเปลีย่ นแปลง)
(ค) รูปถ่ายสานักงานและสถานทีเ่ ก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนติเมตร
๗๖

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

อย่างละ ๒ รูป (ถ้ามีการเปลีย่ นแปลง)
(ง) หลัก ฐานแสดงกรรมสิท ธิห์ รือ สิท ธิก ารใช้ส ถานที่เก็บ รถ (ถ้ ามีก าร
เปลีย่ นแปลง)
(จ) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน
(๖) องค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ องค์การของรัฐบาล หรือตาม
กฎหมายว่าด้วยการนัน้ ๆ
(ก) รูปถ่ายสานักงานและสถานทีเ่ ก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนติเมตร
อย่างละ ๒ รูป (ถ้ามีการเปลีย่ นแปลง)
(ข) หลัก ฐานแสดงกรรมสิท ธิห์ รือ สิท ธิก ารใช้ส ถานที่เก็บ รถ (ถ้ า มีก าร
เปลีย่ นแปลง)
(ค) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน
ข้อ ๖ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลผูใ้ ดประสงค์จะขอต่ออายุ
ใบอนุ ญ าต ให้ ย่ืน ค าขอตามแบบของกรมการขนส่ ง ทางบก พร้อ มด้ว ยใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่งหรือใบแทน
ข้อ ๗ การอนุ ญาตให้ต่ออายุใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งตามกฎกระทรวงนี้
ให้ผอู้ นุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่
ข้อ ๘ ผู้ไ ด้ร ับ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ผู้ ใดประสงค์จ ะขอรับ ใบแทน
ใบอนุ ญาต ให้ย่นื คาขอตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้ วยหลักฐานการรับ
แจ้งความของสถานีตารวจ หรือใบอนุญาตทีช่ ารุดนัน้
การอนุ ญ าตค าขอใบแทนใบอนุ ญ าต ให้ผู้อ นุ ญ าตออกใบอนุ ญ าตตามแบบ
ใบอนุญาตเดิม แต่ให้ระบุคาว่า “ใบแทน” ไว้ทด่ี า้ นหน้าด้วย
ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ แก่นายทะเบียนในการกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะ
ของรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ให้กาหนดลักษณะของรถทีจ่ ะได้รบั อนุ ญาตให้ใช้
ในการประกอบการขนส่งโดยมีสามลักษณะ คือ
(๑) รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสาร
(๒) รถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของ
(๓) รถขนาดเล็ก
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ข้อ ๑๐ รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารตามข้อ ๙ (๑) มี ๗ มาตรฐาน ได้แก่
(๑)๑๐๓ รถที่ใ ช้ใ นการขนส่งผู้โ ดยสารมาตรฐาน ๑ คือ รถปรับ อากาศพิเ ศษ
ซึ่งหมายความว่า
(ก) รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารทีม่ กี ารกาหนดห้องผูโ้ ดยสารเป็ นสัดส่วน
แยกจากห้องผู้ขบั รถ ซึ่งมีคสั ซีเป็ นคัสซีรถโดยสาร มีทางขึน้ ลงด้านข้างหรือที่ด้านท้าย
ของรถ มีแ บบและการจัด วางที่นั ง่ ผู้ โ ดยสารที่ใ ห้ค วามสะดวกสบายกว่ า (ข) โดย
ไม่ กาหนดทีส่ าหรับผู้โดยสารยืน มีเครื่องปรับอากาศ มีทเ่ี ก็บสัมภาระไว้โดยเฉพาะ มีท่ี
สาหรับ เตรีย มอาหารและเครื่อ งดื่ม มีอุ ป กรณ์ ให้เสีย งและประชาสัม พัน ธ์ และมีห้อ ง
สุขภัณฑ์
(ข) รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสาร ซึง่ มีคสั ซีเป็ นคัสซีรถโดยสาร มีทางขึน้ ลง
ด้านข้างหรือทีด่ า้ นท้ายของรถ โดยไม่กาหนดที่สาหรับผูโ้ ดยสารยืน มีเครื่องปรับอากาศ
มีท่เี ก็บสัมภาระไว้โดยเฉพาะ มีท่สี าหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม มีอุปกรณ์ให้เสียง
และประชาสัมพันธ์ และมีหอ้ งสุขภัณฑ์
(๒) รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๒ คือ รถปรับอากาศ ซึง่ หมายความว่า
(ก) รถ ที่ ใ ช้ ใ นการขนส่ ง ผู้ โ ดยสารที่ มี จ านวนที่ นั ง่ เกิ น ๓ ๐ ที่ นั ่ง
โดยไม่กาหนดทีส่ าหรับผู้โดยสารยืน ซึง่ มีคสั ซีเป็ นคัสซีรถโดยสาร มีทางขึน้ ลงด้านข้าง
หรือทีด่ า้ นท้ายของรถ
สาหรับทีเ่ ก็บสัมภาระ ทีส่ าหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ให้
เสียงและประชาสัมพันธ์นัน้ จะมีหรือไม่กไ็ ด้ แต่ไม่มหี อ้ งสุขภัณฑ์
(ข) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจ านวนที่นัง่ เกิน ๓๐ ที่นัง่ และมีท่ี
สาหรับผูโ้ ดยสารยืน ซึง่ คัสซีเป็ นคัสซีรถโดยสาร มีทางขึน้ ลงด้านข้างหรือทีด่ า้ นท้ายของรถ
ส าหรับ ที่ เ ก็ บ สั ม ภาระ อุ ป กรณ์ ให้ เ สี ย งและประชาสั ม พั น ธ์ นั ้น
จะมีหรือไม่กไ็ ด้ แต่ไม่มที ส่ี าหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และห้องสุขภัณฑ์
(ค) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจานวนที่นัง่ ตัง้ แต่ ๒๑ ถึง ๓๐ ที่นัง่
โดยไม่กาหนดทีส่ าหรับผู้โดยสารยืน ซึง่ มีคสั ซีเป็ นคัสซีรถโดยสาร มีทางขึ้นลงด้านข้าง
หรือทีด่ า้ นท้ายของรถ
สาหรับทีเ่ ก็บสัมภาระ ทีส่ าหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ให้
เสียงและประชาสัมพันธ์นนั ้ จะมีหรือไม่กไ็ ด้ แต่ไม่มหี อ้ งสุขภัณฑ์
๑๐๓

ข้อ ๑๐ (๑) แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
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(ง) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจานวนที่นัง่ ตัง้ แต่ ๒๑ ถึง ๓๐ ที่นัง่
และมีทส่ี าหรับผูโ้ ดยสารยืน ซึง่ มีคสั ซีเป็ นคัสซีรถโดยสาร มีทางขึน้ ลงด้านข้างหรือทีด่ า้ นท้าย
ของรถ
ส าหรับ ที่ เ ก็ บ สั ม ภาระ อุ ป กรณ์ ให้ เ สี ย งและประชาสั ม พั น ธ์ นั ้น
จะมีหรือไม่กไ็ ด้ แต่ไม่มที ส่ี าหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และห้องสุขภัณฑ์
(จ) รถที ่ใ ช้ใ นการขนส่ง ผู ้โ ดยสารที ่ม ีจ านวนที ่นั ง่ ไม่เ กิน ๒๐ ที ่นั ง่
โดยไม่กาหนดทีส่ าหรับผูโ้ ดยสารยืน ซึง่ คัสซีจะเป็ นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ ด้ มีทางขึน้ ลง
ด้านข้างหรือทีด่ า้ นท้ายของรถ จะมีทเ่ี ก็บสัมภาระด้วยหรือไม่กไ็ ด้
(๓) รถที่ใช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๓ คือ รถทีไ่ ม่มเี ครื่องปรับอากาศ
ซึง่ หมายความว่า
(ก) รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารที่มจี านวนทีน่ งั ่ ๓๐ ทีน่ ัง่ และมีทส่ี าหรับ
ผูโ้ ดยสารยืน ซึง่ มีคสั ซีเป็ นคัสซีรถโดยสาร มีทางขึน้ ลงด้านข้างหรือทีด่ า้ นท้ายของรถ
ไม่มที เ่ี ก็บสัมภาระ ทีส่ าหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และห้องสุขภัณฑ์
(ข) รถที ่ใ ช้ใ นการขนส่ง ผู ้โ ดยสารที ่ม ีจ านวนที ่นั ง่ เกิน ๓๐ ที ่นั ง่
โดยไม่ กาหนดทีส่ าหรับผูโ้ ดยสารยืน ซึง่ มีคสั ซีเป็ นคัสซีรถโดยสาร มีทางขึน้ ลงด้านข้าง
หรือทีด่ า้ นท้ายของรถ มีทีเ่ ก็บสัม ภาระ แต่ไม่มที ีส่ าหรับ เตรีย มอาหารและเครื่องดื่ม
และห้องสุขภัณฑ์
(ค) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มจี านวนที่นัง่ ตัง้ แต่ ๒๑ ถึง ๓๐ ที่นัง่
และมีท่ีสาหรับ ผู้โดยสารยืน ซึ่งคัสซีจ ะเป็ น คัสซีรถโดยสารหรือ ไม่ ก็ไ ด้ มีท างขึ้น ลง
ด้านข้างหรือที่ดา้ นท้ายของรถ ไม่มที เ่ี ก็บสัมภาระ ที่สาหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
และห้องสุขภัณฑ์
(ง) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจานวนที่นัง่ ตัง้ แต่ ๒๑ ถึง ๓๐ ที่นัง่
โดยไม่กาหนดที่สาหรับผู้โดยสารยืน ซึ่งคัสซีจะเป็ นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ ด้ มีทาง
ขึน้ ลงด้านข้างหรือทีด่ า้ นท้ายของรถ มีทเ่ี ก็บสัมภาระ แต่ไม่มที ส่ี าหรับเตรียมอาหารและ
เครื่องดื่ม และห้องสุขภัณฑ์
(จ) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ มจี านวนที่นัง่ ตัง้ แต่ ๑๓ ถึง ๒๔ ที่นัง่
ซึ่งคัสซีจะเป็ นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ ด้ มีทางขึน้ ลงด้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ
จะกาหนดทีส่ าหรับผูโ้ ดยสารยืนหรือไม่กไ็ ด้ และจะมีทเ่ี ก็บสัมภาระด้วยหรือไม่กไ็ ด้
(ฉ) รถที่ ใ ช้ ใ นการขนส่ ง ผู้ โ ดยสารที่ มี จ านวนที่ นั ง่ ไม่ เ กิ น ๑๒ ที่ นั ง่
โดยไม่กาหนดทีส่ าหรับผู้โดยสารยืน ซึง่ คัสซีจะเป็ นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ ด้ มีทางขึน้ ลง
ด้านข้างหรือทีด่ า้ นท้ายของรถ จะมีทเ่ี ก็บสัมภาระด้วยหรือไม่กไ็ ด้
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(๔)๑๐๔ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๔ คือ รถสองชัน้ ซึ่งคัส ซีเป็ น
คัสซีร ถโดยสาร มีห้องผู้โดยสารทัง้ ชัน้ บนและชัน้ ล่ าง โดยพื้นห้ องผู้โดยสารทัง้ สองชัน้
แยกจากกันอย่างเด็ดขาด มีทางขึน้ ลงชัน้ ล่างอยู่ดา้ นข้าง และมีทางขึน้ ลงชัน้ บนอยู่ภายใน
ตัวรถอย่างน้อยหนึ่งทางซึง่ หมายความว่า
(ก) รถสองชัน้ ปรับอากาศพิเศษ ซึ่งมีแบบและการจั ดวางที่นัง่ ผู้โดยสาร
ทีใ่ ห้ความสะดวกสบายกว่า (ข) โดยไม่กาหนดทีส่ าหรับผูโ้ ดยสารยืน มีเครื่องปรับอากาศ
มีท่เี ก็บสัมภาระไว้โดยเฉพาะ มีท่สี าหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม มีอุปกรณ์ให้เสียง
และประชาสัมพันธ์ และมีหอ้ งสุขภัณฑ์
(ข) รถ สองชั ้น ป รั บ อากาศ ซึ่ ง ไม่ ก าห นดที่ ส าห รั บ ผู้ โ ดยสารยื น
มีเครื่องปรับอากาศ มีทเ่ี ก็บสัมภาระไว้โดยเฉพาะ มีทส่ี าหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
มีอุปกรณ์ให้เสียงและประชาสัมพันธ์ และมีหอ้ งสุขภัณฑ์
(ค) รถ สองชั ้น ป รั บ อากาศ ซึ่ ง ไม่ ก าห นดที่ ส าห รั บ ผู้ โ ดยสารยื น
มีเครื่องปรับอากาศ แต่ไม่มหี อ้ งสุขภัณฑ์
สาหรับทีเ่ ก็บสัมภาระ ทีส่ าหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ให้
เสียงและประชาสัมพันธ์นนั ้ จะมีหรือไม่กไ็ ด้
(ง) รถสองชัน้ ปรับ อากาศ ซึ่งชัน้ ล่างก าหนดให้มีท่ีสาหรับ ผู้โดยสารยืน
มีเครื่องปรับอากาศ แต่ไม่มที ส่ี าหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และห้องสุขภัณฑ์
สาหรับ ที่เก็บ สัม ภาระ อุ ป กรณ์ ให้เสีย งและประชาสัม พัน ธ์นั น้ จะมี
หรือไม่กไ็ ด้
(จ) รถสองชัน้ ที่ไม่ มีเครื่อ งปรับ อากาศ ซึ่งชัน้ ล่ างก าหนดให้มีท่ีสาหรับ
ผูโ้ ดยสารยืน ไม่มที เ่ี ก็บสัมภาระ ทีส่ าหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และห้องสุขภัณฑ์
(ฉ) รถสองชัน้ ทีไ่ ม่มเี ครื่องปรับอากาศ ซึง่ ไม่กาหนดให้มที ส่ี าหรับผูโ้ ดยสาร
ยืน มีทเ่ี ก็บสัมภาระ แต่ไม่มที ส่ี าหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และห้องสุขภัณฑ์
(๕) รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๕ คือ รถพ่วงซึง่ หมายความว่า
(ก) รถพ่วงปรับอากาศ ซึง่ ไม่มแี รงขับเคลื่อนในตัวเอง จาเป็ นต้องใช้รถอื่น
ลากจูง และน้ า หนัก รถรวมน้ า หนัก บรรทุก ทัง้ หมดลงบนเพลาล้อ สมบูร ณ์ใ นตัว เอง
ซึ่งมีคสั ซีเป็ นคัสซีรถโดยสาร มีทางขึน้ ลงด้านข้าง จะกาหนดให้มที ่สี าหรับผู้โดยสารยืน
ที่เก็บสัมภาระ ทีส่ าหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ให้เสียงและประชาสัมพันธ์
และห้องสุขภัณฑ์หรือไม่กไ็ ด้
๑๐๔

ข้อ ๑๐ (๔) แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๘๐

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

(ข) รถพ่ ว งที่ ไ ม่ มี เ ครื่ อ งปรับ อากาศ ซึ่ ง ไม่ มี แ รงขับ เคลื่ อ นในตั ว เอง
จาเป็ น ต้ องใช้รถอื่น ลากจู งและน้ าหนัก รถรวมน้ าหนัก บรรทุ ก ทัง้ หมดลงบนเพลาล้อ
สมบูรณ์ ในตัวเอง ซึ่งมีคสั ซีเป็ นคัสซีรถโดยสาร มีทางขึ้นลงด้านข้าง จะกาหนดให้มีท่ี
สาหรับผู้โดยสารยืน ที่เก็บสัม ภาระ ที่สาหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และอุปกรณ์
ให้เสียงและประชาสัมพันธ์หรือไม่กไ็ ด้
(๖) รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๖ คือ รถกึง่ พ่วง ซึง่ หมายความว่า
(ก) รถกึง่ พ่วงปรับอากาศซึ่งมีสองตอน ตอนท้ายมีเพลาล้อชุดเดียวนามา
ต่อ พ่ว งกับ ตอนหน้า ทาให้ม ที างเดิน ติด ต่อ ถึง กัน ได้ ซึ่ง มีค สั ซีเป็ น คัส ซีร ถโดยสาร
มีทางขึน้ ลงด้านข้าง จะกาหนดให้มที ส่ี าหรับผูโ้ ดยสารยืน ทีเ่ ก็บสัมภาระ ทีส่ าหรับเตรียม
อาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ให้เสียงและประชาสัมพันธ์ และห้องสุขภัณฑ์หรือไม่กไ็ ด้
(ข) รถกึ่ง พ่วงไม่ม ีเ ครื่อ งปรับ อากาศซึ่งมีสองตอน ตอนท้ายมีเพลาล้อ
ชุดเดียวนามาต่ อพ่วงกับตอนหน้า ทาให้มที างเดินติดต่ อถึงกันได้ ซึ่งมีคสั ซีเป็ น คัสซี
รถโดยสาร มีทางขึน้ ลงด้านข้าง ทีส่ าหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และห้องสุขภัณฑ์
จะก าหนดให้ มี ท่ี ส าหรับ ผู้ โ ดยสารยื น ที่ เ ก็ บ สัม ภาระ และอุ ป กรณ์ ให้ เ สีย งและ
ประชาสัมพันธ์หรือไม่กไ็ ด้
(๗) รถที่ใ ช้ใ นการขนส่ง ผู้โ ดยสารมาตรฐาน ๗ คือ รถโดยสารเฉพาะกิจ
ซึ่ง หมายความว่า รถซึง่ ส่วนทีใ่ ช้ในการขนส่งผู้โดยสารมีลกั ษณะพิเศษเพื่อใช้ในกิจการ
ใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งคัสซีจะเป็ นคัสซีรถโดยสารหรือไม่ก็ได้ เช่น รถพยาบาล
รถบริการซ่อ มบารุงรัก ษา รถบริการถ่ายทอดวิท ยุห รือ โทรทัศน์ รถบริก ารไปรษณีย์
รถบริการธนาคาร รถบริการทางการแพทย์ รถบริการในท่าอากาศยาน เป็ นต้น
ข้อ ๑๑ รถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของตามข้อ ๙ (๒) มี ๙ ลักษณะ ได้แก่
(๑) รถที่ใ ช้ใ นการขนส่ง สัต ว์ห รือ สิง่ ของลัก ษณะ ๑ คือ รถกระบะบรรทุ ก
ซึ่ง หมายความว่า รถซึ่งส่วนที่ใช้ในการบรรทุกมีลกั ษณะเป็ นกระบะ โดยจะมีหลังคา
หรือ ไม่ ก็ได้ รถที่มีเครื่องทุ่ น แรงสาหรับ ยกสิ่งของที่จะบรรทุ ก ในกระบะนัน้ ๆ รถที่มี
กระบะบรรทุกสามารถยกเท และให้หมายความรวมถึงรถซึง่ ส่วนทีใ่ ช้บรรทุกไม่มดี า้ นข้าง
หรือด้านท้าย
(๒) รถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของลักษณะ ๒ คือ รถตูบ้ รรทุก ซึง่ หมายความว่า
รถซึง่ ส่วนทีใ่ ช้ในการบรรทุกมีลกั ษณะเป็ นตูท้ บึ มีหลังคาถาวร ตัวถังบรรทุกกับห้องผูข้ บั รถ
จะเป็ นตอนเดียวกันหรือแยกกันและจะมีบานประตูปิดเปิ ดสาหรับการบรรทุกทีด่ า้ นข้าง
หรือด้านท้ายก็ได้
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(๓) รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของลักษณะ ๓ คือ รถบรรทุกของเหลว
ซึ่งหมายความว่า รถซึง่ ส่วนทีใ่ ช้ในการบรรทุกมีลกั ษณะเป็ นถังสาหรับบรรทุกของเหลว
ตามความเหมาะสมกับของเหลวทีบ่ รรทุกนัน้
(๔) รถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของลักษณะ ๔ คือ รถบรรทุกวัสดุอนั ตราย
ซึง่ หมายความว่า รถซึง่ ส่วนทีใ่ ช้ในการบรรทุกมีลกั ษณะเฉพาะ เพื่อใช้ในการบรรทุกวัสดุ
อันตราย เช่น น้ามันเชือ้ เพลิง ก๊าซเหลว สารเคมี วัตถุระเบิด วัสดุไวไฟ เป็ นต้น
(๕) รถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัต ว์ห รือสิง่ ของลัก ษณะ ๕ คือ รถบรรทุกเฉพาะกิจ
ซึง่ หมายความว่า รถซึง่ ส่วนทีใ่ ช้ในการบรรทุกมีลกั ษณะพิเศษ เพื่อใช้ในกิจการใดกิจการ
หนึ่ งโดยเฉพาะ เช่น รถบรรทุ กขวดเครื่องดื่ม รถบรรทุก ขยะมูลฝอย รถผสมซีเมนต์
รถบรรทุกเครื่องราดยาง รถบรรทุกเครื่องทุ่นแรง เป็ นต้น
(๖) รถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของลักษณะ ๖ คือ รถพ่วง ซึง่ หมายความว่า
รถที่ไม่มแี รงขับเคลื่อนในตัวเอง จาเป็ นต้องใช้รถอื่นลากจูง และน้ าหนักรถรวมน้ าหนั ก
บรรทุกทัง้ หมดลงบนเพลาล้อสมบูรณ์ในตัวเอง
(๗) รถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของลักษณะ ๗ คือ รถกึง่ พ่วง ซึง่ หมายความว่า
รถที่ไม่มแี รงขับเคลื่อนในตัวเอง จาเป็ นต้องใช้รถอื่นลากจูง และน้ าหนักรถรวมน้ าหนัก
บรรทุกบางส่วนเฉลีย่ ลงบนเพลาล้อของรถคันลากจูง
(๘) รถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของลักษณะ ๘ คือ รถกึง่ พ่วงบรรทุกวัสดุยาว
ซึง่ หมายความว่า รถกึง่ พ่วงทีม่ ลี กั ษณะเพื่อใช้บรรทุกสิง่ ของทีม่ คี วามยาวโดยมีโครงโลหะ
ทีส่ ามารถปรับความยาวของช่วงล้อระหว่างรถลากจูงกับรถกึง่ พ่วงได้
(๙) รถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของลักษณะ ๙ คือ รถลากจูง ซึง่ หมายความว่า
รถที่มีลกั ษณะเป็ น รถสาหรับ ลากจูงรถพ่วง รถกึ่งพ่ วง และรถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว
โดยเฉพาะ
ข้อ ๑๒ รถขนาดเล็กตามข้อ ๙ (๓) ได้แก่ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและ
สิง่ ของรวมกัน ซึ่งคัสซีจะเป็ นคัสซีรถโดยสารหรือไม่กไ็ ด้ และอาจมีทางขึน้ ลงด้ านข้าง
หรือที่ด้านท้ายของรถ ที่นัง่ จานวนไม่เกิน ๒๐ ที่นัง่ โดยไม่กาหนดที่สาหรับผู้โดยสาร
และมีทส่ี าหรับบรรทุกสิง่ ของรวมไปกับผูโ้ ดยสาร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔
ร้อยตารวจโท ชาญ มนูธรรม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ปฏิบตั ริ าชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
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ขส.บ. ๑๒ ก.
(ครุฑ)
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทาง
ด้วยรถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสาร
ใบอนุญาตที่ ..................... / ...................................
นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ ...........................................................................................
สานักงานชือ่ ................................................. อยู่เลขที่ .......................... ตรอก/ซอย .......................
ถนน ..................................................... หมูท่ ่ี .................... ตาบล/แขวง ........................................
อาเภอ/เขต ................................................................................... จังหวัด ........................................
มีสทิ ธิประกอบการขนส่งประจาทาง ในเส้นทาง ...................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้มอี ายุ ๗ ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ ......................... เดือน ..................... พ.ศ. ................
ถึง วันที่ ...................... เดือน ......................................... พ.ศ. .............
โดยให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และเงือ่ นไขทีน่ ายทะเบีย นกาหนดตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในใบอนุญาตนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ....... เดือน ................................ พ.ศ. ..............
.................................................
นายทะเบียน
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๒
เงือ่ นไข
(๑) จานวนรถ
ผู้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ต้อ งใช้ร ถที่ม ลี กั ษณะตามที่กาหนดไว้ข ้อ ๓
มีจานวนอย่างน้อย ..................... คัน อย่างมาก ........................ คัน
(๒) สิทธิในรถ
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งต้องมีกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองในรถที่ใช้ใน
การขนส่ง
(๓) ลักษณะ ชนิด ขนาด สีของรถ และเครือ่ งหมาย
(ก) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องใช้รถ
ลักษณะ ....................................................................................... จานวน ................................. คัน
ลักษณะ ....................................................................................... จานวน ................................. คัน
ลักษณะ ....................................................................................... จานวน ................................. คัน
ลักษณะ ....................................................................................... จานวน ................................. คัน
ลักษณะ ....................................................................................... จานวน ................................. คัน
(ข) ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้ส ี ....................................... เป็ นสีตวั ถังรถ
(ค) ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งใช้เครื่องหมายตามแบบทีแ่ นบท้ายใบอนุญาต
เป็ นเครือ่ งหมายทีต่ อ้ งให้ปรากฏประจารถทุกคัน โดยแสดงไว้ทด่ี า้ นนอกตัวรถทัง้ สองข้าง
(๔) จานวนทีน่ งั ่ เกณฑ์น้าหนักบรรทุก และวิธกี ารบรรทุก
(ก) รถที่นามาใช้ในการขนส่งแต่ละคัน ต้องมีจานวนทีน่ ัง่ และหรือที่สาหรับผูโ้ ดยสารยืน
ตามทีก่ รมการขนส่งทางบกกาหนด
(ข) วิธกี ารบรรทุกให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
กาหนด
(๕) จานวนผูป้ ระจารถ
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องมีผปู้ ระจารถอย่างน้อยดังนี้
(ก) ผูข้ บั รถ ....................................... คน (ค) นายตรวจ ...................................... คน
(ข) ผูเ้ ก็บค่าโดยสาร ......................... คน (ง) ผูบ้ ริการ ......................................... คน
(๖) มาตรฐานบริการ
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องบริการโดยมีมาตรฐานดังนี้
(ก) ..........................................................
(ข) ..........................................................
(ค) ..........................................................

๘๔

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

๓
(๗) เวลาทางานประจาวัน
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งต้องเปิ ดทางานประจาวันทีส่ านักงานใหญ่และหรือ
สานักงานสาขา ตัง้ แต่เวลา .................................... น. ปิ ดเวลา ............................. น. เป็ นอย่างน้อย
เว้นวัน .....................................
(๘) สถานทีเ่ ก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องมีสถานทีเ่ ก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถดังนี้
(ก) สถานทีเ่ ก็บรถตัง้ อยู่ท่ี ...........................................................................................
...........................................................................................................................................................
(ข) สถานทีซ่ ่อมและบารุงรักษารถตัง้ อยู่ท่ี ....................................................................
...........................................................................................................................................................
(๙) เงือ่ นไขอืน่ ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

๘๕

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

๔
ลาดับที่ รายการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและหรือรายละเอียดในใบอนุญาต วัน/เดือน/ปี ลงชื่อนายทะเบียน

๘๖

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

๕
คาเตือน
(๑) ผู้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ผู้ใด ไม่ป ฏิบ ตั ิต ามเงื่อ นไขหลัง ใบอนุ ญ าตนี้
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และอาจถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตตามมาตรา ๔๖
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ด เพิม่ ลด หรือยกเว้นค่าขนส่ง หรือค่าบริการ
โดยไม่ไ ด้ร บั อนุ ญ าตจากคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิก ารขนส่ ง ทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
(๓) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ด ใช้หรือยอมให้บุคคลอื่นใช้รถทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต
ทาการขนส่ งนอกเส้นทาง โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตเป็ น หนังสือ จากนายทะเบีย น หรือ ผู้ซ่ึงนายทะเบีย น
มอบหมายตามมาตรา ๓๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มี ค วามผิ ด
ต้องระวางโทษปรับคันละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ วัน จนกว่าจะปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
(๔) ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งประจาทางผู้ ใด ไม่ใช้รถในการประกอบการขนส่ง
ตามจานวนทีก่ าหนดไว้เป็ นเงือ่ นไขในใบอนุ ญาตตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับตามจานวนรถที่ขาดคันละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ วัน
จนกว่าจะปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
(๕) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ด ใช้รถผิดประเภทตามทีร่ ะบุไว้ในใบอนุญาตโดย
ไม่ ไ ด้ ร ับ อนุ ญ าตเป็ นหนั ง สือ จากนายทะเบี ย น เป็ นครัง้ คราวตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม แห่ ง
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
(๖) ผู้ได้ร บั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่แสดงใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ง หรือ
ใบแทนใบอนุ ญ าตไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ต ัง้ ส านั ก งานของผู้ไ ด้ร ับ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๔๒ แห่ ง
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๗) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ด ไม่ปิดประกาศเส้นทางทีใ่ ช้ในการประกอบการ
ขนส่ ง อัต ราค่ าขนส่ งและค่ าบริก าร สถานที่ห ยุ ด และจอดเพื่อ ขนถ่ ายผู้โดยสาร ที่ท่รี ถจะต้อ งหยุ ด
ในระหว่างเส้นทาง เวลาและจานวนเทีย่ วของการเดินรถไว้ ณ ทีซ่ ่งึ อธิบดีกาหนดตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

๘๗

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

๖
(๘) ผู ้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ผู้ใ ด ไม่ย ื่น คาขอรับ ใบแทนใบอนุ ญ าตต่ อ
นายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่ วนั ที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดในสาระส าคัญ
ของใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๔๓ แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีค วามผิด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๙) ผู้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ผู้ ใด ไม่ส่ ง คืน ใบอนุ ญ าตที่ถูก สั ่งเพิก ถอนต่ อ
นายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีถ่ ูกเพิกถอนใบอนุ ญาตตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๑๐) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ด เลิกประกอบการขนส่งในระหว่างทีใ่ บอนุญาต
ยังไม่ส้นิ อายุ โดยไม่แจ้งความประสงค์เป็ นหนังสือให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
ก่อนวัน เลิกประกอบการขนส่งตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
(๑๑) ผู้ได้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ งผู้ใด มีค วามประสงค์จะขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าต
ต้ อ งยื่ น ค าขอก่ อ นใบอนุ ญ าตสิ้น อายุ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒๐ วัน ตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห่ ง
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(๑๒) ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ด เลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้ว โดยไม่แ จ้งเป็ น
หนังสือให้นายทะเบียนทราบ และไม่นาแผ่น ป้ ายเลขทะเบีย นรถคืน แก่น ายทะเบีย นภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วนั ทีเ่ ลิกใช้รถนัน้ ตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๘๘

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

ขส.บ. ๑๒ ข.
(ครุฑ)
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทาง
ด้วยรถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของ
ใบอนุญาตที่ ........................... / ...........................
นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ ...........................................................................................
สานักงานชือ่ ......................................... อยู่เลขที่ .............................. ตรอก/ซอย ...........................
ถนน .............................................. หมูท่ ่ี .......................................... ตาบล/แขวง ..........................
อาเภอ/เขต ............................................................................. จังหวัด ..............................................
มีสทิ ธิประกอบการขนส่งประจาทาง ในเส้นทาง ...................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้มอี ายุ ๗ ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ ......................... เดือน ....................... พ.ศ. ..............
ถึงวันที่ ................. เดือน ...................................... พ.ศ. ............
โดยให้ปฏิบตั ิต ามกฎหมายและเงื่อนไขที่นายทะเบีย นกาหนดตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในใบอนุญาตนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ............................ เดือน .......................... พ.ศ. ........................
.................................................
นายทะเบียน

๘๙

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

๘
เงือ่ นไข
(๑) จานวนรถ
ผู้ไ ด้ร ับ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ต้อ งใช้ร ถที่ม ีล ัก ษณะตามที่กาหนดไว้ข ้อ ๓
มีจานวนอย่างน้อย .............................. คัน อย่างมาก ................................ คัน
(๒) สิทธิในรถ
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งต้องมีกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองในรถทีใ่ ช้ใน
การขนส่ง
(๓) ลักษณะ ชนิด ขนาด สีของรถ และเครือ่ งหมาย
(ก) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องใช้รถ
ลักษณะ ..................................................................................... จานวน ................................... คัน
ลักษณะ ..................................................................................... จานวน ................................... คัน
ลักษณะ ..................................................................................... จานวน ................................... คัน
ลักษณะ ..................................................................................... จานวน ................................... คัน
ลักษณะ ..................................................................................... จานวน ................................... คัน
(ข) ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้ส ี ...................................... เป็ นสีตวั ถังรถ
(ค) ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งใช้เครือ่ งหมายตามแบบทีแ่ นบท้ายใบอนุญาต
เป็ นเครือ่ งหมายทีต่ อ้ งให้ปรากฏประจารถทุกคัน โดยแสดงไว้ทด่ี า้ นนอกตัวรถทัง้ สองข้าง
(๔) เกณฑ์น้าหนักบรรทุกและวิธกี ารบรรทุก
(ก) รถที่นามาใช้ในการขนส่งแต่ ล ะคัน เมื่อบรรทุกสัตว์และหรือ สิง่ ของ ต้องมีน้ าหนัก
รวมกันไม่เกินเกณฑ์ตามทีท่ างราชการกาหนด
(ข) วิธกี ารบรรทุกให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
กาหนด
(๕) จานวนผูป้ ระจารถ
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องมีผปู้ ระจารถอย่างน้ อยดังนี้
(ก) ผูข้ บั รถ .................... คน
(ข) ผูบ้ ริการ ................... คน
(๖) มาตรฐานบริการ
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องบริการโดยมีมาตรฐานดังนี้
(ก) ...............................................................................................
(ข) ...............................................................................................
(ค) ...............................................................................................

๙๐

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

๙
(๗) เวลาทางานประจาวัน
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งต้องเปิ ดทางานประจาวันทีส่ านักงานใหญ่และหรือ
สานักงานสาขา ตัง้ แต่เวลา ............................................. น. ปิ ดเวลา ............................................ น.
เป็ นอย่างน้อย เว้นวัน .....................................................
(๘) สถานทีเ่ ก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องมีสถานทีเ่ ก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถดังนี้
(ก) สถานทีเ่ ก็บรถตัง้ อยู่ท่ี ...........................................................................................
...........................................................................................................................................................
(ข) สถานทีซ่ ่อมและบารุงรักษารถตัง้ อยู่ท่ี ....................................................................
...........................................................................................................................................................
(๙) เงือ่ นไขอืน่ ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

๙๑

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

๑๐
ลาดับที่

รายการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและหรือรายละเอียดในใบอนุญาต วัน/เดือน/ปี ลงชื่อนายทะเบียน

๙๒

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

๑๑
คาเตือน
(๑) ผู้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ผู้ใด ไม่ป ฏิบ ตั ิต ามเงื่อ นไขหลัง ใบอนุ ญ าตนี้
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และอาจถูกเพิกถอนใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๔๖
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ด เพิม่ ลด หรือยกเว้นค่าขนส่ง หรือ ค่าบริการ
โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
(๓) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ใช้หรือยอมให้บุคคลอื่นใช้รถทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต
ทาการขนส่ งนอกเส้นทาง โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตเป็ น หนังสือ จากนายทะเบีย น หรือ ผู้ซ่ึงนายทะเบีย น
มอบหมายตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับคันละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ วัน จนกว่าจะปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
(๔) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ด ไม่ใช้รถในการประกอบการขนส่งตามจานวนที่
กาหนดไว้เป็ นเงือ่ นไขในใบอนุ ญาตตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มีความผิดต้องระวางโทษปรับตามจานวนรถทีข่ าดคันละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ วัน จนกว่าจะปฏิบตั ิ
ให้ถูกต้อง
(๕) ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ใช้รถผิดประเภทตามที่ระบุไว้ในใบอนุ ญาต
โดยไม่ ไ ด้ร ับ อนุ ญ าตเป็ นหนั งสือ จากนายทะเบีย นเป็ นครัง้ คราวตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม แห่ ง
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
(๖) ผู้ได้ร บั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่แสดงใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งหรือ
ใบแทนใบอนุ ญ าตไว้ใ นที่เปิ ด เผย ณ ที่ต ัง้ ส านัก งานของผู้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๔๒ แห่ ง
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๗) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ด ไม่ปิดประกาศเส้นทางทีใ่ ช้ในการประกอบการ
ขนส่ง อัตราค่าขนส่งและค่าบริการ สถานที่หยุดและจอดเพื่อขนถ่ายสัตว์หรือสิง่ ของที่รถจะต้องหยุด
ในระหว่างเส้นทาง เวลาและจานวนเทีย่ วของการเดินรถไว้ ณ ทีซ่ ่งึ อธิบดีกาหนดตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๘) ผู ้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ผู้ใ ด ไม่ย ื่น คาขอรับ ใบแทนใบอนุ ญ าตต่ อ
นายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญของ
ใบอนุ ญาตตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

๙๓

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

๑๒
(๙) ผู้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ผู้ใด ไม่ส่ ง คืน ใบอนุ ญ าตที่ถูก สั ่งเพิก ถอนต่ อ
นายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีถ่ ูกสังเพิ
่ กถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๑๐) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ด เลิกประกอบการขนส่งในระหว่างทีใ่ บอนุญาต
ยังไม่ส้นิ อายุ โดยไม่แจ้งความประสงค์เป็ นหนังสือ ให้น ายทะเบียนทราบล่วงหน้า ไม่น้ อยกว่า ๙๐ วัน
ก่อนวัน เลิกประกอบการขนส่งตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๑๑) ผู้ได้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ งผู้ใด มีค วามประสงค์จะขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าต
ต้ อ งยื่ น ค าขอก่ อ นใบอนุ ญ าตสิ้น อายุ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒๐ วัน ตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห่ ง
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(๑๒) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผู้ใด เลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้ วโดยไม่แจ้งเป็ น
หนังสือให้นายทะเบียนทราบ และไม่นาแผ่น ป้ ายเลขทะเบีย นรถคืน แก่น ายทะเบีย นภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วนั ทีเ่ ลิกใช้รถนัน้ ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๙๔

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

ขส.บ. ๑๒ ค.
(ครุฑ)
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ด้วยรถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสาร
ใบอนุญาตที่ ....................... / ...............................
นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ ...........................................................................................
สานักงานชือ่ ......................................................... อยู่เลขที่ ...................... ตรอก/ซอย ...................
ถนน ................................ หมูท่ ่ี ...................... ตาบล/แขวง ...........................................................
อาเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ............................. มีสทิ ธิประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทาง ใบอนุญาตฉบับนี้ให้มอี ายุ ๕ ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ ............ เดือน ........................................
พ.ศ. ................ ถึงวันที่ ................ เดือน ....................... พ.ศ. ...............
โดยให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและเงือ่ นไขที่นายทะเบีย นกาหนดตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในใบอนุญาตนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ................... เดือน .................................. พ.ศ. ........................
...................................................
นายทะเบียน

๙๕

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

๑๔
เงือ่ นไข
(๑) จานวนรถ
ผู้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ งต้อ งใช้ร ถที่ม ีล ัก ษณะตามที่ก าหนดไว้ใน (๒)
จานวนไม่เกิน ..................... คัน
(๒) ลักษณะ ชนิด ขนาดของรถ และเครือ่ งหมาย
(ก) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องใช้รถ
ลักษณะ ............................................................................. จานวน ............................................ คัน
ลักษณะ ............................................................................. จานวน ............................................ คัน
ลักษณะ ............................................................................. จานวน ............................................ คัน
ลักษณะ ............................................................................. จานวน ............................................ คัน
ลักษณะ ............................................................................. จานวน ............................................ คัน
(ข) ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้เครือ่ งหมายตามแบบทีแ่ นบท้ายใบอนุญาต
เป็ นเครือ่ งหมายทีต่ อ้ งให้ปรากฏประจารถทุกคัน โดยแสดงไว้ทด่ี า้ นนอกตัวรถทัง้ สองข้าง
(๓) จานวนทีน่ งั ่ เกณฑ์น้าหนักบรรทุกและวิธกี ารบรรทุก
(ก) รถทีน่ ามาใช้ในการขนส่งแต่ละคันต้องมีจานวนทีน่ งั ่ และหรือที่สาหรับผูโ้ ดยสารยืน
ตามทีก่ รมการขนส่งทางบกกาหนด
(ข) วิธีก ารบรรทุ ก ให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ท่ี ค ณะกรรมการควบคุ ม การขนส่ ง
ทางบกกลางกาหนด
(๔) จานวนผูป้ ระจารถ
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องมีผปู้ ระจารถในเส้นทางอย่างน้อยดังนี้
(ก) ผูข้ บั รถ ........................................... คน
(ข) ผูบ้ ริการ .......................................... คน
(๕) ท้องทีท่ ท่ี าการขนส่ง
ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งทาการขนส่งในท้องทีด่ งั นี้ .................................
...........................................................................................................................................................
(๖) มาตรฐานบริการ
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องบริการโดยมีมาตรฐานดังนี้
(ก) ........................................................
(ข) ........................................................
(ค) ........................................................

๙๖

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

๑๕
(๗) สถานทีห่ ยุดและจอดเพือ่ ขนถ่ายผูโ้ ดยสาร
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องให้รถหยุดและจอด .........................................
...........................................................................................................................................................
(๘) สถานทีเ่ ก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องมีสถานทีเ่ ก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถดังนี้
(ก) สถานทีเ่ ก็บรถตัง้ อยู่ท่ี ...........................................................................................
...........................................................................................................................................................
(ข) สถานทีซ่ ่อมและบารุงรักษารถตัง้ อยู่ท่ี ....................................................................
...........................................................................................................................................................
(๙) เงือ่ นไขอืน่ ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

๙๗

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

๑๖
ลาดับที่

รายการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและหรือรายละเอียดในใบอนุญาต วัน/เดือน/ปี ลงชื่อนายทะเบียน

๙๘

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

๑๗
คาเตือน
(๑) ผู้ไ ด้ร ับ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ผู้ใ ด ไม่ป ฏิบ ัต ิต ามเงื่ อ นไขหลัง ใบอนุ ญ าต
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และอาจถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตตามมาตรา ๔๖
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ด เพิม่ ลด หรือยกเว้นค่าขนส่ง หรือ ค่าบริการ
โดยไม่ไ ด้ร บั อนุ ญ าตจากคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิก ารขนส่ ง ทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
(๓) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ด ใช้หรือยอมให้บุคคลอื่นใช้รถทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต
ทาการขนส่ งนอกเส้นทาง โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตเป็ น หนังสือ จากนายทะเบีย น หรือ ผู้ซ่ึงนายทะเบีย น
มอบหมายตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับ
คันละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ วัน จนกว่าจะปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
(๔) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางผูใ้ ด กระทาการขนส่งอันมีลกั ษณะ
เช่น เดีย วหรือ คล้ายกับผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งประจาทาง หรือ มีล กั ษณะเป็ น การแย่ ง
ผลประโยชน์ ก ับ ผู้ไ ด้ร ับ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ประจ าทางในเส้น ทางที่ผู้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่งประจาทางได้รบั อนุ ญ าตตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญ ญัต กิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับตัง้ แต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ใช้รถผิดประเภทตามที่ระบุไว้ในใบอนุ ญาต
โดยไม่ ไ ด้ร ับ อนุ ญ าตเป็ นหนั งสือ จากนายทะเบีย นเป็ นครัง้ คราวตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม แห่ ง
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
(๖) ผู้ได้ร บั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่แสดงใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งหรือ
ใบแทนใบอนุ ญ าตไว้ในที่เปิ ด เผย ณ ที่ต ัง้ ส านั ก งานของผู้ไ ด้ร ับ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๔๒ แห่ ง
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๗) ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ งผู้ใด ไม่ปิดประกาศอัตราค่าขนส่งและค่าบริการ
สถานที่ห ยุดและจอดเพื่อขนถ่ ายผู้โดยสารไว้ ณ ที่ซ่ึงอธิบดีกาหนดตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๘) ผู ้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ผู้ใ ด ไม่ย ื่ น คาขอรับ ใบแทนใบอนุ ญ าตต่ อ
นายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญของ
ใบอนุ ญาตตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

๙๙

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

๑๘
(๙) ผู้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ผู้ใด ไม่ส่ ง คืน ใบอนุ ญ าตที่ถูก สั ่งเพิก ถอนต่ อ
นายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีถ่ ูกสังเพิ
่ กถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๑๐) ผู้ได้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ งผู้ใด มีค วามประสงค์จะขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าต
ต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุ ญาตสิ้นอายุ ตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห่ งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
(๑๑) ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผู้ใด เลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้วโดยไม่แจ้งเป็ น
หนังสือให้นายทะเบียนทราบ และไม่นาแผ่น ป้ ายเลขทะเบีย นรถคืน แก่น ายทะเบีย นภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วนั ที่เลิกใช้รถนัน้ ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๐๐

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

ขส.บ. ๑๒ ง.
(ครุฑ)
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ด้วยรถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของ
ใบอนุญาตที่ ....................... / ...............................
นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ ...........................................................................................
สานักงานชือ่ ........................................... อยู่เลขที่ ............................ ตรอก/ซอย ...........................
ถนน ................................................. หมูท่ ่ี ........................... ตาบล/แขวง ......................................
อาเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ..................................... มีสทิ ธิประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทาง ใบอนุญาตฉบับนี้ให้มอี ายุ ๕ ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ .............. เดือน ............. พ.ศ. ..............
ถึงวันที่ ......... เดือน ........................................ พ.ศ. ............
โดยให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและเงือ่ นไขทีน่ ายทะเบีย นกาหนดตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในใบอนุญาตนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ......................... เดือน ............................ พ.ศ. ...................
.......................................................
นายทะเบียน

๑๐๑

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

๒๐
เงือ่ นไข
(๑) จานวนรถ
ผูไ้ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ต้อ งใช้ร ถทีม่ ลี กั ษณะตามทีก่ าหนดไว้ข อ้ ๒
จานวนไม่เกิน .............................. คัน
(๒) ลักษณะ ชนิด ขนาดของรถ และเครือ่ งหมาย
(ก) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องใช้รถ
ลักษณะ ..................................................................................... จานวน ................................... คัน
ลักษณะ ..................................................................................... จานวน ................................... คัน
ลักษณะ ..................................................................................... จานวน ................................... คัน
ลักษณะ ..................................................................................... จานวน ................................... คัน
ลักษณะ ..................................................................................... จานวน ................................... คัน
(ข) ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งใช้เครือ่ งหมายตามแบบทีแ่ นบท้ายใบอนุญาต
เป็ นเครือ่ งหมายทีต่ อ้ งให้ปรากฏประจารถทุกคัน โดยแสดงไว้ทด่ี า้ นนอกตัวรถทัง้ สองข้าง
(๓) เกณฑ์น้าหนักบรรทุกและวิธกี ารบรรทุก
(ก) รถที่น ามาใช้ในการขนส่ งแต่ ละคัน เมื่อ บรรทุกสัต ว์และหรือสิง่ ของ ต้อ งมีน้ าหนัก
รวมกันไม่เกินเกณฑ์ตามทีท่ างราชการกาหนด
(ข) วิธกี ารบรรทุกให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
กาหนด
(๔) จานวนผูป้ ระจารถ
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องมีผปู้ ระจารถอย่างน้อยดังนี้
(ก) ผูข้ บั รถ .......................... คน
(ข) ผูบ้ ริการ ......................... คน
(๕) ท้องทีท่ ท่ี าการขนส่ง
ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งทาการขนส่งในท้องทีด่ งั นี้ .................................
...........................................................................................................................................................
(๖) มาตรฐานบริการ
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องบริการโดยมีมาตรฐานดังนี้
(ก) ............................................................
(ข) ............................................................
(ค) ............................................................

๑๐๒

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

๒๑
(๗) สถานทีห่ ยุดและจอดเพือ่ ขนถ่ายสัตว์หรือสิง่ ของ
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องให้รถหยุดและจอดเพื่อขนถ่ายสัตว์หรือสิง่ ของ
ณ สถานทีด่ งั นี้ ...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(๘) สถานทีเ่ ก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องมีสถานทีเ่ ก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถดังนี้
(ก) สถานทีเ่ ก็บรถตัง้ อยู่ท่ี ............................................................................................
...........................................................................................................................................................
(ข) สถานทีซ่ ่อมและบารุงรักษารถตัง้ อยู่ท่ี ....................................................................
...........................................................................................................................................................
(๙) เงือ่ นไขอืน่ ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

๑๐๓

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

๒๒
ลาดับที่

รายการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและหรือรายละเอียดในใบอนุญาต

๑๐๔

วัน/เดือน/ปี ลงชื่อนายทะเบียน

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

๒๓
คาเตือน
(๑) ผู้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ผู้ใด ไม่ป ฏิบ ตั ิต ามเงื่อ นไขหลัง ใบอนุ ญ าตนี้
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และอาจถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตตามมาตรา ๔๖
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ด เพิม่ ลด หรือยกเว้นค่าขนส่ง หรือ ค่าบริการ
โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
(๓) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ด ใช้หรือยอมให้บุคคลอื่นใช้รถทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต
ทาการขนส่งนอกท้องที่ทไี่ ด้รบั อนุ ญาต โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากนายทะเบีย น หรือผูซ้ ึ่ง
นายทะเบียนมอบหมายตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิด
ต้องระวางโทษปรับคันละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ วัน จนกว่าจะปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
(๔) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางผูใ้ ด กระทาการขนส่งอันมีลกั ษณะ
เช่น เดีย วหรือ คล้ายกับผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งประจาทาง หรือ มีล กั ษณะเป็ น การแย่ ง
ผลประโยชน์ ก ับ ผู้ไ ด้ร ับ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ประจ าทางในเส้น ทางที่ผู้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่งประจาทางได้รบั ใบอนุ ญาตตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับตัง้ แต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ใช้รถผิดประเภทตามที่ระบุไว้ในใบอนุ ญาต
โดยไม่ ไ ด้ร ับ อนุ ญ าตเป็ นหนั งสือ จากนายทะเบีย นเป็ นครัง้ คราวตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม แห่ ง
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
(๖) ผู้ได้ร บั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่แสดงใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งหรือ
ใบแทนใบอนุ ญ าตไว้ในที่เปิ ด เผย ณ ที่ต ัง้ ส านั ก งานของผู้ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๔๒ แห่ ง
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๗) ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งผู้ใด ไม่ปิดประกาศอัตราค่าขนส่งและค่าบริการ
สถานที่หยุดและจอดเพื่อขนถ่ายสัตว์ หรือสิง่ ของไว้ ณ ที่ซ่งึ อธิบดีกาหนดตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

๑๐๕

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

๒๔
(๘) ผู ้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ผู้ใ ด ไม่ย ื่น คาขอรับ ใบแทนใบอนุ ญ าตต่ อ
นายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญของ
ใบอนุ ญาตตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๙) ผู้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ผู้ใด ไม่ส่ ง คืน ใบอนุ ญ าตที่ถูก สั ่งเพิก ถอนต่ อ
นายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีถ่ ูกสังเพิ
่ กถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๑๐) ผูไ้ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งผูใ้ ด มีค วามประสงค์จะขอต่อ อายุใบอนุ ญ าต
ต้อ งยื่นคาขอก่อนใบอนุ ญาตสิ้นอายุตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
(๑๑) ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผู้ใด เลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้วโดยไม่แจ้งเป็ น
หนังสือให้นายทะเบียนทราบ และไม่นาแผ่น ป้ ายเลขทะเบีย นรถคืน แก่น ายทะเบีย นภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วนั ที่เลิกใช้รถนัน้ ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๐๖

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

ขส.บ. ๑๒ จ.
(ครุฑ)
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
โดยรถขนาดเล็ก
ใบอนุญาตที่ ......................... / .............................
นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ ...........................................................................................
สานักงานชือ่ ..................................... อยู่เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ............................................
ถนน .................................... หมูท่ ่ี ........................ ตาบล/แขวง .....................................................
อาเภอ/เขต ................................................................................. จังหวัด ..........................................
มีสทิ ธิประกอบการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ในเส้นทาง ..........................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้มอี ายุ ๕ ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ .......... เดือน .................................... พ.ศ. ................
ถึงวันที่ ............. เดือน ............................................. พ.ศ. ...................
โดยให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและเงื่อ นไขที่นายทะเบียนกาหนดตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในใบอนุญาตนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ............. เดือน ........................................ พ.ศ. ........................
.........................................................
นายทะเบียน

๑๐๗

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

๒๖
เงือ่ นไข
(๑) ลักษณะและจานวนรถ
ผู ้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบก ารขนส่ง ต้อ งใช้ร ถ ที ่ม ลี กั ษณะเป็ น รถขนาดเล็ก
จานวนอย่างน้อย ................. คัน อย่างมาก .......................... คัน
(๒) สีของรถ และเครือ่ งหมาย
(ก) ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้ส ี ................................. เป็ นสีตวั ถังรถ
(ข) ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้เครือ่ งหมายตามแบบทีแ่ นบท้ายใบอนุญาต
เป็ นเครือ่ งหมายทีต่ อ้ งให้ปรากฏประจารถทุกคัน โดยแสดงไว้ทด่ี า้ นนอกตัวรถทัง้ สองข้าง
(๓) จานวนทีน่ งั ่ เกณฑ์น้าหนักบรรทุก และวิธกี ารบรรทุก
(ก) รถที่นามาใช้ในการขนส่งแต่ละคัน ต้องมีจานวนที่นัง่ สาหรับผู้โดยสารและหรือมีท่ี
สาหรับบรรทุกสิง่ ของรวมไปกับผูโ้ ดยสารตามทีก่ รมการขนส่งทางบกกาหนด
(ข) วิธกี ารบรรทุกให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
กาหนด
(๔) เงือ่ นไขอื่น ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

๑๐๘

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

๒๗
ลาดับที่ รายการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและหรือรายละเอียดในใบอนุญาต

๑๐๙

วัน/เดือน/ปี

ลงชื่อนายทะเบียน

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

๒๘
คาเตือน
(๑) ผู้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ผู้ใด ไม่ป ฏิบ ตั ิต ามเงื่อ นไขหลัง ใบอนุ ญ าตนี้
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และอาจถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตตามมาตรา ๔๖
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ด เพิม่ ลด หรือยกเว้นค่าขนส่ง หรือ ค่าบริการ
โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
(๓) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งผูใ้ ด ใช้หรือยอมให้บุคคลอื่นใช้รถทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต
ทาการขนส่ งนอกเส้นทาง โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตเป็ น หนังสือ จากนายทะเบีย น หรือ ผู้ซ่ึงนายทะเบีย น
มอบหมายตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับ
คันละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ วัน จนกว่าจะปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
(๔) ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ใช้รถผิดประเภทตามที่ระบุไว้ในใบอนุ ญาต
โดยไม่ ไ ด้ร ับ อนุ ญ าตเป็ นหนั งสือ จากนายทะเบีย นเป็ นครัง้ คราวตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม แห่ ง
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
(๕) ผู้ไ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ไม่แสดงใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งหรือ
ใบแทนใบอนุ ญ าตไว้ในที่เปิ ด เผย ณ ที่ต ัง้ ส านั ก งานของผู้ไ ด้ร ับ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๔๒ แห่ ง
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๖) ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งผู้ใด ไม่ปิดประกาศเส้น ทางที่ใช้ในการประกอบ
การขนส่ ง อัต ราค่ าขนส่ งและค่ าบริก ารไว้ ณ ที่ซ่ึงอธิบ ดีก าหนดตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๗) ผู ้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ผู ้ใ ด ไม่ย ื่น คาขอรับ ใบแทนใบอนุ ญ าตต่ อ
นายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญของ
ใบอนุ ญาตตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๘) ผู้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ผู้ ใด ไม่ส่ง คืน ใบอนุ ญ าตที่ถูก สั ่งเพิก ถอนต่ อ
นายทะเบียน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีถ่ ูกสังเพิ
่ กถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

๑๑๐

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

๒๙
(๙) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ด เลิกประกอบการขนส่งในระหว่างทีใ่ บอนุ ญาต
ยังไม่ส้นิ อายุ โดยไม่แจ้งความประสงค์เป็ นหนังสือให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ก่อ นวัน เลิก ประกอบการขนส่ง ตามมาตรา ๔๕ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิข นส่ ง ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
(๑๐) ผู้ได้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ งผู้ใด มีค วามประสงค์จะขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าต
ต้ อ งยื่ น ค าขอก่ อ นใบอนุ ญ าตสิ้น อายุ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๑๒๐ วัน ตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห่ ง
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(๑๑) ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผู้ ใด เลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้วโดยไม่แจ้งเป็ น
หนังสือให้นายทะเบียนทราบ และไม่นาแผ่น ป้ ายเลขทะเบีย นรถคืน แก่น ายทะเบีย นภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วนั ที่เลิกใช้รถนัน้ ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๑๑

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

ขส.บ. ๑๒ ฉ.

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
ด้วยรถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสาร๑๐๕
ใบอนุญาตที่ ......................... / .............................
นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ ...........................................................................................
สานักงานชือ่ ....................................................................................... อยู่เลขที่ ...............................
ตรอก/ซอย ................................................ ถนน ............................................. หมูท่ ่ี ......................
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ..................... จังหวัด ..............................................
มีสทิ ธิประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ใบอนุญาตฉบับนี้ให้มอี ายุ ๕ ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ ...............................
เดือน ........................... พ.ศ. ....................... ถึงวันที่ .......... เดือน ............... พ.ศ. ......................
โดยให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และเงือ่ นไขทีน่ ายทะเบียนกาหนดตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไ ขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญ ญัต กิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในใบอนุญาตนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. ............
...........................................................
นายทะเบียน

๑๐๕ ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสาร

(ขส.บ. ๑๒
ฉ.) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๑๒

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

เงือ่ นไข
(๑) จานวนรถ
ผู้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ งต้อ งใช้ร ถที่ม ีล ัก ษณะตามที่ก าหนดไว้ใน (๒)
จานวนไม่เกิน ............... คัน
(๒) ลักษณะ ชนิด ขนาดของรถ และเครือ่ งหมาย
(ก) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องใช้รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสาร
มาตรฐาน ..................................................................................... จานวน ................................. คัน
มาตรฐาน ..................................................................................... จานวน ................................. คัน
มาตรฐาน ..................................................................................... จานวน ................................. คัน
มาตรฐาน ..................................................................................... จานวน ................................. คัน
มาตรฐาน ..................................................................................... จานวน ................................. คัน
มาตรฐาน ..................................................................................... จานวน ................................. คัน
มาตรฐาน ..................................................................................... จานวน ................................. คัน
(ข) ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้เครือ่ งหมายตามแบบทีแ่ นบท้ายใบอนุญาต
ถ้ามี เป็ นเครือ่ งหมายทีต่ อ้ งให้ปรากฏประจารถทุกคัน โดยแสดงไว้ทด่ี า้ นนอกตัวรถทัง้ สองข้าง
(๓) สถานทีเ่ ก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องมีสถานทีเ่ ก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถดังนี้
(ก) สถานทีเ่ ก็บรถตัง้ อยู่ท่ี ...........................................................................................
...........................................................................................................................................................
(ข) สถานทีซ่ ่อมและบารุงรักษารถตัง้ อยู่ท่ี ....................................................................
...........................................................................................................................................................
(๔) จานวนผูป้ ระจารถ
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องมีผขู้ บั รถอย่างน้อยดังนี้ ..................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(๕) เงือ่ นไขอืน่ ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

๑๑๓

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

ลาดับที่ รายการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและหรือรายละเอียดในใบอนุญาต วัน/เดือน/ปี

๑๑๔

ลงชื่อนายทะเบียน

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

คาเตือน
(๑) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ด ไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ในใบอนุญาตนี้
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) ผู้ไ ด้ร บั อนุ ญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ใช้หรือยอมให้บุค คลอื่น ใช้ร ถที่ได้รบั อนุ ญาต
ทาการขนส่งนอกท้องทีท่ ไี่ ด้รบั อนุ ญาต โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากนายทะเบีย น หรือผูซ้ ึ่ง
นายทะเบียนมอบหมายตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิด
ต้องระวางโทษปรับคันละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ วัน จนกว่าจะปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
(๓) ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ใช้รถผิดประเภทตามที่ระบุไว้ในใบอนุ ญาต
โดยไม่ ไ ด้ ร ับ อนุ ญาตเป็ นหนั ง สื อ จากนายทะเบี ย นเป็ นครัง้ คราวตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
(๔) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ด ไม่แสดงใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ง หรือ
ใบแทนใบอนุ ญ าตไว้ในที่เปิ ด เผย ณ ที่ต ัง้ ส านั ก งานของผู้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๔๒ แห่ ง
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๕) ผู ้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ผู ้ใ ด ไม่ย ื่น คาขอรับ ใบแทนใบอนุ ญ าตต่ อ
นายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคั ญ
ของใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๔๓ แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีค วามผิด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๖) ผู้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ผู้ใด ไม่ส่งคืน ใบอนุ ญ าตที่ถูก สั ่งเพิก ถอนต่ อ
นายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีถ่ ูกสังเพิ
่ กถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๗) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ด มีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่น
คาขอก่อ นใบอนุ ญ าตสิ้น อายุต ามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห่ง พระราชบัญ ญัต ิก ารขนส่ง ทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
(๘) ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ง ผู้ใด เลิกใช้รถที่จดทะเบีย นแล้วโดยไม่แจ้งเป็ น
หนังสือให้นายทะเบียนทราบ และไม่นาแผ่น ป้ ายเลขทะเบีย นรถคืน แก่น ายทะเบีย นภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วนั ทีเ่ ลิกใช้รถนัน้ ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๑๕

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

ขส.บ. ๑๒ ช.

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
ด้วยรถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของ๑๐๖
ใบอนุญาตที่ ......................... / .............................
นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ ...........................................................................................
สานักงานชือ่ ............................................................................ อยู่เลขที่ ..........................................
ตรอก/ซอย ............................................ ถนน ........................................ หมูท่ ่ี ................................
ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/เขต ...................................... จังหวัด .............................
มีสทิ ธิประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ใบอนุญาตฉบับนี้ให้มอี ายุ ๕ ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ ...............................
เดือน ........................... พ.ศ. ....................... ถึงวันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ. ....................
โดยให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และเงือ่ นไขทีน่ ายทะเบียนกาหนดตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไ ขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญ ญัต กิ ารขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในใบอนุญาตนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ................ เดือน .......................... พ.ศ. .............
...........................................................
นายทะเบียน

๑๐๖ ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของ (ขส.บ. ๑๒ ช.)

แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๑๖

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

เงือ่ นไข
(๑) จานวนรถ
ผู้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ งต้อ งใช้ร ถที่ม ีล ัก ษณะตามที่ก าหนดไว้ใน (๒)
จานวนไม่เกิน ..................... คัน
(๒) ลักษณะ ชนิด ขนาดของรถ และเครือ่ งหมาย
(ก) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ต้องใช้รถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของ
ลักษณะ ................................................................................. จานวน ........................................ คัน
ลักษณะ ................................................................................. จานวน ........................................ คัน
ลักษณะ ................................................................................. จานวน ........................................ คัน
ลักษณะ ................................................................................. จานวน ........................................ คัน
ลักษณะ ................................................................................. จานวน ........................................ คัน
ลักษณะ ................................................................................. จานวน ........................................ คัน
ลักษณะ ................................................................................. จานวน ........................................ คัน
ลักษณะ ................................................................................. จานวน ........................................ คัน
ลักษณะ ................................................................................. จานวน ........................................ คัน
(ข) ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งใช้เครือ่ งหมายตามแบบทีแ่ นบท้ายใบอนุ ญาต
ถ้ามี เป็ นเครือ่ งหมายทีต่ อ้ งให้ปรากฏประจารถทุกคัน โดยแสดงไว้ทด่ี า้ นนอกตัวรถทัง้ สองข้าง
(๓) สถานทีเ่ ก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องมีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถดังนี้
(ก) สถานทีเ่ ก็บรถตัง้ อยู่ท่ี ...........................................................................................
...........................................................................................................................................................
(ข) สถานทีซ่ ่อมและบารุงรักษารถตัง้ อยู่ท่ี ....................................................................
...........................................................................................................................................................
(๔) จานวนผูป้ ระจารถ
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องมีผขู้ บั รถอย่างน้อยดังนี้ ..................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

๑๑๗

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

-๒(๕) เงือ่ นไขอืน่ ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

๑๑๘

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลาดับที่

ถนน

รายการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและหรือรายละเอียดในใบอนุญาต

๑๑๙

วัน/เดือน/ปี

ลงชื่อนายทะเบียน

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

คาเตือน
(๑) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ด ไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ในใบอนุญาตนี้
มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) ผู้ไ ด้ร บั อนุ ญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ใช้หรือยอมให้บุค คลอื่น ใช้ร ถที่ได้รบั อนุ ญาต
ทาการขนส่งนอกท้องทีท่ ไี่ ด้รบั อนุ ญาต โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากนายทะเบีย น หรือผูซ้ ึ่ ง
นายทะเบียนมอบหมายตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิด
ต้องระวางโทษปรับคันละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ วัน จนกว่าจะปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
(๓) ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผู้ใด ใช้รถผิดประเภทตามที่ระบุไว้ในใบอนุ ญาต
โดยไม่ ไ ด้ ร ับ อนุ ญาตเป็ น หนั ง สื อ จากนายทะเบี ย นเป็ นครัง้ คราวตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม
แห่ งพระราชบัญ ญัติก ารขนส่ งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีค วามผิด ต้อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
(๔) ผูไ้ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ผู ใ้ ด ไม่แ สดงใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง
หรือ ใบแทนใบอนุ ญาตไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ตงั ้ สานักงานของผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตตามมาตรา ๔๒ แห่ ง
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๕) ผู ้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ผู ้ใ ด ไม่ย ื่น คาขอรับ ใบแทนใบอนุ ญ าตต่ อ
นายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ
ของใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๔๓ แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีค วามผิด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๖) ผู้ไ ด้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ผู้ใด ไม่ส่งคืน ใบอนุ ญ าตที่ถูก สั ่งเพิก ถอนต่ อ
นายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีถ่ ูกสังเพิ
่ กถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๗) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งผูใ้ ด มีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่น
คาขอก่อนใบอนุญาตสิน้ อายุตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(๘) ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งผู้ใด เลิกใช้รถที่จดทะเบีย นแล้วโดยไม่แจ้งเป็ น
หนังสือให้นายทะเบียนทราบ และไม่นาแผ่น ป้ ายเลขทะเบีย นรถคืน แก่น ายทะเบีย นภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วนั ทีเ่ ลิกใช้รถนัน้ ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๒๐

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๒๓ วรรคสอง
และมาตรา ๒๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่า
การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้ประกอบการขนส่งประจาทาง การขนส่งไม่ประจาทาง
การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก และการขนส่งส่วนบุคคล และการขอต่ออายุใบอนุ ญาต ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๐๗
หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่ อ งจากกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึง่ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการขออนุ ญาตและการอนุญาตให้ประกอบการขนส่ง
ประเภทต่ าง ๆ ยังไม่ มีบ ทบัญ ญัติโดยเฉพาะเกี่ย วกับ การปิ ด ประกาศการรับ ค าขอ
อนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ประจ าทาง ดั ง นั ้น เพื่ อ ให้ ก ารพิ จ ารณาอนุ ญ าตแก่
ผูป้ ระกอบการขนส่งประจาทางเป็ นไปด้วยความเป็ นธรรม สมควรให้มกี ารปิ ดประกาศ
การรับคาขออนุ ญาตประกอบการขนส่งประจาทางเป็ นการทัวไปเป็
่
นเวลาไม่น้อยกว่ า
สามสิบวัน จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๐๘
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปั จจุบนั การให้บริการ
แก่ผู้โดยสารสาหรับ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๑ (รถปรับอากาศพิเศษ)
ได้รบั ความนิยมจากประชาชนผู้ใช้บริการเพิม่ ขึน้ เพื่อเป็ นการสนับสนุ นและพัฒนาการ
ให้บริการด้านการขนส่งผูโ้ ดยสาร สมควรแก้ไขเพิม่ เติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔)
ออกตามความในพระราชบัญ ญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อ แก้ไขลัก ษณะ
ของรถที่จะได้รบั อนุ ญาตให้ใช้ในการประกอบการขนส่งผู้โดยสารดังกล่าวให้เหมาะสม
และอานวยความสะดวกแก่ผโู้ ดยสารเพิม่ ขึน้ จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๐๙
๑๐๗

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนที่ ๕/หน้า ๓/๑๕ มกราคม ๒๕๒๘
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖/ตอนที่ ๗๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๓/๑ พฤษภาคม ๒๕๓๒
๑๐๙ ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๑๒/หน้า ๖/๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
๑๐๘

๑๒๑

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ก ฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ เนื่ อ งจากในปั จ จุบ นั
ผู ้ป ระกอบกิจ การขนส่ ง ได้น ารถโดยสารมาตรฐาน ๔ (สองชัน้ ) ไปใช้ท าการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารระหว่างจังหวัดเป็ นจานวนมาก สมควรแก้ไขเพิม่ เติมลักษณะของรถทีใ่ ช้ใน
การขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๔ เสียใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และเพื่อ
เป็ นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการให้มากยิง่ ขึน้ จึงจาเป็ นต้องออก
กฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๑๐
ข้อ ๒ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ส่ ว นบุ ค คลด้ ว ยรถที่ใ ช้ ในการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารและใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิง่ ของทีน่ ายทะเบียนได้ออกให้แก่ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตก่อนวันทีก่ ฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิน้ อายุ
ข้อ ๓ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วนั ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๓๔ (๔)
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่า ในการออกใบอนุ ญาตประกอบ
การขนส่งส่วนบุ คคลให้น ายทะเบีย นกาหนดเงื่อ นไขเกี่ย วกับ จ านวนผู้ ป ระจ ารถตาม
หลัก เกณฑ์ ท่ีค ณะกรรมการควบคุ ม การขนส่ง ทางบกกลางก าหนดไว้ในใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่ ง แต่ โดยที่ปั จ จุ บ ัน แบบใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ส่ว นบุ ค คล
ทีก่ าหนดไว้ทา้ ยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่มชี ่องรายการบันทึกเงื่อนไขเกีย่ วกับจานวนผูป้ ระจารถ
ไว้ในแบบใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ส่วนบุ ค คล สมควรปรับ ปรุ งแบบใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่ง ส่วนบุค คลดัง กล่า วเพื่อ ให้เหมาะสมและสอดคล้อ งกับ บทบัญ ญัติ
แห่ง พระราชบัญ ญัต ิก ารขนส่ง ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม ใหม่ด งั กล่า ว
จึง จาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๑๑๐ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๑๐/ตอนที่ ๑๙๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๖

๑๒๒

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔)
ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๑๑
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ ง แห่ ง
พระราชบัญ ญั ติก ารขนส่ง ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่ า การกระทรวงคมนาคม
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผูใ้ ดประสงค์จะนารถทีย่ งั มิได้จดทะเบียนตามมาตรา ๘๑ หรือรถทีเ่ ลิกใช้
ตามมาตรา ๗๙ มาใช้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม ให้ย่นื คาขอรับใบอนุ ญาตและเครื่องหมาย
ตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) ภาพถ่ า ยบัต รประจาตัว ประชาชนหรือ ภาพถ่ า ยใบสาคัญ ประจาตัว
คนต่างด้าว
(ข) สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
(๒) ห้างหุน้ ส่วนสามัญ
(ก) รายชื่อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(ข) ภาพถ่ายบัต รประจาตัวประชาชนหรือ ภาพถ่า ยใบสาคัญ ประจาตัว
คนต่างด้าวของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(ค) สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(๓) ห้างหุน้ ส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุน้ ส่วนจากัด
หนัง สือ รับ รองของนายทะเบีย นหุ น้ ส่ว นบริษ ทั แสดงการจดทะเบีย น
เป็ นห้างหุน้ ส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุน้ ส่วนจากัด
(๔) บริษทั จากัดหรือบริษทั มหาชนจากัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้ นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน
เป็ นบริษทั จากัด หรือบริษทั มหาชนจากัด
(ข) สาเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพมิ พ์
ข้อ ๒ การยื่นคาขอรับใบอนุญาตและเครื่องหมายตามกฎกระทรวงนี้ ให้ย่นื ต่อ
กรมการขนส่งทางบก สาหรับ ในจังหวัด อื่น นอกจากกรุงเทพมหานครจะยื่ น คาขอรับ
ใบอนุญาตและเครื่องหมายต่อสานักงานขนส่งจังหวัดนัน้ ๆ ก็ได้
๑๑๑ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๙๘/ตอนที่ ๒๑๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๖/๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๔

๑๒๓

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

ข้อ ๓ ใบอนุ ญาตให้นารถทีย่ งั มิได้จดทะเบียนตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง หรือ
รถที่เลิก ใช้ ต ามมาตรา ๗๙ มาใช้ เพื่อ ขายหรือ เพื่ อ ซ่ อ ม ให้ ใช้แ บบใบอนุ ญ าตท้ า ย
กฎกระทรวงนี้
ข้อ ๔ เครื่องหมายสาหรับรถทีไ่ ด้ร ับอนุ ญาตให้นามาใช้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม
ตามกฎกระทรวงนี้ให้มลี กั ษณะเป็ นแผ่นอลูมเิ นียมอัดวัสดุสะท้อนแสงรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
พื้นเป็ นสีแดงขนาดกว้าง ๑๕.๒๐ เซนติเมตร ยาว ๓๐ เซนติเมตร แบ่งออกเป็ นสองบรรทัด
บรรทัดบนเป็ นตัวเลขอารบิคห้าหลัก ขนาดสูง ๗ เซนติเมตร กว้าง ๓ เซนติเมตร และ
มีตรากรมการขนส่งทางบกอยู่ขา้ งหน้า บรรทัดล่างเป็ นตัวอักษรมีขอ้ ความว่า “ใช้เพื่อขาย
หรือ เพื่อ ซ่ อม” ขนาดสูง ๒ เซนติเมตร กว้าง ๑.๕๐ เซนติเมตร ตัวเลขและตัวอัก ษร
อัดเป็ นรอยดุนสีขาว ทัง้ นี้ ตามทีก่ รมการขนส่งทางบกจัดทาขึน้
ข้อ ๕ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้นารถทีย่ งั มิได้จดทะเบียนตามมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง
หรือ รถที่ เลิก ใช้ ต ามมาตรา ๗๙ มาใช้ เพื่ อ ขายหรือ เพื่ อ ซ่ อ มนั น้ ต้ อ งติ ด ภาพถ่ า ย
ใบอนุ ญาตไว้ท่กี ระจกหน้ารถด้านในหันข้อความด้านหน้าของใบอนุ ญาตออกด้านนอก
และติด เครื่อ งหมายส าหรับ รถที่ได้รบั อนุ ญ าตให้น ามาใช้เพื่อ ขายหรือ เพื่ อซ่ อ มไว้ท่ี
ด้านหน้ารถหนึ่งแผ่น และด้านท้ายรถหนึ่งแผ่น ณ ทีท่ เ่ี ห็นได้ชดั
ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตตามวรรคหนึ่งบันทึกการเดินทางแต่ละครัง้ ลงในภาพถ่าย
ใบอนุญาตตามแบบบันทึกการเดินทางท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔
ร้อยตารวจโท ชาญ มนูธรรม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ปฏิบตั ริ าชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๒๔

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

(ครุฑ)
ใบอนุญาตให้นารถมาใช้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม
ใบอนุญาตที่ ............./ ..............
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
.....................................
อยู่เลขที่ ............... ตรอก/ซอย .................................... ถนน ......................................
หมู่ท่ี ............. ตาบล/แขวง ...................................... อาเภอ/เขต ................................
จังหวัด ....................... เพื่อแสดงว่าเป็ นผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้นารถทีอ่ ยู่ในความครอบครอง
มาใช้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม โดยออกเครื่องหมาย เลขที่ ............ ถึงเลขที่ .....................
ทัง้ นี้ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ .......... เดือน ............. พ.ศ. ...........................
ให้ไว้ ณ วันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. ..................
...............................................
นายทะเบียนกลาง
บันทึกการเดินทาง
วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. ............
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประสงค์จะใช้รถ ชนิด ..........................................................
หมายเลขตัวถังหรือโครงคัสซี .................... หมายเลขเครื่องยนต์ ................................
เดินทางจาก .................... ไป ................................. เพื่อ ...........................................
ระหว่างวันที่ ......... เดือน .................. พ.ศ. ........ ถึงวันที่ ....... เดือน ....................
พ.ศ. .........
(ลายมือชื่อ) ....................... ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาต

๑๒๕

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่า รถที่ยงั มิได้จดทะเบียน
ตามพระราชบัญ ญัต กิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือ รถทีเ่ ลิก ใช้ตามมาตรา ๗๙
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ถ้าจะนามาใช้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม
ต้องมีใบอนุ ญาตและเครื่องหมายโดยเฉพาะตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็ นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้

๑๒๖

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔)
ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๑๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
สภาพ เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบของรถทีใ่ ช้ในการ
ขนส่งผูโ้ ดยสาร และรถขนาดเล็ก
ส่วนที่ ๑
เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสาร
มาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ มาตรฐาน ๓ มาตรฐาน ๔ มาตรฐาน ๖
มาตรฐาน ๗ และรถขนาดเล็ก
ข้อ ๑๑๑๓ รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ มาตรฐาน ๓
มาตรฐาน ๔ มาตรฐาน ๖ มาตรฐาน ๗ และรถขนาดเล็ก จะต้ อ งมีเครื่อ งอุ ป กรณ์
และส่วนควบ ดังต่อไปนี้
(๑) คัสซี ตามแบบทีอ่ ธิบดีให้ความเห็นชอบ แต่ทงั ้ นี้ จะต้องประกอบด้วย
(ก) โครงคัสซี ทาด้วยโลหะแข็งแรงตลอดความยาวของตัวถังรถ เมื่อต่ อ
ตัวถังแล้วสามารถรับน้าหนักเต็มอัตราบรรทุกได้ทุกสภาพการใช้งานของรถ
(ข) กันชนหน้าและกันชนท้าย ที่ตดิ ตัง้ เสมอกับหน้ารถและท้ายรถหรือยื่น
จากหน้ารถและท้ายรถระยะห่างพอสมควร
(ค) ระบบบังคับเลีย้ ว ทีท่ างานได้คล่องตัว พวงมาลัยต้องอยู่ในตาแหน่ งที่
ผูข้ บั รถสามารถบังคับรถได้สะดวกและปลอดภัย กลไกบังคับต้องไม่สมั ผัสกับส่วนอื่นใด
๑๑๒ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๙๙/ตอนที่ ๑๙/ฉบับพิเศษหน้า ๑/๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕
๑๑๓ ข้อ ๑ แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๒๗

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

ของรถ อัตราส่วนระหว่างมุมหมุนของพวงมาลัยกับมุมเลีย้ วของล้อทัง้ ซ้ายและขวาต้อง
ใกล้เคียงกัน แรงที่ใช้หมุนพวงมาลัยให้รถเลี้ยวซ้ายหรือขวาจะต้องใกล้เคียงกันและไม่มาก
เกินสมควร รวมทัง้ ต้องมีรศั มีวงเลีย้ วและระยะท้ายปั ดของรถตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
กรณีร ถทีม่ คี วามยาวมากกว่า ๑๒ เมตร ต้อ งมีร ะบบบัง คับ เลีย้ ว
ทีเ่ พลาล้อท้ายด้วย
(ง) กงล้อทาด้วยโลหะ และยางเป็ นชนิดกลวงสูบลม ที่มขี นาดสามารถรับ
น้าหนักเต็มอัตราบรรทุกได้โดยปลอดภัย
(จ) เพลาล้อ ทีม่ ขี นาดสามารถรับน้าหนักเต็มอัตราบรรทุกได้โดยปลอดภัย
กรณีรถทีม่ คี วามยาวมากกว่า ๑๒ เมตร ต้องมีเพลาล้อไม่น้อยกว่า ๓ เพลาล้อ
(ฉ) สปริง มีขนาดสามารถรับน้าหนักและการสันสะเทื
่
อนของตัวรถเต็มอัตรา
บรรทุกได้โดยปลอดภัย และมีเครื่องผ่อนคลายความสั ่นสะเทือนที่ล้อทุกล้อ เพลาละ
ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด ซึง่ สามารถผ่อนคลายความสันสะเทื
่
อนได้ตามสมควร
สาหรับรถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๓ (จ) มาตรฐาน ๓ (ฉ)
และรถขนาดเล็ก จะมีเครื่องผ่อนคลายความสันสะเทื
่
อนเฉพาะเพลาหน้าก็ได้
(ช) แผ่นบังโคลนที่ลอ้ ทุกล้อ มีขนาดอย่างน้อยเต็มความกว้างของยางล้อ
ทาด้วยโลหะ ยาง หรือวัสดุอ่นื ใด ทัง้ นี้ อาจใช้พื้นรถทีเ่ ป็ นโลหะแทนแผ่นบังโคลนได้
แต่ด้ า นหลัง ล้อ ทุ ก ล้อ ต้ อ งมีแ ผ่ น ยางแขวนไว้เต็ ม ความกว้า งของยางล้อ ระยะห่ า ง
พอสมควร และส่วนล่างสุดของแผ่นบังโคลนต้องสูงจากพืน้ ราบไม่เกิน ๒๕ เซนติเมตร
(ซ) ห้ามล้อมือ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ฌ) ห้ามล้อเท้า ทีบ่ งั คับทีล่ อ้ ทุกล้อ ซึง่ ต้องมีคุณลักษณะ ระบบการทางาน
และประสิทธิภาพตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๖ จะต้องมีระบบห้ามล้อฉุกเฉิน
ทีส่ ามารถทาให้รถตอนท้ายหยุดได้โดยอัตโนมัตใิ นกรณีทร่ี ถพ่วงหลุดจากรถตอนหน้า
(ญ) เครื่องกาเนิดพลังงาน ทีส่ ามารถขับเคลื่อนรถในสภาพใช้งานตามปกติ
ทีม่ นี ้ าหนักเต็มอัตราบรรทุกได้อย่างเหมาะสม ต้องมีคุณลักษณะ ระบบการทางาน กาลัง
และไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและเสียงตามทีอ่ ธิบ ดีประกาศกาหนด รวมทัง้ ต้องมี
ฝาครอบเครื่องกาเนิดพลังงานขนาดปิ ดเครื่องได้สนิทและสามารถเก็บเสียงได้ตามสมควร
(ฎ) ระบบไอเสีย ที่มีเครื่องระงับเสียงและมีการบังหรือกันท่ อไอเสียมิให้
สัมผัสกับวัสดุติดไฟง่ายอันเป็ นส่วนประกอบของรถ ส่วนปลายของท่อไอเสียต้องขนาน
กับผิวทางและตรงออกท้ายรถ
สาหรับรถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารทีม่ ที างขึน้ ลงด้านท้ายรถ ส่วนปลาย
ท่อไอเสียต้องขนานกับผิวทางและเบนออกตรงมุมท้ายรถด้านขวา
๑๒๘

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

(ฏ) ระบบส่งกาลังงาน ประกอบด้วย คลัทช์ เฟื องส่งกาลัง เพลาส่งกาลัง
ข้อต่อและเฟื องท้าย สามารถส่งกาลังขับเคลื่อนรถในขณะทีม่ ีน้าหนักเต็มอัตราบรรทุกได้
โดยปลอดภัย และให้มหี ่วงหรือโซ่รองรับเพลาส่งกาลังที่ทาด้วยโลหะทีม่ ขี นาดสามารถ
รองรับเพลาส่งกาลังในกรณีทห่ี ลุดหรือขาดไม่ให้กระแทกผิวทางได้
(ฐ) ระบบสตาร์ทเครื่องกาเนิดพลังงาน พร้อมสวิทช์ใช้การได้ดีท่ผี ู้ขบั รถ
สามารถสตาร์ทเครื่องได้จากทีน่ งผู
ั ่ ข้ บั รถ
(ฑ)๑๑๔ ระบบไฟฟ้ า ซึ่งประกอบด้วยสายไฟฟ้ า ฉนวน สวิตซ์ แบตเตอรี่
และอุปกรณ์อ่นื ตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
จานวน ขนาด คุณลักษณะ ระบบการทางาน สมรรถนะ และประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ์ ของระบบไฟฟ้ า รวมทัง้ การติดตัง้ และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ า ให้เป็ นไป
ตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ฒ) แตรสัญ ญาณชนิ ด ไฟฟ้ าเสีย งเดีย ว ความดัง ของเสีย งแตรจะต้ อ ง
อยู่ในเกณฑ์ทอ่ี ธิบดีประกาศกาหนด
(ณ) ถังเชือ้ เพลิง ทีใ่ ช้กบั เครื่องกาเนิดพลังงานซึง่ มีสภาพไม่รวซึ
ั ่ ม มีฝาปิ ด
อย่ างดี และมีข นาดพอสมควร ติด ตัง้ ไว้ในที่ป ลอดภัย ซึ่งป้ อ งกัน การเกิด เพลิงไหม้
รวมทัง้ ท่อส่งเชือ้ เพลิงต้องมีสภาพดี ไม่รวซึ
ั ่ มหรือเกิดอันตรายได้ง่าย
(ด) เครื่องวัด ความเร็ว ที่สามารถอ่า นความเร็วของรถเป็ น กิโลเมตรต่ อ
ชัวโมง
่
คลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละสิบ และจะต้องมีแสงสว่างให้สามารถอ่านความเร็ว
ในเวลากลางคืนได้
(ต) เครื่อ งบัน ทึก ข้อ มู ลการเดิน ทางของรถ ที่มีคุ ณ ลัก ษณะและระบบ
การทางานตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ถ) ๑๑๕ ระบบหน่ วงความเร็ ว ของรถซึ่ ง ท าหน้ า ที่ ช ะลอความเร็ว รถ
ซึง่ มีคุณลักษณะ ระบบการทางานสมรรถนะ และประสิทธิภาพของระบบหน่ วงความเร็ว
ของรถ รวมทั ง้ ประเภทและลัก ษณะของรถที่ ต้ อ งมี ร ะบบหน่ ว งความเร็ว ของรถ
ตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
ประเภทและลักษณะของรถทีต่ ้องมีเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
๑๑๔ ข้อ

๑ (๑) (ฑ) แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๑๕ ข้อ ๑ (๑) (ถ) เพิ่ม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๒๙

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

หลัก เกณฑ์ วิ ธีก าร และเงื่อ นไขในการให้ ค วามเห็ น ชอบแบบคั ส ซี ต าม
วรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(๒) ตัวถัง ยึดติดกับโครงคัสซีอย่างมันคงแข็
่
งแรง สามารถรับน้าหนักเต็มอัตรา
บรรทุกได้ทุกสภาพการใช้งานของรถ รู ปร่างภายนอกต้องไม่มสี ่วนยื่นทีแ่ หลมหรือคม
อันอาจก่อให้เกิดอันตราย แบบตัวถังของรถให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนดหรือให้
ความเห็นชอบ แต่ทงั ้ นี้ จะต้องประกอบด้วย
(ก)๑๑๖ กระจกกันลมหน้ า กระจกกัน ลมหลัง และส่วนประกอบของตัวถัง
ทีเ่ ป็ นกระจก ต้องเป็ นกระจกนิรภัยตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
กระจกกัน ลมหน้ า ต้ อ งมี ข นาดที่ ผู้ ข ับ รถสามารถมองเห็ น สภาพ
การจราจรได้ด ี และห้า มมิให้นาวัส ดุอ่ืน ใดมาติด หรือ บัง ส่ว นหนึ่ง ส่ว นใดของกระจก
เว้นแต่เป็ นการติดเครื่องหมาย หรือเอกสารตามทีก่ ฎหมายกาหนด หรือ เป็ นการติดวัสดุ
เพื่อบังหรือกรองแสงแดด
คุ ณ ลัก ษณะ ขนาด และประสิท ธิภ าพของวัส ดุ เพื่ อ บัง หรือ กรอง
แสงแดดทีก่ ระจกกันลมหน้าและกระจกกันลมหลัง รวมทัง้ ประเภทและลักษณะของรถที่
ต้องติดวัสดุเพื่อบังหรือกรองแสงแดด ให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ข) กระจกเงาหรือ อุ ป กรณ์ สาหรับ ให้ผู้ข บั รถมองเห็น สภาพการจราจร
ด้านข้าง ด้านหลังและภายในรถได้อย่างชัดเจน
(ค) เครื่องปั ดน้ าฝน มีใบปั ดน้ าทีก่ ระจกหน้ารถ และมีขนาดทีส่ ามารถปั ดน้ า
ได้เนื้อทีก่ ว้างพอทีผ่ ขู้ บั รถมองเห็นสภาพการจราจรด้านหน้ารถได้อย่างชัดเจน
(ง) สีภายนอกและภายในซึง่ มีลกั ษณะเรียบร้อย
(จ) ตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ด้านข้า ง ด้านหน้ า และด้าน
ท้ายของตัวถัง ให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ฉ) หลังคา ทาด้วยวัสดุทม่ี นคงแข็
ั่
งแรง สามารถกันแดดกันฝนได้
ส าหรับ รถที่ ใ ช้ ใ นการขนส่ ง ผู้ โ ดยสารมาตรฐาน ๓ (จ) และ (ฉ)
ในประเภทการขนส่ ง ส่ ว นบุ ค คล หลัง คาจะท าด้ ว ยผ้ า ใบหรือ วัส ดุ อ่ืน ที่ มี คุ ณ ภาพ
ทัดเทียมกันก็ได้
(ช) พื้น รถ ที่ม ัน่ คงแข็ง แรง สาหรับ พื้น ชัน้ บนของรถที่ใช้ในการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๔ ต้องมันคงแข็
่
งแรง มีพน้ื ยางหรือวัสดุอ่นื ทีม่ คี ุณภาพทัดเทียมกัน
ปูเต็มความกว้างและความยาวของพืน้ รถ ใต้พน้ื ชัน้ บนต้องมีฝ้ากรุโดยทัวไป
่
๑๑๖

ข้อ ๑ (๒) (ก) แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๓๐

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

(ซ)๑๑๗ หน้าต่างทีด่ า้ นข้างรถซึ่งมีขนาดและจานวนตามสมควร บานหน้าต่าง
เป็ นชนิดปิ ดเปิ ดได้ ทาด้วยวัสดุท่มี นคงแข็
ั่
งแรง สามารถกันแดดกันฝนได้ มีกลอนหรือ
สลัก สาหรับ ยึด ถ้าบานหน้ าต่ างท าด้ว ยวัสดุ โปร่งแสงต้อ งมีวสั ดุ สาหรับ บังหรือกรอง
แสงแดด
คุณ ลัก ษณะ ขนาด และประสิท ธิภ าพของวัสดุ สาหรับ บังหรือ กรอง
แสงแดดทีห่ น้าต่างทีด่ า้ นข้างรถ รวมทัง้ ประเภทและลักษณะของรถทีต่ อ้ งติดวัสดุเพื่อบัง
หรือกรองแสงแดด ให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
บานหน้าต่างของรถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒
มาตรฐาน ๔ (ก) (ข) (ค) และ (ง) มาตรฐาน ๖ (ก) และมาตรฐาน ๗ จะเป็ นชนิดทีป่ ิ ดเปิ ด
ไม่ ได้ก็ได้ ถ้าเป็ น ชนิ ดปิ ดเปิ ดไม่ ได้ ตัวถังจะต้องมีระบบถ่ ายเทอากาศได้ดีในกรณี ท่ี
เครื่องปรับอากาศขัดข้อง
บานหน้าต่างของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๓ (จ) และ
(ฉ) และรถขนาดเล็ก จะใช้ผา้ ใบหรือวัสดุอ่นื ทีม่ คี ุณภาพทัดเทียมกันแทนบานหน้าต่างก็ได้
แต่ตอ้ งมีทส่ี าหรับยึดติดกับตัวถัง
(ฌ) ประตูทางขึน้ ลงและประตูฉุกเฉิน
ประตูทางขึ้นลง อยู่ท่ดี ้านข้างหรือที่ด้านท้ายของรถ ในกรณี ท่ปี ระตู
ทางขึน้ ลงอยู่ทด่ี า้ นข้าง บันไดทางขึน้ ลงจะต้องไม่ย่นื ออกนอกรถ ในกรณีทป่ี ระตูทางขึน้ ลง
อยู่ทด่ี า้ นท้ายของรถ บันไดทางขึน้ ลงให้ย่นื ออกนอกรถได้
ประตู ฉุ ก เฉิ น อยู่ ท่ี ด้ า นขวาหรือ ที่ ด้ า นท้ า ยของรถ มี บ านประตู
เต็มส่วนกว้างและส่วนสูง มีเครื่องหมายแสดงว่าเป็ นประตูฉุกเฉินพร้อมด้วยคาอธิบาย
วิธเี ปิ ดเป็ นภาษาไทย
ประเภทและลักษณะของรถที่จะบังคับให้มีป ระตูทางขึน้ ลงและประตู
ฉุกเฉินตลอดจนจานวน ขนาด ตาแหน่ ง คุณลักษณะ ระบบการทางาน และประสิทธิภาพ
ของประตูทางขึน้ ลงและประตูฉุกเฉิน ให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ญ) ทีน่ งั ่ ผูข้ บั รถ ซึง่ แยกต่างหากจากทีน่ งั ่ ผูโ้ ดยสาร สามารถปรับเลื่อ นได้
ตามความเหมาะสม ตรึงแน่นกับพืน้ รถอยู่ในตาแหน่งทีส่ ามารถบังคับรถได้ดแี ละมองเห็น
สภาพการจราจรด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังได้อย่างชัดเจน เมื่อใช้กระจกเงาหรือ
อุปกรณ์สาหรับมองภาพ
(ฎ) ทีน่ งผู
ั ่ โ้ ดยสาร ตรึงแน่นกับพืน้ รถ
๑๑๗

ข้อ ๑ (๒) (ซ) แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๓๑

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

แบบ การจัด วางและการยึด ที่นั ง่ ผู้โดยสารของรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผูโ้ ดยสารแต่ละมาตรฐานให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ฏ) ห้องผู้ข บั รถหรือ ราวกัน้ ผู้ขบั รถที่ม นั ่ คงแข็งแรงสาหรับ แยกผู้ขบั รถ
ให้อยู่คนละส่วนกับผูโ้ ดยสาร
สาหรับรถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๒ (จ) มาตรฐาน ๓ (จ)
และ (ฉ) และรถขนาดเล็ก จะมีราวกัน้ ผูข้ บั รถหรือไม่กไ็ ด้
(ฐ) ราวยึดเหนี่ยวทีม่ นคงแข็
ั่
งแรงและสะอาดเรียบร้อย ตรึงแน่นกับเพดาน
ภายใน โดยมีความยาวและระยะห่างตามความเหมาะสม หรือมีทย่ี ดึ เหนี่ยวอื่นใดทีใ่ ช้การ
ได้ทดั เทียมกัน และที่ประตูทางขึน้ ลงต้องมีราวสาหรับยึดเหนี่ยวติดไว้ตามความเหมาะสม
อย่างน้อยประตูละ ๑ ราว
ประเภทและลักษณะของรถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารและรถขนาดเล็ก
ทีจ่ ะบังคับให้มรี าวยึดเหนี่ยว รวมทัง้ จานวนและตาแหน่งทีต่ ดิ ตัง้ ราวยึดเหนี่ยว ให้เป็ นไป
ตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ฑ) กริ่ง สัญ ญาณหยุ ด รถที่ มีเ สีย งดัง พอสมควร พร้อ มด้ ว ยที่ ก ดกริ่ง
สัญญาณติดไว้ภายในรถ
ประเภทและลักษณะของรถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารและรถขนาดเล็ก
ทีจ่ ะบังคับ ให้มกี ริง่ สัญญาณหยุดรถ รวมทัง้ จานวนและตาแหน่ งทีต่ ดิ ตัง้ กริง่ สัญญาณ
หยุดรถให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ฒ)๑๑๘ อุปกรณ์ ห รือแผ่น สะท้อนแสง ซึ่งมีคุณ ลักษณะ สี ขนาด จานวน
และต าแหน่ ง การติ ด ตัง้ รวมทัง้ ประเภท และลั ก ษณะของรถที่ ต้ อ งมีอุ ป กรณ์ ห รือ
แผ่นสะท้อนแสง ตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ณ) ๑๑๙ เข็ ม ขัด นิ ร ภั ย ซึ่ ง มี คุ ณ ลัก ษณะ สมรรถนะ มาตรฐาน แบบ
การติด ตัง้ และการยึด เข็ม ขัด นิ รภัย รวมทัง้ ประเภทและลัก ษณะของรถที่ต้องติดตัง้
เข็มขัดนิรภัย ตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ด)๑๒๐ อุปกรณ์ป้องกันด้านหน้า ด้านข้างและด้านท้ายของรถ
คุณลักษณะ ขนาด ประสิทธิภาพ ตาแหน่ งและเงื่อนไขในการติดตัง้
๑๑๘ ข้อ

๑ (๒) (ฒ) แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๑๙ ข้อ ๑ (๒) (ณ) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๒๐ ข้อ ๑ (๒) (ด) เพิ่ ม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๓๒

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

อุป กรณ์ ป้ องกัน ด้านหน้ า ด้านข้างและด้านท้ายของรถ รวมทัง้ ประเภทและลัก ษณะ
ของรถทีต่ อ้ งติดอุปกรณ์ดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบแบบตัวถังตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(๓) โคมไฟดังต่อไปนี้ ทีม่ กี าลังไฟและความส่องสว่างตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ก) โคมไฟแสงพุ่งไกล แสงขาวหรือเหลืองอ่อน จานวน ๒ ดวง ติดอยู่ใน
ระดับเดียวกันที่ด้านหน้ารถข้างซ้ายและข้างขวา แห่ งละ ๑ ดวง โคมไฟทุกดวงต้องให้
แสงสีเดียวกัน สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๓๕ เมตร
โคมไฟแสงพุ่งไกลจะให้แ สงสว่างได้เฉพาะในขณะทีโ่ คมไฟท้ายให้
แสงสว่างด้วยเท่านัน้ เว้นแต่เป็ นการให้แสงสัญญาณชัวขณะ
่
(ข) โคมไฟแสงพุ่ งต่ า แสงขาวหรือเหลืองอ่อน ที่ให้แสงสีเดียวกับโคมไฟ
แสงพุ่งไกล จานวน ๒ ดวง ติดอยู่ในระดับเดียวกันที่ด้านหน้ารถข้างซ้ายและข้างขวา
แห่งละ ๑ ดวง สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑.๓๕ เมตร ห่างจาก
ด้านข้างริมสุดของหน้ารถไม่เกิน ๔๐ เซนติเมตร
โคมไฟแสงพุ ่ง ต่ า จะให้แ สงสว่า งได้เ ฉพาะในขณะที ่โ คมไฟท้า ย
ให้แสงสว่างด้วยเท่านัน้
(ค) โคมไฟแสดงความกว้างของรถ แสงขาวหรือเหลือง จานวน ๒ ดวง
หรือ ๔ ดวง ติดอยู่ในระดับเดียวกันที่ด้านหน้ารถข้างซ้ายและข้างขวามีจานวนเท่ากัน
ทัง้ สองข้าง โคมไฟทุกดวงต้องให้แสงสีเดียวกัน สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร
แต่ ไม่ เกิ น ๒.๑๐ เมตร โคมไฟดวงริม สุ ด ห่ างจากด้ านข้ างริม สุ ด ของหน้ ารถไม่ เกิ น
๔๐ เซนติเมตร
โคมไฟแสดงความกว้างของรถจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะทีโ่ คมไฟท้าย
ให้แสงสว่างด้วยเท่านัน้
(ง) โคมไฟเลีย้ ว ชนิดใช้ไฟกะพริบ แสงเหลือง ติดทีด่ า้ นหน้า จานวน ๒ ดวง
และแสงเหลืองหรือแดง ติดที่ดา้ นท้าย จานวน ๒ ดวง หรือ ๔ ดวง ในกรณีท่รี ถมีความ
กว้างเกิน ๒.๑๐ เมตร โคมไฟเลีย้ วด้านท้ายจะมีจานวน ๖ ดวงก็ได้ โดยให้ตดิ ไว้ทข่ี า้ งซ้าย
และข้างขวา มีจานวนเท่ ากันทัง้ สองข้าง โคมไฟทุ ก ดวงที่ติด ที่ด้านท้ายต้องให้แ สงสี
เดีย วกัน โคมไฟดวงริม สุ ด ห่ า งจากด้ า นข้า งริม สุ ด ของหน้ า รถหรือ ท้ า ยรถไม่ เกิ น
๔๐ เซนติเมตร และดวงล่างสุดอยู่สงู จากผิวทางไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน
๒.๑๐ เมตร โคมไฟเลี้ย วทุ ก ดวงที่อยู่ข้างเดีย วกัน ต้องกะพริบ พร้อ มกัน ในขณะที่ร ถ
ให้สญ
ั ญาณเลีย้ ว

๑๓๓
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(จ) โคมไฟท้าย แสงแดง จานวน ๒ ดวง หรือ ๔ ดวง ในกรณีทร่ี ถมีความ
กว้างเกิน ๒.๑๐ เมตร จะมีจานวน ๖ ดวงก็ได้ ติดอยู่ในระดับเดียวกันทีด่ า้ นท้ายรถข้างซ้าย
และข้างขวา มีจานวนเท่ากันทัง้ สองข้าง สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน
๒.๑๐ เมตร โคมไฟดวงริมสุดห่างจากด้านข้างริมสุดของท้ายรถไม่เกิน ๔๐ เซนติเมตร
(ฉ) โคมไฟหยุด แสงแดง จานวน ๒ ดวง หรือ ๔ ดวง ติดอยู่ในระดับเดียวกัน
ทีด่ า้ นท้ายรถข้างซ้ายและข้างขวา มีจานวนเท่ากันทัง้ สองข้างสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า
๓๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒.๑๐ เมตร โคมไฟดวงริมสุดห่างจากด้านข้างริมสุดของท้ายรถ
ไม่เกิน ๔๐ เซนติเมตร
โคมไฟหยุ ด จะให้ แ สงสว่ า งได้ เ ฉพาะในขณะที่ ใ ช้ ห้ า มล้ อ เท่ า นั ้น
และแสงต้อ งสม่ าเสมอคงที่ไม่ ก ะพริบ โคมไฟหยุ ด ถ้ารวมอยู่ในโคมไฟท้ายจะต้องมี
ความสว่างมากกว่าความสว่างของโคมไฟท้ายนัน้
(ช) โคมไฟถอยหลัง แสงขาว จานวนไม่เกิน ๒ ดวง ติดอยู่ท้ายรถ สูงจาก
ผิวทางไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒.๑๐ เมตร ในกรณีทม่ี ี ๒ ดวง ต้องติดอยู่
ในระดับเดียวกันและห่างจากแนวกึง่ กลางท้ายรถเท่ากันทัง้ สองข้าง
โคมไฟถอยหลังจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะทีเ่ ข้าเกียร์ถอยหลังเท่านัน้
(ซ) โคมไฟส่องป้ ายทะเบียน แสงขาว อย่างน้อย ๑ ดวง แต่ไม่เกิน ๒ ดวง
ติดอยู่ดา้ นบน ด้านล่าง หรือด้านข้างของแผ่นป้ ายทะเบียนท้ายรถ มีค วามสว่างสามารถ
อ่านป้ ายทะเบียนรถได้ชดั เจนในระยะไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จากท้ายรถ และต้องมีทบ่ี งั มิให้
แสงพุ่งออกไปทางท้ายรถ
โคมไฟส่องป้ ายทะเบียนต้องให้แสงสว่างพร้อมกับโคมไฟท้าย
(ฌ) โคมไฟแสดงส่ว นสูงและประเภทของรถสาหรับ รถที่มีค วามสูงเกิน
๒.๕๐ เมตร จานวน ๔ ดวง ติดไว้ทด่ี า้ นหน้าตอนบนของหลังคารถ ดวงริมสุดอยู่ห่างจาก
ด้า นข้า งริม สุ ด ของหน้ า รถไม่ เกิน ๑๐ เซนติ เมตร ดวงในห่ า งจากดวงริม เป็ นระยะ
ประมาณ ๔๐ เซนติเมตร และให้มโี คมไฟแสงแดงด้านท้ายตอนบนของหลังคารถ จานวน
๒ ดวง ติดไว้รมิ สุดของท้ายรถข้างละ ๑ ดวง
โคมไฟแสดงส่วนสูงและประเภทของรถที่ติด ไว้ท่ีด้า นหน้ าตอนบน
ของหลังคารถให้ใช้ดงั นี้
๑) รถทีใ่ ช้ใ นการขนส่ง ผู โ้ ดยสารในประเภทการขนส่ง ประจ าทาง
ใช้แสงน้าเงิน
๒) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในประเภทการขนส่งไม่ประจาทาง
ใช้แสงเหลือง
๑๓๔
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๓) รถทีใ่ ช้ในการขนส่ง ผู โ้ ดยสารในประเภทการขนส่ง ส่ว นบุค คล
ใช้แสงขาว
๔) รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารในประเภทการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก
ใช้แสงม่วง
(ญ) โคมไฟภายในรถ แสงขาว ติดไว้ภายในรถให้แสงสว่างพอสมควร และ
จะมีโคมไฟสาหรับอ่านหนังสือประจาทุกทีน่ งด้
ั ่ วยก็ได้
ประเภทและลักษณะของรถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารและรถขนาดเล็ก
ทีจ่ ะต้องมีโคมไฟภายในรถ รวมทัง้ จานวนและตาแหน่ งของโคมไฟภายในรถ ให้เป็ นไป
ตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ฎ) โคมไฟส่องป้ ายแสดงเส้นทาง แสงขาว ติดที่ด้านหน้ารถให้แสงสว่าง
พอสมควรทีป่ ้ ายแสดงเส้นทาง
ข้อ ๑ ทวิ๑๒๑ รถตามข้อ ๑ อาจมีเครื่องอุปกรณ์อ่นื สาหรับรถได้ภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) โคมไฟดังต่ อไปนี้ ถ้าจะนามาใช้ต้องมีกาลังไฟและความส่องสว่างตามที่
กรมการขนส่งทางบกประกาศกาหนด
(ก) โคมไฟแสงพุ ่ง ไกล จานวน ๒ ดวง มีล กั ษณะตามที่กาหนดไว้ใ น
ข้อ ๑ (๓) (ก)
(ข) โคมไฟข้างรถ แสงเหลือง แต่ถ้าแสงสว่า งส่องออกไปทางท้ายรถหรือ
เป็ นโคมไฟดวงท้ายจะให้แสงแดงก็ได้ ติดอยู่สูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร
แต่ไม่เกิน ๒.๑๐ เมตร ที่ขา้ งซ้ายและข้างขวารถตอนหน้าแห่งละ ๑ ดวง หรือตอนท้าย
แห่งละ ๑ ดวง ในกรณีท่รี ถมีความยาวเกิน ๗.๕๐ เมตร จะมีโคมไฟข้างรถที่ก่งึ กลาง
ระหว่า งโคมไฟข้า งรถดวงหน้า และดวงท้า ยอีก แห่ง ละ ๑ ดวงก็ไ ด้ โคมไฟข้า งซ้า ย
และข้างขวาต้องอยู่ในระดับและตาแหน่งเดียวกันและให้แสงสีเดียวกัน
โคมไฟข้างรถจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะทีโ่ คมไฟท้ายให้แสงสว่าง
ด้วยเท่านัน้
(ค) โคมไฟเลีย้ วข้างรถ ชนิดใช้ไฟกระพริบ แสงเหลือง ติดอยู่สงู จากผิวทาง
ไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒.๑๐ เมตร ที่ขา้ งซ้ายและข้างขวารถตอนหน้า
แห่งละ ๑ ดวง หรือตอนท้ายแห่งละ ๑ ดวง ในกรณีทรี่ ถมีความยาวเกิน ๗.๕๐ เมตร
๑๒๑

ข้ อ ๑ ทวิ เพิ่ ม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
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จะมีโคมไฟเลี้ยวข้างรถที่ก่ึงกลางระหว่ างโคมไฟเลี้ยวข้างรถดวงหน้ าและดวงท้ายอีก
แห่งละ ๑ ดวงก็ได้ โคมไฟข้างซ้ายและข้างขวาต้องอยู่ในระดับและตาแหน่งเดียวกัน
โคมไฟเลี้ย วข้า งรถทุ ก ดวงต้ อ งกระพริบ พร้อ มกับ โคมไฟเลี้ย วที่
ด้านหน้าและด้านท้ายทีอ่ ยู่ขา้ งเดียวกัน
(ง) โคมไฟตัดหมอก แสงขาวหรือเหลืองอ่อน จานวนไม่เกิน ๒ ดวง ติดที่
หน้ารถสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร แต่อยู่สูงไม่เกินโคมไฟแสงพุ่งต่ าถ้ามี
๑ ดวง ให้ติด ที่ก่งึ กลางหน้ ารถ แต่ ถ้ามี ๒ ดวง ให้ติดในระดับ เดียวกัน และห่ างจาก
กึง่ กลางหน้ารถเท่ากันทัง้ สองข้าง โคมไฟทุกดวงต้องให้แสงสีเดียวกัน
โคมไฟตัดหมอกจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่โคมไฟแสดงความ
กว้า งของรถและโคมไฟท้ า ยให้ แ สงสว่ า งด้ ว ยเท่ า นั น้ ศู น ย์ ร วมแสงต้ อ งอยู่ ต่ า กว่ า
แนวขนานกับพื้นทางราบไม่น้อยกว่า ๒ องศา หรือ ๐.๒๐ เมตร ในระยะ ๗.๕๐ เมตร
และไม่เฉไปทางขวา
(จ) โคมไฟหยุด แสงแดง จานวนไม่เกิน ๒ ดวง ติดอยู่ในตาแหน่ งทีใ่ ห้
แสงสว่างออกไปทางท้ายรถ สู งจากผิวทางไม่น้ อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร ถ้ามี ๑ ดวง
ต้องอยู่ในแนวกึง่ กลางท้ายรถ แต่ถ้ามี ๒ ดวง ต้องอยู่ในระดับเดียวกัน และห่างจากแนว
กึง่ กลางท้ายรถเท่ากันทัง้ สองข้าง
โคมไฟหยุด จะให้แ สงสว่า งได้เ ฉพาะในขณะที ใ่ ช้ห า้ มล้อ เท่า นั น้
และแสงต้องสม่าเสมอคงทีไ่ ม่กระพริบ
(๒) โคมไฟอื่น นอกจากที่ ก าหนดไว้ ใ นข้อ นี้ แ ละข้อ ๑ (๓) ถ้ า จะน ามาใช้
ต้องเป็ นไปตามทีก่ รมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ
(๓)๑๒๒ เครื่องอุป กรณ์ สาหรับรถที่จะมีไว้ใช้อานวยความสะดวกแก่คนพิการ
ดังต่อไปนี้
(ก) ประตูรถ ทางลาด สะพาน หรือเครื่องอุปกรณ์ ท่นี าพาคนพิการหรือ
รถคนพิการ (wheel chair) ขึน้ และลงจากรถ ต้องมีสภาพมันคง
่ แข็งแรง และปลอดภัย
ในการใช้งาน และต้องมีลกั ษณะ ขนาด และคุณสมบัตใิ นการใช้งานตามทีก่ รมการขนส่ง
ทางบกประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ
(ข) พืน้ ทีห่ รือเครื่องอุปกรณ์สาหรับเก็บหรือจอดรถคนพิการ (wheel chair)
ทีอ่ ยู่ภายในห้องโดยสาร ต้องมีอุปกรณ์ยดึ ตรึงที่มนคงแข็
ั่
งแรง และไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ใด ๆ แก่ผอู้ ่นื
๑๒๒

มาตรา ๑ ทวิ (๓) เพิม่ โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
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(ค) เครื่อ งอุป กรณ์ อ่ืน (ถ้ามี) ต้องเป็ น ไปตามที่ก รมการขนส่งทางบก
ประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๒๑๒๓ นอกจากจะต้องมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑ แล้ว
รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๖ จะต้องมีอุ ปกรณ์ ต่ อพ่ วงที่สามารถลากจูงได้
ในขณะเต็มอัตราบรรทุกและสามารถทาให้รถตอนท้ายเคลื่อนตัวและเลีย้ วตามรถตอนหน้า
ได้ โดยปลอดภั ย ทัง้ นี้ อุ ป กรณ์ ต่ อพ่ วงดังกล่ าวต้ องมีคุ ณ ลัก ษณะ ระบบการท างาน
และสมรรถนะตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
ข้อ ๓ รถตามข้อ ๑ ที่กาหนดให้มีท่สี าหรับ ผู้โดยสารยืนได้ ให้บ ริเวณพื้น ที่
สาหรับผู้โดยสารยืนต้องเป็ นพื้นที่ราบซึ่งมีความกว้างและความยาวพอเหมาะที่จะให้
ผูโ้ ดยสารยืนได้ โดยถือเกณฑ์พน้ื ทีไ่ ม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเซนติเมตร ต่อผูโ้ ดยสารยืน
๑ คน
ข้อ ๔๑๒๔ รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ มาตรฐาน ๔
และมาตรฐาน ๖ ซึ่งมีท่เี ก็บสัมภาระได้ ให้มีท่เี ก็บสัมภาระไว้ท่ดี ้านล่างของรถหรือชัน้
ภายในรถ
รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๓ (ข) (ง) (จ) (ฉ) ซึง่ มีทเ่ี ก็บสัมภาระได้
ให้มที เ่ี ก็บสัมภาระไว้ทด่ี า้ นล่างของรถนัน้ ภายในรถหรือบนหลังคาก็ได้
รถขนาดเล็ก ให้มีท่ีเก็บ สัม ภาระไว้บ นหลัง คาหรือ ภายในรถ โดยจะมีไว้ท่ี
ด้านล่างด้วยก็ได้
ข้อ ๕๑๒๕ รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ มาตรฐาน ๔
(ก) (ข) (ค) และ (ง) มาตรฐาน ๕ (ก) และมาตรฐาน ๖ (ก) ต้องมีเครื่องปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถปรับอากาศภายในรถให้มอี ุณหภูมสิ ม่าเสมอพอเหมาะ และมีระบบ
ระบายอากาศทีเ่ หมาะสมเพียงพอ
เครื่องปรับอากาศและระบบระบายอากาศตามวรรคหนึ่ง ต้องมีระบบการทางาน
๑๒๓

ข้อ ๒ แก้ไ ขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๒๔ ข้อ ๔ แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๒๕ ข้อ ๕ แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๓๗

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

คุณลักษณะเฉพาะ หรือขนาด ตามเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกาหนดหรือให้ความ
เห็นชอบ
ข้อ ๖๑๒๖ รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๔ (ก) (ข) และ
รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐานอื่นซึง่ มีหอ้ งสุขภัณฑ์ได้ ให้มหี อ้ งสุขภัณฑ์ภายในรถ
ซึ่งมีขนาดความกว้าง ความยาว และความสูงพอสมควร สาหรับ ใช้ถ่ ายอุจจาระและ
ปั สสาวะได้และมีอ่างสาหรับล้างมือด้วย ห้องสุขภัณฑ์จะต้องมีทส่ี าหรับเก็บอุจจาระและ
ปั สสาวะอย่างดี ไม่รวซึ
ั ่ มและป้ องกันกลิน่ เหม็นได้
ข้อ ๗ ๑๒๗ รถที่ใช้ ในการขนส่งผู้โดยสารซึ่งมีท่ีเตรีย มอาหารและเครื่อ งดื่ม
ให้มีท่ีเตรีย มอาหารและเครื่อ งดื่ม ขนาดพอสมควรอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม ซึ่ง ต้อ ง
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความไม่สะดวกแก่ผโู้ ดยสารทีม่ ที น่ี งใกล้
ั ่ เคียงบริเวณดังกล่าว
ข้อ ๘๑๒๘ นอกจากจะต้องมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ
๑ แล้ว รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๑ และมาตรฐาน ๔ (ก) (ข) อย่างน้อย
จะต้องมีอุปกรณ์ให้เสียงและประชาสัมพันธ์ดงั นี้
(๑) เครื่องรับวิทยุ ๑ เครื่อง
(๒) เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง ๑ เครื่อง
(๓) เครื่องขยายเสียง ขนาดพอสมควร ๑ เครื่อง
อุ ป กรณ์ ให้ เสีย งและประชาสัม พัน ธ์ ต าม (๑) (๒) และ (๓) อาจรวมอยู่ ใ น
เครื่องเดียวกันได้
ข้อ ๙๑๒๙ รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ และมาตรฐาน ๖
ต้องมีเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย ๒ เครื่อง
รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๔ (ก) (ข) (ค) (ง) ต้องมีเครื่องดับเพลิง
อย่างน้อยชัน้ ละ ๒ เครื่อง
๑๒๖

ข้อ ๖ แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๒๗ ข้อ ๗ แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๒๘ ข้อ ๘ แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๒๙ ข้อ ๙ แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๓๘

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

เครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็ นไปตามชนิด ประเภทและ
ขนาดตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด โดยให้ติดตัง้ ไว้ภายในรถในที่ เหมาะสมซึ่ง
พร้อมทีจ่ ะใช้การได้ทุกขณะ
ส่วนที่ ๒
เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถทีใ่ ช้ในการขนส่ง
ผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๕
ข้อ ๑๐๑๓๐ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๕ จะต้องมีเครื่องอุปกรณ์
และส่วนควบ ดังต่อไปนี้
(๑) คัสซี ตามแบบทีอ่ ธิบดีให้ความเห็นชอบ แต่ทงั ้ นี้ จะต้องประกอบด้วย
(ก) โครงคัสซี ทาด้วยโลหะแข็งแรงตลอดความยาวของตัวถังรถ เมื่ อต่ อ
ตัวถังแล้วสามารถรับน้าหนักเต็มอัตราบรรทุกได้ทุกสภาพการใช้งานของรถ
(ข) กัน ชนท้า ยที่ติด ตัง้ เสมอกับ ท้ายรถหรือ ยื่น จากท้ายรถในระยะห่ า ง
พอสมควรและจะมีกนั ชนหน้าหรือไม่กไ็ ด้
(ค) อุปกรณ์ ต่อพ่วง ที่สามารถลากจูงได้ในขณะเต็มอัตราบรรทุก รวมทัง้
ต้องมีคุณลักษณะ ระบบการทางาน และสมรรถนะตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ง) กงล้อท าด้วยโลหะ และยางเป็ น ชนิ ดกลวงสูบ ลม ที่มีขนาดสามารถ
รับน้าหนักเต็มอัตราบรรทุกได้โดยปลอดภัย
(จ) เพลาล้อ ทีม่ ขี นาดสามารถรับน้าหนักเต็มอัตราบรรทุกได้โดยปลอดภัย
(ฉ) สปริง มี ข นาดสามารถรับ น้ า หนั ก และการสัน่ สะเทื อ น ของตั ว รถ
เต็มอัตราบรรทุ กได้โดยปลอดภัย และมีเครื่องผ่อนคลายความสันสะเทื
่
อนที่ล้อทุกล้อ
เพลาละไม่น้อยกว่า ๒ ชุด ซึง่ สามารถผ่อนคลายความสันสะเทื
่
อนได้ตามสมควร
(ช) แผ่นบังโคลนที่ลอ้ ทุ กล้อ มีขนาดอย่างน้อยเต็มความกว้างของยางล้อ
ทาด้วยโลหะ ยาง หรือวัสดุอ่นื ใด ทัง้ นี้ อาจใช้พนื้ รถทีเ่ ป็ นโลหะแทนแผ่นบังโคลนได้
แต่ด้ า นหลัง ล้อ ทุ ก ล้อ ต้ อ งมีแ ผ่ น ยางแขวนไว้เต็ ม ความกว้า งของยางล้อ ระยะห่ า ง
พอสมควร และส่วนล่างสุดของแผ่นบังโคลนต้องสูงจากพืน้ ไม่เกิน ๒๕ เซนติเมตร
(ซ) ระบบห้ามล้อ ทีส่ ามารถห้ามล้อได้โดยใช้การควบคุมจากระบบห้ามล้อ
ของรถลากจูง และต้องมีระบบห้ามล้อฉุ กเฉินที่สามารถทาให้รถหยุดได้โดยอัตโนมัติ
ในกรณีท่หี ลุดจากรถลากจูง รวมทัง้ ต้องมีคุณลักษณะ ระบบการทางาน และประสิทธิภาพ
๑๓๐

ข้อ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๓๙

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

ตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ฌ) ระบบไฟฟ้ า ให้ใช้สายไฟที่มีฉนวนหุ้มสาย และมีขนาดเหมาะสมกับ
ปริมาณกระแสไฟฟ้ าที่ผ่านสายนัน้ การเดินสายไฟภายในและภายนอกต้องเรียบร้อย
และไม่เป็ น เหตุ ใ ห้เกิด การลัด วงจรหรือ เกิด อัน ตรายได้ง่าย ส่วนตัว ถัง ที่ทาด้ว ยวัสดุ
สื่อไฟฟ้ าต้องต่อให้ร่วมกับแบตเตอรีข่ องรถ ขัว้ สายไฟ และสวิตช์ทอ่ี าจเกิดประกายไฟได้
ต้องใช้ฉนวนหุม้ ปิ ด
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบแบบคัสซีตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(๒) ตัวถัง ยึดติดกับโครงคัสซีอย่างมันคงแข็
่
งแรง สามารถรับน้าหนักเต็มอัตรา
บรรทุกได้ทุกสภาพการใช้งานของรถ รูป ร่างภายนอกต้องไม่มสี ่วนยื่นทีแ่ หลมหรือคม
อันอาจก่อให้เกิดอันตราย แบบตัวถังของรถให้เป็ นไปตามที่อธิบดีประกาศกาหนดหรือ
ให้ความเห็นชอบ แต่ทงั ้ นี้ จะต้องประกอบด้วย
(ก) กระจกกันลมหน้า กระจกกันลมหลัง และส่วนประกอบของตัวถังทีเ่ ป็ น
กระจกต้องเป็ นกระจกนิรภัยตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ข) สีภายนอกและภายในซึง่ มีลกั ษณะเรียบร้อย
(ค) เครื่อ งหมาย เป็ นแผ่ น โลหะรู ป สี่เ หลี่ ย มมุ ม ฉาก มี ข้ อ ความเป็ น
อัก ษรไทยว่ า “รถพ่ วง” หรือ “รถพ่ ว งยาว” โดยลัก ษณะ ขนาด และสีข องแผ่ น โลหะ
ตลอดจนวิธกี ารติดแผ่นโลหะ ให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
กรณีทต่ี ้องติดตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายอื่นใดนอกจากทีก่ าหนด
ตามวรรคหนึ่งต้องเป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ง) หลังคา ทาด้วยวัสดุทม่ี นคงแข็
ั่
งแรง สามารถกันแดดกันฝนได้
(จ) พืน้ รถ พืน้ ทีม่ นคงแข็
ั่
งแรง
(ฉ)๑๓๑ หน้ า ต่ างที่ ด้ า นข้า งรถ ซึ่ งมี ข นาดและจ านวนตามสมควร บาน
หน้ าต่ างเป็ นชนิดปิ ดเปิ ดได้ ทาด้วยวัสดุท่ีมนคงแข็
ั่
งแรง สามารถกันแดดกันฝนได้ มี
กลอนหรือสลักสาหรับยึด ถ้าบานหน้าต่างทาด้วยวัสดุโปร่งแสง ต้องมีวสั ดุสาหรับบังหรือ
กรองแสงแดด
คุ ณ ลัก ษณะ ขนาด และประสิท ธิภ าพของวัสดุ สาหรับ บัง หรือ กรอง
แสงแดดที่หน้าต่ างที่ด้านข้างรถ รวมทัง้ ประเภทของรถที่ต้องติดวัสดุเพื่อบังหรือกรอง
แสงแดด ให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
๑๓๑

ข้อ ๑๐ (๒) (ฉ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๔๐

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

บานหน้าต่ างของรถปรับอากาศจะเป็ นชนิดที่ปิดเปิ ดไม่ได้กไ็ ด้ ถ้าเป็ น
ชนิ ด ปิ ด เปิ ด ไม่ ได้ตัวถังจะต้อ งมีระบบถ่ ายเทอากาศได้ดีในกรณี ท่ีเครื่องปรับ อากาศ
ขัดข้อง
(ช) ประตูทางขึน้ ลงและประตูฉุกเฉิน
ประตูทางขึน้ ลง อยู่ทด่ี า้ นข้างของรถ และบันไดทางขึน้ ลงจะต้องไม่ย่นื
ออกนอกรถ
ประตูฉุกเฉิน อยู่ท่ดี า้ นขวาของรถหรือที่ด้านท้ายของรถ มีบานประตู
เต็มส่วนกว้างและส่วนสูง มีเครื่องหมายแสดงว่าเป็ นประตูฉุกเฉินพร้อมด้วยคาอธิบาย
วิธเี ปิ ดเป็ นภาษาไทย
จานวน ขนาด ตาแหน่ ง คุณลักษณะ ระบบการทางาน และประสิทธิภาพ
ของประตูทางขึน้ ลงและประตูฉุกเฉิน ให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ซ) ทีน่ งผู
ั ่ โ้ ดยสาร ซึง่ มีลกั ษณะเช่นเดียวกับทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑ (๒) (ฎ)
(ฌ)๑๓๒ ระบบไฟฟ้ า ซึ่งประกอบด้วยสายไฟฟ้ า ฉนวน สวิตซ์ แบตเตอรี่
และอุปกรณ์อ่นื ตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
จ านวน ขนาด คุ ณ ลัก ษณะ ระบบการท างาน สมรรถนะ และ
ประสิท ธิภ าพของอุปกรณ์ ของระบบไฟฟ้ า รวมทัง้ การติดตัง้ และการเชื่อมต่ อระบบไฟฟ้ า
ให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ญ) กริ่ง สัญ ญาณหยุ ด รถ ที่มีเสีย งดัง พอสมควร พร้อ มด้ ว ยที่ ก ดกริ่ง
สัญญาณติดไว้ภายในรถ
ประเภทของรถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๕ ทีจ่ ะบังคับให้มี
กริง่ สัญญาณหยุดรถตามวรรคหนึ่ง รวมทัง้ จานวน และตาแหน่ งทีต่ ดิ ตัง้ กริง่ สัญญาณ
หยุดรถให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ฎ)๑๓๓ อุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง ซึง่ มีคุณลักษณะ สี ขนาด จานวน และ
ตาแหน่ งการติดตัง้ รวมทัง้ ประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์ หรือแผ่นสะท้อนแสง
ตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด

๑๓๒

ข้อ ๑๐ (๒) (ฌ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๓๓ ข้อ ๑๐ (๒) (ฎ) แก้ไ ขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๔๑

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

(ฏ) ๑๓๔ เข็ ม ขัด นิ ร ภั ย ซึ่ ง มี คุ ณ ลั ก ษณะ สมรรถนะ มาตรฐาน แบบ
การติด ตัง้ และการยึด เข็ม ขัด นิ รภัย รวมทัง้ ประเภทและลัก ษณะของรถที่ต้องติดตัง้
เข็มขัดนิรภัย ตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบแบบตัวถังตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(๓) โคมไฟดัง ต่ อ ไปนี้ ที่ ท างานได้ ร่ ว มกับ รถที่ ใ ช้ ล ากจู ง และมี ก าลัง ไฟ
และความส่องสว่างตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ก) โคมไฟเลี้ย ว ติด ที่ด้า นท้ า ยรถข้า งซ้ า ยและข้า งขวา มีจ านวนและ
ลักษณะตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑ (๓) (ง)
(ข) โคมไฟท้าย มีจานวนและลักษณะตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑ (๓) (จ)
(ค) โคมไฟหยุด มีจานวนและลักษณะตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑ (๓) (ฉ)
(ง) โคมไฟถอยหลัง มีจานวนและลักษณะตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑ (๓) (ช)
(จ) โคมไฟส่อ งป้ ายทะเบีย น มีจานวนและลัก ษณะตามทีก่ าหนดไว้ใ น
ข้อ ๑ (๓) (ซ)
(ฉ) โคมไฟแสดงส่วนสูงท้ายรถ แสงแดง ติดบนหลังคาท้ายรถห่างจาก
ด้านข้างริมสุดไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร ข้างละ ๑ ดวง
(ช) โคมไฟภายในรถ มีลกั ษณะตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑ (๓) (ญ)
(ซ) โคมไฟข้า งรถ แสงเหลือ ง แต่ ถ้ า แสงสว่ า งส่ อ งออกไปทางท้ า ยรถ
หรือเป็ นโคมไฟดวงท้ายจะให้แสงแดงก็ได้ ติดอยู่สงู จากผิวทางไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร
แต่ไม่เกิน ๒.๑๐ เมตร ทีข่ า้ งซ้ายและข้างขวารถในระดับเดียวกัน ตอนหน้าห่างจาก
หน้าสุดรถไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร (ไม่รวมแขนพ่วง) แห่งละ ๑ ดวง ตอนท้ายห่างจาก
ท้ายสุดรถไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร แห่งละ ๑ ดวง ในกรณีทรี่ ถมีความยาวเกิน ๖ เมตร
ให้มโี คมไฟข้างรถทีก่ ง่ึ กลางระหว่างโคมไฟข้างรถดวงหน้าและดวงท้ายอีกแห่งละ ๑ ดวง
ถ้า มีม ากกว่า ๑ ดวง ระยะห่ า งระหว่ า งโคมไฟแต่ ละดวงในข้า งเดีย วกัน ต้อ งเท่ า กัน
และห่างกันไม่น้อยกว่า ๓ เมตร
โคมไฟข้า งรถจะให้แ สงสว่า งได้เ ฉพาะในขณะที่โ คมไฟท้า ยรถ
ให้แสงสว่างด้วยเท่านัน้

๑๓๔

ข้อ ๑๐ (๒) (ฏ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๔๒

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

ข้อ ๑๐ ทวิ๑๓๕ รถตามข้อ ๑๐ อาจมีเครื่องอุ ป กรณ์ อ่ืน สาหรับ รถได้ภ ายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) โคมไฟหยุ ด มีจานวนและลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ ทวิ (๑) (จ)
มีกาลังไฟและความส่องสว่างตามทีก่ รมการขนส่งทางบกประกาศกาหนด
(๒) โคมไฟอื่น นอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ นี้ แ ละข้อ ๑๐ (๓) ถ้ า จะน ามาใช้
ต้องเป็ นไปตามทีก่ รมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๑ รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๕ ทีม่ ที เ่ี ก็บสัมภาระ ให้มที เ่ี ก็บ
สัมภาระไว้ทด่ี า้ นล่างของรถ
ข้อ ๑๒ ให้นาข้อ ๓ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ มาใช้บงั คับแก่รถทีใ่ ช้ในการขนส่ง
ผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๕ โดยอนุโลม
ส่วนที่ ๓
ขนาดของรถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารและรถขนาดเล็ก
ข้อ ๑๓ ๑๓๖ รถที่ใช้ในการขนส่ง ผู้โดยสารและรถขนาดเล็ก ให้มีข นาดตาม
มาตรฐานทีก่ าหนดไว้ ดังต่อไปนี้
(๑) ความกว้าง เมื่อวัดจากส่วนที่กว้างที่สุดของตัวถังรวมส่วนประกอบที่ย่นื
ออกจากตัวถังแต่ไม่รวมกระจกเงาสาหรับมองด้านนอกตัวรถ จะต้องมีความกว้างไม่เกิน
๒.๕๕ เมตร โดยตัวถังด้านข้างหรือส่วนประกอบของตัวถังจะยื่นเกินขอบยางด้านนอก
ของเพลาล้อท้ายได้ไม่เกินด้านละ ๑๕ เซนติเมตร
(๒)๑๓๗ ความสูง
ความสูงภายนอกของรถเมื่อวัดในแนวดิ่งจากพืน้ ราบถึงส่วนที่สงู ที่สดุ ของ
รถไม่รวมกระจกเงาสาหรับมองด้านนอกตัวรถ ต้องมีความสูงไม่เกิน ๓.๘๐ เมตร เว้นแต่รถ
ทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๒ (ค) (ง) และ (จ) มาตรฐาน ๓ (ค) (ง) (จ) และ (ฉ)
๑๓๕

ข้อ ๑๐ ทวิ เพิ่ ม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๓๖ ข้อ ๑๓ แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๓๗ ข้อ ๑๓ (๒) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๔๓

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

และรถขนาดเล็ก ต้องมีความสูงไม่เ กิน ๓.๒๐ เมตร และรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
มาตรฐาน ๔ ต้องมีความสูงไม่เกิน ๔.๐๐ เมตร
ความสูงภายในของรถให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
ความสูง ของรถต้ อ งไม่ ท าให้ ก ารทรงตัว ของรถต่ า กว่ า เกณฑ์ ท่ีอ ธิบ ดี
ประกาศกาหนด
(๓) ความยาว
รถที่ ใช้ ในการขนส่ ง ผู้ โ ดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ (ก) และ (ข)
มาตรฐาน ๓ (ก) และ (ข) และมาตรฐาน ๗ เมื่อวัดจากส่วนหน้าสุดถึงส่วนท้ายสุดของรถ
ไม่รวมกระจกเงาสาหรับมองด้านนอกตัวรถ จะต้องมีความยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
รถที่ใช้ในการขนส่ ง ผู้โดยสารมาตรฐาน ๔ เมื่อ วัด จากส่ว นหน้ า สุด ถึ ง
ส่วนท้ายสุดของรถไม่รวมกระจกเงาสาหรับมองด้านนอกตัวรถ จะต้องมีความยาวไม่เกิน
๑๒ เมตร
รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๒ (ค) (ง) และ (จ) มาตรฐาน ๓ (ค)
(ง) (จ) และ (ฉ) มาตรฐาน ๕ และรถขนาดเล็ก เมื่อวัดจากส่วนหน้ าสุดถึงส่วนท้ายสุด
ของรถไม่ รวมกระจกเงาสาหรับ มองด้านนอกตัวรถและแขนพ่ ว ง จะต้อ งมีค วามยาว
ไม่เกิน ๑๐ เมตร
รถที่ ใช้ในการขนส่ ง ผู้โ ดยสารมาตรฐาน ๖ เมื่อ วัด จากส่ ว นหน้ า สุ ด ถึ ง
ส่วนท้ายสุดของรถไม่รวมกระจกเงาสาหรับมองด้านนอกตัวรถ จะต้องมีความยาวไม่เกิน
๑๘ เมตร
(๔) ส่วนยื่นหน้า เมื่อวัดจากส่วนหน้าสุดของตัวถังไม่รวมกันชนหรือแขนพ่วง
ถึงศูนย์กลางเพลาล้อหน้า จะต้องมีความยาวของส่ วนยื่นหน้าไม่เกินกึ่งหนึ่งของช่วงล้อ
เว้นแต่รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๖ ต้องมีความยาวของส่วนยื่นหน้าไม่เกิน
กึง่ หนึ่งของช่วงล้อตอนหน้า
(๕)๑๓๘ ส่วนยื่นท้าย เมื่อวัดจากส่วนท้ายสุดของตัวถังส่วนที่บรรทุกแต่ไม่รวม
กันชนท้ายและอุปกรณ์อ่นื ถึงศูนย์กลางเพลาล้อท้ายหรือถึงศูนย์กลางของกลุ่มเพลาล้อท้าย
ในกรณีท่มี ีเพลาล้อท้ายมากกว่าหนึ่งเพลาล้อ ต้องมีความยาวของส่วนยื่นท้ายไม่เกิน
สองในสามของช่วงล้อ
รถที่มีค วามยาวมากกว่า ๑๒ เมตร อาจมีค วามยาวของส่วนยื่น ท้า ย
เกินสองในสามของช่วงล้อได้ตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
๑๓๘

ข้อ ๑๓ (๕) แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๔๔

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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อุปกรณ์อ่นื ซึง่ ไม่ใช่กนั ชนท้ายทีต่ ดิ ตัง้ เพิม่ เติมทีด่ า้ นท้ายของตัวถังส่วนที่
บรรทุกต้องมีความยาวตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์การวัดขนาดช่วงล้อของรถตาม (๔) และ (๕) ให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดี
ประกาศกาหนด
ส่วนที่ ๔
ข้อยกเว้นเรื่องสภาพ เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบ
ของรถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสาร และรถขนาดเล็ก๑๓๙
ข้อ ๑๔๑๔๐ รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๗ จะมีสภาพ เครื่องอุปกรณ์
และส่วนควบของรถแตกต่างไปจากทีก่ าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ได้ หากมีความจาเป็ น
ตามลักษณะของการใช้งาน แต่ต้องเป็ นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาหนด
หรือให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๔/๑๑๔๑ รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผู้โดยสารทีน่ าไปใช้สาหรับการขนส่งระหว่าง
ประเทศ ต้องมีสภาพ เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบของรถตามทีก่ าหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้
เว้นแต่จะมีอนุ สญ
ั ญาหรือความตกลงระหว่างประเทศในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการขนส่งกาหนด
ไว้เป็ นอย่างอื่น โดยต้องเป็ นไปตามทีก่ รมการขนส่งทางบกประกาศกาหนดหรือให้ความ
เห็นชอบ

๑๓๙

ส่ว นที่ ๔ ข้อยกเว้น เรื่อ งสภาพ เครื่อ งอุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสาร และรถขนาดเล็ก ของหมวด ๑ สภาพ เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผูโ้ ดยสาร และรถขนาดเล็ก ข้อ ๑๔ และ ข้อ ๑๔/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๔๐ ข้อ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๔๑ ข้ อ ๑๔/๑ เพิ่ ม โดยกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๔๕

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

ส่วนที่ ๕
เบ็ดเตล็ด๑๔๒
ข้อ ๑๔/๒ ๑๔๓ วัสดุท่ีนามาใช้ในการผลิตหรือประกอบเป็ นเครื่องอุปกรณ์ และ
ส่วนควบหรือการตกแต่ งภายนอกหรือ ภายในของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและ
รถขนาดเล็ก ต้องมีคุ ณสมบัติในด้านการลุก ไหม้ การลามไฟ การแผ่ รงั สี การละลาย
หรือความเป็ นพิษ ตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
ประเภทและลักษณะของรถทีต่ ้องใช้วสั ดุตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามที่อธิบดี
ประกาศกาหนด
หมวด ๒
สภาพ เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบของรถทีใ่ ช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของ
ส่วนที่ ๑
รถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒
ลักษณะ ๓ ลักษณะ ๔ ลักษณะ ๕ และลักษณะ ๙
ข้อ ๑๕๑๔๔ รถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒ ลักษณะ ๓
ลักษณะ ๔ ลักษณะ ๕ และลักษณะ ๙ จะต้องมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ ดังต่อไปนี้
(๑) คัสซี ตามแบบทีอ่ ธิบดีให้ความเห็นชอบ แต่ทงั ้ นี้ จะต้องประกอบด้วย
(ก) โครงคัสซี ทาด้วยโลหะแข็งแรงตลอดความยาวของตัวถังรถ เมื่อต่ อ
ตัวถังแล้วสามารถรับน้าหนักเต็มอัตราบรรทุกได้ทุกสภาพการใช้งานของรถ
(ข) กันชนหน้า ยื่นจากหน้ารถระยะห่างพอสมควร
๑๔๒

ส่วนที่ ๕ เบ็ดเตล็ด ของหมวด ๑ สภาพ เครือ่ งอุปกรณ์ และส่วนควบของรถทีใ่ ช้ในการ
ขนส่งผูโ้ ดยสาร และรถขนาดเล็ก ข้อ ๑๔/๒ เพิม่ โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๔๓ ข้ อ ๑๔/๒ เพิ่ ม โดยกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๔๔ ข้อ ๑๕ แก้ไ ขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๔๖
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สาหรับรถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของลักษณะ ๔ จะต้องมีกนั ชนท้าย
ยื่นจากท้ายรถระยะห่างพอสมควร
(ค) ระบบบังคับเลีย้ ว ทีท่ างานได้คล่องตัว พวงมาลัยต้องอยู่ในตาแหน่ งที่
ผูข้ บั รถสามารถบังคับรถได้สะดวกและปลอดภัย กลไกบังคับต้องไม่สมั ผัสกับส่วนอื่นใด
ของรถ อัต ราส่วนระหว่ า งมุ ม หมุ น ของพวงมาลัย กับ มุ ม เลี้ย วของล้อทัง้ ซ้ายและขวา
ต้องใกล้เคียงกัน แรงที่ใช้ห มุนพวงมาลัยให้รถเลี้ยวซ้ายหรือขวาจะต้องใกล้เคียงกัน
และไม่มากเกินสมควร รวมทัง้ ต้องมีรศั มีวงเลี้ยวและระยะท้ายปั ดของรถตามที่อธิบดี
ประกาศกาหนด
(ง) กงล้อทาด้วยโลหะ และยางเป็ นชนิดกลวงสูบลม ที่มขี นาดสามารถรับ
น้าหนักเต็มอัตราบรรทุกได้โดยปลอดภัย
(จ) เพลาล้อ ทีม่ ขี นาดสามารถรับน้าหนักเต็มอัตราบรรทุกได้โดยปลอดภัย
(ฉ) สปริง มี ข นาดสามารถรับ น้ า หนั ก และการสัน่ สะเทื อ นของตั ว รถ
เต็มอัตราบรรทุกได้โดยปลอดภัย และมีเครื่องผ่อนคลายความสันสะเทื
่
อนที่เพลาล้อหน้า
ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด ซึง่ สามารถผ่อนคลายความสันสะเทื
่
อนได้ตามสมควร
(ช) แผ่นบังโคลนที่ลอ้ ทุกล้อ มีขนาดอย่างน้อยเต็มความกว้างของยางล้อ
ทาด้วยโลหะ ยาง หรือวัสดุอ่นื ใด สาหรับล้อหลังสุดของรถ ส่วนล่างสุดของแผ่นบังโคลน
ต้องสูงจากพืน้ ราบไม่เกิน ๒๕ เซนติเมตร
(ซ) ห้ามล้อมือ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ฌ) ห้ามล้อเท้า ทีบ่ งั คับทีล่ อ้ ทุกล้อ ซึ่งต้องมีคุณลักษณะ ระบบการทางาน
และประสิทธิภาพตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ญ) เครื่องกาเนิดพลังงาน ทีส่ ามารถขับเคลื่อนรถในสภาพใช้งานตามปกติ
ทีม่ นี ้ าหนักเต็มอัตราบรรทุกได้อย่างเหมาะสม โดยต้องมีคุณลักษณะ ระบบการทางาน
กาลัง และไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและเสียงตามที่อธิบดีประกาศกาหนด รวมทัง้
ต้องมีฝ าครอบเครื่องกาเนิ ดพลังงานขนาดปิ ด เครื่องได้สนิท และสามารถเก็บ เสียงได้
ตามสมควร
(ฎ) ระบบไอเสีย ทีม่ อี ุปกรณ์ระงับเสียงและมีอุปกรณ์ป้องกันความร้อนหรือ
การติดไฟโดยส่วนปลายของท่อไอเสียต้องไม่หนั ไปทางด้านซ้ายของรถ ทัง้ นี้ อุปกรณ์
ระงับเสียงและอุปกรณ์ป้องกันความร้อนหรือการติดไฟ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีอ่ ธิบดี
ประกาศกาหนด
(ฏ) ระบบส่งกาลังงาน ประกอบด้วยคลัทช์ เฟื องส่งกาลัง เพลาส่งกาลัง
ข้อต่อ และเฟื องท้าย สามารถส่งกาลังขับเคลื่อนรถในขณะทีม่ นี ้าหนักเต็มอัตราบรรทุกได้
๑๔๗

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

โดยปลอดภัย และให้มหี ่วงหรือโซ่รองรับเพลาส่งกาลังที่ทาด้วยโลหะทีม่ ขี นาดสามารถ
รองรับเพลาส่งกาลังในกรณีทห่ี ลุดหรือขาดไม่ให้กระแทกผิวทางได้
(ฐ) ระบบสตาร์ทเครื่องกาเนิดพลังงาน พร้อมสวิตช์ใช้การได้ดีท่ผี ู้ขบั รถ
สามารถสตาร์ทเครื่องได้จากทีน่ งผู
ั ่ ข้ บั รถ
(ฑ)๑๔๕ ระบบไฟฟ้ า ซึ่งประกอบด้วยสายไฟฟ้ า ฉนวน สวิตซ์ แบตเตอรี่
และอุปกรณ์อ่นื ตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
จ านวน ขนาด คุ ณ ลัก ษณะ ระบบการท างาน สมรรถนะ และ
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้ า รวมทัง้ การติดตัง้ และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ า
ให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ฒ) แตรสัญญาณชนิดไฟฟ้ า เสียงเดียว ความดังของเสียงแตรจะต้องอยู่
ในเกณฑ์ทอ่ี ธิบดีประกาศกาหนด
(ณ) ถังเชือ้ เพลิง ทีใ่ ช้กบั เครื่องกาเนิดพลังงานซึง่ มีสภาพไม่รวซึ
ั ่ ม มีฝาปิ ด
อย่ างดี และมีข นาดพอสมควร ติด ตัง้ ไว้ในที่ป ลอดภัย ซึ่งป้ อ งกัน การเกิด เพลิงไหม้
รวมทัง้ ท่อส่งเชือ้ เพลิงต้องมีสภาพดี ไม่รวซึ
ั ่ มหรือเกิดอันตรายได้ง่าย
(ด) เครื่อ งวัดความเร็ว ที่สามารถอ่านความเร็ว ของรถเป็ น กิโลเมตรต่ อ
ชัวโมง
่
คลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละสิบ และจะต้องมีแสงสว่างให้สามารถอ่านความเร็ว
ในเวลากลางคืนได้
(ต) เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ที่มคี ุณลักษณะและระบบการ
ทางานตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
ประเภทและลัก ษณะของรถที่ต้องมีเครื่องบัน ทึก ข้อ มูลการเดิน ทาง
ของรถตามวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ถ) ๑๔๖ ระบบหน่ วงความเร็ ว ของรถซึ่ ง ท าหน้ า ที่ ช ะลอความเร็ว รถ
ซึง่ มีคุณลักษณะ ระบบการทางาน สมรรถนะ และประสิทธิภาพของระบบหน่วงความเร็ว
ของรถ รวมทั ง้ ประเภทและลัก ษณะของรถที่ ต้ อ งมี ร ะบบหน่ ว งความเร็ว ของรถ
ตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบแบบคัสซีตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
๑๔๕

ข้อ ๑๕ (๑) (ฑ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๔๖ ข้อ ๑๕ (๑) (ถ) เพิ่ม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๔๘

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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(๒) ตัวถังยึดติดกับโครงคัสซีอย่างมันคงแข็
่
งแรง สามารถรับ น้ าหนักเต็มอัตรา
บรรทุกได้ทุกสภาพการใช้งานของรถ รูปร่างภายนอกต้องไม่มสี ่วนยื่นทีแ่ หลมหรือคม
อันอาจก่อให้เกิดอันตราย แบบตัวถังของรถให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนดหรือให้
ความเห็นชอบ แต่ทงั ้ นี้ จะต้องประกอบด้วย
(ก) ห้องผู้ข บั รถท าด้วยโลหะแข็งแรง มีป ระตู ท งั ้ สองข้าง มีท่ีนัง่ ผู้ ขบั รถ
ตัง้ อยู่ในตาแหน่งเหมาะสมทีส่ ามารถบังคับรถได้ดี และสามารถมองเห็นสภาพการจราจร
ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังได้อย่างชัดเจนเมื่อใช้กระจกเงาสาหรับมองหลัง
ประเภทและลักษณะของรถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์ห รือสิง่ ของทีจ่ ะบังคับ
ให้มหี อ้ งผูข้ บั รถตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ข)๑๔๗ กระจกกัน ลมและส่ ว นประกอบของตัว ถัง ที่เป็ น กระจกต้ อ งเป็ น
กระจกนิรภัยตามที่อธิบดีประกาศกาหนด โดยกระจกกันลมหน้ าต้องมีขนาดที่ผู้ขบั รถ
สามารถมองเห็นสภาพการจราจรได้ดี และห้ามมิให้นาวัสดุอ่นื ใดมาติดหรือบังส่วนหนึ่ง
ส่ว นใดของกระจก เว้นแต่ เป็ นการติดเครื่องหมายหรือเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด
หรือเป็ นการติดวัสดุเพื่อบังหรือกรองแสงแดด
คุณลักษณะ ขนาด และประสิทธิภาพของวัสดุเพื่อบังหรือกรองแสงแดด
รวมทัง้ ประเภทและลักษณะของรถที่ต้องติดวัสดุเพื่อ บังหรือกรองแสงแดด ให้เป็ นไป
ตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ค) กระจกเงาสาหรับมองหลังอย่างน้อย ๑ บาน ซึง่ ทาให้ผู้ขบั รถมองเห็น
สภาพการจราจรด้านข้าง ด้านหลัง และภายในรถได้ทุกขณะ
(ง) เครื่องปั ดน้าฝน มีใบปั ดน้าทีก่ ระจกหน้ารถ และมีขนาดทีส่ ามารถปั ดน้ า
ได้เนื้อทีก่ ว้างพอทีผ่ ขู้ บั รถมองเห็นสภาพการจราจรด้านหน้ารถได้อย่างชัดเจน
(จ) ตัวถังส่วนที่บรรทุก ให้มีลกั ษณะและมาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศ
กาหนด แต่ ความสูงของตัวถังส่วนที่บ รรทุ ก ที่มีลักษณะเป็ น กระบะทึบ สาหรับ รถที่มี
น้าหนักรถและน้ าหนักบรรทุกรวมกันเกิน ๘,๐๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม
เมื่อ วัด จากพื้ น กระบะจะต้ อ งไม่ เกิน ๖๐ เซนติ เมตร และส าหรับ รถที่ มีน้ า หนั ก รถ
และน้ าหนักบรรทุกรวมกันเกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม เมื่อวัดจากพื้นกระบะจะต้องไม่เกิน
๘๐ เซนติเมตร
(ฉ) ตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายอื่นใดทีด่ า้ นข้าง ด้านหน้า และด้านท้าย
ของตัวถัง ให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
๑๔๗

ข้อ ๑๕ (๒) (ข) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๔๙

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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(ช) สีภายนอกซึง่ มีลกั ษณะเรียบร้อย
(ซ)๑๔๘ อุ ปกรณ์ ห รือ แผ่น สะท้อนแสง ซึ่งมีคุณ ลักษณะ สี ขนาด จานวน
และต าแหน่ ง การติ ด ตัง้ รวมทั ง้ ประเภทและลัก ษณะของรถที่ ต้ อ งมี อุ ป กรณ์ ห รือ
แผ่นสะท้อนแสง ตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ฌ) ๑๔๙ เข็ ม ขัด นิ ร ภั ย ซึ่ ง มี คุ ณ ลั ก ษณะ สมรรถนะ มาตรฐาน แบบ
การติด ตัง้ และการยึด เข็ม ขัด นิ รภัย รวมทัง้ ประเภทและลัก ษณะของรถที่ต้องติดตัง้
เข็มขัดนิรภัย ตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ญ)๑๕๐ อุปกรณ์ป้องกันด้านหน้า ด้านข้างและด้านท้ายของรถ
คุณลักษณะ ขนาด ประสิทธิภาพ ตาแหน่ งและเงื่อนไขในการติดตัง้
อุปกรณ์ ป้องกันด้านหน้า ด้านข้างและด้านท้ายรถ รวมทัง้ ประเภทและลักษณะของรถ
ทีต่ อ้ งติดตัง้ อุปกรณ์ดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบแบบตัวถังตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(๓) โคมไฟดังต่อไปนี้ ทีม่ กี าลังไฟและความส่องสว่างตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ก) โคมไฟแสงพุ่งไกล มีจานวนและลักษณะตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑ (๓) (ก)
(ข) โคมไฟแสงพุ่งต่า มีจานวนและลักษณะตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑ (๓) (ข)
(ค) โคมไฟแสดงความกว้างของรถ มีจานวนและลักษณะตามทีก่ าหนดไว้
ในข้อ ๑ (๓) (ค)
(ง) โคมไฟเลีย้ ว มีจานวนและลักษณะตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑ (๓) (ง)
(จ) โคมไฟท้าย มีจานวนและลักษณะตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑ (๓) (จ)
(ฉ) โคมไฟหยุด มีจานวนและลักษณะตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑ (๓) (ฉ)
(ช) โคมไฟถอยหลัง มีจานวนและลักษณะตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑ (๓) (ช)
(ซ) โคมไฟส่อ งป้ า ยทะเบีย น มีจานวนและลัก ษณะตามทีก่ าหนดไว้ใ น
ข้อ ๑ (๓) (ซ)
(ฌ) โคมไฟแสดงส่วนสูงและประเภทของรถ แสงเขียว มีจานวนและลักษณะ
ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑ (๓) (ฌ) สาหรับรถทีม่ ตี วั ถังส่วนบรรทุกเป็ นตู้ทบึ หรือเป็ นกระบะทีม่ ี
๑๔๘

ข้อ ๑๕ (๒) (ซ) แก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๔๙ ข้อ ๑๕ (๒) (ฌ) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๕๐ ข้อ ๑๕ (๒) (ญ) เพิ่ม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๕๐

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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หลังคาถาวรให้ม โี คมไฟแสดงส่ว นสูง แสงแดง ติด อยู่ในระดับ เดีย วกัน ทีด่ า้ นท้ายรถ
ตอนบนหลังคา จานวน ๒ ดวง แต่ละดวงห่างจากด้านข้างริมสุดของรถไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร
(ญ) โคมไฟภายในรถ แสงขาว ติดไว้ภายในห้องผูข้ บั รถให้แสงสว่างพอสมควร
(ฎ)๑๕๑ อุ ปกรณ์ ส าหรับยึ ดตู้ ห รือถั งบรรทุ ก ซึ่ งมี คุ ณ ลั กษณะ สมรรถนะ
ประสิทธิภาพ การติดตัง้ และการยึดตู้หรือถังบรรทุก รวมทัง้ ประเภทและลักษณะของรถทีต่ ้อง
ติดตัง้ อุปกรณ์สาหรับยึดตูห้ รือถังบรรทุกตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
ข้อ ๑๖๑๕๒ นอกจากจะต้องมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑๕
แล้ว รถที่ใช้ในการขนส่ งสัตว์ หรือสิ่งของลักษณะ ๑ ลักษณะ ๒ ลักษณะ ๓ ลักษณะ ๔
ลักษณะ ๕ และลักษณะ ๙ ที่ใช้ลากจูงรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของลักษณะ ๖
ลักษณะ ๗ หรือลักษณะ ๘ ต้องมีจานพ่วงหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงทีม่ คี ุณลักษณะ ระบบการ
ทางาน และสมรรถนะตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
ข้อ ๑๗ นอกจากจะต้ อ งมีเครื่อ งอุ ป กรณ์ แ ละส่ ว นควบตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ ๑๕ แล้ว รถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของลักษณะ ๔ จะต้องมีเครื่องดับเพลิงติดตัง้
ในทีเ่ หมาะสมพร้อมทีจ่ ะใช้การได้ทุกขณะ ขนาด จานวนและคุณภาพของเครื่องดับเพลิง
ให้เป็ นไปตามทีก่ รมการขนส่งทางบกประกาศกาหนด
ข้อ ๑๗ ทวิ๑๕๓ รถตามข้อ ๑๕ อาจมีเครื่องอุปกรณ์อ่นื สาหรับรถได้ภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) โคมไฟดังต่ อไปนี้ ถ้าจะนามาใช้ต้องมีกาลังไฟและความส่องสว่างตามที่
กรมการขนส่งทางบกประกาศกาหนด
(ก) โคมไฟแสงพุ ่ง ไกล จานวน ๒ ดวง มีล กั ษณะตามที่กาหนดไว้ใ น
ข้อ ๑ (๓) (ก)
(ข) โคมไฟข้างรถ มีจานวนและลักษณะตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑ ทวิ (๑) (ข)
(ค) โคมไฟเลีย้ วข้างรถ มีจานวนและลักษณะตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑ ทวิ
(๑) (ค)
๑๕๑

ข้อ ๑๕ (๒) (ฎ) เพิ่ม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๕๒ ข้อ ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๕๓ ข้ อ ๑๗ ทวิ เพิ่ ม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๕๑
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(ง) โคมไฟตัดหมอก มีจานวนและลักษณะตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑ ทวิ (๑) (ง)
(จ) โคมไฟหยุด มีจานวนและลักษณะตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑ ทวิ (๑) (จ)
(๒) โคมไฟอื่น นอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ นี้ แ ละข้อ ๑๕ (๓) ถ้ า จะน ามาใช้
ต้องเป็ นไปตามทีก่ รมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ
(๓)๑๕๔ เครื่องปรับอากาศ ต้องมีประสิทธิภาพสามารถปรับอากาศภายในรถให้
มีอุณหภู มิสม่ าเสมอพอเหมาะ และมีระบบการทางาน คุณลักษณะเฉพาะ หรือขนาด
ตามเงื่อนไขทีก่ รมการขนส่งทางบกกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ
ส่วนที่ ๒
เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของ
ลักษณะ ๖ ลักษณะ ๗ และลักษณะ ๘
ข้ อ ๑๘ ๑๕๕ รถที่ ใ ช้ ใ นการขนส่ ง สัต ว์ ห รือ สิ่ ง ของลัก ษณะ ๖ ลัก ษณะ ๗
และลักษณะ ๘ จะต้องมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ ดังต่อไปนี้
(๑) คัสซี ตามแบบทีอ่ ธิบดีให้ความเห็นชอบ แต่ทงั ้ นี้ จะต้องประกอบด้วย
(ก) โครงคัสซี ทาด้วยโลหะแข็งแรงตลอดความยาวของตัวรถ เมื่อต่อตัวถังแล้ว
สามารถรับน้าหนักเต็มอัตราบรรทุกได้ทุกสภาพการใช้งานของรถ
โครงคั ส ซี ข องรถที่ ใ ช้ ใ นการขนส่ ง สั ต ว์ ห รื อ สิ่ ง ข องลั ก ษณ ะ ๘
ต้องสามารถปรับขนาดความยาวได้
โครงคัสซีส่วนหน้าของรถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของลักษณะ ๗
และลักษณะ ๘ ให้มสี ลักพ่วงทาด้วยโลหะขนาดพอสมควรสาหรับต่อกับจานพ่วงของรถ
ลากจูงได้โดยเฉพาะ
(ข) กงล้อทาด้วยโลหะ และยางเป็ นชนิดกลวงสูบลม ทีม่ ขี นาดสามารถรับ
น้าหนักเต็มอัตราบรรทุกได้โดยปลอดภัย
(ค) เพลาล้อ ทีม่ ขี นาดสามารถรับน้าหนักเต็มอัตราบรรทุกได้โดยปลอดภัย
(ง) สปริง ที่มีข นาดสามารถรับ น้ า หนั ก และการสัน่ สะเทือ นของตัว รถ
เต็มอัตราบรรทุกได้โดยปลอดภัย
๑๕๔

ข้อ ๑๗ ทวิ (๓) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๕๕ ข้อ ๑๘ แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๕๒

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

(จ) แผ่นบังโคลนที่ล้อทุกล้อ มีขนาดอย่างน้อยเต็มความกว้างของยางล้อ
ทาด้วยโลหะ ยาง หรือวัสดุอ่นื ใด สาหรับล้อหลังสุดของรถ ส่วนล่างสุดของแผ่นบังโคลน
ต้องสูงจากพืน้ ราบไม่เกิน ๒๕ เซนติเมตร
(ฉ) ระบบห้ามล้อ ทีส่ ามารถห้ามล้อได้โดยใช้การควบคุมจากระบบห้ามล้อ
ของรถลากจูง และต้องมีระบบห้ามล้อฉุ กเฉินที่สามารถทาให้รถหยุดได้โดยอัตโนมัติ
ในกรณี ที่ ห ลุ ด จากรถลากจู ง รวมทั ้ง ต้ อ งมี คุ ณ ลั ก ษณะ ระบบการท างาน และ
ประสิทธิภาพตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ช) ระบบไฟฟ้ า ซึง่ มีลกั ษณะเช่นเดียวกับทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑๐ (๑) (ฌ)
(ซ) อุปกรณ์ ต่อพ่วง ที่สามารถลากจูงได้ในขณะบรรทุกเต็มอัตรา รวมทัง้
ต้องมีคุณลักษณะ ระบบการทางาน และสมรรถนะตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ฌ) เครื่อ งหมาย เป็ นแผ่ น โลหะรู ป สี่เ หลี่ ย มมุ ม ฉาก มี ข้ อ ความเป็ น
อัก ษรไทยว่ า “รถพ่ วง” หรือ “รถพ่ ว งยาว” โดยลัก ษณะ ขนาด และสีข องแผ่ น โลหะ
ตลอดจนวิธกี ารติดแผ่นโลหะ ให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบแบบคัสซีตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(๒) ตัวถัง ยึดติดกับโครงคัสซีอย่างมันคงแข็
่
งแรง สามารถรับน้าหนักเต็มอัตรา
บรรทุกได้ทุกสภาพการใช้งานของรถ รูปร่างภายนอกต้องไม่มสี ่วนยื่นทีแ่ หลมหรือคม
อันอาจก่อให้เกิดอันตราย แบบตัวถังของรถให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนดหรือให้
ความเห็นชอบ แต่ทงั ้ นี้ จะต้องประกอบด้วย
(ก) ส่วนประกอบของตัวถังทีเ่ ป็ นกระจก ซึง่ มีลกั ษณะเช่นเดียวกับทีก่ าหนด
ไว้ในข้อ ๑๕ (๒) (ข)
(ข) ตัวถังส่วนทีบ่ รรทุก ซึง่ มีลกั ษณะและมาตรฐานเช่นเดียวกับทีก่ าหนดไว้
ในข้อ ๑๕ (๒) (จ)
(ค) สีภายนอกซึง่ มีลกั ษณะเรียบร้อย
(ง)๑๕๖ อุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง ซึง่ มีคุณลักษณะ สี ขนาด จานวน และ
ตาแหน่ งการติดตัง้ รวมทัง้ ประเภทและลักษณะของรถทีต่ ้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง
ตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(จ)๑๕๗ อุปกรณ์ป้องกันด้านหน้า ด้านข้างและด้านท้ายของรถ
๑๕๖

ข้อ ๑๘ (๒) (ง) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๕๗ ข้อ ๑๘ (๒) (จ) เพิ่ม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๕๓

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

(ฉ)๑๕๘ อุป กรณ์ สาหรับ ยึด ตู้ห รือ ถังบรรทุ ก ซึ่งมีคุ ณ ลัก ษณะ สมรรถนะ
ประสิทธิภาพ การติดตัง้ และการยึดตู้หรือถังบรรทุก รวมทัง้ ประเภทและลักษณะของรถ
ทีต่ อ้ งติดตัง้ อุปกรณ์สาหรับยึดตูห้ รือถังบรรทุก ตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
คุณ ลัก ษณะ ขนาด ประสิท ธิภ าพ ต าแหน่ งและเงื่อ นไขในการติ ด ตัง้
อุปกรณ์ ป้องกันด้านหน้า ด้า นข้างและด้านท้ายรถ รวมทัง้ ประเภทและลักษณะของรถ
ทีต่ อ้ งติดตัง้ อุปกรณ์ดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบแบบตัวถังตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็ นไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(๓) โคมไฟดัง ต่ อ ไปนี้ ที่ ท างานได้ ร่ ว มกับ รถที่ ใ ช้ ล ากจู ง และมี ก าลัง ไฟ
และความส่องสว่างตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
(ก) โคมไฟเลี้ย ว ติด ที่ด้า นท้า ยรถข้า งซ้ า ยและข้า งขวา มีจ านวนและ
ลักษณะตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑ (๓) (ง)
(ข) โคมไฟท้าย มีจานวนและลักษณะตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑ (๓) (จ)
(ค) โคมไฟหยุด มีจานวนและลักษณะตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑ (๓) (ฉ)
(ง) โคมไฟถอยหลัง มีจานวนและลักษณะตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๑ (๓) (ช)
(จ) โคมไฟส่อ งป้ ายทะเบีย น มีจานวนและลัก ษณะตามทีก่ าหนดไว้ใ น
ข้อ ๑ (๓) (ซ)
(ฉ) โคมไฟแสดงส่วนสูงท้ายรถ แสงแดง สาหรับรถที่มตี วั ถังส่วนบรรทุก
เป็ นตู้ทบึ หรือเป็ นกระบะที่มหี ลังคาถาวร ติดอยู่ในระดับเดียวกันที่ด้านท้ายรถตอนบน
หลังคา จานวน ๒ ดวง แต่ละดวงห่างจากด้านข้างริมสุดไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร
(ช) โคมไฟข้างรถ แสงเหลือง มีจานวนและลัก ษณะตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อ ๑๐ (๓) (ซ)
ข้อ ๑๘ ทวิ๑๕๙ รถตามข้อ ๑๘ อาจมีเครื่อ งอุป กรณ์ อ่ืน สาหรับ รถได้ภ ายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) โคมไฟหยุ ด มีจานวนและลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ ทวิ (๑) (จ)
ทีม่ กี าลังไฟและความส่องสว่างตามทีก่ รมการขนส่งทางบกประกาศกาหนด
๑๕๘

ข้อ ๑๘ (๒) (ฉ) เพิ่ม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๕๙ ข้ อ ๑๘ ทวิ เพิ่ ม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๕๔

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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(๒) โคมไฟอื่น นอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อ นี้ แ ละข้อ ๑๘ (๓) ถ้ า จะน ามาใช้
ต้องเป็ นไปตามทีก่ รมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๙๑๖๐ (ยกเลิก)
ส่วนที่ ๓
ขนาดของรถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของ
ข้อ ๒๐ ๑๖๑ รถที่ใช้ในการขนส่ ง สัต ว์ห รือ สิ่ง ของ ให้ มีข นาดตามมาตรฐาน
ทีก่ าหนดไว้ ดังต่อไปนี้
(๑) ความกว้าง เมื่อวัดจากส่วนที่กว้างที่สุดของตัวถังรวมส่ว นประกอบที่ย่นื
ออกจากตัวถังแต่ไม่รวมกระจกเงาสาหรับมองด้านนอกตัวรถ จะต้องมีความกว้างไม่เกิน
๒.๕๕ เมตร เว้นแต่รถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของลักษณะ ๒ ทีต่ ดิ ตัง้ ระบบทาความ
เย็นเพื่อควบคุมอุณหภูมภิ ายในตัวถังส่วนบรรทุก จะต้องมีความกว้างไม่เกิน ๒.๖๐ เมตร
โดยตัว ถัง หรือ ส่ว นประกอบของตัว ถัง จะยื่ น เกิน ขอบยางด้า นนอกของเพลาล้อ ท้า ย
หรือกลุ่มเพลาล้อท้ายได้ไม่เกินด้านละ ๑๕ เซนติเมตร
(๒)๑๖๒ ความสูง เมื่อวัดในแนวดิง่ จากพื้นราบถึงส่วนที่สูงที่สุดของรถ ไม่รวม
กระจกเงาสาหรับมองด้านนอกตัวรถ ต้องมีความสูงไม่เกิน ๔.๐๐ เมตร เว้นแต่รถที่มี
ความกว้างไม่เกิน ๒.๓๐ เมตร ต้องมีความสูงได้ไม่เกิน ๓ เมตร โดยความสูงของรถต้อง
ไม่ทาให้การทรงตัวของรถต่ากว่าเกณฑ์ทอ่ี ธิบดีประกาศกาหนด
(๓) ความยาว
รถที่ใช้ในการขนส่ง สัต ว์ห รือ สิ่ง ของลัก ษณะ ๑ ลัก ษณะ ๒ ลัก ษณะ ๓
ลัก ษณะ ๔ ลักษณะ ๕ และลัก ษณะ ๙ เมื่อ วัด จากส่วนหน้ าสุด ถึงส่วนท้ายสุดของรถ
ไม่รวมกระจกเงาสาหรับมองด้านนอกตัวรถ จะต้องมีความยาวไม่เกิน ๑๒ เมตร
รถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของลักษณะ ๖ เมื่อวัดจากส่วนหน้าสุดไม่รวม
แขนพ่วงถึงส่วนท้ายสุดของรถ จะต้องมีความยาวไม่เกิน ๘ เมตร
๑๖๐

ข้ อ ๑๙ ยกเลิ ก โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๖๑ ข้อ ๒๐ แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๖๒ ข้อ ๒๐ (๒) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๕๕

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของลักษณะ ๗ และลักษณะ ๘ เมื่อวัดจาก
ส่วนหน้าสุดถึงส่วนท้ายสุดของรถ จะต้องมีความยาวไม่เกิน ๑๓.๖๐ เมตร โดยระยะจาก
ศูนย์กลางของสลักพ่วงถึงส่วนท้ายสุดของรถจะต้องมีความยาวไม่เกิน ๑๒ เมตร
(๔) ส่วนยื่นหน้า
รถที่ใช้ในการขนส่ง สัต ว์ห รือ สิ่ง ของลัก ษณะ ๑ ลัก ษณะ ๒ ลัก ษณะ ๓
ลักษณะ ๔ ลักษณะ ๕ ลักษณะ ๖ และลักษณะ ๙ เมื่อวัดจากส่วนหน้าสุดของรถไม่รวมกันชน
ถึงศูนย์กลางเพลาล้อหน้า ต้องมีความยาวของส่วนยื่นหน้าไม่เกินกึง่ หนึ่งของช่วงล้อ
รถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของลักษณะ ๗ และลักษณะ ๘ เมื่อวัดจาก
ส่วนหน้าสุดของรถไม่รวมกันชนถึงศูนย์กลางสลักพ่วง ต้องมีความยาวของส่วนยื่นหน้า
ไม่เกินกึง่ หนึ่งของช่วงล้อ
(๕)๑๖๓ ส่วนยื่นท้าย
รถที่ใช้ในการขนส่ง สัต ว์ห รือ สิ่ง ของลัก ษณะ ๑ ลัก ษณะ ๒ ลัก ษณะ ๓
ลักษณะ ๔ ลักษณะ ๕ ลักษณะ ๖ และลักษณะ ๙ เมื่อวัดจากส่วนท้ายสุดของตัวถังส่วนที่
บรรทุกแต่ไม่รวมกันชนท้ายและอุปกรณ์อ่นื ถึงศูนย์กลางเพลาล้อท้ายหรือศูนย์กลางของ
กลุ่ม เพลาล้อท้ายในกรณีที่มเี พลาล้อ ท้ายมากกว่าหนึ่ งเพลาล้อ ต้องมีความยาวของ
ส่วนยื่นท้ายไม่เกินสองในสามของช่วงล้อ
รถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของลักษณะ ๗ ลักษณะ ๘ เมื่อวัดจากส่วน
ท้ายสุดของตัวถังส่วนทีบ่ รรทุกแต่ไม่รวมกันชนท้ายและอุปกรณ์อ่นื ถึงศูนย์กลางเพลาล้อ
ท้ายหรือกลุ่มเพลาล้อท้ายในกรณีทม่ี เี พลาล้อท้ายมากกว่าหนึ่งเพลาล้อ ต้องมีความยาว
ของส่วนยื่นท้ายไม่เกินสองในห้าของช่วงล้อ
อุปกรณ์ อ่นื ซึง่ ไม่ใช่กนั ชนท้ายทีต่ ิดตัง้ เพิม่ เติมทีด่ ้านท้ายของตัวถังส่วนที่
บรรทุกต้องมีความยาวตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์การวัดขนาดช่วงล้อของรถตาม (๔) และ (๕) ให้เป็ นไปตามที่อธิบดี
ประกาศกาหนด

๑๖๓

ข้อ ๒๐ (๕) แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๕๖

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

ส่วนที่ ๔
ข้อยกเว้นเรื่องสภาพ เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบ
ของรถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของ๑๖๔
ข้อ ๒๑๑๖๕ ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นตามลักษณะของการใช้งาน รถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัต ว์ห รือสิ่งของจะมีเครื่อ งอุ ป กรณ์ แ ละส่วนควบ หรือ ขนาดของรถแตกต่ างไป
จากกฎกระทรวงนี้ได้ ตามทีก่ รมการขนส่งทางบกประกาศกาหนดหรือให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๒๒ ๑๖๖ รถที่ใช้ในการขนส่งสัต ว์ห รือสิง่ ของที่น าไปใช้สาหรับ การขนส่ง
ระหว่างประเทศ ต้องมีสภาพ เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบของรถตามที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวงนี้ เว้นแต่จะมีอนุ สญ
ั ญาหรือความตกลงระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับ
การขนส่งกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น

๑๖๔

ส่วนที่ ๔ ข้อยกเว้นเรื่องสภาพ เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบของรถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิง่ ของ ของหมวด ๒ สภาพ เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบของรถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของ
ข้อ ๒๑ และ ข้อ ๒๒ เพิม่ โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๖๕ ข้อ ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๖๖ ข้ อ ๒๒ เพิ่ ม โดยกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๕๗ (พ .ศ. ๒ ๕๔๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๕๗

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

ส่วนที่ ๕
เบ็ดเตล็ด๑๖๗
ข้อ ๒๓ ๑๖๘ วัสดุ ท่ีน ามาใช้ในการผลิต หรือ ประกอบเป็ น เครื่อ งอุ ป กรณ์ แ ละ
ส่วนควบหรือการตกแต่งภายนอกหรือภายในของรถที่ ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของ
ต้องมีคุณสมบัตใิ นด้านการลุกไหม้ การลามไฟ การแผ่รงั สี การละลาย หรือความเป็ นพิษ
ตามทีอ่ ธิบดีประกาศกาหนด
ประเภทและลักษณะของรถทีต่ ้องใช้วสั ดุตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามที่อธิบดี
ประกาศกาหนด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
ร้อยตารวจโท ชาญ มนูธรรม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ปฏิบตั ริ าชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๖๗

ส่วนที่ ๕ เบ็ดเตล็ด ของหมวด ๒ สภาพ เครือ่ งอุปกรณ์ และส่วนควบของรถทีใ่ ช้ในการ
ขนส่ งสัต ว์ห รือ สิ่งของ ข้อ ๒๓ เพิ่ม โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๖๘ ข้ อ ๒ ๓ เพิ่ ม โดยกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๖๒ (พ .ศ. ๒ ๕๕๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๕๘

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ เนื่ องจากมาตรา ๗๑
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัตวิ ่า รถที่ใช้ในการ
ขนส่งต้องมีสภาพมันคงแข็
่
งแรง มีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบถูกต้องตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๖๙
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีก่ ฎกระทรวง ฉบับที่ ๙
(พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ได้กาหนดเกี่ยวกับความยาวของรถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๔ (รถสองชัน้ )
ไว้ไม่เกิน ๑๐ เมตร ซึ่งไม่สอดคล้องกับรูปแบบของรถที่มกี ารผลิตโดยทัวไปในปั
่
จจุบ ั น
สมควรปรับ ปรุงข้อกาหนดเกี่ยวกับความยาวของรถดังกล่าวให้มีความยาวได้ไม่เกิ น
๑๒ เมตร จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๗๐
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปั จจุบนั การติด
กระจกกันลมหลังกับตัวรถไม่มผี ลเกีย่ วกับความปลอดภัยของรถ สมควรเปิ ดโอกาสให้
เจ้าของรถเลือกทีจ่ ะจัดให้มกี ระจกกันลมหลังหรือไม่กไ็ ด้ และโดยทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม
ลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๔ ให้มเี ครื่องอานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้โดยสารเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ เพื่อ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าว สมควร
กาหนดให้รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๔ มีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถ
ที่ ใ ช้ ใ นการขนส่ ง เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ส ามารถน าไปใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเหมาะสม นอกจากนัน้ สมควรแก้ไขเพิม่ เติมขนาดความสูงของรถทีใ่ ช้ในการขนส่ง
ผู้โ ดยสารและรถขนาดเล็ก ให้ ร ับ กับ มาตรฐานสากลและก าหนดหลัก เกณฑ์ ในการ
ตรวจสอบการทรงตัวของรถดังกล่าวเพื่อให้มคี วามปลอดภัยยิง่ ขึน้ จึงจาเป็ นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

๑๖๙
๑๗๐

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖/ตอนที่ ๗๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๓๒
ราชกิจจานุกเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๑๒/หน้า ๙/๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๕

๑๕๙

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๗๑
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ใ นปั จจุ บ ั น
วิ ว ัฒ นาการและความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี แ ละวิ ศ วกรรมยานยนต์ ไ ด้
เจริญก้าวหน้าไปเป็ นอันมาก ดังนัน้ เพื่อเป็ นการสนับสนุ นและส่งเสริมวิวฒ
ั นาการและ
ความเจริญก้าวหน้าดังกล่าว และเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดอันตรายแก่ผู้ใช้รถ
สมควรแก้ไขเพิม่ เติมข้อกาหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งในส่วนเกีย่ วกับเครื่อง
อุปกรณ์ และส่วนควบของรถตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เสียใหม่ให้เหมาะสม
ยิง่ ขึน้ รวมทัง้ สมควรเพิม่ เติมการกาหนดเครื่องมือเครื่องใช้ประจารถที่ใช้ในการขนส่ง
จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๗๒
ข้อ ๓ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบวันนับแต่วนั ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปั จจุบนั ปรากฏว่า
รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผู้โดยสารทีม่ จี านวนที่นัง่ ไม่เกิน ๑๒ ที่นัง่ (รถตู้) ที่จดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการติดฟิ ลม์ กรองแสงทีก่ ระจกกันลม
ด้านข้างและด้านหลังของรถแตกต่างไปจากรถยนตร์นงั ่ ส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกิน
สิบสองคน (รถตู้) ทีจ่ ดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ จึงก่อให้เกิดปั ญหาในทาง
ปฏิบตั ิและการกากับดูแลทัง้ ๆ ที่เป็ นรถที่มลี กั ษณะและขนาดเดียวกัน ดั งนัน้ เพื่อให้
การปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับฟิ ลม์ กรองแสงของกระจกกันลมด้านข้างและด้านหลังของรถดังกล่าว
ตามกฎหมายทัง้ สองฉบับเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน สมควรปรับปรุงข้อกาหนดเกีย่ วกับ
การติดฟิ ลม์ กรองแสงสาหรับรถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๒ (จ) ทีม่ จี านวนทีน่ งั ่
ไม่เกิน ๑๒ ทีน่ งั ่ (รถตู)้ และมาตรฐาน ๓ (ฉ) (รถตู)้ เสียใหม่ให้สอดคล้องกันกับทีก่ าหนด
ไว้ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
๑๗๑
๑๗๒

ราชกิจจานุกเบกษา เล่ม ๑๑๑/ตอนที่ ๔๘ ก/หน้า ๑๒/๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๗
ราชกิจจานุกเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๓๑ ก/หน้า ๒๕/๗ เมษายน ๒๕๔๓

๑๖๐

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๗๓
ข้อ ๓ รถทีจ่ ดทะเบียนไว้ก่อนวันทีก่ ฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบ ัติต ามกฎกระทรวงนี้ เว้น แต่ จ ะมีก ารเปลี่ย นหรือ ติด ตัง้ เครื่อ งปรับ อากาศใหม่
หรือระบบระบายอากาศใหม่ให้เครื่องปรับอากาศและระบบระบายอากาศดังกล่าวเป็ นไป
ตามกฎกระทรวงนี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ โดยทีป่ ระเทศไทยได้เข้าร่วม
ลงนามเป็ นสมาชิ ก พิ ธี ส ารมอนทรีอ อลว่ า ด้ ว ยการลดและเลิ ก การใช้ ส ารท าลาย
ชัน้ บรรยากาศโอโซน (Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone
Layer) เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ และให้สตั ยาบันการเข้าเป็ นภาคีพิธสี ารฯ
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ จึงมีผลบังคับใช้ต่อประเทศไทย เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๓๒ แต่ เนื่องจากในปั จจุบนั ได้มกี ารนาเครื่องปรับอากาศมาติดตัง้ เป็ นเครื่อง
อุปกรณ์สาหรับรถทีใ่ ช้ในการขนส่งจานวนมากโดยไม่มมี าตรการในการควบคุมการใช้
จึง มี ก ารใช้ ส ารคลอโรฟลู อ อโรคาร์ บ อน (Chlorofluorocarbons (CFCs)) เป็ นสาร
ทาความเย็นในเครื่องปรับอากาศภายในรถที่ใช้ ในการขนส่ง ซึ่งสารดังกล่าวจะทาลาย
ชัน้ บรรยากาศโอโซน ทาให้มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ดังนัน้ เพื่อควบคุมดูแลการใช้
เครื่องปรับอากาศภายในรถที่ใช้ในการขนส่งให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
และไม่ ท าลายสิง่ แวดล้อ ม ตลอดจนเพื่อ ให้สามารถก าหนดให้มีร ะบบระบายอากาศ
ทีเ่ หมาะสมเพียงพอ จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๗๔
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปั จจุบนั ยังไม่มี
กฎหมายก าหนดเกี่ยวกับ เครื่องอุ ป กรณ์ สาหรับ รถที่จะมีไว้เพื่ออ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยในการโดยสารแก่คนพิการ นอกจากนี้ เพื่อให้รถที่ใช้ในการขนส่ง
ผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๗ รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารทีน่ าไปใช้สาหรับการขนส่งระหว่าง
ประเทศ และรถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของทีใ่ ช้สาหรับการขนส่งทัง้ ภายในประเทศ
๑๗๓
๑๗๔

ราชกิจจานุกเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที่ ๕ ก/หน้า ๓/๑๔ มกราคม ๒๕๔๘
ราชกิจจานุกเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๖๕ ก/หน้า ๒๑/๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙

๑๖๑

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

และระหว่างประเทศอาจมีสภาพ เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบของรถ แตกต่ างไปจาก
ข้อก าหนดในกฎกระทรวงได้ ทัง้ นี้ ต้องเป็ น ไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศ
กาหนดหรือให้ความเห็นชอบ หรือตามทีก่ าหนดไว้ในอนุ สญ
ั ญาหรือความตกลงระหว่าง
ประเทศ จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๗๕
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วนั ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๙ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถขนาดเล็ก รวมทัง้ รถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของที่ได้ติดตัง้ เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบ และมีขนาดตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒ และได้จดทะเบียนก่อนวันทีก่ ฎกระทรวงนี้ ใช้บงั คับ ให้ได้รบั ยกเว้นไม่
ต้องปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงนี้ แต่อาจขอเปลี่ยนแปลงเครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบ และ
ขนาดของรถให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงนี้ได้
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ โดยที่ก ารก าหนด
เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบ ขนาด และข้อกาหนดทางเทคนิคของรถ ที่กาหนดไว้ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่สอดคล้อ งกับ มาตรฐานยานยนต์สากลและเทคโนโลยีด ้า นการผลิต
ยานยนต์ใ นปั จ จุบ นั ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สมควรแก้ไ ขเพิ ม่ เติม การก าหนดเครื่อ งอุป กรณ์
และส่วนควบ ขนาดและข้อกาหนดทางเทคนิคของรถตามกฎกระทรวงดังกล่าวเสียใหม่
เพื่อ ให้การใช้รถในการประกอบการขนส่งมีป ระสิท ธิภ าพและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
รวมทัง้ สอดคล้องกับ มาตรฐานยานยนต์สากลและเทคโนโลยีด้า นการผลิต ยานยนต์
ในปั จจุบนั จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๑๗๕

ราชกิจจานุกเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๓๑ ก/หน้า ๓๒/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒

๑๖๒

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๗๖
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบวันนับแต่ วนั ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙
(พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ใช้
บังคับมาเป็ นเวลานาน และปรากฏว่าเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบสาหรับรถทีก่ าหนดไว้
บางรายการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ ปัจจุบ ัน ประกอบกับเป็ นการสมควรกาหนด
เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบของรถบางรายการเพิม่ เติมเพื่อให้การใช้รถใช้ ถนนมีความ
ปลอดภัยยิง่ ขึน้ จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๗๗
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วนั ประกาศใน
ราชกิจ จานุ เบกษาเป็ น ต้น ไป เว้น แต่ ข้อ ๙ ให้ใช้บ ังคับ เมื่อ พ้ น ก าหนดหนึ่ งปี นั บ แต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๑๙ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถขนาดเล็กที่จดทะเบียนก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ ามข้อ ๑๓ (๒) แห่งกฎกระทรวง
ฉบั บ ที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่ จะมีการเปลี่ยนตัวถังของรถ
ให้ความสูงของรถเป็ นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒๐ บรรดาระเบี ย บหรือ ประกาศที่ อ อกตามกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๙
(พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ทีใ่ ช้บงั คับอยู่ในวันก่อนวันทีก่ ฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ ให้ยงั คงใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าทีไ่ ม่ขดั
หรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศตามกฎกระทรวงนี้ออกมา
ใช้บงั คับ
๑๗๖
๑๗๗

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนที่ ๑๐๕ ก/หน้า ๒๗/๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๒๔ ก/หน้า ๑/๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

๑๖๓

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีเ่ ป็ นการสมควรแก้ไข
เพิม่ เติมข้อกาหนดเกีย่ วกับเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ และขนาดของรถตามทีก่ าหนดไว้
ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานยานยนต์สากลอันจะทาให้การใช้รถในการขนส่ง
มีความปลอดภัยยิง่ ขึน้ จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๑๖๔

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔)
ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๗๘
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๗๘ แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
เครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถดังต่อไปนี้ จะแก้ไขเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลง
สภาพให้ผ ดิ แผกแตกต่า งในสาระสาคัญ ไม่ไ ด้ เว้น แต่จ ะได้ร บั อนุ ญ าตเป็ น หนัง สือ
จากนายทะเบียน คือ
(๑) โครงคัสซี
(๒) ระบบบังคับเลีย้ ว
(๓) จานวนกงล้อและยาง
(๔) จานวนเพลาล้อ
(๕) เครื่องกาเนิดพลังงาน
(๖) ตัวถัง
(๗) สีภายนอกตัวรถ
(๘) จานวนทีน่ งผู
ั ่ โ้ ดยสาร
(๙) จานวนดวงโคมไฟแสงพุ่งไกล แสงพุ่งต่า
(๑๐) ช่วงล้อ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
ร้อยตารวจโท ชาญ มนูธรรม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ปฏิบตั ริ าชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๗๘ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๙๙/ตอนที่ ๑๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๔๓/๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕

๑๖๕

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๗๘ แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่า ห้ามมิให้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม
หรือเปลีย่ นแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถให้ผดิ แผกแตกต่างในสาระสาคัญ
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เว้น แต่ จ ะได้ร ับ อนุ ญ าตเป็ น หนั งสือ จากนายทะเบีย น
จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๑๖๖

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๗๙
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๙๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ผูบ้ ริการตามมาตรา ๙๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ได้แก่
(๑) พนักงานต้อนรับประจารถขนส่งผูโ้ ดยสาร
(๒) บริกรประจารถขนส่งผูโ้ ดยสาร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕
วีระ มุสกิ พงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ปฏิบตั ริ าชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๗๙ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๙๙/ตอนที่ ๑๒๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๒/๑๐ กันยายน ๒๕๒๕

๑๖๗

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๙๒ (๔)
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัตใิ ห้มผี บู้ ริการประจารถตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๑๖๘

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๘๐
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง มาตรา ๑๑๕ วรรคสี่
และมาตรา ๑๑๙ วรรคสาม แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ สถานี ข นส่งผู้โดยสาร ต้อ งมีลัก ษณะเป็ น สถานที่ซ่ึงใช้เป็ น ศู น ย์ รวม
กระจาย และสับเปลีย่ นรถสาหรับการขนส่งผูโ้ ดยสาร รวมทัง้ เป็ นสถานทีใ่ ห้บริการต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วกับการขนส่ง และประกอบด้วย
(๑) อาคารสถานี ซ่ึ ง จัด ให้ มี พ้ื น ที่ ส าหรับ บริก ารผู้ โ ดยสาร ที่ จ าหน่ า ยตั ว๋
โทรศัพท์สาธารณะ ส้วม ที่ทางานของเจ้าหน้าทีก่ รมการขนส่งทางบก ทีจ่ าหน่ ายสินค้า
เบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม ทีพ่ กั ผูโ้ ดยสาร ทีพ่ กั ผูป้ ระจารถ และทีร่ บั ฝากสิง่ ของ
(๒) ลานจอดรถยนต์โดยสาร รถแท็กซีแ่ ละรถส่วนบุคคล
(๓) ทีส่ าหรับเป็ นอู่และบริการซ่อมรถ
แบบ ขนาด และจานวนตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็ นไปตามที่กรมการขนส่ง
ทางบกประกาศกาหนดหรือตามทีก่ รมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๒๑๘๑ สถานีขนส่งสัตว์และหรือสิง่ ของ ต้องมีลกั ษณะเป็ นสถานทีซ่ ง่ึ ใช้เป็ น
ศูน ย์รวม กระจาย แลกเปลี่ยนสินค้า และสับเปลี่ยนรถสาหรับการขนส่งสัตว์และหรือ
สิง่ ของรวมทัง้ เป็ นสถานทีใ่ ห้บริการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการขนส่ง และประกอบด้วย
(๑) อาคารสถานี ซ่ึ ง จัด ให้ มีพ้ื น ที่ส าหรับ ที่ท าการ ที่ท างานของเจ้า หน้ า ที่
กรมการขนส่งทางบก ที่พกั สินค้า ที่ขนถ่ ายสินค้า ห้องน้ า ห้องส้วม ที่พ ักผู้ประจารถ
และทีจ่ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
(๒) คลังสินค้า
(๓) อาคารสาหรับจาแนกสินค้าหรือบรรจุหบี ห่อ
(๔) ทีส่ าหรับเป็ นอู่และบริการซ่อมรถ
๑๘๐ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๙๙/ตอนที่ ๑๒๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๙/๑๐ กันยายน ๒๕๒๕
ข้อ ๒ แก้ไ ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๕๙ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๘๑

๑๖๙

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

(๕) ทีจ่ าหน่ายน้ามันเชือ้ เพลิง
(๖) ลานจอดพักรถ
(๗) ลานคอนเทนเนอร์
(๘) ทีช่ งน
ั ่ ้าหนัก
(๙) เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อความสะดวกตามความจาเป็ นและเหมาะสม ได้แก่
รถปั ้นจัน่ รถยก รถเข็น รถลาก เครื่องทุ่นแรง และเครื่องมือบรรจุหบี ห่อ หรือเครื่องมือ
เครื่องใช้อ่นื
(๑๐) โทรศัพท์สาธารณะ
(๑๑) ระบบสารสนเทศสาหรับข้อมูลด้านการขนส่ง
(๑๒) เครื่องดับเพลิงซึง่ ติดตัง้ ในสถานทีต่ าม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
แบบ ขนาด และจ านวนตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)
ให้เป็ นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกาหนดหรือตามที่กรมการขนส่งทางบก
ให้ความเห็นชอบ
การดาเนินการตาม (๓) (๕) (๗) และ (๘) ให้กรมการขนส่งทางบกมีอานาจ
ยกเว้นการดาเนินการได้ตามความเหมาะสมและจาเป็ น
ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะจัดตัง้ และดาเนิน การสถานีข นส่งผู้โดยสารหรือสถานี
ขนส่งสัตว์และหรือสิง่ ของ ให้ย่นื คาขอรับใบอนุ ญาตตามแบบของกรมการขนส่งทางบก
พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน
(ข) สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
(ค) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิการใช้ทด่ี นิ ทีจ่ ะทาการก่อสร้างสถานี
ขนส่ง
(ง) แผนทีส่ งั เขปแสดงทีต่ งั ้ ของสถานีขนส่ง จานวน ๔ ชุด
(จ) แบบแปลนแผนผัง และผังบริเวณแสดงต าแหน่ งที่ตัง้ และทางเข้า
และทางออกสถานีขนส่ง จานวน ๔ ชุด
(๒) ห้างหุน้ ส่วนสามัญ
(ก) รายชื่อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(ข) ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(ค) สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน

๑๗๐

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

(ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิการใช้ทด่ี นิ ทีจ่ ะทาการก่อสร้างสถานี
ขนส่ง
(จ) แผนทีส่ งั เขปแสดงทีต่ งั ้ ของสถานีขนส่ง จานวน ๔ ชุด
(ฉ) แบบแปลนแผนผัง และผัง บริเวณแสดงต าแหน่ ง ที่ตัง้ และทางเข้า
และทางออกสถานีขนส่ง จานวน ๔ ชุด
(๓) ห้างหุน้ ส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุน้ ส่วนจากัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน
เป็ นห้างหุน้ ส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุน้ ส่วนจากัด
(ข) รายชื่อและสัญชาติของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(ค) ภาพถ่ า ยบัตรประจาตัวประชาชนหรือ ภาพถ่ ายใบสาคัญ ประจาตัว
คนต่างด้าวของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(ง) สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิการใช้ทด่ี นิ ทีจ่ ะทาการก่อสร้างสถานี
ขนส่ง
(ฉ) แผนทีส่ งั เขปแสดงทีต่ งั ้ ของสถานีขนส่ง จานวน ๔ ชุด
(ช) แบบแปลนแผนผัง และผัง บริเวณแสดงต าแหน่ งที่ตัง้ และทางเข้า
และทางออกสถานีขนส่ง จานวน ๔ ชุด
(๔) บริษทั จากัด หรือบริษทั มหาชนจากัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบีย น
เป็ นบริษทั จากัดหรือบริษทั มหาชนจากัด
(ข) รายชื่อกรรมการของบริษทั จากัดหรือบริษทั มหาชนจากัดทุกคน
(ค) ภาพถ่ า ยบัต รประจาตัว ประชาชนหรือ ภาพถ่ า ยใบสาคัญ ประจาตัว
คนต่างด้าวของกรรมการของบริษทั ทุกคน
(ง) สาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษทั ทุกคน
(จ) รายชื่อ และสัญ ชาติ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก คน และจ านวนหุ้ น ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น
แต่ละคนถือ
(ฉ) สาเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพมิ พ์
(ช) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิการใช้ทด่ี นิ ทีจ่ ะทาการก่อสร้างสถานี
ขนส่ง
(ซ) แผนทีส่ งั เขปแสดงทีต่ งั ้ ของสถานีขนส่ง จานวน ๔ ชุด
(ฌ) แบบแปลนแผนผัง และผังบริเวณแสดงต าแหน่ งที่ตัง้ และทางเข้ า
และทางออกสถานีขนส่ง จานวน ๔ ชุด
๑๗๑

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

ให้ ผู้ ย่ืน ค าขอตามข้ อ นี้ ว างเงิน สด หรือ เช็ ค หรือ ตั ว๋ แลกเงิน ของธนาคาร
ตามจานวนเงินทีก่ รมการขนส่งทางบกประกาศกาหนด เพื่อเป็ นหลักประกันในการปฏิบตั ิ
ตามคาขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๔ การยื่นคาขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ย่นื ต่ อกรมการขนส่งทางบก และ
สาหรับในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร จะยื่นคาขอต่อสานักงานขนส่งจังหวัดนัน้ ๆ
ก็ได้
ข้อ ๕ ใบอนุ ญาตจัดตัง้ และดาเนินการสถานีขนส่ง ให้ใช้แบบใบอนุ ญาตท้าย
กฎกระทรวงนี้
ข้อ ๖ เมื่อผูข้ อรับใบอนุ ญาตจัดตัง้ และดาเนินการสถานีขนส่งได้รบั อนุ มตั จิ าก
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางแล้ว ต้องมาทาสัญญากับกรมการขนส่งทางบก
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่ วนั ที่ได้รบั แจ้งมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว ให้กรมการขนส่งทางบกริบหลักประกันตามข้อ ๓ เสียทัง้ สิน้
ข้อ ๗ ๑๘๒ ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตจัดตัง้ และดาเนินการสถานี ขนส่งผู้โดยสารหรือ
สถานีขนส่งสัตว์และหรือสิง่ ของผูใ้ ดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ย่นื คาขอตามแบบ
ของกรมการขนส่งทางบกพร้อมใบอนุญาตจัดตัง้ และดาเนินการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารหรือ
สถานีขนส่งสัตว์และหรือสิง่ ของ หรือใบแทน แล้วแต่กรณี
การขอต่ออายุใบอนุญาต ในกรณีทผ่ี ไู้ ด้รบั ใบอนุญาตจัดตัง้ และดาเนินการสถานี
ขนส่งผูโ้ ดยสารหรือสถานีขนส่งสัตว์และหรือสิง่ ของ เป็ นห้างหุน้ ส่วนสามัญ ห้างหุน้ ส่วน
สามัญ จดทะเบียน ห้างหุ้น ส่ว นจากัด บริษัท จ ากัด หรือ บริษัท มหาชนจากัด ที่มีการ
เปลีย่ นแปลงผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน กรรมการ หรือผูถ้ อื หุน้ ให้ย่นื หลักฐานตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๓
เฉพาะทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ข้อ ๘ การอนุ ญ าตให้ ต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตจัด ตัง้ และด าเนิ น การสถานี ข นส่ ง
ผู้โดยสารหรือ สถานี ข นส่ งสัต ว์แ ละหรือ สิ่ง ของตามกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้อ นุ ญ าตออก
ใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่

๑๘๒

ข้อ ๗ แก้ไ ขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๕๙ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๗๒

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

ข้อ ๙ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตจัดตัง้ และดาเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารหรือสถานี
ขนส่งสัตว์และหรือสิง่ ของผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุ ญาต ให้ย่นื คาขอตามแบบ
ของกรมการขนส่ ง ทางบก พร้อ มด้ ว ยหลัก ฐานการรับ แจ้ง ความของสถานี ต ารวจ
หรือใบอนุญาตทีช่ ารุดนัน้
การอนุ ญ าตค าขอใบแทนใบอนุ ญ าต ให้ผู้อ นุ ญ าตออกใบอนุ ญ าตตามแบบ
ใบอนุญาตเดิม แต่ให้ระบุคาว่า “ใบแทน” ไว้ทด่ี า้ นหน้าด้วย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕
วีระ มุสกิ พงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ปฏิบตั ริ าชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๗๓

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

ใบอนุญาตจัดตัง้ และดาเนินการสถานีขนส่ง
ใบอนุญาตที่ ........................ / ................................
นายทะเบียนกลางโดยอนุ มตั ขิ องคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ออกใบอนุญาตให้ .................................. สานักงาน ชื่อ ...............................................
อยู่เลขที่ .............. ตรอก/ซอย .............................. ถนน ............................................
หมู่ท่ี ........ ตาบล/แขวง ............................ อาเภอ/เขต ..............................................
จังหวัด .................................. จัดตัง้ และดาเนินการสถานีขนส่ง ชื่อ .............................
........................................ อยู่เลขที่ .................. ตรอก/ซอย .......................................
ถนน .......... หมู่ท่ี ....... ตาบล/แขวง ....................... อาเภอ/เขต ...............................
จังหวัด ...........................
ใบอนุญาตฉบับนี้ให้มอี ายุ ....... ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ ......... เดือน ......................
พ.ศ. .................... ถึงวันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. ...............
ให้ไว้ ณ วันที่ ..... เดือน ....................... พ.ศ. ...........
..........................................................
นายทะเบียนกลาง

๑๗๔

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

คาเตือน
(๑) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตจัดตัง้ และดาเนินการสถานีขนส่งผูใ้ ด ไม่จดั ให้มเี จ้าหน้าที่
ฝ่ ายช่างประจาสถานีขนส่งตลอดเวลาตามมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับตัง้ แต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตจัดตัง้ และดาเนินการสถานีขนส่งผูใ้ ด ไม่จดั ให้มอี ่ซู ่อมรถ
และบริการซ่อมรถตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มีความผิดต้องระวางโทษปรับตัง้ แต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตจัดตัง้ และดาเนินการสถานีขนส่งผูใ้ ด ไม่จดั ให้มบี ริเวณที่
จอดพักรถตามที่อธิบดีกาหนดตามมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต้องระวางโทษปรับตัง้ แต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) ผู้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญาตจัด ตั ง้ และด าเนิ น การสถานี ข นส่ ง ผู้ ใ ด ไม่ จ ัด ให้ มี
สมุดทะเบียนการเดินรถทีผ่ ่านเข้าออกสถานีขนส่งตามแบบที่อธิบดีกาหนดตามมาตรา
๑๒๔ แห่งพระราชบัญ ญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิด ต้องระวางโทษ
ปรับตัง้ แต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตจัดตัง้ และดาเนินการสถานีขนส่งผูใ้ ด เรียกเก็บค่าบริการ
เกีย่ วกับการดาเนินการของสถานีขนส่งเกินอัตราตามทีค่ ณะกรรมการควบคุมการขนส่ง
ทางบกกลางกาหนดตามมาตรา ๑๒๕ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มีความผิดต้องระวางโทษไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
(๖) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตจัดตัง้ และดาเนินการสถานีขนส่ง ซึง่ ประสงค์จะขอต่ออายุ
ใบอนุ ญ าตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุ ญ าตสิ้นอายุไม่น้ อยกว่าหนึ่งปี ตามมาตรา ๑๑๙
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๗๕

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๑๔
วรรคสอง มาตรา ๑๑๕ วรรคสี่ และมาตรา ๑๑๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญ ญั ติใ ห้อ อกกฎกระทรวงก าหนดลัก ษณะของสถานี ข นส่ ง
หลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตจัด ตัง้ และดาเนิ น การสถานี ข นส่ ง
และการขอต่ออายุใบอนุ ญาตและการอนุ ญ าตให้ต่ออายุใบอนุ ญาต จึงจาเป็ นต้องออก
กฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๙ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๘๓
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่หลักเกณฑ์ในการ
จัด ตัง้ สถานี ข นส่ ง สัต ว์แ ละหรือ สิ่ง ของตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๑๘
(พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญ ญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปั จจุบนั และไม่เอือ้ ประโยชน์ต่อการลงทุนของภาคเอกชน
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมและสนับสนุ นให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุน ในกิจการการจัดตัง้
และด าเนิ น การสถานี ข นส่ ง สัต ว์แ ละหรือ สิ่ง ของ ประกอบกับ เพื่อ ให้ก ารจัด ระเบีย บ
การขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๑๘๓

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๘๐ ก/หน้า ๔/๘ สิงหาคม ๒๕๔๙

๑๗๖

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๒๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๘๔
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญ ญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ให้การขนส่งส่วนบุคคล โดยรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์
ไม่อยู่ภายใต้บงั คับพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕
วีระ มุสกิ พงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ปฏิบตั ริ าชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๘๔ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๙๙/ตอนที่ ๑๕๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๔/๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๕

๑๗๗

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ เนื่ อ งจากได้ มีก าร
กาหนดให้รถใช้งานเกษตรกรรมเป็ น รถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ และเป็ นรถที่ มี
น้าหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม สมควรยกเว้นให้รถใช้งานเกษตรกรรมไม่ต้อง
อยู่ภายใต้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกเช่นเดียวกับรถยนตร์ส่วนบุคคลที่มี
น้ าหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม และโดยที่มาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญ ญัติให้กาหนดการขนส่งที่ไม่ต้อ งอยู่ภายใต้บงั คับ
โดยกฎกระทรวง จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๑๗๘

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๒๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๑๐๒ (๔) แห่ ง
พระราชบัญ ญั ติก ารขนส่ ง ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่ า การกระทรวงคมนาคม
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“รถโรงเรียน” หมายความว่า รถทีโ่ รงเรียนใช้รบั ส่งนักเรียน และให้หมายความ
รวมถึ ง รถที่ ผู้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง น าไปใช้ ใ นการรับ ส่ ง นั ก เรี ย น
เพื่อการศึกษาตามปกติ
“นักเรียน” หมายความว่า บุคคลซึง่ กาลังรับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา ทัง้ สายสามัญและสายอาชีพ
“ผู้ป กครอง” หมายความว่ า บิด ามารดา หรือ บิด า หรือ มารดา ซึ่งเป็ น ผู้ใช้
อานาจปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลที่
นักเรียนอยู่ดว้ ยเป็ นประจาหรือทีน่ กั เรียนอยู่รบั ใช้การงาน
ข้อ ๒ รถโรงเรียนต้องเป็ นรถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒
หรือมาตรฐาน ๓ ที่ต่อตัวถังให้มีท างขึ้นลงของผู้โดยสารข้างรถ โดยมีเครื่องอุปกรณ์
และส่วนควบถูกต้องตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และต้องจัดให้มี
(๑) เครื่อ งหมายหรือ แผ่ น ป้ ายพื้ น สีส้ม สะท้ อ นแสงขนาดกว้า งอย่ า งน้ อ ย
๓๕ เซนติเมตร ยาวอย่างน้อย ๘๕ เซนติเมตร มีขอ้ ความว่า “รถโรงเรียน” เป็ นตัวอักษร
สีดา ความสูง ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๕ เซนติเมตร ติด อยู่ ท่ี ด้า นหน้ า และด้านท้า ยของตัว รถ
ให้สามารถมองเห็นข้อความได้โดยชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร
วรรคสอง๑๘๕ (ยกเลิก)
(๒) ไฟสัญญาณสีเหลืองอาพันปิ ดเปิ ดเป็ นระยะ ติดไว้ทด่ี ้านหน้าและด้านท้าย
ของตัว รถ เพื่อ ให้ ผู้ ข ับ รถที่ ส วนมาหรือ ตามหลัง มาเห็น ได้ โดยชัด เจนในระยะห่ า ง
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร
เมื่อมิได้ใช้รถนัน้ เป็ นรถโรงเรียนให้งดใช้ไฟสัญญาณสีเหลืองอาพันดังกล่าว
๑๘๕ ข้อ ๒ (๑) วรรคสอง ยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน

พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๗๙

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

(๓) เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ท่ีจ าเป็ น เพื่อ ช่ ว ยเหลือ นั ก เรีย นเมื่อ มีอุ บ ัติ เหตุ ห รือ
เหตุฉุกเฉินเกิดขึน้ ดังต่อไปนี้
(ก) เครื่องดับเพลิง
รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีจานวนที่ นัง่ ไม่เกิน ๒๐ ที่นัง่ ต้องมี
เครื่องดับ เพลิงอย่างน้ อย ๑ เครื่อง รถที่ใช้ในการขนส่ งผู้โดยสารที่มีจานวนที่นัง่ เกิน
๒๐ ทีน่ งั ่ ต้องมีเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย ๒ เครื่อง
เครื่อ งดับ เพลิง ต้ อ งมีข นาดพอสมควรและติ ด ตัง้ ไว้ภ ายในรถในที่
เหมาะสม พร้อมทีจ่ ะใช้การได้ทุกขณะ
(ข) ฆ้อนทุบกระจก ๑ อัน
(ค) เหล็กชะแลง ๑ อัน
ฆ้อ นทุ บ กระจกและเหล็ก ชะแลงต้ อ งเก็บ ไว้ ในที่ป ลอดภัย และสามารถ
นามาใช้งานได้โดยสะดวก
(๔) แผ่ น ป้ ายแสดงข้อ ความเตือนเรื่อ งความปลอดภัยในการโดยสารตามที่
กรมการขนส่งทางบกประกาศกาหนด หรือตามทีก่ รมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ
ติดไว้ภายในตัวรถ ณ ตาแหน่งทีส่ ามารถมองเห็นได้ง่าย
ข้อ ๒ ทวิ๑๘๖ รถโรงเรียนต้องใช้สเี หลืองเป็ นสีของตัวถังรถ และให้มสี ดี าคาด
ตลอดรอบตั ว ถั ง รถ ยกเว้ น ด้ า นหน้ า รถจ านวนหนึ่ ง เส้ น ขนาดกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า
สิบเซนติเมตรแต่ไม่เกินยีส่ บิ เซนติเมตร โดยเริม่ ตัง้ แต่แนวขอบหน้าต่างด้านข้างรถลงมา
สิบเซนติเมตร
ข้อ ๒ ตรี๑๘๗ กระจกรถโรงเรีย นต้องเป็ น กระจกที่โปร่งใสสามารถมองเห็น
สภาพภายในรถและสภาพการจราจรภายนอกรถได้ชดั เจน และห้ามมิให้นาวัสดุอ่นื ใด
มาติดหรือบังส่วนหนึ่งส่วนใดของกระจก เว้นแต่ เป็ นการติดเครื่องหมายหรือเอกสาร
ตามที่กฎหมายกาหนด หรือ การติดวัสดุสาหรับบังหรือกรองแสงแดดไว้ทดี่ า้ นบนของ
กระจกกันลมด้านหน้าตามขนาดทีก่ รมการขนส่งทางบกกาหนด

๑๘๖

ข้อ ๒ ทวิ เพิ่ ม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๘๗ ข้ อ ๒ ตรี เพิ่ ม โดยกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๘๐

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

ข้อ ๓ ห้ า มผู้ข ับ รถโรงเรีย นบรรทุ ก นั ก เรีย นเกิน จ านวนที่นั ง่ หรือ บรรทุ ก
ผูโ้ ดยสารอื่นปะปนไปกับนักเรียน เว้นแต่เจ้าหน้าทีข่ องโรงเรียนหรือผูป้ กครอง
ข้อ ๔ รถโรงเรียนต้องมีผขู้ บั รถและผูค้ วบคุมดูแลนักเรียนดังนี้
(๑) ผูข้ บั รถซึง่ ได้รบั ใบอนุ ญาตเป็ นผูข้ บั รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และต้องเป็ นผูไ้ ม่มปี ระวัตเิ สียหายอันเกิดจากการขับรถมาก่อน
(๒) ผูค้ วบคุมดูแลนักเรียนซึง่ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี ประจาอยู่ในรถตลอดเวลา
ทีใ่ ช้รบั ส่งนักเรียน เพื่อควบคุมดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
ข้อ ๕ รถโรงเรียนต้องส่งนักเรียนให้ถงึ ทีอ่ ยู่อาศัย หรือส่งมอบให้แก่ผปู้ กครอง
โดยตรงหรือส่ง ณ สถานทีท่ ต่ี กลง
ข้อ ๖๑๘๘ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วนั ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
ประชุม รัตนเพียร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ปฏิบตั ริ าชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๘๘ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๐๐/ตอนที่ ๑๖๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐/๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๖

๑๘๑

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ก ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็ น การสมควร
กาหนดข้อกาหนดว่าด้วยความปลอดภัยของผู้โดยสารในรถซึ่งใช้รบั ส่ งนักเรียน และ
เนื่องจากมาตรา ๓๖ แห่ง พระราชบัญ ญัติการขนส่ง ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญ ญัติว่า
ผู้ได้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดว่าด้วยความปลอดภัยของ
ผู้โ ดยสารตามที่กาหนดในกฎกระทรวง และมาตรา ๑๐๒ (๔) แห่ง พระราชบัญ ญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัตวิ ่าในขณะปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตปฏิบตั ิ
หน้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระจารถต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๘๙
ข้อ ๓๑๙๐ รถโรงเรียนที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
ให้เจ้าของรถหรือผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็ นไป
ตามข้ อ ๒ ทวิ แห่ ง กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความใน
พระราชบัญ ญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวงนี้
ให้เสร็จสิน้ ภายในวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ก ฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ เนื่ อ งจากปรากฏว่า
การกาหนดให้รถโรงเรียนต้องถอดแผ่นป้ ายหรือปิ ดคลุม ข้อความว่า “รถโรงเรียน” ซึง่ ติด
อยู่ทด่ี า้ นหน้าและด้านท้ายของตัวรถ เมื่อ มิได้ใช้รถนัน้ เป็ นรถโรงเรียนตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ได้ก่อให้เกิดปั ญหาในทางปฏิบตั ิ เพราะการถอดแผ่นป้ ายหรือปิ ดคลุมข้อความดังกล่าว
กระทาได้ยากและไม่สะดวก สมควรยกเลิกข้อกาหนดดังกล่าวประกอบกับสมควรกาหนด
สีของรถโรงเรียนให้แตกต่างจากรถอื่น และกาหนดห้ามมิให้นาวัสดุอ่นื ใดทีต่ ดิ หรือบังไว้
บนกระจกของรถโรงเรียน เว้นแต่เป็ นการติดเครื่องหมายหรือเอกสารทีก่ ฎหมายกาหนด
ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นการป้ องกันอันตรายและเพิม่ ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน จึงจาเป็ นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้

๑๘๙

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑/ตอนที่ ๓๘ ก/หน้า ๓๘/๗ กันยายน ๒๕๓๗
ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่ม เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๙๐

๑๘๒

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๙๑
หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่ องจากกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
กาหนดให้เจ้าของรถหรือผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งต้องดาเนิ นการปรับปรุง
แก้ไขสีของตัวถังรถโรงเรียนที่จดทะเบียนก่อนวันที่กฎกระทรวงดังกล่าวใช้ บ ังคับคือ
วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็ นสีเหลืองคาดดาภายในสามร้อยหกสิบห้าวัน นับแต่
วันดังกล่าว แต่ปรากฏว่าเจ้าของรถหรือผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งเป็ นจานวนมาก
ไม่อาจดาเนินการปรับปรุงแก้ไขสีของตัวถังรถภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้ เนื่องจาก
ระยะเวลาทีก่ าหนดให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเป็ นระยะเวลาที่สนั ้ เกินไป สมควรขยาย
ระยะเวลาการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขสีของตัวถังรถโรงเรียนให้เป็ นไปตามกฎกระทรวง
ดังกล่าวออกไปเป็ นวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๑๙๑ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๑๓/ตอนที่ ๑๐ ก/หน้า ๑๙/๑๗ เมษายน ๒๕๓๙

๑๘๓

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๕ (๒๕๒๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๙๒
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๓๒ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ในการออกใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ไม่ ป ระจ าทาง ให้ น ายทะเบี ย น
โดยอนุ มตั ขิ องคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางหรือคณะกรรมการควบคุม
การขนส่งประจาจังหวัดกาหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุ ญาตเกีย่ วกับการใช้รถให้ต้องเป็ นไปตาม
ลัก ษณะของการขนส่งไม่ ป ระจ าทางที่ค ณะกรรมการควบคุ ม การขนส่ งทางบกกลาง
กาหนดตามมาตรา ๑๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘
ประชุม รัตนเพียร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ปฏิบตั ริ าชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๙๒ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๐๒/ตอนที่ ๒๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๙/๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘

๑๘๔

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๓๒ (๑๐)
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงกาหนด
เงื่อนไขอื่นเพื่อให้นายทะเบียนโดยอนุมตั ขิ องคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
หรือคณะกรรมการควบคุมการขนส่งประจาจังหวัดกาหนดไว้ในใบอนุ ญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทาง และในปั จจุบนั ปรากฏว่าผูร้ บั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
หลายรายได้นารถไปใช้ในลักษณะเช่นเดียวกับผูร้ บั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งประจาทาง
อันเป็ นการใช้รถผิดลักษณะตามทีไ่ ด้รบั อนุญาต สมควรกาหนดเงื่อนไขอื่นตามมาตรา ๓๒ (๑๐)
ให้การใช้รถเป็ น ไปตามลักษณะของการขนส่งไม่ป ระจ าทางที่ค ณะกรรมการควบคุ ม
การขนส่งทางบกกลางกาหนดตามมาตรา ๑๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงจาเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๑๘๕

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๓๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๙๓
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๓๒ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ในการออกใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่งไม่ ประจาทาง ให้นายทะเบีย นโดย
อนุมตั ขิ องคณะกรรมการกาหนดเงื่อนไขเกีย่ วกับสีของรถไว้ในใบอนุญาตด้วย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
มนตรี พงษ์พานิช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๙๓ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๐๕/ตอนที่ ๒๑๙/หน้า ๔๔๒/๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๑

๑๘๖

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปั จจุบนั ปรากฏว่า
ผูร้ บั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางหลายรายนารถทีม่ สี เี หมือนหรือคล้ายคลึง
กับสีของรถของบริษทั ขนส่ง จากัด ไปใช้ทาการขนส่งในลักษณะเช่นเดียวหรือคล้ายกับ
การประกอบการขนส่งประจาทาง สมควรให้นายทะเบียนโดยอนุ มตั ิของคณะกรรมการ
ก าหนดเงื่อ นไขเกี่ย วกับ สีข องรถไว้ในใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง ไม่ ป ระจ าทาง
เพื่อมิให้มกี ารใช้สรี ถเหมือนหรือคล้ายคลึงกันดังกล่าว อันจะเป็ นประโยชน์ในการตรวจสอบ
ควบคุ ม และป้ องกัน มิให้มีก ารนารถไปใช้โดยไม่ถู กต้องตามกฎหมาย และเนื่องจาก
มาตรา ๓๒ (๑๐) แห่ งพระราชบัญ ญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญ ญัติให้การ
กาหนดเงื่อนไขอื่นเพื่อให้นายทะเบียนโดยอนุ มตั ิของคณะกรรมการกาหนดไว้ในใบอนุ ญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางนัน้ ต้องกระทาโดยกฎกระทรวง จึงจาเป็ นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

๑๘๗

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๙๔
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๙๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๒ ผูข้ อรับใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถในประเภทการขนส่งประจาทาง การขนส่ง
ไม่ประจาทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ต้องมีความรูแ้ ละความสามารถดังนี้
(๑) มีความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ความรู้ในการขับรถ ความรูเ้ กีย่ วกับข้อกาหนด
ว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง และมารยาทในการขับรถ ตลอดจนความรูท้ ่จี าเป็ น
อย่างอื่นตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนดตามความเหมาะสมของลักษณะการขนส่ง
และได้ผ่านการทดสอบความรูแ้ ละความสามารถในการขับรถจากกรมการขนส่งทางบก
หรือโรงเรียนสอนขับรถทีก่ รมการขนส่งทางบกรับรอง
(๒) ผ่ า นการทดสอบสมรรถภาพของร่า งกายในด้านประสาทมือ ปฏิกิริย า
สายตาทางลึก สายตาทางกว้า ง และสายตาบอดสี จากกรมการขนส่ งทางบก หรือ
โรงเรียนสอนขับรถทีก่ รมการขนส่งทางบกรับรอง
ข้อ ๓ ผูข้ อรับใบอนุญาตเป็ นผูเ้ ก็บค่าโดยสาร นายตรวจ หรือผูบ้ ริการสาหรับรถ
ตามข้อ ๒ ต้อ งผ่ า นการศึก ษาและการฝึ ก อบรม ตลอดจนผ่า นการทดสอบความรู้
ภาควิชาการจากกรมการขนส่งทางบก
๑๙๔ ราชกิจจานุ เบกษา

เล่ม ๑๑๑/ตอนที่ ๑๕ ก/หน้า ๑๐/๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๗

๑๘๘

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

สาหรับ ผู ้ข อรับ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู ้บ ริก ารนั น้ ต้อ งผ่ า นการทดสอบความรู้
ภาคการปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ากกรมการขนส่งทางบกด้วย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗
จรัส พัว้ ช่วย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบตั ริ าชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๘๙

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถนน

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยมีมาตรา ๙๖ (๒) แห่ง
พระราชบัญ ญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญ ญัติว่ า ผู้ขอรับใบอนุ ญ าตปฏิบ ัติ
หน้าที่เป็ น ผู้ประจารถในประเภทการขนส่งประจาทาง การขนส่ง ไม่ป ระจาทาง หรือ
การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ต้องมีความรูแ้ ละความสามารถตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
สมควรแก้ไขเพิม่ เติมการกาหนดความรูแ้ ละความสามารถสาหรับผูข้ อรับใบอนุ ญาตเป็ น
ผูข้ บั รถให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ โดยกาหนดเพิม่ ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตเป็ นผูข้ บั รถ ต้องมีความรู้
เกีย่ วกับข้อกาหนดว่าด้วยความปลอดภัยและมารยาทในการขับรถนัน้ ด้วย เพื่อทีว่ ่าเมื่อ
เกิด อุบตั ิเหตุ ผู้ขบั รถจะได้สามารถแก้ไขสถานการณ์ ได้ทนั ท่วงที จึงจาเป็ นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

๑๙๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๙๕
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ มำตรำ ๙๗ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๙๘ และ
มำตรำ ๙๙ แห่งพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๒ ผูข้ อรับใบอนุ ญำตเป็ นผูข้ บั รถ ผูเ้ ก็บค่ำโดยสำร นำยตรวจ และผูบ้ ริกำร
ต้องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำทีก่ ำหนดไว้ดงั นี้
(๑) ผูข้ อรับใบอนุญำตเป็ นผูข้ บั รถ
(ก) ผู ้ข อรับ ใบอนุ ญ ำตเป็ น ผู ้ข บั รถชนิ ด ที่ห นึ่ ง ในประเภทกำรขนส่ง
ส่วนบุคคล ต้องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปี
(ข) ผู้ขอรับใบอนุ ญำตเป็ นผู้ขบั รถชนิดที่สอง และชนิดที่สำม ในประเภท
กำรขนส่งส่วนบุคคล ต้องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำยีส่ บิ ปี
(ค) ผู้ขอรับใบอนุ ญำตเป็ นผู้ขบั รถชนิดที่หนึ่ง ชนิดที่สอง และชนิ ดที่สำม
ในประเภทกำรขนส่งประจำทำง กำรขนส่งไม่ประจำทำง หรือกำรขนส่งโดยรถขนำดเล็ก
ต้องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำยีส่ บิ สองปี
(ง) ผูข้ อรับใบอนุ ญำตเป็ นผูข้ บั รถชนิดทีส่ ่ี ในประเภทกำรขนส่งส่วนบุคคล
กำรขนส่งประจำทำง กำรขนส่งไม่ประจำทำง หรือกำรขนส่งโดยรถขนำดเล็ก ต้องมีอำยุ
ไม่ต่ำกว่ำยีส่ บิ ห้ำปี
(๒) ผูข้ อรับใบอนุญำตเป็ นผูเ้ ก็บค่ำโดยสำร ต้องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบห้ำปี
(๓) ผูข้ อรับใบอนุญำตเป็ นนำยตรวจ ต้องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำยีส่ บิ ปี
(๔) ผูข้ อรับใบอนุญำตเป็ นผูบ้ ริกำร ต้องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบห้ำปี
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๔๑
สนธยำ คุณปลืม้
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
๑๙๕

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๘๕ ก/หน้ำ ๑/๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๔๑

๑๙๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกปั จจุบนั ประเทศไทย
มีกำรเจริญเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้ กำรขยำยตัวในภำคอุตสำหกรรม
ทำให้เกิดภำวกำรณ์ ขำดแคลนผู้ขบั รถโดยเฉพำะในประเภทกำรขนส่งประจำทำงและ
กำรขนส่งไม่ ป ระจ ำทำง ซึ่งเป็ น ที่ต้อ งกำรของตลำดแรงงำนเป็ น จ ำนวนมำก ดังนั น้
เพื่อเป็ นกำรแก้ไขปั ญ หำดังกล่ำวและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ สุจริต รวมทัง้ พัฒนำ
ระบบกำรขนส่งภำยในประเทศให้ทนั สมัยเหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในปั จจุบนั และให้เป็ นสำกล
มำกยิง่ ขึน้ เช่นเดียวกับนำนำประเทศ สมควรลดอำยุของผู้ขอรับใบอนุ ญำตเป็ นผู้ขบั รถ
ชนิ ด ที่ห นึ่ ง ชนิ ด ที่ส องและชนิ ด ที่ส ำม ในประเภทกำรขนส่ง ประจ ำทำง กำรขนส่ ง
ไม่ประจำทำง หรือกำรขนส่งโดยรถขนำดเล็กที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เสียใหม่
ให้เหมำะสมยิง่ ขึน้ จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๑๙๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
กำหนดเงื่อนไขในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง
พ.ศ. ๒๕๔๖๑๙๖
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ (๑๕) มำตรำ ๓๒ (๑๐) และมำตรำ ๓๓ (๗)
แห่งพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็ นพระรำชบัญญัตทิ ม่ี บี ทบัญญัติ
บำงประกำรเกี่ยวกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับ
มำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐ ของรัฐธรรมนู ญ แห่ ง
รำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้นำยทะเบียนโดยอนุ มตั ิของคณะกรรมกำรกำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้ไว้ใน
ใบอนุ ญ ำตประกอบกำรขนส่งประเภทกำรขนส่งประจำทำง กำรขนส่งไม่ ป ระจำทำง
และกำรขนส่งโดยรถขนำดเล็ก
(๑) ผู้ป ระกอบกำรขนส่ ง จะต้ อ งไม่ ใ ช้ห รือ ยิน ยอมให้ ผู้ ใดน ำรถดัง ต่ อ ไปนี้
มำใช้ทำกำรขนส่งในกิจกำรทีต่ นเองได้รบั ใบอนุญำต
(ก) รถทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนและไม่ชำระภำษี
(ข) รถทีค่ ำ้ งชำระภำษีประจำปี
(ค) รถทีม่ สี ภำพไม่มนคงแข็
ั่
งแรง หรือมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบไม่ถูกต้อง
ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
(ง) รถที่ไม่ ได้รบั กำรบรรจุ ในบัญ ชีรำยละเอีย ดของรถที่ใช้ในกำรขนส่ง
(บัญชี ขส.บ. ๑๑) ของผูป้ ระกอบกำรขนส่ง
(๒) ผู้ประกอบกำรขนส่งต้องนำรถที่ใช้ในกำรประกอบกำรขนส่งเข้ำรับกำร
ตรวจสภำพจำกพนั ก งำนตรวจสภำพหรือ สถำนตรวจสภำพรถที่ได้รบั อนุ ญ ำตตำม
หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขทีก่ รมกำรขนส่งทำงบกประกำศกำหนด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๖
นิกร จำนง
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
๑๙๖ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๒๒ ก/หน้ำ ๑/๑๖ ธันวำคม ๒๕๔๖

๑๙๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ใ นปั จจุ บ ั น
ผูป้ ระกอบกำรขนส่งประเภทกำรขนส่งประจำทำง กำรขนส่งไม่ประจำทำง และกำรขนส่ง
โดยรถขนำดเล็กได้ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่นื ใช้รถที่ไม่ได้จดทะเบียน รถที่ค้ ำงชำระภำษี
หรือรถทีม่ สี ภำพไม่มนคงแข็
ั่
งแรงมำทำกำรขนส่งในกิจกำรของตนเอง ซึง่ เมื่อเกิดอุบตั เิ หตุ
หรือเจ้ำหน้ำที่ตำรวจจับกุมรถดังกล่ำว ผู้ประกอบกำรขนส่งจะปฏิเสธควำมรับผิ ดทำให้
ควำมรับผิดตกอยู่แก่เฉพำะเจ้ำของรถหรือผูข้ บั ขีเ่ ท่ำนัน้ นอกจำกนี้ ผูป้ ระกอบกำรขนส่ง
ยังสำมำรถนำรถลักษณะดังกล่ำวกลับมำใช้งำนอีกได้ เพรำะกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ง
ทำงบกยังมิได้บญ
ั ญัตใิ ห้เป็ นหน้ำทีข่ องผูป้ ระกอบกำรขนส่งโดยตรง ดังนัน้ เพื่อเป็ นกำร
แก้ไ ขปั ญ หำดัง กล่ ำ ว สมควรก ำหนดเงื่อ นไขให้ ผู้ไ ด้ร ับ อนุ ญ ำตประกอบกำรขนส่ ง
ประเภทกำรขนส่งประจำทำง กำรขนส่งไม่ ประจำทำง และกำรขนส่งโดยรถขนำดเล็ก
ต้องรับผิดชอบในกำรควบคุมดูแลรถทีใ่ ช้ทำกำรขนส่งในเส้นทำงของตนให้มสี ภำพมันคง
่
แข็งแรงและปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตำมกฎหมำย จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๑๙๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
ว่ำด้วยกำรรับรองโรงเรียนสอนขับรถ
พ.ศ. ๒๕๔๖
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ และมำตรำ ๙๗ วรรคสอง แห่ ง
พระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็ นพระรำชบัญญัตทิ มี่ บี ทบัญญัติ
บำงประกำรเกี่ยวกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับ
มำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐ ของรัฐธรรมนู ญ แห่ ง
รำชอำณำจักรไทย บัญ ญัติให้กระทำได้โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“โรงเรีย นสอนขับ รถ” หมำยควำมว่ ำ สถำนที่ท่ีจ ัด กำรให้ก ำรศึก ษำ อบรม
และฝึ กหัดขับรถ ทัง้ ในภำคทฤษฎีและภำคปฏิบตั ิ ไม่ว่ำสถำนที่นัน้ จะใช้ช่อื โรงเรียนสอน
ขับรถหรือไม่กต็ ำม
“หนั ง สือ รับ รอง” หมำยควำมว่ ำ หนั ง สือ รับ รองโรงเรีย นสอนขับ รถตำม
กฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ ผูใ้ ดประสงค์จะขอให้กรมกำรขนส่งทำงบกรับรองโรงเรียนสอนขับรถ
ให้ย่นื คำขอตำมแบบที่กรมกำรขนส่งทำงบกกำหนด สำหรับในเขตกรุงเทพมหำนคร
ให้ย่นื ต่อกรมกำรขนส่งทำงบก สำหรับในเขตจังหวัดอื่นให้ย่นื ต่อกรมกำรขนส่งทำงบก
หรือสำนักงำนขนส่งจังหวัดทีโ่ รงเรียนสอนขับรถนัน้ ตัง้ อยู่
ข้อ ๔ โรงเรียนสอนขับรถทีจ่ ะขอหนังสือรับรองต้องมี
(๑) หลักสูตรกำรสอนตำมมำตรฐำนทีก่ รมกำรขนส่งทำงบกกำหนด
(๒) สถำนทีส่ อนและฝึ กหัดขับรถตำมหลักสูตรกำรสอนทีด่ ำเนินกำร โดยมีลกั ษณะ
อุปกรณ์หรือสิง่ อำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ตำมระเบียบทีก่ รมกำรขนส่งทำงบกกำหนด
๑๙๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๓) ผูฝ้ ึกสอนทีไ่ ด้รบั อนุญำตจำกกรมกำรขนส่งทำงบก
(๔) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมระเบียบทีก่ รมกำรขนส่งทำงบกกำหนด
ข้อ ๕ หลัก สูต รกำรสอนของโรงเรีย นสอนขับ รถที่ ก รมกำรขนส่ ง ทำงบก
จะรับรองตำมกฎกระทรวงนี้ แบ่งออกเป็ น ๔ ประเภท คือ
(๑) หลักสูตรกำรสอนขับรถทีใ่ ช้เพื่อกำรขนส่งทำงบก
(๒) หลักสูตรกำรสอนขับรถยนต์
(๓) หลักสูตรกำรสอนขับรถจักรยำนยนต์
(๔) หลักสูตรกำรสอนขับรถอื่น ๆ ตำมที่อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบกประกำศ
กำหนด
มำตรฐำนหลัก สูตรกำรสอนแต่ ละประเภท ให้เป็ นไปตำมระเบีย บที่กรมกำร
ขนส่งทำงบกกำหนด
โรงเรียนสอนขับรถทีจ่ ะขอหนังสือรับรองจะจัดให้มหี ลักสูตรกำรสอนประเภทใด
ประเภทหนึ่งหรือหลำยประเภทก็ได้
ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุ ญำตผู้ฝึกสอนขับรถในโรงเรียนสอนขับรถ
ทีก่ รมกำรขนส่งทำงบกรับรอง ให้ย่นื คำขอตำมแบบทีก่ รมกำรขนส่งทำงบกกำหนด
หลัก เกณฑ์ วิธ กี ำร และเงื่อ นไขกำรขอรับ ใบอนุ ญ ำต กำรออกใบอนุ ญ ำต
กำรพักใช้ใบอนุ ญำต กำรเพิกถอนใบอนุ ญำต หรือกำรต่ออำยุใบอนุ ญำตผูฝ้ ึ กสอนขับรถ
ให้เป็ นไปตำมระเบียบทีก่ รมกำรขนส่งทำงบกกำหนด
ข้อ ๗ ในกรณีผูข้ อรับหนังสือรับรองเป็ นบุคคลธรรมดำ ให้ย่นื คำขอพร้อมด้วย
หลักฐำน ดังต่อไปนี้
(๑) ภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชนหรือภำพถ่ำยใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว
หรือภำพถ่ำยบัตรสำคัญอย่ำงอื่นทีท่ ำงรำชกำรออกให้
(๒) สำเนำหรือภำพถ่ำยทะเบียนบ้ำน
(๓) หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ ์ หรือสิทธิกำรใช้สถำนทีข่ องโรงเรียนสอนขับรถ
(๔) แผนที่แสดงที่ตงั ้ โรงเรียนสอนขับรถ และแบบแปลนแผนผังอำคำรเรียน
และสิง่ ปลูกสร้ำงภำยในบริเวณโรงเรียนสอนขับรถ ตลอดจนสนำมฝึกหัดขับรถ
(๕) หลักสูตรกำรสอนโดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับ กำรจัดให้กำรศึกษำ อบรม
และฝึ กหัดขับรถ ทัง้ ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบตั ิ และกำรวัดผลตำมมำตรฐำนทีก่ รมกำร
ขนส่งทำงบกกำหนด

๑๙๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๖) ระเบีย บกำรหรือ ข้ อ ก ำหนดของโรงเรีย นสอนขับ รถเกี่ย วกับ กำรเปิ ด
ดำเนินกำร จำนวนผู้ท่จี ะเข้ำรับกำรศึกษำ วิธีกำรรับผู้เข้ำศึกษำ อัตรำและวิธีกำรเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมอื่น
ข้อ ๘ ในกรณี ผู้ ข อรับ หนั ง สือ รับ รองเป็ นห้ ำ งหุ้ น ส่ ว นสำมัญ ให้ ย่ืน ค ำขอ
พร้อมด้วยหลักฐำน ดังต่อไปนี้
(๑) รำยชื่อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(๒) ภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชนหรือภำพถ่ำยใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว
ของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(๓) สำเนำหรือภำพถ่ำยทะเบียนบ้ำนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(๔) ตัวอย่ำงรอยตรำประทับของผูย้ ่นื คำขอสองรอยตรำ (ถ้ำมี)
(๕) เอกสำรประกอบตำมข้อ ๗ (๓) (๔) (๕) และ (๖)
ข้อ ๙ ในกรณีผู ้ข อรับ หนัง สือ รับ รองเป็ น ห้ำ งหุ ้น ส่ว นสำมัญ จดทะเบีย น
ห้ำ งหุน้ ส่วนจำกัด บริษทั จำกัด หรือบริษทั มหำชนจำกัด ให้ย่นื คำขอพร้อมด้วยหลักฐำน
ดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือรับรองของนำยทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั แสดงกำรจดทะเบียนเป็ น
ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญจดทะเบียน ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด บริษทั จำกัด หรือบริษทั มหำชนจำกัด
(๒) สำเนำหรือภำพถ่ำยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพมิ พ์ในกรณี
ทีเ่ ป็ นบริษทั จำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัด
(๓) สำเนำหรือภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ำนของหุน้ ส่วน
หรือกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ จดทะเบียน ห้ำงหุ้น ส่วนจำกัด
บริษทั จำกัด หรือบริษทั มหำชนจำกัด
(๔) เอกสำรประกอบตำมข้อ ๗ (๓) (๔) (๕) และ (๖)
ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับ หนังสือ รับรองจะต้อ งไม่เป็ นผู้ถูกยกเลิก หนัง สือ รับรองหรือ
ถูกระงับใช้หนังสือรับรองตำมข้อ ๑๗
ข้อ ๑๑ เมื่อได้รบั คำขอหนังสือรับรองแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รบั คำขอตรวจสอบ
เอกสำรหลัก ฐำนประกอบค ำขอว่ ำครบถ้ว น ถู ก ต้อ งหรือไม่ เพีย งใด หำกค ำขอและ
เอกสำรหลักฐำนครบถ้วนถูกต้องให้ออกใบรับให้
หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำออกหนังสือรับรองให้เป็ นไป
ตำมระเบียบทีก่ รมกำรขนส่งทำงบกกำหนด
๑๙๗
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ถนน

หนังสือรับรองให้มอี ำยุสำมปี นบั แต่วนั ออกหนังสือรับรอง และให้ใช้แบบหนังสือ
รับรองท้ำยกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๑๒ ผูไ้ ด้รบั หนังสือรับรองจะต้องดำเนินกิจกำรด้วยตนเอง
ข้อ ๑๓ ก่อนเปิ ดดำเนินกำรโรงเรียนสอนขับรถทีก่ รมกำรขนส่งทำงบกรับรอง
ผูไ้ ด้รบั หนังสือ รับรองต้องวำงหลัก ทรัพ ย์ตำมจำนวนทีก่ รมกำรขนส่งทำงบกกำหนด
เพื่อเป็ นประกันค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดให้ผูเ้ ข้ำรับกำรศึกษำและยังไม่จบหลักสูตรสำมำรถ
เข้ำรับกำรศึกษำอบรม และฝึ กหัดขับรถได้อย่ำงต่อเนื่อง หำกมีกำรยกเลิกหนังสือรับรอง
ตำมข้อ ๑๗ หรือโรงเรียนสอนขับรถเลิกดำเนินกำร หรือลดประเภทกำรศึกษำ อบรม
และฝึกหัดขับรถตำมข้อ ๑๘
หลักทรัพย์ตำมวรรคหนึ่งจะเป็ นหนังสือค้ำประกันของธนำคำรในประเทศตำมที่
กรมกำรขนส่งทำงบกกำหนด หรือพันธบัตรรัฐบำลไทยชนิดทีข่ ำยคืนได้ก่อนครบกำหนด
ช ำระเงิน ต้ น ก็ไ ด้ ในกรณี ท่ี ผู้ ไ ด้ ร ับ หนั ง สือ รับ รองน ำพัน ธบัต รดัง กล่ ำ วมำวำง เป็ น
หลักทรัพย์ตอ้ งโอนกรรมสิทธิในพั
์ นธบัตรนัน้ ให้แก่กรมกำรขนส่งทำงบกด้วย
ในกรณี ท่ีผู้ ได้ ร ับ หนั ง สือ รับ รอง ไม่ ว ำงหลัก ทรัพ ย์ต ำมวรรคหนึ่ ง ก่ อ นเปิ ด
ดำเนินกำรให้ถอื ว่ำสละสิทธิกำรได้รบั กำรรับรองโรงเรียนสอนขับรถนัน้
หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขกำรวำงหลักทรัพย์และกำรเบิกจ่ำยหลักทรัพย์
ให้เป็ นไปตำมระเบียบทีก่ รมกำรขนส่งทำงบกกำหนด
ข้อ ๑๔ ในกรณีทกี่ รมกำรขนส่งทำงบกนำหลักทรัพย์ตำมข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง
ไปใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ อบรม และฝึ กหัดขับรถให้แก่ผเู้ ข้ำรับกำรศึกษำทีย่ ังไม่จบ
หลักสูตรให้เกิดควำมต่อเนื่องนัน้ หำกหลักทรัพย์ที่ ใช้จ่ำยไปแล้วเหลือจำนวนเท่ำใด
ให้กรมกำรขนส่งทำงบกคืนให้แก่ผู้ได้รบั หนังสือรับรอง แต่ถ้ำใช้จ่ำยไปแล้วไม่เพียงพอ
ให้ผไู้ ด้รบั หนังสือรับรองรับผิดชอบจ่ำยส่วนทีต่ อ้ งจ่ำยเพิม่ นัน้ ให้ครบถ้วน
ข้อ ๑๕ ในกรณีทผ่ี ไู้ ด้รบั หนังสือรับรองประสงค์จะเปลีย่ นแปลงแก้ไขในเรื่องใด ๆ
ให้แตกต่ ำ งไปจำกที่ไ ด้ร บั กำรรับ รอง เช่น กำรย้ำ ยสถำนที่ตงั ้ โรงเรีย น อำคำรเรีย น
สิง่ ปลูกสร้ำง สนำมฝึ กหัดขับรถ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ตำมทีก่ รมกำรขนส่งทำงบกกำหนด
ให้ย่นื คำขอต่อกรมกำรขนส่งทำงบก เพื่อขอรับควำมเห็นชอบก่อนทีจ่ ะมีกำรเปลีย่ นแปลง
หรือแก้ไข แล้วแต่กรณี
หลัก เกณฑ์ ก ำรให้ ค วำมเห็น ชอบตำมวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตำมระเบีย บที่
กรมกำรขนส่งทำงบกกำหนด
๑๙๘
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ถนน

ข้อ ๑๖ ผูไ้ ด้รบั หนังสือรับรองจะต้องอำนวยควำมสะดวกให้แก่อธิบดีกรมกำร
ขนส่งทำงบกหรือผู้ท่ีอธิบ ดีกรมกำรขนส่งทำงบกมอบหมำยเข้ำตรวจสอบกำรศึก ษำ
อบรม และฝึกหัดกำรทดสอบ และกำรวัดผล ตลอดจนกำรปฏิบตั ติ ำมกฎกระทรวงนี้ หรือ
ระเบียบทีก่ รมกำรขนส่งทำงบกกำหนด
ข้อ ๑๗ เมื่อ ปรำกฏว่ ำผู้ได้รบั หนัง สือ รับ รองผู้ใดไม่ ป ฏิบ ัติต ำมหลัก เกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อ นไขที่ ก ำหนดในกฎกระทรวงนี้ หรือระเบีย บที่กรมกำรขนส่งทำงบก
ก ำหนด ให้ ก รมกำรขนส่ง ทำงบกมีอ ำนำจตัก เตือ น ระงับ ใช้ห นั ง สือ รับ รองเป็ นกำร
ชัวครำว
่
หรือยกเลิกหนังสือรับรองนัน้ ได้ตำมสมควรแก่กรณี
กำรตักเตือน กำรระงับใช้หนังสือรับรองเป็ นกำรชัวครำว
่
หรือกำรยกเลิกหนังสือ
รับรอง ให้เป็ นไปตำมระเบียบทีก่ รมกำรขนส่งทำงบกกำหนด
ข้ อ ๑๘ ในกรณี ผู้ ไ ด้ ร ั บ หนั ง สื อ รับ รองไม่ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรต่ อ ไปได้
ด้วยประกำรใด ๆ และประสงค์จะเลิกดำเนินกำร หรือประสงค์จะลดประเภทกำรศึกษำ อบรม
และฝึกหัดขับรถตำมหลักสูตรทีไ่ ด้รบั กำรรับรองจำกกรมกำรขนส่งทำงบก ให้ย่นื คำขอต่ อ
กรมกำรขนส่งทำงบกเพื่อขอรับควำมเห็นชอบหรือกำรรับรอง แล้วแต่กรณี ก่อนทีจ่ ะเลิ ก
ดำเนินกำรหรือลดประเภทกำรศึกษำ อบรม และฝึกหัดขับรถไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน
หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขกำรเลิกดำเนินกำรโรงเรียนสอนขับรถทีก่ รมกำร
ขนส่งทำงบกรับรอง หรือกำรลดประเภทกำรศึกษำ อบรม และฝึกหัดขับรถตำมวรรคหนึ่ง
ให้เป็ นไปตำมระเบียบทีก่ รมกำรขนส่งทำงบกกำหนด
ข้อ ๑๙ ผูไ้ ด้รบั หนังสือรับรองซึง่ ประสงค์จะเลิกดำเนินกำรโรงเรียนสอนขับรถ
ตำมข้อ ๑๘ หรือเมื่อครบอำยุตำมหนังสือรับรองและไม่ประสงค์จะต่ออำยุหนังสือรับรอง
ตำมข้อ ๒๐ ให้กรมกำรขนส่งทำงบกคืน หลักทรัพ ย์ตำมข้อ ๑๓ ให้แก่ผู้ได้รบั หนังสือ
รับรอง พร้อมผลประโยชน์อนั เกิดจำกหลักทรัพย์นัน้
หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขกำรคืนหลักทรัพย์ตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตำม
ระเบียบทีก่ รมกำรขนส่งทำงบกกำหนด
ข้อ ๒๐ ผู้ได้รบั หนังสือรับรองซึ่งประสงค์จะขอต่ออำยุหนังสือ รับรอง ให้ย่นื
คำขอตำมแบบของกรมกำรขนส่งทำงบก พร้อมด้วยหนังสือรับรองหรือใบแทน ก่อนวันที่
หนังสือรับรองสิน้ อำยุไม่น้อยกว่ำหกสิบวัน

๑๙๙
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ถนน

ในกำรอนุ ญำตให้ต่ออำยุหนังสือรับรองตำมวรรคหนึ่ง ให้ออกหนังสือรับรอง
ตำมแบบหนังสือรับรองเดิมให้ใหม่ แต่ให้ระบุรำยละเอียดรำยกำรต่ออำยุ ไว้ทำงด้ำนหน้ำ
ตอนล่ำงของหนังสือรับรองด้วย
ข้อ ๒๑ ในกรณีท่หี นังสือรับรองสูญหำย ถูกทำลำย หรือชำรุดในสำระสำคัญ
ให้ผู้ได้รบั หนังสือรับรองยื่นคำขอรับใบแทนหนังสือรับรองตำมแบบของกรมกำรขนส่ง
ทำงบก พร้อมด้วยหลักฐำนกำรรับแจ้งควำมของสถำนีตำรวจ (ถ้ำมี) หรือหนังสือรับรองที่
ช ำรุ ด นั น้ ภำยในสิบ ห้ำ วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ได้ท รำบถึง กำรสูญ หำย ถู ก ท ำลำยหรือ ช ำรุ ด
ดังกล่ำว
ในกำรออกใบแทนหนังสือรับรอง ให้ออกหนังสือรับรองตำมแบบหนังสือรับรองเดิม
แต่ให้ระบุ “ใบแทน” ไว้ทด่ี ำ้ นหน้ำด้วย
ข้อ ๒๒ บรรดำหนังสือรับรองตำมกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๔ ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญ ญัติก ำรขนส่ งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง แก้ไขเพิ่ม เติม โดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ใช้ได้ต่อไปอีกสำมปี นบั แต่วนั ทีก่ ฎกระทรวงนี้มผี ลใช้บงั คับ
ข้อ ๒๓๑๙๗ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วนั ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๔๖
นิกร จำนง
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๑๙๗ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๓๑ ก/หน้ำ ๓/๑๘ เมษำยน ๒๕๔๖

๒๐๐
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หนังสือรับรองโรงเรียนสอนขับรถ
หนังสือรับรองที่ ................... / .........................
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้แก่
.........................................................
ตัง้ อยู่เลขที่ ..................... หมู่ท่ี ................... ตรอก/ซอย ................... ถนน ..............
ตำบล/แขวง ............................. อำเภอ/เขต .......................... จังหวัด .......................
เพื่อแสดงว่ำได้รบั กำรรับรองเป็ นโรงเรียนสอนขับรถตำมมำตรำ ๙๗ แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในประเภท
(๑) ................................................................................................................
(๒) ................................................................................................................
(๓) ................................................................................................................
(๔) ................................................................................................................
ให้ไว้ ณ วันที่ ........... เดือน .................... พ.ศ. ..............
นำยทะเบียน
รำยกำรต่ออำยุ
ต่ออำยุครัง้ ที่ ๑ วันที่ .... เดือน ........ พ.ศ. .... สิน้ อำยุวนั ที่ ..... เดือน .......... พ.ศ. ....
ลำยมือชื่อ ...............................................
ต่ออำยุครัง้ ที่ ๒ วันที่ .... เดือน ........ พ.ศ. .... สิน้ อำยุวนั ที่ ..... เดือน .......... พ.ศ. ....
ลำยมือชื่อ ...............................................

๒๐๑
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ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่ องจำกกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญ ญั ติก ำรขนส่ง ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ก ำหนดหลัก เกณฑ์ วิธีก ำร และ
เงื่อ นไขเกี่ย วกับ กำรรับ รองโรงเรีย นสอนขับ รถที่จ ะท ำกำรสอนและฝึ กหัด ขับ รถตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกไว้ยงั ไม่เหมำะสม สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ำร
และเงื่อนไขกำรรับรองโรงเรียนสอนขับรถเสียใหม่ จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๒๐๒
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ถนน

กฎกระทรวง
กำรประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙๑๙๘
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ และมำตรำ ๒๕ วรรคสองและวรรคสำม
และมำตรำ ๒๘ วรรคสี่ แห่ งพระรำชบัญ ญั ติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อัน เป็ น
กฎหมำยที่ม ีบ ทบัญ ญัติบ ำงประกำรเกี่ย วกับ กำรจำกัด สิท ธิแ ละเสรีภ ำพของบุค คล
ซึง่ มำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทำได้โดยอำศัยอำนำจบทบัญญัติ
แห่งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ใบอนุญำต” หมำยควำมว่ำ ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ
ข้อ ๓ กำรประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศประเภทกำรขนส่งประจำทำง
ให้กระทำได้เฉพำะบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) บริษทั จำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัด
(๒) องค์กำรของรัฐตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตัง้ องค์กำรของรัฐบำล หรือตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรนัน้
ในกรณี บุ ค คลตำม (๑) หรือ (๒) มี ส ำนั ก งำนใหญ่ ตั ง้ อยู่ ใ นต่ ำ งประเทศ
บุคคลดังกล่ำวต้องมีสำนักงำนสำขำหรือสำนักงำนตัวแทนจดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย
และตัง้ อยู่ในประเทศไทย
ข้อ ๔ กำรประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศประเภทกำรขนส่งไม่ประจำทำง
หรือประเภทกำรขนส่งส่วนบุคคล ให้กระทำได้เฉพำะบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดำ
(๒) ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด
(๓) บริษทั จำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัด
๑๙๘ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๑๐๐ ก/หน้ำ ๑๔/๒๘ กันยำยน ๒๕๔๙
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(๔) องค์กำรของรัฐตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตัง้ องค์กำรของรัฐบำล หรือตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรนัน้
ในกรณี บุ ค คลตำม (๒) (๓) และ (๔) มีสำนัก งำนใหญ่ ตัง้ อยู่ในต่ ำงประเทศ
บุคคลดังกล่ำวต้องมีสำนักงำนสำขำหรือสำนักงำนตัวแทนจดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย
และตัง้ อยู่ในประเทศไทย
ข้อ ๕ ผู้ท่ีป ระสงค์จะขอรับ ใบอนุ ญ ำตประเภทกำรขนส่งไม่ป ระจำทำงหรือ
ประเภทกำรขนส่งส่วนบุคคล ต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่งภำยในประเทศ
ในประเภทเดียวกันและใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งนัน้ ต้องยังไม่สน้ิ อำยุ
ให้คณะกรรมกำรควบคุ มกำรขนส่งทำงบกกลำงมีอำนำจยกเว้น หลักเกณฑ์
ในกำรขอรับใบอนุ ญำตตำมวรรคหนึ่งตำมควำมจำเป็ น หรือมีเหตุผลพิเศษ สำหรับผูข้ อรับ
ใบอนุญำตเป็ นกำรเฉพำะรำยได้
ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศประเภทกำรขนส่ง
ประจ ำทำง ให้ ย่ืน ค ำขอต่ อ นำยทะเบี ย นกลำงตำมแบบของกรมกำรขนส่ ง ทำงบก
โดยกรอกข้อควำมเป็ นภำษำไทยพร้อมด้วยหลักฐำน ดังต่อไปนี้
(๑) บริษทั จำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัด
(ก) หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ของบริษทั ซึง่ รับรองไว้
ไม่เกินหกเดือน
(ข) สำเนำหรือภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรประจำตัวของบุคคล
ซึง่ ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งมีบตั รประจำตัวประชำชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยบัตรประจำตัวประชำชน
หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำวของกรรมกำรของบริษทั ทุกคน
(ค) สำเนำหรือภำพถ่ำยทะเบียนบ้ำนของกรรมกำรของบริษทั ทุกคน
(ง) สำเนำหรือภำพถ่ำยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษทั
(จ) ตัวอย่ำงรอยตรำประทับของบริษทั ทีย่ ่นื คำขอ ๒ ตรำ (ถ้ำมี)
(ฉ) ตัวอย่ำงเครื่องหมำยประจำรถ
(ช) รูปถ่ำยสำนักงำนและสถำนทีเ่ ก็บรถ อย่ำงละ ๒ รูป
(ซ) หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิกำรใช้สถำนทีเ่ ก็บรถ
(ฌ) หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองรถในกรณีท่มี รี ถอยู่แล้ว
ในวันยื่นคำขอ (ถ้ำมี)

๒๐๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๒) องค์กำรของรัฐตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตัง้ องค์กำรของรัฐบำล หรือตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรนัน้
(ก) หนังสือหรือหลักฐำนแสดงฐำนะกำรเป็ นองค์กำรของรัฐ
(ข) ตัวอย่ำงรอยตรำประทับขององค์กำรของรัฐทีย่ ่นื คำขอ ๒ ตรำ (ถ้ำมี)
(ค) ตัวอย่ำงเครื่องหมำยประจำรถ
(ง) รูปถ่ำยสำนักงำนและสถำนทีเ่ ก็บรถ อย่ำงละ ๒ รูป
(จ) หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิกำรใช้สถำนทีเ่ ก็บรถ
(ฉ) หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองรถในกรณีทม่ี รี ถอยู่แล้ว
ในวันยื่นคำขอ (ถ้ำมี)
ในกรณีบุคคลตำม (๑) และ (๒) มีสำนักงำนใหญ่ตงั ้ อยู่ในต่ำงประเทศ บุคคลดังกล่ำว
ต้องยื่นหลักฐำนที่แสดงถึงกำรมีสำนักงำนสำขำหรือสำนักงำนตัวแทนจดทะเบียนตำม
กฎหมำยไทยและตัง้ อยู่ในประเทศไทย
ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศประเภทกำรขนส่ง
ไม่ป ระจ ำทำงหรือ ประเภทกำรขนส่ง ส่ว นบุ ค คล ให้ย่ืน ค ำขอต่ อ นำยทะเบีย นกลำง
ตำมแบบของกรมกำรขนส่งทำงบก โดยกรอกข้อควำมเป็ นภำษำไทย พร้อมด้วยหลักฐำน
ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดำ
(ก) สำเนำใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งภำยในประเทศตำมข้อ ๕ (ถ้ำมี)
(ข) สำเนำหรือภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชน
(ค) สำเนำหรือภำพถ่ำยทะเบียนบ้ำน
(ง) ตัวอย่ำงเครื่องหมำยประจำรถ
(จ) หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองรถในกรณีท่มี รี ถอยู่แล้ว
ในวันยื่นคำขอ (ถ้ำมี)
(๒) ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด
(ก) สำเนำใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่งภำยในประเทศตำมข้อ ๕ (ถ้ำมี)
(ข) หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ข องห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ
จดทะเบียน หรือห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ซึง่ รับรองไว้ไม่เกินหกเดือน
(ค) ตัวอย่ำงรอยตรำประทับของห้ำงหุน้ ส่วนทีย่ ่นื คำขอ ๒ ตรำ (ถ้ำมี)
(ง) ตัวอย่ำงเครื่องหมำยประจำรถ

๒๐๕
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(จ) หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองรถในกรณีท่มี รี ถอยู่แล้ว
ในวันยื่นคำขอ (ถ้ำมี)
(๓) บริษทั จำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัด
(ก) สำเนำใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งภำยในประเทศตำมข้อ ๕ (ถ้ำมี)
(ข) หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ของบริษทั ซึง่ รับรองไว้
ไม่เกินหกเดือน
(ค) ตัวอย่ำงรอยตรำประทับของบริษทั ทีย่ ่นื คำขอ ๒ ตรำ (ถ้ำมี)
(ง) ตัวอย่ำงเครื่องหมำยประจำรถ
(จ) หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองรถในกรณีท่มี รี ถอยู่แล้ว
ในวันยื่นคำขอ (ถ้ำมี)
(๔) องค์กำรของรัฐตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตัง้ องค์กำรของรัฐบำล หรือตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรนัน้
(ก) สำเนำใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งภำยในประเทศตำมข้อ ๕ (ถ้ำมี)
(ข) หนังสือหรือหลักฐำนแสดงฐำนะกำรเป็ นองค์กำรของรัฐ
(ค) ตัวอย่ำงรอยตรำประทับขององค์กำรของรัฐทีย่ ่นื คำขอ ๒ ตรำ (ถ้ำมี)
(ง) ตัวอย่ำงเครื่องหมำยประจำรถ
(จ) หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองรถในกรณีท่มี รี ถอยู่แล้ว
ในวันยื่นคำขอ (ถ้ำมี)
ในกรณี บุ ค คลตำม (๒) (๓) และ (๔) มีสำนัก งำนใหญ่ ตัง้ อยู่ในต่ ำงประเทศ
บุคคลดังกล่ำวต้องยื่นหลักฐำนที่แสดงถึงกำรมีสำนักงำนสำขำหรือสำนักงำนตัวแทน
จดทะเบียนตำมกฎหมำยไทยและตัง้ อยู่ในประเทศไทย
ข้อ ๘ ให้นำกฎหมำยว่ำด้วยวิธปี ฏิบตั ิรำชกำรทำงปกครองในส่วนที่เกี่ยวกับ
กำรรับรองควำมถูกต้องของคำแปลเป็ นภำษำไทยหรือกำรยอมรับเอกสำรที่ทำขึน้ เป็ น
ภำษำต่ ำ งประเทศมำใช้ บ ั ง คับ กับ หลัก ฐำนตำมข้ อ ๖ และข้ อ ๗ ที่ จ ัด ท ำขึ้น เป็ น
ภำษำต่ำงประเทศโดยอนุโลม
ข้อ ๙ ใบอนุญำตตำมกฎกระทรวงนี้ ให้เป็ นไปตำมแบบทีก่ รมกำรขนส่งทำงบก
กำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
ข้อ ๑๐ ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ ำตผู้ใดประสงค์จะขอต่ ออำยุใบอนุ ญ ำต ให้ย่นื คำขอ
พร้อมใบอนุ ญำตหรือใบแทนต่ อนำยทะเบียนกลำงตำมแบบของกรมกำรขนส่งทำงบก
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โดยกรอกข้อควำมเป็ นภำษำไทย พร้อมด้วยหลักฐำนตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ ๖ หรือข้อ ๗
แล้วแต่กรณี
ให้ น ำควำมในข้อ ๘ มำใช้บ ังคับ แก่ ก ำรยื่น หลัก ฐำนประกอบค ำขอต่ อ อำยุ
ใบอนุญำตโดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ กำรอนุ ญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตตำมกฎกระทรวงนี้ ให้นำยทะเบียนกลำง
ออกใบอนุญำตตำมแบบใบอนุญำตเดิมให้ใหม่
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ใ บอนุ ญ ำตสูญ หำย ถู ก ทำลำย หรือ ชำรุด ในสำระสำคัญ
ให้ผู้ได้รบั ใบอนุ ญำต ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุ ญำตต่อนำยทะเบียนกลำงตำมแบบของ
กรมกำรขนส่งทำงบก โดยกรอกข้อควำมเป็ นภำษำไทยพร้อมด้วยใบอนุญำตทีถ่ ูกทำลำย
หรือชำรุด แล้วแต่กรณี สำหรับกรณีใบอนุ ญำตสูญหำยภำยในประเทศให้ย่นื พร้อมด้วย
หลักฐำนกำรรับแจ้งควำมของสถำนีตำรวจแห่งท้องทีท่ ใ่ี บอนุ ญำตนัน้ สูญหำยหรือหนังสือ
บันทึกถ้อยคำที่นำยทะเบียนได้บนั ทึกเกี่ยวกับใบอนุ ญำตสูญหำยไว้ ในกรณีใบอนุ ญำต
สูญหำยในต่ำงประเทศให้ย่นื พร้อมด้วยหลักฐำนกำรรับแจ้งควำมของหน่ วยงำนทีม่ อี ำนำจ
ในกำรรับแจ้งควำมของประเทศนัน้
กำรอนุ ญำตคำขอใบแทนใบอนุ ญำต ให้นำยทะเบียนกลำงออกใบอนุ ญำตตำม
แบบใบอนุญำตเดิม แต่ให้ระบุคำว่ำ “ใบแทน” ไว้ทด่ี ำ้ นหน้ำด้วย
ข้อ ๑๓ เพื่อประโยชน์ แก่นำยทะเบียนกลำงในกำรกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ลักษณะของรถในใบอนุญำตตำมกฎกระทรวงนี้ ให้นำลักษณะของรถทีจ่ ะได้รบั อนุญำตให้
ใช้ในกำรประกอบกำรขนส่งตำมข้อ ๙ (๑) และ (๒) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๔ ผู้ข อรับ ใบอนุ ญ ำตตำมกฎกระทรวงนี้ หำกจะน ำรถที่จ ดทะเบีย น
ในต่ำงประเทศมำใช้ประกอบกำรขนส่ง รถนัน้ ต้องมีสภำพมันคงแข็
่
งแรงมีเครื่องอุปกรณ์
และส่วนควบถูกต้องครบถ้วนตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ซึง่ ออกตำมควำมในกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก เว้นแต่ จะมีอนุ สญ
ั ญำหรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศในส่วนที่
เกีย่ วกับกำรขนส่งกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น
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ข้อ ๑๕ ผู้ข อรับ ใบอนุ ญ ำตตำมกฎกระทรวงนี้ ต้อ งปฏิบ ัติ ต ำมบทบัญ ญั ติ
ทัง้ หลำยแห่ งกฎหมำยว่ ำด้วยกำรขนส่งทำงบก ทัง้ นี้ เท่ ำที่ไม่ ขดั ต่ อ อนุ สญ
ั ญำหรือ
ข้อตกลงระหว่ำงประเทศในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกำรขนส่ง และอนุ สญ
ั ญำหรือข้อตกลงระหว่ำง
ประเทศไทยกับประเทศทีจ่ ะทำกำรขนส่งนัน้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๔๙
พลเอก ชัยนันท์ เจริญศิริ
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๒๐๘
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกหลักเกณฑ์และ
วิธกี ำรในกำรขออนุ ญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ยังเป็ น อุ ป สรรคต่ อ กำรส่งเสริม ธุ รกิจกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ และไม่ สอดคล้อ งกับ
นโยบำยกำรเปิ ดเสรีทำงกำรค้ำกำรลงทุนกับต่ ำงประเทศของรัฐบำล สมควรแก้ไขปรับปรุง
หลัก เกณฑ์และวิธีก ำรในกำรขออนุ ญ ำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศดังกล่ ำว
ให้มคี วำมเหมำะสมและอำนวยประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบธุรกิจกำรขนส่งให้สำมำรถพัฒนำ
ศักยภำพเพื่อแข่งขันกับนำนำประเทศได้ จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
กำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถทีใ่ ช้ในกำรขนส่ง
ทีใ่ ช้ก๊ำซธรรมชำติอดั เป็ นเชือ้ เพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๐
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ และมำตรำ ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑๙๙ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วนั ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ย กเลิก กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“ก๊ำ ซธรรมชำติอ ดั ” (Compressed Natural Gas (CNG)) หมำยควำมว่ำ
ก๊ำซธรรมชำติทใ่ี ช้เป็ นเชือ้ เพลิงในสภำพทีถ่ ูกอัดจนมีควำมดันสูง มีสว่ นประกอบส่วนใหญ่
เป็ นก๊ำซมีเทนและมีสถำนะเป็ นก๊ำซ
“เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ” หมำยควำมว่ำ เครื่องอุปกรณ์และส่ วนควบทีใ่ ช้
ติดตัง้ ในรถทีใ่ ช้ในกำรขนส่งทีใ่ ช้ก๊ำซธรรมชำติอดั เป็ นเชือ้ เพลิง
“ผูต้ ดิ ตัง้ ” หมำยควำมว่ำ ผูต้ ดิ ตัง้ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ
“ผูต้ รวจและทดสอบ” หมำยควำมว่ำ ผู้ต รวจและทดสอบเครื่องอุป กรณ์และ
ส่วนควบและกำรติดตัง้ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ
ข้อ ๔ รถที่ใช้ในกำรขนส่งที่ใช้ก๊ ำซธรรมชำติอดั เป็ น เชื้อเพลิง ต้อ งมีเครื่อ ง
อุปกรณ์และส่วนควบ ดังต่อไปนี้
(๑) ถัง หรือ ภำชนะบรรจุ ก๊ ำซธรรมชำติอ ัด (cylinder or container) ชนิ ด ทน
ควำมดันในกำรใช้งำนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ ๒๐ เมกำปำสกำล (MPa)
(๒) อุปกรณ์ปรับควำมดันก๊ำซ (pressure regulator)
(๓) อุปกรณ์แสดงค่ำควำมดันก๊ำซ (pressure indicator)
๑๙๙ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๗ ก/หน้ำ ๔๘/๑๘ มิถุนำยน ๒๕๕๐
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(๔) อุปกรณ์ระบำยควำมดัน (pressure relief device)
(๕) ลิน้ หัวถังทีเ่ ปิ ดปิ ดด้วยมือ (manual cylinder valve)
(๖) ลิน้ เปิ ดปิ ดอัตโนมัติ (automatic valve)
(๗) ลิ้น เปิ ดปิ ดด้ ว ยมือ (manual valve) ส ำหรับ กรณี ท่ี มี ก ำรติ ด ตัง้ ถัง หรือ
ภำชนะบรรจุก๊ำซมำกกว่ำหนึ่งใบ
(๘) ลิน้ ป้ องกันกำรไหลเกิน (excess flow valve)
(๙) อุปกรณ์รบั เติมก๊ำซ (filling unit or receptacle)
(๑๐) ลิน้ กันกลับ (check valve or non return valve)
(๑๑) ท่อนำก๊ำซ (fuel line)
(๑๒) ข้อต่อ (fitting)
(๑๓) ตัวกรองก๊ำซ (filter)
(๑๔) อุปกรณ์ผสมก๊ำซกับอำกำศ (gas/air mixer) หรืออุปกรณ์จ่ำยก๊ำซเข้ำไป
ยังท่อร่วมไอดีหรือห้องเผำไหม้ของเครื่องยนต์ (gas injector)
(๑๕) เรือ นกัก ก๊ ำ ซ (gas tight housing) ส ำหรับ กรณี ท่ีมีก ำรติ ด ตัง้ ถัง หรือ
ภำชนะบรรจุก๊ำซในห้องผูโ้ ดยสำร ห้องผูข้ บั รถ หรือทีซ่ ง่ึ อำกำศถ่ำยเทไม่สะดวก
(๑๖) ท่อระบำยก๊ำซ (ventilation hose) สำหรับกรณีทม่ี กี ำรติดตัง้ เรือนกักก๊ำซ
หรือ ข้อ ต่ อ สำหรับ ท่อ นำก๊ำ ซในห้อ งผู้โ ดยสำร ห้อ งผู้ข บั รถ หรือ ที่ ซึ่ง อำกำศถ่ ำ ยเท
ไม่สะดวก
เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบตำมวรรคหนึ่งต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่อธิบ ดี
ประกำศกำหนด
ข้อ ๕ ในกรณีทม่ี กี ำรติดตัง้ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบดังต่อไปนี้เพิม่ เติมจำก
ที่กำหนดตำมข้อ ๔ เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบนัน้ ต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่อธิบดี
ประกำศกำหนด
(๑) อุปกรณ์ตรวจวัดควำมดันหรืออุณหภูมิ (pressure or temperature sensor/
indicator)
(๒) อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (electronic control unit)
(๓) ลิน้ ระบำยควำมดัน (pressure relief valve or discharge valve)
(๔) ลิ้น เปิ ดปิ ดด้ว ยมือ (manual valve) ส ำหรับ กรณี ท่ีมี ก ำรติ ด ตัง้ ถัง หรือ
ภำชนะบรรจุก๊ำซหนึ่งใบ
(๕) อุปกรณ์ปรับกำรไหลของก๊ำซ (gas flow adjuster)
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ข้อ ๖ กำรติดตัง้ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตำมข้อ ๔ และข้อ ๕ ต้องเป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรที่อธิบดีประกำศกำหนด และต้องติดตัง้ โดยผู้ติดตัง้ ที่ได้รบั
ควำมเห็นชอบตำมข้อ ๑๐
ข้อ ๗ เมื่อผู้ติดตัง้ ได้ติดตัง้ เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบตำมข้อ ๔ หรือข้อ ๕
ครบถ้วนถูกต้อง ให้ผตู้ ดิ ตัง้ ออกหนังสือรับรองกำรติดตัง้ ตำมแบบทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
แก่รถทีผ่ ่ำนกำรติดตัง้ แล้ว
ข้อ ๘ กำรตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตำมข้อ ๔ และข้อ ๕
รวมทัง้ กำรตรวจและทดสอบกำรติดตัง้ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตำมข้อ ๖ ต้องเป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร เงื่อนไข และระยะเวลำทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด และต้องกระทำ
โดยผูต้ รวจและทดสอบทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกอธิบดีตำมข้อ ๑๐
ข้อ ๙ เมื่อผู้ตรวจและทดสอบได้ตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ
รวมทัง้ กำรติดตัง้ เครื่องอุป กรณ์ และส่วนควบแล้วเห็น ว่ำ เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบ
รวมทัง้ กำรติดตัง้ ถูกต้องและเป็ นไปตำมมำตรฐำน ให้ผตู้ รวจและทดสอบออกหนังสือรับรอง
กำรตรวจและทดสอบตำมแบบทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนดแก่รถทีผ่ ่ำนกำรตรวจและทดสอบ
ข้อ ๑๐ ผูต้ ิดตัง้ และผู้ตรวจและทดสอบต้องได้รบั ควำมเห็นชอบเป็ นหนังสือ
จำกอธิบดี
หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขในกำรให้ควำมเห็นชอบและกำรยกเลิกกำรให้
ควำมเห็นชอบกำรเป็ นผูต้ ดิ ตัง้ หรือผูต้ รวจและทดสอบ ให้เป็ นไปตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
หนังสือให้ควำมเห็นชอบกำรเป็ นผูต้ ดิ ตัง้ หรือผูต้ รวจและทดสอบตำมวรรคหนึ่ง
ให้มอี ำยุสำมปี นบั แต่วนั ทีอ่ อกหนังสือ
ข้อ ๑๑ เจ้ำของรถหรือผู้ได้รบั ใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่งต้องติดหรือแสดง
เครื่องหมำยแสดงกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติอดั ทีร่ ถทีผ่ ่ำนกำรตรวจและทดสอบตำมข้อ ๙
ลักษณะของเครื่องหมำยแสดงกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติอดั และวิธกี ำรติดหรือแสดง
เครื่องหมำยแสดงกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติอดั ตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตำมทีอ่ ธิบดีประกำศ
กำหนด
ข้อ ๑๒ ภำยในระยะเวลำหนึ่งร้อยยี่สบิ วันนับแต่วนั ที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
ให้ผตู้ ดิ ตัง้ ทีย่ งั ไม่ได้รบั ควำมเห็นชอบตำมข้อ ๑๐ ยังคงติดตัง้ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ
ต่อไปได้เท่ำทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ และมิให้นำควำมในข้อ ๗ มำใช้บงั คับ
๒๑๒
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ข้ อ ๑๓ ผู้ ต รวจและทดสอบที่ ไ ด้ ร ับ ควำมเห็ น ชอบจำกอธิบ ดี ก่ อ นวัน ที่
กฎกระทรวงนี้ ใช้บ ัง คับ ให้ถือ ว่ำ เป็ น ผู้ต รวจและทดสอบที่ได้รบั ควำมเห็น ชอบตำม
กฎกระทรวงนี้ต่อไปจนครบสำมปี นบั แต่วนั ทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบ
ข้ อ ๑๔ รถที่ ไ ด้ ติ ด ตั ้ง เครื่ อ งอุ ป กรณ์ และส่ ว นควบตำมข้ อ ก ำหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ ให้ถือว่ำเป็ นรถที่ติดตัง้ เครื่องอุปกรณ์
และส่วนควบถูกต้องตำมกฎกระทรวงนี้ และให้ใช้รถนัน้ ได้ต่อไป แต่ต้องนำรถเข้ำตรวจ
และทดสอบตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร เงื่อนไข และระยะเวลำทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ข้อ ๑๕ บรรดำประกำศหรือระเบียบทีอ่ อกตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้คงใช้บงั คับได้ต่อไป
เพี ย งเท่ ำ ที่ไ ม่ ข ัด หรือ แย้ง กับ กฎกระทรวงนี้ จนกว่ ำ จะมีป ระกำศหรือ ระเบีย บตำม
กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๐
สรรเสริญ วงศ์ชะอุม่
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๒๑๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่ องจำกกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ทีก่ ำหนดเครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่ใช้ในกำรขนส่งทีใ่ ช้ก๊ำซธรรมชำติอดั เป็ น
เชือ้ เพลิงได้ใช้บงั คับมำเป็ นเวลำนำน ทำให้บทบัญญัตเิ กีย่ วกับเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ
ของรถที่ใช้ในกำรขนส่งที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติอดั เป็ น เชื้อเพลิ งที่กำหนดในกฎกระทรวง
ดัง กล่ ำวยังไม่ เพีย งพอและไม่ สอดคล้อ งกับ เครื่อ งอุ ป กรณ์ แ ละส่ว นควบที่ได้รบั กำร
พัฒนำขึน้ สมควรปรับปรุงกำรกำหนดเครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบ มำตรฐำนเกี่ยวกั บ
เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ และกำรติดตัง้ และกำรตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์ และ
ส่วนควบดังกล่ำวเสียใหม่ รวมทัง้ ปรับปรุงข้อกำหนดให้ผตู้ ิดตัง้ และผู้ตรวจและทดสอบ
เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบดังกล่ำวต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกกรมกำรขนส่งทำงบก
ทุกสำมปี เพื่อให้รถทีใ่ ช้ในกำรขนส่งทีใ่ ช้ก๊ำซธรรมชำติอดั เป็ นเชือ้ เพลิงได้รบั กำรติดตัง้
และกำรตรวจและทดสอบทีม่ มี ำตรฐำนมำกยิง่ ขึน้ จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
กำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถทีใ่ ช้ในกำรขนส่ง
ทีใ่ ช้ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชือ้ เพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๑
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ และมำตรำ ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็ น กฎหมำยที่ มีบทบัญ ญัติบ ำงประกำรเกี่ย วกับ
กำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึง่ มำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓
มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้
กระท ำได้โ ดยอำศัย อ ำนำจตำมบทบัญ ญั ติแ ห่ ง กฎหมำย รัฐมนตรีว่ ำ กำรกระทรวง
คมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๒๐๐ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วนั ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ย กเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“ก๊ำ ซปิ โ ตรเลีย มเหลว” (Liquefied Petroleum Gas (LPG)) หมำยควำมว่ำ
ก๊ำซไฮโดรคำร์บอนเหลว ซึง่ ประกอบด้วย โปรเปน โปรพีนหรือโปรปิ ลนี นอร์มลั บิวเทน
ไอโซบิวเทน ไอโซบิวทีลนี บิวทีน หรือบิวทิลนี หรืออีเทนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำง
ผสมกัน
“เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ” หมำยควำมว่ำ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบทีใ่ ช้
ติดตัง้ ในรถทีใ่ ช้ในกำรขนส่งทีใ่ ช้ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชือ้ เพลิง
“ผูต้ ดิ ตัง้ ” หมำยควำมว่ำ ผูต้ ดิ ตัง้ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ
“ผู้ต รวจและทดสอบ” หมำยควำมว่ำ ผู้ตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และ
ส่วนควบและกำรติดตัง้ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ

๒๐๐ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๙๕ ก/หน้ำ ๕/๒๒ สิงหำคม ๒๕๕๑

๒๑๕
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ข้อ ๔ รถทีใ่ ช้ในกำรขนส่งทีใ่ ช้ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชือ้ เพลิง ต้องมีเครื่อง
อุปกรณ์และส่วนควบ ดังต่อไปนี้
(๑) ถังหรือภำชนะบรรจุก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว (cylinder or container)
(๒) ลิน้ บรรจุ (filling valve)
(๓) ลิน้ ระบำยควำมดัน (pressure relief valve)
(๔) ลิน้ กันกลับ (check valve or non return valve)
(๕) ลิน้ เปิ ดปิ ด (shut-off valve)
(๖) อุปกรณ์วดั ระดับก๊ำซเหลว (level indicator or fixed liquid level gauge)
(๗) อุปกรณ์ป้องกันกำรบรรจุเกิน (overfill protection device)
(๘) อุปกรณ์ระบำยควำมดัน (pressure relief device)
(๙) อุปกรณ์ควบคุมกำรเปิ ดปิ ดลิ้นระยะไกลพร้อมด้วยลิ้นป้ องกันกำรไหลเกิน
(remotely controlled service valve with excess flow valve)
(๑๐) อุปกรณ์ทำไอก๊ำซและปรับควำมดันก๊ำซ (vaporizer and pressure regulator)
(๑๑) อุปกรณ์ ฉีดก๊ำซ จ่ำยก๊ำซ หรือผสมก๊ำซ (injector or gas injection device
or gas mixing piece)
(๑๒) อุปกรณ์รบั เติมก๊ำซ (filling unit or receptacle)
(๑๓) ตัวกรองก๊ำซ (filter)
(๑๔) ท่อนำก๊ำซ (fuel line)
(๑๕) ข้อต่อ (fitting)
(๑๖) เรือ นกัก ก๊ ำ ซ (gas tight housing) ส ำหรับ กรณี ท่ีมีก ำรติ ด ตัง้ ถัง หรือ
ภำชนะบรรจุก๊ำซในห้องผูโ้ ดยสำร ห้องผูข้ บั รถ หรือทีซ่ ง่ึ อำกำศถ่ำยเทไม่สะดวก
(๑๗) ท่อระบำยก๊ำซ (ventilation hose) สำหรับกรณีทม่ี กี ำรติดตัง้ เรือนกักก๊ำซ
หรือข้อต่อสำหรับท่อนำก๊ำซในห้องผูโ้ ดยสำร ห้องผูข้ บั รถ หรือทีซ่ ง่ึ อำกำศถ่ำยเทไม่สะดวก
เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบตำมวรรคหนึ่ งต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่อธิบ ดี
ประกำศกำหนด
ข้อ ๕ ในกรณี ท่ีมีก ำรติด ตัง้ เครื่อ งอุ ป กรณ์ แ ละส่วนควบดังต่ อไปนี้ เพิ่ม เติม
นอกจำกทีก่ ำหนดตำมข้อ ๔ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบนัน้ ต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่
อธิบดีประกำศกำหนด
(๑) อุปกรณ์ตรวจวัดควำมดันหรืออุณหภูมิ (pressure or temperature sensor/
indicator)
(๒) อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (electronic control unit)
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(๓) อุปกรณ์ระบบกำรเลือกเชือ้ เพลิง (fuel selection system)
(๔) ปั ม๊ ก๊ำซ (fuel pump)
(๕) ข้อต่อบริกำร (service coupling)
(๖) อุปกรณ์เกีย่ วกับระบบกำรทำงำนและควำมปลอดภัยอื่น ๆ
ข้อ ๖ กำรติดตัง้ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตำมข้อ ๔ และข้อ ๕ ต้องเป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรที่อธิบดีประกำศกำหนด และต้องติดตัง้ โดยผู้ติดตัง้ ที่ได้รบั
ควำมเห็นชอบจำกอธิบดีตำมข้อ ๑๐
ข้อ ๗ เมื่อผู้ติดตัง้ ได้ติดตัง้ เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบตำมข้อ ๔ หรือข้อ ๕
ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้ผู้ติดตัง้ ออกหนังสือรับรองกำรติดตัง้ ตำมแบบที่อธิบดีประกำศ
กำหนดแก่รถทีผ่ ่ำนกำรติดตัง้
ข้อ ๘ กำรตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตำมข้ อ ๔ และข้อ ๕
รวมทัง้ กำรตรวจและทดสอบกำรติดตัง้ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตำมข้อ ๖ ต้องเป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร เงื่อนไข และระยะเวลำทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด และต้องกระทำ
โดยผูต้ รวจและทดสอบทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกอธิบดีตำมข้อ ๑๐
ข้อ ๙ เมื่อผู้ตรวจและทดสอบได้ตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ
รวมทัง้ กำรติดตัง้ เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบแล้วเห็น ว่ำ เครื่ องอุปกรณ์ และส่วนควบ
รวมทัง้ กำรติดตัง้ ถูกต้องและเป็ นไปตำมมำตรฐำน ให้ผู้ตรวจและทดสอบออกหนังสือ
รับรองกำรตรวจและทดสอบตำมแบบทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนดแก่รถทีผ่ ่ำนกำรตรวจและ
ทดสอบ
ข้อ ๑๐ ผูต้ ดิ ตัง้ และผูต้ รวจและทดสอบต้องได้รบั ควำมเห็นชอบเป็ นหนังสือจำก
อธิบดี
หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขในกำรให้ควำมเห็นชอบและกำรยกเลิกกำรให้
ควำมเห็นชอบกำรเป็ นผู้ติดตัง้ หรือผู้ตรวจและทดสอบ ให้เป็ นไปตำมที่อธิบดีประกำศ
กำหนด
หนังสือให้ควำมเห็นชอบกำรเป็ นผู้ตดิ ตัง้ หรือผูต้ รวจและทดสอบตำมวรรคหนึ่ง
ให้มอี ำยุสำมปี นบั แต่วนั ทีอ่ อกหนังสือ
ข้อ ๑๑ เจ้ำของรถหรือผู้ได้รบั ใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่งต้องติดหรือแสดง
เครื่องหมำยแสดงกำรใช้ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวทีร่ ถทีผ่ ่ำนกำรตรวจและทดสอบตำมข้อ ๙
๒๑๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ลักษณะของเครื่องหมำยแสดงกำรใช้ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวและวิธกี ำรติดหรือ
แสดงเครื่องหมำยแสดงกำรใช้ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวตำมวรรคหนึ่ง ให้เ ป็ นไปตำมทีอ่ ธิบดี
ประกำศกำหนด
ข้อ ๑๒ ภำยในระยะเวลำหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีก่ ฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
ให้ผตู้ ดิ ตัง้ ทีย่ งั ไม่ได้รบั ควำมเห็นชอบตำมข้อ ๑๐ ยังคงติดตัง้ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ
ต่อไปได้เท่ำทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ และมิให้นำควำมในข้อ ๗ มำใช้บงั คับ
ข้ อ ๑๓ ผู้ ต รวจและทดสอบที่ ไ ด้ ร ับ ควำมเห็ น ชอบจำกอธิบ ดี ก่ อ นวัน ที่
กฎกระทรวงนี้ ใช้บ ัง คับ ให้ถือ ว่ำ เป็ น ผู้ต รวจและทดสอบที่ได้รบั ควำมเห็น ชอบตำม
กฎกระทรวงนี้ต่อไปจนครบสำมปี นบั แต่วนั ทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบ
ข้อ ๑๔ รถทีไ่ ด้ตดิ ตัง้ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบตำมข้อกำหนดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ ใช้ บ ังคับ ให้ถือว่ำเป็ นรถที่ติดตัง้ เครื่องอุปกรณ์ และส่ วนควบ
ถูกต้องตำมกฎกระทรวงนี้ และให้ใช้รถนัน้ ได้ต่อ ไป แต่ต้องนำรถเข้ำตรวจและทดสอบ
ตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร เงื่อนไข และระยะเวลำทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ข้อ ๑๕ บรรดำประกำศหรือ ระเบีย บที่อ อกตำมกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๒๐
(พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้คงใช้
บังคับ ได้ต่ อไปเพีย งเท่ ำที่ ไม่ ข ดั หรือ แย้งกับ กฎกระทรวงนี้ จนกว่ำ จะมีป ระกำศหรื อ
ระเบียบตำมกฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ทรงศักดิ ์ ทองศรี
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๒๑๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่ องจำกกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ที่กำหนดเครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่ใช้ในกำรขนส่งที่ใช้ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว
เป็ นเชื้อเพลิงได้ใช้บงั คับมำเป็ น เวลำนำน ทำให้บทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์ และ
ส่วนควบของรถที่ใช้ในกำรขนส่งที่ใช้ก๊ ำซปิ โตรเลีย มเหลวเป็ น เชื้อ เพลิงที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวงดังกล่ำวยังไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับเครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบที่
ได้รบั กำรพัฒนำขึน้ สมควรปรับปรุงกำรกำหนดเครื่องอุปกรณ์ และส่ วนควบ มำตรฐำน
เกี่ย วกับ เครื่อ งอุป กรณ์ และส่วนควบ และกำรติด ตัง้ และกำรตรวจและทดสอบเครื่อ ง
อุปกรณ์และส่วนควบดังกล่ำวเสียใหม่ รวมทัง้ ปรับปรุงข้อกำหนดให้ผตู้ ิดตัง้ และผูต้ รวจ
และทดสอบเครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบดังกล่ำวต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกกรมกำร
ขนส่งทำงบกทุกสำมปี เพื่อให้รถทีใ่ ช้ในกำรขนส่งทีใ่ ช้ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชือ้ เพลิง
ได้รบั กำรติดตัง้ และกำรตรวจและทดสอบที่มมี ำตรฐำนมำกยิ่งขึ้น จึงจำเป็ นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

๒๑๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
กำรขอและกำรออกใบอนุญำตปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ นผูป้ ระจำรถ
พ.ศ. ๒๕๕๔
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ และมำตรำ ๙๓ วรรคสอง แห่ ง
พระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็ นกฎหมำยทีม่ บี ทบัญญัตบิ ำงประกำร
เกี่ยวกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๒
มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรัฐธรรมนู ญแห่งรำชอำณำจักรไทย
บัญ ญั ติให้ก ระท ำได้ โดยอำศัย อ ำนำจตำมบทบัญ ญัติแ ห่ งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๒๐๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วนั ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๘ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“ใบอนุญำต” หมำยควำมว่ำ ใบอนุญำตปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ นผูป้ ระจำรถ
ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะปฏิบตั ิหน้ำที่เป็ นผู้ประจำรถ ให้ย่นื คำขอรับใบอนุ ญำต
ตำมแบบทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำน ดังต่อไปนี้
(๑) ภำพถ่ ำ ยบัต รประจ ำตั ว ประชำชน หรือ บัต รหรือ หลัก ฐำนอื่น ใดของ
ทำงรำชกำรทีม่ รี ูปถ่ำยสำมำรถแสดงตนได้และมีหมำยเลขประจำตัวประชำชน สำหรับกรณี
๒๐๑ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๘๑ ก/หน้ำ ๑/๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๔

๒๒๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

คนต่ำงด้ำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองที่ประสงค์จะขอรับใบอนุ ญำตในกำรขนส่ง
ส่วนบุ ค คล ให้ย่ืน ภำพถ่ ำยใบสำคัญ ประจ ำตัว คนต่ ำงด้ ำว หรือ หนั งสือ เดิน ทำงหรือ
เอกสำรทีใ่ ช้แทนหนังสือเดินทำง พร้อมด้วยภำพถ่ำยใบสำคัญถิ่นทีอ่ ยู่ ในรำชอำณำจักร
หรือหลักฐำนแสดงทีพ่ กั อำศัยในรำชอำณำจักรที่ทำงรำชกำรหรือหน่ วยงำนของรัฐบำล
ต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศออกให้หรือใบอนุญำตทำงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว
(๒) รูป ถ่ำยขนำด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวนสองรูป ซึง่ เป็ น รูป ถ่ำ ยครึง่ ตัว
หน้ำตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตำสีเข้ม ไม่ใส่ผ้ำคลุมใบหน้ำหรือผ้ำโพกศีรษะ เว้นแต่
ผูซ้ งึ่ มีควำมจำเป็ นตำมศำสนำ นิกำยของศำสนำ หรือลัทธินิยมในทำงศำสนำของตน
แต่ต้องเป็ นรูปถ่ำยทีเ่ ห็นใบหน้ำได้อย่ำงชัดเจน และถ่ำยก่อนวันยื่นคำขอรับใบอนุ ญำต
ไม่เกินหกเดือน สำหรับกรณี ผู้ขอรับใบอนุ ญำตที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้ได้รบั
ยกเว้น ไม่ ต้อ งยื่น รูป ถ่ ำยมำด้วย แต่ ต้อ งเข้ำรับ กำรถ่ ำยรูป กับ กรมกำรขนส่งทำงบก
เพื่อทำใบอนุญำต
(๓) ใบรับรองของผูป้ ระกอบวิชำชีพเวชกรรมทีร่ บั รองว่ำผูข้ อรับใบอนุ ญำตไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๙๖ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ซึ่งมีอ ำยุ ใช้ได้ต ำมที่ผู้รบั รอง
กำหนด แต่ตอ้ งออกก่อนวันยื่นคำขอรับใบอนุญำตไม่เกินหนึ่งเดือน
ในกรณีกำรยื่นคำขอรับใบอนุญำตเป็ นผูข้ บั รถ ให้ผขู้ อรับใบอนุญำตยื่นหลักฐำน
แสดงว่ำได้ผ่ำนกำรศึกษำและจบหลักสูตรจำกโรงเรียนกำรขนส่งของกรมกำรขนส่งทำงบก
หรือโรงเรียนสอนขับรถทีก่ รมกำรขนส่งทำงบกรับรองมำพร้อมกันด้วย
ข้อ ๕ ในกรณีที่ใ บอนุ ญ ำตสูญ หำย ถูก ทำลำย หรือ ชำรุด ในสำระสำคัญ
ให้ผู ้ได้รบั ใบอนุ ญ ำตดังกล่ำวยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุ ญำตต่ อนำยทะเบียนตำมแบบ
ที่อ ธิบ ดีป ระกำศก ำหนด พร้อ มด้ว ยเอกสำรและหลัก ฐำนตำมข้อ ๔ (๒) และแนบ
ใบอนุ ญำตทีถ่ ูกทำลำยหรือชำรุดในสำระสำคัญมำด้วย
แบบใบแทนใบอนุ ญำตตำมวรรคหนึ่ง ให้มลี กั ษณะ ขนำด และรำยกำรตำมที่
อธิบดีประกำศกำหนด
ข้อ ๖ ใบอนุญำตมี ๒ แบบ คือ
(๑) ใบอนุญำตทีไ่ ม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(๒) ใบอนุญำตทีอ่ อกด้วยระบบคอมพิวเตอร์
แบบใบอนุ ญ ำตตำมวรรคหนึ่ง ให้มีลกั ษณะ ขนำด และรำยกำรตำมที่อธิบ ดี
ประกำศกำหนด

๒๒๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ข้ อ ๗ กำรยื่ น ค ำขอรับ ใบอนุ ญ ำตหรือ ค ำขอรับ ใบแทนใบอนุ ญ ำตตำม
กฎกระทรวงนี้ ให้ย่นื ณ สำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนครพืน้ ที่ สำนักงำนขนส่งจังหวัด
สำนักงำนขนส่งจังหวัดสำขำ หรือสถำนทีอ่ ่นื ตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ข้อ ๘ คำขอรับใบอนุญำตหรือคำขอรับใบแทนใบอนุญำตทีย่ ่นื ไว้ต่อนำยทะเบียน
ในวัน ก่ อ นวัน ที่ก ฎกระทรวงนี้ มีผ ลใช้บ ัง คับ ให้ ถือ ว่ ำ เป็ น ค ำขอตำมกฎกระทรวงนี้
และในกำรพิจำรณำออกใบอนุ ญำตหรือใบแทนใบอนุ ญำต ให้นำยทะเบียนดำเนินกำร
ตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรตำมทีก่ ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๔
พลอำกำศเอก สุกำพล สุวรรณทัต
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๒๒๒
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หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ โดยที่ปัจจุบ ันกรมกำร
ขนส่งทำงบกได้น ำเทคโนโลยีสมัย ใหม่ ม ำใช้เป็ น เครื่องมือ ในกำรปฏิบ ัติรำชกำรเพื่อ
อำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนผูใ้ ช้บริกำร เช่น กำรมีระบบเชื่อมโยงฐำนข้อมูลภำยใน
หน่ วยงำน ทำให้กำรยื่นคำขอรับใบอนุญำตปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ นผูป้ ระจำรถสำมำรถกระทำได้
นอกเขตภูมลิ ำเนำของผูข้ อรับใบอนุญำต หรือกำรมีระบบเชื่อมโยงฐำนข้อมูลกำรทะเบียน
รำษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ควำมจำเป็ นที่ต้องมีเอกสำรและหลัก ฐำนเพื่อใช้
ประกอบกำรยื่นคำขอรับใบอนุ ญำตปฏิบตั ิหน้ำที่เป็ นผู้ประจำรถลดลง สมควรปรับปรุง
หลัก เกณฑ์และวิธกี ำรในกำรขอและกำรออกใบอนุ ญ ำตปฏิบตั ิห น้ำ ที่เป็ น ผู้ป ระจำรถ
เสียใหม่ เพื่อให้มคี วำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปั จจุบนั ยิง่ ขึน้ รวมทัง้ กำหนดรูปแบบ
ของใบอนุญำตปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ นผูป้ ระจำรถให้มคี วำมทันสมัย อันจะเป็ นประโยชน์ต่อกำร
จัด เก็บ ข้อ มู ล และป้ องกัน กำรปลอมแปลงหรือ ลอกเลีย นแบบ จึง จ ำเป็ นต้ อ งออก
กฎกระทรวงนี้

๒๒๓
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กฎกระทรวง
ควำมปลอดภัยในกำรขนส่ง
พ.ศ. ๒๕๕๘
อำศัย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ วรรคหนึ่ ง และมำตรำ ๑๐๒ (๔) แห่ ง
พระรำชบัญ ญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และมำตรำ ๓๖ แห่ งพระรำชบัญ ญัติ
กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก
(ฉบับ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐ มนตรีว่ ำ กำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๒๐๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกำหนดสำมสิบวันนับแต่วนั ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๓ ในกำรใช้รถทำกำรขนส่งผูโ้ ดยสำร ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่ง
ประเภทกำรขนส่ ง ประจ ำทำง กำรขนส่ ง ไม่ ป ระจ ำทำง กำรขนส่ ง โดยรถขนำดเล็ก
และกำรขนส่ ง ระหว่ ำ งประเทศต้ อ งปฏิ บ ัติ ต ำมข้ อ ก ำหนดว่ ำ ด้ ว ยควำมปลอดภั ย
ในกำรขนส่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ใช้หรือยินยอมให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบตั หิ น้ำทีข่ บั รถ
(ก) บุ ค คลซึ่ง ไม่ มีใบอนุ ญ ำตเป็ น ผู้ข ับ รถ หรือ มีใบอนุ ญ ำตเป็ น ผู้ข ับ รถ
ไม่ตรงตำมประเภทและชนิดของรถทีใ่ ช้ทำกำรขนส่ง หรือมีใบอนุญำตทีส่ น้ิ อำยุแ ล้ว
(ข) ผูข้ บั รถซึง่ ปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ กินชัวโมงกำรท
่
ำงำนตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
(ค) ผูข้ บั รถซึง่ หย่อนควำมสำมำรถในกำรขับรถ
(๒) จัด ให้มีเครื่องหมำยแสดงกำรห้ำมสูบ บุ หรี่ ติดไว้ในบริเวณที่มองเห็น ได้
ชัดเจนภำยในตัวรถตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
(๓) จัดให้มคี ำเตือนมิให้ขน้ึ หรือลงรถนอกบริเวณทีม่ เี ครื่องหมำยหยุดรถติดไว้
ในบริเวณที่มองเห็นได้ชดั เจนที่ตวั รถด้ำนนอกและภำยในตั วรถ ตำมที่อธิบดีประกำศ
กำหนด
(๔) จัดให้มขี อ้ มูลของผู้ปฏิบตั หิ น้ ำทีเ่ ป็ นผู้ประจำรถและหมำยเลขทะเบีย นรถ
ติดไว้ในบริเวณทีม่ องเห็นได้ชดั เจนภำยในตัวรถ ตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
๒๐๒

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๑๑๘ ก/หน้ำ ๖/๙ ธันวำคม ๒๕๕๘
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(๕) จัดให้มีขอ้ มูลเกี่ยวกับหน่ วยงำนต่ ำง ๆ เพื่อแจ้งภัยและเหตุ ร้ำยติดไว้ใน
บริเวณทีม่ องเห็นได้ชดั เจนภำยในตัวรถ ตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
(๖) จัด ให้มีเครื่อ งหมำยหรือ สัญ ญำณที่ จ ะต้อ งแสดงเมื่อ จำเป็ น ต้อ งจอดรถ
ในทำงเดินรถหรือไหล่ทำงตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
(๗) ควบคุม กำกับ ดูแลให้ผขู้ บั รถใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตำมที่
กฎหมำยกำหนด
(๘) จัดให้มีอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีจำเป็ นแก่กำรให้ควำมช่วยเหลือ
หรือระงับเหตุเมื่อเกิดอุบตั เิ หตุหรือเหตุฉุกเฉินขึน้ ทัง้ นี้ ตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
(๙) ส่ ง ผู้ ข ับ รถเข้ำ รับ กำรอบรมกับ กรมกำรขนส่ ง ทำงบกหรือ หน่ ว ยงำนที่
กรมกำรขนส่งทำงบกมอบหมำยตำมหลักสูตรและกำหนดเวลำทีอ่ ธิ บดีประกำศกำหนด
หรือจัดให้มีกำรอบรมแก่ผู้ขบั รถซึ่งมีหลักสูตร ระยะเวลำ และมำตรฐำนเป็ นไปตำมที่
อธิบดีประกำศกำหนด
(๑๐) จัดทำรำยงำนข้อมูลเกีย่ วกับควำมปลอดภัยในกำรขนส่ง ตำมหลักเกณฑ์
วิธกี ำร และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
(๑๑) ควบคุม กำกับ ดูแลให้ผู้ขบั รถต้องขับ รถด้วยอัตรำควำมเร็วไม่เกินกว่ำ
อัตรำทีก่ ฎหมำยกำหนด
สำหรับ ผู้ได้ร ับ ใบอนุ ญ ำตประกอบกำรขนส่ง ประเภทกำรขนส่ งส่ ว นบุ ค คล
ให้ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรขนส่งเฉพำะ (๑) (๖) (๗) (๘) (๙)
(๑๐) และ (๑๑)
ข้อ ๔ ในกำรใช้รถทำกำรขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญำตประกอบกำร
ขนส่งประเภท กำรขนส่งไม่ ป ระจำทำง กำรขนส่งส่วนบุ ค คล และกำรขนส่งระหว่ำ ง
ประเทศ ต้องปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรขนส่ง ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มสี งิ่ ป้ องกันไม่ให้สตั ว์หรือสิง่ ของที่บรรทุก ตกหล่น รัวไหล
่
ส่งกลิ่น
ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจำกรถ อันอำจก่อเหตุเดือดร้อน รำคำญ ทำให้ทำงสกปรก
เปรอะเปื้ อน ทำให้เสือ่ มเสียสุขภำพอนำมัยแก่ประชำชน หรือก่อให้เกิดอันตรำยแก่บุคคล
หรือทรัพย์สนิ
(๒) จัดให้มีเอกสำรหรือคู่มือคำแนะนำกำรปฏิบตั ิเมื่อเกิดภัยหรือเหตุร้ำยขึ้น
ตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
(๓) บรรทุกสัตว์ห รือสิง่ ของให้ตรงตำมลักษณะของรถที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข
ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง
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(๔) ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดในข้อ ๓ (๑) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑)
ข้อ ๕ ในขณะปฏิบ ัติห น้ ำที่ ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ ำตปฏิบ ัติหน้ ำที่เป็ น ผู้ป ระจำรถ
ในกำรขนส่งผู้โดยสำรต้อ งปฏิบ ัติต ำมข้อ ก ำหนดว่ำ ด้วยควำมปลอดภัย ในกำรขนส่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ นผูป้ ระจำรถในประเภทกำรขนส่งประจำทำง
กำรขนส่งไม่ประจำทำง กำรขนส่งโดยรถขนำดเล็ก และกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ต้อง
(ก) ดูแ ลผู้โดยสำรให้ป ฏิบ ัติต ำมข้อ ก ำหนดว่ ำ ด้ว ยควำมปลอดภัย และ
ควำมสงบเรียบร้อยในระหว่ำงกำรโดยสำร
(ข) ดูแลให้ผู้โดยสำรวำงสัมภำระในตำแหน่ งที่ ไม่กีดขวำงทำงขึ้นลงหรือ
ทำงเดินภำยในตัวรถและไม่อยู่ในตำแหน่งทีจ่ ะเป็ นอันตรำยต่อผูโ้ ดยสำรอื่นหรือผูอ้ ่นื
(ค) ดูแลให้ผู้โดยสำรได้รบั ควำมปลอดภัยตลอดเวลำที่อยู่ในระหว่ำงกำร
โดยสำรและในกรณีท่เี กิดอุบตั ภิ ยั ใด ๆ ขึน้ ในระหว่ำงทำกำรขนส่งจะต้องช่วยเหลือหรือ
จัดให้ผโู้ ดยสำรพ้นจำกอุบตั ภิ ยั นัน้ ก่อน
(ง) ไม่ละทิง้ หน้ำทีโ่ ดยไม่มเี หตุอนั ควร
(จ) ไม่ย่นื มือ แขน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ำงกำยออกนอกตัวรถ เว้นแต่
เป็ นกำรกระทำเพื่อให้สญ
ั ญำณตำมกฎหมำยว่ำด้วยจรำจรทำงบก
(ฉ) ไม่นำสิง่ ของใด ๆ ทีม่ กี ลิน่ รุนแรงทีก่ ่อควำมรำคำญต่อผูโ้ ดยสำรขึน้ บนรถ
เว้นแต่จะได้จดั เก็บให้มดิ ชิดโดยปรำศจำกกลิน่ นัน้
(ช) ไม่นำดอกไม้เพลิง วัตถุระเบิด หรือวัตถุกดั กร่อนขึน้ บนรถ
(ซ) ไม่ ถ่ ำ ยหรือ ทิ้ง สิ่ง หนึ่ ง สิ่ง ใดลงบนรถ เว้น แต่ เ ป็ นกำรถ่ ำ ยหรือ ทิ้ ง
ในบริเวณทีจ่ ดั ไว้เป็ นทีถ่ ่ำยหรือทิง้ โดยเฉพำะ
(ฌ) ไม่กระทำกำรอันควรขำยหน้ำต่ อหน้ำธำรกำนัล หรือกระทำกำรลำมก
อย่ำงอื่นไม่ว่ำจะกระทำด้วยตนเอง หรือกระทำด้วยสื่อหรือวัสดุใด ๆ อันทำให้ปรำกฏ
ควำมหมำยในทำนองเดียวกัน
(ญ) ไม่สบู บุหรีห่ รือสิง่ อื่นทีม่ ลี กั ษณะทำนองเดียวกัน
(๒) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญำตปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ นผูข้ บั รถในประเภทกำรขนส่งประจำทำง
กำรขนส่งไม่ประจำทำง กำรขนส่งโดยรถขนำดเล็ก กำรขนส่งส่วนบุคคล และกำรขนส่ง
ระหว่ำงประเทศ ต้อง
(ก) ปฏิบตั ติ ำมทีก่ ำหนดใน (๑)
(ข) บันทึกรำยกำรต่ำง ๆ ในสมุดประจำรถ

๒๒๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(ค) ไม่ ใช้โทรศัพ ท์เคลื่อ นที่ห รือ คอมพิว เตอร์พ กพำไม่ ว่ ำเพื่อ กำรใด ๆ
ในขณะขับรถเว้นแต่เป็ นกำรสนทนำทีใ่ ช้อุปกรณ์เสริมสำหรับกำรสนทนำโดยผูข้ บั รถต้อง
ไม่ถอื หรือจับโทรศัพท์เคลื่อนทีห่ รือคอมพิวเตอร์พกพำนัน้
(ง) ใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถหรืออุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้
ทีจ่ ำเป็ นตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
(จ) แสดงเครื่องหมำยหรือสัญ ญำณเมื่อจำเป็ นต้องจอดรถในทำงเดินรถ
หรือไหล่ทำงตำมข้อ ๓ (๖)
ข้อ ๖ ในขณะปฏิบตั ิหน้ำที่ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญำตปฏิบตั ิหน้ำที่เป็ นผู้ขบั รถในกำร
ขนส่งสัต ว์ห รือสิ่งของ ในประเภทกำรขนส่งไม่ ป ระจำทำง กำรขนส่งส่ว นบุ ค คล และ
กำรขนส่งระหว่ำงประเทศต้อ งปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรขนส่ง
ในข้อ ๕ (๒) (ข) (ค) (ง) และ (จ)
ข้อ ๗ บรรดำประกำศที่ออกตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำร
ขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ยงั คงใช้บงั คับได้ต่อไปเพียงเท่ำทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้
จนกว่ำจะมีประกำศตำมกฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๘
ออมสิน ชีวะพฤกษ์
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๒๒๗
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หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้ก ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็ น กำรสมควร
ปรับปรุงข้อกำหนดว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรขนส่ง ทีผ่ ปู้ ระกอบกำรขนส่งด้วยรถทีใ่ ช้
ในกำรขนส่งผู้โดยสำรและผู้ป ระจ ำรถต้อ งปฏิบ ัติ เสียใหม่ ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น รวมทัง้
สมควรเพิม่ เติมข้อกำหนดว่ำด้วยควำมปลอดภัยให้ครอบคลุมสำหรับผูป้ ระกอบกำรขนส่ง
ด้วยรถทีใ่ ช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของต้องปฏิบตั ดิ ว้ ย ทัง้ นี้ เพื่อ ให้เกิดควำมปลอดภัย
ในกำรใช้รถทำกำรขนส่ง จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๒๒๘
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กฎกระทรวง
กำรขอรับใบอนุญำต กำรออกใบอนุญำต และกำรขอต่ออำยุใบอนุญำต
จัดตัง้ สถำนตรวจสภำพรถ
พ.ศ. ๒๕๕๕
อำศัย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ วรรคหนึ่ ง มำตรำ ๗๔ วรรคสอง และ
มำตรำ ๗๕ วรรคสอง แห่ งพระรำชบัญ ญัติก ำรขนส่ง ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อัน เป็ น
กฎหมำยที่มีบ ทบัญ ญัติบ ำงประกำรเกี่ย วกับ กำรจ ำกัด สิท ธิแ ละเสรีภ ำพของบุ ค คล
ซึง่ มำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓
ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจัก รไทย บัญ ญั ติให้ ก ระท ำได้ โดยอำศัย อ ำนำจตำม
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๒๐๓ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วนั ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“ใบอนุญำต” หมำยควำมว่ำ ใบอนุญำตจัดตัง้ สถำนตรวจสภำพรถ
“ผู้ค วบคุ ม กำรตรวจสภำพรถ” หมำยควำมว่ำ ผู้ซ่ึงท ำหน้ ำที่ต รวจสอบและ
วินิจฉัยผลควำมมันคงแข็
่
งแรง ควำมปลอดภัย ควำมสะอำด ควำมเรียบร้อยและควำมถูกต้อง
เหมำะสมของรถและเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถ
“เจ้ำหน้ำทีต่ รวจสภำพรถ” หมำยควำมว่ำ ผูซ้ ง่ึ ทำหน้ำทีต่ รวจสอบควำมมันคง
่
แข็งแรง ควำมปลอดภัย ควำมสะอำด ควำมเรียบร้อยและควำมถูกต้องเหมำะสมของรถ
และเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถ
ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะจัด ตัง้ สถำนตรวจสภำพรถ ให้ย่ืนคำขอรับใบอนุ ญ ำต
ตำมแบบทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำน ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดำ
(ก) ภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว
๒๐๓ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๒๙/ตอนที่ ๓๗ ก/หน้ำ ๑๙/๒๗ เมษำยน ๒๕๕๕

๒๒๙
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ถนน

(ข) ภำพถ่ำยสำเนำทะเบียนบ้ำนหรือใบสำคัญถิน่ ทีอ่ ยู่ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
คนเข้ำเมือง
(ค) แผนทีโ่ ดยสังเขปแสดงบริเวณทีต่ งั ้ สถำนตรวจสภำพรถ
(ง) แบบ ขนำด และรำยละเอียดของเครื่องตรวจสภำพรถ
(จ) แบบแปลนแผนผังแสดงแบบ ขนำด และลักษณะของอำคำรสถำนที่
ลำนจอดรถ ทำงจรำจร ทำงเข้ำ ทำงออก และรำยละเอียดสิง่ ปลูกสร้ำงภำยในบริเวณ
สถำนตรวจสภำพรถตำมมำตรำส่วน
(๒) ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญ
(ก) รำยชื่อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(ข) ภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่ ำงด้ำว
ของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(ค) ภำพถ่ำยสำเนำทะเบียนบ้ำนหรือใบสำคัญถิน่ ทีอ่ ยู่ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
คนเข้ำเมืองของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน
(ง) เอกสำรตำม (๑) (ค) (ง) และ (จ)
(๓) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน ห้ำงหุ้น ส่วนจำกัด บริษทั จำกัด หรือบริษัท
มหำชนจำกัด
(ก) หนังสือรับรองของนำยทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั แสดงกำรจดทะเบียนเป็ น
ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญจดทะเบียน ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด บริษทั จำกัด หรือบริษทั มหำชนจำกัด
ทีน่ ำยทะเบีย นออกให้ไ ม่ เกิน หกเดือ น โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์เพื่อ จัด ตัง้ และดำเนิ นกำร
เกีย่ วกับสถำนตรวจสภำพรถ
(ข) ภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่ ำงด้ำว
ของหุ ้น ส่ว นหรือ กรรมกำรผู ้ม ีอำนำจลงนำมของห้ำ งหุ ้น ส่ว นสำมัญ จดทะเบีย น
ห้ำ งหุน้ ส่วนจำกัด บริษทั จำกัด หรือบริษทั มหำชนจำกัด
(ค) ภำพถ่ำยสำเนำทะเบียนบ้ำนหรือใบสำคัญถิน่ ทีอ่ ยู่ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
คนเข้ำเมืองของหุน้ ส่วนหรือกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมของห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญจดทะเบียน
ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด บริษทั จำกัด หรือบริษทั มหำชนจำกัด
(ง) ภำพถ่ำยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพมิ พ์ กรณีเป็ นบริษทั
จำกัด หรือบริษทั มหำชนจำกัด
(จ) เอกสำรตำม (๑) (ค) (ง) และ (จ)

๒๓๐
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ข้อ ๕ ในขณะยื่น ค ำขอรับ ใบอนุ ญ ำต หำกผู้ย่ืน ค ำขอรั บ ใบอนุ ญ ำตยังไม่ มี
อำคำรสถำนที่ ลำนจอดรถ เครื่องตรวจสภำพรถ อุปกรณ์ หรือสิง่ อำนวยควำมสะดวก
ในกำรตรวจสภำพรถ หรือ เครื่อ งมือ อื่น ใดตำมที่ ก ำหนดไว้ในข้อ ๖ ผู้ ย่ืน ค ำขอรับ
ใบอนุ ญ ำตต้องจัดให้มีอำคำรสถำนที่ ลำนจอดรถ เครื่องตรวจสภำพรถ อุป กรณ์ หรือ
สิง่ อำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสภำพรถ หรือเครื่องมือ อื่น ใด ให้แล้วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ในกรณี ท่ีผู้ย่นื ค ำขอรับ ใบอนุ ญ ำตไม่ อำจจัด ให้มีอำคำรสถำนที่ ลำนจอดรถ
เครื่อ งตรวจสภำพรถ อุ ป กรณ์ ห รือ สิ่ง อ ำนวยควำมสะดวกใน กำรตรวจสภำพรถ
หรือเครื่องมืออื่นใดตำมที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ ภำยในระยะเวลำที่อธิบดีประกำศกำหนด
ตำมวรรคหนึ่ง ให้ถอื ว่ำคำขอรับใบอนุ ญำตนัน้ สิน้ สุดลง ทัง้ นี้ ให้นำยทะเบียนกลำงแจ้ง
เป็ นหนังสือให้ผยู้ ่นื คำขอรับใบอนุญำตทรำบโดยเร็ว
ข้อ ๖ สถำนตรวจสภำพรถทีจ่ ะได้รบั ใบอนุ ญำตต้องมีลกั ษณะเหมำะสมสำหรับ
ตรวจสอบควำมมันคงแข็
่
งแรง ควำมปลอดภัย ควำมสะอำด ควำมเรียบร้อยและควำมถูกต้อง
เหมำะสมของรถ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถ และกำรดำเนินกำรอื่นเพื่อประโยชน์
ในกำรตรวจและรับรองสภำพรถ
สถำนตรวจสภำพรถอย่ำงน้อยจะต้องประกอบด้วย
(๑) อำคำรสถำนที่ ซึ่ ง จัด ให้ มี พ้ื น ที่ ส ำหรับ ตรวจสภำพรถ ที่ ท ำกำรของ
ผู้ป ฏิบ ัติงำน ที่พ ัก ของผู้ใช้บ ริก ำร และห้องสุข ำ ทัง้ นี้ ตำมหลัก เกณฑ์ และเงื่อ นไข
ทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
(๒) ลำนจอดรถ พื้น ที่ส ำหรับ รถรอเข้ำ ตรวจสภำพ ทำงเข้ำ และทำงออก
ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
(๓) เครื่องตรวจสภำพรถและอุปกรณ์ หรือสิง่ อำนวยควำมสะดวกสำหรับ ใช้ใน
กำรตรวจสภำพรถ ดังต่อไปนี้
(ก) สถำนตรวจสภำพรถทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญำตให้ตรวจสภำพรถตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
๑) เครื่องทดสอบห้ำมล้อ (Brake Tester)
๒) เครื่องทดสอบศูนย์ลอ้ (Sideslip Tester)
๓) เครื่องทดสอบโคมไฟหน้ำ (Headlight Tester)
๔) เครื่องวัดควันดำ (Smoke Meter)
๕) เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter)

๒๓๑
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๖) เครื่องวัดควำมเร็วรอบเครื่องยนต์ (Engine Tachometer)
๗) เครื่องวิเครำะห์ก๊ำซ (Gas Analyser)
๘) เครื่องวัดก๊ำซรัว่ (Gas Leak Detecter)
๙) เครื่องวัดควำมเข้มของฟิ ลม์ กรองแสง (Tint Meter)
๑๐) อุปกรณ์ หรือสิง่ อำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสภำพใต้ท้องรถ
เช่น บ่อตรวจสภำพรถและกระจกเงำ หรือเครื่องยกรถ
๑๑) เครื่องมือ เครื่อ งใช้ อุป กรณ์ หรือสิง่ อำนวยควำมสะดวกอื่นใด
ตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
(ข) สถำนตรวจสภำพรถที่ ได้ร ับ ใบอนุ ญ ำตให้ต รวจสภำพรถยนต์ต ำม
กฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์
๑) เครื่องทดสอบห้ำมล้อ (Brake Tester)
๒) เครื่องทดสอบศูนย์ลอ้ (Sideslip Tester)
๓) เครื่องทดสอบโคมไฟหน้ำ (Headlight Tester)
๔) เครื่องวัดควันดำ (Smoke Meter)
๕) เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter)
๖) เครื่องวัดควำมเร็วรอบเครื่องยนต์ (Engine Tachometer)
๗) เครื่องวิเครำะห์ก๊ำซ (Gas Analyser)
๘) เครื่องวัดก๊ำซรัว่ (Gas Leak Detecter)
๙) อุป กรณ์ หรือสิง่ อำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสภำพใต้ท้องรถ
เช่น บ่อตรวจสภำพรถและกระจกเงำ หรือเครื่องยกรถ
๑๐) เครื่องมือ เครื่องใช้ อุ ป กรณ์ หรือสิง่ อำนวยควำมสะดวกอื่น ใด
ตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
(ค) สถำนตรวจสภำพรถที่ได้รบั ใบอนุ ญำตให้ตรวจสภำพรถจักรยำนยนต์
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์
๑) เครื่องทดสอบโคมไฟหน้ำ (Headlight Tester)
๒) เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter)
๓) เครื่องวัดควำมเร็วรอบเครื่องยนต์ (Engine Tachometer)
๔) เครื่องวิเครำะห์ก๊ำซ (Gas Analyser)
๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ หรือสิง่ อำนวยควำมสะดวกอื่นใดตำมที่
อธิบดีประกำศกำหนด
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(๔) อุปกรณ์ หรือสิง่ อำนวยควำมสะดวก หรือเครื่องมือที่ใช้ในกำรดำเนินงำน
และกำรควบคุม กำกับ และดูแลสถำนตรวจสภำพรถ ดังต่อไปนี้
(ก) กล้องถ่ำยภำพ
(ข) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(ค) อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบสำรสนเทศ
(ง) เครื่องพิมพ์
(จ) เครื่องดับเพลิง
(ฉ) เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ หรือสิง่ อำนวยควำมสะดวกอื่นใดตำมที่
อธิบดีประกำศกำหนด
แบบ ขนำด มำตรฐำน และคุณ ลัก ษณะของเครื่อ งตรวจสภำพรถ อุป กรณ์
สิง่ อำนวยควำมสะดวก และเครื่องมือตำมวรรคสองให้เป็ นไปตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ข้อ ๗ นำยทะเบียนกลำงจะออกใบอนุญำตจัดตัง้ สถำนตรวจสภำพรถได้ เมื่อ
(๑) เอกสำรและหลักฐำนครบถ้วนถูกต้องตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ ๔
(๒) อำคำรสถำนที่ ลำนจอดรถ พื้น ที่สำหรับ รถรอเข้ำตรวจสภำพ ทำงเข้ำ
และทำงออก เครื่องตรวจสภำพรถ อุปกรณ์ สิง่ อำนวยควำมสะดวก หรือเครื่องมือเป็ นไป
ตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ ๖
(๓) ผูย้ ่นื คำขอรับใบอนุญำตไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำต เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอน
ใบอนุญำตมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี นบั แต่วนั ทีถ่ ูกเพิกถอนใบอนุญำตครัง้ หลังสุด
(๔) ผู ย้ ื่น ค ำขอรับ ใบอนุ ญ ำตไม่ เ ป็ น บุค คลวิก ลจริต คนไร้ค วำมสำมำรถ
หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
ในกรณีทผ่ี ู้ย่นื คำขอรับใบอนุ ญำตเป็ นนิตบิ ุคคล หุน้ ส่วนหรือกรรมกำรผูม้ อี ำนำจ
ลงนำมของนิติบุคคลนัน้ ต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำม (๓) หรือเคยเป็ นหุ้น ส่วนหรือ
กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลซึง่ มีลกั ษณะต้องห้ำมตำม (๓) ด้วย
ข้อ ๘ ใบอนุญำตให้เป็ นไปตำมแบบทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ข้อ ๙ ผู้รบั ใบอนุ ญำตต้องจัดให้มีผู้ควบคุมกำรตรวจสภำพรถและเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสภำพรถซึ่งมีคุณ สมบัติแ ละผ่ ำนกำรอบรมและทดสอบตำมหลัก เกณฑ์ วิธีก ำร
และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด ตลอดเวลำทีใ่ ห้บริกำรตรวจสภำพรถตำมใบอนุญำต
จำนวนผูค้ วบคุมกำรตรวจสภำพรถและเจ้ำหน้ำทีต่ รวจสภำพรถให้เป็ นไปตำมที่
อธิบดีประกำศกำหนด ทัง้ นี้ ผูค้ วบคุมกำรตรวจสภำพรถจะเป็ นเจ้ำหน้ำทีต่ รวจสภำพรถ
ด้วยก็ได้
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ข้อ ๑๐ ผูร้ บั ใบอนุญำตต้องปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินกำรตรวจสภำพรถ โดยปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
กฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ และปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรที่อธิบดีประกำศกำหนด
แล้วแต่กรณี
(๒) จัดทำกำรรับ รองกำรตรวจสภำพรถ บัน ทึกกำรตรวจสภำพรถ รำยงำน
กำรตรวจสภำพรถ และเครื่องหมำยหรือเอกสำรอื่นใดตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
(๓) จัด ให้ม เี ครื่อ งตรวจสภำพรถและอุป กรณ์ห รือ สิง่ อ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรตรวจสภำพรถ หรือ เครื่อ งมือ อื่น ใดเพิ่ม เติม ตำมควำมเหมำะสมตำมที่อ ธิบ ดี
ประกำศกำหนด
(๔) ปรับ เทีย บเครื่อ งตรวจสภำพรถ ตรวจสอบและบำรุ ง รัก ษำเครื่อ งตรวจ
สภำพรถ อุปกรณ์ หรือสิง่ อำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสภำพรถและกำรดำเนินงำน
ของสถำนตรวจสภำพรถให้ถู ก ต้ อ ง เที่ย งตรง และพร้อ มใช้ง ำนได้ดีอ ยู่เสมอ ทัง้ นี้
ตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
(๕) ดูแลและปรับปรุงอำคำรสถำนที่ ลำนจอดรถ และพืน้ ทีใ่ นบริเวณสถำนตรวจ
สภำพรถ ให้มคี วำมเหมำะสม ปลอดภัย และสะอำดเรียบร้อย
ข้อ ๑๑ ผู้รบั ใบอนุ ญำตผู้ใดประสงค์จะย้ำยที่ตงั ้ สถำนตรวจสภำพรถ ให้ย่นื
คำขอต่อนำยทะเบียนกลำง ตำมหลักเกณฑ์กำรย้ำยและแบบคำขอย้ำยทีต่ งั ้ สถำนตรวจ
สภำพรถทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ในกำรยื่นคำขอตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้รบั ใบอนุ ญำตยื่นเอกสำรตำมข้อ ๔ (๑) (ค)
(ง) และ (จ) หรือ (๒) (ง) หรือ (๓) (จ) แล้วแต่กรณี มำพร้อมกับคำขอนัน้ ด้วย
กำรอนุญำตให้ยำ้ ยทีต่ งั ้ สถำนตรวจสภำพรถ ให้นับอำยุใบอนุ ญำตต่อเนื่องจำก
ใบอนุ ญ ำตฉบับเดิม โดยให้นำยทะเบีย นกลำงแก้ไขรำยกำรสถำนทีต่ งั ้ ในใบอนุ ญ ำต
ฉบับเดิม และให้ระบุคำว่ำ “ย้ำยสถำนทีต่ งั ้ ” ไว้ทด่ี ำ้ นหน้ำด้วย
ข้อ ๑๒ ผูร้ บั ใบอนุญำตผูใ้ ดประสงค์จะเลิกประกอบกิจกำรสถำนตรวจสภำพรถ
ให้แ จ้ง เป็ น หนั ง สือ ให้น ำยทะเบีย นทรำบล่ ว งหน้ ำ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ หกสิบ วัน ก่ อ นวัน เลิก
ประกอบกิจกำรสถำนตรวจสภำพรถ และให้ส่งคืนใบอนุ ญ ำตต่ อนำยทะเบียนที่สถำน
ตรวจสภำพรถนัน้ ตัง้ อยู่ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนั เลิกประกอบกิจกำรสถำนตรวจสภำพรถ
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ข้อ ๑๓ ผูร้ บั ใบอนุญำตผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขทีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวงนี้หรือตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนดตำมกฎกระทรวงนี้ ให้นำยทะเบียนกลำง
มีอำนำจสังเพิ
่ กถอนใบอนุญำต
ในกรณี ท่ีผู้ร ับ ใบอนุ ญ ำตกระท ำกำรตำมวรรคหนึ่ ง แต่ น ำยทะเบีย นกลำง
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำมิใช่กรณีก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง และผู้รบั ใบอนุ ญำต
สำมำรถแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขที่กำหนดใน
กฎกระทรวงนี้หรือตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนดตำมกฎกระทรวงนี้ได้ ให้นำยทะเบียนกลำง
มีอำนำจตักเตือนหรือสังระงั
่ บกำรดำเนินกำรตรวจสภำพรถเป็ นกำรชัวครำวได้
่
ตำมควร
แก่กรณี ทัง้ นี้ กำรตักเตือนและกำรระงับกำรดำเนินกำรตรวจสภำพรถเป็ นกำรชัวครำว
่
ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ข้อ ๑๔ ผู้ร ับ ใบอนุ ญ ำตผู้ใดประสงค์จ ะขอต่ อ อำยุ ใบอนุ ญ ำต ให้ย่ืน ค ำขอ
ตำมแบบทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนดก่อนใบอนุญำตสิน้ อำยุไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน พร้อมด้วย
สำเนำใบอนุญำตหรือใบแทนใบอนุญำต และเอกสำรทีก่ ำหนดไว้ในข้อ ๔ (๑) (ค) (ง) และ
(จ) หรือ (๒) (ง) หรือ (๓) (ง) และ (จ) แล้วแต่กรณี เฉพำะทีม่ กี ำรแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ในกรณีทผ่ี ยู้ ่นื คำขอต่ออำยุใบอนุญำตเป็ นนิตบิ ุคคล ให้ย่นื หลักฐำนตำมข้อ ๔ (๓) (ก) ด้วย
ข้อ ๑๕ นำยทะเบียนกลำงจะอนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตได้ เมื่อ
(๑) อำคำรสถำนที่ ลำนจอดรถ พื้น ที่สำหรับ รถรอเข้ำ ตรวจสภำพ ทำงเข้ำ
และทำงออกเป็ น ไปตำมที่อ ธิบ ดีป ระกำศก ำหนดตำมข้อ ๖ วรรคสอง (๑) และ (๒)
และมีควำมมันคง
่ แข็งแรง ปลอดภัย สะอำด เรียบร้อยและเหมำะสมในกำรตรวจสภำพรถ
(๒) เครื่องตรวจสภำพรถและอุปกรณ์ หรือสิง่ อำนวยควำมสะดวกสำหรับใช้ใน
กำรตรวจสภำพรถ และอุป กรณ์ ห รือ สิง่ อำนวยควำมสะดวก หรือ เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ น
กำรดำเนินงำนและกำรควบคุม กำกับ และดูแลสถำนตรวจสภำพรถเป็ นไปตำมทีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวงนี้
(๓) ผู้ย่ืน คำขอต่อ อำยุใบอนุ ญ ำตไม่ม กี ำรกระทำอัน เป็ น เหตุใ ห้ถูก สั ่งระงับ
กำรดำเนินกำรตรวจสภำพรถเป็ นกำรชัวครำวตำมข้
่
อ ๑๓ วรรคสอง เกินกว่ำสำมครัง้
สถำนตรวจสภำพรถแห่งใดที่ไม่เป็ นไปตำมที่กำหนดใน (๑) หรือ (๒) ให้ผู้ย่นื
คำขอต่ออำยุใบอนุ ญำตดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภำยในหกสิบวันนับแต่วนั ที่
ได้รบั แจ้งจำกนำยทะเบียนกลำง ถ้ำมิได้ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด
ให้ถอื ว่ำผูน้ นั ้ ไม่ประสงค์จะขอต่ออำยุใบอนุญำต และให้กำรพิจำรณำคำขอเป็ นอันสิน้ สุดลง
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กำรอนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต ให้นำยทะเบียนกลำงออกใบอนุญำตฉบับใหม่
และให้ระบุคำว่ำ “ต่ออำยุ” ไว้ทด่ี ำ้ นหน้ำด้วย
ข้อ ๑๖ ในกรณี ท่ผี ู้รบั ใบอนุ ญำตประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
รำยกำรดังต่อไปนี้ ต้องแจ้งและได้รบั อนุญำตจำกนำยทะเบียนกลำงก่อน
(๑) อำคำรสถำนที่
(๒) ลำนจอดรถ พืน้ ทีส่ ำหรับรถรอเข้ำตรวจสภำพ ทำงเข้ำ และทำงออก
(๓) เครื่อ งตรวจสภำพรถและอุป กรณ์ หรือ สิง่ อำนวยควำมสะดวกสำหรับ ใช้
ในกำรตรวจสภำพรถ
(๔) ผูค้ วบคุมกำรตรวจสภำพรถหรือเจ้ำหน้ำทีต่ รวจสภำพรถ
ข้อ ๑๗ ใบอนุญำตย่อมสิน้ สุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ผูร้ บั ใบอนุญำตถึงแก่ควำมตำย
(๒) ผูร้ บั ใบอนุญำตถูกศำลสังให้
่ เป็ นคนไร้ควำมสำมำรถ
(๓) ผูร้ บั ใบอนุญำตทีเ่ ป็ นห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญเลิกกันตำมกฎหมำย
(๔) ผูร้ บั ใบอนุญำตทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลได้สน้ิ สภำพกำรเป็ นนิตบิ ุคคลตำมกฎหมำย
(๕) ผูร้ บั ใบอนุญำตได้รบั อนุญำตให้เลิกประกอบกิจกำรสถำนตรวจสภำพรถ
(๖) นำยทะเบียนกลำงเพิกถอนใบอนุญำต
ข้อ ๑๘ ในกรณี ท่ีใบอนุ ญ ำตสิ้น สุด ลงเพรำะเหตุ ต ำมข้อ ๑๗ (๑) หรือ (๒)
ให้ทำยำทหรือผูอ้ นุบำลยื่นคำขอรับใบอนุญำตต่อนำยทะเบียนภำยในเวลำหกเดือนนับแต่
วันทีผ่ รู้ บั ใบอนุญำตถึงแก่ควำมตำยหรือถูกศำลสังให้
่ เป็ นคนไร้ควำมสำมำรถ แล้วแต่กรณี
และให้ก ำรพิจ ำรณำออกใบอนุ ญ ำตฉบับ ใหม่ ให้แ ก่ ท ำยำทหรือ ผู้อ นุ บ ำลเป็ น ไปตำม
หลัก เกณฑ์ วิธ ีก ำร และเงื่อ นไขที่ใ ช้สำหรับ กำรออกใบอนุ ญ ำตฉบับ เดิม แต่ ท ัง้ นี้
หำกใบอนุ ญ ำตฉบับเดิมได้ออกตำมควำมในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้นำควำมในข้อ ๒๑
มำใช้บงั คับด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๑๙ ผู้รบั ใบอนุ ญำตผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุ ญำตที่สูญหำยหรือ
ชำรุดในสำระสำคัญ ให้ย่นื คำขอตำมแบบทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
กำรออกใบแทนใบอนุ ญำต ให้นำยทะเบียนกลำงออกใบอนุ ญำตให้ใหม่ แต่ให้
ระบุคำว่ำ “ใบแทน” ไว้ทด่ี ำ้ นหน้ำด้วย

๒๓๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ข้อ ๒๐ กำรยื่นคำขอตำมกฎกระทรวงนี้
(๑) สถำนตรวจสภำพรถที่ตัง้ อยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้ย่นื ต่ อกรมกำร
ขนส่งทำงบก
(๒) สถำนตรวจสภำพรถที่ตงั ้ อยู่ในเขตจังหวัด อื่น ให้ย่นื ต่ อสำนักงำนขนส่ง
จังหวัดแห่งท้องทีท่ ส่ี ถำนตรวจสภำพรถนัน้ ตัง้ อยู่
ข้อ ๒๑ ผูร้ บั ใบอนุญำตจัดตัง้ สถำนตรวจสภำพรถตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญ ญัติก ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง
ใบอนุ ญำตนัน้ ยังไม่สน้ิ อำยุ ให้ถือว่ำเป็ นผู้รบั ใบอนุ ญำตจัดตัง้ สถำนตรวจสภำพรถตำม
กฎกระทรวงนี้ แต่ ต้อ งดำเนิ น กำรแก้ไขปรับ ปรุง สถำนตรวจสภำพรถให้เป็ น ไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธกี ำร เงื่อนไข และภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีเครื่องตรวจสภำพรถ อุปกรณ์ หรือสิง่ อำนวยควำมสะดวกสำหรับ
ใช้ในกำรตรวจสภำพรถ และอุปกรณ์ หรือสิง่ อำนวยควำมสะดวก หรือเครื่ องมือที่ใช้ใน
กำรดำเนินงำนและกำรควบคุม กำกับ และดูแลสถำนตรวจสภำพรถเป็ นไปตำมทีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวงนี้ภำยในหนึ่งปี นบั แต่วนั ทีก่ ฎกระทรวงนี้มผี ลใช้บงั คับ
(๒) จัด ให้มีอ ำคำรสถำนที่ ลำนจอดรถ พื้น ที่สำหรับ รถรอเข้ำ ตรวจสภำพ
ทำงเข้ ำ และทำงออก ตำมหลัก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขที่ อ ธิบ ดี ป ระกำศก ำหนดตำม
กฎกระทรวงนี้ภำยในสำมปี นบั แต่วนั ทีก่ ฎกระทรวงนี้มผี ลใช้บงั คับ
ผูร้ บั ใบอนุญำตทีไ่ ม่ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมวรรคหนึ่ง
ให้ใบอนุญำตเป็ นอันสิน้ สุดลง
ข้อ ๒๒ บรรดำระเบีย บหรือ ประกำศทีอ่ อกตำมกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๓๗
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ ยังมี
ผลใช้บงั คับอยู่ในวันก่อนวันทีก่ ฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ ให้คงใช้บงั คับต่อไปได้เท่ำทีไ่ ม่ขดั
หรือ แย้งกับ กฎกระทรวงนี้ หรือจนกว่ ำจะมีร ะเบีย บหรือประกำศตำมกฎกระทรวงนี้
ออกมำใช้บงั คับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๕
ชัชชำติ สิทธิพนั ธุ์
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๒๓๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีห่ ลักเกณฑ์ วิธกี ำร
และเงื่อนไขกำรขอรับใบอนุ ญำต กำรออกใบอนุ ญำตและกำรขอต่ออำยุใบอนุ ญำตจัดตั ง้
สถำนตรวจสภำพรถที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำม
ควำมในพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ใช้บงั คับมำเป็ นเวลำนำนแล้ว
บทบัญ ญัติ บ ำงประกำรไม่ ส ำมำรถน ำมำใช้บ ัง คับ ได้อ ย่ ำ งเหมำะสมและครอบคลุ ม
ข้อเท็จจริงในสภำพกำรณ์ปัจจุบนั อีกทัง้ ยังขำดมำตรกำรควบคุมกำกับดูแลสถำนตรวจ
สภำพรถทีไ่ ม่ปฏิบตั ิตำมหรือฝ่ ำฝื นกฎหมำย ประกอบกับเพื่อให้แบบ ขนำด มำตรฐำน
และคุ ณ ลัก ษณะของเครื่อ งตรวจสภำพรถและอุ ป กรณ์ ต่ ำ ง ๆ ได้ มี ก ำรก ำหนดให้
สอดคล้ อ งกั บ กำรพั ฒ นำเทคโนโลยี ใ นปั จจุ บ ั น อั น จะท ำให้ ก ำรตรวจสภำพรถ
มีประสิทธิภำพและมีมำตรฐำนยิ่ง ขึน้ สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรขอรับใบอนุ ญ ำต กำรออกใบอนุ ญำต และกำรขอต่ออำยุใบอนุ ญำตจัดตั ้ง
สถำนตรวจสภำพรถเสียใหม่ จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๒๓๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
กำหนดเครื่องแต่งกำยของผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ นผูป้ ระจำรถ
พ.ศ. ๒๕๕๕๒๐๔
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ และมำตรำ ๑๐๒ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็ นกฎหมำยทีม่ บี ทบัญญัตบิ ำงประกำรเกีย่ วกับกำร
จำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓
มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติ
ให้กระท ำได้โดยอำศัย อำนำจตำมบทบัญ ญัติแห่ งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๒ ในขณะปฏิบตั ิหน้ ำที่ ผู้ ได้รบั ใบอนุ ญ ำตปฏิบตั ิหน้ ำที่เป็ น ผู้ประจำรถ
ในประเภทกำรขนส่งประจำทำง กำรขนส่งไม่ประจำทำง หรือกำรขนส่งโดยรถขนำดเล็ก
ต้องแต่งกำยตำมแบบ ดังต่อไปนี้
(๑) เสือ้ ทีจ่ ะสวมให้ใช้แบบใดแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) เสื้อ เชิ้ต คอพับ แขนยำวหรือ แขนสัน้ กำรสวมเสื้อ ให้ ส อดชำยล่ ำ ง
ของเสือ้ อยู่ภำยในกำงเกงหรือกระโปรง
(ข) เสือ้ คอแบะปล่อยเอว แขนสัน้
(๒) กำงเกงขำยำวหรือกระโปรงแบบสุภำพ
(๓) รองเท้ำหุม้ ส้นหรือหุม้ ข้อ
ผู้ได้รบั ใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่งอำจกำหนดแบบของเครื่องแต่งกำยของ
ผู ้ไ ด้รบั ใบอนุ ญ ำตปฏิบ ัติห น้ ำ ที่เป็ น ผู้ป ระจ ำรถในประเภทกำรขนส่ งตำมวรรคหนึ่ ง
ให้แตกต่ ำงไปจำกแบบของเครื่องแต่ งกำยตำมวรรคหนึ่งได้ แต่ ต้องเป็ นแบบที่สุภำพ
เรียบร้อย และเหมำะสมกับกำรปฏิบ ัติหน้ำที่ โดยผู้ได้รบั ใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่ง
ต้องแจ้งแบบของเครื่องแต่งกำยนัน้ ให้กรมกำรขนส่งทำงบกทรำบ

๒๐๔ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๒๙/ตอนที่ ๑๐๘ ก/หน้ำ ๑๗/๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕

๒๓๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ในกรณีผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่งได้กำหนดแบบของเครื่องแต่งกำย
และแจ้งให้กรมกำรขนส่งทำงบกทรำบตำมวรรคสองแล้ว ให้ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ ำตปฏิบตั ิ
หน้ ำที่เป็ นผู้ประจำรถในประเภทกำรขนส่งตำมวรรคหนึ่ งแต่ งกำยตำมแบบที่ผู้ได้รบั
ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งกำหนด
ข้อ ๓ สีของเครื่องแต่งกำยและเครื่องหมำยประกอบเครื่องแต่ งกำยของผูไ้ ด้รบั
ใบอนุ ญำตปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ นผูป้ ระจำรถในประเภทกำรขนส่งตำมข้อ ๒ ให้เป็ นไปตำมที่
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งกำหนด
ข้อ ๔ ให้ตดิ ชื่อตัวและชื่อสกุลของผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญำตปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ ป็ นผูป้ ระจำรถ
ในประเภทกำรขนส่งตำมข้อ ๒ ไว้ท่อี กเสือ้ ด้ำนขวำ โดยให้ใช้ตวั อักษรเป็ นภำษำไทย
ทีส่ ำมำรถอ่ำนได้ง่ำย หรืออำจติดชื่อตัวและชื่อสกุลเป็ นภำษำต่ำงประเทศ หรือหมำยเลข
ประจำตัวไว้ดว้ ยก็ได้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๕
พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๒๔๐
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีก่ ฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗
(พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บงั คับ
มำเป็ นเวลำนำน รวมทัง้ ข้อกำหนดเกีย่ วกับเครื่องแต่งกำยของผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตปฏิบตั หิ น้ำที่
เป็ นผูป้ ระจำรถทีไ่ ม่เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ในปั จจุบนั สมควรปรับปรุงข้อกำหนดดังกล่ำว
เสียใหม่ จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๒๔๑
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กฎกระทรวง
กำรวำงหลักทรัพย์ จำนวนหรือมูลค่ำของหลักทรัพย์
และอัตรำค่ำใช้จ่ำยเบือ้ งต้นสำหรับชดใช้ค่ำเสียหำยทีเ่ กิดจำกกำรขนส่ง
พ.ศ. ๒๕๕๗
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๕๖ วรรคสอง แห่ง
พระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และมำตรำ ๕๒ วรรคหนึ่งและวรรคสอง
แห่งพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัติ
กำรขนส่งทำงบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็ นกฎหมำยที่มบี ทบัญญัติบำงประกำร
เกี่ยวกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๒
มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
บัญ ญั ติให้ก ระท ำได้โดยอำศัย อ ำนำจตำมบทบัญ ญัติแ ห่ งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๒๐๕ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกำหนดสำมสิบวันนับแต่วนั ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ ำตประกอบกำรขนส่ง” หมำยควำมว่ำ ผู้ซ่ึงได้รบั ใบอนุ ญ ำต
ประกอบกำรขนส่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประจำทำง
(๒) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจำทำง
(๓) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งโดยรถขนำดเล็ก
(๔) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล
ข้อ ๔ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่งต้องยื่นคำขอวำงหลักทรัพย์สำหรับ
กำรชดใช้ค่ำเสียหำยทีเ่ ป็ นค่ำใช้จ่ำยเบือ้ งต้นเพื่อประกันควำมเสียหำยอันเกิดแก่ชวี ติ หรือ

๒๐๕

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๓๓ ก/หน้ำ ๑/๑๙ มีนำคม ๒๕๕๗
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ร่ำงกำยของบุคคลภำยนอกตำมแบบทีอ่ ธิบดีกำหนดต่อนำยทะเบียนกลำงภำยในกำหนด
ระยะเวลำ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีวำงหลักทรัพย์เป็ นเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบำลไทยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือทัง้ สองอย่ำงรวมกัน ให้ย่นื ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญำตประกอบกำร
ขนส่ง
(๒) กรณีวำงหลักทรัพย์เป็ นสัญญำประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย ให้ย่นื ก่อน
หรือภำยในวันทีน่ ำรถมำยื่นขอดำเนินกำรจดทะเบียนตำมมำตรำ ๗๓
ข้อ ๕ ในกรณีท่ผี ู้ได้รบั ใบอนุ ญ ำตประกอบกำรขนส่งใช้ เงินสดหรือพันธบัตร
รัฐบำลไทยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือทัง้ สองอย่ำงรวมกันวำงเป็ นหลักทรัพย์ จำนวนหรือ
มูลค่ำของหลักทรัพย์ดงั กล่ำวให้กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญ ำตประกอบกำรขนส่ ง ประจ ำทำง ผู้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญ ำต
ประกอบกำรขนส่งไม่ประจำทำง และผู้ได้รบั ใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล
ต้องวำงหลักทรัพย์มจี ำนวนหรือมูลค่ำสำมหมื่นห้ำพันบำทสำหรับรถคันที่หนึ่ง และคันละ
ห้ำร้อยบำทสำหรับรถคันต่อ ๆ ไป แต่เมื่อรวมกันแล้วทัง้ หมดไม่เกินสำมแสนบำท
(๒) ผู้ได้รบั ใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่งโดยรถขนำดเล็กต้องวำงหลักทรัพย์
มีจ ำนวนหรือมูลค่ำสำมหมื่น ห้ำ พัน บำทสำหรับ รถคัน ที่ห นึ่ ง และคัน ละสองร้อ ยบำท
สำหรับรถคันต่อ ๆ ไป แต่เมื่อรวมกันแล้วทัง้ หมดไม่เกินสองแสนบำท
ข้อ ๖ พันธบัตรรัฐบำลไทยที่ผู้ได้รบั ใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่งใช้วำงเป็ น
หลักทรัพย์ต้องเป็ นชนิดที่ขำยคืนได้ก่อนครบกำหนดชำระต้นเงิน และผู้วำงหลักทรัพย์
ต้องโอนกรรมสิทธิให้
์ แก่กรมกำรขนส่งทำงบก ส่วนผลประโยชน์อนั เกิดจำกพันธบัตรนัน้
กรมกำรขนส่งทำงบกจะมอบให้แก่ผวู้ ำงหลักทรัพย์
ข้อ ๗ ในกรณีทผ่ี ู้ได้รบั ใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่งใช้สญ
ั ญำประกันภัยและ
กรมธรรม์ประกันภัยวำงเป็ นหลักทรัพย์ สัญญำประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยนัน้
ต้องทำกับบริษทั ประกันภัยทีน่ ำยทะเบียนกลำงให้ควำมเห็นชอบและมีผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญำต
ประกอบกำรขนส่งเป็ น ผู้เอำประกัน ภัย โดยให้บุ ค คลภำยนอกผู้ไ ด้รบั ควำมเสีย หำย
เนื่องจำกกำรขนส่งของตนเป็ นผูร้ บั ประโยชน์
ข้อ ๘ สัญ ญำประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยตำมข้อ ๗ ต้องมีระยะเวลำ
ควำมคุ้มครองอย่ำงน้อยตลอดอำยุภำษีรถ และจำนวนเงินเอำประกันภัยสำหรับควำม
เสียหำยแก่ชวี ติ และร่ำงกำยของบุคคลภำยนอกทีเ่ กิดจำกกำรขนส่งของผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำต
๒๔๓
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ประกอบกำรขนส่งในแต่ละครัง้ ต้องไม่ต่ำกว่ำจำนวนเงินเอำประกันภัยตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ
ข้อ ๙ ในกรณีทผ่ี ู้ได้รบั ใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่งได้จดั ให้มกี ำรประกันภัย
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถสำหรับรถคันใดไว้แล้วกับบริษัท
ประกันภัยที่นำยทะเบียนกลำงให้ควำมเห็นชอบ จะนำสัญญำประกันภัยและกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่ำวมำใช้วำงเป็ นหลักทรัพย์กไ็ ด้
ข้อ ๑๐ ให้ ผู้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญ ำตประกอบกำรขนส่ ง ซึ่ง ประสงค์ จ ะใช้ ส ัญ ญำ
ประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยวำงเป็ นหลักทรัพย์ ใช้สำเนำสัญญำประกันภัยและ
กรมธรรม์ประกันภัยเป็ นหลักฐำนโดยต้องนำต้นฉบับของสัญญำประกันภัยและกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่ำวมำแสดงต่อนำยทะเบียนด้วย
ข้อ ๑๑ ในกรณีทผ่ี ไู้ ด้รบั ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งได้วำงหลักทรัพย์ไว้แล้ว
และต่อมำประสงค์จะนำหลักทรัพย์อย่ำงอื่นมำวำงเพิม่ หรือแทนหลักทรัพย์เดิม ให้ผไู้ ด้รบั
ใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่งยื่นคำขอตำมแบบที่ อธิบดีกำหนด พร้อมด้วยหลักทรัพย์
ทีป่ ระสงค์จะนำมำวำงเพิม่ หรือแทนหลักทรัพย์เดิมนัน้
ข้อ ๑๒ ค่ำใช้จ่ำยเบื้องต้นที่ผู้ได้รบั ใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่งจะต้องจ่ำย
ให้แก่ผู้เสียหำยหรือทำยำทในกรณีวำงหลักทรัพย์เป็ นเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบำลไทย
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือทัง้ สองอย่ำงรวมกัน ให้จ่ำยตำมอัตรำ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีท่ผี ู้เสียหำยมิได้ถึงแก่ควำมตำย ให้จ่ำยค่ำรักษำพยำบำลรวมทัง้
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ระหว่ำงกำรรักษำพยำบำลตำมจำนวนเงินทีผ่ เู้ สียหำยได้แสดงหลักฐำน
กำรใช้จ่ำยไปจริง แต่ทงั ้ นี้ ไม่เกินหนึ่งหมื่นห้ำพันบำท
(๒) ในกรณี ท่ีผู้เสียหำยถึงแก่ควำมตำยในทันที ให้จ่ำยค่ำปลงศพแก่ทำยำท
จำนวนสำมหมื่นห้ำพันบำท
(๓) ในกรณีท่ผี ู้เสียหำยมิได้ถึงแก่ควำมตำยในทันที ให้จ่ำยค่ำรักษำพยำบำล
รวมทัง้ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ระหว่ำงกำรรักษำพยำบำลตำม (๑) และค่ำปลงศพตำม (๒)
สำหรับ กำรวำงหลัก ทรัพ ย์เป็ น สัญ ญำประกั น ภัย และกรมธรรม์ ป ระกัน ภัย
ค่ำใช้จ่ำยเบื้องต้นที่ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ ำตประกอบกำรขนส่งต้องจ่ำยให้แก่ผู้เสียหำยหรือ
ทำยำทให้เป็ นไปตำมควำมคุม้ ครองทีก่ ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

๒๔๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ได้รบั ใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่งซึ่งวำงหลักทรัพย์เป็ นเงินสด
หรือ พัน ธบัต รรัฐบำลไทยอย่ ำงใดอย่ ำ งหนึ่ งหรือ ทัง้ สองอย่ ำงรวมกัน ในวัน ก่ อ นวัน ที่
กฎกระทรวงนี้มผี ลใช้บงั คับ ดำเนินกำรนำเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบำลไทยมำวำงเพิม่ หรือ
เปลีย่ นชนิดของหลักทรัพย์ให้เป็ นไปตำมกฎกระทรวงนี้ต่อนำยทะเบียนกลำงก่อนกำรยื่น
ขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งครำวต่อไป
ข้อ ๑๔ ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ ำตประกอบกำรขนส่งซึ่งวำงหลักทรัพ ย์เป็ น สัญ ญำ
ประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยในวันก่อนวันทีก่ ฎกระทรวงนี้ มผี ลใช้บงั คับ ให้สญ
ั ญำ
ประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยนัน้ ยังคงใช้เป็ นหลักทรัพย์ตำมกฎกระทรวงนี้ได้ต่อไป
จนกว่ำจะสิน้ สุดระยะเวลำควำมคุม้ ครอง
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๒๔๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบนั มีผู้ได้รบั
ใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่งทีไ่ ม่ได้จดั ให้มกี ำรประกันภัยควำมเสียหำยสำหรับรถของตน
ให้คมุ้ ครองตลอดอำยุภำษีรถ เมื่อมีควำมเสียหำยเกิดขึน้ ในช่วงระยะเวลำทีไ่ ม่ได้จดั ให้มี
กำรประกันภัย จึงส่งผลกระทบต่ อ กำรชดใช้ค่ำใช้จ่ำ ยเบื้อ งต้น ให้แก่บุค คลภำยนอก
ผูไ้ ด้รบั ควำมเสียหำยจำกกำรขนส่งของผู้ได้รบั ใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่งนัน้ ประกอบกับ
จำนวนหรือมูลค่ำของหลักทรัพ ย์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยเบื้ องต้นสำหรับชดใช้ค่ำเสียหำย
ทีเ่ กิดจำกกำรขนส่งทีผ่ ไู้ ด้รบั ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งจะต้องรับผิดชอบไม่สอดคล้อง
กับสภำพกำรณ์ ปัจจุบนั สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขกำรวำงหลักทรัพย์
จำนวนหรือมูลค่ำของหลักทรัพย์ และกำหนดอัตรำค่ำใช้จ่ำยเบื้องต้นให้เหมำะสมยิง่ ขึน้
จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๒๔๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
กำหนดควำมปลอดภัยและควำมสงบเรียบร้อย
ทีผ่ โู้ ดยสำรต้องปฏิบตั ใิ นระหว่ำงกำรโดยสำร
พ.ศ. ๒๕๕๗
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๑๑๓ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็ นกฎหมำยทีม่ บี ทบัญญัตบิ ำงประกำร
เกี่ยวกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๒
มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
บัญ ญั ติให้ก ระท ำได้โดยอำศัย อ ำนำจตำมบทบัญ ญัติแ ห่ งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๒๐๖ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกำหนดสำมสิบวันนับแต่วนั ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๓ ผูโ้ ดยสำรรถสำหรับกำรขนส่งประจำทำงต้องปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดว่ำด้วย
ควำมปลอดภัยและควำมสงบเรียบร้อยตลอดเวลำทีอ่ ยู่ในระหว่ำงกำรโดยสำร ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่สบู บุหรีห่ รือสิง่ ทีม่ ลี กั ษณะทำนองเดียวกัน
(๒) ไม่กล่ำววำจำไม่สุภำพ เสียดสี ดูหมิ่น ก้ำวร้ำว ส่งเสียงอื้ออึง หรือกระทำ
กำรใด ๆ ในลักษณะทีก่ ่อควำมรำคำญแก่ผอู้ ่นื
(๓) ไม่โดยสำรนอกตัวรถ หรือห้อยโหน หรือยื่นมือ แขน หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของร่ำงกำยออกนอกตัวรถ ทัง้ นี้ เมื่อผูป้ ระจำรถได้ว่ำกล่ำวตักเตือนแล้วไม่ยอมปฏิบตั ติ ำม
(๔) ไม่นำสิง่ ของที่มกี ลิน่ แรงอันอำจก่อควำมรำคำญแก่ผู้อ่นื ขึน้ บนรถ เว้นแต่
จะได้จดั เก็บให้มดิ ชิดโดยปรำศจำกกลิน่ นัน้
(๕) ไม่นำดอกไม้เพลิง ลูกระเบิด วัตถุระเบิด หรือวัตถุกดั กร่อนขึน้ บนรถ
(๖) ไม่บว้ น หรือถ่มน้ ำลำย น้ำหมำก หรือเสมหะ สังน
่ ้ำมูก ถ่ำยสิง่ ปฏิกลู หรือเท
หรือทิง้ สิง่ ใด ๆ ลงบนรถ ณ ทีซ่ ง่ึ มิได้จดั ไว้เพื่อกำรนัน้
(๗) ไม่ลงจำกรถนอกบริเวณทีม่ เี ครื่องหมำยหยุดรถประจำทำง
๒๐๖ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๔๐ ก/หน้ำ ๑/๑๑ เมษำยน ๒๕๕๗

๒๔๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๘) ไม่ด่มื สุรำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุรำ
(๙) ไม่กระทำกำรลำมกอนำจำร
(๑๐) รัดร่ำงกำยด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กบั ทีน่ งั ่
ข้อ ๔ ผูโ้ ดยสำรรถสำหรับกำรขนส่งไม่ประจำทำงต้องปฏิบตั ิ ตำมข้อกำหนด
ว่ำด้วยควำมปลอดภัยและควำมสงบเรียบร้อยตลอดเวลำทีอ่ ยู่ในระหว่ำงกำรโดยสำรตำม
ข้อ ๓ (๑) (๓) (๕) (๘) (๙) และ (๑๐)
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๗
พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๒๔๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ข้ อกำหนดว่ำด้วย
ควำมปลอดภัยและควำมสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสำรรถสำหรับกำรขนส่งประจำทำงต้อง
ปฏิบตั ติ ลอดเวลำทีอ่ ยู่ในระหว่ำงกำรโดยสำรตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๒๙)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญ ญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ใช้บ ังคับ มำเป็ น
เวลำนำนแล้ว ซึง่ ไม่ครอบคลุมข้อ ปฏิบ ตั เิ รื่องควำมปลอดภัย และควำมสงบเรียบร้อย
บำงประกำร ประกอบกับจำเป็ นต้องเพิม่ ข้อกำหนดเพื่อผู้โดยสำรรถสำหรับกำรขนส่ง
ไม่ป ระจำทำงด้วย ดังนัน้ เพื่อให้ผู้โดยสำรมีควำมปลอดภัยและควำมสงบเรียบร้อ ย
ในระหว่ำงกำรโดยสำรยิง่ ขึน้ จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๒๔๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
ควำมปลอดภัยในกำรขนส่งวัตถุอนั ตรำยทำงถนน
พ.ศ. ๒๕๕๘
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ มำตรำ ๒๕ วรรคสำม และมำตรำ ๑๐๒ (๔)
แห่งพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และมำตรำ ๓๖ แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก
(ฉบับ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐ มนตรีว่ ำ กำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๒๐๗ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วนั ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ ำตประกอบกำรขนส่ง ” หมำยควำมว่ำ ผู้ซ่ึงได้ร ับใบอนุ ญ ำต
ประกอบกำรขนส่ ง จำกนำยทะเบีย นประเภทกำรขนส่ง ไม่ ป ระจ ำทำงหรือ กำรขนส่ ง
ส่วนบุคคล ด้วยรถทีใ่ ช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของทีน่ ำไปใช้ในกำรขนส่งวัตถุอนั ตรำย
ทัง้ กำรขนส่งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ
“วัต ถุ อ ัน ตรำย” หมำยควำมว่ ำ วัต ถุ อ ัน ตรำยตำมประเภทที่ ก ำหนดไว้ใ น
ประกำศกรมขนส่ งทำงบก เรื่อ ง ก ำหนดประเภทหรือ ชนิ ด และลัก ษณะกำรบรรทุ ก
วัตถุอนั ตรำยทีผ่ ขู้ บั รถต้องได้รบั ใบอนุญำตเป็ นผูข้ บั รถชนิดที่ ๔
“ภำชนะบรรจุ ” หมำยควำมว่ ำ ภำชนะที่มีลัก ษณะปิ ด และท ำหน้ ำที่ก ัก เก็บ
วัต ถุ อ ัน ตรำยอย่ ำ งปลอดภัย ทัง้ นี้ รูป แบบของภำชนะบรรจุ เป็ นไปตำมลั ก ษณะ
และสถำนะของวัตถุอนั ตรำยทีท่ ำกำรบรรจุ
ข้อ ๓ ในกำรขนส่งวัตถุอนั ตรำยทำงถนน ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง
ต้อ งปฏิบ ัติต ำมข้อก ำหนดว่ำด้วยควำมปลอดภัย ในกำรขนส่งวัตถุ อ ัน ตรำยทำงถนน
ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้รถทีม่ เี ครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด

๒๐๗

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๒๔ ก/หน้ำ ๑/๑ เมษำยน ๒๕๕๘

๒๕๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๒) จัดให้มอี ุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทจ่ี ำเป็ นหรือทีใ่ ช้สำหรับป้ องกันอันตรำย
เมื่อมีอุบตั เิ หตุหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึน้ ทัง้ นี้ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และคุณลักษณะ
ของอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ดงั กล่ำว ให้เป็ นไปตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
(๓) จัดให้มีเอกสำรกำรขนส่งตำมที่อธิบดีประกำศกำหนด และต้องมีเอกสำร
ดังกล่ำวอยู่ในรถตลอดกำรขนส่ง
(๔) ติดป้ ำยอักษร ภำพ และเครื่องหมำยทีร่ ถขนส่งวัตถุอนั ตรำยตำมทีก่ ฎหมำย
กำหนด
(๕) ตรวจสอบภำชนะบรรจุให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
และผ่ำนกำรตรวจสอบตำมระยะเวลำทีก่ ฎหมำยกำหนด
(๖) ตรวจสอบภำชนะบรรจุ ให้มีเครื่องหมำยหรือ ฉลำกเพื่อ แสดงควำมเป็ น
อันตรำยของวัตถุอนั ตรำยตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
(๗) ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรขนถ่ำย กำรจัดวำง กำรผูกรัด กำรติดตรึง
และกำรบรรทุกให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
(๘) ไม่ให้หรือยินยอมให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบตั หิ น้ำทีข่ บั รถ
(ก) บุคคลซึง่ ไม่มใี บอนุ ญำตเป็ นผูข้ บั รถชนิดที่ ๔ หรืออยู่ระหว่ำงถูกพักใช้
หรือเพิกถอนใบอนุญำต หรือมีใบอนุญำตทีส่ น้ิ อำยุแล้ว
(ข) บุ ค คลซึ่ง ไม่ มีห นั ง สื อ รับ รองผ่ ำ นกำรอบรมตำมหลัก สูต รที่ อ ธิบ ดี
ประกำศกำหนด
(ค) ผูข้ บั รถซึง่ ปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ กินชัวโมงกำรท
่
ำงำนตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
(ง) ผูข้ บั รถซึง่ หย่อนควำมสำมำรถในกำรขับรถ
(๙) ไม่บรรทุกเกินน้ำหนักบรรทุกตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
(๑๐) จัดทำและรำยงำนข้อมูลเกีย่ วกับกำรขนส่งวัตถุอ ันตรำย หรือรำยงำนอื่น
ตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
(๑๑) ควบคุมผูข้ บั รถให้ใช้ควำมเร็วไม่เกินอัตรำควำมเร็วทีก่ ฎหมำยกำหนด
(๑๒) ควบคุม ให้ผู้ขบั รถปฏิบ ัติต ำมข้อก ำหนดว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำร
ขนส่งวัตถุอนั ตรำยทำงถนนตำม (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗)
ข้อ ๔ ในขณะปฏิบตั หิ น้ำที่ ผู้ได้รบั ใบอนุญำตเป็ นผูข้ บั รถชนิดที่ ๔ ต้องปฏิบตั ิ
ตำมข้อกำหนดว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรขนส่งวัตถุอนั ตรำยทำงถนน ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบควำมปลอดภัยในกำรขนส่งวัตถุอนั ตรำยตำมข้อ ๓ (๒) (๓) (๔)
(๖) และ (๗)
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(๒) ไม่บรรทุกผูโ้ ดยสำรไปกับรถทีข่ นส่งวัตถุอนั ตรำย
(๓) ไม่เปิ ดภำชนะบรรจุทบ่ี รรจุวตั ถุอนั ตรำยในระหว่ำงทำกำรขนส่ง
(๔) ไม่สบู บุหรีใ่ นระหว่ำงทำกำรขนส่ง กำรขนถ่ำย และกำรเคลื่อนย้ำยวัตถุอนั ตรำย
ทัง้ ในบริเวณใกล้เคียงรถและภำยในรถ
(๕) ไม่กระทำกำรใด ๆ ทีก่ ่อให้เกิดเปลวไฟหรือประกำยไฟ
(๖) ดับ เครื่อ งยนต์ ในระหว่ ำงท ำกำรขนถ่ ำยวัต ถุ อ ัน ตรำยขึ้น และลงจำกรถ
ยกเว้นในกรณีทต่ี ้องใช้เครื่องยนต์เพื่อขับ เคลื่อนเครื่องสูบหรืออุปกรณ์อ่นื ๆ สำหรับกำร
ขนถ่ำยวัตถุอนั ตรำยขึน้ หรือลงจำกรถ
(๗) ใช้ห้ำมล้อทุกครัง้ ที่จอดรถบรรทุ กวัตถุ อนั ตรำย สำหรับรถกึ่งพ่วงที่ไม่มี
อุปกรณ์หำ้ มล้อต้องป้ องกันกำรเคลื่อนทีข่ องรถกึง่ พ่วงโดยกำรใช้อุปกรณ์สำหรับกำรหนุ นล้อ
ข้อ ๕ ผู้ ข นส่ ง วัต ถุ อ ัน ตรำยทำงถนนระหว่ ำ งประเทศต้ อ งได้ ร ับ อนุ ญ ำต
กำรขนส่งวัต ถุ อ ัน ตรำย และต้อ งปฏิบ ัติต ำมหลัก เกณฑ์ วิธีก ำร และเงื่อ นไขที่อ ธิบ ดี
ประกำศกำหนด
ข้อ ๖ ในกรณี ขนส่งวัตถุ อนั ตรำย ซึ่งโดยลักษณะหรือปริมำณอำจก่อให้เกิด
อัน ตรำยน้ อ ยตำมกฎหมำยว่ ำด้ว ยวัต ถุ อ ัน ตรำย หรือ มีลัก ษณะเฉพำะในกำรขนส่ ง
หรือมีลกั ษณะเฉพำะของวัตถุ อนั ตรำย อธิบดีอำจประกำศกำหนดวิธกี ำรและเงื่อนไข
ในกำรขนส่งวัตถุอนั ตรำยให้แตกต่ำงไปจำกทีก่ ฎกระทรวงนี้กำหนดก็ได้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๘
อำคม เติมพิทยำไพสิฐ
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปั จจุบนั ยังไม่มี
กำรออกข้อกำหนดว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรขนส่งวัตถุอนั ตรำยทำงถนน สำหรับเป็ น
แนวปฏิบตั ิของผู้ได้รบั ใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่ง และผู้ได้รบั ใบอนุ ญำตเป็ นผู้ขบั รถ
ดังนัน้ เพื่อให้กำรขนส่งวัตถุอนั ตรำยทำงถนนของผูป้ ระกอบกำรขนส่งทัง้ ในประเทศและ
ระหว่ำงประเทศเป็ นไปด้วยควำมปลอดภัย และเป็ นไปตำมควำมตกลงระหว่ำงประเทศ
ด้ำนกำรขนส่งสินค้ำอันตรำยที่ประเทศไทยเป็ น ภำคี ได้แก่ กรอบควำมตกลงอำเซียน
ว่ ำ ด้ ว ยกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่ ง สิน ค้ ำ ผ่ ำ นแดน (ASEAN Framework
Agreement on the Facilitation of Goods in Transit) กรอบควำมตกลงอำเซียนว่ำด้วย
กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่งข้ำมแดน (ASEAN Framework Agreement on the
Facilitation of Inter-State Transport) และควำมตกลงว่ำด้วยกำรขนส่งข้ำมพรมแดน
ในอนุภูมภิ ำคลุ่มแม่น้ ำโขง (GMS Cross-Border Transport Agreement) ทีป่ ระเทศไทย
ได้ท ำไว้ ซึ่งสอดคล้องกับควำมตกลงว่ำด้วยกำรขนส่งสินค้ำอันตรำยระหว่ำงประเทศ
ทำงถนนของคณะกรรมำธิกำรเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชำชำติ (European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road ( ADR) )
จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
กำรกำหนดประเภทผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง
ทีต่ อ้ งจัดให้มสี มุดประจำรถ ประวัตผิ ปู้ ระจำรถ รำยงำนกำรขนส่ง
และรำยงำนอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจำกกำรขนส่ง
พ.ศ. ๒๕๕๙
อำศัย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ และมำตรำ ๓๕ แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ
กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๒๐๘ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วนั ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญ ญัติ
กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๘ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๓ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่งดังต่อไปนี้ ตอ้ งจัดทำสมุดประจำรถ
ประวัตผิ ปู้ ระจำรถ รำยงำนกำรขนส่งและรำยงำนอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจำกกำรขนส่ง
(๑) ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ ำตประกอบกำรขนส่งประจำทำงด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่ง
ผูโ้ ดยสำร
(๒) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจำทำงด้วยรถทีใ่ ช้ในกำรขนส่ง
ผูโ้ ดยสำร หรือรถทีใ่ ช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของ
(๓) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งโดยรถขนำดเล็ก
(๔) ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ ำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่ง
ผูโ้ ดยสำรหรือรถทีใ่ ช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของ
(๕) ผู้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญ ำตประกอบกำรขนส่ ง ระหว่ ำ งประเทศด้ ว ยรถที่ ใช้ ใ น
กำรขนส่งผูโ้ ดยสำร หรือรถทีใ่ ช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของ
๒๐๘

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๓๐ ก/หน้ำ ๓๑/๓๑ มีนำคม ๒๕๕๙
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ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ ำตประกอบกำรขนส่งตำมวรรคหนึ่ง ที่ได้ติดตัง้ และใช้เครื่อง
บันทึกข้อมูลกำรเดินทำงของรถตำมที่กรมกำรขนส่งทำงบกประกำศกำหนด ให้ถือว่ำ
ได้ดำเนินกำรจัดทำสมุดประจำรถแล้ว
ข้อ ๔ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่งทีไ่ ด้จดั ทำสมุดประจำรถตำมข้อ ๓
วรรคหนึ่ง ต้องควบคุมและกำกับดูแลให้ผขู้ บั รถซึง่ ปฏิบตั หิ น้ำทีข่ บั รถทำกำรบันทึกข้อมูล
รำยกำรในสมุดประจำรถให้ครบถ้วนถูกต้องอย่ำงสม่ ำเสมอและเก็บไว้ประจำรถทุกคัน
ซึง่ อย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร ดังต่อไปนี้
(๑) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง
(๒) รถทีใ่ ช้ประกอบกำรขนส่ง
(๓) ผูข้ บั รถ
(๔) เส้น ทำงหรือ สถำนที่ท ำกำรขนส่ง ระยะทำงที่ท ำกำรขนส่ง และเวลำที่
ทำกำรขนส่ง
ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ ำตประกอบกำรขนส่งต้องจัดเก็บสมุดประจำรถเล่มเดิมซึ่งได้
มีกำรบันทึกข้อมูลรำยกำรจนเต็มแล้วไว้ ณ ทีท่ ำกำรหรือสำนักงำนของผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำต
ประกอบกำรขนส่งนัน้ เป็ นเวลำอย่ำงน้อยหนึ่งปี
ข้อ ๕ ผู้ไ ด้ร ับ ใบอนุ ญ ำตประกอบกำรขนส่ ง ต้ อ งจัด ท ำประวัติผู้ ป ระจ ำรถ
ซึ่งปฏิบ ัติห น้ ำที่ก ับ ตนเก็บ ไว้ ณ ที่ท ำกำรหรือ สำนักงำนตลอดเวลำที่ผู้ป ระจำรถนั น้
ปฏิบตั หิ น้ำที่ และแจ้งให้กรมกำรขนส่งทำงบกทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนั ทีผ่ ปู้ ระจำรถ
ได้ปฏิบตั หิ น้ำทีก่ บั ตน ซึง่ อย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร ดังต่อไปนี้
(๑) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง
(๒) ชื่อผูป้ ระจำรถ ใบอนุญำตผูป้ ระจำรถ และตำแหน่ง
(๓) ระยะเวลำรับเข้ำทำงำน และกำรเลิกจ้ำง
(๔) กำรเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดตำม (๒) หรือ (๓)
ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ ำตประกอบกำรขนส่ งต้อ งปรับ ปรุงข้อ มูลประวัติผู้ป ระจ ำรถ
ตำมวรรคหนึ่งให้ถูกต้องและครบถ้วนอย่ำงสม่ ำเสมอ ในกรณีทม่ี กี ำรเปลีย่ นแปลงข้อมูล
ประวัตผิ ู้ประจำรถจะต้องแจ้งให้กรมกำรขนส่งทำงบกทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนั ที่
มีกำรเปลีย่ นแปลงข้อมูลดังกล่ำว
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่งต้องจัดเก็บข้อมูลประวัตผิ ูป้ ระจำรถซึง่ พ้นจำก
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ในกิจกำรของตนไว้ ณ ที่ทำกำรหรือสำนักงำนของผู้ได้รบั ใบอนุ ญำต
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ประกอบกำรขนส่งเป็ นเวลำอย่ำงน้อยหนึ่งปี นับแต่วนั ทีผ่ ปู้ ระจำรถนัน้ พ้นจำกกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่
ข้อ ๖ ผู้ไ ด้ร ับ ใบอนุ ญ ำตประกอบกำรขนส่ ง ต้ อ งจัด ท ำรำยงำนกำรขนส่ ง
ซึง่ อย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร ดังต่อไปนี้
(๑) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง
(๒) รถทีใ่ ช้ประกอบกำรขนส่ง
(๓) ผูป้ ระจำรถ
(๔) ประเภทและปริมำณสินค้ำ หรือจำนวนผูโ้ ดยสำร
(๕) เส้นทำงพร้อมทัง้ สถำนทีห่ ยุดและจอด หรือสถำนทีท่ ำกำรขนส่ง
(๖) จำนวนเทีย่ ว
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่งต้องส่งรำยงำนกำรขนส่งให้กรมกำรขนส่ง
ทำงบกทรำบทุกสำมเดือน
ข้อ ๗ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งต้องรำยงำนอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจำกกำร
ขนส่งในกิจกำรของตนทีม่ ผี ูเ้ สียชีวติ บำดเจ็บสำหัส หรือมีควำมเสียหำยของทรัพย์สนิ ทีม่ ี
มูลค่ำควำมเสียหำยตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนดต่อกรมกำรขนส่งทำงบกภำยในสำมสิบวัน
นับแต่วนั ทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ
รำยงำนอุบตั ิเหตุ ท่เี กิดจำกกำรขนส่งตำมวรรคหนึ่ งอย่ำงน้ อยต้องมีรำยกำร
ดังต่อไปนี้
(๑) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญำตประกอบกำรขนส่ง
(๒) ผูป้ ระจำรถ
(๓) รถทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ
(๔) คู่กรณี
(๕) สถำนทีแ่ ละเวลำทีเ่ กิดเหตุ
(๖) ผูบ้ ำดเจ็บ และควำมเสียหำย
(๗) ลักษณะหรือพฤติกำรณ์ทเ่ี กิดอุบตั เิ หตุ
(๘) สำเหตุกำรเกิดอุบตั เิ หตุ
ข้อ ๘ แบบของสมุ ด ประจ ำรถ ประวัติผู้ป ระจ ำรถ รำยงำนกำรขนส่ง และ
รำยงำนอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจำกกำรขนส่ง ให้เป็ นไปตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด

๒๕๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ข้อ ๙ กำรจัด ส่ งข้อ มู ลประวัติ ผู้ป ระจ ำรถ รำยงำนกำรขนส่ ง และรำยงำน
อุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจำกกำรขนส่ง ให้เป็ นไปตำมวิธกี ำรทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ออมสิน ชีวะพฤกษ์
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๒๕๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ใช้
บังคับ มำเป็ นระยะเวลำนำนแล้วและไม่สอดคล้องกับรูป แบบกำรใช้เทคโนโลยี ในกำร
ขนส่งทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป อีกทัง้ รูปแบบและกำรส่งรำยงำนต่ำง ๆ ยังไม่มคี วำมยืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรข้อมูลของทำงรำชกำรที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ และเพื่อให้
กรมกำรขนส่งทำงบกมีขอ้ มูลสำหรับใช้ในกำรวำงแผนและกำหนดยุทธศำสตร์ดำ้ นกำร
ขนส่งให้เหมำะสมยิ่งขึ้น สมควรปรับ ปรุงกฎกระทรวงดังกล่ ำว เพื่อ ก ำหนดประเภท
ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ ำตประกอบกำรขนส่งที่ต้อ งจัด ให้มีสมุ ดประจ ำรถ ประวัติผู้ป ระจ ำรถ
รำยงำนกำรขนส่ง และรำยงำนอุบตั เิ หตุท่เี กิดจำกกำรขนส่ง ตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำร
ที่กำหนดเสียใหม่ รวมทัง้ เพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรจัดทำรำยงำนกำรขนส่งด้วย
จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๒๕๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
กำหนดเงื่อนไขในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๙๒๐๙
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่ง
ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และมำตรำ ๓๔ (๕) แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ในกำรออกใบอนุ ญ ำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล ให้นำยทะเบียนกำหนด
เงื่อนไขในเรื่องดังต่อไปนี้ไว้ในใบอนุ ญำต ทัง้ นี้ ตำมหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมกำรควบคุม
กำรขนส่งทำงบกกลำงกำหนด
(๑) จำนวนทีน่ งั ่ เกณฑ์น้ำหนักบรรทุก และวิธกี ำรบรรทุก
(๒) มำตรฐำนดำเนินกำรในกำรประกอบกำรขนส่ง
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ออมสิน ชีวะพฤกษ์
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๒๐๙

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๖๙ ก/หน้ำ ๘/๑๑ สิงหำคม ๒๕๕๙

๒๕๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกในปั จจุบนั ยังไม่มี
กำรก ำหนดเงื่อ นไขไว้ในใบอนุ ญ ำตสำหรับ ผู้ ป ระกอบกำรขนส่งส่ว นบุ ค คลเกี่ย วกับ
จำนวนที่นัง่ เกณฑ์น้ ำหนักบรรทุก วิธกี ำรบรรทุก และมำตรฐำนกำรดำเนินกำรในกำร
ประกอบกำรขนส่ง ทำให้ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ ำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุ ค คลมีกำรใช้รถ
ท ำกำรขนส่งในลัก ษณะที่น่ ำจะเป็ น เหตุ ให้เกิด ภยัน ตรำย และโดยที่ม ำตรำ ๓๔ (๕)
แห่งพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัติ
กำรขนส่งทำงบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้นำยทะเบียนกำหนดเงื่อนไขอื่น
ไว้ในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคลได้ตำมทีก่ ำหนดไว้ในกฎกระทรวง สมควร
ก ำหนดให้ เ งื่อ นไขเกี่ ย วกับ เรื่อ งดัง กล่ ำ วเป็ นเงื่อ นไขที่ ใ ห้ น ำยทะเบีย นก ำหนดไว้
ในใบอนุ ญ ำตประกอบกำรขนส่ ง ส่ ว นบุ ค คลได้ อัน จะเป็ น กำรรัก ษำควำมปลอดภัย
ในกำรขนส่ง จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๒๖๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

พระรำชบัญญัติ
กำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เป็ นปี ท่ี ๖๐ ในรัชกำลปั จจุบนั
พระบำทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ลยเดช มี พ ระบรมรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ
โดยทีเ่ ป็ นกำรสมควรมีกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
พระรำชบัญญัติน้ีมบี ทบัญญัตบิ ำงประกำรเกีย่ วกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพ
ของบุ ค คล ซึ่ ง มำตรำ ๒๙ ประกอบกั บ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐
ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจัก รไทย บัญ ญั ติให้ ก ระท ำได้ โดยอำศัย อ ำนำจตำม
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำย
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขน้ึ ไว้โดยคำแนะนำและ
ยินยอมของรัฐสภำ ดังต่อไปนี้
มำตรำ ๑ พระรำชบัญ ญั ติ น้ี เรีย กว่ ำ “พระรำชบัญ ญั ติ ก ำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ ง
หลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘”
มำตรำ ๒ ๑ พระรำชบัญ ญั ติน้ี ใ ห้ใ ช้บ ัง คั บ เมื่อ พ้ น ก ำหนดเก้ำ สิบ วัน นั บ แต่
วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๓ บรรดำกฎหมำย กฎ และข้อ บัง คับ อื่น ในส่วนที่มีบ ัญ ญัติไว้แล้ว
ในพระรำชบั ญ ญั ติ น้ี หรื อ ซึ่ ง ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี
ให้ใช้พระรำชบัญญัตนิ ้แี ทน

๑ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๒๒/ตอนที่ ๖๑ ก/หน้ำ ๑/๒๗ กรกฎำคม ๒๕๔๘

๒๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๔ ในพระรำชบัญญัตนิ ้ี
“กำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ” หมำยควำมว่ำ กำรรับขนของโดยมีรูปแบบ
กำรขนส่งทีแ่ ตกต่ำงกันตัง้ แต่สองรูปแบบขึน้ ไปภำยใต้สญ
ั ญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
ฉบั บ เดี ย ว โดยขนส่ ง จำกสถำนที่ ซ่ึ ง ผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งได้ ร ับ มอบของ
ในประเทศหนึ่งไปยังสถำนทีซ่ ง่ึ กำหนดให้เป็ นสถำนทีส่ ง่ มอบของในอีกประเทศหนึ่ง
กำรดำเนินกำรรับหรือส่งมอบของตำมที่ระบุไว้ในสัญ ญำขนส่งรูปแบบเดีย ว
ไม่ถอื ว่ำเป็ นกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
“ผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อ เนื่ อ ง” หมำยควำมว่ ำ บุ ค คลซึ่งเป็ น คู่สญ
ั ญำขนส่ง
ต่ อ เนื่ อ งหลำยรูป แบบในฐำนะตัว กำรและเป็ นผู้ร ับ ผิ ด ชอบในกำรปฏิบ ัติ ก ำรขนส่ ง
ตำมสัญ ญำ ไม่ ว่ ำ กำรท ำสัญ ญำนั น้ จะท ำด้ว ยตนเองหรือ โดยบุ ค คลที่ต นมอบหมำย
แต่ไม่รวมถึงบุคคลที่กระทำกำรในฐำนะตัวแทนหรือทำกำรแทนผูต้ รำส่งหรือผู้ขนส่งที่มี
ส่วนร่วมในกำรปฏิบตั กิ ำรขนส่งดังกล่ำว
“ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน” หมำยควำมว่ำ ผูป้ ระกอบกำรขนส่ง
ต่อเนื่องทีไ่ ด้จดทะเบียนตำมมำตรำ ๔๑ หรือมำตรำ ๔๘ หรือได้จดแจ้งตำมมำตรำ ๔๕
“ผูข้ นส่ง” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึง่ ทำกำรหรือรับทีจ่ ะทำกำรขนส่งไม่ว่ำทัง้ หมด
หรือแต่เพียงบำงส่วน ไม่ว่ำจะเป็ นบุคคลเดียวกันกับผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหรือไม่
ก็ตำม
“ผูต้ รำส่ง” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึง่ เป็ นคู่สญ
ั ญำกับผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง
ในสัญญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
“ผู้รบั ตรำส่ง” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งมีสทิ ธิในกำรรับของจำกผู้ประกอบกำร
ขนส่งต่อเนื่องตำมทีร่ ะบุไว้ในใบตรำส่งต่อเนื่อง
“ใบตรำส่งต่อเนื่อง” หมำยควำมว่ำ เอกสำรที่ผปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องออก
ให้แก่ผตู้ รำส่ง เพื่อเป็ นหลักฐำนแห่งสัญญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ โดยมีสำระสำคัญ
แสดงว่ำผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องได้รบั มอบของตำมที่ระบุในใบตรำส่งต่อเนื่องและ
ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องรับทีจ่ ะส่งมอบของดังกล่ำวให้แก่ผู้รบั ตรำส่ง หรือบุคคลผู้มี
สิทธิรบั ของตำมมำตรำ ๒๒ นัน้
“รับมอบของ” หมำยควำมว่ำ กำรทีผ่ ปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องได้รบั ของเพื่อ
ขนส่งของให้ตำมสัญญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
“ส่งมอบของ” หมำยควำมว่ำ ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องได้กระทำกำรอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) มอบของให้แก่ผรู้ บั ตรำส่ง
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(ข) นำของไปไว้ในเงือ้ มมือของผูร้ บั ตรำส่งตำมสัญญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
หรือตำมกฎหมำยหรือประเพณีทำงกำรค้ำทีถ่ อื ปฏิบตั กิ นั อยู่ ณ สถำนทีส่ ง่ มอบแล้ว หรือ
(ค) มอบของให้แก่เจ้ำหน้ำทีห่ รือบุคคลใด ๆ ซึง่ กฎหมำยหรือกฎข้อบังคับทีใ่ ช้อยู่
ณ สถำนทีส่ ง่ มอบกำหนดให้ผปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องต้องส่งมอบของให้
“หน่ วยสิ ท ธิ พิ เ ศษถอนเงิน ” หมำยควำมว่ ำ หน่ วยสิ ท ธิ พิ เ ศษถอนเงิ น
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรให้อำนำจและกำหนดกำรปฏิบตั บิ ำงประกำรเกีย่ วกับสิทธิพเิ ศษ
ถอนเงินในกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ
“ของ” หมำยควำมว่ ำ สัง หำริ ม ทรัพ ย์ สัต ว์มีชี วิต รวมทัง้ ภำชนะขนส่ ง ที่
ผู้ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งมิไ ด้ เป็ นผู้ จ ัด หำมำ ไม่ ว่ ำ ของเหล่ ำ นั ้น จะบรรทุ ก หรือ
ได้บรรทุกไว้บนหรือใต้ปำกระวำง
“ภำชนะขนส่ง” หมำยควำมว่ำ ตู้สนิ ค้ำ ไม้รองสินค้ำหรือสิง่ อื่นที่ใช้บรรจุของ
หรือรองรับของ หรือใช้รวมหน่ วยกำรขนส่งของหลำยหน่วยเข้ำด้วยกัน หรือภำชนะหรือ
บรรจุภณ
ั ฑ์อย่ำงอื่นทีม่ ลี กั ษณะทำนองเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในกำรขนส่งต่อเนื่องหลำย
รูปแบบ
“หน่ วยกำรขนส่ง ” หมำยควำมว่ำ หน่ วยแห่งของที่ขนส่งซึ่งนับเป็ นหนึ่ง และ
แต่ ละหน่ วยอำจทำกำรขนส่งไปตำมลำพังได้ เช่น กระสอบ ชิ้น ถัง ตู้ ม้วน ลัง ลูก ห่อ
หีบ อัน หรือหน่วยทีเ่ รียกชื่ออย่ำงอื่น
“เป็ นหนังสือ” หมำยควำมรวมถึงโทรเลข โทรพิมพ์ โทรสำรหรือวิธกี ำรอย่ำงอื่น
ซึง่ พิมพ์ บันทึก ทำซ้ำหรือส่งข้อควำมโดยทำงเครื่องกลหรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือ
เครื่องใช้อย่ำงอื่นทีม่ ไี ว้ใช้ตำมวัตถุประสงค์ดงั กล่ำว
“ใบทะเบียน” หมำยควำมว่ำ ใบทะเบีย นผู้ประกอบกำรขนส่ งต่ อเนื่องหลำย
รูปแบบรวมทัง้ ใบจดแจ้งหรือใบทะเบียนกำรตัง้ ตัวแทนตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
“นำยทะเบียน” หมำยควำมว่ำ อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงน้ ำและพำณิชยนำวีหรือ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซ่งึ อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงน้ ำและพำณิ ชยนำวีมอบหมำยให้ปฏิบตั ิ
หน้ำทีน่ ำยทะเบียน
“พนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ” หมำยควำมว่ ำ ข้ ำ รำชกำรกรมกำรขนส่ ง ทำงน้ ำ
และพำณิชยนำวีซง่ึ นำยทะเบียนแต่งตัง้ เพื่อปฏิบตั กิ ำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผรู้ กั ษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
มำตรำ ๕ สัญ ญำรับ ขนของภำยในรำชอำณำจักรโดยมีรูปแบบกำรขนส่งที่
แตกต่ำงกันตัง้ แต่สองรูปแบบขึน้ ไปภำยใต้สญ
ั ญำรับขนของฉบับเดียว คู่สญ
ั ญำอำจตกลงกัน
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เป็ นหนังสือว่ำให้นำบทบัญญัตใิ นหมวด ๑ ว่ำด้วยสัญญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบตำม
พระรำชบัญญัตนิ ้มี ำใช้บงั คับก็ได้
มำตรำ ๖ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
และให้มอี ำนำจออกกฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนีย มไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตนิ ้ี
รวมทัง้ กำหนดกิจกำรอื่นเพื่อปฏิบตั กิ ำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
หมวด ๑
สัญญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
ส่วนที่ ๑
บททัวไป
่
มำตรำ ๗ สัญญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ คือ สัญญำซึง่ ผูต้ รำส่ง ตกลงให้
ผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อเนื่ อง ดำเนิ น กำรหรือจัดให้มี กำรขนส่งต่ อเนื่ องหลำยรูป แบบ
และผูต้ รำส่งตกลงทีจ่ ะชำระค่ำระวำงให้แก่ผปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง
มำตรำ ๘ ข้อกำหนดใดในสัญญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบซึง่ มีวตั ถุประสงค์
หรือมีผลไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยปริยำย เป็ นกำรปลดเปลื้องหน้ำที่หรือควำมรับผิดของ
ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหรือทำให้เสือ่ มสิทธิแก่ผตู้ รำส่งหรือผูร้ บั ตรำส่งตำมทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไว้ในพระรำชบัญญัตนิ ้ี ให้ขอ้ กำหนดนัน้ เป็ นโมฆะ
ข้อกำหนดที่เป็ นโมฆะตำมวรรคหนึ่ งไม่ก ระทบกระทังถึ
่ งควำมสมบูรณ์ ของ
ข้อกำหนดอื่นในสัญญำนัน้ และให้ถือว่ำคู่สญ
ั ญำได้เจตนำให้ขอ้ กำหนดอื่นนัน้ แยกออก
ต่ำงหำกจำกข้อกำหนดทีเ่ ป็ นโมฆะตำมวรรคหนึ่ง
บทบัญ ญั ติในมำตรำนี้ ไ ม่ ตัด สิท ธิคู่ สญ
ั ญำที่จ ะตกลงกัน ก ำหนดหน้ ำ ที่แ ละ
ควำมรับผิดของผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง ให้มำกกว่ำทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในหมวดนี้
มำตรำ ๙ บทบัญ ญั ติในหมวดนี้ ไ ม่ ก ระทบถึง สิท ธิแ ละหน้ ำ ที่ในกำรเฉลี่ย
ควำมเสีย หำยทัว่ ไป ตำมที่ ก ำหนดไว้ใ นสัญ ญำขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลำยรู ป แบบหรือ
ตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำยว่ำด้วยกำรนัน้
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มำตรำ ๑๐ ในกำรทำสัญญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ ผูป้ ระกอบกำรขนส่ง
ต่อเนื่องจะต้องออกใบตรำส่งต่อเนื่องให้แก่ผตู้ รำส่งเมื่อได้รบั มอบของ
ใบตรำส่งต่อเนื่องอำจเป็ นชนิดโอนให้กนั ได้หรือชนิดห้ำมโอน ทัง้ นี้ แล้วแต่
ผูต้ รำส่งจะเลือก
ผู้ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหรือ บุ ค คลอื่น ที่ผู้ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ ง
มอบหมำยจะต้องลงลำยมือชื่อในใบตรำส่งต่อเนื่อง
กำรลงลำยมือชื่อตำมวรรคสำมให้หมำยควำมรวมถึงกำรลงลำยมือชื่อทีป่ รำกฏ
ในเอกสำรทำงโทรสำร กำรปรุเอกสำร กำรประทับตรำ กำรใช้สญ
ั ลักษณ์ หรือกำรลง
ลำยมื อ ชื่ อ โดยใช้ เ ครื่ อ งกลหรื อ ระบบอิ เ ล็ ก ทรอ นิ ก ส์ ห รื อ วิ ธี ก ำรอื่ น ใด ทั ้ง นี้
ตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำยว่ำด้วยกำรนัน้
มำตรำ ๑๑ ใบตรำส่งต่อเนื่องพึงแสดงรำยกำร ดังต่อไปนี้
(๑) ลักษณะทัวไปแห่
่
งของ เครื่องหมำยทีจ่ ำเป็ นเพื่อบ่งตัวของ ข้อควำมทีแ่ จ้ง
สถำนะอันตรำย สภำพกำรเน่ำเสียง่ำยแห่งของ หำกจะต้องมี และจำนวนหน่วยกำรขนส่ง
น้ำหนักรวมหรือปริมำณอย่ำงอื่นแห่งของ ทัง้ นี้ ตำมทีผ่ ตู้ รำส่งแจ้งหรือจัดให้
(๒) สภำพแห่งของเท่ำทีเ่ ห็นได้จำกภำยนอก
(๓) ชื่อและสำนักงำนใหญ่ของผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง
(๔) ชื่อผูต้ รำส่ง
(๕) ชื่อผูร้ บั ตรำส่ง ถ้ำผูต้ รำส่งระบุไว้
(๖) สถำนทีแ่ ละวันทีผ่ ปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องรับมอบของ
(๗) สถำนทีส่ ง่ มอบของ
(๘) วันทีห่ รือระยะเวลำส่งมอบของ ณ สถำนทีส่ ่งมอบ ถ้ำคู่สญ
ั ญำจะได้ตกลงกัน
ไว้โดยชัดแจ้ง
(๙) ข้อควำมระบุว่ำใบตรำส่งต่อเนื่องเป็ นชนิดโอนให้กนั ได้หรือชนิดห้ำมโอน
(๑๐) สถำนทีแ่ ละวันทีอ่ อกใบตรำส่งต่อเนื่อง
(๑๑) ลำยมือชื่อของผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมำย
(๑๒) ค่ำระวำงเท่ำทีผ่ รู้ บั ตรำส่งจะต้องชำระซึง่ รวมถึงสกุลเงินทีจ่ ะต้องชำระหรือ
ค่ำระวำงสำหรับแต่ ละรูปแบบกำรขนส่ง หรือข้อควำมแสดงว่ำผู้รบั ตรำส่งเป็ นผู้ชำระ
ค่ำระวำงตำมทีค่ ่สู ญ
ั ญำได้ตกลงกันไว้
(๑๓) เส้นทำงที่จะใช้ขนส่ง รูปแบบกำรขนส่ง และสถำนที่เปลีย่ นถ่ำยพำหนะ
ถ้ำทรำบถึงรำยละเอียดดังกล่ำวเมื่อออกใบตรำส่งต่อเนื่อง
(๑๔) รำยละเอียดอื่นใดทีค่ ่สู ญ
ั ญำตกลงให้แสดงไว้ในใบตรำส่งต่อเนื่อง
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ในกรณีท่ใี บตรำส่งต่อเนื่องใดทีอ่ อกโดยผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องมีรำยกำร
ไม่ ค รบตำมที่ระบุ ไว้ในวรรคหนึ่ ง ให้ใบตรำส่งต่ อเนื่ อ งนัน้ ยังคงมีฐำนะทำงกฎหมำย
เป็ นใบตรำส่งต่อเนื่อง หำกมีขอ้ ควำมครบลักษณะเป็ นใบตรำส่งต่อเนื่องตำมมำตรำ ๔
มำตรำ ๑๒ ในกรณีทผ่ี ปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องมิได้ทำบันทึกเป็ นข้อสงวนไว้
ในใบตรำส่ ง ต่ อ เนื่ อ งโดยระบุ ถึง ข้อ ที่ไ ม่ ต รงกับ ควำมจริง เหตุ แ ห่ ง ควำมสงสัย หรือ
พฤติกำรณ์ทไ่ี ม่อำจตรวจสอบควำมถูกต้องแท้จริงได้ แล้วแต่กรณี หรือมิได้ระบุขอ้ ควำม
ไว้ในใบตรำส่งต่ อ เนื่ อ งอย่ ำ งชัด แจ้ง เช่ น ระบุ ว่ ำ “ผู้ต รำส่งเป็ น ผู้ช งั ่ น้ ำ หนั ก บรรทุ ก
และตรวจนั บ ” “ผู้ ต รำส่ ง เป็ นผู้ บ รรจุ ตู้ สิ น ค้ ำ ” หรือ ข้อ ควำมอื่น ในลัก ษณะเดีย วกัน
ให้สนั นิษฐำนไว้ก่อนว่ำผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องได้รบั มอบของไว้ตำมสภำพทีร่ ะบุไว้ใน
ใบตรำส่งต่อเนื่องนัน้
มำตรำ ๑๓ ถ้ำมิได้มกี ำรบันทึกไว้ในใบตรำส่งต่อเนื่องตำมมำตรำ ๑๒ และถ้ำ
ใบตรำส่งต่อเนื่องหรือข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมใบตรำส่งต่อเนื่องได้โอนหรือส่งไปยัง
ผูร้ บั ตรำส่งหรือบุคคลภำยนอก ซึง่ ได้ทรำบและกระทำกำรโดยสุจริตโดยเชื่อตำมข้อควำม
ในใบตรำส่งต่อเนื่องนัน้ ห้ำมมิให้พสิ จู น์เป็ นอย่ำงอื่น
มำตรำ ๑๔ เมื่อได้ออกใบตรำส่งต่ อเนื่องให้แก่กนั ไว้ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องกับผูร้ บั ตรำส่งในเรื่องทัง้ หลำยเกีย่ วกับกำรขนส่งของทีร่ ะบุไว้
ในใบตรำส่งต่อเนื่องนัน้ ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดในใบตรำส่งต่อเนื่อง
มำตรำ ๑๕ ให้ น ำบทบัญ ญั ติ ท ัง้ หลำยในกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรรับ ขนของ
ทำงทะเลในส่วนทีเ่ กีย่ วกับใบตรำส่งมำใช้บงั คับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดของผูต้ รำส่ง
มำตรำ ๑๖ เมื่อผู้ประกอบกำรขนส่งต่ อเนื่องได้รบั มอบของจำกผู้ต รำส่งหรือ
จำกบุ ค คลอื่น ในนำมผู้ ต รำส่ ง ไว้ แ ล้ ว ให้ ถื อ ว่ ำ ผู้ ต รำส่ ง ได้ ร ับ รองควำมถู ก ต้ อ งใน
รำยละเอียดต่ ำง ๆ เกี่ยวกับสภำพแห่งของ เครื่องหมำย เลขหมำย น้ ำหนัก ปริม ำตร
และปริมำณแห่งของที่ขนส่งนัน้ ตลอดจนลักษณะอันตรำยแห่งของที่ตนได้แจ้งไว้แก่
ผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อเนื่ อ งหรือจัด ให้ผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อเนื่ อ งเพื่อบัน ทึก ไว้ใน
ใบตรำส่งต่อเนื่อง
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ถ้ำมีควำมเสียหำยใด ๆ เกิดขึ้นเนื่ องจำกกำรแจ้งข้อควำมไม่ ถู กต้องตรงตำม
รำยละเอียดตำมวรรคหนึ่งที่ผู้ตรำส่งได้แจ้งไว้หรือจัดให้ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องเพื่อ
บันทึกไว้ในใบตรำส่งต่อเนื่อง ผูต้ รำส่งต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผปู้ ระกอบกำรขนส่ง
ต่อเนื่อง แม้ว่ำผู้ตรำส่งจะได้โอนใบตรำส่งต่ อเนื่องนัน้ ให้แก่บุคคลภำยนอกไปแล้วก็ตำม
แต่ ทงั ้ นี้ ผู้ประกอบกำรขนส่งต่ อเนื่องยังคงต้องรับ ผิดตำมสัญ ญำขนส่งต่ อเนื่องหลำย
รูปแบบต่อบุคคลภำยนอกนัน้
มำตรำ ๑๗ ผูต้ รำส่งต้องทำเครื่องหมำยหรือปิ ดป้ ำยของทีม่ สี ภำพอันก่อให้เกิด
อันตรำยได้ตำมอนุ สญ
ั ญำระหว่ำงประเทศและตำมกฎหมำยหรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อ ง
เพื่อให้รวู้ ่ำของนัน้ มีอนั ตรำย
มำตรำ ๑๘ เมื่อผู้ตรำส่งได้มอบของที่มีสภำพอันก่อให้เกิดอันตรำยได้ให้แก่
ผู้ป ระกอบกำรขนส่ง ต่ อ เนื่ อ งหรือ บุ ค คลที่ท ำกำรแทนผู้ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ ง
ผู้ตรำส่งต้องแจ้งสภำพอันตรำยแห่งของนัน้ และข้อควรระวังต่ำง ๆ ถ้ำมี หำกผู้ตรำส่ง
ไม่แจ้งสภำพอันตรำยแห่งของและผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องไม่ทรำบ ให้สทิ ธิและหน้ำที่
ของผูต้ รำส่งและผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง มีดงั ต่อไปนี้
(๑) ผู้ตรำส่งต้องรับผิดในควำมเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยทัง้ ปวงอันเกิดขึ้น หรือ
เป็ นผลเนื่องจำกกำรขนส่งของนัน้
(๒) ไม่ ว่ ำ เวลำใด ๆ ผู้ป ระกอบกำรขนส่ งต่ อ เนื่ อ งหรือ บุ ค คลที่ท ำกำรแทน
ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องอำจขนถ่ำยของนัน้ ออกจำกพำหนะทีข่ นส่ง ทำลำย หรือทำ
ให้หมดฤทธิ ์ ตำมควำมจำเป็ นแห่งกรณีได้ โดยไม่ตอ้ งชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน
ควำมในวรรคหนึ่งไม่ใช้บงั คับแก่บุคคลที่ได้ทรำบถึงสภำพอันตรำยแห่งของ
ทีข่ นส่งนัน้ แล้วเมื่อได้รบั มอบของ
มำตรำ ๑๙ แม้ว่ำ ผู้ต รำส่งจะได้ป ฏิบ ัติต ำมมำตรำ ๑๘ แล้ว แต่ ถ้ำ ปรำกฏ
ในภำยหลังว่ำของนัน้ เป็ น อัน ตรำย หรือเป็ น อัน ตรำยใกล้จะถึงแก่ ชีวิตหรือทรัพ ย์สิน
หรือจะเป็ นอันตรำยอย่ำงแน่ ชดั ผู้ประกอบกำรขนส่งต่ อเนื่องหรือบุคคลที่ทำกำรแทน
ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง อำจขนถ่ำยของนัน้ ออกจำกพำหนะทีข่ นส่ง ทำลำย หรือทำ
ให้ ห มดฤทธิต์ ำมควำมจ ำเป็ นแห่ ง กรณี ไ ด้ โดยไม่ ต้ อ งชดใช้ ค่ ำ สิน ไหมทดแทน
แต่ผปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องยังต้องรับผิดตำมส่วนของตนในกำรเฉลีย่ ควำมเสียหำย
ทัวไปหรื
่
อในกรณีทต่ี อ้ งรับผิดตำมมำตรำ ๒๐
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ส่วนที่ ๓
หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดของผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง
มำตรำ ๒๐ ภำยใต้บงั คับมำตรำ ๒๗ ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องต้ องรับผิด
เพื่อควำมเสียหำยอันเป็ นผลจำกกำรที่ของสูญหำย เสียหำยหรือส่งมอบชักช้ำ ถ้ำเหตุ
แห่งกำรสูญหำย เสียหำยหรือส่งมอบชักช้ำนัน้ ได้เกิดขึน้ ตัง้ แต่เวลำทีผ่ ปู้ ระกอบกำรขนส่ง
ต่อเนื่องรับมอบของจนถึงเวลำที่ได้ส่งมอบของนัน้ เว้นแต่ผปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง
จะพิสจู น์ได้ว่ำตนหรือลูกจ้ำง ตัวแทนของตนหรือบุคคลอื่นใดซึง่ ตนได้ใช้บริกำร เพื่อปฏิบตั ิ
ตำมสัญ ญำขนส่งต่ อ เนื่ อ งหลำยรูป แบบ ได้ใช้ม ำตรกำรทัง้ ปวงซึ่งจำเป็ น ต้องกระท ำ
เพื่อหลีกเลีย่ งเหตุแห่งกำรสูญหำย เสียหำยหรือส่งมอบชักช้ำรวมทัง้ ผลทีเ่ กิดขึน้ จำกเหตุนนั ้
ผู้ประกอบกำรขนส่ง ต่อเนื่องไม่ต้องรับผิดเพื่อควำมเสียหำยใด ๆ อันเป็ นผล
จำกกำรส่งมอบชักช้ำ เว้นแต่ผตู้ รำส่งจะได้แจ้งก่อนทีผ่ ปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจะรับ
มอบของว่ ำ หำกมีก ำรส่ ง มอบชัก ช้ำ ผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งจะต้ อ งรับ ผิด ใน
ควำมเสียหำยที่อ ำจเกิด ขึ้น และผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อ เนื่ องได้ยิน ยอมที่จ ะรับ ผิด ใน
ควำมเสียหำยทีอ่ ำจเกิดขึน้ ก่อนรับมอบของ
มำตรำ ๒๑ กำรส่งมอบชักช้ำ คือ
(๑) ในกรณี ท่ีมีกำรตกลงกำหนดเวลำส่งมอบไว้อย่ำงชัดแจ้ง ผู้ป ระกอบกำร
ขนส่งต่อเนื่องไม่ได้สง่ มอบของภำยในกำหนดเวลำนัน้
(๒) ในกรณีทไ่ี ม่มกี ำรตกลงกำหนดเวลำส่งมอบไว้ ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง
ไม่ได้ส่งมอบของภำยในกำหนดเวลำอันควรที่จะส่งมอบตำมหน้ำที่อนั พึงปฏิบตั ิ ทัง้ นี้
ให้คำนึงถึงพฤติกำรณ์แห่งกรณีประกอบด้วย
มำตรำ ๒๒ ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องมีหน้ำที่ต้องดำเนินกำรส่งมอบของ
ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้ ำ ใบตรำส่ ง ต่ อ เนื่ อ งเป็ นชนิ ด โอนให้ ก ัน ได้ ป ระเภทออกให้ แ ก่ ผู้ ถื อ
ให้ผปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องส่งมอบของแก่บุคคลซึง่ เวนคืนต้นฉบับใบตรำส่งต่อเนื่อง
ฉบับใดฉบับหนึ่ง
(๒) ถ้ำใบตรำส่งต่อเนื่องเป็ นชนิดโอนให้กนั ได้ประเภทออกให้แก่บุคคลเพื่อเขำสัง่
ให้ผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อ เนื่ อ งส่งมอบของแก่ บุ ค คลซึ่ งได้เวนคืน ต้น ฉบับ ใบตรำส่ง
ต่อเนื่องฉบับใดฉบับหนึ่ง ซึง่ ได้สลักหลังโดยชอบ
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(๓) ถ้ำใบตรำส่งต่อเนื่องเป็ นชนิดโอนให้กนั ได้ประเภทออกให้แก่บุคคลโดยนำม
ให้ผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อเนื่องส่งมอบของแก่บุคคลซึ่ งมีช่อื ระบุในใบตรำส่งต่ อเนื่อ ง
เมื่อได้มกี ำรพิสจู น์ถงึ ควำมถูกต้ องของตัวบุคคลและได้รบั กำรเวนคืนต้ นฉบับใบตรำส่ง
ต่อเนื่องฉบับใดฉบับหนึ่งจำกบุคคลดังกล่ำว แต่ถ้ำมีกำรโอนใบตรำส่งต่อเนื่องดังกล่ำว
ต่อไปเป็ นประเภทเพื่อเขำสังหรื
่ อโดยกำรสลักหลังลอยให้นำควำมใน (๒) มำใช้บงั คับ
(๔) ถ้ำใบตรำส่งต่ อ เนื่ องเป็ น ชนิ ด ห้ำมโอน ให้ผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อเนื่ อ ง
ส่งมอบของแก่บุคคลซึ่งมีช่อื เป็ นผู้รบั ตรำส่งในใบตรำส่งต่อเนื่องเมื่อได้พสิ ูจน์ ถึงควำม
ถูกต้องของตัวบุคคลนัน้ แล้ว
ในกรณี ท่ีไม่ มีก ำรออกเอกสำรใด ๆ ให้แ ก่ ผู้ต รำส่ง ให้ผู้ป ระกอบกำรขนส่ ง
ต่อเนื่องส่งมอบของแก่บุคคลตำมคำสังของผู
่
้ตรำส่ง หรือตำมคำสังของผู
่
้ได้มำซึ่งสิทธิ
ของผูต้ รำส่งหรือของผูร้ บั ตรำส่งตำมทีส่ ญ
ั ญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบระบุไว้
มำตรำ ๒๓ ในกรณีทห่ี ำตัวผูร้ บั ตรำส่งไม่พบหรือผูร้ บั ตรำส่งปฏิเสธไม่ยอมรับของ
ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องต้องบอกกล่ำวไปยังผูต้ รำส่งทันทีและถำมเอำคำสังจำกผู
่
ต้ รำส่ง
หำกมีพ ฤติ ก ำรณ์ ข ัด ขวำงไม่ ส ำมำรถจะบอกกล่ ำ วไปยัง ผู้ ต รำส่ ง ได้ ท ัน ที
หรือไม่อำจถำมเอำคำสังจำกผู
่
ต้ รำส่งได้ หรือผูต้ รำส่งละเลยไม่ส่งคำสังนั
่ น้ มำในเวลำอันควร
หรือส่งมำเป็ นค ำสังอั
่ น ไม่อำจปฏิบ ัติได้ หำกของนัน้ ได้พ้น จำกอำรักขำภำยใต้บงั คับ
กฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกรแล้วให้ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องมีสทิ ธินำของนัน้ ออกขำย
ทำลำย หรือจัดกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมควำมเหมำะสมและจำเป็ น
เมื่อได้จดั กำรตำมวรรคสองแล้ว ให้ผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อ เนื่ อ งบอกกล่ำ ว
แก่ผตู้ รำส่งโดยไม่ชกั ช้ำ เว้นแต่ไม่สำมำรถจะทำได้ ถ้ำผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องละเลย
ไม่บ อกกล่ำวแก่ ผู้ตรำส่ง ให้ผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อเนื่องรับ ผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำย
ทีเ่ กิดขึน้
ในกรณี ที่ ไ ด้ จ ั ด กำรกั บ ของตำมวรรคสองแล้ ว ได้ เ งิ น จ ำนวนเท่ ำใด
ให้ผู้ประกอบกำรขนส่งต่ อเนื่องมีสทิ ธิหกั เอำไว้เป็ นค่ำระวำง ค่ำอุปกรณ์ แห่งค่ำระวำง
และค่ำใช้จ่ำยอันเกิดขึน้ จำกกำรจัดกำรนัน้ ถ้ำยังมีเงินเหลือ ให้สง่ มอบแก่บุคคลซึง่ มีสทิ ธิ
จะได้เงิน นั น้ โดยพลัน หรือ ถ้ำ ส่งมอบไม่ ได้ ให้น ำไปฝำกไว้ ณ สำนั ก งำนวำงทรัพ ย์
แต่ถำ้ เงินยังขำดอยู่เท่ำใด ผูต้ รำส่งต้องรับผิดในส่วนทีข่ ำดนัน้
ในกรณี ที่ ไ ด้ ท ำลำยห รื อ จั ด กำรกั บ ของต ำม วรรคสองแล้ ว ไม่ ได้ เ งิ น
ให้ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องมีสทิ ธิเรียกค่ำใช้จ่ำยอันเกิดขึน้ จำกกำรจัดกำรดังกล่ำว
เอำกับผูต้ รำส่งได้
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มำตรำ ๒๔ เมื่อผูร้ บั ตรำส่งได้รบั ของหำกปรำกฏว่ำมีกำรสูญหำยบำงส่วนหรือ
เสีย หำยและถ้ ำ ผู้ร ับ ตรำส่ ง มิไ ด้ โต้ แ ย้ ง เป็ นหนั ง สือ แก่ ผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ ง
ถึงกำรสูญหำยหรือสภำพของควำมเสียหำยแห่งของทีไ่ ด้รบั นัน้ ให้สนั นิษฐำนไว้ก่อนว่ำ
ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องได้สง่ มอบของถูกต้องตำมทีร่ ะบุไว้ในใบตรำส่งต่อเนื่อง
ในกรณี ท่ีกำรสูญ หำยหรือเสียหำยไม่เห็นประจักษ์ ผู้รบั ตรำส่งมีสทิ ธิโต้แย้ง
เป็ นหนังสือภำยในหกวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ของนัน้
มำตรำ ๒๕ ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องต้องรับผิดเพื่อควำมเสียหำยในกำร
กระทำหรืองดเว้นกำรกระทำของลูกจ้ำงและตัวแทนของตน และของบุคคลอื่นซึง่ ตนได้ใช้
บริกำรเพื่อกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำรวมถึงลูกจ้ำงและตัวแทนของบุคคลอื่นนัน้ ซึง่ ได้กระทำ
ไปในทำงกำรที่จ้ำงหรือ ภำยในขอบอำนำจแห่ งกำรเป็ น ตัวแทนหรือ ในกิจกำรที่ได้ใช้
บริกำรนัน้
มำตรำ ๒๖ ในกรณีทไ่ี ด้ล่วงพ้นกำหนดเวลำส่งมอบของหรือกำหนดเวลำอันควร
ทีจ่ ะส่งมอบของ แล้วแต่กรณี ให้บุคคลผูม้ สี ทิ ธิรบั ของมีสทิ ธิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) รับของ
(๒) รับของและเรียกค่ำเสียหำยอันเป็ นผลมำจำกกำรส่งมอบชักช้ำ หรือ
(๓) ไม่รบั ของและเรียกค่ำเสียหำยอันเป็ นผลมำจำกกำรส่งมอบชักช้ำ
ในกรณี ท่ีก ำหนดเวลำส่ง มอบของหรือก ำหนดเวลำอัน ควรที่จะส่งมอบของ
ได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่ำเก้ำสิบวันนับแต่วนั ถึงกำหนดส่งมอบของ ให้ถอื ว่ ำของนัน้
ได้สญ
ู หำยโดยสิน้ เชิง บุคคลผูม้ สี ทิ ธิรบั ของมีสทิ ธิเรียกค่ำสินไหมทดแทนเสมือนว่ำของนัน้
ได้สญ
ู หำยโดยสิน้ เชิง เว้นแต่จะปรำกฏหลักฐำนแสดงให้เห็นว่ำของนัน้ ยังมิได้สญ
ู หำย
ในกรณีทผ่ี ปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องได้ชำระค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทน
แก่ผู้มีสทิ ธิรบั ของแล้ว ให้นำบทบัญ ญัติว่ำด้วยกำรรับช่วงสิท ธิแห่งประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์มำใช้บงั คับ
มำตรำ ๒๗ ผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งไม่ ต้ อ งรับ ผิ ด เพื่ อ กำรสู ญ หำย
เสียหำย หรือส่งมอบชักช้ำ ถ้ำพิสูจน์ ได้ว่ำกำรสูญหำย เสียหำย หรือส่งมอบชักช้ำนัน้
เกิดขึน้ หรือเป็ นผลจำก
(๑) เหตุสดุ วิสยั
(๒) กำรกระทำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อของผู้ตรำส่ง ผู้รบั ตรำส่ง ผู้แทน
หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่ำว
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(๓) กำรบรรจุหีบห่อ กำรทำเครื่องหมำย หรือกำรระบุจำนวนของที่บกพร่อง
หรือไม่เพียงพอ
(๔) กำรยกขน กำรบรรทุก กำรขนถ่ำย กำรเก็บรักษำของโดยผูต้ รำส่ง ผูร้ บั ตรำส่ง
ผูแ้ ทนหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่ำว
(๕) สภำพแห่งของนัน้ เองหรือควำมชำรุดบกพร่องทีแ่ ฝงอยู่ภำยในของนัน้
(๖) กำรนั ด หยุ ด งำน กำรปิ ดงำนงดจ้ ำ ง กำรผละงำน หรือ อุ ป สรรคหรือ
เหตุขดั ข้องในด้ำนแรงงำนด้วยประกำรใด ๆ
(๗) ในกรณี เป็ น ของที่ ข นส่ง ทำงทะเลหรือ น่ ำ นน้ ำภำยใน เมื่อ กำรสูญ หำย
เสียหำย หรือส่งมอบชักช้ำระหว่ำงกำรขนส่งเกิดขึน้ โดย
(ก) กำรกระท ำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อหรือควำมผิด พลำดในกำร
เดินเรือหรือในกำรบริหำรจัดกำรเรือไม่ว่ำจะเป็ นกำรกระทำของนำยเรือ คนประจำเรือ
ผูน้ ำร่อง หรือลูกจ้ำงของผูข้ นส่ง
(ข) อัค คีภัย เว้น แต่ อ ัค คีภัย นั น้ เกิด จำกควำมผิด หรือ อยู่ในควำมรู้เห็น
ของผูข้ นส่ง
อย่ ำงไรก็ต ำม ผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อ เนื่ อ งยังคงต้ อ งรับ ผิด ในกำรสูญ หำย
เสีย หำย หรือ ส่งมอบชัก ช้ำตำม (๗) อัน เป็ น ผลมำจำกเรือ ไม่ อ ยู่ในสภำพที่ สำมำรถ
เดินทะเลได้อย่ำงปลอดภัย เว้นแต่ ผู้ประกอบกำรขนส่งต่ อเนื่องจะพิ สูจน์ ให้เห็น ได้ว่ำ
ตนได้กระทำกำรตำมทีค่ วรจะต้องกระทำในฐำนะเช่นนัน้ เพื่อให้เรืออยู่ในสภำพดังกล่ำวแล้ว
เมื่อเริม่ ต้นกำรเดินทำง
ส่วนที่ ๔
ข้อจำกัดควำมรับผิดของผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องและกำรคิดค่ำเสียหำย
มำตรำ ๒๘ ภำยใต้บงั คับมำตรำ ๓๐ มำตรำ ๓๑ และมำตรำ ๓๒ ในกรณีทข่ี อง
ซึ่งผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อเนื่ องได้รบั มอบไว้สูญ หำยหรือ เสีย หำย ไม่ ว่ำทัง้ หมดหรือ
บำงส่วน ให้จำกัดควำมรับผิดของผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องไว้เพียงหกร้อยหกสิบหกจุด
หกเจ็ดหน่ วยสิทธิพเิ ศษถอนเงินต่อหนึ่งหน่ วยกำรขนส่ง หรือ สองหน่ วยสิทธิพเิ ศษถอน
เงินต่อหนึ่งกิโลกรัมของน้ำหนักทัง้ หมดแห่งของทีส่ ญ
ู หำยหรือเสียหำยแล้วแต่จำนวนเงิน
ใดจะมำกกว่ำ
ในกรณีทค่ี ำนวณรำคำค่ำเสียหำยได้ตำมมำตรำ ๓๔ และปรำกฏว่ำรำคำของนัน้
ต่ำกว่ำทีจ่ ำกัดควำมรับผิดไว้ตำมวรรคหนึ่ง ให้ถอื เอำตำมรำคำทีค่ ำนวณได้นนั ้
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ในกรณี ท่ผี ู้ประกอบกำรขนส่งต่ อเนื่องต้องรับ ผิดในควำมเสียหำยอันเป็ นผล
จำกกำรส่งมอบชักช้ำหรือควำมเสียหำยอันเกิดแต่ พฤติกำรณ์ พิเศษนอกเหนือไปจำก
ควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรสูญ หำยหรือเสียหำยในของที่ขนส่ง ให้จำกัดควำมรับผิด
ทัง้ หมดของผู้ป ระกอบกำรขนส่ง ต่ อ เนื่ อ งไว้เพีย งไม่ เกิ น ค่ ำ ระวำงตำมสัญ ญำขนส่ ง
ต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
ในกรณีทผ่ี ปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องต้องรับผิดทัง้ ตำมวรรคหนึ่งและวรรคสำม
ให้ จ ำกัด ควำมรับ ผิด โดยรวมของผู้ป ระกอบกำรขนส่ งต่ อ เนื่ อ งไว้ไม่ เกิน จ ำนวนเงิน
ทีก่ ำหนดตำมวรรคหนึ่ง
มำตรำ ๒๙ ในกรณีทม่ี กี ำรระบุจำนวนหน่ วยกำรขนส่งไว้ในใบตรำส่งต่อเนื่อง
ให้ถอื ว่ำของตำมใบตรำส่งต่อเนื่องนัน้ มีจำนวนหน่วยกำรขนส่งตำมทีร่ ะบุไว้ แต่ในกรณีท่ี
นำเอำสิน ค้ำซึ่งบรรจุ อยู่ในกระสอบ ชิ้น ถัง ตู้ ม้วน ลัง ลูก ห่ อ หีบ อัน หรือ หน่ วยที่
เรีย กชื่อ อย่ ำงอื่น มำรวมบรรจุไ ว้ในภำชนะขนส่งเดีย วกัน โดยมิได้ระบุ จำนวนหน่ ว ย
กำรขนส่งไว้ ให้ถอื ว่ำของทัง้ หมดทีร่ วมอยู่ในภำชนะขนส่งนัน้ เป็ นหนึ่งหน่วยกำรขนส่ง
ในกรณี ท่ีตัวภำชนะขนส่งซึ่งผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อเนื่ อ งไม่ ได้เป็ น เจ้ำของ
หรือผู้จดั หำได้สูญ หำยหรือเสียหำย ให้ถือว่ำภำชนะขนส่งนัน้ เป็ นหน่ วยกำรขนส่งอีก
หน่วยหนึ่งต่ำงหำกจำกของทีอ่ ยู่ในหรือบนภำชนะขนส่งนัน้
มำตรำ ๓๐ ในกรณีทต่ี ำมสัญญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบไม่ได้ระบุให้มกี ำร
ขนส่งทำงทะเลหรือกำรขนส่งในน่ ำนน้ ำภำยในรวมอยู่ด้วย ให้จำกัดควำมรับผิดของ
ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องไว้แปดจุดสำมสำมหน่ วยสิทธิพเิ ศษถอนเงินต่อหนึ่งกิโลกรัม
ของน้ำหนักทัง้ หมดแห่งของทีส่ ญ
ู หำยหรือเสียหำย
มำตรำ ๓๑ ในกรณี ท่ีป รำกฏชัดว่ ำ ของได้สูญ หำยหรือ เสีย หำยในระหว่ ำง
ช่วงหนึ่งช่วงใดของกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบและในช่วงนัน้ มีกฎหมำยภำยในของ
ประเทศที่ข องนัน้ ได้สูญ หำยหรือ เสีย หำยหรือ มี อ นุ สญ
ั ญำระหว่ำ งประเทศที่ก ำหนด
จำนวนเงินแห่งกำรจำกัดควำมรับผิดของผูข้ นส่งไว้เป็ นอย่ำงอื่น ให้กำรจำกัดควำมรับผิด
ของผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องสำหรับกำรสูญหำยหรือเสียหำยนัน้ เป็ นไปตำมทีก่ ำหนด
ไว้ในกฎหมำยภำยในหรืออนุสญ
ั ญำระหว่ำงประเทศดังกล่ำว
มำตรำ ๓๒ กำรจ ำกัด ควำมรับ ผิด ของผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งมิ ใ ห้
ใช้บงั คับแก่กรณี ดังต่อไปนี้
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(๑) ผู้ ต รำส่ ง ได้แ จ้ง สภำพและรำคำแห่ ง ของไว้ก่ อ นที่ผู้ป ระกอบกำรขนส่ ง
ต่ อ เนื่ อ งจะรับ มอบของและผู้ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งได้ จ ดแจ้ง สภำพและรำคำ
แห่งของนัน้ ไว้ในใบตรำส่งต่อเนื่องแล้ว
(๒) กำรสูญ หำย เสีย หำย หรือ ส่งมอบชัก ช้ำที่เกิด ขึ้น นั น้ เป็ น ผลจำกกำรที่
ผู้ป ระกอบกำรขนส่ง ต่ อ เนื่ อ ง ลูก จ้ำ ง ตัว แทน หรื อ บุ ค คลอื่น ที่ผู้ป ระกอบกำรขนส่ ง
ต่อเนื่องได้ใช้บริกำรในกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำกระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรโดยจงใจ
ที่จะให้เกิดกำรสูญ หำย เสียหำย หรือส่งมอบชักช้ำหรื อโดยละเลยไม่เอำใจใส่ทงั ้ ที่รวู้ ่ำ
กำรสูญหำย เสียหำย หรือส่งมอบชักช้ำนัน้ อำจเกิดขึน้ ได้
มำตรำ ๓๓ ภำยใต้บงั คับมำตรำ ๓๒ ในกรณี ท่มี ีกำรใช้สทิ ธิเรียกร้องต่ อทัง้
ผู้ประกอบกำรขนส่งต่ อเนื่ องและลูกจ้ำง ตัวแทน และบุคคลอื่นที่ผู้ประกอบกำรขนส่ง
ต่อเนื่องได้ใช้บริกำรในกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ ให้จำกัดควำม
รับ ผิด ของบุ ค คลทัง้ หมดดัง กล่ ำ ว รวมกัน แล้ว ไม่ เกิน จ ำนวนควำมรับ ผิด ที่ระบุ ไ ว้ใน
มำตรำ ๒๘ มำตรำ ๓๐ หรือมำตรำ ๓๑ แล้วแต่กรณี
มำตรำ ๓๔ ในกรณีท่ขี องสูญหำยหรือเสียหำย ให้คำนวณค่ำเสียหำยเท่ำกับ
รำคำที่ข องนั น้ จะพึงมี ณ สถำนที่แ ละเวลำที่ส่ ง มอบแก่ ผู้ร ั บ ตรำส่ง หรือ ณ สถำนที่
และเวลำอันควรจะได้สง่ มอบแก่ผรู้ บั ตรำส่งตำมสัญญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
กำรคำนวณรำคำของตำมวรรคหนึ่ง ให้คำนวณตำมรำคำตลำดซื้อขำยสินค้ำ
ล่วงหน้ำ หำกไม่มรี ำคำดังกล่ำว ให้คำนวณตำมรำคำท้องตลำดในขณะนัน้ แต่ถ้ำไม่มที งั ้
รำคำตลำดซือ้ ขำยสินค้ำล่วงหน้ำและรำคำท้องตลำด ให้คำนวณตำมรำคำปกติแห่งของ
ชนิดเดียวกันและคุณภำพเท่ำเทียมกัน
ในกรณีทร่ี ำคำทีค่ ำนวณได้ตำมวรรคสองต่ ำกว่ำทีแ่ สดงไว้ในใบตรำส่งต่อเนื่อง
ให้ผปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องรับผิดเพียงเท่ำรำคำที่คำนวณได้นัน้ แต่ถ้ำรำคำสูงกว่ำ
ให้ผปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องรับผิดเพียงเท่ำรำคำทีแ่ สดงไว้ในใบตรำส่งต่อเนื่อง
มำตรำ ๓๕ เพื่อประโยชน์ แก่กำรคำนวณควำมรับผิดตำมพระรำชบัญ ญัติน้ี
กำรแปลงหน่ วยสิทธิพเิ ศษถอนเงินให้เป็ นสกุลเงินบำท ให้คำนวณ ณ เวลำอันเป็ นฐำน
ของกำรค ำนวณค่ ำ เสีย หำยตำมมำตรำ ๓๔ โดยใช้ อ ัต รำแลกเปลี่ย นตำมประกำศ
ของธนำคำรแห่งประเทศไทย
มำตรำ ๓๖ คู่สญ
ั ญำอำจตกลงกำหนดจำนวนเงินแห่งกำรจำกัดควำมรับผิด
ของผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องให้มำกกว่ำทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในส่วนนี้กไ็ ด้
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ส่วนที่ ๕
กำรใช้สทิ ธิเรียกร้อง

มำตรำ ๓๗ ควำมในหมวดนี้ ใ ห้ ใ ช้ บ ั ง คั บ แก่ ก ำรใช้ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งต่ อ
ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องไม่ว่ำกำรเรียกร้องนัน้ จะมีมูลกรณีจำกสัญญำขนส่งต่อเนื่อง
หลำยรูป แบบหรือ ละเมิด และให้ใช้บ ัง คับ ตลอดถึงกำรที่ใช้สิท ธิเรีย กร้อ งต่ อ ลู ก จ้ำ ง
ตัวแทน หรือบุคคลอื่นทีผ่ ปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องได้ใช้บริกำรในกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำ
ขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
มำตรำ ๓๘ สิทธิเรียกร้องใด ๆ อันเกิดจำกกำรขนส่งต่ อเนื่องหลำยรูปแบบ
ไม่ ว่ำจะมีมูลกรณี จำกสัญ ญำขนส่งต่ อ เนื่ องหลำยรูป แบบหรือ ละเมิด ถ้ำมิได้ฟ้ อ งคดี
ต่อศำลหรือเสนอข้อพิพำทให้อนุ ญำโตตุลำกำรตำมควำมในหมวด ๓ เพื่อชี้ขำดภำยใน
เก้ำเดือนนับแต่วนั ทีผ่ ู้ประกอบกำรขนส่ง ต่อเนื่องได้ส่งมอบของ หรือควรจะส่งมอบของ
ให้เป็ นอันขำดอำยุควำม
ภำยในอำยุควำมตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำฝ่ ำยทีถ่ ูกเรียกร้องยินยอมโดยทำเป็ นหนังสือ
ลงลำยมือชื่อฝ่ ำยทีถ่ ูกเรียกร้องว่ำจะไม่ยกอำยุควำมขึน้ เป็ นข้อต่อสูใ้ นกรณีทฝ่ี ่ ำยทีม่ ีสทิ ธิ
เรียกร้องฟ้ องคดีต่อศำลหรือเสนอข้อพิ พำทให้อนุ ญำโตตุ ลำกำร ควำมยินยอมนี้ให้ใ ช้
บังคับได้ แต่ทงั ้ นี้ จะต้องไม่เกินสองปี นับแต่วนั ทีผ่ ปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องได้ส่งมอบ
ของหรือควรจะส่งมอบของ
ในกรณีฝ่ำยที่ถูกเรียกร้องยินยอมขยำยระยะเวลำในกำรใช้สทิ ธิเรียกร้องให้ แก่
ฝ่ ำยทีม่ สี ทิ ธิเรียกร้องโดยทำเป็ นหนังสือลงลำยมือชื่อฝ่ ำยทีถ่ ูกเรียกร้อง ให้ถอื ว่ำเป็ นกำร
ให้ค วำมยิน ยอมว่ ำ จะไม่ ย กอำยุ ค วำมขึ้น เป็ น ข้อ ต่ อ สู้แ ละให้ มีผ ลเช่ น เดีย วกับ กรณี
ตำมวรรคสอง
หมวด ๒
กำรควบคุมกำรประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
มำตรำ ๓๙ ห้ำมมิให้ผู้ใดประกอบกำรขนส่งต่ อ เนื่ องหลำยรูป แบบ เว้ น แต่
จะเป็ นผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
(๑) ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องทีไ่ ด้จดทะเบียนตำมมำตรำ ๔๑

๒๗๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๒) ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องทีไ่ ด้จดทะเบียนในต่ำงประเทศทีป่ ระเทศไทย
รับ รองโดยสนธิสญ
ั ญำหรือ ควำมตกลงระหว่ ำงประเทศที่ไ ด้จ ดแจ้งต่ อ นำยทะเบีย น
ตำมมำตรำ ๔๕ หรือ
(๓) ผู้ประกอบกำรขนส่งหรือขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบในต่ำงประเทศที่ได้
ตัง้ ตัวแทนตำมมำตรำ ๔๘
มำตรำ ๔๐ ผูท้ จ่ี ะเป็ นผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑)
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นบริษัท จำกัดหรือ บริษัทมหำชนจำกัดซึ่งจัดตั ง้ ขึ้น ตำมกฎหมำยไทย
และมีสำนักงำนใหญ่ตงั ้ อยู่ในรำชอำณำจักร
(๒) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่ำแปดหมื่นหน่วยสิทธิพเิ ศษถอนเงิน
มำตรำ ๔๑ ผูใ้ ดประสงค์จะขอจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ให้ย่นื คำขอโดย
แสดงหลักฐำนกำรมีคุณสมบัติตำมมำตรำ ๔๐ และกำรมีหลักประกันสำหรับควำมรับผิด
ตำมสัญญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบหรือสำหรับควำมเสีย่ งอื่นใดจำกสัญญำทีท่ ำขึน้
หำกนำยทะเบีย นเห็น ว่ ำผู้ย่ืน คำขอจดทะเบียนมีคุ ณ สมบัติและหลักประกัน
ตำมวรรคหนึ่ง ให้นำยทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบทะเบียนภำยในสีส่ บิ ห้ำวันนับแต่
วันทีไ่ ด้รบั คำขอจดทะเบียน
กำรยื่น คำขอจดทะเบียน กำรจดทะเบียนและกำรออกใบทะเบีย นให้เป็ น ไป
ตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
ถ้ำนำยทะเบียนเห็นว่ำไม่อำจรับจดทะเบียนได้เนื่องจำกผูย้ ่นื คำขอจดทะเบียน
มีคุณสมบัตหิ รือหลักประกันไม่ถูกต้อง ให้นำยทะเบียนแจ้งเป็ นหนังสือให้ผยู้ ่นื คำขอทรำบ
โดยมิชกั ช้ำแต่ตอ้ งไม่เกินยีส่ บิ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำขอ
ในกำรรับจดทะเบียนผู้ประกอบกำรขนส่งต่ อเนื่อง นำยทะเบียนอำจกำหนด
เงื่อ นไขเกี่ย วกับ กำรประกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลำยรู ป แบบไว้ใ นใบทะเบีย นได้
ตำมควำมจำเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของพระรำชบัญญัตนิ ้ี
มำตรำ ๔๒ ใบทะเบี ย นของผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ องจดทะเบี ย น
ตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ให้มอี ำยุหำ้ ปี นบั แต่วนั ทีอ่ อกใบทะเบียน
ผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อเนื่องจดทะเบียนซึ่งประสงค์จะขอต่ ออำยุใบทะเบียน
จะต้องยื่นคำขอก่อนใบทะเบียนสิน้ อำยุไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน
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เมื่อได้ย่นื คำขอตำมวรรคสองแล้ว ให้ ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบีย น
ประกอบกำรขนส่งต่ อเนื่องหลำยรู ปแบบต่อไปได้จนกว่ำนำยทะเบียนจะสังไม่
่ อนุ ญำต
ให้ต่ออำยุใบทะเบียนนัน้
กำรขอต่ อ อำยุ ใบทะเบี ย นให้ เป็ นไปตำมหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ำรที่ก ำหนด
ในกฎกระทรวง
มำตรำ ๔๓ ผู้ป ระกอบกำรขนส่ งต่ อ เนื่ อ งจดทะเบีย นตำมมำตรำ ๓๙ (๑)
จะต้อ งดำรงหลัก ประกัน สำหรับ ควำมรับ ผิด ตำมสัญ ญำขนส่งต่ อ เนื่ อ งหลำยรูป แบบ
หรือสำหรับควำมเสีย่ งอื่นใดตำมสัญญำที่ทำขึน้ และดำรงสินทรัพย์ขนั ้ ต่ ำไว้ไม่น้อยกว่ำ
แปดหมื่น หน่ ว ยสิท ธิพิเศษถอนเงิน ตลอดระยะเวลำที่ป ระกอบกิจ กำรขนส่งต่ อ เนื่ อ ง
หลำยรูปแบบ
หลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ำหนด จ ำนวน ชนิ ด ขนำด และเงื่อ นไขในกำรด ำรง
หลักประกันและสินทรัพย์ตำมวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีทผ่ี ปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ประกอบ
กิจกำรในฐำนะตัวแทนตำมมำตรำ ๓๙ (๒) หรือ (๓) จะต้องดำรงหลักประกันสำหรับ
ควำมรับ ผิ ด ตำมสัญ ญำขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลำยรู ป แบบหรือ ส ำหรับ ควำมเสี่ย งอื่ น ใด
ตำมสัญญำทีท่ ำขึน้ โดยรวมถึงกิจกำรทีก่ ระทำในฐำนะทีเ่ ป็ นตัวแทนด้วย
มำตรำ ๔๔ ผู้ป ระกอบกำรขนส่ง ต่ อ เนื่ อ งจดทะเบีย นตำมมำตรำ ๓๙ (๑)
ทีป่ ระสงค์จะตัง้ สำขำในกำรประกอบกิจกำร ให้ขออนุ ญำตต่อนำยทะเบียน นำยทะเบียน
จะอนุญำตโดยมีเงื่อนไขเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูใ้ ช้บริกำรก็ได้
กำรขอรับใบอนุ ญ ำตตัง้ สำขำและกำรออกใบอนุ ญ ำตตัง้ สำขำตำมวรรคหนึ่ ง
ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
มำตรำ ๔๕ ผู้ ป ระกอบกำรขนส่ง ต่ อ เนื่ อ งที่ไ ด้จ ดทะเบีย นในต่ ำ งประเทศ
ทีป่ ระเทศไทยรับรองโดยสนธิสญ
ั ญำหรือควำมตกลงระหว่ำงประเทศตำมมำตรำ ๓๙ (๒)
ที่ประสงค์จะประกอบกิจกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบในรำชอำณำจักร ให้ย่นื คำขอ
จดแจ้งต่อนำยทะเบียนโดยแสดงหลักฐำนกำรจดทะเบียนในต่ำงประเทศที่ประเทศไทย
รับ รองโดยสนธิ ส ัญ ญำหรือ ควำมตกลงระหว่ ำ งประเทศพร้อ มทั ง้ ตั ง้ ตั ว แทนหรือ
ตัง้ สำนักงำนสำขำในรำชอำณำจักร
หำกนำยทะเบียนเห็นว่ำผูย้ ่นื คำขอจดแจ้งแสดงหลักฐำนถูกต้อง ให้นำยทะเบียน
รับจดแจ้งและออกใบจดแจ้งภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำขอจดแจ้ง
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กำรยื่น ค ำขอจดแจ้ ง กำรจดแจ้ ง กำรออกใบจดแจ้ ง กำรตั ง้ ตั ว แทนและ
สำนักงำนสำขำ ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
ถ้ำนำยทะเบีย นเห็นว่ำไม่อ ำจรับจดแจ้งได้เนื่องจำกผู้ย่นื คำขอจดแจ้งแสดง
หลักฐำนไม่ ครบถ้วน ให้นำยทะเบียนแจ้งเป็ นหนังสือให้ผู้ย่นื คำขอทรำบโดยมิชกั ช้ำ
แต่ตอ้ งไม่เกินสิบห้ำวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำขอ
ในกำรรับจดแจ้งตำมวรรคหนึ่ง นำยทะเบียนอำจกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับกำร
ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบไว้ในใบจดแจ้งได้ตำมควำมจำเป็ นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
มำตรำ ๔๖ ใบจดแจ้ง ของผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งจดทะเบีย นตำม
มำตรำ ๓๙ (๒) ให้มอี ำยุตำมที่ได้จดทะเบียนในต่ำงประเทศแต่ไม่เกินสองปี นับแต่วนั ที่
ออกใบจดแจ้ง
ผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อ เนื่ อ งจดทะเบีย นซึ่งประสงค์จ ะขอต่ อ อำยุ ใบจดแจ้ง
จะต้ อ งยื่ น ค ำขอเสี ย ก่ อ นใบจดแจ้ ง สิ้ น อำยุ ไ ม่ น้ อยกว่ ำ สำมสิ บ วั น และให้ น ำ
มำตรำ ๔๒ วรรคสำมและวรรคสี่ มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
มำตรำ ๔๗ ตั ว แทนของผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งจดทะเบี ย นตำม
มำตรำ ๓๙ (๒) จะต้องมีคุณสมบัตอิ ย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) หรือ
(๒) เป็ นบริษทั จำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัดทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยไทยโดยมี
วัตถุประสงค์ในกำรประกอบกิจกำรขนส่ง หรือเป็ นนำยหน้ำ ตัวแทนหรือตัวแทนค้ำต่ำง
ในกิจกำรขนส่ง
ตัวแทนตำม (๒) จะต้องดำรงหลักประกันสำหรับควำมรับผิดของตัวกำรตำม
สัญญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบหรือสำหรับควำมเสีย่ งอื่นใดจำกสัญญำทีท่ ำขึน้
มำตรำ ๔ ๘ ผู้ ป ระกอบ กำรขนส่ ง ห รื อ ขนส่ ง ต่ อเนื่ องห ลำยรู ป แบ บ
ในต่ ำงประเทศตำมมำตรำ ๓๙ (๓) ที่ประสงค์จะประกอบกิจกำรขนส่งต่ อเนื่องหลำย
รูปแบบในรำชอำณำจักร ให้ย่นื คำขอจดทะเบียนกำรตัง้ ตัวแทนต่อนำยทะเบียนโดยแสดง
หลัก ฐำนกำรจดทะเบี ย นในต่ ำ งประเทศพร้ อ มทั ง้ แสดงหลัก ฐำนเกี่ ย วกับ กำรตั ง้
ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) เป็ นตัวแทนในรำชอำณำจักร
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หำกนำยทะเบี ย นเห็ น ว่ ำ ผู้ ย่ื น ค ำขอจดทะเบี ย นแสดงหลั ก ฐำนถู ก ต้ อ ง
ให้นำยทะเบียนรับจดทะเบียนกำรตัง้ ตัวแทนและออกใบทะเบียนกำรเป็ นตัวแทนภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำขอจดทะเบียน
กำรยื่นคำขอจดทะเบียนกำรตัง้ ตัวแทน กำรจดทะเบียนกำรตัง้ ตัวแทน กำรออก
ใบทะเบียนกำรเป็ นตัวแทนและกำรรับเป็ นตัวแทน ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำร
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
ถ้ำนำยทะเบียนเห็นว่ำไม่อำจรับจดทะเบียนกำรตัง้ ตัวแทนได้เนื่องจำกผูย้ ่นื คำขอ
จดทะเบียนแสดงหลักฐำนไม่ครบถ้วน ให้นำยทะเบียนแจ้งเป็ นหนังสือให้ผยู้ ่นื คำขอทรำบ
โดยมิชกั ช้ำแต่ตอ้ งไม่เกินสิบห้ำวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำขอ
ในกำรรับจดทะเบียนกำรตัง้ ตัวแทนตำมวรรคหนึ่ง นำยทะเบียนอำจกำหนด
เงื่อ นไขเกี่ย วกับ กำรประกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลำยรู ป แบบไว้ใ นใบทะเบีย นได้
ตำมควำมจำเป็ นเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของพระรำชบัญญัตนิ ้ี
มำตรำ ๔๙ ใบทะเบีย นกำรเป็ น ตัว แทนของผู้ป ระกอบกำรขนส่ง ต่ อ เนื่ อ ง
จดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๓) ให้มอี ำยุตำมอำยุของสัญญำกำรตัง้ ตัวแทนแต่ไม่เกินสองปี
นับแต่วนั ทีอ่ อกใบทะเบียน
ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนซึง่ ประสงค์จะขอต่ออำยุใบทะเบียนจะต้อง
ยื่นคำขอก่อนใบทะเบียนสิ้นอำยุ ไม่น้ อยกว่ำสำมสิบวัน และให้นำมำตรำ ๔๒ วรรคสำม
และวรรคสีม่ ำใช้บงั คับโดยอนุโลม๒
มำตรำ ๕๐ ตั ว แทนของผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งจดทะเบี ย นตำม
มำตรำ ๓๙ (๒) และ (๓) จะต้องร่วมรับผิดกับผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน
เพื่ อ ควำมเสีย หำยใด ๆ ที่ เกิ ด จำกกำรผิ ด สัญ ญำหรือ กำรละเมิ ด แก่ ผู้ ต รำส่ ง หรือ
ผูร้ บั ตรำส่งหรือบุคคลอื่นในรำชอำณำจักร
๒ ในกำรต่ออำยุใบทะเบียนของผูป
้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๓) นัน้

พระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบฯ มิได้กำหนดให้ใบทะเบียนกำรเป็ นตัวแทนมีอำยุต่อไป
อีกเพียงใด กำรพิจำรณำต่ออำยุใบทะเบียนนัน้ จึงต้องพิจำรณำจำกอำยุของใบทะเบียนกำรเป็ นตัวแทน
ทีก่ ำหนดไว้ในมำตรำ ๔๙ วรรคหนึ่ง ประกอบกับไม่มบี ทบัญญัติใดให้อำนำจนำยทะเบียนในกำรพิจำรณำ
ต่ อ อำยุ ข องใบทะเบีย นกำรเป็ นตัว แทนให้ ส ัน้ กว่ ำ ที่ก ำหนดในมำตรำ ๔๙ วรรคหนึ่ ง ได้ ดัง นั ้น
เมือ่ ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำสัญญำกำรตัง้ ตัวแทนยังคงมีระยะเวลำเกินกว่ำสองปี นำยทะเบียนจึงต้องต่ออำยุ
ใบทะเบียนกำรเป็ นตัวแทนต่อไปอีกเป็ นเวลำ ๒ ปี ตำมเพดำนขัน้ สูงทีก่ ำหนดไว้ในมำตรำ ๔๙ วรรคหนึ่ง
(ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๕๖/๒๕๕๖)
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มำตรำ ๕๑ ในกรณี ท่ีน ำยทะเบีย นมีค ำสัง่ ไม่ รบั จดทะเบีย น ไม่ รบั จดแจ้ง
ไม่ออกใบทะเบียนตำมมำตรำ ๔๑ มำตรำ ๔๕ หรือมำตรำ ๔๘ ไม่ออกใบแทนใบทะเบียน
ตำมมำตรำ ๕๕ หรือไม่อนุ ญำตให้ต่ออำยุใบทะเบียนตำมมำตรำ ๔๒ มำตรำ ๔๖ หรือ
มำตรำ ๔๙ ผู้ย่นื คำขอมีสทิ ธิอุทธรณ์ คำสังดั
่ งกล่ำวต่ อ รัฐมนตรีได้ โดยทำเป็ นหนั งสือ
ยื่นต่อนำยทะเบียนภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งคำสังจำกนำยทะเบี
่
ยน
ให้รฐั มนตรีวินิจฉัยค ำอุท ธรณ์ ให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้ อุทธรณ์ ท รำบภำยใน
สีส่ บิ ห้ำวันนับแต่วนั ทีน่ ำยทะเบียนได้รบั คำอุทธรณ์
มำตรำ ๕๒ ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนจะต้องส่งรำยงำนเกีย่ วกับ
กำรประกอบกำรต่ อนำยทะเบีย นตำมแบบ หลักเกณฑ์ และระยะเวลำที่นำยทะเบีย น
ประกำศกำหนด
มำตรำ ๕๓ ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนต้องแสดงใบทะเบียนไว้ใน
ทีเ่ ปิ ดเผย ณ ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่หรือสำนักงำนสำขำ
มำตรำ ๕๔ ตั ว แทนของผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งจดทะเบี ย นตำม
มำตรำ ๓๙ (๒) และ (๓) ต้องแสดงเอกสำรสำคัญเกีย่ วกับกำรประกอบกำรของผูท้ ่เี ป็ น
ตัวกำรตำมทีน่ ำยทะเบียนกำหนดไว้ในทีเ่ ปิ ดเผย ณ ทีต่ งั ้ สำนักงำนของตัวแทน
มำตรำ ๕๕ ในกรณีท่ใี บทะเบียนสูญหำย ถูกทำลำยหรือชำรุดในสำระสำคัญ
ให้ผปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนยื่นคำขอรับใบแทนใบทะเบียนต่อนำยทะเบียน
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ทรำบถึงกำรสูญหำย ถูกทำลำย หรือชำรุดดังกล่ำว
กำรขอรับ ใบแทนใบทะเบียนและกำรออกใบแทนใบทะเบีย นตำมวรรคหนึ่ ง
ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
มำตรำ ๕๖ ในกรณีทม่ี กี ำรย้ำยสำนักงำนใหญ่หรือสำนักงำนสำขำ หรือมีกำร
เปลี่ยนแปลงสำระสำคัญในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรำยกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดในใบทะเบียน
ให้ผปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนแจ้งแก่นำยทะเบียนภำยในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีม่ ี
กำรเปลีย่ นแปลง และให้นำยทะเบียนหมำยเหตุกำรเปลีย่ นแปลงนัน้ ไว้ในใบทะเบียน
มำตรำ ๕๗ เมื่อปรำกฏว่ำผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนผูใ้ ด
(๑) ไม่ดำรงหลักประกันสำหรับควำมรับผิดหรือควำมเสี่ยงอื่นใดตำมสัญ ญำ
ขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ หรือไม่ดำรงสินทรัพย์ขนั ้ ต่ ำไว้ไม่น้อยกว่ำแปดหมื่นหน่ วย
สิทธิพเิ ศษถอนเงินตลอดระยะเวลำทีป่ ระกอบกิจกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
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(๒) ฝ่ ำฝื น เงื่อ นไขที่ก ำหนดไว้ใ นใบทะเบีย นที่ร ะบุ ว่ ำ เป็ นเงื่อ นไขอัน เป็ น
สำระสำคัญ
(๓) ไม่สง่ หรือส่งรำยงำนไม่ถูกต้องหรือไม่มรี ำยกำรครบถ้วนตำมมำตรำ ๕๒
(๔) ไม่อำนวยควำมสะดวกหรือช่วยเหลือตำมสมควร ในกำรปฏิบตั ิกำรของ
นำยทะเบียนและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ให้นำยทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ภำยในเวลำอันสมควร
ถ้ำ ผู้ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งจดทะเบีย นไม่ ป ฏิบ ัติต ำมที่น ำยทะเบีย นมี
หนังสือแจ้งตำมวรรคหนึ่ง โดยไม่ มเี หตุอนั สมควร ให้นำยทะเบียนมีอำนำจสังระงั
่ บกำร
ประกอบธุ ร กิ จ กำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลำยรู ป แบบเป็ นกำรชัว่ ครำวได้ ใ นระยะเวลำ
ทีเ่ ห็นสมควรแต่ตอ้ งไม่เกินหกสิบวันนับแต่วนั ทีม่ คี ำสัง่
มำตรำ ๕๘ นอกจำกกรณี ท่ีกำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบตั ิรำชกำร
ทำงปกครอง นำยทะเบียนมีอำนำจเพิกถอนใบทะเบียน เมื่อปรำกฏข้อเท็จจริงอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใด ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อ เนื่ องจดทะเบีย นให้ข้อมูลเท็จหรือ กระท ำฉ้ อ ฉล
เพื่อให้ได้รบั จดทะเบียน
(๒) นำยทะเบียนมีคำสังให้
่ ระงับ กำรประกอบธุรกิจกำรขนส่ง ต่ อเนื่อ งหลำย
รูป แบบเป็ นกำรชัวครำวตำมมำตรำ
่
๕๗ วรรคสอง และผู้ประกอบกำรขนส่งต่ อเนื่อ ง
จดทะเบียนไม่ดำเนินกำรให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำทีน่ ำยทะเบียนกำหนดเกินกว่ำหนึ่ง
ครัง้ ในรอบปี
(๓) ผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ องจดทะเบี ย นไม่ ป ฏิ บ ั ติ ต ำมค ำสัง่ ของ
นำยทะเบีย น หรือตำมค ำสัง่ ของเจ้ำ หน้ ำที่อ่ืน ที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยที่ให้น ำของที่
เป็ นอันตรำยซึ่งหำผู้รบั ไม่ได้ หรือของผิดกฎหมำยไปส่งคืนให้แก่ผู้ตรำส่ง รวมทัง้ ชำระ
ค่ำใช้จ่ำยอันเกิดจำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
มำตรำ ๕๙ ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนซึง่ นำยทะเบียนมีคำสังให้
่
ระงับ กำรประกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลำยรู ป แบบหรือ ให้ เ พิ ก ถอนใบทะเบี ย น
มีสทิ ธิอุทธรณ์คำสังดั
่ งกล่ำวต่อรัฐมนตรีได้โดยทำเป็ นหนังสือยื่นต่อนำยทะเบียนภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งคำสังจำกนำยทะเบี
่
ยน
กำรอุ ท ธรณ์ ไม่ เป็ น กำรทุ เลำกำรบั ง คับ ตำมค ำสังของนำยทะเบี
่
ย น เว้น แต่
รัฐมนตรีจะสังให้
่ ทุเลำกำรบังคับ
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ในระหว่ำงทีร่ ฐั มนตรีพจิ ำรณำคำอุทธรณ์ ห้ำมมิให้ผปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง
จดทะเบียนตำมวรรคหนึ่งประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบต่อไป เว้นแต่จะเป็ น
กำรประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบทีเ่ ป็ นกำรประกอบกำรตำมสัญญำทีไ่ ด้ทำขึน้
ก่อนได้รบั แจ้งคำสังจำกนำยทะเบี
่
ยน
ให้รฐั มนตรีวินิจฉัยค ำอุท ธรณ์ ให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ ท รำบภำยใน
สีส่ บิ ห้ำวันนับแต่วนั ทีน่ ำยทะเบียนได้รบั คำอุทธรณ์
มำตรำ ๖๐ ภำยใต้บงั คับมำตรำ ๕๙ วรรคสอง ให้ผปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง
จดทะเบียนซึง่ ถูกเพิกถอนใบทะเบียนส่งคืนใบทะเบียนต่อนำยทะเบียนภำยในสำมสิบวัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งคำสังเพิ
่ กถอนใบทะเบียน
มำตรำ ๖๑ ผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งจดทะเบี ย นซึ่ ง ประสงค์ จ ะเลิ ก
ประกอบกำรต้องแจ้งควำมประสงค์ดงั กล่ำวเป็ นหนังสือให้นำยทะเบียนทรำบล่วงหน้ ำ
ไม่น้อยกว่ำเก้ำสิบวันก่อนวันทีเ่ ลิกประกอบกำร
เมื่อบอกเลิกประกอบกำรตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้ทำกำรประกอบกำรตำมสัญญำ
ที่ ไ ด้ ท ำขึ้น ก่ อ นบอกเลิก ประกอบกำรต่ อ ไปแต่ มิ ใ ห้ เ กิน สำมเดื อ น นั บ แต่ ว ัน ที่ เลิ ก
ประกอบกำร
ให้ผู้ประกอบกำรขนส่งต่ อเนื่องจดทะเบียนตำมวรรคหนึ่ ง ส่งคืนใบทะเบีย น
ต่อนำยทะเบียนภำยในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีเ่ ลิกประกอบกำร
มำตรำ ๖๒ นำยทะเบี ย นมีอ ำนำจควบคุ ม ดู แ ลบรรดำกิ จ กำรที่ เกี่ย วกับ
กำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบและแต่งตัง้ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพื่อปฏิบตั ิกำรให้เป็ นไป
ตำมควำมในพระรำชบัญญัตนิ ้ี
ในกำรปฏิบตั กิ ำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี ให้นำยทะเบียนและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
มีอำนำจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้ำไปในสถำนทีด่ ำเนินกำรของผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อ เนื่องจดทะเบียนใน
ระหว่ ำงเวลำท ำงำนตำมปกติ เพื่อ ทรำบข้ อ เท็จ จริงและตรวจสอบบัญ ชีแ ละเอกสำร
ทีเ่ กีย่ วกับกำรประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
(๒) เรียกผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน ผูจ้ ดั กำร พนักงำนและลูกจ้ำง
ตัวแทนและลูกจ้ำงของตัวแทนของผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนมำให้ถ้อยคำ
หรือสังให้
่ ย่นื คำชีแ้ จงแสดงข้อเท็จจริง
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(๓) สังให้
่ ผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อ เนื่ อ งจดทะเบีย นดำเนิ น กำรน ำของที่เป็ น
อันตรำยซึง่ หำผูร้ บั ไม่ได้หรือซึง่ เป็ นของผิดกฎหมำยไปส่งคืนให้แ ก่ผตู้ รำส่ง รวมทัง้ สังให้
่
ชำระค่ำใช้จ่ำยอันเกิดจำกกำรดำเนินกำรนัน้ ทัง้ นี้ ภำยใต้บงั คับแห่งกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง
มำตรำ ๖๓ ในกำรปฏิ บ ัติ ก ำรของนำยทะเบี ย นหรือ พนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่
ตำมมำตรำ ๖๒ วรรคสอง ให้บุคคลที่เกีย่ วข้องซึ่งอยู่ในสถำนที่นัน้ อำนวยควำมสะดวก
หรือช่วยเหลือตำมสมควร
มำตรำ ๖๔ ในกำรปฏิบตั ิห น้ ำที่ต ำมพระรำชบัญ ญัติน้ี ให้นำยทะเบียนและ
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีเ่ ป็ นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
หมวด ๓
กำรระงับข้อพิพำท
มำตรำ ๖๕ คู่สญ
ั ญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบอำจตกลงกันให้ศำลในประเทศใด
ประเทศหนึ่งที่มเี ขตอำนำจพิจำรณำคดีแพ่งที่มมี ูลกรณีจำกสัญญำขนส่งต่อเนื่องหลำย
รูปแบบหรือละเมิดตำมกฎหมำยของประเทศนัน้ เป็ นศำลทีม่ อี ำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดี
โดยระบุไว้ในใบตรำส่งต่อเนื่องหรือสัญญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบก็ได้
ในกรณี ท่ีมิได้มีกำรระบุ ศำลในกำรฟ้ องคดีแพ่ งที่มีมูลกรณี จำกสัญ ญำขนส่ง
ต่ อ เนื่ อ งหลำยรู ป แบบหรือ ละเมิด โจทก์ มีสิท ธิเลือ กฟ้ องคดีใ นศำลใดศำลหนึ่ ง ที่ มี
เขตอำนำจพิจำรณำคดีดงั กล่ำวตำมกฎหมำยของประเทศนัน้ ได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ศำลในประเทศทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่หรือภูมลิ ำเนำของจำเลย
(๒) ศำลในประเทศที่สญ
ั ญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบได้ กระทำขึน้ ซึ่งต้อง
ปรำกฏว่ำจำเลยมีสำนักงำน สำนักงำนสำขำหรือตัวแทนอยู่ในประเทศนัน้ ด้วย
(๓) ศำลในประเทศที่ เ ป็ นสถำนที่ ท่ี ผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งรับ มอบ
ของหรือส่งมอบของ
อย่ำงไรก็ต ำม คู่สญ
ั ญำอำจตกลงกัน เป็ น หนังสือให้ฟ้ องคดีในศำลใด ๆ ที่มี
เขตอ ำนำจพิจ ำรณำคดีด ังกล่ ำวตำมกฎหมำยของประเทศนัน้ ก็ไ ด้ ถ้ ำกำรตกลงนั น้
ได้กระทำขึน้ ภำยหลังจำกเกิดสิทธิเรียกร้องแล้ว
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มำตรำ ๖๖ ค ำฟ้ องเกี่ย วกับ คดีแ พ่ งในรำชอำณำจักรไม่ ว่ำจะมีมูลกรณี จำก
สัญญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบหรือละเมิดตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี และคำฟ้ องเกีย่ วกับ
สัญ ญำรับ ขนของภำยในรำชอำณำจัก รตำมมำตรำ ๕ ให้อ ยู่ ในเขตอ ำนำจของศำล
ทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
มำตรำ ๖๗ คู่สญ
ั ญำขนส่งต่ อเนื่ องหลำยรูป แบบอำจตกลงกัน เป็ น หนั งสือ
ก ำหนดให้เสนอข้อ พิพ ำทใด ๆ ที่มีมู ล กรณี จ ำกสัญ ญำขนส่ง ต่ อ เนื่ อ งหลำยรูป แบบ
หรือละเมิด ให้อนุญำโตตุลำกำรเป็ นผูช้ ข้ี ำดก็ได้
ในกรณี ท่มี ีข้อตกลงอนุ ญ ำโตตุ ลำกำรโดยระบุสถำนที่ คู่สญ
ั ญำมีสทิ ธิดำเนิ น
กระบวนพิจำรณำโดยอนุ ญ ำโตตุ ลำกำร ณ สถำนที่ ในประเทศตำมที่ระบุ ไว้ในสัญ ญำ
เพื่อดำเนินกระบวนพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำรก็ได้
ในกรณีทม่ี ขี อ้ ตกลงอนุญำโตตุลำกำรแต่มไิ ด้ระบุสถำนที่ ผูเ้ สนอข้อพิพำทมีสทิ ธิ
เลือกดำเนินกระบวนพิจำรณำโดยอนุญำโตตุลำกำร ณ สถำนทีใ่ นประเทศใดประเทศหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ประเทศทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของสำนักงำนใหญ่หรือภูมลิ ำเนำของคู่กรณีอกี ฝ่ ำยหนึ่ง
(๒) ประเทศทีส่ ญ
ั ญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบได้กระทำขึน้ ซึง่ ต้องปรำกฏว่ำ
คู่กรณีอกี ฝ่ ำยหนึ่งมีสำนักงำน สำนักงำนสำขำหรือตัวแทนอยู่ในประเทศนัน้ ด้วย
(๓) ประเทศที่ เ ป็ นสถำนที่ ท่ี ผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ องรับ มอบของ
หรือส่งมอบของ
อย่ำงไรก็ตำม คู่สญ
ั ญำอำจตกลงกันเป็ นหนังสือให้ดำเนินกระบวนพิจำรณำ
โดยอนุ ญ ำโตตุ ลำกำร ณ สถำนที่ในประเทศใด ๆ ก็ได้ ถ้ำกำรตกลงนัน้ ได้ก ระทำขึ้น
ภำยหลังจำกเกิดสิทธิเรียกร้องแล้ว
มำตรำ ๖๘ ให้อนุ ญ ำโตตุ ลำกำรวินิ จฉัยชี้ขำดข้อเรียกร้องอันมีมูลกรณี จำก
สัญ ญำขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลำยรู ป แบบหรือ ละเมิ ด ตำมบทบั ญ ญั ติ ใ นหมวด ๑ แห่ ง
พระรำชบัญ ญัติน้ี เว้นแต่ จะมีข้อตกลงเป็ นหนังสือภำยหลังจำกเกิดสิทธิเรียกร้ องแล้ว
ให้บงั คับใช้ตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำยของประเทศทีต่ กลงกันก็ได้
มำตรำ ๖๙ ข้อควำมหรือข้อตกลงใดในใบตรำส่งต่ อเนื่ องหรือสัญ ญำขนส่ง
ต่ อ เนื่ อ งหลำยรูป แบบที่จ ำกัด สิท ธิในกำรฟ้ องคดีแ พ่ ง ต่ อ ศำลหรือ จ ำกัด สิท ธิในกำร
ด ำเนิ น กำรพิ จ ำรณำโดยอนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรตำมบทบัญ ญั ติ แ ห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ น้ี
ให้เป็ นโมฆะ ทัง้ นี้ เว้นแต่จะมีกฎหมำยเฉพำะกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น

๒๘๓
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ถนน
หมวด ๔
บทกำหนดโทษ

มำตรำ ๗๐ ผู้ ใดประกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลำยรู ป แบบโดยไม่ ไ ด้ เป็ น
ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนหรือโดยฝ่ ำฝื นคำสัง่ ให้เพิกถอนใบทะเบียนตำม
มำตรำ ๕๘ ต้อ งระวำงโทษปรับ ตัง้ แต่ หนึ่ งแสนบำทถึงหนึ่งล้ำนบำท และในกรณี ท่ีมี
กำรท ำสัญ ญำขนส่งต่ อ เนื่ อ งหลำยรูป แบบไว้แล้ว ให้ป รับ อีก เป็ น รำยสัญ ญำในอัต รำ
สัญญำละห้ำหมื่นบำท
เพื่อ ประโยชน์ แ ก่ คู่ สญ
ั ญำหรือ ผู้ร ับ ตรำส่ง ให้ผู้ป ระกอบกำรขนส่ งต่ อ เนื่ อง
มีสทิ ธิปฏิบตั ติ ำมสัญญำดังกล่ำวทีไ่ ด้ทำไว้แล้วต่อไปจนแล้วเสร็จ
มำตรำ ๗๑ ผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งจดทะเบี ย นผู้ ใ ดไม่ ป ฏิบ ัติ ต ำม
มำตรำ ๔๓ หรือมำตรำ ๔๗ วรรคสอง หรือฝ่ ำฝื นคำสังให้
่ ระงับกำรประกอบกำรตำม
มำตรำ ๕๗ วรรคสอง ต้องระวำงโทษปรับตัง้ แต่หำ้ หมื่นบำทถึงห้ำ แสนบำท และปรับอีก
วันละสำมพันบำทตลอดเวลำทีย่ งั ฝ่ ำฝืนอยู่
มำตรำ ๗๒ ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไข
ในใบทะเบียนตำมมำตรำ ๔๑ วรรคห้ำ มำตรำ ๔๔ วรรคหนึ่ ง มำตรำ ๔๕ วรรคห้ำ
หรือมำตรำ ๔๘ วรรคห้ำ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองแสนบำท
มำตรำ ๗๓ ผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งจดทะเบี ย นผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ำม
มำตรำ ๕๒ หรือมำตรำ ๕๖ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท
มำตรำ ๗๔ ผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งจดทะเบีย นผู้ ใดไม่ ป ฏิบ ัติ ต ำม
มำตรำ ๖๐ หรือมำตรำ ๖๑ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท
มำตรำ ๗๕ ผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งจดทะเบีย นผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ำม
มำตรำ ๕๓ หรือมำตรำ ๕๔ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำพันบำท
มำตรำ ๗๖ ผู้ใดไม่อำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ ๖๓
ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำพันบำท
มำตรำ ๗๗ ในกรณี ท่ี ผู้ ก ระท ำควำมผิ ด ซึ่ ง ต้ อ งรับ โทษตำมม ำตรำ ๗๐
หรือมำตรำ ๗๑ เป็ นนิตบิ ุคคล ให้กรรมกำรผูจ้ ดั กำร หุน้ ส่วนผูจ้ ดั กำร หรือผูซ้ ง่ึ รับผิดชอบ
๒๘๔
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ถนน

ในกำรดำเนินงำนของนิตบิ ุคคลในเรื่องนัน้ ต้องรับโทษตำมทีบ่ ญ
ั ญัติไว้สำหรับควำมผิด
นั น้ ๆ เว้น แต่ จ ะพิสูจ น์ ไ ด้ว่ ำ กำรกระท ำนั น้ ได้ก ระท ำโดยตนมิได้รู้เห็น หรือ ยิน ยอม
หรือตนได้จดั กำรตำมสมควรเพื่อป้ องกันมิให้เกิดควำมผิดนัน้ แล้ว
มำตรำ ๗๘๓ เมื่อผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องทีก่ ระทำควำมผิดตำมมำตรำ ๗๒
มำตรำ ๗๓ มำตรำ ๗๔ มำตรำ ๗๕ หรือ มำตรำ ๗๖ ได้ช ำระค่ ำ ปรับ ในอัต รำสูงสุด
สำหรับ ควำมผิด นั น้ แก่ น ำยทะเบีย นภำยในสำมสิบ วัน แล้ว ให้ ถือ ว่ ำ คดีเลิก กัน ตำม
บทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมำยวิธพี จิ ำรณำควำมอำญำ
บทเฉพำะกำล
มำตรำ ๗๙ ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่อ งซึ่งประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำย
รูปแบบอยู่แล้วก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บงั คับ หำกประสงค์จะประกอบกำรขนส่ง
ต่อเนื่องหลำยรูปแบบต่ อไป ให้ดำเนินกำรขอจดทะเบี ยนหรือจดแจ้งภำยในหกสิบวัน
นับแต่วนั ทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับ
เมื่อได้ย่นื ขอจดทะเบียนหรือจดแจ้งตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้นัน้ ประกอบกำร
ขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบต่อไปได้จนกว่ำนำยทะเบียนจะสังไม่
่ อนุ ญำตให้จดทะเบียน
หรือจดแจ้ง
มำตรำ ๘๐ พระรำชบัญญัตนิ ้ไี ม่ใช้บงั คับแก่สญ
ั ญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
ทีท่ ำขึน้ ก่อนวันทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ
ผูร้ บั สนองพระบรมรำชโองกำร
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นำยกรัฐมนตรี

๓ ระยะเวลำสำมสิบวันตำมมำตรำ ๗๘ ย่อมเริม
่ นับตัง้ แต่วนั ทีม่ กี ำรกระทำควำมผิด คือ วันถัดจำก

วันครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่ผปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนไม่แจ้งกำรเปลีย่ นแปลงต่อนำยทะเบียน
ตำมมำตรำ ๕๖ โดยหำกไม่ช ำระค่ ำปรับภำยในระยะเวลำดังกล่ ำว พนักงำนเจ้ำหน้ ำที่ย่ อ มมีห น้ ำที่
กล่ำวโทษเพือ่ ให้ดำเนินคดีต่อผูก้ ระทำควำมผิดตำมกฎหมำยต่อไป (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :
เรือ่ งเสร็จที่ ๕๒๘/๒๕๕๒)

๒๘๕
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อัตรำค่ำธรรมเนียม

(๑) ใบทะเบียนผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง
(๒) ใบจดแจ้ง
(๓) ใบทะเบียนกำรเป็ นตัวแทน
(๔) ใบอนุญำตตัง้ สำขำของผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง
จดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑)
(๕) ใบแทนใบทะเบียน
(ก) ใบแทนใบทะเบียนผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง
(ข) ใบแทนใบจดแจ้ง
(ค) ใบแทนใบทะเบียนกำรเป็ นตัวแทน
(๖) คำขอจดทะเบียน
(๗) คำขอจดแจ้ง
(๘) คำขอตัง้ ตัวแทน
(๙) คำขอต่ออำยุใบทะเบียน
(๑๐) คำขออนุญำตตัง้ สำขำของผูป้ ระกอบกำร
ขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑)
(๑๑) คำขออื่น ๆ

๒๘๖

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๑๐,๐๐๐ บำท
๘,๐๐๐ บำท
๘,๐๐๐ บำท

ฉบับละ

๑,๐๐๐ บำท

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

ฉบับละ
ฉบับละ

๕๐๐ บำท
๒๐๐ บำท
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ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้พ ระรำชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คื อ โดยที่รูป แบบของ
กำรให้บริกำรขนส่งระหว่ำงประเทศได้พฒ
ั นำไปจำกเดิมที่มลี กั ษณะเป็ นกำรให้บริกำร
ขนส่งสินค้ำจำกท่ำเรือถึงท่ำเรือ หรือจำกท่ำอำกำศยำนถึงท่ ำอำกำศยำนจนสำมำรถ
ขยำยบริกำรเป็ นลักษณะจำกจุดรับมอบสินค้ำทีต่ น้ ทำงจนถึงจุดส่งมอบสินค้ำที่ปลำยทำง
มีรูป แบบหรือ ยำนพำหนะที่ใช้ ในกำรขนส่ ง มำกกว่ ำ หนึ่ ง รูป แบบหรือ หนึ่ ง ประเภท
ภำยใต้สญ
ั ญำขนส่งเพียงฉบับเดียว ฉะนัน้ จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรอนุญำตและ
หลัก เกณฑ์ในกำรประกอบกิจกำรเพื่อรองรับ กำรบริก ำรขนส่งต่ อเนื่ อ งหลำยรูป แบบ
ดังกล่ำว และเพื่อให้สำมำรถอำนวยควำมสะดวกแก่กำรดำเนินธุรกิจระหว่ำงประเทศทีม่ ี
กำรแข่งขันสูง จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี

๒๘๗
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กฎกระทรวง
กำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
พ.ศ. ๒๕๕๐๔
อำศัย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ แห่ งพระรำชบัญ ญัติก ำรขนส่งต่ อ เนื่ อ ง
หลำยรูป แบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีว่ ำ กำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดค่ำธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(๑) ใบทะเบียนผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง
ฉบับละ ๕,๐๐๐ บำท
(๒) ใบจดแจ้ง
ฉบับละ ๔,๐๐๐ บำท
(๓) ใบทะเบียนกำรเป็ นตัวแทน
ฉบับละ ๔,๐๐๐ บำท
(๔) ใบอนุญำตตัง้ สำขำของผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง
จดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑)
ฉบับละ ๕๐๐ บำท
(๕) ใบแทนใบทะเบียน
(ก) ใบแทนใบทะเบียนผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องฉบับละ ๒๕๐ บำท
(ข) ใบแทนใบจดแจ้ง
ฉบับละ ๒๕๐ บำท
(ค) ใบแทนใบทะเบียนกำรเป็ นตัวแทน
ฉบับละ ๒๕๐ บำท
(๖) คำขอจดทะเบียน
ฉบับละ ๒๕๐ บำท
(๗) คำขอจดแจ้ง
ฉบับละ ๒๕๐ บำท
(๘) คำขอตัง้ ตัวแทน
ฉบับละ ๒๕๐ บำท
(๙) คำขอต่ออำยุใบทะเบียน
ฉบับละ ๒๕๐ บำท
(๑๐) คำขออนุญำตตัง้ สำขำของผูป้ ระกอบกำร
ขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ฉบับละ ๒๕๐ บำท
(๑๑) คำขออื่น ๆ
ฉบับละ ๑๐๐ บำท
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๐
สรรเสริญ วงศ์ชะอุม่
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
๔ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๓ ก/หน้ำ ๓๒/๔ พฤษภำคม ๒๕๕๐

๒๘๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้ ก ฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ เนื่ อ งจำกมำตรำ ๖
แห่ งพระรำชบัญ ญัติก ำรขนส่งต่ อเนื่ องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญ ญัติให้อำนำจ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนียมได้ไม่เกินอัตรำ
ท้ำยพระรำชบัญญัติ จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๒๘๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ำรในกำรขอรับใบอนุญำตตัง้ สำขำและกำรออกใบอนุญำตตัง้ สำขำ
ในกำรประกอบกิจกำรของผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑)
พ.ศ. ๒๕๕๐๕
อำศัย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ และมำตรำ ๔๔ แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ
กำรขนส่งต่ อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ที่ประสงค์
จะตัง้ สำขำในกำรประกอบกิจกำร ให้ย่นื คำขออนุ ญำตตัง้ สำขำในกำรประกอบกิจกำรของ
ผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งจดทะเบี ย นตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ตำมแบบ ขต.-ค๓
ท้ ำ ยกฎกระทรวงนี้ ต่ อ นำยทะเบี ย น ณ ส ำนั ก ส่ ง เสริม กำรขนส่ ง ทำงน้ ำ และกำร
พำณิชยนำวี กรมกำรขนส่งทำงน้ ำและพำณิชยนำวี พร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำนตำมที่
กำหนดไว้ในแบบดังกล่ำว
ข้อ ๒ เมื่อนำยทะเบียนได้รบั คำขออนุ ญำตตัง้ สำขำในกำรประกอบกิจกำรของ
ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) พร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำน
ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้นำยทะเบียนออกใบอนุ ญำตตัง้ สำขำในกำรประกอบกิจกำร
ของผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ตำมแบบ ขต.-บ๓ ท้ำย
กฎกระทรวงนี้ ให้แก่ผยู้ ่นื คำขอภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำขออนุญำต
ข้อ ๓ ใบอนุ ญ ำตตัง้ สำขำในกำรประกอบกิจ กำรของผู้ป ระกอบกำรขนส่ ง
ต่ อ เนื่ องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ให้มีอ ำยุต ำมอำยุ ของใบทะเบีย น ในกรณี ท่ี
ใบทะเบียนสิน้ อำยุและไม่มกี ำรขอต่ออำยุ หรือนำยทะเบียนมีคำสังเพิ
่ กถอนใบทะเบียน
ให้ถือ ว่ำ ใบอนุ ญ ำตตัง้ สำขำในกำรประกอบกิจ กำรของผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อ เนื่ อ ง
จดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) เป็ นอันสิน้ ผล

๕ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๓ ก/หน้ำ ๓๕/๔ พฤษภำคม ๒๕๕๐

๒๙๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ในกรณี ท่ี ใ บทะเบี ย นสิ้ น อำยุ แ ละมี ก ำรยื่ น ค ำขอต่ อ อำยุ ต ำมมำตรำ ๔๒
วรรคสอง แล้ว ให้ใบอนุ ญ ำตตัง้ สำขำในกำรประกอบกิจกำรของผู้ประกอบกำรขนส่ง
ต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) มีผลต่อไปจนกว่ำนำยทะเบียนจะสังไม่
่ อนุ ญำต
ให้ต่ออำยุใบทะเบียน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๐
สรรเสริญ วงศ์ชะอุม่
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๒๙๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

แบบ ขต.-ค๓

เลขรับที่ ...............................
วันที่ .....................................
(สำหรับเจ้ำหน้ำทีเ่ ป็ นผูก้ รอก)

คำขออนุญำตตัง้ สำขำในกำรประกอบกิ จกำร
ของผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑)
เขียนที่ .............................................
วันที่ ..... เดือน .............. พ.ศ. ........
(๑) ชื่อผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน
.............................................................................................................................
(๒) ใบทะเบียน
เลขที่ .................................................. ออกให้ ณ วันที่ .......................................
(๓) ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ..............................................
ถนน ...................... ตำบล/แขวง ........................... อำเภอ/เขต ..........................
จังหวัด ..................... โทรศัพท์ ................................ โทรสำร ............................
(๔) ผูม้ อี ำนำจทำกำรแทนนิตบิ คุ คล ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว ...........................................
อำยุ ........ ปี สัญชำติ ................ อยู่บำ้ นเลขที่ .............. ตรอก/ซอย ..................
ถนน ....................... ตำบล/แขวง ............................. อำเภอ/เขต ......................
จังหวัด ....................... โทรศัพท์ ................................... โทรสำร .......................
(๕) ขอยื่น คำขออนุ ญ ำตตัง้ สำนักงำนสำขำเพื่อ ประกอบกิจกำรตำมมำตรำ ๔๔ แห่ ง
พระรำชบัญญัติกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีท่ตี งั ้ สำนักงำน
สำขำอยู่ ณ
เลขที่ ............ ตรอก/ซอย .......................... ถนน ...............................................
ตำบล/แขวง ........................... อำเภอ/เขต ...........................................................
จังหวัด ............................ โทรศัพท์ ............................ โทรสำร ........................

๒๙๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

โดยได้แนบเอกสำรประกอบคำขอมำด้วยแล้ว คือ
 สำเนำใบทะเบียนทีย่ งั ไม่หมดอำยุ
 หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี)
(๑) .................................................................................................................
(๒) .................................................................................................................
(๓) .................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยละเอียดทีร่ ะบุในคำขออนุ ญำตตัง้ สำขำในกำรประกอบ
กิจกำรของผู้ป ระกอบกำรขนส่ งต่ อเนื่องจดทะเบีย นตำมมำตรำ ๓๙ (๑) และเอกสำร
หลักฐำนต่ำง ๆ ถูกต้องตรงตำมควำมเป็ นจริงทุกประกำร
-----ประทับตรำบริษทั -----

ลงชื่อ ....................... (ผูม้ อี ำนำจทำกำรแทนนิตบิ ุคคล)
( ............................... )

คำสังพนั
่ กงำนเจ้ำหน้ ำที่
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................
( .......................................... )
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

๒๙๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

แบบ ขต.-บ๓
-----ครุฑ-----

ทะเบียนเลขที่ ............
คำขอที่ ......................
ใบอนุญำตตัง้ สำขำในกำรประกอบกิ จกำรของผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องจดทะเบียน
ตำมมำตรำ ๓๙ (๑)
หนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ
...........................................................................................................................................
ใบทะเบียน เลขที่ ................................
ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ได้ร บั อนุ ญ ำตให้ต ัง้ ส ำนั กงำนสำขำเพื่อประกอบกิจกำรตำมมำตรำ ๔๔ แห่ งพระรำชบัญ ญั ติ
กำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว โดยมี
ทีต่ งั ้ สำนักงำนสำขำ
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
อนุญำต ณ วันที่ ..... เดือน ........... พ.ศ. ....
-----ประทับตรำหน่วยงำน-----

ลงชื่อ ........................................
( ............................................ )
นำยทะเบียน

หมำยเหตุ
เงื่อนไขในกำรอนุญำตตัง้ สำขำ (ถ้ำมี)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

๒๙๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกมำตรำ ๔๔ แห่ง
พระรำชบัญ ญัติก ำรขนส่ง ต่ อ เนื่ อ งหลำยรูป แบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญ ญัติให้ก ำรขอรับ
ใบอนุ ญำตตั ง้ สำขำและกำรออกใบอนุ ญ ำตตั ง้ สำขำในกำรประกอบกิ จ กำรของ
ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และ
วิธกี ำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๒๙๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ำรในกำรจดทะเบียน
ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบและกำรจดทะเบียนกำรตัง้ ตัวแทน
พ.ศ. ๒๕๕๐๖
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ มำตรำ ๔๑ วรรคสำม และมำตรำ ๔๘ วรรคสำม
แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะขอจดทะเบี ย นตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ให้ ย่ื น ค ำขอ
จดทะเบี ย นผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ องหลำยรู ป แบบตำมแบบ ขต.-ค๑ ท้ ำ ย
กฎกระทรวงนี้ ต่อนำยทะเบียน ณ สำนักส่งเสริมกำรขนส่งทำงน้ ำและกำรพำณิชยนำวี
กรมกำรขนส่งทำงน้ ำและพำณิชยนำวี พร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำนตำมที่กำหนดไว้ใน
แบบดังกล่ำว
ข้อ ๒ เมื่อมีกำรยื่น ค ำขอจดทะเบีย นเป็ น ผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อเนื่ องที่ได้
จดทะเบียนตำมมำตรำ ๔๑ ถ้ำนำยทะเบียนเห็นว่ำไม่อำจรับจดทะเบียนได้เนื่องจำก
ผู้ย่ืน ค ำขอจดทะเบียนมีคุ ณ สมบัติห รือหลัก ประกัน ไม่ ถู ก ต้องและได้แจ้งเป็ น หนังสือ
ให้ผู้ย่นื คำขอจดทะเบียนทรำบแล้ว ต่อมำผู้ย่นื คำขอจดทะเบียนได้ย่นื เอกสำรหลักฐำน
แสดงกำรแก้ไขคุณสมบัติหรือหลักประกันให้ถูกต้องพร้อมกับยื่นคำขอจดทะเบียนใหม่
หำกนำยทะเบีย นเห็น ว่ ำผู้ย่ืน ค ำขอจดทะเบีย นมีคุ ณ สมบัติแ ละหลัก ประกัน ถู ก ต้อ ง
ให้น ำยทะเบียนรับจดทะเบียนและออกใบทะเบียนภำยในสำมสิบวันนับแต่ วนั ที่ได้รบั
คำขอจดทะเบียนใหม่
ข้อ ๓ ใบทะเบีย นผู ้ป ระกอบกำรขนส่ง ต่อ เนื่ อ งหลำยรูป แบบให้เ ป็ น ไป
ตำมแบบ ขต.-บ๑ ท้ำยกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๔ ผูป้ ระกอบกำรขนส่งหรือขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบในต่ำงประเทศตำม
มำตรำ ๓๙ (๓) ทีป่ ระสงค์จะประกอบกิจกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบในรำชอำณำจักร
ให้ ย่ื น ค ำขอจดท ะเบี ย นกำรตั ้ง ตั ว แทนตำมแบบ ขต.-ค๒ ท้ ำ ยกฎกระทรวงนี้

๖ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๓ ก/หน้ำ ๒๙/๔ พฤษภำคม ๒๕๕๐

๒๙๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ต่อนำยทะเบียน ณ สำนักส่งเสริมกำรขนส่ง ทำงน้ ำและกำรพำณิชยนำวี กรมกำรขนส่ง
ทำงน้ำและพำณิชยนำวี พร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำนตำมทีก่ ำหนดไว้ในแบบดังกล่ำว
ข้ อ ๕ เมื่ อ มี ก ำรยื่ น ค ำขอจดทะเบี ย นกำรตั ้ง ตั ว แทนตำมมำตรำ ๔๘
ถ้ ำ นำยทะเบีย นเห็น ว่ ำ ไม่ อ ำจรับ จดทะเบีย นกำรตัง้ ตัว แทนได้เนื่ อ งจำกผู้ย่ืน ค ำขอ
จดทะเบียนแสดงหลักฐำนไม่ครบถ้วนและได้แจ้งเป็ นหนังสือให้ผู้ย่นื คำขอจดทะเบียน
ทรำบแล้ว ต่อมำผู้ย่นื คำขอจดทะเบียนได้ย่นื แสดงหลักฐำนเพิม่ เติมพร้อมกับยื่นคำขอ
จดทะเบียนกำรตัง้ ตัวแทนใหม่ หำกนำยทะเบียนเห็น ว่ำผู้ย่ืนค ำขอจดทะเบียนแสดง
หลักฐำนครบถ้วน ให้นำยทะเบียนรับ จดทะเบียนกำรตัง้ ตั วแทนและออกใบทะเบีย น
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำขอจดทะเบียนกำรตัง้ ตัวแทนใหม่
ข้อ ๖ ใบทะเบียนกำรตัง้ ตัวแทนให้เป็ นไปตำมแบบ ขต.-บ๒ ท้ำยกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๐
สรรเสริญ วงศ์ชะอุม่
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๒๙๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

แบบ ขต.-ค๑

เลขรับที่ ...............................
วันที่ .....................................
(สำหรับเจ้ำหน้ำทีเ่ ป็ นผูก้ รอก)

คำขอจดทะเบียนผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องหลำยรูปแบบ
เขียนที่ .............................................
วันที่ ..... เดือน .............. พ.ศ. ........
(๑) ชื่อบริษทั .............................................................................................................
(๒) ดำเนินกิจกำรในรูปแบบ

 บริษทั จำกัด
 บริษทั มหำชนจำกัด

(๓) ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่ เลขที่ ................... ตรอก/ซอย ..............................................
ถนน ...................... ตำบล/แขวง ........................... อำเภอ/เขต ..........................
จังหวัด ..................... โทรศัพท์ ................................ โทรสำร ............................
(๔) โดยผูม้ อี ำนำจทำกำรแทนนิตบิ ุคคล ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว ....................................
อำยุ ....... ปี สัญชำติ ................ อยู่บำ้ นเลขที่ .............. ตรอก/ซอย ..................
ถนน ...................... ตำบล/แขวง ............................. อำเภอ/เขต ......................
จังหวัด ....................... โทรศัพท์ ................................... โทรสำร .......................
(๕) มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน ................................. บำท ( .................................. )
(ตัวเลข)
(ตัวอักษร)
(๖) มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ....................... บำท ( .............................. )
(ตัวเลข)
(ตัวอักษร)
(๗) ขอยื่นคำขอจดทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑)
แห่ งพระรำชบัญ ญัติก ำรขนส่งต่ อ เนื่ อ งหลำยรูป แบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยได้แ นบ
เอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอมำด้วยแล้ว คือ

๒๙๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

 สำเนำหนังสือ รับ รองกำรจดทะเบีย นเป็ นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดหรือ
บริษัท มหำชนจ ำกัด ที่อ อกให้ไ ม่ เกิน สำมเดือ น โดยระบุ ทุ น จดทะเบีย นและ
วัตถุประสงค์ในกำรประกอบกิจกำรค้ำทีร่ วมถึงกำรรับทำกำรขนส่งสิน ค้ำโดยใช้
กำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
 สำเนำบัญชีรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ แสดงจำนวนหุน้ ทีถ่ อื และจำนวนเงินค่ำหุ้นทีช่ ำระแล้ว
 หลัก ประกัน สำหรับควำมรับ ผิด ตำมสัญ ญำขนส่งต่ อเนื่ องหลำยรูปแบบหรือ
สำหรับควำมเสีย่ งอื่นใดจำกสัญญำทีท่ ำขึน้ เช่น กรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิด
หนั ง สื อ รั บ รองจำกสมำคมห รื อ สถำบั น กำรชดใช้ ค่ ำ สิ น ไหมทดแท น
และหนังสือค้ำประกันธนำคำร
 หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี)
(๑) ...............................................................................................................
(๒) ...............................................................................................................
(๓) ...............................................................................................................
(๔) ...............................................................................................................
(๕) ...............................................................................................................
ข้ ำ พ เจ้ ำ ขอรั บ รองว่ ำ รำยละเอี ย ดที่ ร ะบุ ในค ำขอจดท ะเบี ย น
ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบและเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ถูกต้องตรงตำม
ควำมเป็ นจริงทุกประกำร
-----ประทับตรำบริษทั ----- ลงชื่อ ............................ (ผูม้ อี ำนำจทำกำรแทนนิตบิ ุคคล)
( ............................. )
คำสังพนั
่ กงำนเจ้ำหน้ ำที่
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................
( .......................................... )
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

๒๙๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

แบบ ขต.-บ๑
ทะเบียนเลขที่ .........
-----ครุฑ----คำขอที่ ...................
ใบทะเบียนผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องหลำยรูปแบบ
หนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ
.....................................................................................................................
ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
ได้จดทะเบียนเป็ นผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อเนื่ องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) แห่ ง
พระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว
จดทะเบียน ณ วันที่ ..... เดือน ........................ พ.ศ. ...
ใบทะเบียนฉบับนี้มอี ำยุถงึ วันที่ ..... เดือน ........ พ.ศ. ...
-----ประทับตรำหน่วยงำน-----

ลงชื่อ ....................................
( .......................................... )
นำยทะเบียน

หมำยเหตุ
เงื่อนไขในกำรประกอบกิจกำร (ถ้ำมี)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

๓๐๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน
(ด้ำนหลัง)

กำรเปลีย่ นแปลงสำระสำคัญในใบทะเบียน มีดงั นี้
- กำรเปลีย่ นแปลง ..................................... จำก ..........................................
เป็ น ............................ ตัง้ แต่วนั ที่ .................................... (ลงชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำทีท่ ไ่ี ด้รบั
แจ้ง/วันทีไ่ ด้รบั แจ้งกำกับด้วย)
- กำรเปลีย่ นแปลง ..................................... จำก ..........................................
เป็ น ................................ ตัง้ แต่วนั ที่ ............................... (ลงชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำทีท่ ไ่ี ด้รบั
แจ้ง/วันทีไ่ ด้รบั แจ้งกำกับด้วย)

๓๐๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

แบบ ขต.-ค๒

เลขรับที่ ...............................
วันที่ .....................................
(สำหรับเจ้ำหน้ำทีเ่ ป็ นผูก้ รอก)

คำขอจดทะเบียนกำรตัง้ ตัวแทน
เขียนที่ .............................................
วันที่ ..... เดือน .............. พ.ศ. ........
(๑) ชื่อผูป้ ระกอบกำรขนส่งหรือขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบในต่ำงประเทศ
....................................................................................................................................
(๒) ดำเนินกิจกำรในรูปแบบ

 บริษทั จำกัด
 บริษทั มหำชนจำกัด
 อื่น ๆ โปรดระบุ ....................

(๓) ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
(๔) ทุนจดทะเบียน ......................................................................................................
(๕) ทีต่ งั ้ สำนักงำนสำขำในภูมภิ ำคเอเชีย .....................................................................
(๖) ขอยื่น ค ำขอจดทะเบีย นกำรตัง้ ตัว แทนเพื่อ ประกอบกิจ กำรขนส่ง ต่ อ เนื่ อ งหลำย
รูป แบบในรำชอำณำจักรตำมมำตรำ ๔๘ แห่ งพระรำชบัญ ญัติกำรขนส่งต่ อเนื่อ ง
หลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยได้ตงั ้ ........... เป็ นตัวแทนในรำชอำณำจักร และได้
แนบเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอมำด้วยแล้ว คือ

๓๐๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

 หลักฐำนกำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรขนส่งหรือขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบของผู้ย่นื
คำขอจดทะเบียนทีไ่ ด้รบั กำรรับรองจำกโนตำรีพบั ลิคหรือบุคคลหรือหน่ วยงำน
ที่ มี อ ำนำจในกำรรับ รองเอกสำรตำมกฎหมำยท้ อ งถิ่ น หรื อ จำกสถำน
เอกอัครรำชทูตหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่ผู้ย่นื คำขอได้จดทะเบียนเป็ น
ผูป้ ระกอบกำรขนส่งหรือขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
 สถำนทีต่ งั ้ ของสำนักงำนใหญ่
 สำเนำสัญญำกำรตัง้ ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑)
แห่งพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็ นตัวแทน
ในรำชอำณำจักร
 สำเนำใบทะเบียนของตัวแทนในรำชอำณำจักร
 หลักประกันสำหรับควำมรับผิดของผูย้ ่นื คำขอจดทะเบียนต่อผูต้ รำส่ง ผูร้ บั ตรำส่ง
หรือบุคคลอื่น ในรำชอำณำจักร ตำมสัญ ญำขนส่ง ต่ อเนื่องหลำยรูป แบบหรือ
สำหรับควำมเสีย่ งอื่นใดจำกสัญญำทีท่ ำขึน้ เช่น กรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิด
หนั ง สื อ รั บ รองจำกสมำคมห รื อ สถำบั น กำรชดใช้ ค่ ำ สิ น ไหมทดแท น
และหนังสือค้ำประกันธนำคำร
 หนั ง สือ มอบอ ำนำจให้ ด ำเนิ น กำรยื่ น ค ำขอจดทะเบี ย นกำรตัง้ ตัว แทนต่ อ
นำยทะเบียน
 หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี)
(๑) ...............................................................................................................
(๒) ...............................................................................................................
(๓) ...............................................................................................................
(๔) ...............................................................................................................
(๕) ...............................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยละเอียดทีร่ ะบุในคำขอจดทะเบียนกำรตัง้ ตัวแทน
และเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ถูกต้องตรงตำมควำมเป็ นจริงทุกประกำร

-----ประทับตรำบริษทั -----

ลงชื่อ ..................... (ผูม้ อี ำนำจทำกำรแทนนิตบิ ุคคล)
( ........................... )

๓๐๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

คำสังพนั
่ กงำนเจ้ำหน้ ำที่
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................
( .......................................... )
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

๓๐๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

แบบ ขต.-บ๒
-----ครุฑ----ใบทะเบียนกำรตัง้ ตัวแทน

ทะเบียนเลขที่ .........
คำขอที่ ...................

หนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ
....................................................................................................................................
ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ได้ ตั ง้ ตั ว แทนเพื่ อ ประกอบกิ จ กำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลำยรู ป แบบในรำชอำณ ำจัก ร
ตำมมำตรำ ๔๘ แห่งพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว
โดยมีตวั แทน คือ
....................................................................................................................................
ทีต่ งั ้ ของตัวแทน คือ
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
จดทะเบียน ณ วันที่ ..... เดือน ........................ พ.ศ. ...
ใบทะเบียนฉบับนี้มอี ำยุถงึ วันที่ .... เดือน ........ พ.ศ. ...
-----ประทับตรำหน่วยงำน-----

ลงชื่อ ....................................
( .......................................... )
นำยทะเบียน

หมำยเหตุ
เงื่อนไขในกำรประกอบกิจกำร (ถ้ำมี)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

๓๐๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน
(ด้ำนหลัง)

กำรเปลีย่ นแปลงสำระสำคัญในใบทะเบียน มีดงั นี้
- กำรเปลีย่ นแปลง ..................................... จำก ..........................................
เป็ น .................... ตัง้ แต่วนั ที่ ............................ (ลงชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำทีท่ ไ่ี ด้รบั แจ้ง/
วันทีไ่ ด้รบั แจ้งกำกับด้วย)
- กำรเปลีย่ นแปลง ..................................... จำก ..........................................
เป็ น ........................ ตัง้ แต่วนั ที่ ............................... (ลงชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำทีท่ ไ่ี ด้รบั แจ้ง/
วันทีไ่ ด้รบั แจ้งกำกับด้วย)

๓๐๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกมำตรำ ๔๑ และ
มำตรำ ๔๘ แห่งพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัตใิ ห้
ผู้ท่ีจ ะเป็ น ผู้ป ระกอบกำรขนส่ง ต่ อ เนื่ อ งและผู้ป ระกอบกำรขนส่ ง หรือ ขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ ง
หลำยรูปแบบในต่ ำงประเทศที่ประสงค์จะประกอบกิจกำรขนส่งต่ อเนื่องหลำยรูปแบบ
ในรำชอำณำจักร ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบหรือ
คำขอจดทะเบียนกำรตัง้ ตัวแทน แล้วแต่กรณี ต่อนำยทะเบียน สมควรกำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีก ำรในกำรจดทะเบีย นผู้ป ระกอบกำรขนส่ง ต่ อ เนื่ อ งหลำยรูป แบบและกำรจด
ทะเบียนกำรตัง้ ตัวแทนดังกล่ำว จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๓๐๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขกำรขอรับใบแทนใบทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๐๗
อำศัย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ และมำตรำ ๕๕ แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ
กำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลำยรูป แบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐ มนตรีว่ ำ กำรกระทรวงคมนำคม
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกรณี ท่ี ใบทะเบีย นสู ญ หำย ถู ก ท ำลำย หรือ ช ำรุ ด ในสำระส ำคัญ
ให้ผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อเนื่ องจดทะเบีย นยื่น ค ำขอรับ ใบแทนใบทะเบีย นตำมแบบ
ขต.-ค๔ ท้ำยกฎกระทรวงนี้ ต่ อนำยทะเบียน ณ สำนักส่งเสริม กำรขนส่งทำงน้ ำและ
กำรพำณิ ชยนำวี กรมกำรขนส่งทำงน้ ำและพำณิ ช ยนำวี พร้อมด้วยเอกสำรหลัก ฐำน
ตำมทีก่ ำหนดไว้ในแบบดังกล่ำว
ข้อ ๒ เมื่อนำยทะเบียนได้รบั คำขอรับใบแทนใบทะเบียนพร้อมด้วยเอกสำร
หลัก ฐำนถู กต้อ งและครบถ้ว นแล้ว ให้น ำยทะเบีย นออกใบแทนใบทะเบียนตำมแบบ
ขต.-บ๔ ท้ำยกฎกระทรวงนี้ ให้แก่ผู้ย่นื คำขอภำยในเจ็ดวันนับแต่ วนั ที่ได้รบั คำขอรับ
ใบแทนใบทะเบียน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๐
สรรเสริญ วงศ์ชะอุม่
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๗ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๓ ก/หน้ำ ๓๘/๔ พฤษภำคม ๒๕๕๐

๓๐๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

แบบ ขต.-ค๔

เลขรับที่ ...............................
วันที่ .....................................
(สำหรับเจ้ำหน้ำทีเ่ ป็ นผูก้ รอก)

คำขอรับใบแทนใบทะเบียน
เขียนที่ .............................................
วันที่ ..... เดือน .............. พ.ศ. ........
(๑) ชื่อผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน
..............................................................................................................................
(๒) ใบทะเบียนผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ/ใบจดแจ้ง/ใบทะเบียนกำรตัง้ ตัวแทน
เลขที่ ..................................... ออกให้ในวันที่ ......................................................
(๓) ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย ..............................................
ถนน ...................... ตำบล/แขวง ........................... อำเภอ/เขต ..........................
จังหวัด ..................... โทรศัพท์ ................................ โทรสำร ............................
(๔) ผูม้ อี ำนำจทำกำรแทนนิตบิ คุ คล ชื่อ นำย/นำง/นำงสำว ...........................................
อำยุ ........ ปี สัญชำติ ................ อยู่บำ้ นเลขที่ .............. ตรอก/ซอย ..................
ถนน ....................... ตำบล/แขวง ............................. อำเภอ/เขต ......................
จังหวัด ....................... โทรศัพท์ ................................... โทรสำร .......................
(๕) ขอยื่นคำขอรับใบแทนใบทะเบียนผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ/ใบจดแจ้ง/
ใบทะเบียนกำรตัง้ ตัวแทน ตำมมำตรำ ๕๕ แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งต่อเนื่อง
หลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘
เนื่องจำกใบทะเบียนเดิม
 สูญหำย
 ถูกทำลำย
 ชำรุดในสำระสำคัญ

๓๐๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

โดยได้แนบเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอ ดังนี้
 สำเนำบันทึกประจำวันของพนักงำนสอบสวนแสดงกำรแจ้งกำรสูญหำย
หรือถูกทำลำยของใบทะเบียน ในกรณีทใ่ี บทะเบียนสูญหำยหรือถูกทำลำย
 ใบทะเบียนชำรุดในสำระสำคัญ ในกรณีทใ่ี บทะเบียนชำรุดในสำระสำคัญ
 หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี)
(๑) ........................................................................................................
(๒) ........................................................................................................
(๓) ........................................................................................................
ข้ำ พเจ้ำ ขอรับ รองว่ ำ รำยละเอีย ดที่ร ะบุ ใ นค ำขอรับ ใบแทนใบทะเบีย นและ
เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ถูกต้องตรงตำมควำมเป็ นจริงทุกประกำร

-----ประทับตรำบริษทั -----

ลงชื่อ ........................ (ผูม้ อี ำนำจทำกำรแทนนิตบิ ุคคล)
( ............................. )
คำสังพนั
่ กงำนเจ้ำหน้ ำที่

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ลงชื่อ ....................................
( .......................................... )
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

๓๑๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

แบบ ขต.-บ๔
-----ครุฑ-----

ทะเบียนเลขที่ ............
คำขอที่ ......................

ใบแทน
ใบทะเบียนผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องหลำยรูปแบบ/ใบจดแจ้ง/ใบทะเบียนกำรตัง้ ตัวแทน
หนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำเป็ นใบแทน
ใบทะเบียนผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ/ใบจดแจ้ง/ใบทะเบียนกำรตัง้ ตัวแทน
เลขที่ ..............................................
ซึง่ ออกให้แก่
...........................................................................................................................................
ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
อนุญำต ณ วันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. ....
-----ประทับตรำหน่วยงำน-----

ลงชื่อ ........................................
( ............................................ )
นำยทะเบียน

๓๑๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกมำตรำ ๕๕ แห่ง
พระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัตใิ ห้กำรขอรับใบแทน
ใบทะเบีย นและกำรออกใบแทนใบทะเบียน ในกรณี ท่ีใบทะเบีย นสูญ หำย ถู กท ำลำย
หรือ ช ำรุ ด ในสำระส ำคัญ เป็ นไปตำมหลัก เกณฑ์ วิธีก ำร และเงื่อ นไขที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๓๑๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ำรในกำรขอต่ออำยุใบทะเบียน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
พ.ศ. ๒๕๕๓๘
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ มำตรำ ๔๒ มำตรำ ๔๖ และมำตรำ ๔๙
แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ อันเป็ นกฎหมำยที่มี
บทบัญ ญัติบ ำงประกำรเกี่ยวกับกำรจำกัด สิทธิและเสรีภ ำพของบุ ค คล ซึ่งมำตรำ ๒๙
ประกอบกับมำตรำ ๓๓ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระท ำได้ โ ดยอำศั ย อ ำนำจตำมบทบั ญ ญั ติ แห่ ง กฎหมำย รั ฐ มนตรี
ว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งจดทะเบีย นซึ่ ง ประสงค์ จ ะขอต่ อ อำยุ
ใบทะเบียนให้ย่นื คำขอต่ออำยุใบทะเบียน ต่อนำยทะเบียน ณ สำนักส่งเสริมกำรขนส่ง
ทำงน้ ำและกำรพำณิ ชยนำวี กรมเจ้ำท่ำ พร้อมด้วยเอกสำรและหลัก ฐำนตำมเงื่อนไข
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีทเ่ี ป็ นผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑)
ให้ย่ืน ค ำขอต่ อ อำยุ ใบทะเบีย นผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อ เนื่ อ งหลำยรูป แบบ ตำมแบบ
ขต.-ค๖ ท้ำยกฎกระทรวงนี้
(๒) ในกรณีท่เี ป็ นผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๒)
ให้ย่นื คำขอต่ ออำยุใบจดแจ้งเป็ นผู้ประกอบกำรขนส่ งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ ตำมแบบ
ขต.-ค๗ ท้ำยกฎกระทรวงนี้
(๓) ในกรณีทเ่ี ป็ นผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๓)
ให้ย่นื คำขอต่ออำยุใบทะเบียนกำรตัง้ ตัวแทน ตำมแบบ ขต.-ค๘ ท้ำยกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒ เมื่อได้รบั คำขอต่ ออำยุ ใบทะเบียนตำมข้อ ๑ หำกนำยทะเบียนเห็นว่ำ
ผูย้ ่นื คำขอมีคุณสมบัตหิ รือหลักประกัน หรือแสดงเอกสำรและหลักฐำนถูกต้อง แล้วแต่กรณี
ให้นำยทะเบียนรับต่ออำยุใบทะเบียนและออกใบทะเบียนตำมแบบใบทะเบียนเดิมให้ใหม่
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำขอต่ออำยุใบทะเบียน

๘ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๔๙ ก/หน้ำ ๓๔/๑๑ สิงหำคม ๒๕๕๓

๓๑๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ในกรณี ท่ีน ำยทะเบีย นเห็น ว่ำไม่ อำจรับ ต่ ออำยุใบทะเบีย นได้เนื่ องจำกผู้ย่ืน
ค ำขอมี คุ ณ สมบั ติ ห รื อ หลั ก ประกั น หรื อ แสดงเอกสำรและหลั ก ฐำนไม่ ถู ก ต้ อ ง
ให้นำยทะเบียนแจ้งเป็ นหนังสือให้ผยู้ ่นื คำขอทรำบโดยมิชกั ช้ำ แต่ตอ้ งไม่เกินยีส่ บิ วันนับ
แต่ ว ัน ที่ไ ด้ ร ับ ค ำขอ และเมื่อ ผู้ ย่ืน ค ำขอได้ย่ื น เอกสำรและหลัก ฐำนแสดงกำรแก้ ไ ข
คุณสมบัติห รือหลักประกันถูกต้องพร้อ มกับยื่นคำขอต่ ออำยุใบทะเบียนใหม่ หำกนำย
ทะเบียนเห็นว่ำผู้ย่นื คำขอมีคุณสมบัติหรือหลักประกัน หรือแสดงเอกสำรและหลักฐำน
ถูกต้อง ให้นำยทะเบียนรับต่ออำยุใบทะเบียนและออกใบทะเบียนตำมแบบใบทะเบียนเดิม
ให้ใหม่ภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำขอต่ออำยุใบทะเบียนใหม่
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เกือ้ กูล ด่ำนชัยวิจติ ร
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๓๑๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

แบบ ขต.-ค๖

เลขรับที่ ...............................
วันที่ .....................................
(สำหรับเจ้ำหน้ำทีเ่ ป็ นผูก้ รอก)
คำขอต่ออำยุใบทะเบียนผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องหลำยรูปแบบ
เขียนที่ ......................................................
วันที่ ....... เดือน .................. พ.ศ. ...........

(๑) ชือ่ ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง ...................................................................................................
(๒) ดำเนินกิจกำรในรูปแบบ

 บริษทั จำกัด
 บริษทั มหำชนจำกัด
 อื่น ๆ โปรดระบุ .........................................................

(๓) ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่ เลขที่ ............. ตรอก/ซอย ...........................................................................
ถนน ............................ ตำบล/แขวง ................................... อำเภอ/เขต .................................
จังหวัด ............................ โทรศัพท์ ....................................... โทรสำร ...................................
(๔) โดยผูม้ อี ำนำจทำกำรแทนนิตบิ ุคคล ชือ่ นำย/นำง/นำงสำว ...........................................................
อำยุ ............ ปี สัญชำติ ..................... อยู่บำ้ นเลขที่ ..................... ตรอก/ซอย ........................
ถนน ............................. ตำบล/แขวง ...................................... อำเภอ/เขต .............................
จังหวัด .............................. โทรศัพท์ ............................................ โทรสำร .............................
(๕) มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน .................................. บำท ( ........................................................ )
(ตัวเลข)
(ตัวอักษร)
(๖) มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ........................ บำท ( ..................................................... )
(ตัวเลข)
(ตัวอักษร)
(๗) ขอยื่น ค ำขอต่ อ อำยุ ใบทะเบีย นผู้ป ระกอบกำรขนส่ งต่ อ เนื่ อ งจดทะเบีย นตำมมำตรำ ๓๙ (๑)
แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ ก ำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลำยรู ป แบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยได้ แ นบเอกสำร
และหลักฐำนประกอบคำขอมำด้วยแล้ว คือ
 สำเนำใบทะเบียนผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบทีก่ ำลังจะสิน้ อำยุ
 สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลประเภทบริษทั จำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัด
ซึ่งระบุทุน จดทะเบียนและวัตถุประสงค์ในกำรประกอบกิจกำรค้ำ รวมถึงกำรรั บทำกำรขนส่ง
สินค้ำ โดยใช้กำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ

๓๑๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน
๒

 สำเนำบัญชีรำยชือ่ ผูถ้ อื หุน้ แสดงจำนวนหุน้ ที่ถอื และจำนวนเงินค่ำหุน้ ทีช่ ำระแล้ว
 หลักประกันสำหรับควำมรับผิดตำมสัญญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบหรือสำหรับควำมเสีย่ ง
อื่นใดจำกสัญญำทีท่ ำขึน้ เช่น สำเนำกรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดสำเนำหนังสือรับรองจำก
สมำคม สถำบัน หรือองค์กรกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนหรือหนังสือค้ำประกันของธนำคำร
 เอกสำรและหลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี)
(๑) ......................................................................................................................................
(๒) .....................................................................................................................................
(๓) ......................................................................................................................................
(๔) ......................................................................................................................................
(๕) ......................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับ รองว่ ำรำยละเอีย ดที่ร ะบุ ในค ำขอต่ อ อำยุ ใบทะเบีย นผู้ป ระกอบกำรขนส่ ง
ต่อเนื่องหลำยรูปแบบ และเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ถูกต้องตรงตำมควำมเป็ นจริงทุกประกำร
-----ประทับตรำนิตบิ ุคคล----- ลงชือ่ ................................................. (ผูม้ อี ำนำจทำกำรแทนนิตบิ ุคคล)
( .............................. )

คำสังพนั
่ กงำนเจ้ำหน้ ำที่
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ลงชือ่ .................................................................
( ...................................................................... )
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

๓๑๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

แบบ ขต.-ค๗

เลขรับที่ ...............................
วันที่ .....................................
(สำหรับเจ้ำหน้ำทีเ่ ป็ นผูก้ รอก)

คำขอต่ออำยุใบจดแจ้งเป็ นผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องหลำยรูปแบบ
เขียนที่ ............................................................
วันที่ ........... เดือน .................. พ.ศ. ............
(๑) ชื่อผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องทีไ่ ด้จดทะเบียนในต่ำงประเทศ
.....................................................................................................................................
(๒) จดทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องในประเทศ ...................................................
(๓) ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่ เลขที่ ................ ตรอก/ซอย ..........................................................
ถนน ...................... ตำบล/แขวง ............................. อำเภอ/เขต ................................
จังหวัด ...................... ประเทศ ................................... โทรศัพท์ ................................
โทรสำร ...............................
(๔) มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน ................................ บำท ( ............................................ )
(ตัวเลข)
(ตัวอักษร)
(๕) มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ................... บำท ( ............................................ )
(ตัวเลข)
(ตัวอักษร)
(๖) ขอยื่นคำขอต่ออำยุใบจดแจ้งเป็ นผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๒)
แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยได้แนบเอกสำรและ
หลักฐำนประกอบคำขอมำด้วยแล้ว คือ
 สำเนำใบจดแจ้งเป็ นผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบทีก่ ำลังจะสิน้ อำยุ
 สำเนำหลักฐำนกำรจดทะเบียนเป็ นผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อ เนื่ อ งที่ไ ด้จดทะเบียนเป็ น
ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องในต่ำงประเทศที่ประเทศไทยรับรองโดยสนธิสญ
ั ญำหรือ
ควำมตกลงระหว่ำงประเทศของผู้ย่ืน ค ำขอต่ อ อำยุใบจดแจ้ง ที่ได้รบั กำรรับ รองจำก
นำยทะเบียนของประเทศทีผ่ ยู้ ่นื คำขอได้จดทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง
 หลั ก ฐำนกำรแต่ ง ตั ้งผู้ ป ระกอบกำรขนส่ งต่ อ เนื่ องจดทะเบี ย นตำมมำตรำ ๓๙ (๑)
แห่ งพระรำชบัญ ญั ติ กำรขนส่ งต่ อเนื่ องหลำยรู ป แบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือ บริษ ั ท จ ำกัด
หรือบริษ ัทมหำชนจ ำกัดที่จดั ตัง้ ขึ้นตำมกฎหมำยไทยโดยมีวตั ถุ ประสงค์ในกำรประกอบ

๓๑๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน
๒

กิจกำรขนส่ง หรือเป็ นนำยหน้ ำ ตัวแทนหรือตัวแทนค้ำต่ำงในกิจกำรขนส่ง เป็ นตัวแทน
ในรำชอำณำจักร อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
 หนังสือรับรองกำรเป็ นตัวแทนในรำชอำณำจักรของผู้ประกอบกำรขนส่ง
ต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) หรือบริษทั จำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัดนัน้ หรือ
 เอกสำรอื่น ๆ ที่แ สดงว่ำ ผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อ เนื่ อ งจดทะเบี ย นตำม
มำตรำ ๓๙ (๑) หรือบริษทั จำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัดนัน้ เป็ นตัวแทนในรำชอำณำจักร
 เอกสำรกำรเป็ นผู้ประกอบกำรขนส่งของตัวแทนในรำชอำณำจักร ตำมเงื่อนไขอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 ส ำเนำใบทะเบียนผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อ เนื่ องหลำยรูป แบบ ในกรณี ท่ี
แต่งตัง้ ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘
 สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลประเภทบริษทั จำกัดหรือ
บริษ ัท มหำชนจำกัด ที่อ อกให้ไม่เกินสำมเดือ น โดยระบุว ตั ถุ ป ระสงค์ในกำรประกอบ
กิจกำรขนส่ง หรือเป็ นนำยหน้ ำ ตัวแทนหรือ ตัวแทนค้ำต่ำงในกิจกำรขนส่ง ในกรณี ท่ี
แต่งตัง้ บริษทั จำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัด
 หลักประกันสำหรับควำมรับผิดของตัวแทนต่อ ผู้ตรำส่ง ผู้รบั ตรำส่ง หรือ บุคคลอื่นใน
รำชอำณำจักร ตำมสัญญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ หรือสำหรับควำมเสีย่ งอื่นใดจำก
สัญญำที่ทำขึ้น เช่น สำเนำกรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิด สำเนำหนังสือรับรองจำกสมำคม
สถำบัน หรือองค์กรกำรชดใช้คำ่ สินไหมทดแทน หรือหนังสือค้ำประกันของธนำคำร
 สำเนำกำรจดทะเบียนตัง้ สำขำในรำชอำณำจักร ในกรณีท่ผี ู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง
เลือกทีจ่ ะตัง้ สำขำในรำชอำณำจักรโดยไม่ตงั ้ ตัวแทน
 เอกสำรและหลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี)
(๑) ..........................................................................................................................
(๒) ..........................................................................................................................
(๓) ..........................................................................................................................
(๔) ..........................................................................................................................
(๕) ..........................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยละเอียดที่ระบุในคำขอจดแจ้งเป็ นผูป้ ระกอบกำรขนส่ง
ต่อเนื่องหลำยรูปแบบ และเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ถูกต้องตรงตำมควำมเป็ นจริงทุกประกำร
----- ประทับตรำนิตบิ ุคคล ----- ลงชื่อ ................................... (ผูม้ อี ำนำจทำกำรแทนนิตบิ ุคคล)
( ................................ )

๓๑๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน
๓

คำสั ่งพนักงำนเจ้ำหน้ ำที่
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลงชื่อ ..........................................................
( ....................................................... )
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

๓๑๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

แบบ ขต.-ค๘

เลขรับที่ ...............................
วันที่ .....................................
(สำหรับเจ้ำหน้ำทีเ่ ป็ นผูก้ รอก)

คำขอต่ออำยุใบทะเบียนกำรตัง้ ตัวแทน
เขียนที่ ............................................................
วันที่ ........... เดือน .................. พ.ศ. ............
(๑) ชื่อผูป้ ระกอบกำรขนส่งหรือขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบในต่ำงประเทศ
....................................................................................................................................
(๒) จดทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบกำรขนส่งหรือขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบในประเทศ .................
(๓) ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่ เลขที่ .................... ตรอก/ซอย .......................................................
ถนน ...................... ตำบล/แขวง ............................. อำเภอ/เขต ................................
จังหวัด .......................... ประเทศ ................................ โทรศัพท์ ................................
โทรสำร ......................................
(๔) ทีต่ งั ้ สำนักงำนตัวแทน เลขที่ .................. ตรอก/ซอย .....................................................
ถนน ...................... ตำบล/แขวง ...................... อำเภอ/เขต .......................................
จังหวัด .............................. ประเทศ ........................ โทรศัพท์ ...................................
โทรสำร .............................
(๕) มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน ................................. บำท ( ............................................ )
(ตัวเลข)
(ตัวอักษร)
(๖) มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ................... บำท ( ............................................ )
(ตัวเลข)
(ตัวอักษร)
(๗) ขอยื่นคำขอต่ออำยุใบทะเบียนกำรตัง้ ตัวแทนของผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อ เนื่องจดทะเบียน
ตำมมำตรำ ๓๙ (๓) แห่งพระรำชบัญ ญัติกำรขนส่งต่ อ เนื่ องหลำยรูป แบบ พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยได้แนบเอกสำรและหลักฐำนประกอบคำขอมำด้วยแล้ว คือ
 สำเนำใบทะเบียนกำรตัง้ ตัวแทนทีก่ ำลังจะสิน้ อำยุ
 หลักฐำนกำรเป็ นผู้ประกอบกำรขนส่ งหรือขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบของผู้ย่นื คำขอที่
ได้รบั กำรรับรองจำกโนตำรีพบั ลิค หรือบุคคล หรือหน่ วยงำนที่ม ีอำนำจในกำรรับรอง
เอกสำรตำมกฎหมำยท้องถิน่ หรือสถำนเอกอัครรำชทูตหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่
ผูย้ ่นื คำขอได้จดทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบกำรขนส่งหรือขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ

๓๒๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน
๒

 เอกสำรแสดงสถำนทีต่ งั ้ ของสำนักงำนใหญ่
 สำเนำสัญ ญำกำรตัง้ ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) แห่ง
พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ องหลำยรู ป แบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็ นตั ว แทนใน
รำชอำณำจักร
 ส ำเนำใบทะเบี ย นผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ องหลำยรู ป แบบของ ตั ว แทนใน
รำชอำณำจักร
 หลัก ประกัน ส ำหรับควำมรับผิดของตัวแทนต่ อผู้ตรำส่ง ผู้ร บั ตรำส่ง หรือบุ คคลอื่นใน
รำชอำณำจักร ตำมสัญ ญำขนส่งต่ อเนื่ องหลำยรูปแบบหรือส ำหรับควำมเสี่ ยงอื่นใดจำก
สัญ ญำที่ท ำขึ้น เช่ น ส ำเนำกรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิด ส ำเนำหนั งสือรับรองจำก
สมำคม สถำบัน หรือองค์กรกำรชดใช้คำ่ สินไหมทดแทน หรือหนังสือค้ำประกันของธนำคำร
 เอกสำรและหลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี)
(๑) ..........................................................................................................................
(๒) ..........................................................................................................................
(๓) ..........................................................................................................................
(๔) ..........................................................................................................................
(๕) ..........................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับ รองว่ำ รำยละเอีย ดที่ระบุ ในค ำขอต่ อ อำยุใบทะเบีย นกำรตัง้
ตัวแทนและเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ถูกต้องตรงตำมควำมเป็ นจริงทุกประกำร
-----ประทับตรำนิตบิ ุคคล----- ลงชื่อ ..................................... (ผูม้ อี ำนำจทำกำรแทนนิตบิ ุคคล)
( .................................. )
คำสั ่งพนักงำนเจ้ำหน้ ำที่
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ลงชื่อ ..........................................................
( ....................................................... )
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
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หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้ก ฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ เนื่ อ งจำกมำตรำ ๔๒
มำตรำ ๔๖ และมำตรำ ๔๙ แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ ก ำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลำยรูป แบบ
พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติให้กำรขอต่ออำยุใบทะเบียนให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิ ธกี ำร
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๓๒๒
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กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ำรในกำรจดแจ้งเป็ นผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
และกำรตัง้ ตัวแทนหรือสำนักงำนสำขำในรำชอำณำจักร
พ.ศ. ๒๕๕๓๙
อำศัย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ และมำตรำ ๔๕ แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ
กำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ อันเป็ นกฎหมำยทีม่ บี ทบัญญัตบิ ำงประกำร
เกี่ยวกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๓
มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทำได้
โดยอำศัย อ ำนำจตำมบทบัญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมำย รัฐ มนตรีว่ ำ กำรกระทรวงคมนำคม
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องทีไ่ ด้จดทะเบียนในต่ำงประเทศทีป่ ระเทศไทย
รับรองโดยสนธิสญ
ั ญำหรือควำมตกลงระหว่ำงประเทศตำมมำตรำ ๓๙ (๒) ทีป่ ระสงค์จะ
ประกอบกิจกำรขนส่งต่ อเนื่องหลำยรูปแบบในรำชอำณำจัก ร ให้ย่ืนคำขอจดแจ้งเป็ น
ผู้ประกอบกำรขนส่งต่ อเนื่องหลำยรูปแบบ พร้อมทัง้ ตัง้ ตัวแทนหรือตัง้ สำนักงำนสำขำ
ในรำชอำณ ำจั ก ร ตำมแบบ ขต.-ค๕ ท้ ำ ยกฎกระทรวงนี้ ต่ อ นำยทะเบี ย น ณ
สำนักส่งเสริมกำรขนส่งทำงน้ ำและกำรพำณิ ชยนำวี กรมเจ้ำท่ำ พร้อมด้วยเอกสำรและ
หลักฐำนตำมทีก่ ำหนดไว้ในแบบดังกล่ำว
ข้อ ๒ เมื่อได้รบั ค ำขอจดแจ้งเป็ นผู้ประกอบกำรขนส่งต่ อเนื่ องหลำยรูปแบบ
ตำมข้อ ๑ หำกนำยทะเบียนเห็นว่ำผู้ย่นื คำขอจดแจ้งแสดงเอกสำรและหลักฐำนถูกต้อง
ให้นำยทะเบียนรับจดแจ้งและออกใบจดแจ้งภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำขอจดแจ้ง
ในกรณี ท่ีนำยทะเบียนเห็นว่ ำไม่อำจรับจดแจ้งได้เนื่ องจำกผู้ย่นื ค ำขอจดแจ้ง
แสดงเอกสำรและหลักฐำนไม่ถูกต้อง และได้แจ้งเป็ นหนังสือให้ผยู้ ่นื คำขอจดแจ้งทรำบแล้ว
ต่อมำผูย้ ่นื คำขอจดแจ้งได้ย่ืนเอกสำรและหลักฐำนเพิม่ เติมพร้อมกับยื่นคำขอจดแจ้งใหม่
หำกนำยทะเบี ย นเห็ น ว่ ำ ผู้ ย่ื นค ำขอจดแจ้ ง แสดงเอกสำรแ ละหลั ก ฐำนถู ก ต้ อ ง
ให้ น ำยทะเบี ย นรับ จดแจ้ ง และออกใบจดแจ้ ง ภำยในสำมสิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ ไ ด้ ร ับ
คำขอจดแจ้งใหม่

๙ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๔๙ ก/หน้ำ ๓๑/๑๑ สิงหำคม ๒๕๕๓

๓๒๓
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ถนน

ข้อ ๓ ใบจดแจ้งเป็ นผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องหลำยรูปแบบให้เป็ นไปตำม
แบบ ขต.-บ๕ ท้ำยกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๔ บริษั ท จ ำกัด หรือ บริษัท มหำชนจ ำกัด ที่จ ัด ตัง้ ขึ้น ตำมกฎหมำยไทย
โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรประกอบกิจกำรขนส่ง หรือเป็ นนำยหน้ำ ตัวแทนหรือตัวแทนค้ำต่ำง
ในกิจกำรขนส่งทีเ่ ป็ นตัวแทนในรำชอำณำจักรของผูย้ ่นื คำขอจดแจ้งตำมข้อ ๑ ต้องดำรง
หลักประกันสำหรับควำมรับผิดของตัวกำรตำมสัญญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบหรือ
สำหรับควำมเสีย่ งอื่นใดตำมสัญญำที่ทำขึน้ ทัง้ นี้ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธกี ำรเกี่ยวกับ
กำรดำรงหลัก ประกัน ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ำหนด
จำนวน ชนิด ขนำด และเงื่อนไขในกำรดำรงหลักประกันและสินทรัพย์ของผูป้ ระกอบกำร
ขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนมำใช้บงั คับโดยอนุโลม
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เกือ้ กูล ด่ำนชัยวิจติ ร
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๓๒๔
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แบบ ขต.-ค๕

เลขรับที่ ...............................
วันที่ .....................................
(สำหรับเจ้ำหน้ำทีเ่ ป็ นผูก้ รอก)
คำขอจดแจ้งเป็ นผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องหลำยรูปแบบ
เขียนที่ ......................................................
วันที่ ....... เดือน .................. พ.ศ. ...........

(๑) ชือ่ ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องทีไ่ ด้จดทะเบียนในต่ำงประเทศ
..........................................................................................................................................................
(๒) จดทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องในประเทศ ................................................................
(๓) ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่ เลขที่ ..................... ตรอก/ซอย ....................................................................
ถนน ..................... ตำบล/แขวง ........................ อำเภอ/เขต ....................................................
จังหวัด .............................. ประเทศ .......................... โทรศัพท์ ..............................................
โทรสำร ..............................
(๔) มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียน ............................... บำท ( ............................................................. )
(ตัวเลข)
(ตัวอักษร)
(๕) มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ................... บำท (............................................................ )
(ตัวเลข)
(ตัวอักษร)
(๖) ขอยื่น ค ำขอจดแจ้ง เป็ นผู้ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งจดทะเบีย นตำมมำตรำ ๓๙ (๒) แห่ ง
พระรำชบัญ ญัติกำรขนส่งต่อ เนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยได้แนบเอกสำรและหลัก ฐำน
ประกอบคำขอมำด้วย คือ
 ส ำเนำหลัก ฐำนกำรจดทะเบีย นเป็ นผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นเป็ น
ผู้ประกอบกำรขนส่ งต่ อเนื่องในต่ ำงประเทศที่ประเทศไทยรับรองโดยสนธิส ญ
ั ญำหรือควำม
ตกลงระหว่ำงประเทศของผู้ย่นื คำขอจดแจ้งที่ได้รบั กำรรับรองจำกนำยทะเบียนของประเทศ
ทีผ่ ยู้ น่ื คำขอจดแจ้งได้จดทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง
 หลัก ฐำนกำรตั ้ง ผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งจดทะเบี ย นตำมมำตรำ ๓๙ (๑) แห่ ง
พระรำชบัญ ญัติกำรขนส่งต่ อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือ บริษัท จำกัด หรือบริษัท
มหำชนจำกัดที่จดั ตัง้ ขึ้น ตำมกฎหมำยไทยโดยมีวตั ถุ ป ระสงค์ในกำรประกอบกิจกำรขนส่ ง
หรือเป็ นนำยหน้ำ ตัวแทนหรือ ตัวแทนค้ำต่ ำงในกิจกำรขนส่ง เป็ นตัวแทนในรำชอำณำจักร
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๓๒๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน
๒

 ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
 หนังสือรับรองกำรเป็ นตัวแทนในรำชอำณำจักรของผู้ประกอบกำรขนส่งต่ อเนื่องจดทะเบียน
ตำมมำตรำ ๓๙ (๑) หรือบริษทั จำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัดนัน้ หรือ
 เอกสำรอื่น ๆ ที่แสดงว่ำผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) หรือ
บริษทั จำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัดนัน้ เป็ นตัวแทนในรำชอำณำจักร
 เอกสำรกำรเป็ น ผู้ ป ระกอบกำรข น ส่ งขอ งตั ว แทน ใน รำชอ ำณ ำจั ก ร ต ำมเงื่ อน ไข
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 สำเนำใบทะเบียนผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ ในกรณีทแ่ี ต่งตัง้ ผูป้ ระกอบกำร
ขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) แห่งพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งต่อเนื่องหลำย
รูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘
 ส ำเนำหนั ง สื อ รับ รองกำรจดทะเบี ย น เป็ น นิ ติ บุ ค คลประเภทบริ ษั ท จ ำกั ด ห รื อ
บริษทั มหำชนจำกัดทีอ่ อกให้ไม่เกินสำมเดือน โดยระบุวตั ถุประสงค์ในกำรประกอบกิจกำร
ขนส่ ง หรือเป็ น นำยหน้ ำ ตัว แทนหรือ ตัวแทนค้ำต่ ำงในกิจกำรขนส่ ง ในกรณี ท่แี ต่ งตัง้
บริษทั จำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัด
 หลัก ประกัน ส ำหรับ ควำมรับ ผิด ของตัว แทนต่ อ ผู้ ต รำส่ ง ผู้ ร ับ ตรำส่ ง หรือ บุ ค คลอื่ น ใน
รำชอำณำจักร ตำมสัญญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ หรือสำหรับควำมเสีย่ งอื่นใดจำกสัญญำที่
ทำขึ้น เช่น สำเนำกรมธรรม์ประกันภัยควำมรับ ผิด สำเนำหนังสือรับรองจำกสมำคม สถำบัน
หรือองค์กรกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน หรือหนังสือค้ำประกันของธนำคำร
 สำเนำกำรจดทะเบียนตัง้ สำขำในรำชอำณำจักร ในกรณีทผ่ี ปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องเลือกทีจ่ ะ
ตัง้ สำขำในรำชอำณำจักรโดยไม่ตงั ้ ตัวแทน
 เอกสำรและหลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี)
(๑) ........................................................................................................................................
(๒) .......................................................................................................................................
(๓) .......................................................................................................................................
(๔) .......................................................................................................................................
(๕) .......................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยละเอียดทีร่ ะบุในคำขอจดแจ้งเป็ นผูป้ ระกอบกำรขนส่ง ต่อเนื่องหลำย
รูปแบบ และเอกสำรและหลักฐำนต่ำง ๆ ถูกต้องตรงตำมควำมเป็ นจริงทุกประกำร
----- ประทับตรำนิตบิ ุคคล ----- ลงชือ่ ............................................... (ผูม้ อี ำนำจทำกำรแทนนิตบิ ุคคล)
( ............................................ )

๓๒๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน
๓

คำสังพนั
่ กงำนเจ้ำหน้ ำที่
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ลงชือ่ .................................................................
( ............................................................. )
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

๓๒๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

แบบ ขต.-บ๕
ทะเบียนเลขที่ ...............
คำขอที่ .........................

-----ครุฑ-----

ใบจดแจ้งเป็ นผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
หนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้เพือ่ แสดงว่ำ
..........................................................................................................................................................
ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ได้จ ดแจ้งเป็ นผู้ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งจดทะเบีย นตำมมำตรำ ๓๙ (๒) แห่ งพระรำชบัญ ญัติ
กำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว
โดยมีตวั แทนหรือมีสำนักงำนสำขำในรำชอำณำจักร คือ
..........................................................................................................................................................
ทีต่ งั ้ ของตัวแทนหรือสำนักงำนสำขำในรำชอำณำจักร คือ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
จดแจ้ง ณ วันที่ ........ เดือน ................................................... พ.ศ. .......
ใบจดแจ้งฉบับนี้มอี ำยุถงึ วันที่ ....... เดือน ................................ พ.ศ. .......

-----ประทับตรำหน่วยงำน-----

ลงชือ่ ............................................
( ........................................ )
นำยทะเบียน

หมำยเหตุ
เงือ่ นไขในกำรประกอบกิจกำร (ถ้ำมี)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

๓๒๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน
(ด้ำนหลัง)

กำรเปลีย่ นแปลงสำระสำคัญในใบจดแจ้ง มีดงั นี้
- กำรเปลีย่ นแปลง ............................................... จำก ...................................................
เป็ น .......................................... ตัง้ แต่วนั ที่ ....................................................... (ลงชือ่ นำยทะเบียน
ทีไ่ ด้รบั แจ้ง/วันทีไ่ ด้รบั แจ้งกำกับด้วย)
- กำรเปลีย่ นแปลง ............................................... จำก ...................................................
เป็ น .......................................... ตัง้ แต่วนั ที่ ....................................................... (ลงชือ่ นำยทะเบียน
ทีไ่ ด้รบั แจ้ง/วันทีไ่ ด้รบั แจ้งกำกับด้วย)

๓๒๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกมำตรำ ๔๕ แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติให้ผู้ประกอบกำร
ขนส่งต่อเนื่องที่ได้จดทะเบียนในต่ำงประเทศที่ประเทศไทยรับรองโดยสนธิสญ
ั ญำหรือ
ควำมตกลงระหว่ำ งประเทศตำมมำตรำ ๓๙ (๒) ที่ป ระสงค์จะประกอบกิจ กำรขนส่ง
ต่อเนื่องหลำยรูปแบบในรำชอำณำจักร ต้องยื่นคำขอจดแจ้งต่ อนำยทะเบียนพร้อมทัง้
ตัง้ ตัวแทนหรือตัง้ สำนักงำนสำขำในรำชอำณำจักร สมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ำร
ในกำรจดแจ้งเป็ น ผู้ประกอบกำรขนส่งต่ อเนื่องหลำยรูป แบบ และกำรตัง้ ตัวแทนหรือ
สำนักงำนสำขำในรำชอำณำจักร จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๓๓๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ำหนด จำนวน ชนิด ขนำด และเงื่อนไขในกำรดำรงหลักประกัน
และสินทรัพย์ของผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๓๑๐
อำศัย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ และมำตรำ ๔๓ แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ
กำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ อันเป็ นกฎหมำยทีม่ บี ทบัญญัตบิ ำงประกำร
เกี่ยวกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่ งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๓
มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรัฐธรรมนู ญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทำได้
โดยอำศัย อ ำนำจตำมบทบัญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมำย รัฐ มนตรีว่ ำ กำรกระทรวงคมนำคม
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ หลักประกันของผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑)
อำจเป็ นชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) กรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดแบบกำหนดเวลำ ตำมเงื่อนไขอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีกำรทำประกันภัยกลุ่มซึ่งสมำคม สถำบัน หรือองค์กรเกี่ยวกับ
กำรขนส่ ง ที่ มีจ ำนวนสมำชิ ก ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ห้ ำ สิบ รำยที่ ผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ ง
จดทะเบียนนัน้ เป็ นสมำชิกเป็ นผูเ้ อำประกันภัย ทัง้ นี้ ไม่ว่ำผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง
จดทะเบีย นนั น้ จะประกอบกิจ กำรด้ว ยตนเองหรือ ประกอบกิจ กำรในฐำนะตัว แทน
ด้วยหรือไม่กต็ ำม ต้องมีจำนวนเงินซึง่ เอำประกันภัยเพื่อคุ้มครองควำมรับผิดตำมสัญญำ
ขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบต่อเหตุกำรณ์ทก่ี ่อให้เกิดควำมรับผิดตำมกรมธรรม์ประกันภัย
ต่อสมำชิกแต่ละรำยไม่ต่ำกว่ำห้ำล้ำนบำท
(ข) ในกรณีทป่ี ระกอบกิจกำรด้วยตนเอง ต้องมีจำนวนเงินซึง่ เอำประกันภัย
เพื่อคุม้ ครองควำมรับผิดตำมสัญญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบต่อเหตุกำรณ์ทก่ี ่อให้เกิด
ควำมรับผิดตำมกรมธรรม์ประกันภัยไม่ต่ำกว่ำสองล้ำนบำท
(ค) ในกรณี ท่ีป ระกอบกิจ กำรด้ว ยตนเองและประกอบกิจ กำรในฐำนะ
ตัวแทนของผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๒) หรือ (๓) ด้วย
นอกจำกจะต้องมีจำนวนเงินซึ่งเอำประกันภัยตำม (ข) แล้ว จะต้องเพิ่มจำนวนเงินซึ่ง
เอำประกัน ภัย เพื่อ คุ้ม ครองควำมรับ ผิด ตำมสัญ ญำขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลำยรูป แบบต่ อ
เหตุกำรณ์ทก่ี ่อให้เกิดควำมรับผิดตำมกรมธรรม์ประกันภัยอีกไม่ต่ำกว่ำหนึ่งล้ำนบำท
๑๐ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๔๙ ก/หน้ำ ๒๗/๑๑ สิงหำคม ๒๕๕๓

๓๓๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ในกรณี ต ำม (ก) หรือ (ค) หำกเป็ น กำรประกอบกิจกำรในฐำนะตัว แทน
กรมธรรม์ป ระกันภัย ตำม (ก) หรือ (ค) ต้องให้ค วำมคุ้ม ครองควำมรับ ผิดของตัวกำร
ตำมสัญ ญำขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลำยรู ป แบบต่ อ ผู้ ต รำส่ ง หรือ ผู้ ร ับ ตรำส่ ง หรือ บุ ค คลอื่น
ในรำชอำณำจักรด้วย
(๒) หนังสือรับรองจำกสมำคม สถำบัน หรือองค์กรที่ให้ควำมคุ้มครองสมำชิก
ในลักษณะของกำรปกป้ องและชดใช้ หรือหนังสือรับรองกำรเข้ำเป็ นสมำชิกของสมำคม
สถำบั น หรือ องค์ ก ร ซึ่ ง ผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งจดทะเบี ย นนั ้น เป็ นสมำชิ ก
พร้อมสำเนำกฎข้อบังคับแสดงควำมคุม้ ครองทีค่ รอบคลุมถึงผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง
จดทะเบี ย นส ำหรับ ควำมรับ ผิ ด ตำมสัญ ญ ำขนส่ ง ต่ อ เนื่ องหลำยรู ป แบบ ทั ้ง นี้
ไม่ ว่ำผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อ เนื่ อ งจดทะเบีย นนัน้ จะประกอบกิจ กำรด้ว ยตนเองหรือ
ประกอบกิจกำรในฐำนะตัวแทนด้วยหรือไม่กต็ ำม
(๓) หนังสือค้ำประกันของธนำคำรหรือหลักประกันอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ที่ออกให้แก่กรมเจ้ำท่ำ โดยระบุให้ผู้ค้ำประกันสัญญำเป็ นผู้ชดใช้ให้แก่บุคคลภำยนอก
ผู้ไ ด้ร ับ ควำมเสีย หำยส ำหรับ หนี้ ข องผู้ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งจดทะเบีย นตำม
มำตรำ ๓๙ (๑) ในวงเงินไม่ต่ ำกว่ำสองล้ำนบำท และในกรณีท่ปี ระกอบกิจกำรในฐำนะ
ตัวแทนของผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๒) หรือ (๓) ด้วย
ต้องเพิม่ วงเงินอีกไม่ต่ำกว่ำหนึ่งล้ำนบำท
ข้อ ๒ เมื่อมีกำรบังคับตำมหนังสือค้ำประกันของธนำคำรหรือหลักประกันอื่นใด
ในลักษณะเดียวกันและทำให้วงเงินลดลงต่ ำกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ (๓) ในระหว่ำงที่
ประกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลำยรูป แบบ ผู้ป ระกอบกำรขนส่ง ต่ อ เนื่ อ งจดทะเบีย น
ตำมมำตรำ ๓๙ (๑) จะต้องเพิม่ วงเงินให้เท่ำกับจำนวนทีก่ ำหนดไว้นนั ้
ข้อ ๓ ก่อนทีห่ ลักประกันตำมข้อ ๑ จะสิน้ อำยุ ให้ผปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่อง
จดทะเบีย นตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ดำเนิ น กำรขอต่ อ อำยุ ห ลัก ประกัน และยื่น หลัก ฐำน
แสดงกำรขอต่ออำยุหลักประกันนัน้ หรือสำเนำของหลักประกันที่ได้รบั กำรต่ออำยุแล้ว
แล้วแต่กรณี ต่อนำยทะเบียน
ในกรณี ท่ี ผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งจดทะเบี ย นตำมมำตรำ ๓๙ (๑)
ได้ย่นื หลักฐำนแสดงกำรขอต่ออำยุหลักประกันตำมวรรคหนึ่ง ต่อมำเมื่อได้รบั กำรต่ออำยุ
หลัก ประกัน แล้ ว ให้ ผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งจดทะเบีย นตำมมำตรำ ๓๙ (๑)
ยื่นสำเนำของหลักประกันทีไ่ ด้รบั กำรต่ออำยุแล้วต่อนำยทะเบียนภำยในสิบห้ำวันนับแต่
วันทีไ่ ด้รบั กำรต่ออำยุหลักประกัน

๓๓๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ข้อ ๔ นอกจำกผู้ประกอบกำรขนส่งต่ อเนื่ องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑)
จะต้องดำรงหลักประกันตำมข้อ ๑ แล้ว จะต้องดำรงสินทรัพย์ขนั ้ ต่ำไว้ไม่น้อยกว่ำแปดหมื่น
หน่วยสิทธิพเิ ศษถอนเงิน ตลอดระยะเวลำทีป่ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบด้วย
กำรดำรงสินทรัพย์ตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน
ตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ยื่น สำเนำบัญ ชีงบดุ ลที่มีรำยกำรแสดงสินทรัพ ย์ต่ อนำยทะเบีย น
เมื่อครบทุกรอบระยะเวลำบัญชี
เพื่อประโยชน์แก่กำรคำนวณมูลค่ำสินทรัพย์ กำรแปลงหน่ วยสิทธิพเิ ศษถอนเงิน
เป็ น สกุ ลเงิน บำท ให้ใช้อ ัต รำแลกเปลี่ย นตำมประกำศของธนำคำรแห่ งประเทศไทย
ณ วันครบรอบระยะเวลำบัญชีของรอบระยะเวลำบัญชีนนั ้
ข้ อ ๕ ผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ องซึ่ ง ได้ จ ดทะเบี ย นตำมมำตรำ ๔๑
หรือมำตรำ ๔๘ หรือได้จดแจ้งตำมมำตรำ ๔๕ ก่อนวันทีก่ ฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ จะต้อง
ดำเนิ นกำรดำรงหลักประกัน หรือสิน ทรัพ ย์ แล้วแต่ ก รณี ตำมหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดใน
กฎกระทรวงนี้ ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วนั ทีก่ ฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เกือ้ กูล ด่ำนชัยวิจติ ร
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๓๓๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้ก ฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ เนื่ องจำกมำตรำ ๔๓
แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ องหลำยรู ป แบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ บั ญ ญั ติ ใ ห้
ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) จะต้องดำรงหลักประกันและ
สิน ทรัพ ย์ ส ำหรับ ควำมรับ ผิ ด ตำมสัญ ญำขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลำยรู ป แบบหรือ ส ำหรับ
ควำมเสี่ย งอื่ น ใดตำมสัญ ญำที่ ท ำขึ้น และในกรณี ท่ี ผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ ง
จดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑) ประกอบกิจกำรในฐำนะตัวแทนของผูป้ ระกอบกำรขนส่ง
ต่ อ เนื่ อ งจดทะเบีย นตำมมำตรำ ๓๙ (๒) หรือ (๓) จะต้ อ งด ำรงหลัก ประกัน ส ำหรับ
ควำมรับ ผิด ตำมสัญ ญำขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลำยรู ป แบบหรือ ส ำหรับ ควำมเสี่ย งอื่ น ใด
ตำมสัญญำทีท่ ำขึน้ ด้วย จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๓๓๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ประกำศกรมเจ้ำท่ำ
ที่ ๒๘๔/๒๕๕๘
เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์และระยะเวลำให้ผปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน
ส่งรำยงำนเกีย่ วกับกำรประกอบกำร๑๑
เพื่อ ปรับ ปรุ งหลัก เกณฑ์ ในกำรส่ งรำยงำนเกี่ย วกับ กำรประกอบกำรขนส่ ง
ต่อเนื่องหลำยรูปแบบให้สอดคล้องกับกำรนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ตำมควำมเป็ นจริง
อำศัย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๒ แห่ ง พระรำชบัญ ญัติก ำรขนส่งต่ อ เนื่ อ งหลำย
รูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ อธิบดีกรมเจ้ำท่ำในฐำนะนำยทะเบียน จึงออกประกำศกำหนดแบบ
หลักเกณฑ์และระยะเวลำให้ผปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนส่งรำยงำนเกีย่ วกับ
กำรประกอบกำรไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ให้ ย กเลิ ก ประกำศกรมเจ้ ำ ท่ ำ ที่ ๒๑/๒๕๕๘ เรื่อ ง ก ำหนดแบบ
หลักเกณฑ์และระยะเวลำ ให้ผปู้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนส่งรำยงำนเกี่ยวกับ
กำรประกอบกำร ลงวันที่ ๒๘ มกรำคม ๒๕๕๘
ข้อ ๒ ให้ผู้ป ระกอบกำรขนส่ งต่ อ เนื่ อ งจดทะเบีย นส่งรำยงำนเกี่ย วกับ กำร
ประกอบกำรตำมแบบ ขต. - บ.๖ ทีแ่ นบท้ำยประกำศนี้
ข้ อ ๓ ให้ ผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งจดทะเบี ย นยื่ น รำยงำนเกี่ ย วกั บ
กำรประกอบกำรที่เกิดขึ้น ในระหว่ำงวัน ที่ ๑ มกรำคม - ๓๑ ธัน วำคมของแต่ ละปี ต่ อ
นำยทะเบียน ณ กองกำกับกำรพำณิชยนำวี กรมเจ้ำท่ำ ภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคมของปี ถดั ไป
ประกำศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ดรุณ แสงฉำย
รองปลัดกระทรวงคมนำคม หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจด้ำนกำรขนส่ง
รักษำรำชกำรแทน อธิบดีกรมเจ้ำท่ำ

๑๑

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๓ ง/หน้ำ ๑๔/๖ มกรำคม ๒๕๕๙

๓๓๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

๓๓๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

๓๓๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

๓๓๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ระเบียบกรมเจ้ำท่ำ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ำร
ในกำรยื่นและกำรพิจำรณำคำขออื่น ๆ ของผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่ อ ให้ มี ห ลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรในกำรยื่ น และกำรพิ จ ำรณำค ำขออื่ น ๆ
ของผู้ประกอบกำรขนส่งต่ อเนื่องจดทะเบียนที่ชดั เจนแก่ผู้ประกอบกำรขนส่งต่ อเนื่อง
จดทะเบี ย น ในกำรยื่น เรื่อ งต่ อ พนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ใ ห้ ด ำเนิ น กำรตำมค ำขออื่ น ๆ
ของผู้ป ระกอบกำรขนส่ งต่ อ เนื่ อ งจดทะเบีย น และจัด เก็บ ค่ ำ ธรรมเนี ย มค ำขออื่น ๆ
ตำม (๑๑) แห่งกฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งต่อเนื่อง
หลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๕๐ อธิบดีกรมเจ้ำท่ำในฐำนะนำยทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติ
กำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบกรมเจ้ำท่ำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ำรใน
กำรยื่น และกำรพิจ ำรณำค ำขออื่น ๆ ของผู้ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งจดทะเบีย น
พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒๑๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“นำยทะเบีย น” หมำยถึง อธิบ ดีกรมเจ้ำท่ ำหรือ พนักงำนเจ้ำหน้ ำที่ซ่ึงอธิบ ดี
กรมเจ้ำท่ำมอบหมำยให้ปฏิบตั หิ น้ำทีน่ ำยทะเบียน
“พนักงำนเจ้ำหน้ ำที่” หมำยถึง ข้ำรำชกำรกรมเจ้ำท่ำซึ่งนำยทะเบียนแต่ งตั ง้
เพื่อปฏิบตั กิ ำรตำมพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘
“แบบคำขออื่น ๆ” หมำยถึง แบบทีใ่ ช้สำหรับกำรยื่นและกำรพิจำรณำคำขออื่น ๆ
ของผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน ตำมทีก่ ำหนดไว้ทำ้ ยระเบียบนี้
ข้อ ๔ ผู้ป ระกอบกำรขนส่งต่ อ เนื่องจดทะเบีย นที่ป ระสงค์จ ะยื่นค ำขออื่น ๆ
ของผู้ ป ระกอบกำรขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งจดทะเบี ย น ให้ ย่ื น ค ำขอตำมแบบค ำขออื่ น ๆ

๑๒ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๕๑ ง/หน้ำ ๓๓/๓ พฤษภำคม ๒๕๕๔

๓๓๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ สำนักส่งเสริมกำรขนส่งทำงน้ำและกำรพำณิชยนำวี กรมเจ้ำท่ำ
พร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำนทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องทีข่ อตำมทีก่ ำหนดไว้ในแบบดังกล่ำว
ข้อ ๕ เมื่อมีกำรยื่นคำขออื่น ๆ ของผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน
ถ้ ำ พนั ก งำนเจ้ำ หน้ ำ ที่ เห็ น ว่ ำ ไม่ อ ำจด ำเนิ น กำรตำมค ำขอได้ เนื่ อ งจำกผู้ ย่ืน ค ำขอ
แสดงหลักฐำนไม่ครบถ้วนให้แจ้งเป็ นหนังสือให้ผู้ย่นื คำขอทรำบ เมื่อผู้ย่นื คำขอได้ย่นื
แสดงหลักฐำนเพิม่ เติมและพนักงำนเจ้ำหน้ ำทีไ่ ด้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำเป็ นผูป้ ระกอบกำร
ขนส่งต่อเนื่องซึง่ ได้จดทะเบียนไว้แล้ว และมีเอกสำรหลักฐำนเพียงพอทีจ่ ะดำเนินกำรตำม
คำขอได้ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีน่ ำเสนอต่อนำยทะเบียนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
เอกสำรหลักฐำนเพียงพอทีจ่ ะดำเนินกำรตำมคำขอดังกล่ำว
ข้อ ๖ ให้อธิบดีกรมเจ้ำท่ำเป็ นผูร้ กั ษำกำรตำมระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ ๗ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
ถวัลย์รฐั อ่อนศิระ
อธิบดีกรมเจ้ำท่ำ
ในฐำนะนำยทะเบียน

๓๔๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

แบบคำขออื่น ๆ

เลขรับที่ ...............................
วันที่ .....................................
(สำหรับเจ้ำหน้ำทีเ่ ป็ นผูก้ รอก)
คำขออื่น ๆ ของผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่ องจดทะเบียน
เขียนที่ ....................................................
วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. .............

(๑) ชือ่ ผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียน
..........................................................................................................................................................
(๒) ใบทะเบียนผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
พ.ศ. ๒๕๔๘ คือ
 ใบทะเบียนผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
 ใบจดแจ้ง
 ใบทะเบียนกำรตัง้ ตัวแทน
 ใบอนุญำตตัง้ สำขำในกำรประกอบกิจกำรของผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๓๙ (๑)
 ใบแทนใบทะเบียน
 อื่น ๆ โปรดระบุ ....................................................................................................................
เลขที่ ................................... มีอำยุตงั ้ แต่วนั ที่ ............................................................................
ถึงวันที่ ........................................................................................................................................
(๓) ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่ เลขที่ ............................ ตรอก/ซอย ............................................................
ถนน ........................................... ตำบล/แขวง .......................... อำเภอ/เขต ............................
จังหวัด ....................................... โทรศัพท์ .............................. โทรสำร .................................
(๔) ผูม้ อี ำนำจทำกำรแทนนิตบิ ุคคล ชือ่ นำย/นำง/นำงสำว .................................................................
อำยุ ................... ปี สัญชำติ ...................... อยู่บำ้ นเลขที่ ................ ตรอก/ซอย .....................
ถนน ........................................ ตำบล/แขวง ............................ อำเภอ/เขต ............................
จังหวัด .................................... โทรศัพท์ ................................. โทรสำร .................................
(๕) ขอยืน่ คำขออืน่ ๆ เรือ่ ง .................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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ถนน
-๒-

โดยได้แนบเอกสำรหลักฐำนประกอบคำขอ คือ
 สำเนำใบทะเบียนผูป้ ระกอบกำรขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตำมข้อ ๒ ทีย่ งั ไม่หมดอำยุ
 หลักฐำนอื่น ๆ (ถ้ำมี)
(๑) .......................................................................................................................................
(๒) ......................................................................................................................................
(๓) .......................................................................................................................................
(๔) .......................................................................................................................................
(๕) .......................................................................................................................................

ข้ำพเจ้ำขอรับ รองว่ำรำยละเอีย ดที่ร ะบุ ในค ำขออื่น ๆ และเอกสำรหลักฐำนต่ ำง ๆ
ถูกต้องตรงตำมควำมเป็ นจริงทุกประกำร

-----ประทับตรำบริษทั -----

ลงชือ่ ........................... (ผูม้ อี ำนำจทำกำรแทนนิตบิ ุคคล)
( .................................... )

คำสังพนั
่ กงำนเจ้ำหน้ ำที่
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ลงชือ่ ............................................
( .......................................... )
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

๓๔๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

พระรำชบัญญัติ
กำรรับขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๗
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เป็ นปี ท่ี ๖๙ ในรัชกำลปั จจุบนั
พระบำทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหำภู มิพ ลอดุ ลยเดช มีพ ระบรมรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ
โดยที่ เ ป็ นกำรสมควรมี ก ฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรรับ ขนคนโดยสำรทำงถนน
ระหว่ำงประเทศ
จึง ทรงพระกรุ ณ ำโปรดเกล้ ำ ฯ ให้ต รำพระรำชบัญ ญั ติข้ึน ไว้โ ดยค ำแนะน ำ
และยินยอมของสภำนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ ดังต่อไปนี้
มำตรำ ๑ พระรำชบัญ ญัติน้ีเรียกว่ำ “พระรำชบัญ ญัติกำรรับ ขนคนโดยสำร
ทำงถนนระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗”
มำตรำ ๒ ๑ พระรำชบัญ ญั ติน้ี ใ ห้ใ ช้บ ัง คับ เมื่อ พ้ น ก ำหนดเก้ำ สิบ วัน นั บ แต่
วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๓ ในพระรำชบัญญัตนิ ้ี
“คนโดยสำร” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึง่ ผูข้ นส่งได้ทำกำรขนส่งตำมสัญญำรับขน
คนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ
“ผู้ขนส่ง ” หมำยควำมว่ ำ บุ คคลซึ่งรับ ที่จะท ำกำรขนส่งคนโดยสำรทำงถนน
ระหว่ำงประเทศเป็ นทำงค้ำปกติของตน ไม่ว่ำจะมีสมั ภำระหรือไม่กต็ ำม
“กำรเดินทำง” หมำยควำมว่ำ กำรเดินทำงของคนโดยสำรโดยรถจำกจุดต้นทำง
ไปยังจุดปลำยทำงตำมที่กำหนดในสัญ ญำรับขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ
และให้หมำยควำมรวมถึงกำรขึน้ หรือลงรถในระหว่ำงกำรเดินทำงนัน้ ด้วย
“รถ” หมำยควำมว่ำ รถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
๑

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๘๒ ก/หน้ำ ๑/๒๓ ธันวำคม ๒๕๕๗
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ถนน

“ล่ำช้ำ” หมำยควำมว่ำ
(๑) กำรถึงจุดปลำยทำงช้ำกว่ำกำหนดเวลำ ในกรณีทม่ี กี ำรตกลงกำหนดเวลำไว้
(๒) กำรถึงจุดปลำยทำงช้ำกว่ำกำหนดเวลำอันควรตำมหน้ำทีอ่ นั พึงปฏิบตั ไิ ด้
ของผู้ขนส่งในพฤติกำรณ์เดียวกัน ในกรณีทไ่ี ม่มกี ำรตกลงกำหนดเวลำไว้
“สัมภำระ” หมำยควำมว่ำ สัมภำระติดตัวและสัมภำระลงทะเบียน
“สัม ภำระติด ตัว ” หมำยควำมว่ ำ สัม ภำระที่อ ยู่ในควำมดูแ ลของคนโดยสำร
ระหว่ำงกำรเดินทำงและให้หมำยควำมรวมถึงของใช้สว่ นตัวทีต่ ดิ ตัวคนโดยสำรด้วย
“สัมภำระลงทะเบียน” หมำยควำมว่ำ สัมภำระทีค่ นโดยสำรส่งมอบให้ผขู้ นส่งดูแล
“ข้อสงวน” หมำยควำมว่ำ ข้อควำมเกี่ยวกับสภำพของสัมภำระลงทะเบียนว่ำ
อยู่ในสภำพที่ไม่ เรีย บร้อยซึ่งผู้ข นส่งได้ระบุ ไว้ในใบรับ สัม ภำระลงทะเบีย นในเวลำที่
ผู้ขนส่งได้รบั มอบสัมภำระลงทะเบียน หรือข้อควำมที่คนโดยสำรมีหนังสือแจ้งผู้ขนส่ง
ในเวลำทีค่ นโดยสำรได้รบั มอบสัมภำระลงทะเบียนนัน้ คืนว่ำมีจำนวนไม่ครบหรือมีควำม
เสียหำยเกิดขึน้ แล้วแต่กรณี
“หน่ ว ยสิท ธิพ เิ ศษถอนเงิน ” หมำยควำมว่ำ หน่ ว ยสิท ธิพ เิ ศษถอนเงิน ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรให้อำนำจและกำหนดกำรปฏิบตั ิบำงประกำรเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ
ถอนเงินในกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ
มำตรำ ๔ พระรำชบัญญัติน้ีให้ใช้บงั คับแก่สญ
ั ญำรับขนคนโดยสำรทำงถนน
ระหว่ำงประเทศ
ในกรณีท่สี ่วนใดส่วนหนึ่งของกำรเดินทำงมีกำรใช้กำรขนส่งรูปแบบอื่นในกำร
ขนส่งคนโดยสำรและสัมภำระ ควำมสูญหำยหรือเสียหำยที่เกิดขึ้นกับคนโดยสำรหรือ
สัม ภำระในระหว่ ำงกำรใช้ก ำรขนส่งรูป แบบอื่น ให้ผู้ข นส่งรับ ผิด ตำมบทบัญ ญัติ ข อง
กฎหมำยเกีย่ วกับกำรขนส่งรูปแบบอื่นนัน้
ในกรณีทก่ี ำรเดินทำงตำมสัญญำรับขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศต้อง
หยุดลงด้วยเหตุใดก่อนถึงจุดปลำยทำง ให้ใช้พระรำชบัญญัตนิ ้บี งั คับแก่กำรขนส่งนัน้ ด้วย
ทัง้ นี้ ไม่ว่ำจุดทีห่ ยุดลงนัน้ จะอยู่ภำยในประเทศต้นทำงหรือประเทศอื่น
มำตรำ ๕ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี
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หมวด ๑
สัญญำรับขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ
มำตรำ ๖ สัญ ญำรับ ขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำ งประเทศ คือ สัญ ญำ
ทีผ่ ขู้ นส่งตกลงกับคนโดยสำรว่ำจะรับดำเนินกำรหรือจัดให้มกี ำรขนส่งคนโดยสำรทำงถนน
และสัมภำระโดยรถจำกจุดต้นทำงในประเทศหนึ่งไปยังจุดปลำยทำงในอีกประเทศหนึ่ง
หรือจำกจุดต้นทำงในประเทศหนึ่ ง ไปยังอีก ประเทศหนึ่งแล้ว กลับ มำยังจุด ปลำยทำง
ในประเทศต้นทำง ทัง้ นี้ ไม่ว่ำจะมีบำเหน็จหรือไม่กต็ ำม
มำตรำ ๗ ข้อตกลงใดในสัญ ญำรับ ขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ
ซึง่ มีวตั ถุประสงค์หรือมีผลไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยปริยำย เป็ นกำรปลดเปลือ้ งควำมรับผิดของ
ผู้ขนส่งหรือเป็ นผลให้ผู้ขนส่งต้องรับผิดน้ อยกว่ำตำมที่บ ัญญัติไว้ในพระรำชบัญ ญัติน้ี
ข้อตกลงนัน้ เป็ นโมฆะ
ข้อตกลงทีเ่ ป็ นโมฆะตำมวรรคหนึ่ง ไม่กระทบต่อควำมสมบูรณ์ของข้อตกลงอื่น
ในสัญญำนัน้
มำตรำ ๘ กำรรับขนคนโดยสำรตำมสัญญำรับขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำ ง
ประเทศผู้ ข นส่ ง ต้ อ งออกตัว๋ โดยสำรไว้เป็ นหลัก ฐำนให้ แ ก่ ค นโดยสำรไม่ ว่ ำ จะเป็ น
ตั ๋วโดยสำรทีอ่ อกเป็ นรำยบุคคลหรือตั ๋วโดยสำรทีอ่ อกเป็ นหมู่คณะ
มำตรำ ๙ ตัว๋ โดยสำรอย่ ำ งน้ อ ยต้ อ งมีร ำยกำรดัง ต่ อ ไปนี้ เป็ นภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ
(๑) ชื่อและทีอ่ ยู่ของผูข้ นส่ง
(๒) จุดต้นทำงและจุดปลำยทำงของกำรเดินทำง
(๓) วันเดินทำงหรือช่วงเวลำทีส่ ำมำรถใช้ตั ๋วโดยสำรนัน้ ได้
(๔) รำคำค่ำโดยสำร
(๕) ข้อควำมที่กำหนดให้กำรรับ ขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศอยู่
ภำยใต้บงั คับแห่งพระรำชบัญญัตนิ ้หี รือภำยใต้ควำมตกลงระหว่ำงประเทศทีป่ ระเทศไทย
เป็ นภำคี
ตั ๋วโดยสำรอำจออกโดยระบุช่อื คนโดยสำรหรือออกให้แก่ผถู้ อื ก็ได้
มำตรำ ๑๐ กำรไม่ได้ออกตั ๋วโดยสำรตำมมำตรำ ๘ กำรออกตั ๋วโดยสำรโดยมี
รำยกำรไม่ครบถ้วนตำมมำตรำ ๙ หรือกำรทีต่ ั ๋วโดยสำรสูญหำย ย่อมไม่กระทบต่อควำม
มีอยู่หรือควำมสมบูรณ์ของสัญญำรับขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ
๓๔๕
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มำตรำ ๑๑ ผู้ ข นส่ ง ต้ อ งออกใบรับ สัม ภำระลงทะเบี ย นให้ แ ก่ ค นโดยสำร
เมื่อได้รบั มอบสัมภำระลงทะเบียนไว้ โดยอำจออกรวมไปกับตั ๋วโดยสำรก็ได้
มำตรำ ๑๒ ใบรับ สัม ภำระลงทะเบีย นอย่ ำ งน้ อ ยต้ อ งมีร ำยกำรดัง ต่ อ ไปนี้
เป็ นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
(๑) ชื่อและทีอ่ ยู่ของผูข้ นส่ง
(๒) จุดต้นทำงและจุดปลำยทำงของกำรเดินทำง
(๓) วันทีอ่ อกใบรับสัมภำระลงทะเบียน
(๔) จำนวนและน้ำหนักของสัมภำระลงทะเบียน
(๕) ค่ ำ ขนส่ ง สัม ภำระลงทะเบีย นส่ ว นที่เกิน เกณฑ์ สูง สุ ด ตำมที่ ก ำหนดไว้
ในมำตรำ ๑๓
(๖) ข้อควำมที่กำหนดให้กำรรับขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศอยู่ภำยใต้
บังคับแห่งพระรำชบัญญัตนิ ้หี รือภำยใต้ควำมตกลงระหว่ำงประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นภำคี
มำตรำ ๑๓ กำรไม่ได้ออกใบรับสัมภำระลงทะเบียนตำมมำตรำ ๑๑ หรือกำร
ออกใบรับ สัม ภำระลงทะเบี ย นโดยไม่ ไ ด้ ร ะบุ ถึ ง จ ำนวนหรือ น้ ำ หนั ก ของสัม ภำระ
ลงทะเบียนตำมมำตรำ ๑๒ (๔) ให้สนั นิษฐำนไว้ก่อนว่ำจำนวนหรือน้ ำหนัก ของสัมภำระ
ลงทะเบียนนัน้ เท่ำกับ เกณฑ์สูงสุดที่อนุ ญ ำตให้คนโดยสำรน ำไปกับตนได้โดยไม่ ต้อ ง
เสียค่ำใช้จ่ำยเพิม่ เติมจำกค่ำโดยสำรตำมทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
กำรไม่ได้ออกใบรับสัมภำระลงทะเบียนตำมมำตรำ ๑๑ ย่อมไม่ทำให้ผู้ขนส่ง
พ้นจำกควำมรับผิดตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
หมวด ๒
หน้ำทีแ่ ละสิทธิของผูข้ นส่ง
มำตรำ ๑๔ ผู้ข นส่งต้องตรวจสภำพเท่ำที่เห็นได้จำกภำยนอกของสัม ภำระ
ลงทะเบียนในเวลำที่ลงทะเบียนสัมภำระนัน้ และหำกจำเป็ น ผู้ขนส่งต้องระบุข้อสงวน
ไว้ในใบรับสัมภำระลงทะเบียนตำมควำมเหมำะสม
ถ้ำผูข้ นส่งมิได้ระบุขอ้ สงวนไว้ ให้สนั นิษฐำนว่ำสัมภำระนัน้ อยู่ในสภำพเรียบร้อย
มำตรำ ๑๕ ในเวลำที่ผขู้ นส่งส่งมอบสัมภำระลงทะเบียนคืนให้แก่คนโดยสำร
คนโดยสำรต้ อ งตรวจสอบจ ำนวน สิ่ง ที่บ รรจุ อ ยู่ ภ ำยใน และสภำพของสัม ภำระนั น้
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หำกพบว่ ำ มีจ ำนวนไม่ ค รบหรือ มีค วำมเสีย หำยเกิด ขึ้น ให้ค นโดยสำรมีห นั งสือ แจ้ ง
ข้อสงวนต่อผูข้ นส่งทันที
ถ้ ำ คนโดยสำรรับ มอบสัม ภำระลงทะเบีย นโดยมิไ ด้ มีห นั ง สือ แจ้ง ข้อ สงวน
ให้สนั นิษฐำนว่ำได้มกี ำรส่งมอบสัมภำระลงทะเบียนครบถ้วนในสภำพเรียบร้อย
มำตรำ ๑๖ เมื่อผูข้ นส่งได้ส่งมอบสัมภำระลงทะเบียนให้แก่ผถู้ อื ใบรับสัมภำระ
ลงทะเบียน ให้ถอื ว่ำผูข้ นส่งได้สง่ มอบสัมภำระดังกล่ำวโดยชอบแล้ว
ในกรณีท่มี บี ุคคลใดเรียกร้องให้ส่งมอบสัมภำระลงทะเบียนโดยไม่มใี บรับสัมภำระ
ลงทะเบีย นมำแสดง ผู้ข นส่ง ไม่ จ ำต้อ งส่ง มอบสัม ภำระดังกล่ ำวให้ เว้น แต่ บุ ค คลนั น้
จะสำมำรถพิสจู น์ถงึ สิทธิของตนทีจ่ ะรับมอบสัมภำระลงทะเบียนนัน้
ในกรณี ท่ีไ ม่ มี บุ ค คลใดมำรับ สัม ภำระลงทะเบีย นเมื่อ รถมำถึง จุ ด ปลำยทำง
ไม่ว่ำจะได้มกี ำรออกใบรับสัมภำระลงทะเบียนหรือไม่ ให้ถอื ว่ำสัมภำระนัน้ ยังอยู่ในควำมดูแล
รักษำของผู้ขนส่งแทนคนโดยสำร แต่ ผู้ข นส่ง อำจมอบหมำยให้บุค คลภำยนอกดูแ ล
รัก ษำสัม ภำระนั น้ แทนก็ไ ด้ โดยผู้ข นส่ง หรือ บุค คลที่ดูแ ลรัก ษำดัง กล่ำ วมีสทิ ธิไ ด้ร บั
บำเหน็จตำมสมควร
กำรดำเนินกำรอย่ำงอื่นทีเ่ กีย่ วกับสัมภำระลงทะเบียนทีไ่ ม่มผี รู้ บั ตำมวรรคสำม
ให้ผู้ขนส่งมีสทิ ธิดำเนิ นกำรเกี่ยวกับ สัมภำระนัน้ ตำมกฎหมำยของประเทศที่สมั ภำระ
ได้รบั กำรดูแลรักษำไว้ แต่ ถ้ำสัมภำระดังกล่ ำวได้รบั กำรดูแลรักษำไว้ ในประเทศไทย
ให้นำบทบัญ ญัติว่ำด้วยกำรรับขนคนโดยสำรตำมประมวลกฎหมำยแพ่ งและพำณิ ช ย์
มำใช้บงั คับ
หมวด ๓
ควำมรับผิดและข้อยกเว้นควำมรับผิดของผูข้ นส่ง
มำตรำ ๑๗ ผู้ข นส่ง ต้อ งรับ ผิด ในควำมเสีย หำยแก่ ชี วิต ร่ ำงกำยหรือ จิต ใจ
ของคนโดยสำรอันเป็ นผลมำจำกอุบตั เิ หตุเกีย่ วกับกำรขนส่งทีเ่ กิดขึน้ ระหว่ำงกำรเดินทำง
มำตรำ ๑๘ ผูข้ นส่งต้องรับผิดในควำมเสียหำยอันเป็ นผลมำจำกกำรทีค่ นโดยสำร
และสัมภำระไปถึงจุดปลำยทำงล่ำช้ำ
มำตรำ ๑๙ ผูข้ นส่งต้องรับผิดในควำมเสียหำยหรือกำรสูญหำยของสัมภำระติดตัว
อันเป็ นผลมำจำกอุบตั เิ หตุเกีย่ วกับกำรขนส่งทีเ่ กิดขึน้ ระหว่ำงกำรเดินทำง
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มำตรำ ๒๐ ผู้ข นส่ ง ต้ อ งรับ ผิด ในควำมเสีย หำยหรือ กำรสูญ หำยที่เกิด แก่
สัม ภำระลงทะเบีย นนับ แต่ เวลำที่ผู้ข นส่งได้รบั มอบสัม ภำระลงทะเบีย นจนถึงเวลำที่
ผูข้ นส่งได้สง่ มอบสัมภำระนัน้ คืน
หำกมิได้มกี ำรส่งมอบสัมภำระลงทะเบียนคืนให้แก่คนโดยสำรภำยในสำมสิบวัน
นับแต่เวลำที่รถไปถึงจุดปลำยทำง หรือกำหนดเวลำที่รถจะไปถึงจุดปลำยทำง หรือเวลำที่
ตำมปกติค วรจะไปถึงจุดปลำยทำงแล้วแต่ เวลำใดเป็ น เวลำหลังสุด ให้ถือ ว่ำสัมภำระ
ลงทะเบียนนัน้ สูญหำยและคนโดยสำรมีสทิ ธิเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนเพื่อกำรสูญหำย
ดังกล่ำวได้
ในกรณีทไ่ี ด้สมั ภำระลงทะเบียนกลับมำภำยหลัง ผูข้ นส่งต้องแจ้งให้คนโดยสำร
ทรำบในทันทีและคนโดยสำรมีสทิ ธิเรียกสัมภำระนัน้ คืน โดยจะต้องคืนค่ำสินไหมทดแทน
ที่ได้รบั มำแต่ ไม่ เสีย สิท ธิท่ีจะเรีย กร้อ งค่ ำสิน ไหมทดแทนเพื่อ กำรสูญ หำยหรือ ควำม
เสียหำยบำงส่วนหรือเพื่อควำมล่ำช้ำ
ถ้ำคนโดยสำรไม่ ใช้สทิ ธิเรียกคืนตำมวรรคสำม ผู้ขนส่งมีสทิ ธิท่จี ะดำเนินกำร
แก่สมั ภำระดังกล่ำวตำมทีเ่ ห็นสมควรตำมกฎหมำยของประเทศทีส่ มั ภำระลงทะเบียนนัน้
ตกค้ำงอยู่
ในกรณี ท่สี มั ภำระลงทะเบียนนัน้ ตกค้ำงอยู่ในประเทศไทย ให้นำบทบัญ ญัติ
ว่ำด้วยกำรรับช่วงสิทธิตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำใช้บงั คับ
มำตรำ ๒๑ ผูข้ นส่งต้องรับผิดเพื่อกำรกระทำหรือละเว้นกระทำกำรของลูกจ้ำง
ตัวแทนหรือผูร้ บั จ้ำงช่วงของตนซึ่งได้กระทำไปในทำงกำรที่จำ้ งหรือภำยในขอบอำนำจ
แห่งกำรเป็ นตัวแทนหรือในกิจกำรทีร่ บั จ้ำงช่วงนัน้ แล้วแต่กรณี
มำตรำ ๒๒ ผูข้ นส่งจะปฏิเสธควำมรับผิดในควำมสูญหำย ควำมเสียหำยหรือ
ควำมล่ำช้ำทีเ่ กิดขึน้ หรือเป็ นผลจำกควำมชำรุดบกพร่องของรถทีใ่ ช้ในกำรขนส่งหรือกำร
หย่อนควำมสำมำรถทำงร่ำงกำยหรือจิตใจของผูข้ บั ขีม่ ไิ ด้
มำตรำ ๒๓ ผูข้ นส่งไม่ต้องรับผิดในควำมสูญหำย ควำมเสียหำย หรือควำมล่ำช้ำ
ถ้ำพิสจู น์ได้ว่ำควำมสูญหำย ควำมเสียหำย หรือควำมล่ำช้ำนัน้ เกิดขึน้ หรือเป็ นผลจำก
(๑) เหตุสดุ วิสยั
(๒) ควำมชำรุดบกพร่องของสัมภำระนัน้ เอง
(๓) ควำมผิดหรือประมำทเลินเล่อของคนโดยสำรนัน้ เอง
(๔) สภำพร่ำงกำยหรือจิตใจของคนโดยสำรทีเ่ ป็ นอยู่ก่อนกำรเดินทำง
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หมวด ๔
กำรจำกัดควำมรับผิดของผูข้ นส่งและกำรคิดค่ำสินไหมทดแทน
มำตรำ ๒๔ ในกรณี ท่ีค นโดยสำรตำย หรือ บำดเจ็บ ทำงร่ ำงกำยหรือ จิต ใจ
ให้จำกัดควำมรับผิดของผูข้ นส่งไว้ไม่เกินเก้ำพันหน่ วยสิทธิพเิ ศษถอนเงินต่อคนโดยสำร
หนึ่งคนในเหตุกำรณ์เดียวกัน
มำตรำ ๒๕ ในกรณีทส่ี มั ภำระลงทะเบียนสูญหำยหรือเสียหำย ให้ผขู้ นส่งรับผิด
ไม่เกินแปดจุดสำมสำมหน่วยสิทธิพเิ ศษถอนเงินต่อหนึ่งกิโลกรัมของน้ ำหนักรวมทัง้ หมด
แห่งสัมภำระลงทะเบียนนัน้ หรือหนึ่งร้อยหกสิบหกจุดหกเจ็ดหน่ วยสิทธิพเิ ศษถอนเงิน
ต่อสัมภำระลงทะเบียนหนึ่งชิน้ แล้วแต่จำนวนใดจะมำกกว่ำ
ในกรณีท่สี มั ภำระติดตัวสูญหำยหรือเสีย หำย ให้ผูข้ นส่งรับผิดไม่เกินหนึ่งร้อย
หกสิบหกจุดหกเจ็ดหน่วยสิทธิพเิ ศษถอนเงินต่อคนโดยสำรหนึ่งคน
ในกรณีทผ่ี ขู้ นส่งต้องรับผิดทัง้ กรณีตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ผขู้ นส่งรับผิด
ไม่เกินสำมร้อยสำมสิบสำมจุดสำมสีห่ น่วยสิทธิพเิ ศษถอนเงินต่อคนโดยสำรหนึ่งคน
มำตรำ ๒๖ ในกรณีทม่ี คี วำมเสียหำยอื่นทีเ่ กิดจำกควำมล่ำช้ำ ให้ผขู้ นส่งรับผิด
ไม่เกินรำคำค่ำโดยสำร
มำตรำ ๒๗ คู่สญ
ั ญำในสัญ ญำรับ ขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ ำงประเทศ
อำจตกลงกำหนดควำมรับผิดของผูข้ นส่งให้มำกกว่ำทีบ่ ญ
ั ญัติไว้ในหมวดนี้กไ็ ด้
มำตรำ ๒๘ นอกจำกค่ำสินไหมทดแทนตำมทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในหมวดนี้แล้ว ในกรณีท่ี
ผูข้ นส่งไม่สำมำรถดำเนินกำรขนส่งตำมสัญญำรับขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศได้
เพรำะพฤติกำรณ์อนั ใดอันหนึ่งทีเ่ กิดขึน้ ภำยหลังอันจะโทษผู้ขนส่งไม่ได้ ผู้ขนส่งต้องใช้
คืนรำคำค่ำโดยสำรตำมส่วนทีย่ งั ไม่ได้ขนส่ง
มำตรำ ๒๙ ผูใ้ ช้สทิ ธิเรียกร้องมีสทิ ธิเรียกดอกเบีย้ ในค่ำสินไหมทดแทนในอัตรำ
ร้อยละห้ำต่อปี นบั แต่วนั ทีไ่ ด้สง่ ข้อเรียกร้องเป็ นหนังสือแก่ผขู้ นส่ง หรือนับแต่วนั ทีฟ่ ้ องคดี
ต่อศำลหรือเสนอข้อพิพำทต่ออนุญำโตตุลำกำร
มำตรำ ๓๐ กำรยกเว้นควำมรับผิดของผูข้ นส่งตำมมำตรำ ๒๓ และกำรจำกัด
ควำมรับ ผิด ของผู้ข นส่ ง ตำมมำตรำ ๒๔ มำตรำ ๒๕ และมำตรำ ๒๖ มิให้ใช้บ ัง คับ
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ถ้ำพิสูจน์ ได้ว่ำกำรตำย กำรบำดเจ็บ ควำมเสียหำย หรือควำมล่ำช้ำเป็ นผลจำกกำรที่
ผูข้ นส่ง ลูกจ้ำง ตัวแทน หรือผูร้ บั จ้ำงช่วงของตน กระทำกำรหรืองดเว้นกำรกระทำกำร
โดยจงใจให้เกิดกำรตำย กำรบำดเจ็บ ควำมเสียหำย หรือควำมล่ ำช้ำหรือโดยละเลย
ไม่เอำใจใส่ทงั ้ ทีร่ วู้ ่ำกำรตำย กำรบำดเจ็บ ควำมเสียหำย หรือควำมล่ำช้ำนัน้ อำจเกิดขึน้ ได้
มำตรำ ๓๑ เพื่อประโยชน์ แห่ งกำรค ำนวณควำมรับผิดตำมพระรำชบัญญั ติน้ี
กำรแปลงหน่ วยสิทธิพเิ ศษถอนเงินให้เป็ นสกุลเงินบำท ให้คำนวณ ณ เวลำอันเป็ นฐำนของ
กำรคำนวณค่ำเสียหำยโดยใช้อตั รำแลกเปลีย่ นตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
หมวด ๕
กำรใช้สทิ ธิเรียกร้องและกำรระงับข้อพิพำท
มำตรำ ๓๒ ควำมในพระรำชบัญ ญัติน้ี ให้ใช้บ ังคับ แก่ ก ำรใช้สิท ธิเรีย กร้อ ง
ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดจำกสัญ ญำรับขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ ไม่ว่ำ
กำรใช้สทิ ธิเรียกร้องนัน้ จะมีมลู กรณีจำกสัญญำหรือละเมิด
ในกรณี ท่ีมีก ำรใช้สิทธิเรีย กร้องค่ ำสิน ไหมทดแทนตำมพระรำชบัญ ญัติน้ี ต่ อ
ลูกจ้ำง ตัวแทนหรือผูร้ บั จ้ำงช่วงของผู้ขนส่ง บุคคลที่ถูกใช้สทิ ธิเรียกร้องดังกล่ำวมีสทิ ธิ
ยกข้อต่อสูข้ องผูข้ นส่งตำมทีก่ ำหนดในพระรำชบัญญัตนิ ้ขี ้นึ ต่อสูผ้ ใู้ ช้สทิ ธิเรียกร้องได้ดว้ ย
มำตรำ ๓๓ ในกำรฟ้ องคดีเรีย กค่ ำสิน ไหมทดแทนตำมพระรำชบัญ ญั ติน้ี
โจทก์ มี สิท ธิเ ลื อ กฟ้ องคดี ใ นศำลใดศำลหนึ่ ง ที่ มี เ ขตอ ำนำจพิ จ ำรณำคดี ด ัง กล่ ำ ว
ตำมกฎหมำยของประเทศนัน้ ได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ศำลในประเทศทีก่ ำรรับขนเริม่ ต้นหรือสิน้ สุดลง
(๒) ศำลในประเทศทีค่ วำมสูญหำยหรือควำมเสียหำยเกิดขึน้ หำกสำมำรถระบุได้
(๓) ศำลในประเทศทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่ของผูข้ นส่ง หรือ
(๔) ศำลในประเทศทีเ่ ป็ นภูมลิ ำเนำของโจทก์
กำรฟ้ องคดีเรีย กค่ ำ สิน ไหมทดแทนตำมพระรำชบัญ ญั ติน้ี ใ นประเทศไทย
ให้อยู่ในเขตอำนำจของศำลทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
มำตรำ ๓๔ คู่ ส ัญ ญำอำจตกลงเป็ นหนั ง สือ ให้ ร ะงับ ข้ อ พิ พ ำทโดยกำร
อนุญำโตตุลำกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร
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มำตรำ ๓๕ กำรใช้สิท ธิเรีย กร้อ งที่เกิด จำกกำรรับ ขนคนโดยสำรทำงถนน
ระหว่ ำ งประเทศตำมพระรำชบัญ ญั ติ น้ี ถ้ ำ มิไ ด้ฟ้ องคดีต่ อ ศำลหรือ เสนอข้ อ พิพ ำท
ให้อนุญำโตตุลำกำรชีข้ ำดภำยในกำหนดเวลำดังต่อไปนี้ ให้เป็ นอันขำดอำยุควำม
(๑) สำมปี สำหรับกำรตำย กำรบำดเจ็บ หรือควำมเสียหำยต่อร่ำงกำยหรือจิตใจ
ของคนโดยสำร
(๒) หกเดือ น สำหรับ กำรสูญ หำย ควำมเสีย หำย ควำมล่ ำ ช้ำของสัม ภำระ
และควำมล่ำช้ำในกำรถึงจุดหมำยของคนโดยสำร
กำรนั บ อำยุ ค วำมตำมวรรคหนึ่ ง ให้ เริ่ม นั บ ตั ง้ แต่ ว ัน ที่ เกิ ด สิท ธิเ รีย กร้อ ง
หรือวัน ที่ถึงจุดปลำยทำง หรือวัน ที่กำหนดจะไปถึงจุด ปลำยทำง หรือวัน ที่สมควรถึง
จุดปลำยทำงตำมหน้ำที่อนั พึงปฏิบตั ิได้ของผูข้ นส่งในพฤติกำรณ์เดียวกัน แล้วแต่วนั ใด
เป็ นวันหลังสุด
ถ้ำเรียกร้องค่ำเสียหำยในมูลอันมีโทษทำงอำญำ และมีกำหนดอำยุควำมทำงอำญำ
ยำวกว่ำอำยุควำมตำมวรรคหนึ่ง ให้นำอำยุควำมทีย่ ำวกว่ำนัน้ มำบังคับ
ผูร้ บั สนองพระบรมรำชโองกำร
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี
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หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้พ ระรำชบัญ ญั ติฉ บับ นี้ คือ โดยที่ก ำรรับ ขน
คนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
และได้มีกำรจัดทำควำมตกลงระหว่ำงประเทศ ซึ่งมีวตั ถุ ประสงค์ในกำรส่งเสริมให้กำร
กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องสิท ธิ หน้ ำที่และควำมรับ ผิด ของคู่สญ
ั ญำในสัญ ญำรับ ขนคน
โดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศมีควำมเป็ นเอกภำพมำกยิง่ ขึน้ อันจะช่วยลดอุปสรรค
ในด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ และสร้ำงควำมเชื่อมันให้
่ แก่ผปู้ ระกอบกำรและ
ผู้บ ริโภคที่ใช้บ ริก ำรรับ ขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ ดังนั น้ เพื่อเป็ น กำร
อำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำและกำรขนส่งระหว่ำงประเทศและเป็ นกำรปฏิบตั ิตำม
พันธกรณีดงั กล่ำว สมควรมีกฎหมำยทีก่ ำหนดสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดในเรื่องกำรรับ
ขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศเป็ นกำรเฉพำะ จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
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พระรำชบัญญัติ
กำรรับขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็ นปี ท่ี ๖๘ ในรัชกำลปั จจุบนั
พระบำทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหำภู มิพ ลอดุ ลยเดช มีพ ระบรมรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ
โดยทีเ่ ป็ นกำรสมควรมีกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ
พระรำชบัญญัติน้ีมบี ทบัญญัตบิ ำงประกำรเกีย่ วกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพ
ของบุคคล ซึง่ มำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๔๐ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทำได้โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำย
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขน้ึ ไว้โดยคำแนะนำและ
ยินยอมของรัฐสภำ ดังต่อไปนี้
มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัติน้ีเรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติกำรรับขนของทำงถนน
ระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖”
มำตรำ ๒ ๑ พระรำชบัญ ญั ติน้ี ใ ห้ใ ช้บ ัง คับ เมื่อ พ้ น ก ำหนดเก้ำ สิบ วัน นั บ แต่
วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๓ ในพระรำชบัญญัตนิ ้ี
“ผู้ ข นส่ ง ” หมำยควำมว่ ำ บุ ค คลซึ่ ง ประกอบธุ ร กิจ กำรรับ ขนของทำงถนน
เพื่อค่ำระวำงโดยทำสัญญำรับขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศกับผูส้ ง่
“ผู้ขนส่งช่วง” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งได้รบั มอบหมำยจำกผู้ขนส่งให้ขนของ
ตำมสัญญำรับขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ แม้เพียงช่วงระยะทำงช่วงใดช่วงหนึ่งและ
ให้ ห มำยควำมรวมถึ ง ลู ก จ้ำ งตัว แทนของผู้ข นส่ ง ช่ ว ง และบุ ค คลอื่น ซึ่ง ผู้ ข นส่ ง ช่ ว ง
๑ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๑๑๙ ก/หน้ำ ๗/๑๗ ธันวำคม ๒๕๕๖
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ได้มอบหมำยช่วงต่อไปให้ทำกำรรับขนของนัน้ ด้วย ไม่ว่ำจะมีกำรมอบหมำยช่วงกันไป
กีท่ อดก็ตำม
“ผู้ส่ง ” หมำยควำมว่ำ บุ ค คลซึ่งเป็ น คู่สญ
ั ญำกับ ผู้ ข นส่งในสัญ ญำรับ ขนของ
ทำงถนนระหว่ำงประเทศ
“ผูร้ บั ตรำส่ง” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึง่ มีช่อื ระบุไว้ในใบตรำส่งให้เป็ นผูร้ บั ตรำส่ง
หรือเป็ นผูม้ สี ทิ ธิในกำรรับของจำกผูข้ นส่ง
“รถ” หมำยควำมว่ำ รถยนต์ รถยนต์ทเ่ี ชื่อมติดกัน รถพ่วง และรถกึง่ พ่วง
“ของ” หมำยควำมว่ ำ สังหำริม ทรัพ ย์ สัต ว์ รวมทัง้ ภำชนะขนส่งที่ผู้ส่งเป็ น
ผูจ้ ดั หำมำเพื่อใช้ในกำรขนส่ง
“หน่ ว ยสิท ธิพิเศษถอนเงิน ” หมำยควำมว่ ำ หน่ ว ยสิท ธิพิเศษถอนเงิน ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรให้อำนำจและกำหนดกำรปฏิบ ัติบำงประกำรเกี่ยวกับ สิทธิพิเศษ
ถอนเงินในกองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ
“ค่ำระวำง” หมำยควำมว่ำ บำเหน็จทีต่ อ้ งจ่ำยเพื่อกำรรับขนของ
“ค่ำธรรมเนียมกำรรับขน” หมำยควำมว่ำ ค่ำระวำง และบรรดำค่ำธรรมเนียม
ทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรรับขนของ
“ใบตรำส่ง” หมำยควำมว่ำ เอกสำรที่ผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งเพื่อเป็ นหลักฐำน
แห่งสัญญำรับขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศและเป็ นหลักฐำนในกำรรับมอบของ
มำตรำ ๔ พระรำชบัญญัตนิ ้ีให้ใช้บงั คับแก่กำรรับขนของทำงถนนด้วยรถจำก
สถำนที่ ท่ี ผู้ ข นส่ ง รับ มอบของในรำชอำณำจัก รไปยัง สถำนที่ ท่ี ร ะบุ ใ ห้ ส่ ง มอบของ
นอกรำชอำณำจักร หรือจำกสถำนทีท่ ผ่ี ขู้ นส่งรับมอบของนอกรำชอำณำจักรมำยังสถำนที่
ที่ระบุให้ส่งมอบของในรำชอำณำจักร หรือจำกสถำนที่ท่ผี ู้ขนส่งรับมอบของในประเทศ
หนึ่งไปยังสถำนที่ทร่ี ะบุให้สง่ มอบของในอีกประเทศหนึ่งโดยผ่ำนเข้ำมำในรำชอำณำจักร
และให้ใช้บงั คับแก่กำรรับขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศด้วยรถทีค่ ่สู ญ
ั ญำฝ่ ำยหนึ่งฝ่ ำยใด
เป็ นผู้ มี ส ัญ ชำติ ไ ทยหรือ เป็ นนิ ติ บุ ค คลที่ จ ัด ตัง้ ขึ้น ตำมกฎหมำยไทย เว้น แต่ก รณี
ทีค่ ู่สญ
ั ญำระบุให้ใช้กฎหมำยของประเทศอื่นหรือกฎหมำยระหว่ำงประเทศก็ให้บงั คับ
เป็ นไปตำมนัน้
พระรำชบัญญัตนิ ้ไี ม่ใช้บงั คับแก่กำรรับขนไปรษณียภัณฑ์ระหว่ำงประเทศ
ในกรณีทก่ี ำรรับขนของทำงถนนด้วยรถมีกำรขนส่งทำงอื่นด้วย ไม่ว่ำจะเป็ นทำงรถไฟ
ทำงน้ำ หรือทำงอำกำศ โดยไม่มกี ำรขนถ่ำยของลงจำกรถ ให้ถอื ว่ำเป็ นกำรรับขนของทำงถนน
ตำมวรรคหนึ่ง
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มำตรำ ๕ พระรำชบัญญัตนิ ้ีไม่ใช้บงั คับแก่กำรสูญหำย เสียหำย หรือส่งมอบชักช้ำ
ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรขนส่งทำงอื่นตำมมำตรำ ๔ วรรคสำม หำกผู้ขนส่งพิสูจน์ ได้ว่ำ
กำรสูญหำย เสียหำย หรือส่งมอบชักช้ำนัน้ มิได้เกิดจำกกำรกระทำหรือละเว้นกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่ตำมสัญญำของผู้ขนส่ง แต่เกิดจำกเหตุ อ่นื ซึ่งอำจเกิดขึน้ ได้กบั กำรขนส่งทำงอื่น
ทัง้ นี้ ให้ควำมรับผิดของผูข้ นส่งเป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนัน้
มำตรำ ๖ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
หมวด ๑
สัญญำรับขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ
มำตรำ ๗ สัญญำรับขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ คือ สัญญำที่ผู้ขนส่งตกลง
ที่จะดำเนิ นกำรหรือจัดให้มีกำรขนส่งของทำงถนน จำกสถำนที่ในประเทศหนึ่ งไปยัง
สถำนทีใ่ นอีกประเทศหนึ่งโดยผูส้ ง่ ตกลงทีจ่ ะชำระค่ำระวำงให้แก่ผขู้ นส่ง
มำตรำ ๘ ข้อกำหนดใดในสัญญำ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์หรือมีผลไม่ว่ำโดยตรงหรือ
โดยปริยำยเป็ นกำรปลดเปลือ้ งหน้ำทีห่ รือควำมรับผิดของผูข้ นส่ง ทำให้เสื่อมสิทธิแก่ผสู้ ่ง
หรือ ผู้ ร ับ ตรำส่ ง ตำมที่บ ัญ ญั ติ ไ ว้ใ นพระรำชบัญ ญั ติ น้ี หรือ ก ำหนดให้ มีก ำรท ำกำร
ประกันภัยเพื่อประโยชน์ของผูข้ นส่ง ข้อกำหนดนัน้ เป็ นโมฆะ
ควำมในมำตรำนี้ ไม่ ตัด สิท ธิคู่สญ
ั ญำที่จ ะก ำหนดหน้ ำที่แ ละควำมรับ ผิด ของ
ผูข้ นส่งไว้ไม่ต่ำกว่ำทีก่ ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตนิ ้ี
มำตรำ ๙ กำรรับขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ ผู้ขนส่งต้องออกใบตรำส่ง
ให้แก่ผสู้ ง่
กำรที่ผู้ขนส่งมิได้ออกใบตรำส่ง หรือใบตรำส่งมีค วำมบกพร่อ งหรือ สูญ หำย
ย่อมไม่กระทบต่อควำมมีอยู่หรือควำมถูกต้องของสัญญำรับขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ
และให้อยู่ภำยใต้บงั คับแห่งพระรำชบัญญัตนิ ้ี
มำตรำ ๑๐ ใบตรำส่งให้จดั ทำเป็ นต้นฉบับจำนวนสำมฉบับ โดยฉบับที่หนึ่ง
ให้มอบแก่ผสู้ ง่ ฉบับทีส่ องให้ตดิ ไปกับของ และฉบับทีส่ ำมให้เก็บไว้ทผ่ี ขู้ นส่ง
ผูส้ ง่ และผูข้ นส่ง หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยจำกผูส้ ่งหรือผูข้ นส่ง ต้องลงลำยมือชื่อ
ในใบตรำส่ง
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กำรลงลำยมือชื่อตำมวรรคสอง ให้หมำยควำมรวมถึงกำรลงลำยมือชื่อทีป่ รำกฏ
ในเอกสำรทำงโทรสำร กำรประทับตรำ กำรใช้สญ
ั ลักษณ์ กำรลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือวิธกี ำรอื่นใดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนัน้
มำตรำ ๑๑ กรณีท่มี กี ำรบรรทุกของไว้ในรถต่ำงคัน หรือเป็ นของต่ำงชนิดกัน
หรือแบ่งของทีข่ นส่งออกเป็ นหลำยส่วน ผูส้ ่งมีสทิ ธิเรียกให้ผขู้ นส่งออกใบตรำส่งสำหรับ
รถแต่ละคัน ของแต่ละชนิดหรือแต่ละส่วนแห่งของทีข่ นส่งได้ แล้วแต่กรณี
มำตรำ ๑๒ ใบตรำส่งต้องแสดงรำยกำร ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและทีอ่ ยู่ของผูส้ ง่
(๒) ชื่อและทีอ่ ยู่ของผูข้ นส่ง และผูข้ นส่งช่วง
(๓) ชื่อและทีอ่ ยู่ของผูร้ บั ตรำส่ง
(๔) สถำนทีแ่ ละวันทีอ่ อกใบตรำส่ง
(๕) สถำนทีแ่ ละวันทีร่ บั มอบของ
(๖) สถำนทีท่ ร่ี ะบุให้สง่ มอบของ
(๗) รำยละเอียดทัวไปเกี
่
่ยวกับสภำพแห่งของ วิธีกำรในกำรบรรจุหีบห่อและ
รำยละเอียดทัว่ ไปอัน เป็ นที่ยอมรับแห่ งของ ในกรณี ท่ีของนัน้ มีสภำพที่อำจก่อให้เกิด
อันตรำยได้
(๘) จำนวนหีบห่อ เครื่องหมำยพิเศษ และหมำยเลขของหีบห่อ
(๙) น้ำหนักรวม หรือปริมำณแห่งของทีร่ ะบุไว้เป็ นอย่ำงอื่น
(๑๐) ค่ำธรรมเนียมกำรรับขน
(๑๑) มูลค่ำแห่งของ เพื่อประโยชน์ทำงด้ำนศุลกำกร
(๑๒) คำสังที
่ จ่ ำเป็ นสำหรับพิธกี ำรทำงศุลกำกรและพิธกี ำรอื่น
(๑๓) ข้อควำมทีก่ ำหนดให้กำรรับขนของอยู่ภำยใต้บงั คับแห่งพระรำชบัญญัตนิ ้ี
หรือภำยใต้ควำมตกลงระหว่ำงประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นภำคี
มำตรำ ๑๓ ใบตรำส่งอำจแสดงรำยกำรดังต่อไปนี้ดว้ ยก็ได้
(๑) ข้อควำมทีก่ ำหนดไม่ให้มกี ำรเปลีย่ นถ่ำยรถ
(๒) ค่ ำ ธรรมเนี ย มที่ผู้ ส่ง ตกลงช ำระนอกจำกค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรรับ ขนตำม
มำตรำ ๑๒ (๑๐)
(๓) จำนวนเงินทีต่ อ้ งชำระเมื่อมีกำรส่งมอบของ
(๔) กำรแสดงรำคำของ และจำนวนเงินทีแ่ สดงถึงส่วนได้เสียพิเศษในกำรส่งมอบ
(๕) คำสังเกี
่ ย่ วกับกำรประกันภัยทีผ่ สู้ ง่ ให้ไว้แก่ผขู้ นส่ง
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(๖) กำหนดระยะเวลำดำเนินกำรขนส่งให้แล้วเสร็จ
(๗) รำยกำรของเอกสำรทีไ่ ด้มอบให้แก่ผขู้ นส่ง
คู่สญ
ั ญำอำจแสดงรำยกำรอื่นทีเ่ ห็นว่ำเป็ นประโยชน์ไว้ในใบตรำส่งก็ได้
หมวด ๒
หน้ำทีแ่ ละสิทธิของผูข้ นส่ง
มำตรำ ๑๔ ในกำรรับมอบของจำกผูส้ ง่ ผูข้ นส่งต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของ
รำยกำรในใบตรำส่ง ปริมำณ จำนวนและน้ ำหนัก สภำพภำยนอกแห่งของและหีบห่อที่
บรรจุของนัน้
ในกรณีท่ผี ู้ขนส่งพบว่ำของที่รบั มอบแตกต่ ำงจำกรำยกำรที่ ระบุไว้ ให้ผู้ขนส่ง
บันทึกข้อแตกต่ำงไว้ในใบตรำส่ง หำกมิได้มกี ำรบันทึกข้อแตกต่ำงไว้ ให้ถือว่ำผู้ขนส่ง
ได้รบั มอบของครบถ้วนและของนัน้ อยู่ในสภำพสมบูรณ์
ถ้ำ ผู้ข นส่งไม่ สำมำรถตรวจสอบควำมถู ก ต้อ งของรำยกำรตำมวรรคหนึ่ งได้
ผูข้ นส่งต้องบันทึกข้อสงวนและเหตุท่ไี ม่อำจตรวจสอบควำมถูกต้องไว้ในใบตรำส่งด้วย
หำกมิได้มกี ำรบันทึกข้อสงวนไว้ ให้สนั นิษฐำนว่ำของและหีบห่อนัน้ อยู่ในสภำพดี จำนวน
หีบห่อ เครื่องหมำยพิเศษ และหมำยเลขของหีบห่อถูกต้องตรงตำมทีร่ ะบุไว้ในใบตรำส่ง
มำตรำ ๑๕ ก่อนทีข่ องจะไปถึงสถำนทีท่ ร่ี ะบุให้สง่ มอบ หำกกำรรับขนของตำม
สัญญำกลำยเป็ นพ้นวิสยั หรือโดยพฤติกำรณ์กำรรับขนของยังสำมำรถดำเนินกำรต่อไปได้
แต่ต้องดำเนินกำรแตกต่ำงไปจำกสัญญำ ให้ผขู้ นส่งแจ้งและถำมเอำคำสังจำกผู
่
ม้ สี ทิ ธิใน
กำรจัดกำรของนัน้ ตำมมำตรำ ๒๕ หรือมำตรำ ๒๖ แล้วแต่กรณี
ถ้ำ ผู้ข นส่ง ไม่ ส ำมำรถแจ้ง และถำมเอำค ำสัง่ จำกผู้มี สิท ธิในกำรจัด กำรของ
หรือ ได้ ถ ำมเอำค ำสัง่ แล้ ว แต่ มิ ไ ด้ ร ับ ค ำสัง่ จำกบุ ค คลดัง กล่ ำ วภำยในเวลำอัน ควร
ให้ผขู้ นส่งดำเนินกำรได้เท่ำทีจ่ ำเป็ นและเกิดประโยชน์แก่ผมู้ สี ทิ ธิในกำรจัดกำรของนัน้
มำตรำ ๑๖ เมื่อของไปถึงสถำนที่ท่รี ะบุให้ส่งมอบ หำกมีเหตุ ท่ที ำให้ผู้ขนส่ง
ไม่สำมำรถส่งมอบของให้แก่ผู้รบั ตรำส่งได้ หรือผู้รบั ตรำส่งปฏิเสธไม่ยอมรับมอบของ
ให้ ผู้ ข นส่ งแจ้ งและถำมเอำค ำสัง่ จำกผู้ ส่ ง ทัง้ นี้ ให้ น ำควำมในมำตรำ ๑๕ วรรคสอง
มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในระหว่ำงทีผ่ ขู้ นส่งยังมิได้รบั คำสังจำกผู
่
ส้ ง่ ตำมวรรคหนึ่ง ผูร้ บั ตรำส่งอำจเรียก
ให้ผูข้ นส่งส่งมอบของนัน้ แก่ตนได้ แม้ผรู้ บั ตรำส่งจะได้ปฏิเสธไม่ยอมรับมอบของมำก่อน
แล้วก็ตำม
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หำกเหตุทท่ี ำให้ผขู้ นส่งไม่สำมำรถส่งมอบของได้นนั ้ เกิดขึน้ ภำยหลังจำกทีส่ ทิ ธิ
ในกำรจัดกำรของของผู้ส่งสิน้ สุดลงตำมมำตรำ ๒๖ (๑) ผู้รบั ตรำส่งมีสทิ ธิสงให้
ั ่ ผู้ขนส่ง
ส่งมอบของแก่บุคคลอื่น และให้ถอื ว่ำผูร้ บั ตรำส่งเป็ นผูส้ ่งและบุคคลอื่นนัน้ เป็ นผูร้ บั ตรำส่ง
ทัง้ นี้ ให้นำควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสองมำใช้บงั คับโดยอนุโลม
มำตรำ ๑๗ ในกรณี ท่ีผู้ขนส่งไม่สำมำรถแจ้งและถำมเอำค ำสังจำกผู
่
้มีสิท ธิ
ในกำรจัดกำรของหรือได้ถำมเอำคำสังแล้
่ วแต่มไิ ด้รบั คำสังจำกบุ
่
คคลดังกล่ำว และถ้ำของ
ที่รบั ขนนัน้ เป็ น ของสดเสีย ได้ห ำกกำรหน่ ว งช้ำ ไว้จ ะท ำให้เกิด ควำมเสีย หำยแก่ ข อง
หรือถ้ำรำคำของนัน้ ไม่คมุ้ ค่ำธรรมเนียมกำรรับขน ผูข้ นส่งอำจนำของนัน้ ออกขำยทอดตลำดได้
เมื่อเอำของออกขำยทอดตลำดแล้ว ให้ผขู้ นส่งหักเงินไว้เป็ นค่ำธรรมเนียมกำรรับขน
หำกมีเงินคงเหลือให้สง่ มอบให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิในกำรจัดกำรของนัน้ โดยเร็ว
ผูข้ นส่งต้องบอกกล่ำวกำรดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งให้ผมู้ สี ทิ ธิในกำรจัดกำรของ
ทรำบโดยมิชกั ช้ำ
มำตรำ ๑๘ ผู้ขนส่งมีสทิ ธิได้รบั ค่ำใช้จ่ำยตำมสมควรอันเกิดจำกกำรแจ้งและ
ถำมเอำคำสังตำมที
่
ก่ ำหนดไว้ในมำตรำ ๑๕ หรือมำตรำ ๑๖ และกำรปฏิบตั ติ ำมคำสังจำก
่
ผูม้ สี ทิ ธิในกำรจัดกำรของ
มำตรำ ๑๙ ผู้ข นส่ง ชอบที่จ ะยึด หน่ ว งของไว้ก่ อ นได้จ นกว่ ำ จะได้รบั ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมกำรรับขน หรือจนกว่ำจะได้รบั ประกันตำมสมควร
หมวด ๓
หน้ำที่ สิทธิ และควำมรับผิดของผูส้ ง่ และผูร้ บั ตรำส่ง
มำตรำ ๒๐ ผูส้ ่งต้องรับผิดต่อผูข้ นส่งในควำมสูญหำยหรือเสียหำยอันเกิดจำก
ควำมไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอของรำยละเอียดในใบตรำส่ง ดังต่อไปนี้
(๑) รำยละเอียดตำมทีร่ ะบุไว้ในมำตรำ ๑๒ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๒)
(๒) รำยละเอียดตำมทีร่ ะบุไว้ในมำตรำ ๑๓
(๓) รำยละเอียดหรือคำสังอื
่ ่นทีผ่ สู้ ่งให้ไว้เพื่อกำรออกใบตรำส่ง หรือเพื่อจดแจ้ง
ไว้ในใบตรำส่ง
ถ้ำผู้ขนส่งได้จดแจ้งรำยละเอียดในใบตรำส่งตำมที่ผู้ส่งร้องขอตำมวรรคหนึ่ง
ให้ถอื ว่ำผูข้ นส่งได้กระทำกำรดังกล่ำวในนำมของผู้ส่ง เว้นแต่ผสู้ ่งจะพิสจู น์ได้ว่ำผูข้ นส่ง
จดแจ้งรำยละเอียดไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนหรือไม่เพียงพอตำมทีผ่ สู้ ง่ ร้องขอ
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มำตรำ ๒๑ ผู้ ส่ ง ต้ อ งรับ ผิด ต่ อ ผู้ข นส่ ง ในควำมเสีย หำยอัน เกิด จำกควำม
บกพร่องในกำรบรรจุหบี ห่อไม่ว่ำควำมเสียหำยนัน้ จะเกิดขึน้ กับบุคคลอื่น ทรัพย์สนิ ของ
บุคคลอื่น หรืออุปกรณ์ ท่ใี ช้ในกำรขนส่ง รวมทั ง้ ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกควำมบกพร่อง
ในกำรบรรจุหบี ห่อ เว้นแต่ควำมบกพร่องนัน้ จะเห็นประจักษ์ หรือในกรณีทค่ี วำมบกพร่อง
นัน้ ไม่เห็นประจักษ์แต่ ผู้ขนส่งได้รู้ถึงควำมบกพร่องนัน้ ในขณะที่รบั มอบของ และมิได้
บันทึกข้อสงวนตำมมำตรำ ๑๔ ไว้
มำตรำ ๒๒ เพื่อ ประโยชน์ แ ก่ พิธี ก ำรทำงศุ ล กำกรหรือ พิธีก ำรอื่น ซึ่งต้ อ ง
ดำเนินกำรก่อนส่งมอบของ ผู้ส่งต้องแนบเอกสำรที่จำเป็ นไปกับใบตรำส่ง รวมทัง้ จัดเอกสำร
และข้อมูลทีผ่ ขู้ นส่งต้องกำรให้แก่ผขู้ นส่ง หรือดำเนินกำรให้ผขู้ นส่งเข้ำถึงข้อมูลนัน้ ได้
ผูส้ ่งต้องรับผิดต่อผูข้ นส่งในควำมเสียหำยทีเ่ กิดจำกควำมไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
หรือไม่เพียงพอของเอกสำรและข้อมูลตำมวรรคหนึ่ง เว้นแต่ควำมเสียหำยนัน้ เกิดจำก
กำรกระทำของผูข้ นส่ง
มำตรำ ๒๓ ก่อนที่จะมอบของที่มีสภำพที่อำจก่อให้เกิดอัน ตรำยแก่ผู้ขนส่ง
ผู้ส่งต้อ งแจ้งสภำพอัน ตรำยแห่ งของและข้อ ควรระวังให้ผู้ขนส่งทรำบ เว้น แต่ ผู้ข นส่ง
ได้ทรำบถึงสภำพทีอ่ ำจก่อให้เกิดอันตรำยแห่งของนัน้ แล้วในขณะทีร่ บั มอบของ
ถ้ำผูส้ ง่ ไม่แจ้งสภำพอันตรำยแห่งของและข้อควรระวังให้ผขู้ นส่งทรำบ ผูส้ ง่ ต้อง
รับผิดต่อผู้ขนส่งในควำมเสียหำย หรือค่ำใช้จ่ำยอันเกิดขึน้ หรือเป็ นผลจำกกำรขนถ่ำย
ของนัน้ ลงจำกรถ ทำลำย หรือทำให้หมดฤทธิตำมควำมจ
ำเป็ นแห่งกรณี
์
มำตรำ ๒๔ ในระหว่ำงทีข่ องอยู่ในควำมดูแลของผูข้ นส่ง แม้ผสู้ ่งได้ปฏิบตั ติ ำม
มำตรำ ๒๓ และผู้ข นส่งได้ท รำบถึงสภำพอัน ตรำยแห่ ง ของนั น้ ก็ต ำม แต่ ถ้ำ ปรำกฏ
ในภำยหลังว่ำของนัน้ จะเกิดเป็ นอันตรำยหรือเสียหำยต่ อบุคคลอื่นหรือทรัพย์สนิ ของ
บุคคลอื่นอย่ำงแน่ ชดั ผูข้ นส่งมีสทิ ธิขนถ่ำยของนัน้ ลงจำกรถ ทำลำย หรือทำให้หมดฤทธิ ์
ตำมควำมจำเป็ นแห่งกรณีได้ โดยไม่ตอ้ งชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผสู้ ง่
ในกรณีท่ผี ขู้ นส่งไม่ทรำบถึงสภำพอันตรำยแห่งของและข้อควรระวัง นอกจำก
ผูข้ นส่งมีสทิ ธิดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้มสี ทิ ธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร
จำกผูส้ ง่ ด้วย
มำตรำ ๒๕ ในระหว่ำงทีข่ องอยู่ในควำมดูแลของผูข้ นส่ง ผูส้ ่งมีสทิ ธิสงให้
ั ่ ผขู้ นส่ง
เปลีย่ นแปลงกำรขนส่ง โดยหยุดกำรขนส่ง ส่งของกลับคืนสถำนทีร่ บั มอบของ เปลีย่ นสถำนที่
ส่งมอบของ หรือส่งมอบของแก่ผรู้ บั ตรำส่งอื่นทีม่ ใิ ช่ผรู้ บั ตรำส่งซึง่ ระบุไว้ในใบตรำส่ง
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ในกรณีท่กี ำรเปลี่ยนแปลงนัน้ ไม่อยู่ในวิสยั ที่สำมำรถดำเนินกำรได้ ผู้ขนส่งต้อง
แจ้งผู้ส่งทรำบโดยทันทีเพื่อท ำควำมตกลงใหม่ หำกไม่ สำมำรถตกลงกันได้ให้ส่งของ
กลับคืนสถำนทีร่ บั มอบของ
เมื่อผู้ขนส่งได้ดำเนิน กำรตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ผู้ขนส่งชอบที่จะ
ได้รบั ค่ำธรรมเนีย มกำรรับ ขนตำมส่วนที่ไ ด้ดำเนิ น กำร รวมทัง้ ค่ ำใช้จ่ำยอื่น ที่เกิด ขึ้น
เพรำะเหตุหยุดกำรขนส่ง ส่งของกลับคืนสถำนทีร่ บั มอบของ เปลีย่ นสถำนที่ส่งมอบของ
หรือส่งมอบของแก่ผรู้ บั ตรำส่งอื่นทีม่ ใิ ช่ผรู้ บั ตรำส่งซึง่ ระบุไว้ในใบตรำส่ง
ควำมในมำตรำนี้ไม่ใช้บงั คับแก่กรณีทผ่ี สู้ ง่ ได้กำหนดไว้ในใบตรำส่ง ให้ผรู้ บั ตรำส่ง
เป็ นผูม้ สี ทิ ธิในกำรจัดกำรของนับแต่เวลำทีไ่ ด้มกี ำรออกใบตรำส่ง
มำตรำ ๒๖ สิทธิของผูส้ ง่ ในกำรจัดกำรของตำมมำตรำ ๒๕ ย่อมสิน้ สุดลง เมื่อ
(๑) ของไปถึงสถำนที่ท่รี ะบุให้ส่งมอบ และผู้รบั ตรำส่งได้เรียกให้ผู้ขนส่งส่งมอบ
ของนัน้ หรือเรียกให้ผขู้ นส่งมอบใบตรำส่งฉบับทีส่ องและได้รบั มอบใบตรำส่งนัน้ แล้ว หรือ
(๒) มีกำรส่งมอบของให้แก่ผรู้ บั ตรำส่ง
เมื่อสิทธิของผูส้ ง่ สิน้ สุดลงแล้ว ให้ผขู้ นส่งปฏิบตั ติ ำมคำสังของผู
่
ร้ บั ตรำส่ง
มำตรำ ๒๗ เมื่อผูร้ บั ตรำส่งได้รบั มอบของ หำกเห็นประจักษ์ว่ำของนัน้ ได้สญ
ู หำย
บำงส่วนหรือเสียหำย ผู้รบั ตรำส่งต้องโต้แย้งเป็ นหนังสือแก่ผู้ขนส่งถึงกำรสูญหำยหรือ
สภำพแห่งของทีเ่ สียหำยในขณะทีร่ บั มอบของ หำกกำรสูญหำยบำงส่วนหรือเสียหำยนัน้
ไม่เห็นประจักษ์ ผูร้ บั ตรำส่งต้องโต้แย้งเป็ นหนังสือต่อผูข้ นส่งภำยในเจ็ดวันทำกำรนับแต่
วันทีไ่ ด้รบั มอบของ
ในกรณี ท่ีผู้รบั ตรำส่งมิได้โต้แย้งเป็ น หนังสือ ตำมวรรคหนึ่ง ให้สนั นิษ ฐำนว่ำ
ผูข้ นส่งได้สง่ มอบของถูกต้องตำมทีร่ ะบุไว้ในใบตรำส่ง
หมวด ๔
ควำมรับผิดและข้อยกเว้นควำมรับผิดของผูข้ นส่ง
มำตรำ ๒๘ ผู้ขนส่งต้องรับผิดต่ อผู้ส่งหรือผู้รบั ตรำส่ง แล้วแต่ กรณี ในกำรที่
ของสูญหำย เสียหำย หรือส่งมอบชักช้ำ ซึ่งได้เกิดขึน้ ตัง้ แต่ผขู้ นส่งได้รบั มอบของจนถึง
เวลำทีไ่ ด้สง่ มอบของนัน้
กำรส่งมอบชักช้ำ คือ
(๑) ผูข้ นส่งไม่สำมำรถส่งมอบของได้ภำยในเวลำทีก่ ำหนด
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(๒) ผู้ ข นส่ ง ไม่ ส ำมำรถส่ ง มอบของได้ ภ ำยในเวลำอัน ควร ในกรณี ท่ีมิ ไ ด้
กำหนดเวลำส่งมอบไว้ ทัง้ นี้ ให้คำนึงถึงพฤติกำรณ์แห่งกรณีประกอบด้วย
มำตรำ ๒๙ ในกรณีท่ไี ด้ล่วงพ้นกำหนดเวลำส่งมอบของหรือกำหนดเวลำอันควร
ทีจ่ ะส่งมอบของ แล้วแต่กรณี ให้ผสู้ ง่ หรือผูร้ บั ตรำส่งมีสทิ ธิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) รับของ
(๒) รับของและเรียกค่ำเสียหำยอันเป็ นผลมำจำกกำรส่งมอบชักช้ำ หรือ
(๓) ไม่รบั ของและเรียกค่ำเสียหำยอันเป็ นผลมำจำกกำรส่งมอบชักช้ำ
ในกรณีทก่ี ำหนดเวลำส่งมอบของได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันนับแต่
วันครบกำหนดเวลำส่งมอบของ หรือกำหนดเวลำอันควรทีจ่ ะส่งมอบของได้ล่วงพ้นไปแล้ว
ไม่น้อยกว่ำหกสิบวันนับแต่วนั ทีผ่ ขู้ นส่งได้รบั มอบของนัน้ ให้ถอื ว่ำของนัน้ ได้สญ
ู หำยโดย
สิน้ เชิง ผูส้ ง่ หรือผูร้ บั ตรำส่งมีสทิ ธิเรียกค่ำสินไหมทดแทนเสมือนว่ำของนัน้ ได้สญ
ู หำยโดย
สิน้ เชิง เว้นแต่จะปรำกฏหลักฐำนแสดงให้เห็นว่ำของนัน้ ยังมิได้สญ
ู หำย
ถ้ำผูข้ นส่งได้ของนัน้ มำภำยหลังเวลำทีก่ ำหนดไว้ในวรรคสอง ให้ผขู้ นส่ง แจ้งให้
ผู้ส่งหรือ ผู้รบั ตรำส่งทรำบ หำกผู้ส่งหรือผู้รบั ตรำส่งประสงค์จะรับ ของนัน้ ให้ผู้ขนส่ง
ส่งมอบของให้ หำกผูส้ ง่ หรือผูร้ บั ตรำส่งได้รบั ค่ำสินไหมทดแทนไปแล้ว ให้บุคคลดังกล่ำว
แล้ว แต่ ก รณี คืน ค่ ำ สิน ไหมทดแทนแก่ ผู้ ข นส่ ง ทัง้ นี้ ไม่ เป็ นกำรตัด สิท ธิเรีย กร้อ ง
ค่ำสินไหมทดแทนในควำมสูญหำยบำงส่วน ควำมเสียหำย หรือกำรส่งมอบชักช้ำ
หำกผูส้ ง่ หรือผูร้ บั ตรำส่งไม่ใช้สทิ ธิของตนตำมวรรคสำมภำยในสำมสิบวันนับแต่
วันทีไ่ ด้รบั แจ้งกำรได้ของนัน้ มำ ให้ผู้ขนส่งมีสทิ ธิจดั กำรของตำมกฎหมำยที่บงั คับใช้ ณ
สถำนทีท่ ข่ี องนัน้ อยู่
มำตรำ ๓๐ ผู้ข นส่ง ต้อ งรับ ผิด ในควำมเสีย หำยอัน เกิด จำกกำรกระท ำหรือ
ละเว้นกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมสัญญำของลูกจ้ำงและตัวแทนของตน รวมทัง้ ผูข้ นส่งช่วง
มำตรำ ๓๑ ผู้ขนส่งจะอ้ำงเหตุสภำพบกพร่องของรถที่ใช้ในกำรรับขนเพื่อให้
ตนหลุดพ้นจำกควำมรับผิดมิได้
มำตรำ ๓๒ ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดในกำรที่ของสูญหำย เสียหำย หรือส่งมอบชักช้ำ
หำกพิสจู น์ได้ว่ำกำรสูญหำย เสียหำย หรือส่งมอบชักช้ำนัน้ เกิดขึน้ หรือเป็ นผลจำกเหตุ
ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุสดุ วิสยั
(๒) สภำพแห่งของนัน้ เอง
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(๓) กำรกระทำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อของผูส้ ง่ หรือผูร้ บั ตรำส่ง หรือ
(๔) กำรปฏิบตั ิตำมคำสังของผู
่
้ส่งหรือผู้รบั ตรำส่ง แล้วแต่กรณี เว้นแต่เป็ นผล
จำกกำรกระทำหรือละเว้นกำรปฏิบตั หิ น้ำที่โดยมิชอบ หรือควำมประมำทเลินเล่อของผูข้ นส่ง
หรือบุคคลทีผ่ ขู้ นส่งต้องร่วมรับผิดตำมมำตรำ ๓๐
มำตรำ ๓๓ ผูข้ นส่งไม่ตอ้ งรับผิดในกำรทีข่ องสูญหำย เสียหำย หรือส่งมอบชักช้ำ
หำกพิสจู น์ได้ว่ำกำรสูญหำย เสียหำย หรือส่งมอบชักช้ำนัน้ เกิดขึน้ หรือเป็ นผลจำกสภำพ
ควำมเสีย่ งภัยพิเศษ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) ผู้ ส่ ง ได้ ม อบของโดยไม่ บ รรจุ หี บ ห่ อ หรือ สภำพหี บ ห่ อ บกพร่ อ งหรือ
ไม่เหมำะสม อันทำให้ของนัน้ เสือ่ มสภำพหรือเสียหำย
(๒) ผูส้ ่งได้มอบของโดยไม่ทำเครื่องหมำย หรือไม่ระบุจำนวนหีบห่อให้ชดั เจน
หรือให้ครบถ้วน
(๓) กำรใช้ร ถที่ไ ม่ มีว ัสดุ ค ลุ ม สิน ค้ำ ซึ่ง ได้ต กลงและได้จ ดแจ้ง ในใบตรำส่ ง
เว้นแต่ปรำกฏว่ำของนัน้ มีปริมำณลดลงอย่ำงผิดปกติหรือของทีเ่ ป็ นหีบห่อสูญหำย
(๔) กำรยกขน กำรบรรทุก กำรจัดเรียง หรือกำรขนถ่ำยของซึ่ งได้กระทำโดย
ผูส้ ง่ ผูร้ บั ตรำส่งหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่ำว
(๕) กำรขนส่งของทีง่ ่ำยต่อควำมสูญหำย หรือเสียหำย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ จำก
กำรแตกหัก เป็ นสนิม เน่ ำเปื่ อย แห้ง รัว่ หรือกำรกระทำของแมลงหรือสัตว์ อ่นื ทัง้ นี้
ถ้ำกำรขนส่งนัน้ ได้ใช้รถที่มอี ุปกรณ์พเิ ศษเพื่อควบคุมอุณหภูมหิ รือควำมชืน้ ของอำกำศ
ผู้ขนส่งต้องพิสูจน์ ด้วยว่ำตนได้ปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่ท่พี ึงกระทำในกำรใช้และบำรุงรักษำ
อุปกรณ์นนั ้ รวมทัง้ ตำมคำสังพิ
่ เศษทีต่ นได้รบั มำครบถ้วนแล้ว หรือ
(๖) กำรรับขนปศุส ตั ว์ โดยผู้ขนส่งต้องพิสูจน์ ด้วยว่ำตนได้ปฏิบ ัติตำมหน้ ำที่
ทีพ่ งึ กระทำ รวมทัง้ ตำมคำสังพิ
่ เศษทีต่ นได้รบั มำครบถ้วนแล้ว
หมวด ๕
กำรคิดค่ำสินไหมทดแทนและข้อจำกัดควำมรับผิดของผูข้ นส่ง
มำตรำ ๓๔ ในกรณีของทีร่ บั ขนสูญหำย เสียหำย หรือส่งมอบชักช้ำ ให้ผขู้ นส่ง
ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนแก่ผสู้ ง่ หรือผูร้ บั ตรำส่ง
กำรค ำนวณค่ ำ สิน ไหมทดแทนในกรณี ข องที่ ร ับ ขนสู ญ หำยหรือ เสีย หำย
ให้คำนวณจำกรำคำตลำดซือ้ ขำยสินค้ำล่วงหน้ำ หำกไม่มรี ำคำดังกล่ำว ให้คำนวณตำม
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รำคำตลำดในขณะนัน้ แต่ ถ้ำไม่มีท งั ้ รำคำตลำดซื้อขำยสินค้ำล่วงหน้ ำและรำคำตลำด
ให้คำนวณตำมรำคำปกติแห่งของนัน้ ณ สถำนทีแ่ ละเวลำทีผ่ ขู้ นส่งได้รบั มอบของ
ในกรณี ท่ี ข องสู ญ หำยสิ้น เชิง ผู้ ข นส่ ง ต้ อ งชดใช้ ค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรรับ ขน
และค่ำภำษีอำกรเต็มตำมจำนวนเพิม่ ด้วย แต่หำกของนัน้ ได้สญ
ู หำยบำงส่วน ให้ผขู้ นส่ง
ชดใช้ตำมส่วนแห่งของทีส่ ญ
ู หำย
มำตรำ ๓๕ เพื่อประโยชน์ แก่กำรคำนวณควำมรับผิดตำมพระรำชบัญ ญัติน้ี
กำรแปลงหน่ วยสิทธิพเิ ศษถอนเงินให้เป็ นสกุลเงินบำท ให้คำนวณ ณ เวลำอันเป็ นฐำน
ของกำรคำนวณค่ำสินไหมทดแทนตำมมำตรำ ๓๔ โดยใช้อตั รำแลกเปลีย่ นตำมประกำศ
ของธนำคำรแห่งประเทศไทย
มำตรำ ๓๖ ในกรณีของทีร่ บั ขนสูญหำยหรือเสียหำยไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน
ให้จำกัดควำมรับผิดของผู้ขนส่งไว้ไม่เกินกิโลกรัมละแปดจุดสำมสำมหน่ วยสิทธิพิเศษ
ถอนเงินต่อน้ำหนักทัง้ หมดแห่งของทีส่ ญ
ู หำยหรือเสียหำยนัน้
ในกรณี ท่ี มี ก ำรส่ ง มอบชัก ช้ ำ ให้ จ ำกัด ควำมรับ ผิ ด ของผู้ ข นส่ ง ไว้ไ ม่ เ กิ น
ค่ำธรรมเนียมกำรรับขน
มำตรำ ๓๗ บทบัญญัตใิ นมำตรำ ๓๖ มิให้นำมำใช้บงั คับแก่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อ ผู้ส่งได้แจ้ง รำคำของไว้ก่ อนที่ผู้ข นส่งรับ มอบของ พร้อ มทัง้ ได้ช ำระ
ค่ำธรรมเนียมเพิม่ เติมตำมจำนวนทีต่ กลงกับผูข้ นส่ง โดยได้แสดงรำคำของไว้ในใบตรำส่งแล้ว
ให้ผู้ขนส่งรับผิด เท่ ำรำคำที่แ สดงไว้ในใบตรำส่ง หรือ ตำมส่วนที่สูญ หำยหรือเสียหำย
แล้วแต่กรณี
(๒) เมื่อผู้ส่งแจ้งจำนวนเงินส่วนได้เสียพิเศษอันเนื่องจำกของนัน้ อำจสูญหำย
เสียหำย หรือส่งมอบชักช้ำ ก่อนที่ผู้ขนส่งรับมอบของ พร้อมทัง้ ได้ชำระค่ำธรรมเนียม
เพิ่มเติมตำมจำนวนที่ตกลงกับผู้ขนส่ง โดยได้แสดงจำนวนเงินส่วนได้เสี ยพิเศษไว้ใน
ใบตรำส่งแล้ว ให้ผขู้ นส่งรับผิดเพื่อควำมเสียหำยอื่น ซึ่งสำมำรถพิสจู น์ได้ ทัง้ นี้ ไม่เกิน
จำนวนเงินส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ สดงไว้ในใบตรำส่ง
(๓) เมื่อกำรสูญหำย เสียหำย หรือส่งมอบชักช้ำทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เป็ นผลจำกกำรที่
ผูข้ นส่ง ลูกจ้ำง หรือตัวแทนของผูข้ นส่ง หรือผูข้ นส่งช่วงกระทำกำรโดยเจตนำให้เกิดกำร
สูญหำย เสียหำย หรือส่งมอบชักช้ำ หรือละเลยไม่เอำใจใส่ ทัง้ ทีร่ วู้ ่ำกำรสูญหำย เสียหำย
หรือ ส่ ง มอบชัก ช้ ำ นั ้น อำจเกิด ขึ้น ได้ ให้ ผู้ ข นส่ ง รับ ผิ ด ต่ อ ผู้ ส่ ง หรือ ผู้ ร ับ ตรำส่ ง ตำม
ควำมเสียหำยทีแ่ ท้จริง
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หมวด ๖
กำรใช้สทิ ธิเรียกร้องและกำรระงับข้อพิพำท
มำตรำ ๓๘ กำรใช้สทิ ธิเรียกร้องที่เกิดขึน้ จำกกำรรับขนของทำงถนนระหว่ำง
ประเทศตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้หมำยรวมถึงกำรใช้สทิ ธิเรียกร้องต่ อลูกจ้ำง ตัวแทน
หรือผูข้ นส่งช่วงด้วยไม่ว่ำสิทธิเรียกร้องนัน้ มำจำกมูลสัญญำหรือมูลละเมิด
ลูกจ้ำง ตัวแทน หรือผู้ขนส่งช่วงมีสทิ ธิยกข้อต่อสูข้ องผู้ขนส่งตำมที่กำหนดใน
พระรำชบัญญัตนิ ้ขี น้ึ ต่อสูผ้ ใู้ ช้สทิ ธิเรียกร้องได้ดว้ ย
มำตรำ ๓๙ ให้ศำลทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศเป็ นศำลทีม่ ี
เขตอำนำจตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
โจทก์อำจฟ้ องคดีอนั เกิดจำกกำรรับขนของทำงถนนระหว่ ำงประเทศ ไม่ว่ำจะ
มีมูลจำกสัญญำหรือมูลละเมิด โดยยื่นต่อศำลในประเทศที่มคี วำมตกลงกับประเทศไทย
เกี่ยวกับกำรรับขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ ซึง่ เป็ นศำลที่มเี ขตอำนำจพิจำรณำคดี
ดังกล่ำวตำมกฎหมำยของประเทศนัน้ ได้ ดังต่อไปนี้
(๑) ศำลในประเทศทีเ่ ป็ นจุดเริม่ ต้นหรือจุดปลำยทำงของกำรรับขนของ
(๒) ศำลในประเทศทีข่ องสูญหำยหรือเกิดควำมเสียหำยขึน้
(๓) ศำลในประเทศทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่ของผูข้ นส่ง
(๔) ศำลในประเทศทีโ่ จทก์มภี ูมลิ ำเนำ
มำตรำ ๔๐ ในกรณี ท่ีคู่ส ัญ ญำรับ ขนของทำงถนนระหว่ ำ งประเทศได้ฟ้ อ ง
คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งเพื่อใช้สทิ ธิเรียกร้องตำมมูลสัญญำและมูลละเมิด หรือเฉพำะมูลละเมิด
ต่อศำลที่มเี ขตอำนำจตำมพระรำชบัญญัติน้ีแล้ว หำกบุคคลภำยนอกซึ่งได้รบั ควำมเสียหำย
จำกกำรรับขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศในมูลละเมิดเดียวกัน ได้ฟ้องคู่สญ
ั ญำต่อศำลอื่น
ทีม่ เี ขตอำนำจ และศำลนัน้ เห็นสมควรให้พจิ ำรณำคดีรวมกัน หรือบุคคลภำยนอกร้องขอไม่ว่ำ
ในเวลำใด ๆ ก่อนที่ศำลมีคำพิพำกษำ และถ้ำศำลเห็นว่ำคดีเหล่ำนัน้ เกี่ยวเนื่องกันก็ให้
ศำลมีอำนำจสังให้
่ โอนคดีด ังกล่ำวไปรวมพิจำรณำกับ คดีระหว่ำงคู่สญ
ั ญำต่ อศำลที่มี
เขตอำนำจตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ีได้ แต่ศำลจะมีคำสังก่
่ อนทีจ่ ะได้รบั ควำมยินยอมจำกศำล
ทีม่ เี ขตอำนำจตำมพระรำชบัญญัตนิ ้มี ไิ ด้
มำตรำ ๔๑ คู่ ส ัญ ญำอำจตกลงเป็ นหนั ง สื อ ให้ ร ะงับ ข้ อ พิ พ ำทโดยกำร
อนุญำโตตุลำกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยอนุญำโตตุลำกำร
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มำตรำ ๔๒ บรรดำสิทธิเรียกร้องอันเกิดจำกกำรรับขนของทำงถนนระหว่ำง
ประเทศไม่ว่ำจะมีมลู จำกสัญญำหรือมูลละเมิด ให้มกี ำหนดอำยุควำมหนึ่งปี
กำรนั บ อำยุ ค วำมกรณี ข องสูญ หำย เสีย หำย หรือ ส่ งมอบชัก ช้ำ ให้เริ่ม นั บ
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีของสูญหำยบำงส่วน เสียหำย หรือส่งมอบชักช้ำ ให้เริม่ นับตัง้ แต่วนั ที่
ผูข้ นส่งได้สง่ มอบของให้แก่ผรู้ บั ตรำส่ง
(๒) กรณีของสูญหำยสิน้ เชิง ให้เริม่ นับตัง้ แต่เมื่อพ้นกำหนดสำมสิบวันนับแต่
วันครบกำหนดเวลำส่งมอบของ หรือหำกไม่มีกำหนดวันส่งมอบของ ให้เริม่ นับตัง้ แต่
เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วนั ทีผ่ ขู้ นส่งได้รบั มอบของจำกผูส้ ง่
กำรนับอำยุควำมในกรณีอ่นื นอกจำกควำมในวรรคสอง ให้เป็ นไปตำมประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
มำตรำ ๔๓ สิทธิเรียกร้องตำมมำตรำ ๔๒ อันเกิดจำกกำรกระทำหรือละเว้น
กำรปฏิบตั หิ น้ำทีโ่ ดยมิชอบของผูข้ นส่ง ลูกจ้ำง ตัวแทน หรือผูข้ นส่งช่วง ให้มกี ำหนดอำยุ
ควำมสำมปี นบั ตัง้ แต่วนั ครบกำหนดเวลำส่งมอบของ หรือหำกไม่มกี ำหนดวันส่งมอบของ
ให้เริม่ นับตัง้ แต่เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วนั ทีผ่ ขู้ นส่งได้รบั มอบของจำกผูส้ ง่
บทเฉพำะกำล
มำตรำ ๔๔ พระรำชบัญญัตนิ ้ไี ม่ใช้บงั คับแก่สญ
ั ญำรับขนของทำงถนนระหว่ำง
ประเทศทีผ่ ขู้ นส่งได้รบั มอบของไว้แล้วก่อนวันทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ
ผูร้ บั สนองพระบรมรำชโองกำร
ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร
นำยกรัฐมนตรี
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หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้พ ระรำชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คือ โดยที่ป ระเทศไทย
ยังไม่มหี ลักเกณฑ์ทใ่ี ช้บงั คับแก่สทิ ธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดของผูส้ ง่ ผูข้ นส่ง ผูร้ บั ตรำส่ง
และบุคคลอื่นทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับกำรรับขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ ในขณะทีก่ ำร
รับ ขนของทำงถนนระหว่ ำ งประเทศได้เพิ่ม มำกขึ้น เนื่ อ งจำกประเทศไทยได้ข ยำย
ควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำและกำรลงทุนกับต่ำงประเทศออกไปอย่ำงกว้ำงขวำง สมควรให้มี
กฎหมำยกำหนดสิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดในเรื่องกำรรับขนของทำงถนนระหว่ำง
ประเทศเป็ นกำรเฉพำะเพื่ออำนวยควำมสะดวกทำงด้ำนกำรค้ำและกำรขนส่งระหว่ำง
ประเทศ อีกทัง้ ยังเป็ น กำรช่ วยให้ผู้ป ระกอบกำรรับ ขนของทำงถนนของประเทศไทย
สำมำรถแข่งขันในกำรให้บ ริกำรขนส่งระหว่ำงประเทศได้ม ำกขึ้น จึงจำเป็ นต้องตรำ
พระรำชบัญญัตนิ ้ี
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พระรำชบัญญัติ
กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่งข้ำมพรมแดน
พ.ศ. ๒๕๕๖
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็ นปี ท่ี ๖๘ ในรัชกำลปั จจุบนั
พระบำทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหำภู มิพ ลอดุ ลยเดช มีพ ระบรมรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ
โดยที่เป็ นกำรสมควรมีกฎหมำยว่ำด้วยกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่ง
ข้ำมพรมแดน
จึง ทรงพระกรุ ณ ำโปรดเกล้ำ ฯ ให้ต รำพระรำชบัญ ญั ติข้ึน ไว้โ ดยค ำแนะน ำ
และยินยอมของรัฐสภำ ดังต่อไปนี้
มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตนิ ้ีเรียกว่ำ “พระรำชบัญญัตกิ ำรอำนวยควำมสะดวก
ในกำรขนส่งข้ำมพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖”
มำตรำ ๒ ๑ พระรำชบัญ ญั ติ น้ี ให้ ใ ช้ บ ัง คับ ตัง้ แต่ ว ัน ถัด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๓ ในพระรำชบัญญัตนิ ้ี
“กำรขนส่งข้ำมพรมแดน” หมำยควำมว่ำ กำรนำเข้ำมำใน กำรส่งออกไปนอก
หรือ กำรน ำผ่ ำ นรำชอำณำจัก ร ซึ่ง สัต ว์ พื ช หรือ ของอื่น ใดผ่ ำ นด่ ำ นพรมแดนตำม
กฎหมำยว่ ำ ด้ว ยศุ ลกำกร หรือ กำรเดิน ทำงเข้ำมำในหรือ ออกไปนอกรำชอำณำจัก ร
ของบุคคล พำหนะ ผู้ควบคุมพำหนะ และคนประจำพำหนะตำมช่องทำงด่ำนตรวจคน
เข้ำเมือง เขตท่ำ สถำนี หรือท้ องที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง ทัง้ นี้ ในบริเวณ
พรมแดนระหว่ำงรำชอำณำจักรกับต่ำงประเทศ
“ควำมตกลง” หมำยควำมว่ ำ ควำมตกลงระหว่ ำ งรัฐ บำลไทยกับ รัฐ บำล
ต่ำงประเทศเกีย่ วกับกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่งข้ำมพรมแดน
๑ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๓๐ ก/หน้ำ ๑/๒๙ มีนำคม ๒๕๕๖
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“พิธกี ำร” หมำยควำมว่ำ กำรดำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่ ควบคุมร่วมกัน
ตำมกฎหมำยที่เกีย่ วข้องกับกำรนำเข้ำ กำรส่งออก กำรนำผ่ำน กำรกำกับ กำรควบคุม
กำรตรวจสอบ กำรอนุ ญำต และกำรอนุ มตั ิกำรเข้ำ กำรพักอำศัยอยู่ และกำรออกนอก
รำชอำณำจัก รของบุ ค คล สัต ว์ พื ช ของ ตลอดจนพำหนะ ผู้ ค วบคุ ม พำหนะ และ
คนประจำพำหนะทีใ่ ช้ขนส่งสิง่ ดังกล่ำว
“พื้นที่ควบคุมร่วมกัน” หมำยควำมว่ำ พื้นที่ควบคุมร่วมกันในรำชอำณำจักร
และพืน้ ทีค่ วบคุมร่วมกันนอกรำชอำณำจักร
“พื้นที่ควบคุมร่วมกันในรำชอำณำจักร” หมำยควำมว่ำ พื้นทีใ่ นรำชอำณำจักร
ทีร่ ฐั บำลไทยกำหนดให้เป็ นพืน้ ทีส่ ำหรับดำเนินพิธกี ำรร่วมกันของเจ้ำหน้ำที่
“พืน้ ทีค่ วบคุมร่วมกันนอกรำชอำณำจักร” หมำยควำมว่ำ พืน้ ทีน่ อกรำชอำณำจักร
ที่รฐั บำลประเทศภำคีตำมควำมตกลงกำหนดให้เป็ นพื้นที่สำหรับดำเนินพิธกี ำรร่วมกัน
ของเจ้ำหน้ำที่
“หน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง” หมำยควำมว่ำ หน่ วยงำนของรัฐบำลไทยทีม่ อี ำนำจหน้ำที่
ในกำรดำเนินพิธกี ำรในพืน้ ทีค่ วบคุมร่วมกัน
“เจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐบำลไทยที่มีอำนำจหน้ ำที่ในกำร
ดำเนิ น พิธีก ำรและเจ้ำหน้ ำที่ข องรัฐบำลประเทศภำคีต ำมควำมตกลงที่เข้ำมำดำเนิ น
พิธกี ำรในพืน้ ทีค่ วบคุมร่วมกัน
“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผรู้ กั ษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
มำตรำ ๔ เพื่อประโยชน์ในกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่งข้ำมพรมแดน
ตำมควำมตกลงให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มีอำนำจประกำศกำหนดให้พ้ืนที่ในเขตศุลกำกร สถำนี ท่ำเรือ หรือพื้นที่หนึ่ งพื้นที่ใด
ทีเ่ หมำะสมสำหรับกำรดำเนินพิธกี ำร เป็ นพืน้ ทีค่ วบคุมร่วมกันในรำชอำณำจักร
เมื่อได้กำหนดพื้นทีค่ วบคุมร่วมกันในรำชอำณำจักรตำมวรรคหนึ่งและรัฐบำล
ของประเทศภำคีต ำมควำมตกลงได้แ จ้งพื้น ที่ท่ีก ำหนดให้เป็ น พื้น ที่ค วบคุ ม ร่ ว มกัน
นอกรำชอำณำจัก รให้ ร ัฐ บำลไทยทรำบแล้ ว ให้ ห น่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งด ำเนิ น กำร
เพื่อให้สำมำรถดำเนินพิธกี ำรอย่ำงเบ็ดเสร็จในพืน้ ทีค่ วบคุมร่วมกัน
มำตรำ ๕ กำรดำเนิ นพิธีก ำรของเจ้ำหน้ ำที่ข องรัฐบำลไทยในพื้น ที่ค วบคุ ม
ร่วมกันนอกรำชอำณำจักรให้ถอื ว่ำเป็ นกำรดำเนินพิธกี ำรในรำชอำณำจักร
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มำตรำ ๖ เจ้ำหน้ ำที่ของรัฐบำลประเทศภำคีตำมควำมตกลงสำมำรถดำเนิน
พิธีกำรตำมกฎหมำยของประเทศภำคีนัน้ ในพื้นที่ควบคุมร่วมกันในรำชอำณำจักรได้
โดยขอบเขตอำนำจหน้ำที่ในกำรดำเนินพิธกี ำรของเจ้ำหน้ ำที่ดงั กล่ำวต้องเป็ นไปตำม
ข้อตกลงที่รฐั บำลไทยได้ท ำไว้กบั รัฐบำลของประเทศภำคีตำมควำมตกลงสำหรับกำร
ดำเนินพิธกี ำรในพืน้ ทีค่ วบคุมร่วมกันแต่ละแห่ง
ให้เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐบำลประเทศภำคีตำมควำมตกลงได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง สำหรับกำรเข้ำมำในพื้นที่ควบคุมร่วมกันในรำชอำณำจักร
เพื่อดำเนินพิธกี ำรตำมวรรคหนึ่ง ทัง้ นี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำรและเงื่อนไขที่รฐั มนตรี
ว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยกำหนด
มำตรำ ๗ ในกำรปฏิ บ ัติ ห น้ ำ ที่ ใ นพื้ น ที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกัน ในรำชอำณำจัก ร
เจ้ำหน้ ำที่ของรัฐบำลประเทศภำคีตำมควำมตกลงต้องแสดงบัตรประจำตัวซึ่งออกโดย
รัฐบำลของประเทศภำคีตำมควำมตกลงนัน้ แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
มำตรำ ๘ ให้เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐบำลประเทศภำคีตำมควำมตกลงทีด่ ำเนินพิธกี ำร
ในพืน้ ทีค่ วบคุมร่วมกันในรำชอำณำจักรเป็ นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
มำตรำ ๙ กำรกระทำควำมผิดเกีย่ วกับกำรขนส่งข้ำมพรมแดนในพืน้ ทีค่ วบคุม
ร่วมกันนอกรำชอำณำจักรและเป็ นควำมผิดตำมกฎหมำยไทย ให้ถือว่ำเป็ นกำรกระทำ
ควำมผิดในรำชอำณำจักร
มำตรำ ๑๐ กำรดำเนินกำรในกรณีท่มี กี ำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับกำรขนส่ง
ข้ำมพรมแดนทีเ่ จ้ำหน้ำทีต่ รวจพบในพืน้ ทีค่ วบคุมร่วมกันในรำชอำณำจักร ให้เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธกี ำร ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ท่ี เ ป็ นกำรกระท ำควำมผิ ด ตำมกฎหมำยไทย ให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่
ของรัฐบำลไทยดำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป
(๒) ในกรณี ท่ีเป็ น กำรกระท ำควำมผิด ตำมกฎหมำยของประเทศภำคีต ำม
ควำมตกลงและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐบำลประเทศภำคีตำมควำมตกลงร้องขอ ให้เจ้ำหน้ ำที่
ของรัฐบำลไทยส่งบุคคล สัตว์ พืช ของ ตลอดจนพำหนะ ผูค้ วบคุมพำหนะ และคนประจำ
พำหนะทีใ่ ช้ขนส่งสิง่ ดังกล่ำวกลับไปยังประเทศภำคีตำมควำมตกลง
(๓) ในกรณีท่เี ป็ นกำรกระทำควำมผิดทัง้ ตำมกฎหมำยไทยและกฎหมำยของ
ประเทศภำคีตำมควำมตกลง ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐบำลไทยดำเนินกำรตำมกฎหมำยไทย
และเมื่อดำเนินกำรเสร็จแล้วให้รำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐบำลประเทศภำคี
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ตำมควำมตกลงทรำบ และถ้ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐบำลประเทศภำคีตำมควำมตกลงร้องขอ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐบำลไทยจะส่งบุคคล สัตว์ พืช ของ ตลอดจนพำหนะ ผู้ควบคุมพำหนะ
และคนประจำพำหนะทีใ่ ช้ขนส่งสิง่ ดังกล่ำวกลับไปยังประเทศภำคีตำมควำมตกลงเมื่อได้
มีกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยไทยเสร็จแล้วก็ได้
มำตรำ ๑๑ กำรดำเนินกำรในกรณีท่มี กี ำรกระทำควำมผิดตำมกฎหมำยไทย
ที่ เ กี่ ย วกับ กำรขนส่ ง ข้ ำ มพรมแดนที่ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ต รวจพบในพื้ น ที่ ค วบคุ ม ร่ ว มกั น
นอกรำชอำณำจัก ร ให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรัฐ บำลไทยร้อ งขอต่ อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรัฐ บำล
ประเทศภำคีตำมควำมตกลงให้สง่ บุคคล สัตว์ พืช ของ ตลอดจนพำหนะผูค้ วบคุมพำหนะ
และคนประจ ำพำหนะที่ใช้ขนส่งสิง่ ดั งกล่ำวกลับ มำยังรำชอำณำจักร เพื่อดำเนิน กำร
ตำมกฎหมำยไทยต่อไป
กำรด ำเนิ น กำรในกรณี ท่ี มีก ำรกระท ำควำมผิ ด ทัง้ ตำมกฎหมำยไทยและ
กฎหมำยของประเทศภำคีตำมควำมตกลงทีเ่ กีย่ วกับกำรขนส่งข้ำมพรมแดนทีเ่ จ้ำหน้ำที่
ตรวจพบในพื้นที่ควบคุมร่วมกันนอกรำชอำณำจักรเจ้ำหน้ำที่ของรัฐบำลไทยจะร้องขอ
ต่อเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐบำลประเทศภำคีตำมควำมตกลงให้สง่ บุคคล สัตว์ พืช ของ ตลอดจน
พำหนะ ผู้ ค วบคุ ม พำหนะ และคนประจ ำพำหนะที่ใ ช้ ข นส่ ง สิ่ง ดัง กล่ ำ วกลับ มำยัง
รำชอำณำจักร เพื่อดำเนินกำรตำมกฎหมำยไทยก็ได้
มำตรำ ๑๒ ให้รฐั มนตรีมีอ ำนำจออกระเบีย บเพื่อ ก ำหนดวิธีป ฏิบ ัติ ห น้ ำ ที่
ของเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐบำลไทยในพืน้ ทีค่ วบคุมร่วมกัน ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ร่วมกันในระหว่ำงหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบตั ิกำร
ตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
(๒) กำรนำระบบงำน เครื่อ งมือและอุปกรณ์ ท่เี ป็ นมำตรฐำนสำกลมำใช้ในกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อกำรดำเนิน พิธีกำรและเชื่อมโยงกระบวนกำรระหว่ำงหน่ วยงำน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
(๓) กำรส่ ง บุ ค คล สัต ว์ พืช ของ ตลอดจนพำหนะ ผู้ ค วบคุ ม พำหนะ และ
คนประจำพำหนะทีใ่ ช้ขนส่งสิง่ ดังกล่ำวและกำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๐
(๔) กำรร้องขอให้ส่งบุคคล สัตว์ พืช ของ ตลอดจนพำหนะ ผู้ ควบคุมพำหนะ
และคนประจำพำหนะทีใ่ ช้ขนส่งสิง่ ดังกล่ำวตำมมำตรำ ๑๑
(๕) กำรดำเนินกำรอื่น ๆ ในพืน้ ทีค่ วบคุมร่วมกัน

๓๗๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๑๓ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิง่ แวดล้อม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข
รัก ษำกำรตำมพระรำชบัญ ญั ติ น้ี และให้ มี อ ำนำจออกระเบี ย บเพื่ อ ปฏิ บ ัติ ก ำรตำม
พระรำชบัญญัตนิ ้ี ทัง้ นี้ เท่ำทีเ่ กีย่ วกับอำนำจหน้ำทีข่ องตน
ระเบียบนัน้ เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บงั คับได้
ผูร้ บั สนองพระบรมรำชโองกำร
ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร
นำยกรัฐมนตรี

๓๗๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กำรขนส่งข้ำม
พรมแดนระหว่ ำ งประเทศไทยกับ ประเทศเพื่อ นบ้ำ น มีค วำมสำคัญ ต่ อ ระบบกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพิ่มมำกขึน้ ตลอดจน
ได้มีกำรท ำควำมตกลงระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับ กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่ง
ข้ำมพรมแดน ซึง่ วำงกรอบควำมร่วมมือในกำรให้เจ้ำหน้ำทีส่ ำมำรถดำเนินพิธกี ำรร่วมกัน
ในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ดังนัน้ เพื่อเป็ นกำรส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ และเป็ นกำรปฏิบตั ิ
ตำมพันธกรณีดงั กล่ำว สมควรกำหนดให้มพี น้ื ทีส่ ำหรับดำเนินพิธกี ำรร่วมกันและกำหนด
หลักเกณฑ์กลำงสำหรับเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐบำลไทยและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐบำลประเทศภำคี
ตำมควำมตกลงเพื่อดำเนินพิธกี ำรในพืน้ ทีด่ งั กล่ำว จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี

๓๗๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

พระรำชบัญญัติ
กำหนดค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวงและสะพำน
พ.ศ. ๒๔๙๗
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗
เป็ นปี ท่ี ๙ ในรัชกำลปั จจุบนั
พระบำทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหำภูม พิ ลอดุลยเดช มีพ ระบรมรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ
โดยทีเ่ ป็ นกำรสมควรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวงและ
สะพำน เพื่อ บูร ณะทำงหลวงและสะพำน และชดใช้เ งิน กู้ใ นกำรก่อ สร้ำ งและบูร ณะ
ทำงหลวงและสะพำน
จึง ทรงพระกรุ ณ ำโปรดเกล้ำ ฯ ให้ต รำพระรำชบัญ ญั ติข้ึน ไว้โ ดยค ำแนะน ำ
และยินยอมของสภำผูแ้ ทนรำษฎร ดังต่อไปนี้
มำตรำ ๑ พระรำชบัญ ญัติ น้ี เรียกว่ ำ “พระรำชบัญ ญั ติก ำหนดค่ ำธรรมเนี ยม
กำรใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวงและสะพำน พ.ศ. ๒๔๙๗”
มำตรำ ๒ ๑ พระรำชบัญ ญัต ินี้ ใ ห้ใ ช้บ งั คับ ตัง้ แต่ ว นั ถัด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๓ ๒ ให้ ร ัฐ มนตรีว่ ำ กำรกระทรวงคมนำคม และรัฐ มนตรีว่ ำ กำร
กระทรวงมหำดไทย รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี และให้มอี ำนำจออกกฎกระทรวง
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับรำชกำรของกระทรวงนัน้ เพื่อกำหนด
(๑) ทำงสำยใด ตอนใด หรือสะพำนใด ทีต่ อ้ งเสียหรือยกเลิกค่ำธรรมเนียม
(๒)๓ ประเภทของยำนยนตร์ทต่ี อ้ งเสีย หรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม
๑ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๗๑/ตอนที่ ๑๔/หน้ำ ๒๙๗/๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๔๙๗
มำตรำ ๓ แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระรำชบัญ ญัติก ำหนดค่ ำธรรมเนี ย มกำรใช้ย ำนยนตร์
บนทำงหลวงและสะพำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖
๓ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมมีอำนำจทีจ่ ะออกกฎกระทรวงยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำร
ใช้ย ำนยนต์บนทำงหลวงและสะพำนให้แก่ย ำนยนต์ข องบุค คลหรือ องค์กำรใดได้ต ำมมำตรำ ๓ (๒)
(มีต่อหน้ำถัดไป)
๒

๓๗๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๓)๔ อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวงและสะพำน
(๔) ระเบียบและวิธกี ำรอื่น ๆ เพื่อให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บงั คับได้
มำตรำ ๔ ๕ ให้ ร ัฐ มนตรีว่ ำ กำรกระทรวงคมนำคม และรัฐ มนตรีว่ ำ กำร
กระทรวงมหำดไทย หรือ ผู้ท่ีไ ด้ ร ับ มอบหมำย มีอ ำนำจแต่ ง ตัง้ พนั ก งำน เจ้ำ หน้ ำ ที่
เพื่อปฏิบตั กิ ำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ใี นส่วนทีเ่ กีย่ วกับรำชกำรของกระทรวงนัน้
ให้ พ นั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ท่ี ไ ด้ ร ับ แต่ ง ตั ้ง ตำมวรรคหนึ่ ง เป็ นเจ้ ำ พนั ก งำน
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ และให้มอี ำนำจดังต่อไปนี้ คือ
(๑)๖ เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวงและสะพำนตำมอัตรำ
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
(๒) สังให้
่ หยุดและตรวจสอบยำนยนตร์ทผ่ี ่ำนหรือจะผ่ำนทำงหลวงและสะพำน
เพื่อประโยชน์ในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
(๓) ออกคำสังให้
่ บุคคลใด ๆ มำชีแ้ จงหรือแสดงหลักฐำนเกีย่ วกับกำรหลีกเลีย่ ง
ไม่เสียค่ำธรรมเนียมตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
มำตรำ ๕ บุ ค คลใดใช้ยำนยนตร์บ นทำงหลวงหรือ สะพำนที่ก ำหนดให้เก็บ
ค่ ำ ธรรมเนี ย มตำมควำมในมำตรำ ๓ ต้ อ งเสีย ค่ ำ ธรรมเนี ย มตำมอัต รำที่ ก ำหนด
ในกฎกระทรวง
(ต่อจำกเชิงอรรถที่ ๓)
แต่ อย่ ำงไรก็ดี ข้อตกลงในลักษณะที่ว่ำบุคคลหรือ องค์กำรใดจะช ำระเงินชดเชยค่ ำธรรมเนีย มให้แก่
กระทรวงคมนำคมเป็ น เงิน เหมำรำยปี นัน้ นอกจำกจะเป็ น เรื่องที่มไิ ด้มบี ญ
ั ญัติไว้แล้ ว ยังขัดต่อควำม
เข้ำใจพื้น ฐำนของกำรยกเว้น ค่ ำธรรมเนียมอีกด้วย เพรำะกำรยกเว้น ค่ ำธรรมเนียมย่ อมหมำยถึงว่ำ
ผูท้ ไ่ี ด้รบั ยกเว้นไม่ต้องชำระเงินแต่อย่ำงใดเลย ข้อตกลงเช่นว่ำนี้จงึ ปรำศจำกมูลอันจะอ้ำงกฎหมำยได้
(ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๖/๒๕๐๒)
๔ มำตรำ ๓ (๓) แก้ไ ขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัติกำหนดค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนตร์
บนทำงหลวงและสะพำน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔
๕ มำตรำ ๔ แก้ ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระรำชบัญ ญัต ิ ก ำหนดค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรใช้ย ำนยนตร์
บนทำงหลวงและสะพำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖
๖ กำรพิจำรณำให้กรมศุลกำกรเป็ น ผู้ดำเนิน กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมผ่ำนสะพำนมิต รภำพ
จำกฝั ง่ ไทยแทนที่กรมทำงหลวงนัน้ เป็ นกรณีท่รี ฐั มนตรีผู้รกั ษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ีสำมำรถพิจำรณำ
แต่งตัง้ พนักงำนเจ้ำหน้ำทีเ่ พื่อดำเนินกำรได้ตำมควำมเหมำะสม (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :
เรือ่ งเสร็จที่ ๓๔๑/๒๕๓๙)

๓๗๔
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มำตรำ ๖๗ เงินค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวงและสะพำนทีเ่ ก็บได้
และเงินค่ำปรับเนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี จะนำไปใช้ได้เฉพำะ
กับทำงหลวงและสะพำนทีต่ อ้ งเสียค่ำธรรมเนียมในกรณี ดังต่อไปนี้
๗

มำตรำ ๖ แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระรำชบัญ ญัติก ำหนดค่ ำธรรมเนี ย มกำรใช้ย ำนยนตร์
บนทำงหลวงและสะพำน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘
กำรใช้จ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวงและสะพำน ต้องเป็ นไปตำมที่
กำหนดในมำตรำ ๖ เท่ำนัน้ ควำมตกลงใดที่แม้จะอยู่ในกรอบภำรกิจของกรมทำงหลวง แต่หำกมีผลทำให้
กรมทำงหลวงจะต้องนำเงินค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวงและสะพำนไปจ่ำยในกิจกำร
ที่ไม่เป็ น ไปตำมที่มำตรำ ๖ บัญ ญัติไว้ ย่ อ มไม่ส ำมำรถท ำได้ (ควำมเห็น คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :
เรือ่ งเสร็จที่ ๑๒๓๕/๒๕๕๕)
เมือ่ ได้มกี ำรออกกฎกระทรวงกำหนดให้ทำงหลวงพิเศษหมำยเลข ๗ เป็ นทำงหลวงทีต่ ้อง
เสียค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียมที่เก็บได้นนั ้ ย่อมสำมำรถนำไปใช้เป็ นประโยชน์ แก่ทำงหลวงดังกล่ำว
ตลอดทัง้ สำยตำมกฎกระทรวง แม้จะมีบำงส่ ว นของทำงหลวงสำยดังกล่ ำวที่ย ังมิได้ม ีกำรเรีย กเก็บ
ค่ำธรรมเนียมก็ตำม
ทำงขนำนที่จะก่อ สร้ำงเพื่อประโยชน์ ในกำรสัญจรแทนทำงที่มอี ยู่เดิมที่ทำงหลวงพิเศษ
หมำยเลข ๗ สร้ำงทับนัน้ มิใช่ทำงหลวงทีต่ ้องเสียค่ำธรรมเนียม ดังนัน้ จึงไม่อำจนำเงินค่ำธรรมเนียม
และเงินค่ำปรับไปใช้ก่อสร้ำงทำงขนำนได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๓๒๔/๒๕๕๑)
คำว่ำ “ทำงหลวงและสะพำนที่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม” หมำยถึงทำงหลวงหรือสะพำนที่ม ี
กำรกำหนดให้เสียค่ำธรรมเนียมโดยอำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓ (๑) ดังนัน้ กำรใช้จ่ำยเงินตำม
ควำมในมำตรำ ๖ จะต้องนำไปใช้เฉพำะกับทำงหลวงสำยหรือตอนใดทีไ่ ด้ออกกฎกระทรวงกำหนดให้
มีกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมเท่ำนัน้ แม้ในทำงข้อเท็จจริงทำงหลวงพิเศษหมำยเลข ๙ จะรวมถึงตอนอื่น ๆ ด้วย
นอกจำกตอนบำงปะอิน - บำงพลี แต่เมื่อตอนอื่นนัน้ มิได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวง เงินที่ได้จำกกำรจัดเก็บ
ค่ำธรรมเนียมจึงใช้สำหรับบูรณะบำรุงรักษำทำงหลวงพิเศษหมำยเลข ๙ ได้เฉพำะตอนบำงปะอิน - บำงพลี
เท่ำนัน้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๓๙/๒๕๕๐)
บทบัญญัตขิ องมำตรำ ๖ รวมไปถึงเนื้อหำส่วนอื่นของพระรำชบัญญัตกิ ำหนดค่ำธรรมเนียม
กำรใช้ยำนยนตร์ฯ ไม่มขี อ้ ควำมใดทำให้แปลได้ว่ำ เป็ นกฎหมำยอนุ ญำตให้หกั รำยจ่ำยได้ตำมมำตรำ ๔
วรรคสอง (๑) หรือเป็ นเรื่องเกี่ยวกับองค์กำรของรัฐบำลตำมนัยมำตรำ ๑๓ แห่ งพระรำชบัญญัติเงินคงคลัง
พ.ศ. ๒๔๙๑ และไม่มบี ทบัญญัตติ อนใดที่แสดงให้เห็นว่ำไม่ประสงค์จะให้นำเงินค่ำธรรมเนียมส่งคลัง
หรือไม่ต้องปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธกี ำรงบประมำณแต่อย่ำงใด ดังนัน้ กระทรวงคมนำคมจะต้อง
นำเงินค่ำธรรมเนียมทีเ่ ก็บได้ทงั ้ สิน้ ส่งคลัง (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๓/๒๕๐๔)
กำรที่ ก รมทำงหลวงจะน ำเงิน ค่ ำ ธรรมเนี ย มและเงิน ค่ ำ ปรับ ตำมมำตรำ ๖ ให้ เป็ น
ค่ำ ตอบแทนแก่ เอกชนผู้ไ ด้ร บั คัด เลือ กเป็ น เป็ น ผู้ด ำเนิ น กำรและบ ำรุงรัก ษำทำงพิเศษนัน้ จะต้อ ง
พิจำรณำรำยละเอียดของสัญญำระหว่ำงกรมทำงหลวงกับเอกชนรำยนัน้ ว่ำ เงินค่ำตอบแทนดังกล่ำวนัน้
ได้นำไปใช้ภำยใต้เงือ่ นไขตำมมำตรำ ๖ (๑) – (๔) หรือไม่ เนื่องจำกเงินดังกล่ำวกฎหมำยได้กำหนด
เงือ่ นไขกำรนำไปใช้จ่ำยเป็ นกำรเฉพำะไว้แล้ว (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสร็จที่ ๑๗๖๓/
๒๕๕๙)

๓๗๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๑) ในกำรก่อสร้ำง ขยำย บูรณะ และบำรุงรักษำทำงหลวงและสะพำน
(๒) กำรจัดให้มสี งิ่ อำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับกำรใช้ทำงหลวงและสะพำน
(๓) งำนส่วนทีเ่ กีย่ วกับกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม
(๔) กำรชดใช้เงินกูใ้ นกำรก่อสร้ำงและขยำยทำงหลวงและสะพำน
มำตรำ ๗ บุคคลใดใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวงหรือสะพำนโดยเจตนำหลีกเลีย่ ง
ไม่ เสีย ค่ ำ ธรรมเนี ย มตำมควำมในพระรำชบัญ ญั ติ น้ี หรือ ฝ่ ำฝื น ค ำสัง่ ตำมควำมใน
มำตรำ ๔ (๒) มีควำมผิดต้องระวำงโทษปรับเป็ นจำนวนสิบเท่ำของอัตรำค่ำธรรมเนียม
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
มำตรำ ๘ ผูใ้ ดฝ่ ำฝืนคำสังตำมควำมในมำตรำ
่
๔ (๓) มีควำมผิดต้องระวำงโทษ
ปรับไม่เกินสองร้อยบำท
มำตรำ ๙ เมื่อผู้กระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญ ญัติน้ีได้นำเงินค่ำปรับตำม
มำตรำ ๗ หรือค่ำปรับตำมจำนวนที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้เปรียบเทียบตำมมำตรำ ๘
มำชำระแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ ำมพระรำชบัญญัตนิ ้แี ล้ว ให้คดีนนั ้ เป็ นอันเลิกกัน
ผูร้ บั สนองพระบรมรำชโองกำร
จอมพล ป. พิบลู สงครำม
นำยกรัฐมนตรี

๓๗๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

บัญชีอตั รำค่ำธรรมเนียมอย่ำงสูง
ทีใ่ ห้เรียกเก็บในกำรใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวงและสะพำน๘
(ยกเลิก)

๘

บัญชีอตั รำค่ำธรรมเนียมอย่ำงสูงทีใ่ ห้เรียกเก็บในกำรใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวงและสะพำน
ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัตกิ ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวงและสะพำน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๔

๓๗๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีก่ ำรคมนำคมเป็ น
สิง่ จำเป็ นและสำคัญส่วนหนึ่งของประเทศ อันเป็ นผลให้กจิ กำรส่วนอื่น ๆ ทุกสำขำเจริญ
ตำมส่วนสัมพัน ธ์ก ับ ควำมก้ำวหน้ ำของกำรคมนำคม ทำงหลวงและสะพำนเป็ น ส่ ว น
สัมพันธ์แขนงหนึ่งของกำรคมนำคม จึงจำต้องก่อสร้ำงและบูรณะทำงหลวงและสะพำน
ให้เพิม่ มำกขึน้ ในสภำพทีด่ ี แต่งบประมำณทีไ่ ด้รบั ไม่เพียงพอจึงต้องกูเ้ งินมำใช้เพื่อกำรนี้
ดังนัน้ จึงจำเป็ นต้องเก็บค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงหลวงและสะพำน เพื่อนำมำชดใช้เงินกู้
และบูรณะทำงหลวงและสะพำนดังกล่ำว
พระรำชบัญญัตกิ ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวงและสะพำน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๑๖๙
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คือ โดยที่ ป ระกำศของ
คณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ เกีย่ วกับกฎหมำยว่ำด้วย
ทำงหลวง ได้มอบให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลและสุขำภิบำลเป็ นผูด้ ำเนินกำร
เกีย่ วกับทำงหลวงชนบท ทำงหลวงเทศบำล และทำงหลวงสุขำภิบำล ตำมลำดับ สมควร
ให้ก ระทรวงมหำดไทยมีอ ำนำจก ำหนดค่ ำธรรมเนี ย มกำรใช้ย ำนยนตร์บ นทำงหลวง
และสะพำนดังกล่ำวได้ดว้ ย จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้แี ล้ว
พระรำชบัญญัตกิ ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวงและสะพำน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๔๑๐
มำตรำ ๒ พระรำชบัญ ญัต ินี้ ใ ห้ใ ช้บ ัง คับ ตัง้ แต่ ว ัน ถัด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจ จำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๕ ให้ยกเลิกบัญชีอตั รำค่ำธรรมเนียมอย่ำงสูงที่ให้เรียกเก็บในกำรใช้
ยำนยนตร์บนทำงหลวงและสะพำน ท้ำยพระรำชบัญญัตกิ ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรใช้
ยำนยนตร์บนทำงหลวงและสะพำน พ.ศ. ๒๔๙๗

๙ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๙๐/ตอนที่ ๕๘/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๔/๒๘ พฤษภำคม ๒๕๑๖
เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๔๐/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๑๙/๒๙ ธันวำคม ๒๕๓๔

๑๐ รำชกิจจำนุ เบกษำ

๓๗๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๖ ในระหว่ำงที่ยงั มิได้มกี ำรออกกฎกระทรวงกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม
กำรใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวงและสะพำนตำมมำตรำ ๓ (๓) แห่งพระรำชบัญญัตกิ ำหนด
อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนตร์บ นทำงหลวงและสะพำน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไข
เพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตนิ ้ี ให้อตั รำค่ำธรรมเนียมทีใ่ ช้บงั คับอยู่ในวันทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ี
ประกำศในรำชกิจ จำนุ เ บกษำยังคงใช้บ ัง คับ เป็ น ค่ ำ ธรรมเนี ย มต่ อ ไปจนกว่ ำ จะได้มี
กฎกระทรวงดังกล่ำว
มำตรำ ๗ ให้ ร ัฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงคมนำคมและรั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
กระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกกำรมีบญ
ั ชี
อัตรำค่ำธรรมเนียมอย่ำงสูงที่ให้เรียกเก็บในกำรใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวงและสะพำน
ท้ำยพระรำชบัญ ญัติก ำหนดค่ำธรรมเนีย มกำรใช้ยำนยนตร์บ นทำงหลวงและสะพำน
พ.ศ. ๒๔๙๗ ทำให้ไม่สะดวกในกำรกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมให้เหมำะสมกับภำวะเศรษฐกิจ
สมควรยกเลิก บัญ ชีอ ัต รำค่ ำ ธรรมเนี ย มอย่ ำ งสูง ดัง กล่ ำ ว เพื่อ ให้ ก ำรก ำหนดอัต รำ
ค่ำธรรมเนียมสำมำรถกระทำได้โดยไม่ตอ้ งอยู่ภำยใต้บงั คับบัญชีอตั รำค่ำธรรมเนียมอย่ำง
สูงนัน้ นอกจำกนัน้ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยให้สำมำรถน ำเงิน ค่ำธรรมเนี ยมที่
จัด เก็บ ได้แ ละเงิน ค่ ำปรับ เนื่ อ งจำกกำรกระท ำควำมผิด ไปใช้ไ ด้เฉพำะในกำรบู รณะ
ทำงหลวงและสะพำนและในงำนส่วนทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวเท่ำนัน้
จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
พระรำชบัญญัตกิ ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวงและสะพำน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๘๑๑
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกในปั จจุบนั
พระรำชบัญ ญั ติ ก ำหนดค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรใช้ ย ำนยนตร์บ นทำงหลวงและสะพำน
พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้กำหนดขอบเขตกำรนำเงินค่ำธรรมเนียมทีจ่ ดั เก็บได้และเงินค่ำปรับไปใช้ได้
เฉพำะในกำรบูรณะทำงหลวงและสะพำน และในงำนส่วนที่เกี่ยวเนื่ องกับกำรจัด เก็บ
ค่ ำ ธรรมเนี ย มเท่ ำ นั น้ แต่ ข ณะนี้ ส ภำวกำรณ์ ด้ ำ นเศรษฐกิจ ของประเทศและปั ญ หำ
๑๑ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๒๒/ตอนที่ ๖๑ ก/หน้ำ ๒๗/๒๗ กรกฎำคม ๒๕๔๘

๓๗๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กำรจรำจรได้เปลี่ย นแปลงไปอย่ ำ งมำก จ ำเป็ นต้ อ งขยำยขีด ควำมสำมำรถในกำร
ให้บริกำรเพื่อให้สอดคล้องกับสภำพควำมเจริญทีเ่ ปลีย่ นแปลง จึง สมควรขยำยขอบเขต
กำรใช้ เงิน ค่ ำ ธรรมเนี ย มที่จ ัด เก็บ ได้ แ ละเงิน ค่ ำ ปรับ เนื่ อ งจำกกำรกระท ำควำมผิด
ให้สำมำรถนำไปใช้ในกำรก่อสร้ำง ขยำย บูรณะ และบำรุงรักษำทำงหลวงและสะพำน
ที่ต้องเสีย ค่ ำธรรมเนี ย ม กำรจัด ให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ ำง ๆ ที่เกี่ย วกับ กำรใช้
ทำงหลวงและสะพำนและงำนส่วนทีเ่ กีย่ วกับกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียม รวมทัง้ กำรชดใช้เงินกู้
ในกำรก่อสร้ำงและขยำยทำงหลวงและสะพำน จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี

๓๘๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

พระรำชบัญญัติ
จัดระเบียบกำรจอดยำนยนตร์ในเขตเทศบำล
และสุขำภิบำล
พ.ศ. ๒๕๐๓
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๐๓
เป็ นปี ท่ี ๑๕ ในรัชกำลปั จจุบนั
พระบำทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหำภูม ิพ ลอดุลยเดช มีพ ระบรมรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ
โดยทีเ่ ป็ นกำรสมควรจัดระเบียบกำรจอดยำนยนตร์ในเขตเทศบำลและสุขำภิบำล
จึง ทรงพระกรุ ณ ำโปรดเกล้ำ ฯ ให้ต รำพระรำชบัญ ญั ติข้ึน ไว้โ ดยค ำแนะน ำ
และยินยอมของสภำร่ำงรัฐธรรมนูญในฐำนะรัฐสภำ ดังต่อไปนี้
มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตนิ ้เี รียกว่ำ “พระรำชบัญญัตจิ ดั ระเบียบกำรจอดยำนยนตร์
ในเขตเทศบำลและสุขำภิบำล พ.ศ. ๒๕๐๓”
มำตรำ ๒ ๑ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ในเขตเทศบำลนครกรุ ง เทพ
และเขตเทศบำลนครธนบุรี ตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
เมื่อจะใช้พระรำชบัญญัตนิ ้ีบงั คับในเขตเทศบำลอื่นใดหรือในเขตสุขำภิบำลใด
ให้ประกำศโดยพระรำชกฤษฎีกำ
มำตรำ ๓ ในพระรำชบัญญัตนิ ้ี
“จอดยำนยนตร์” หมำยควำมรวมถึงหยุด ยำนยนตร์ เว้น แต่ ก ำรหยุ ด นั น้ จะ
เกิดขึน้ โดยอุบตั เิ หตุหรือเหตุสุดวิสยั และจะนำยำนยนตร์นนั ้ เคลื่อนไปไม่ได้
“ทีจ่ อดยำนยนตร์” หมำยควำมว่ำ ทีท่ ่เี ทศบำลหรือสุขำภิบำลกำหนดและจัดไว้
เป็ นทีจ่ อดยำนยนตร์ตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
“พนักงำนเจ้ำหน้ำที”่ หมำยควำมว่ำ พนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ ำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี

๑ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๗๗/ตอนที่ ๓๑/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๔๔/๑๓ เมษำยน ๒๕๐๓

๓๘๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๔ ให้เทศบำลมีอำนำจตรำเทศบัญญัติและให้สุขำภิบำลมีอำนำจตรำ
ข้อบังคับสุขำภิบำล เพื่อประโยชน์ในกำรจัดระเบียบกำรจอดยำนยนตร์ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดและจัดให้มที จ่ี อดยำนยนตร์ในทำงหลวงหรือในทีส่ ำธำรณะสำหรับ
ยำนยนตร์แต่ละชนิดหรือประเภท
(๒) กำหนดระเบียบกำรจอดยำนยนตร์ในทีจ่ อดยำนยนตร์
(๓)๒ ก ำหนดอัต รำค่ ำ ธรรมเนี ย มจอดยำนยนตร์ไ ม่ เกิน อัต รำที่ ก ำหนดใน
กฎกระทรวง
(๔)๓ ก ำหนดระยะเวลำจอดยำนยนตร์ ระยะเวลำที่ต้ อ งเสีย ค่ ำ ธรรมเนี ย ม
วิธกี ำรเก็บค่ำธรรมเนียมและกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียม
มำตรำ ๕ ให้บุคคลต่อไปนี้เป็ นพนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ ำมพระรำชบัญญัติน้ี เพื่อ
ปฏิบตั กิ ำรภำยในเขตอำนำจหน้ำทีข่ องตน
(๑) นำยกเทศมนตรี และประธำนกรรมกำรสุขำภิบำล
(๒) พนั ก งำนเจ้ำหน้ ำที่ซ่ึง มีห น้ ำที่ค วบคุ ม กำรจรำจรตำมกฎหมำยว่ ำด้ว ย
กำรจรำจรทำงบก
(๓) พนั ก งำนเทศบำลซึ่ ง คณะเทศมนตรีแ ต่ ง ตัง้ และพนั ก งำนสุ ข ำภิ บ ำล
ซึง่ คณะกรรมกำรสุขำภิบำลแต่งตัง้
มำตรำ ๖ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีม่ อี ำนำจ ดังต่อไปนี้
(๑) ควบคุมกำรจอดยำนยนตร์ในทีจ่ อดยำนยนตร์ให้เป็ นไปตำมระเบียบกำรจอด
ยำนยนตร์
๒

มำตรำ ๔ (๓) แก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญ ญัติจดั ระเบีย บกำรจอดยำนยนตร์ในเขต
เทศบำลและสุขำภิบำล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓ กำรจัดเก็บ ค่ำธรรมเนี ยมจอดยำนยนตร์ในทำงหลวงหรือ ที่สำธำรณะเป็ น อ ำนำจของรัฐ
เมื่อ มิไ ด้ม ีบ ทบัญ ญัติ ข องกฎหมำยใดก ำหนดให้เทศบำลสำมำรถแต่ งตัง้ หรือ มอบหมำยให้เอกชน
เป็ นผูด้ ำเนินกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมจอดยำนยนตร์แทนเทศบำลได้ ดังนัน้ เทศบำลไม่อำจมอบอำนำจ
และหน้ำทีใ่ ห้เอกชนจัดเก็บค่ำธรรมเนียมจอดยำนยนตร์ในเขตเทศบำลหรือสุขำภิบำลแทนเทศบำลได้
แม้มำตรำ ๒๒ แห่ งพระรำชบัญ ญัติกำหนดแผนและขัน้ ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๓ จะบัญญัตใิ ห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อำจมอบให้เอกชน
ดำเนินกำรตำมอำนำจและหน้ำทีแ่ ทนได้กต็ ำม แต่เมือ่ กฎหมำยเฉพำะเกีย่ วกับกำรจัดระเบียบกำรจอด
ยำนยนตร์ในเขตเทศบำลและสุข ำภิบำลไม่มบี ทบัญ ญัติท่ใี ห้อ ำนำจเทศบำลที่จะแต่ งตัง้ เอกชนเป็ น
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ีได้ ดังนัน้ เทศบำลจึงไม่อำจมอบอำนำจและหน้ำทีใ่ นกำรเก็บ
ค่ำธรรมเนียมจอดยำนยนตร์ให้แก่เอกชน (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๙๐/๒๕๕๐)

๓๘๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๒) เรีย กเก็บ ค่ ำ ธรรมเนี ย มจอดยำนยนตร์ในที่จ อดยำนยนตร์ต ำมอัต รำ
และวิธกี ำรทีก่ ำหนดไว้ในเทศบัญญัตหิ รือข้อบังคับสุขำภิบำล แล้วแต่กรณี
(๓) สังให้
่ ผู้ขบั ขีห่ ยุด ยำนยนตร์ในที่จอดยำนยนตร์หรือบริเวณใกล้เคียง เพื่อ
ตรวจสอบเกีย่ วกับกำรเสียค่ำธรรมเนียมจอดยำนยนตร์
(๔) สั ่งเป็ นหนังสือให้ผูข้ บั ขีย่ ำนยนตร์ซงึ่ พนักงำนเจ้ำหน้ำทีเ่ ห็นว่ำได้ฝ่ำฝื น
เทศบัญญัตหิ รือข้อบังคับสุขำภิบำลทีอ่ อกตำมพระรำชบัญญัตนิ ี้ ไปชีแ้ จงเกีย่ วด้วยกำร
ฝ่ ำฝืนนัน้ ณ ทีท่ ำกำรของพนักงำนเจ้ำหน้ำทีภ่ ำยในยีส่ บิ สีช่ วโมงนั
ั่
บแต่เวลำทีอ่ อกคำสัง่
ดังกล่ำว ถ้ำไม่พบตัวผูข้ บั ขีย่ ำนยนตร์ ให้ตดิ ไว้กบั ยำนยนตร์เพื่อให้ผขู้ บั ขีเ่ ห็นได้เมื่อมำที่
ยำนยนตร์
มำตรำ ๗ ๔ ผู้ใดฝ่ ำฝื นข้อบัญ ญัติ เทศบัญ ญัติหรือข้อบังคับสุขำภิบำลที่ออก
ตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี ต้องระวำงโทษปรับตัง้ แต่สองร้อยบำทถึงหนึ่งพันบำท
มำตรำ ๘๕ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ำมคำสังของพนั
่
กงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ ๖ ต้อง
ระวำงโทษปรับตัง้ แต่หำ้ ร้อยบำทถึงสองพันบำท
มำตรำ ๘ ทวิ๖ บรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มี
อำนำจเปรียบเทียบได้
กำรเปรียบเทียบควำมผิดตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ซึง่ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
มำตรำ ๙ เงิน ค่ ำ ปรับ ตำมพระรำชบัญ ญั ติ น้ี ให้ เป็ นรำยได้ ข องเทศบำล
หรือสุขำภิบำลแห่งท้องถิน่ ทีค่ วำมผิดได้เกิดขึน้
มำตรำ ๑๐ เงินค่ำธรรมเนียมและค่ำปรับตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้ใช้เฉพำะ
เพื่อ ประโยชน์ ในกำรจัด ระเบีย บกำรจอดยำนยนตร์ต ำมพระรำชบัญ ญัติน้ี ตลอดจน
อุป กรณ์ และเครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ของสถำนที่ด ังกล่ ำว กำรบูรณะทำงหลวงและสะพำน
๔

มำตรำ ๗ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ ดั ระเบียบกำรจอดยำนยนตร์ในเขตเทศบำล
และสุขำภิบำล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕ มำตรำ ๘ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ ดั ระเบียบกำรจอดยำนยนตร์ในเขตเทศบำล
และสุขำภิบำล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖ มำตรำ ๘ ทวิ เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัติจดั ระเบียบกำรจอดยำนยนตร์ในเขตเทศบำลและ
สุขำภิบำล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๘๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กับ กำรชดใช้ เงิน กู้ ใ นกำรก่ อ สร้ำ งและบู ร ณะทำงหลวงและสะพำนในเขตเทศบำล
หรือสุขำภิบำลเท่ำนัน้
มำตรำ ๑๑ พระรำชบัญญัติน้ีไม่กระทบกระทังอ
่ ำนำจของเจ้ำพนักงำนจรำจร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบกทีจ่ ะกำหนดกำรจรำจรในทีจ่ อดยำนยนตร์เป็ นกำร
ชัวครำว
่
มำตรำ ๑๒๗ ให้รฐั มนตรีวำ่ กำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
และให้มอี ำนำจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบตั กิ ำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
ผูร้ บั สนองพระบรมรำชโองกำร
พลเอก ถ. กิตติขจร
รองนำยกรัฐมนตรี

๗

มำตรำ ๑๒ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ ดั ระเบียบกำรจอดยำนยนตร์ในเขตเทศบำล
และสุขำภิบำล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๘๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

บัญชีอตั รำค่ำธรรมเนียมจอดยำนยนตร์
ในทีท่ ก่ี ำหนดและจัดไว้๘
(ยกเลิก)

๘

บัญชีอตั รำค่ำธรรมเนียมจอดยำนยนตร์ในทีท่ ก่ี ำหนดและจัดไว้ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติ
จัดระเบียบกำรจอดยำนยนตร์ในเขตเทศบำลและสุขำภิบำล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๘๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ เนื่องจำกมีผใู้ ช้ยำนยนตร์
ภำยในประเทศเพิ่ ม มำกขึ้น ย่ อ มมีปั ญ หำยุ่ ง ยำกในทำงปฏิบ ัติ เกี่ย วกับ กำรจรำจร
และสถำนทีส่ ำหรับจอดยำนยนตร์ นอกจำกนัน้ กำรสร้ำงและบูรณะถนนหนทำงในขณะนี้
ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเป็ นอันมำก จึงเป็ นกำรสมควรทีจ่ ะให้อำนำจแก่เทศบำล และสุขำภิบำล
จัดระเบียบกำรจอดยำนยนตร์ในทำงหลวงหรือในทีส่ ำธำรณะ และเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
เป็ นรำยได้เพิ่มขึน้ รำยได้ท่ไี ด้จ ำกกำรนี้ ให้นำมำใช้จ่ำยในกำรจัดทำที่จอดยำนยนตร์
บูรณะทำงหลวงและสะพำน หรือชดใช้เงินกูท้ ก่ี มู้ ำใช้จ่ำยในกำรนี้
ประกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยำยน พุทธศักรำช ๒๕๑๕๙
โดยที่ ค ณะปฏิ ว ัติ พิ จ ำรณำเห็ น ว่ ำ ในปั จจุ บ ัน นี้ อ ัต รำค่ ำ ธรรมเนี ย มจอด
ยำนยนตร์ได้ก ำหนดไว้เพียงอัต รำเดียวตำมบัญ ชีอตั รำค่ำธรรมเนีย มจอดยำนยนตร์
ท้ำ ยพระรำชบัญ ญัติก ำรจอดยำนยนตร์ในเขตเทศบำลและสุข ำภิบ ำล พ.ศ. ๒๕๐๓
แต่เนื่องจำกกำรจัดให้มที จ่ี อดยำนยนตร์ในทีส่ ำธำรณะ เทศบำลหรือสุขำภิบำลจำเป็ นต้อง
ลงทุนในกำรจัดและต้องบำรุงรักษำให้ดอี ยู่เสมอ สมควรแก้ไขเพิม่ เติมอัตรำค่ำธรรมเนียม
จอดยำนยนตร์ตำมกฎหมำยดังกล่ำวให้เหมำะสม
ข้อ ๒ ประกำศของคณะปฏิวตั ิฉบับนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
พระรำชบัญญัติจดั ระเบียบกำรจอดยำนยนตร์ในเขตเทศบำลและสุขำภิบำล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕๑๐
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ั ง คั บ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๘ ให้ออกกฎกระทรวงตำมมำตรำ ๔ (๓) แห่งพระรำชบัญญัตจิ ดั ระเบียบ
กำรจอดยำนยนตร์ในเขตเทศบำลและสุขำภิบ ำล พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติม โดย
พระรำชบัญญัตนิ ้ี ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วนั ทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ
อัตรำค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้กำหนดขึน้ และใช้บงั คับอยู่ในวันทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้มี ผี ล
ใช้บงั คับ ให้คงใช้บงั คับต่อไปจนกว่ำจะมีขอ้ บัญญัติ เทศบัญญัตหิ รือข้อบังคับสุขำภิบำล
ขึน้ ใหม่ตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
๙

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๑๔๑/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๑/๒๒ กันยำยน ๒๕๑๕
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๔/หน้ำ ๕/๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๕

๑๐

๓๘๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๙ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยที่เป็ นกำรสมควร
แก้ไขเพิม่ เติมพระรำชบัญญัตจิ ดั ระเบียบกำรจอดยำนยนตร์ในเขตเทศบำลและสุขำภิบำล
พ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อให้ก ำรจัดระเบียบกำรจอดยำนยนตร์ในเขตเทศบำลและสุข ำภิบ ำล
มีประสิทธิภำพมำกขึน้ และเพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอำนำจดำเนินกำรกับผู้กระทำ
ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ไี ด้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ สมควรแก้ไขอัตรำโทษ
ปรับผูฝ้ ่ ำฝื นเทศบัญญัตหิ รือข้อบังคับของสุขำภิบำลทีอ่ อกตำมพระรำชบัญญัตนิ ้แี ละผูซ้ ง่ึ
ไม่ปฏิบตั ติ ำมคำสังของพนั
่
กงำนเจ้ำหน้ำทีใ่ ห้สงู ขึน้ และเพิม่ อำนำจพนักงำนเจ้ำหน้ำทีใ่ ห้
มีอำนำจเปรียบเทียบได้พร้อมทัง้ กำหนดให้รฐั มนตรีมอี ำนำจออกกฎกระทรวงกำหนด
อัต รำค่ ำธรรมเนี ย มจอดยำนยนตร์เพื่อ ให้มีค วำมคล่อ งตัว ยิ่งขึ้น จึง จ ำเป็ น ต้ อ งตรำ
พระรำชบัญญัตนิ ้ี

๓๘๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
พ.ศ. ๒๕๓๕
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตจิ ดั ระเบียบกำรจอดยำนยนตร์
ในเขตเทศบำลและสุขำภิบำล พ.ศ. ๒๕๐๓๑๑
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔ (๓) แห่งพระรำชบัญญัตจิ ดั ระเบียบกำรจอด
ยำนยนตร์ ใ นเขตเทศบำลและสุ ข ำภิ บ ำล พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระรำชบัญญัติจดั ระเบียบกำรจอดยำนยนตร์ในเขตเทศบำลและสุขำภิบำล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ และมำตรำ ๑๒ แห่งพระรำชบัญญัติจดั ระเบียบกำรจอดยำนยนตร์ในเขต
เทศบำลและสุขำภิบำล พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ ดั ระเบียบ
กำรจอดยำนยนตร์ ใ นเขตเท ศบำลและสุ ข ำภิ บ ำล (ฉบั บ ที่ ๒ ) พ .ศ. ๒๕๓ ๕
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยจึงออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ เทศบำลและสุ ข ำภิ บ ำลมี อ ำนำจออกเทศบัญ ญั ติ ห รือ ข้ อ บัง คับ
สุขำภิบำลกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมจอดยำนยนตร์ในที่จอดยำนยนตร์ได้ไม่เกินอัตรำ
ดังต่อไปนี้
ประเภท
ชัวโมงแรก/
่
ชัวโมงต่
่
อไป/
หมำยเหตุ
บำท
บำท
๑. รถจักรยำนยนตร์
๕
๑๐
เศษของชัวโมง
่
๒. รถยนตร์ขนำดไม่เกิน ๔ ล้อ
๑๐
๒๐
ให้คดิ เป็ นหนึ่ง
๓. รถยนตร์ขนำด ๖ ล้อ
๒๐
๓๐
ชัวโมง
่
๔. รถยนตร์ขนำด ๘ ล้อ
๓๐
๔๐
๕. รถยนตร์ขนำด ๑๐ ล้อ
๔๐
๖๐
๖. รถยนตร์ขนำดเกิน ๑๐ ล้อ
๕๐
๘๐
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๓๕
พลอำกำศเอก อนันต์ กลินทะ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

๑๑ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๗๐/หน้ำ ๒๔/๑๕ มิถุนำยน ๒๕๓๕

๓๘๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีพ่ ระรำชบัญญัตจิ ดั
ระเบีย บกำรจอดยำนยนตร์ในเขตเทศบำลและสุข ำภิบ ำล (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
ได้ยกเลิกบัญชีอตั รำค่ำธรรมเนียมจอดยำนยนตร์ทำ้ ยพระรำชบัญญัตจิ ดั ระเบียบกำรจอด
ยำนยนตร์ในเขตเทศบำลและสุขำภิบำล พ.ศ. ๒๕๐๓ และกำหนดให้จดั เก็บค่ำธรรมเนียม
กำรจอดยำนยนตร์ในเขตเทศบำลและสุขำภิบำลได้ไม่เกินอัตรำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๓๘๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

พระรำชบัญญัติ
คณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก
พ.ศ. ๒๕๒๑
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๒๑
เป็ นปี ท่ี ๓๓ ในรัชกำลปั จจุบนั
พระบำทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหำภูม ิพ ลอดุลยเดช มีพ ระบรมรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ
โดยทีเ่ ป็ นกำรสมควรมีกฎหมำยว่ำด้วยคณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก
จึง ทรงพระกรุ ณ ำโปรดเกล้ำ ฯ ให้ต รำพระรำชบัญ ญั ติข้ึน ไว้โ ดยค ำแนะน ำ
และยินยอมของสภำนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ ดังต่อไปนี้
มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัติน้ีเรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรจัดระบบ
กำรจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๑”
มำตรำ ๒ ๑ พระรำชบัญ ญั ติ น้ี ให้ ใ ช้ บ ัง คับ ตัง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๓ ในพระรำชบัญญัตนิ ้ี
“กำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก” หมำยควำมว่ำ กำรจัดระบบกำรสัญจรของ
ยำนพำหนะและของคนเดินเท้ำในทำงบกทัง้ ที่มอี ยู่แล้วและที่จะมีในอนำคต ให้สมั พันธ์
และได้สดั ส่วนกัน เพื่อให้กำรคมนำคมเป็ นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย
“นโยบำย” หมำยควำมว่ำ หลักกำรสำคัญที่กำหนดขึน้ เพื่อใช้เป็ นแนวทำงใน
กำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก
“แผนหลัก” หมำยควำมว่ำ แผนกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบกเพื่อเป็ นแนวทำง
สำหรับส่วนรำชกำรของรำชกำรบริหำรส่วนกลำง รำชกำรบริหำรส่วนภูมภิ ำค รำชกำร
บริห ำรส่วนท้องถิ่น องค์กำรของรัฐ หน่ วยงำนของรัฐ และรัฐวิสำหกิจ ปฏิ บ ัติ เพื่อให้
บรรลุผลตำมเป้ ำหมำยทีก่ ำหนดไว้ในนโยบำย
๑ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๙๕/ตอนที่ ๑๕๖/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๑๒/๓๑ ธันวำคม ๒๕๒๑

๓๙๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

“มำตรฐำน” หมำยควำมว่ำ ข้อกำหนดเกี่ยวกับ ขนำด ปริมำณ น้ ำหนัก และ
คุณภำพของเครื่องหมำย สัญญำณ และสิง่ ก่อสร้ำง รวมทัง้ ข้อกำหนดเกีย่ วกับควำมปลอดภัย
ของยำนพำหนะและอุ ป กรณ์ ทัง้ นี้ เท่ ำ ที่เกี่ย วเนื่ อ งหรือ มีผ ลกระทบกระเทือ นต่ อ
กำรจรำจรทำงบกโดยตรง
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก
มำตรำ ๔ ๒ ให้ มีค ณะกรรมกำรจัด ระบบกำรจรำจรทำงบก ประกอบด้ ว ย
นำยกรัฐมนตรีเป็ นประธำนกรรมกำร รองนำยกรัฐมนตรีค นหนึ่ ง ซึ่ ง นำยกรัฐมนตรี
มอบหมำยเป็ นรองประธำนกรรมกำร รัฐมนตรีประจำสำนั กนำยกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่ง
นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม ปลัด กระทรวงมหำดไทย ปลัด กระทรวงคมนำคม ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก
งบประมำณ เลขำธิก ำรคณะกรรมกำรพัฒ นำกำรเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชำติ
ผู้ว่ ำ รำชกำรกรุงเทพมหำนคร และผูท้ รงคุณวุฒิอกี ไม่เกินหกคนซึง่ คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้
เป็ น กรรมกำร และให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร*
เป็ นกรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒติ ้องเป็ นผูม้ คี วำมรู้ ควำมเชีย่ วชำญด้ำนกำรวำงแผนจรำจร
วิศวกรรมจรำจร วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม เศรษฐศำสตร์ เศรษฐกิจกำรคลัง หรือกำรผังเมือง
มำตรำ ๕๓ คณะกรรมกำรมีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบำยและแผนหลักต่อคณะรัฐมนตรี
(๒)๔ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนงำน โครงกำร วงเงินลงทุน รวมทัง้ พิจำรณำ
กำหนดโครงกำรที่จะใช้เงินกู้ ควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ และกำรเข้ำร่วมลงทุ น
๒

มำตรำ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติค ณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓ มำตรำ ๕ แก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระรำชบัญ ญัต ิค ณะกรรมกำรจัด ระบบกำรจรำจรทำงบก
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๔ คณะกรรมกำรจัด ระบบกำรจรำจรทำงบกมีอ ำนำจหน้ ำที่พ ิจำรณำให้ควำมเห็น เกี่ยวกับ
แผนงำนและโครงกำรใดมีส่วนที่เกี่ยวกับควำมสอดคล้องกันของโครงกำรปรับปรุงกำรจรำจรของประเทศ
ดังนั น้ กำรที่ค ณะกรรมกำรด ำเนิ น กำรวิเครำะห์แ ผนงำนและโครงกำรด้ำนกำรจรำจรทำงบกของ
หน่ วยงำนของรัฐ ก็เป็ นกำรดำเนินกำรเพื่อให้เป็ นไปตำมอำนำจหน้ำที่ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีในฐำนะ
เป็ นองค์กรทีป่ รึกษำ และหำกโครงกำรดังกล่ำวอยู่ในเงือ่ นไขทีต่ ้องได้รบั ควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรอื่น ๆ
ทีเ่ ป็ นองค์กรที่ปรึกษำเฉพำะด้ำน ก็จะต้องดำเนินกำรตำมกฎหมำยนัน้ ๆ กรณีมไิ ด้เป็ นเรื่องที่ซ้ำซ้อนกัน
แต่อย่ำงใด (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๓๐๖/๒๕๔๑)

๓๙๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ของภำคเอกชน ของหน่ วยงำนที่มอี ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจรำจร เพื่อดำเนินกำรให้
เป็ นไปตำมแผนหลัก
(๓) ก ำหนดมำตรฐำนเกี่ ย วกั บ กำรจัด ระบบกำรจรำจรทำงบกเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี
(๔) กำหนดมำตรกำรเกีย่ วกับกำรแก้ปัญหำกำรจรำจรทำงบก ตลอดจนกำกับ
ดูแล เร่งรัดกำรปฏิบตั ิงำนของหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้อง และประสำนกำรปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตำมมำตรกำร นโยบำย และแผนหลักทีก่ ำหนด
(๕) พิ จ ำรณำเรื่อ งอื่น ใดที่ เ กี่ย วกับ กำรจัด ระบบกำรจรำจรทำงบกตำมที่
คณะรัฐมนตรีหรือนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย
(๖) ปฏิ บ ั ติ ก ำรในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ กำรจัด ระบบกำรจรำจรทำงบกตำมที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมำย
(๗) เสนอแนะให้มีก ำรปรับ ปรุงแก้ไขกฎหมำยเกี่ย วกับ จรำจรทำงบก หรือ
กฎหมำยอื่น ที่มีผ ลกระทบกระเทือ นต่ อ กำรจัด ระบบกำรจรำจรทำงบกให้เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์
(๘ ) ป ฏิ บ ั ติ ก ำรอื่ น ใด ต ำม ที่ กฎ ห ม ำย ก ำห น ดให้ เป็ น อ ำน ำจห น้ ำที่
ของคณะกรรมกำร
ในกำรปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ด ัง กล่ ำ วข้ำ งต้ น คณะกรรมกำรอำจมอบให้ ส ำนั ก งำน
นโยบำยและแผนกำรขนส่ ง และจรำจร*เป็ นผู้ ป ฏิ บ ั ติ หรือ เตรีย มข้ อ เสนอมำยั ง
คณะกรรมกำร เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรต่อไปก็ได้
มำตรำ ๕ ทวิ๕ กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒอิ ยู่ในตำแหน่งครำวละสองปี
ในกรณี ท่ีก รรมกำรผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิพ้ น จำกต ำแหน่ งก่ อ นวำระ หรือ ในกรณี ท่ี
คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ กรรมกำรเพิม่ ขึน้ ในระหว่ำงทีก่ รรมกำรซึง่ แต่งตัง้ ไว้แล้วยังมีวำระอยู่
ในตำแหน่ ง ให้ผไู้ ด้รบั แต่งตัง้ ดำรงตำแหน่ งแทนหรือเป็ นกรรมกำรเพิม่ ขึน้ อยู่ในตำแหน่ ง
เท่ำกับวำระทีเ่ หลืออยู่ของกรรมกำรซึง่ ได้แต่งตัง้ ไว้แล้ว
เมื่อ ครบก ำหนดตำมวำระดัง กล่ ำ วในวรรคหนึ่ ง หำกยัง มิ ไ ด้ มีก ำรแต่ ง ตัง้
กรรมกำรขึ้ น ใหม่ ให้ ก รรมกำรซึ่ ง พ้ น จำกต ำแหน่ งตำมวำระนั ้น อยู่ ใ นต ำแหน่ ง
เพื่อดำเนินงำนต่อไปจนกว่ำคณะกรรมกำรซึง่ ได้รบั แต่งตัง้ ใหม่เข้ำรับหน้ำที่
กรรมกำรซึง่ พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้รบั กำรแต่งตัง้ อีกได้
๕

มำตรำ ๕ ทวิ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตคิ ณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๙๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๕ ตรี๖ นอกจำกกำรพ้ น จำกต ำแหน่ ง ตำมวำระตำมมำตรำ ๕ ทวิ
กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จำกตำแหน่งเมื่อ
(๑) ตำย
(๒) ลำออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็ นบุคคลล้มละลำย
(๕) เป็ นคนไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(๖) ได้รบั โทษจำคุก โดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ เป็ นโทษสำหรับ
ควำมผิดทีไ่ ด้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
มำตรำ ๖ กำรประชุมคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่ง
ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดจึงเป็ นองค์ประชุม
ในกำรประชุมครัง้ ใด ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุ ม ให้รองประธำน
กรรมกำรเป็ นประธำนในทีป่ ระชุม ถ้ำประธำนกรรมกำรและรองประธำนกรรมกำรไม่อยู่
ในทีป่ ระชุม ให้กรรมกำรทีม่ ำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนในทีป่ ระชุม
มำตรำ ๗ กำรวินิจฉัยชีข้ ำดให้ถอื เสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งให้มเี สียงหนึ่ง
ในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่ง
เป็ นเสียงชีข้ ำด
มำตรำ ๘ คณะกรรมกำรจะตัง้ ที่ปรึกษำหรือคณะอนุ กรรมกำรเพื่อพิจำรณำ
หรือปฏิบตั กิ ำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรมอบหมำยก็ได้
มำตรำ ๙ คณะกรรมกำรมีอ ำนำจเรีย กส่ ว นรำชกำรของรำชกำรบริ ห ำร
ส่ว นกลำง รำชกำรบริห ำรส่ว นภู มิภ ำค รำชกำรบริห ำรส่ว นท้อ งถิ่ น องค์ก ำรของรัฐ
หน่ วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือบุคคลอื่นใด ให้ส่งเอกสำร รำยละเอียดหรือแผนงำน
ของโครงกำรทีเ่ กีย่ วกับกำรจรำจรทำงบก หรือทีม่ ผี ลกระทบกระเทือนต่อกำรจรำจรทำงบก
มำพิจำรณำ ในกำรนี้ อำจเรียกบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องมำให้คำชีแ้ จงประกอบด้วยก็ได้

๖

มำตรำ ๕ ตรี เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตคิ ณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๙๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๑๐๗ ให้จดั ตัง้ สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร*ขึน้ ใน
กระทรวงคมนำคม* และให้มอี ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษำ สำรวจ วิเครำะห์สภำพกำรจรำจรทำงบก เพื่อวำงแผนหลักเสนอ
แนวนโยบำย และกำหนดมำตรฐำนทีเ่ กีย่ วกับกำรจัดระบบกำรจรำจรตลอดจนมำตรกำร
ในกำรแก้ไขปั ญหำกำรจรำจรให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
(๒) วิเครำะห์และกลันกรองควำมเหมำะสมด้
่
ำนเทคนิค เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม
และกำรผังเมืองของแผนงำนและโครงกำรเสนอต่อคณะกรรมกำร
(๓) รวบรวมระบบข้อมูลด้ำนกำรจรำจร เพื่อเผยแพร่หรือจำหน่ ำยแก่ หน่ วย
รำชกำรและภำคเอกชน
(๔) พิจำรณำเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรให้มกี ำรปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย
เกี่ย วกับ กำรจรำจรทำงบกหรือกฎหมำยอื่น ที่มีผ ลกระทบกระเทือ นต่ อ กำรจัด ระบบ
กำรจรำจรทำงบกให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
(๕) พิจำรณำจัดทำโครงกำรศึก ษำ ฝึ กอบรม และเผยแพร่ควำมรู้ท่ีเกี่ย วกับ
กำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก
(๖)๘ ปฏิบตั กิ ำรและประสำนงำนอื่นใดตำมทีก่ ฎหมำยกำหนดให้เป็ นอำนำจหน้ำที่
ของส ำนั ก งำนนโยบำยและแผนกำรขนส่ ง และจรำจร* หรือ ตำมที่ ค ณะกรรมกำร
มอบหมำย
มำตรำ ๑๐ ทวิ๙ ให้มผี ู้อำนวยกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและ
จรำจร* มีอำนำจหน้ำที่ควบคุม ดูแลโดยทัวไป
่ และรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิรำชกำรของ
สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร* ขึน้ ตรงต่อนำยกรัฐมนตรี และจะให้มี
รองเลขำธิกำรเป็ นผูช้ ่วยปฏิบตั ริ ำชกำรก็ได้
๗

มำตรำ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๘ แม้สำนักงำนคณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก (ปั จจุบน
ั คือสำนักงำนนโยบำยและ
แผนกำรขนส่งและจรำจร) จะมีอำนำจหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย แต่มติคณะรัฐมนตรีท่ใี ห้
คณะกรรมกำรพิจำรณำหรือปฏิบตั กิ ำรในเรื่องใดนัน้ จะต้องไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมำยด้วย ดังนัน้ กำรที่
คณะรัฐมนตรีมมี ติให้คณะกรรมกำรเป็ นผูจ้ ดั กำรสัญญำณไฟจรำจรในเขตกรุงเทพมหำนคร ซึ่งเป็ นหน้ำที่
ของกรมทำงหลวงตำมกฎหมำยว่ำด้วยทำงหลวง สำนักงำนฯ ซึง่ ได้รบั กำรมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
จึง ไม่ ม ีอ ำนำจจัด กำรสัญ ญำณไฟจรำจรในเขตกรุ งเทพมหำนคร แม้จ ะได้ร บั กำรมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรแล้วก็ตำม (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๑๐๔/๒๕๒๗)
๙ มำตรำ ๑๐ ทวิ เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตคิ ณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๙๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๑๑๑๐ ให้รฐั มนตรีวำ่ กำรกระทรวงคมนำคม*รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
ผูร้ บั สนองพระบรมรำชโองกำร
พลเอก เกรียงศักดิ ์ ชมะนันทน์
นำยกรัฐมนตรี

๑๐

มำตรำ ๑๑ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๙๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยที่เป็ นกำรสมควร
จัด ให้มีค ณะกรรมกำรจัด ระบบกำรจรำจรทำงบกขึ้น ให้มีห น้ ำ ที่ในกำรเสนอแนะต่ อ
คณะรัฐมนตรีและส่วนรำชกำรที่เกีย่ วข้องเกี่ยวกับนโยบำย และมำตรกำรต่ ำง ๆ ในกำร
จัด ระบบจรำจร รวมทัง้ ท ำหน้ ำ ที่ ป ระสำนงำนกับ ส่ ว นรำชกำรของรำชกำรบริห ำร
ส่ว นกลำง รำชกำรบริห ำรส่ว นภู มิภ ำค รำชกำรบริห ำรส่ว นท้อ งถิ่น องค์ก ำรของรัฐ
หน่ วยงำนของรัฐ และรัฐวิสำหกิจต่ ำง ๆ ที่มีหน้ ำที่เกี่ยวข้องหรือกระทบกระเทือนต่ อ
กำรจรำจรของประเทศ ทัง้ นี้ เพื่อให้โครงกำรปรับปรุงระบบกำรจรำจรมีควำมต่อเนื่องกัน
ตลอดไปไม่หยุดชะงักเพรำะกำรเปลีย่ นรัฐบำล จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ขี น้ึ
พระรำชบัญญัตคิ ณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๑๑
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๑๑ ให้นำยกรัฐมนตรีรกั ษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้ พ ระรำชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ เนื่ องจำก
พระรำชบัญญัตคิ ณะกรรมกำรกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๑ มีสำระสำคัญ
บำงประกำรยังไม่ เหมำะสม สมควรแก้ไ ขเพิ่ ม เติม องค์ป ระกอบของคณะกรรมกำร
จัดระบบกำรจรำจรทำงบก และให้นำยกรัฐมนตรีเป็ นประธำนกรรมกำร กับเพิม่ อำนำจ
หน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรและสำนักงำนคณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบกให้มำกขึน้
และให้ สำนั ก งำนคณะกรรมกำรจัด ระบบกำรจรำจรทำงบกเป็ น ส่ ว นรำชกำรขึ้น กับ
สำนั ก นำยกรัฐมนตรี เพื่อ ให้ ก ำรปฏิบ ัติร ำชกำรเกิด ควำมคล่ อ งตัว มีป ระสิท ธิภ ำพ
และเหมำะสมกับสภำพกำรณ์ในปั จจุบนั มำกยิง่ ขึน้ จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ำทีข่ องส่วนรำชกำร
ให้ เ ป็ นไป ตำมพ ระรำชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระท รวง ท บวง กร ม พ .ศ. ๒ ๕๔ ๕
พ.ศ. ๒๕๔๕๑๒
มำตรำ ๒ พระรำชกฤษฎีก ำนี้ ให้ ใช้บ ัง คับ ตัง้ แต่ ว ัน ถัด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
๑๑
๑๒

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๒๑/หน้ำ ๑/๑๔ มีนำคม ๒๕๓๕
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้ำ ๖๖/๘ ตุลำคม ๒๕๔๕

๓๙๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๔๐ ในพระรำชบัญ ญั ติค ณะกรรมกำรจัด ระบบกำรจรำจรทำงบก
พ.ศ. ๒๕๒๑
(๑) ในมำตรำ ๑๑ ให้ แ ก้ ไ ขค ำว่ ำ “นำยกรัฐ มนตรี” เป็ น “รัฐ มนตรีว่ ำ กำร
กระทรวงคมนำคม”
(๒) ให้แ ก้ไ ขค ำว่ำ “ส ำนั ก นำยกรัฐมนตรี” เป็ น “กระทรวงคมนำคม” ค ำว่ ำ
“สำนั ก งำนคณะกรรมกำรจัด ระบบกำรจรำจรทำงบก” เป็ น “สำนั ก งำนนโยบำยและ
แผนกำรขนส่งและจรำจร” และคำว่ำ “เลขำธิกำรคณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก”
เป็ น “ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร”
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยทีพ่ ระรำชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้จดั ตัง้ ส่วนรำชกำรขึน้ ใหม่โดยมี
ภำรกิจใหม่ ซึง่ ได้มกี ำรตรำพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอำนำจหน้ำทีข่ องส่วน
รำชกำรให้ เป็ น ไปตำมพระรำชบัญ ญั ติป รับ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม นั น้ แล้ว และ
เนื่ อ งจำกพระรำชบัญ ญั ติ ด ัง กล่ ำ วได้บ ัญ ญั ติใ ห้ โอนอ ำนำจหน้ ำ ที่ข องส่ ว นรำชกำร
รัฐมนตรีผดู้ ำรงตำแหน่งหรือผูซ้ ง่ึ ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นส่วนรำชกำรเดิมมำเป็ นของส่วนรำชกำร
ใหม่ โดยให้มีกำรแก้ไขบทบัญ ญัติต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับอำนำจหน้ ำที่ท่โี อนไปด้วย
ฉะนัน้ เพื่ออนุวตั ใิ ห้เป็ นไปตำมหลักกำรทีป่ รำกฏในพระรำชบัญญัตแิ ละพระรำชกฤษฎีกำ
ดังกล่ำว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำยให้สอดคล้องกับกำรโอนส่วนรำชกำร
เพื่อให้ผเู้ กีย่ วข้องมีควำมชัดเจนในกำรใช้กฎหมำยโดยไม่ต้องไปค้นหำในกฎหมำยโอน
อำนำจหน้ ำที่ว่ำตำมกฎหมำยใดได้มกี ำรโอนภำรกิจของส่วนรำชกำรหรือผู้รบั ผิ ดชอบ
ตำมกฎหมำยนัน้ ไปเป็ นของหน่วยงำนใดหรือผูใ้ ดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัตขิ องกฎหมำย
ให้มีก ำรเปลี่ยนชื่อ ส่วนรำชกำร รัฐมนตรี ผู้ดำรงต ำแหน่ งหรือผู้ซ่ึงปฏิบ ัติห น้ ำที่ข อง
ส่วนรำชกำรให้ตรงกับกำรโอนอำนำจหน้ำที่ และเพิม่ ผูแ้ ทนส่วนรำชกำรในคณะกรรมกำร
ให้ตรงตำมภำรกิจทีม่ กี ำรตัดโอนจำกส่วนรำชกำรเดิมมำเป็ นของส่วนรำชกำรใหม่รวมทัง้
ตัดส่วนรำชกำรเดิม ทีม่ กี ำรยุบ เลิก แล้ว ซึง่ เป็ น กำรแก้ไขให้ต รงตำมพระรำชบัญ ญัติ
และพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้

๓๙๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

พระรำชบัญญัติ
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็ นปี ท่ี ๔๗ ในรัชกำลปั จจุบนั
พระบำทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหำภูม พิ ลอดุลยเดช มีพ ระบรมรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ
โดยทีเ่ ป็ นกำรสมควรมีกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ
จึง ทรงพระกรุ ณ ำโปรดเกล้ำ ฯ ให้ต รำพระรำชบัญ ญั ติข้ึน ไว้โ ดยค ำแนะน ำ
และยินยอมของสภำนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ ทำหน้ำทีร่ ฐั สภำ ดังต่อไปนี้
มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตนิ ้เี รียกว่ำ “พระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕”
มำตรำ ๒ ๑ พระรำชบัญ ญัต ินี้ ใ ห้ใช้บ งั คับ เมื่อ พ้น กำหนดสำมร้อ ยหกสิบ วัน
นับแต่วนั ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๓ บรรดำบทกฎหมำย กฎ และข้ อ บั ง คั บ อื่ น ที่ มี บ ั ญ ญั ติ ไ ว้ แ ล้ ว
ในพระรำชบัญญัตนิ ้หี รือซึง่ ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระรำชบัญญัตนิ ้ี ให้ใช้พระรำชบัญญัติ
นี้แทน
มำตรำ ๔ ในพระรำชบัญญัตนิ ้ี
“รถ”๒ หมำยควำมว่ำ รถตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ รถตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่งทำงบก รถยนตร์ทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนตร์ทหำร และหมำยควำม
รวมถึงรถอื่นตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
๑ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๔/หน้ำ ๔๕/๙ เมษำยน ๒๕๓๕
มำตรำ ๒ แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระรำชบัญ ญัติคุ้มครองผู้ป ระสบภัย จำกรถ (ฉบับ ที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๓๕
๒

มำตรำ ๔ นิยำมคำว่ำ “รถ” แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐

๓๙๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

“เจ้ำของรถ” หมำยควำมว่ำ ผู้ซ่งึ มีกรรมสิทธิในรถหรื
อผู้มสี ทิ ธิครอบครองรถ
์
ตำมสัญญำเช่ำซื้อ และหมำยควำมรวมถึงผู้นำรถที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศเข้ำมำใช้
ในรำชอำณำจักรเป็ นกำรชัวครำวด้
่
วย
“ผู้ประสบภัย” หมำยควำมว่ำ ผูซ้ ่งึ ได้รบั อันตรำยต่อชีวติ ร่ำงกำยหรืออนำมัย
เนื่ องจำกรถที่ ใ ช้ ห รื อ อยู่ ใ นทำงหรื อ เนื่ องจำกสิ่ ง ที่ บ รรทุ ก หรื อ ติ ด ตั ้ง ในรถนั ้น
และหมำยควำมรวมถึงทำยำทโดยธรรมของผูป้ ระสบภัยซึง่ ถึงแก่ควำมตำยด้วย
“ควำมเสียหำย” หมำยควำมว่ำ ควำมเสีย หำยต่อ ชีวติ ร่ำงกำยหรืออนำมัย
อันเกิดจำกรถ
“ผู้ซ่งึ อยู่ในรถ” หมำยควำมว่ำ ผู้ซ่งึ อยู่ในหรือบนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ
และหมำยควำมรวมถึงผูซ้ ง่ึ กำลังขึน้ หรือกำลังลงจำกรถนัน้ ด้วย
“บริษทั ” หมำยควำมว่ำ บริษทั ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันวินำศภัยทีไ่ ด้รบั
ใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรประเภทประกันภัยรถ
“ค่ำเสียหำยเบื้องต้น ”๓ หมำยควำมว่ำ ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำใช้จ่ำยอันจำเป็ น
เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล ค่ำปลงศพ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรศพ รวมทัง้ ค่ำเสียหำย
และค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็ นอย่ำงอื่นเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
ทัง้ นี้ ตำมรำยกำรและจำนวนเงินทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงทีอ่ อกตำมมำตรำ ๒๐ วรรคสอง
“เครื่องหมำย”๔ (ยกเลิก)
“คณะกรรมกำร”๕ หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ
“นำยทะเบียน” หมำยควำมว่ำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือผูซ้ ง่ึ อธิบดีกรมกำรประกันภัยมอบหมำยโดยประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำ
“กองทุน” หมำยควำมว่ำ กองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผรู้ กั ษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
[ค ำว่ ำ “เลขำธิ ก ำรคณะกรรมกำรก ำกั บ และส่ ง เสริม กำรประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย” แก้ไขเพิม่ เติมโดยผลของมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัตคิ ณะกรรมกำรกำกับ
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐]
๓

มำตรำ ๔ นิยำมคำว่ำ “ค่ำเสียหำยเบื้องต้น ” แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
๔ มำตรำ ๔ นิยำมคำว่ำ “เครือ
่ งหมำย” ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัตคิ ุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
๕ มำตรำ ๔ นิยำมคำว่ำ “คณะกรรมกำร” เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตคิ ุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐

๓๙๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๕๖ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
และให้มอี ำนำจออกกฎกระทรวงและประกำศเพื่อปฏิบตั กิ ำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงและประกำศนัน้ เมื่อได้ป ระกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำแล้วให้ใช้
บังคับได้
[ค ำว่ำ “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยผลของมำตรำ ๓
แห่ งพระรำชบัญ ญัติค ณะกรรมกำรก ำกับ และส่ งเสริม กำรประกอบธุ ร กิจ ประกั น ภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐]
มำตรำ ๖ ๗ ให้มีค ณะกรรมกำรคณะหนึ่ ง เรีย กว่ ำ “คณะกรรมกำรคุ้ม ครอง
ผู้ ป ระสบภั ย จำกรถ” ประกอบด้ ว ยปลั ด กระทรวงกำรคลั ง เป็ นประธำน ผู้ แ ทน
กระทรวงกลำโหม ผู้แทนกระทรวงพำณิชย์ ผู้แทนกระทรวงคมนำคม ผู้แทนกระทรวง
สำธำรณสุข ผู้แ ทนทบวงมหำวิท ยำลัย ผู้แ ทนกรมป้ อ งกัน และบรรเทำสำธำรณภัย *
ผูแ้ ทนกรมตำรวจ ผูซ้ ง่ึ คณะกรรมกำรคุม้ ครองผูบ้ ริโภคตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครอง
ผู้บริโภคมอบหมำยหนึ่ งคน ผู้แทนสมำคมนำยหน้ ำประกันภัย ผู้แทนสมำคมประกัน
วินำศภัย ผูแ้ ทนสมำคมโรงพยำบำลเอกชน ผูแ้ ทนแพทยสภำและผูท้ รงคุณวุฒอิ กี ไม่เกิน
สีค่ นซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริม
กำรประกอบธุ ร กิจ ประกัน ภัย เป็ น กรรมกำรและเลขำนุ ก ำร และผู้อ ำนวยกำรสำนั ก
นำยทะเบียนคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถเป็ นกรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำร
กำรแต่ งตัง้ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมวรรคหนึ่ง ให้พิจำรณำจำกบุคคลซึ่งมี
ควำมรูค้ วำมเชีย่ วชำญทำงด้ำนกำรประกันภัย เศรษฐศำสตร์ กำรแพทย์ หรือกฎหมำย
[ค ำว่ำ “ปลัดกระทรวงกำรคลัง ” “ผู้แทนกระทรวงพำณิ ช ย์” และ “เลขำธิก ำร
คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ” แก้ไขเพิม่ เติมโดยผลของ
มำตรำ ๓ แห่ งพระรำชบัญ ญัติค ณะกรรมกำรก ำกั บ และส่ ง เสริม กำรประกอบธุ ร กิจ
ประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐]

๖

มำตรำ ๕ แก้ไ ขเพิม่ เติม โดยพระรำชบัญ ญัต ิคุ ้ม ครองผู้ป ระสบภัย จำกรถ (ฉบับ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๐
๗ มำตรำ ๖ แก้ไ ขเพิม
่ เติม โดยพระรำชบัญ ญัต ิคุ ้มครองผู้ป ระสบภัย จำกรถ (ฉบับ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๐

๔๐๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๖ ทวิ๘ ให้คณะกรรมกำรมีอำนำจและหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คำแนะนำแก่รฐั มนตรีในกำรออกกฎกระทรวงตำมมำตรำ ๗ และมำตรำ ๒๐
และประกำศตำมมำตรำ ๑๐
(๒) ก ำหนดมำตรฐำนกลำงของรำยกำรและจ ำนวนเงิน ค่ ำ รัก ษำพยำบำล
และค่ำใช้จ่ำยอันจำเป็ นเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลที่บริษัทหรือกองทุน ต้องจ่ ำยให้แก่
ผูป้ ระสบภัย
(๓) พิจำรณำปั ญหำเกี่ยวกับกำรจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นและหรือเงินอื่นตำม
พระรำชบัญญัติน้ีหรือเกี่ยวกับรำยกำรและจำนวนเงินค่ำรักษำพยำบำล และค่ำใช้จ่ำย
อัน จ ำเป็ นเกี่ย วกับ กำรรัก ษำพยำบำลตำมที่น ำยทะเบีย นขอควำมเห็น หรือ ตำมที่
ผูป้ ระสบภัยร้องขอ
(๔) ปฏิบ ัติก ำรอื่น ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญ ญัติน้ี ห รือ ตำมที่รฐั มนตรี
มอบหมำย
มำตรำ ๖ ตรี๙ กรรมกำรผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ มีว ำระอยู่ในต ำแหน่ งครำวละสองปี
กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒซิ ง่ึ พ้นจำกตำแหน่งอำจได้รบั แต่งตัง้ อีกได้
นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระ กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒพิ น้ จำกตำแหน่ง เมื่อ
(๑) ตำย
(๒) ลำออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็ นบุคคลล้มละลำย
(๕) เป็ นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(๖) ได้รบั โทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ เป็ นโทษสำหรับ
ควำมผิดทีไ่ ด้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
มำตรำ ๖ จัตวำ๑๐ ในกรณีท่กี รรมกำรผู้ทรงคุณวุฒพิ ้นจำกตำแหน่ งก่อนครบ
วำระ ให้ค ณะรัฐมนตรีแต่ งตัง้ บุ ค คลในประเภทเดียวกัน ตำมมำตรำ ๖ เป็ น กรรมกำร
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิแ ทนและให้ผู้ซ่ึงได้รบั แต่ งตัง้ อยู่ในต ำแหน่ งเท่ ำ กับ วำระที่เหลือ อยู่ข อง
กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒซิ ง่ึ ตนแทน
๘

มำตรำ ๖ ทวิ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
มำตรำ ๖ ตรี เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๐ มำตรำ ๖ จัตวำ เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
๙

๔๐๑
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ถนน

ในกรณี ท่ีมีก ำรแต่ งตัง้ กรรมกำรผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิเพิ่ม ขึ้น ในระหว่ ำงที่ก รรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒซิ ่งึ แต่งตัง้ ไว้แล้วยังมีวำระอยู่ในตำแหน่ ง ให้ผู้ซ่งึ ได้รบั แต่งตัง้ เพิม่ ขึน้ นัน้
อยู่ในตำแหน่งเท่ำกับวำระทีเ่ หลืออยู่ของกรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒซิ ง่ึ แต่งตัง้ ไว้แล้วนัน้
มำตรำ ๖ เบญจ๑๑ ในกรณีทก่ี รรมกำรผูท้ รงคุณวุฒดิ ำรงตำแหน่ งครบวำระแล้วแต่
ยังมิได้มกี ำรแต่งตัง้ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒขิ น้ึ ใหม่ ให้กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิซ่งึ พ้นจำก
ต ำแหน่ งตำมวำระปฏิบ ัติห น้ ำที่ไปพลำงก่ อ นจนกว่ ำกรรมกำรผู้ท รงคุ ณ วุฒิซ่ึง ได้ร ับ
แต่งตัง้ ใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่
มำตรำ ๖ ฉ๑๒ กำรประชุมคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำ
กึง่ หนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด จึงเป็ นองค์ประชุม
ในกำรประชุมครำวใด ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิ
หน้ำทีไ่ ด้ ให้กรรมกำรซึง่ มำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนในทีป่ ระชุม
มติ ใ นที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสีย งข้ ำ งมำก กรรมกำรคนหนึ่ ง มี เ สีย งหนึ่ ง ในกำร
ลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่ง
เป็ นเสียงชีข้ ำด
มำตรำ ๖ สัตต๑๓ ให้คณะกรรมกำรมีอำนำจแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมกำรคณะหนึ่ง
หรือหลำยคณะเพื่อพิจำรณำหรือปฏิบตั กิ ำรตำมทีค่ ณะกรรมกำรมอบหมำย
กำรประชุมของคณะอนุ กรรมกำรให้นำควำมในมำตรำ ๖ ฉ มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
มำตรำ ๖ อัฏฐ๑๔ ในกำรดำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้คณะกรรมกำร
และคณะอนุ กรรมกำรมีอำนำจเรียกให้บริษทั สถำนพยำบำล หรือบุคคลใดทีเ่ กีย่ วข้อง
มำให้ถอ้ ยคำ หรือส่งเอกสำรหลักฐำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำได้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรและคณะอนุ กรรมกำรให้ใช้จ่ำย
จำกกองทุน

๑๑

มำตรำ ๖ เบญจ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
มำตรำ ๖ ฉ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตคิ ุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๓ มำตรำ ๖ สัตต เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๔ มำตรำ ๖ อัฏฐ เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๒

๔๐๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมวด ๑
กำรประกันควำมเสียหำย
มำตรำ ๗ ๑๕ ภำยใต้บ ังคับ มำตรำ ๘ เจ้ำของรถซึ่ง ใช้รถหรือ มีร ถไว้เพื่อ ใช้
ต้องจัดให้มกี ำรประกันควำมเสียหำยสำหรับผูป้ ระสบภัยโดยประกันภัยกับบริษทั
จำนวนเงิน เอำประกัน ภัย ให้กำหนดตำมชนิด ประเภท และขนำดของรถ
แต่ ตอ้ งไม่น้อยกว่ำจำนวนเงินทีก่ ำหนดไว้ในกฎกระทรวง
สำหรับรถที่เจ้ำของรถได้จดั ให้มีกำรประกันภัยควำมเสียหำยต่อผู้ประสบภัย
โดยเอำประกัน ภัย ครอบคลุ ม ควำมเสีย หำยต่ อ ผู้ป ระสบภัย และทรัพ ย์สิน ตำมชนิ ด
ประเภท และขนำดของรถที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว ไม่ต้องจัดให้มีกำรประกัน
ควำมเสียหำยสำหรับผูป้ ระสบภัยอีก๑๖
มำตรำ ๘ รถดังต่อไปนี้ไม่ตอ้ งจัดให้มกี ำรประกันควำมเสียหำยตำมมำตรำ ๗
(๑) รถสำหรับ เฉพำะองค์พ ระมหำกษัต ริย์ พระรำชินี พระรัช ทำยำท และ
รถสำหรับผูส้ ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์
(๒) รถของสำนั ก พระรำชวังที่จดทะเบีย นและมีเครื่อ งหมำยตำมระเบีย บที่
เลขำธิกำรพระรำชวังกำหนด
(๓) รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบำล องค์ ก ำรบริห ำรส่ ว นจัง หวัด
สุขำภิบำล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ และรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่เรีย กชื่ออย่ำงอื่น
และรถยนตร์ทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนตร์ทหำร
(๔) รถอื่นตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง

๑๕ เจ้ำของรถเป็ นผูม
้ หี น้ำทีจ่ ดั ให้มปี ระกันควำมเสียหำย

ดังนัน้ บุคคลอื่นแม้จะเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสีย
ในรถย่อมไม่อยู่ในบังคับในกำรทำสัญญำประกันภัยตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองผู้ประสบภัยจำกรถฯ
แต่ ห ำกผู้มสี ่ วนได้เสียมีควำมประสงค์ท่จี ะทำสัญญำก็ย่อมสำมำรถทำได้ต ำมประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์ โดยสัญญำดังกล่ำวจะมิใช่สญ
ั ญำประกันภัยตำมพระรำชบัญญัตคิ ุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถฯ
บทบัญญัตติ ่ำง ๆ ตำมพระรำชบัญญัตดิ งั กล่ำวก็จะนำมำใช้บงั คับกับสัญญำประกันภัยทีผ่ มู้ สี ่ วนได้เสีย
เป็ นผูท้ ำมิได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๑๐๐/๒๕๓๗)
๑๖ มำตรำ ๗ วรรคสำม เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัติคุ ้มครองผู้ประสบภัย จำกรถ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๑

๔๐๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๙ รถทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศและนำเข้ำมำใช้ในรำชอำณำจักรเป็ น
กำรชัวครำวโดยเจ้
่
ำของรถไม่มภี ูมลิ ำเนำหรือถิน่ ทีอ่ ยู่ในรำชอำณำจักร เจ้ำของรถต้องจัด
ให้มีกำรประกัน ควำมเสียหำยสำหรับ ผู้ป ระสบภัย ทัง้ นี้ ตำมจำนวนเงิน หลักเกณฑ์
วิธกี ำรและเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
มำตรำ ๑๐๑๗ บริษทั ต้องรับประกันควำมเสียหำยตำมมำตรำ ๗ หรือมำตรำ ๙
แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรที่รฐั มนตรีประกำศกำหนดโดยคำแนะนำ
ของคณะกรรมกำร ประกำศดังกล่ำวจะกำหนดให้ข้อควำมในกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
อัตรำเบี้ยประกันภัยแตกต่ ำงกันตำมชนิด ประเภทหรือขนำดของรถ หรือลักษณะของ
ผูเ้ อำประกันภัยก็ได้
ให้บริษัทรำยงำนกำรรับประกันควำมเสียหำยตำมวรรคหนึ่งต่ อนำยทะเบียน
ตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีน่ ำยทะเบียนประกำศกำหนด๑๘
มำตรำ ๑๐ ทวิ๑๙ ให้จดั ตัง้ “บริษทั กลำงคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ จำกัด” ขึน้
มีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้บ ริก ำรเกี่ย วกับ กำรรับ คำร้อ งขอและกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนหรือ
เงินต่ำง ๆ ตำมพระรำชบัญญัติน้ี และดำเนินกิจกำรตำมที่บริษทั หรือสำนักงำนกองทุน
ทดแทนผูป้ ระสบภัยจะได้มอบหมำย
(๒) ประกอบธุรกิจประกันวินำศภัยเฉพำะกำรประกันภัยรถตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
ตำมทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะรัฐมนตรี
(๓) ดำเนินกิจกำรอื่นตำมทีก่ ำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิ

๑๗

มำตรำ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย จำกรถ (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ.๒๕๔๐
๑๘

มำตรำ ๑๐ วรรคสอง เพิม่ โดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๙

มำตรำ ๑๐ ทวิ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตคิ ุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
บริษัทกลำงคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ จำกัด เป็ นบริษทั ประกันวินำศภัยตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยประกันวินำศภัยโดยผลของกฎหมำยตำมมำตรำ ๑๐ ทวิ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจำกรถฯ ซึง่ เป็ นกฎหมำยเฉพำะ มิใช่บริษทั ประกันวินำศภัยทีต่ ้องได้รบั ใบอนุ ญำตประกอบธุรกิจ
ประกันวินำศภัยที่จะต้องแปรสภำพจำกบริษัทจำกัดไปเป็ นบริษัทมหำชนจำกัดตำมที่มำตรำ ๕๖ วรรคสอง
แห่ งพระรำชบัญ ญัติป ระกัน วิน ำศภัย (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญ ญัติไ ว้แ ต่ อ ย่ ำงใด (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๑๑๐/๒๕๕๔)

๔๐๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

บริษทั ทุกบริษทั ต้องเข้ำชื่อซือ้ หุน้ ในกำรจัดตัง้ กำรเพิม่ ทุน และดำเนินกำรใด ๆ
ตำมหลักเกณฑ์ท่ีรฐั มนตรีประกำศกำหนด เพื่อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ของบริษัท กลำง
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ จำกัด
ในกำรจัดตัง้ บริษทั กลำงคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ จำกัด ให้รฐั มนตรีกำหนด
ระยะเวลำให้ บ ริ ษั ท เข้ ำ ชื่ อ ซื้ อ หุ้ น และเมื่ อ ครบก ำหนดระยะเวลำดั ง กล่ ำ วแล้ ว
ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย รวบรวมหุ้น
ทีม่ ผี เู้ ข้ำชื่อซือ้ หุน้ ไว้แล้วเพื่อกำหนดจำนวนหุน้ จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
และกำหนดรำยชื่อผู้เป็ นคณะกรรมกำรและพนักงำนสอบบัญชีชุดแรกของบริษัทกลำง
คุ้ม ครองผู้ป ระสบภัย จำกรถ จำกัด ตลอดจนข้อ ควำมและขัน้ ตอนอื่น ที่จ ำเป็ น ต้อ งมี
ในกำรจดทะเบียนบริษัทส่งไปจดทะเบียนบริษั ท และให้ผู้มีอำนำจดำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรจดทะเบียนบริษัทตำมประมวลกฎหมำยแพ่ งและพำณิ ชย์ ดำเนินกำรต่อไปตำมบท
กฎหมำยที่ เกี่ย วข้อ ง และให้ ถื อ ว่ ำ บริษั ท กลำงคุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภัย จำกรถ จ ำกัด
เป็ นบริษัทจำกัดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์และเป็ นบริษัทประกันวินำศภัย
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยประกันวินำศภัยนับแต่ได้จดทะเบียนดังกล่ำว
ในระหว่ ำ งที่บ ริษั ท กลำงคุ้ม ครองผู้ป ระสบภัย จำกรถ จ ำกัด ยัง มิไ ด้มีก ำร
รับประกันวินำศภัย มิให้นำบทบัญญัตเิ กีย่ วกับกำรต้องมีหลักทรัพย์ และเงินสำรองวำงไว้
กับนำยทะเบียน และกำรต้องดำรงไว้ซง่ึ เงินกองทุนตำมกฎหมำยว่ำด้วยประกันวินำศภัย
มำใช้บงั คับ
กำรแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงหนั ง สือ บริค ณห์ ส นธิแ ละข้อ บัง คับ ของบริษั ท กลำง
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ จำกัด จะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกรัฐมนตรีก่อน
กำรแต่งตัง้ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรของบริษทั กลำงคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ จำกัด
จะต้อ งได้รบั ควำมเห็น ชอบจำกอธิบ ดีก รมกำรประกัน ภัย ก่ อ น และในกรณี ท่ีป รำกฏ
หลัก ฐำนต่อ อธิบ ดีกรมกำรประกันภัยว่ำกรรมกำรผู้จดั กำรมีพ ฤติกำรณ์ที่ไม่สุจริต ใน
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ ให้อธิบดีกรมกำรประกันภัยโดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีมอี ำนำจ
ถอดถอนกรรมกำรผูจ้ ดั กำรออกจำกตำแหน่งได้ และให้คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริม
กำรประกอบธุ ร กิ จ ประกัน ภั ย มี อ ำนำจแต่ ง ตั ง้ กรรมกำรผู้ จ ัด กำรชัว่ ครำวจนกว่ ำ
บริษทั กลำงคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ จำกัด จะแต่งตัง้ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรคนใหม่
ทุกรอบสำมเดือนบริษัทต้องออกเงินสมทบเพื่อเป็ นค่ ำใช้จ่ำยของบริษัทกลำง
คุ้มครองผู้ประสบภัย จำกรถ จำกัด ตำมสัด ส่วนของเบี้ยประกัน ภัยที่บ ริษัทได้รบั จำก
กำรรับประกันภัยตำมพระรำชบัญญัติน้ี ในแต่ละสำมเดือนที่ผ่ำนมำ ในอัตรำและวิธกี ำร
ทีร่ ฐั มนตรีประกำศกำหนด

๔๐๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

เงินสมทบที่บริษัทจ่ำยนัน้ ให้นำไปหักเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรคำนวณภำษีเงินได้
ตำมประมวลรัษฎำกรได้
บริษัท ต้อ งมอบหมำยกำรรับ คำร้ อ งขอและกำรจ่ ำ ยค่ำ สิน ไหมทดแทนหรือ
เงิน ต่ำง ๆ ตำมพระรำชบัญญัติน้ีให้แก่บริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จำกัด
ดำเนินกำรแทนบริษทั ด้วย และให้บริษทั ทุกบริษทั ปฏิบตั เิ กีย่ วกับกำรมอบอำนำจและ
กำรจัด สรรเงิ น เพื่ อ ส ำรองจ่ ำ ยค่ ำ สิน ไหมทดแทนแทนบริษั ท ตำมหลั ก เกณฑ์ ท่ี
คณะกรรมกำรของบริษทั กลำงคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ จำกัด กำหนด
[ค ำว่ ำ “เลขำธิ ก ำรคณะกรรมกำรก ำกั บ และส่ ง เสริม กำรประกอบธุ ร กิ จ
ประกัน ภัย ” และ “คณะกรรมกำรก ำกับ และส่ ง เสริม กำรประกอบธุ ร กิจ ประกัน ภัย ”
แก้ไขเพิม่ เติมโดยผลของมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัตคิ ณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริม
กำรประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐]
มำตรำ ๑๐ ตรี๒๐ บริษทั ใดฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมมำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๐ ทวิ
ให้ร ัฐมนตรีมีอ ำนำจสังเพิ
่ ก ถอนใบอนุ ญ ำตประกอบธุ รกิจ ประกัน วิน ำศภัย ในส่ ว นที่
เกีย่ วกับกำรประกันรถยนต์ของบริษทั นัน้ ได้
ให้บ ริษัท ที่ถู ก เพิก ถอนใบอนุ ญ ำตตำมวรรคหนึ่ ง ต้อ งผู ก พัน ตำมกรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ทบ่ี ริษทั ได้ออกให้แก่ผเู้ อำประกันภัยต่อไปจนกว่ำกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ดงั กล่ำวจะหมดอำยุ
มำตรำ ๑๑ ภำยใต้บ ัง คับ มำตรำ ๘ ห้ำมมิให้ผู้ใดใช้รถที่ไม่ ได้จ ัด ให้ มีก ำร
ประกันควำมเสียหำยตำมมำตรำ ๗ หรือมำตรำ ๙
มำตรำ ๑๒๒๑ เจ้ำของรถหรือผูใ้ ช้รถต้องเก็บรักษำหลักฐำนแสดงกำรมีประกัน
ควำมเสียหำยตำมมำตรำ ๗ หรือมำตรำ ๙ ไว้ให้พ ร้อมที่จะแสดงต่ อเจ้ำพนัก งำนได้
ทุกเวลำทีใ่ ช้รถ เว้นแต่กรณีรถคันดังกล่ำวได้จดทะเบียนหรือชำระภำษีประจำปี สำหรับรถ
ตำมมำตรำ ๑๙ แล้ว
มำตรำ ๑๓๒๒ ในกรณีทบ่ี ริษทั หรือเจ้ำของรถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
ครบกำหนดกำรคุม้ ครองไม่ว่ำด้วยเหตุใด บริษทั ต้องแจ้งกำรบอกเลิกนัน้ ให้นำยทะเบียนทรำบ
๒๐

มำตรำ ๑๐ ตรี เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๐

๒๑ มำตรำ ๑๒ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
๒๒ มำตรำ ๑๓ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐

๔๐๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กำรแจ้งกำรบอกเลิก ให้เป็ น ไปตำมหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ำรที่น ำยทะเบีย น
ประกำศกำหนด
มำตรำ ๑๔ กำรประกันตำมมำตรำ ๗ และมำตรำ ๙ ต้องมีขอ้ กำหนดให้มกี ำร
จ่ำยค่ำเสียหำยเบือ้ งต้นตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ดี ว้ ย
เมื่อ มีก ำรก ำหนดจ ำนวนเงิน เอำประกัน ภัย ตำมมำตรำ ๗ วรรคสอง แล้ว
หลักเกณฑ์ วิธจี ่ำย และระยะเวลำกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนนอกเหนือจำกค่ำเสียหำย
เบื้องต้น ให้เป็ นไปตำมที่คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
ประกำศกำหนด๒๓
[คำว่ำ “คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ” แก้ไข
เพิม่ เติมโดยผลของมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐]
มำตรำ ๑๕ กรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสำรประกอบหรือแนบท้ำยกรมธรรม์
ประกัน ภัยซึ่งมีข้อควำมระบุ ถึงควำมรับ ผิด ของบริษัทแตกต่ ำงไปจำกที่ก ำหนดไว้ใน
บทแห่งพระรำชบัญญัตนิ ้ี บริษทั จะยกเป็ นข้อต่อสูเ้ พื่อปฏิเสธควำมรับผิดต่อผูป้ ระสบภัย
ในกำรชดใช้ค่ำเสียหำยเบือ้ งต้นมิได้
มำตรำ ๑๖ บริษทั จะยกเอำเหตุแห่งควำมไม่สมบูรณ์หรือกำรฝ่ ำฝืนเงื่อนไขของ
กรมธรรม์ประกันภัยระหว่ำงบริษทั กับเจ้ำของรถ หรือกำรได้บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
กับเจ้ำของรถ เพื่อปฏิเสธควำมรับผิดต่อผูป้ ระสบภัยในกำรชดใช้ค่ำเสียหำยเบือ้ งต้นมิได้
เว้น แต่ บ ริษ ัท ได้ม ีห นัง สือ แจ้ง กำรบอกเลิก กรมธรรม์ป ระกัน ภั ย ให้เ จ้ำ ของรถและ
นำยทะเบียนทรำบล่วงหน้ำ
กำรบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยให้มผี ลเมื่อครบกำหนดสำมสิบวันนับแต่วนั ที่
บริษัทได้มหี นังสือแจ้งกำรเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไปยังผู้เอำประกันภัยตำมภูมลิ ำเนำ
ทีท่ รำบครัง้ สุดท้ำย โดยทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ
มำตรำ ๑๗ บริษัทจะยกเอำควำมทุจริตหรือควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง
ของผูเ้ อำประกันภัยมำเป็ นข้อต่อสูเ้ พื่อปฏิเสธควำมรับผิดในกำรจ่ำยค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น
ให้แก่ผปู้ ระสบภัยมิได้

๒๓ มำตรำ ๑๔ วรรคสอง เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตคิ ุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐

๔๐๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๑๘ ในกรณีทร่ี ถซึง่ เจ้ำของรถได้เอำประกันภัยไว้กบั บริษทั ได้โอนไปยัง
บุคคลอื่นโดยผลของกฎหมำยว่ำด้วยมรดกหรือโดยบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำยอื่น ให้ผไู้ ด้มำ
ซึง่ รถดังกล่ำวมีฐำนะเสมือนเป็ นผูเ้ อำประกันภัยตำมกรมธรรม์ประกันภัยนัน้ และบริษัท
ต้องรับผิดตำมกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่ำวต่ อไปตลอดอำยุของกรมธรรม์ป ระกันภัย
ทีย่ งั เหลืออยู่
มำตรำ ๑๙๒๔ ในกำรรับจดทะเบียนรถยนต์หรือกำรรับชำระภำษีรถยนต์ประจำปี
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์และกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก ให้นำยทะเบียนตำม
กฎหมำยดังกล่ ำวมีอำนำจหน้ ำที่ในกำรตรวจสอบว่ำมีกำรประกัน ควำมเสีย หำยตำม
มำตรำ ๗ แล้ว จึงจะรับจดทะเบียนรถยนต์หรือรับชำระภำษีรถยนต์ประจำปี ได้
ในกรณีทไ่ี ม่ปรำกฏว่ำมีกำรประกันควำมเสียหำยตำมมำตรำ ๗ ให้นำยทะเบียน
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวจัดให้มกี ำรทำประกันควำมเสียหำยตำมมำตรำ ๗ โดยให้นำยทะเบียน
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวมีสทิ ธิเรียกค่ำตอบแทนได้ไม่เกินร้อยละห้ำแล้วให้เจ้ำของรถได้รบั
ส่ว นลดร้อ ยละเจ็ด จำกค่ ำตอบแทนที่น ำยทะเบีย นตำมกฎหมำยนั น้ ได้รบั จำกบริ ษัท
ในอัตรำร้อยละสิบสองหรือตำมอัตรำทีค่ ณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัยประกำศกำหนด ทัง้ นี้ ตำมระเบียบทีค่ ณะรัฐมนตรีกำหนด
เงินค่ำตอบแทนร้อยละห้ำที่นำยทะเบียนตำมกฎหมำยดังกล่ำวได้รบั ไม่ต้อง
นำส่งกระทรวงกำรคลังเป็ นรำยได้ของแผ่นดิน และสำมำรถนำไปใช้จ่ำยได้ตำมระเบียบที่
กระทรวงกำรคลังได้ให้ควำมเห็นชอบ
[คำว่ำ “คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ” แก้ไข
เพิ่ม เติม โดยผลของมำตรำ ๓ แห่ งพระรำชบัญ ญัติค ณะกรรมกำรก ำกับ และส่ง เสริม
กำรประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐]
หมวด ๒
ค่ำสินไหมทดแทน๒๕
มำตรำ ๒๐ เมื่อมีควำมเสียหำยเกิดขึน้ แก่ผู้ประสบภัยจำกรถที่บ ริษัท ได้รบั
ประกันภัยไว้ ให้บริษัทจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยเมื่อได้รบั คำร้องขอจำก
ผูป้ ระสบภัย
๒๔

มำตรำ ๑๙ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตคิ ุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
ชื่อหมวด ๒ ค่ำสินไหมทดแทน แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตคิ ุ้มครองผูป้ ระสบภัย
จำกรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๐
๒๕

๔๐๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ควำมเสียหำยที่จะให้ได้รบั ค่ำเสียหำยเบื้องต้น จำนวนเงินค่ำเสียหำยเบื้องต้น
กำรร้องขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้นและกำรจ่ำยค่ำเสียหำยเบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัยตำม
วรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำรและอัตรำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
มำตรำ ๒๑ ในกรณีท่บี ริษัทไม่จ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นตำมมำตรำ ๒๐ ให้แก่
ผู้ป ระสบภัย หรือจ่ำยค่ำเสีย หำยเบื้องต้น ให้แก่ ผู้ ป ระสบภัยไม่ ครบจำนวนที่ต้องจ่ำย
ให้ผปู้ ระสบภัยแจ้งกำรไม่ได้รบั ชดใช้ค่ำเสียหำยเบือ้ งต้นหรือกำรได้รบั ค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น
ไม่ครบจำนวนจำกบริษทั ต่อสำนักงำนกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยตำมวิธกี ำรทีก่ ำหนดใน
กฎกระทรวง
มำตรำ ๒๒ กำรได้รบั ชดใช้ค่ำเสียหำยเบื้องต้นตำมมำตรำ ๒๐ ไม่ตัดสิท ธิ
ผูป้ ระสบภัยทีจ่ ะเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนเพิม่ เติมตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
มำตรำ ๒๓ ๒๖ ควำมเสียหำยที่เกิดแก่ผู้ประสบภัย จำกรถในกรณี ดงั ต่ อไปนี้
ให้จ่ำยค่ำเสียหำยเบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัยจำกเงินกองทุน
(๑) รถนัน้ มิได้จดั ให้มีกำรประกันควำมเสียหำยตำมมำตรำ ๗ หรือมำตรำ ๙
และเจ้ำของรถไม่จ่ำยค่ำเสียหำยเบือ้ งต้นให้แก่ผู้ประสบภัย หรือจ่ำยค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น
ให้แก่ผปู้ ระสบภัยไม่ครบจำนวน

๒๖

มำตรำ ๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๕๐
ทำยำทของผูป้ ระสบภัยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ ผูป้ ระสบภัยเป็ นเจ้ำของรถคันเกิดเหตุซ่งึ มิได้
จัดให้มกี ำรประกันควำมเสียหำย สำนักงำนกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยจึงจ่ำยค่ำเสียหำยเบือ้ งต้นให้แก่ทำยำท
ตำมมำตรำ ๒๓ (๑) ต่อมำข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ ผูป้ ระสบภัยมิได้เป็ นเจ้ำของรถคันดังกล่ำว หำกแต่เป็ น
บริษัทไฟแนนซ์ซ่งึ มิได้รู้เห็น หรือ แสดงตนเข้ำมำในกระบวนกำรชดเชยเยีย วยำดังกล่ำวแต่ อ ย่ ำงใด
กำรจ่ำยเงินค่ำเสียหำยเบื้องต้นดังกล่ำวจึงมิใช่กำรจ่ำยตำมมำตรำ ๒๓ (๑) แต่เป็ นกรณีตำมมำตรำ ๒๓
(๓) (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๓๘๓/๒๕๔๐)
พระรำชบัญ ญัติคุ้มครองผู้ ป ระสบภัย จำกรถฯ มีเจตนำรมณ์ ท่จี ะให้ค วำมคุ้มครองแก่
ผูป้ ระสบภัยให้ได้รบั กำรช่วยเหลือเป็ นค่ำเสียหำยเบื้องต้นที่แน่ นอนและทันท่วงทีโดยไม่ต้องรอพิสูจน์
ควำมรับผิด ดังนัน้ เมื่อเข้ำกรณีท่ตี ้องจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ ๒๓ แล้ว ก็ไม่จำต้อง
พิจำรณำว่ำผู้ประสบภัยนัน้ มีสทิ ธิท่จี ะได้รบั ชดใช้ค่ำเสียหำยตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์หรือไม่
อย่ำงไรก็ดี หำกเป็ นกรณีท่คี วำมเสียหำยเกิดขึน้ เพรำะควำมจงใจหรือควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง
ของผู้ป ระสบภัย ส ำนัก งำนกองทุ น ทดแทนผู้ป ระสบภัย มีส ิท ธิท่ีจะเรีย กให้ผู้ป ระสบภั ย นั น้ คืน เงิน
ค่ำเสียหำยเบือ้ งต้นได้ตำมมำตรำ ๓๑ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๗๔๑/๒๕๓๘)

๔๐๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๒) รถนัน้ มิได้อยู่ในควำมครอบครองของเจ้ำของรถในขณะทีเ่ กิดเหตุเพรำะถูก
ยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอำทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้น ทรัพย์ และได้มกี ำร
ร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวน
(๓) รถนั น้ ไม่ มีผู้แ สดงตนเป็ น เจ้ำ ของรถและมิไ ด้จ ัด ให้มีก ำรประกัน ควำม
เสียหำยตำมมำตรำ ๗ หรือมำตรำ ๙
(๔) รถนัน้ มีผขู้ บั หลบหนีไปหรือไม่อำจทรำบได้ว่ำควำมเสียหำยเกิดจำกรถคันใด
(๕) บริษั ท ไม่ จ่ ำ ยค่ ำ เสีย หำยเบื้ อ งต้ น ตำมมำตรำ ๒๐ ให้ แ ก่ ผู้ ป ระสบภั ย
หรือจ่ำยค่ำเสียหำยเบือ้ งต้นให้แก่ผูป้ ระสบภัยไม่ครบจำนวน หรือ
(๖)๒๗ รถตำมมำตรำ ๘ ทีม่ ไิ ด้จดั ให้มกี ำรประกันควำมเสียหำยตำมมำตรำ ๗
มำตรำ ๒๔ ในกรณี ท่ี ร ถตัง้ แต่ ส องคัน ขึ้น ไปก่ อ ให้ เกิด ควำมเสีย หำยแก่
ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถ ให้บ ริษัท ที่รบั ประกันภัยรถแต่ ละคัน จ่ำยค่ำเสีย หำยเบื้องต้น
ให้แก่ผปู้ ระสบภัยซึง่ อยู่ในรถคันทีเ่ อำประกันภัยไว้กบั บริษทั
ในกรณีตำมวรรคหนึ่ง แต่ผปู้ ระสบภัยมิใช่เป็ นผูซ้ ่งึ อยู่ในรถ ให้บริษทั ดังกล่ำว
ร่วมกันจ่ำยค่ำเสียหำยเบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัยทุกคนโดยเฉลีย่ จ่ำยในอัตรำส่วนทีเ่ ท่ำกัน
สำหรับกรณีตำมมำตรำ ๒๓ ให้สำนักงำนกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยจ่ำยหรือ
ร่วมจ่ำยค่ำเสียหำยเบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัยตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี
มำตรำ ๒๕ ให้บริษทั หรือสำนักงำนกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยจ่ำยค่ำเสียหำย
เบือ้ งต้นตำมมำตรำ ๒๐ มำตรำ ๒๓ หรือมำตรำ ๒๔ ให้แก่ผปู้ ระสบภัยให้เสร็จสิน้ ภำยใน
เจ็ดวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำร้องขอ ทัง้ นี้ โดยไม่ตอ้ งรอกำรพิสจู น์ควำมรับผิด
ให้ ถือ ว่ ำ ค่ ำ เสีย หำยเบื้อ งต้ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเงิน ค่ ำ สิน ไหมทดแทนตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์

๒๗ มำตรำ ๒๓ (๖) มีวต
ั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยจำกรถทีไ่ ด้รบั กำรยกเว้นไม่ตอ้ ง

จัดให้มกี ำรประกันควำมเสียหำย จึงได้กำหนดให้มกี ำรจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัยจำก
เงินกองทุนสำหรับควำมเสียหำยทีเ่ กิดจำกรถดังกล่ำว เมือ่ รถของกรมชลประทำนได้ก่อให้เกิดควำมเสียหำย
แก่ผู้ประสบภัย บทบัญ ญัติมำตรำ ๒๓ (๖) นี้ย่ อมใช้บงั คับแก่ก รณีได้โดยตรงแม้ว่ำกรมชลประทำน
จะมิได้มสี ่วนในกำรก่อให้เกิดควำมเสียหำยก็ตำม และกรมชลประทำนมีหน้ำทีต่ ำมมำตรำ ๓๒ ในกำรส่งเงิน
จำนวนดังกล่ำวคืนแก่กองทุน (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๒๓๙/๒๕๔๘)

๔๑๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๒๖๒๘ ในกรณีท่เี จ้ำของรถหรือบริษัทไม่จ่ำยค่ำ เสียหำยเบื้องต้นให้แก่
ผูป้ ระสบภัยหรือจ่ำยค่ำเสียหำยเบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัยไม่ครบจำนวนตำมมำตรำ ๒๓
(๑) หรือ (๕) แล้วแต่ กรณี หรือกรณีท่เี กิดควำมเสียหำยแก่ผู้ประสบภัยเพรำะเหตุตำม
มำตรำ ๒๓ (๓) หรือ (๔) เมื่อสำนักงำนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ำยค่ำเสียหำย
เบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัยตำมมำตรำ ๒๕ แล้ว ให้นำยทะเบียนเรียกเงินตำมจำนวนทีไ่ ด้
จ่ำยไปคืนจำกเจ้ำของรถหรือบริษทั แล้วแต่กรณี รวมทัง้ เงินเพิม่ ในอัตรำร้อยละยีส่ บิ ของ
จำนวนค่ำเสียหำยเบือ้ งต้นทีจ่ ่ำยจำกกองทุนส่งเข้ำสมทบกองทุนอีกต่ำงหำก เว้นแต่กรณี
ที่ควำมเสียหำยเกิดแก่ ผู้ประสบภัยเพรำะเหตุตำมมำตรำ ๒๓ (๔) และเจ้ำของรถหรือ
บริษัท ไม่ ท รำบถึงเหตุ นัน้ โดยสุจ ริต หรือเจ้ำของรถที่ก รมธรรม์ห มดอำยุ แต่ ย ังไม่ เกิน
สำมสิบ วัน โดยเจ้ำ ของรถไม่ มีเจตนำหลีก เลี่ย งกำรท ำประกัน ภัย หรือ ในกรณี อ่ืน ที่
คณะกรรมกำรก ำกั บ และส่ ง เสริม กำรประกอบธุ ร กิ จ ประกัน ภั ย ประกำศก ำหนด
นำยทะเบียนอำจงดหรือลดเงินเพิม่ ลงได้
หลักเกณฑ์ในกำรเรียกเงินคืน กำรงดและลดเงินเพิม่ ให้เป็ นไปตำมทีร่ ฐั มนตรี
ประกำศกำหนด
[คำว่ำ “คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ” แก้ไข
เพิ่ม เติม โดยผลของมำตรำ ๓ แห่ งพระรำชบัญ ญัติค ณะกรรมกำรก ำกับ และส่ง เสริม
กำรประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐]
มำตรำ ๒๗ กำรขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้นตำมพระรำชบัญญัติน้ี ผู้ประสบภัย
ต้องร้องขอภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีม่ คี วำมเสียหำยเกิดขึน้
๒๘

มำตรำ ๒๖ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
มำตรำ ๒๖ เป็ นกรณีท่กี ฎหมำยบัญญัติให้รฐั ออกคำสังให้
่ ชดใช้เงินได้โดยตรง และเมื่อ
มิได้กำหนดอำยุควำมในกำรออกคำสังไว้
่ เป็ นกำรเฉพำะ จึงต้องใช้อำยุควำมกำรใช้สทิ ธิเรียกร้ องตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่ ง และพำณิ ช ย์ซ่ึง มีก ำหนดอำยุ ค วำมสิบ ปี โดยจะเริ่ม นั บ ตัง้ แต่ ว ัน ที่ไ ด้จ่ ำ ย
ค่ำเสียหำยเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย และหำกไม่มกี ำรชำระหนี้ ตำมคำสังดั
่ งกล่ำว ย่อมใช้มำตรกำร
บังคับทำงปกครองตำมกฎหมำยวิธีป ฏิบ ัติร ำชกำรทำงปกครองได้ โดยกรมกำรประกัน ภัย ต้อ งใช้
มำตรกำรบังคับทำงปกครองให้เสร็จสิน้ ภำยในสิบปี นบั แต่วนั ทีม่ คี ำสังให้
่ ชดใช้เงิน
คำสังเรี
่ ยกเงินทีอ่ อกเมือ่ ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลำ ย่อมเป็ นคำสังที
่ ไ่ ม่ ชอบด้วยกฎหมำย
กรมกำรประกันภัยจึงไม่สำมำรถใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองให้เป็ นไปตำมคำสังดั
่ งกล่ำวได้ และ
ในกรณีท่มี คี ำสังเรี
่ ยกเงินโดยชอบ แต่ไม่มกี ำรใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองภำยในอำยุควำม หรือกำรใช้
มำตรกำรบังคับทำงปกครองไม่แล้วเสร็จภำยในอำยุควำม กรมกำรประกันภัย จะต้องยุตเิ รือ่ งโดยไม่ตอ้ ง
ให้ค่กู รณียกเหตุเรือ่ งอำยุควำมขึน้ กล่ำวอ้ำงหรือโต้แย้งแต่อย่ำงใด (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :
เรือ่ งเสร็จที่ ๒๖๗/๒๕๔๙)

๔๑๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๒๘ ในกรณี ต ำมมำตรำ ๒๓ (๑) และ (๓) ให้น ำยทะเบีย นยึด รถที่
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยไว้ได้หำกมิได้มีกำรยึดรถนัน้ ไว้ตำมกฎหมำยอื่นอยู่ก่อนแล้ ว
จนกว่ำเจ้ำของรถจะได้จ่ำยค่ำเสียหำยเบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัยจนครบจำนวน หรือจ่ำย
ค่ำเสีย หำยเบื้องต้นคืน กองทุ นภำยในเจ็ด วัน นับ แต่ วนั ที่ได้รบั คำสังจำกนำยทะเบี
่
ยน
และหำกมีกำรยึดรถนัน้ ตำมกฎหมำยอื่นอยู่ ก่อนแล้ว ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
และส่ งเสริม กำรประกอบธุ ร กิ จ ประกัน ภัย มีสิท ธิข อเข้ำ เฉลี่ย ในทรัพ ย์นั น้ หำกมีก ำร
ขำยทอดตลำด
[ค ำว่ ำ “ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ และส่ ง เสริม กำรประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย” แก้ไขเพิม่ เติมโดยผลของมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัตคิ ณะกรรมกำรกำกับ
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐]
มำตรำ ๒๙ รถทีย่ ดึ ไว้ตำมมำตรำ ๒๘ ให้นำยทะเบียนมีอำนำจขำยทอดตลำด
ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีทเ่ี จ้ำของรถตำมมำตรำ ๒๓ (๑) ไม่จ่ำยเงินค่ำเสียหำยเบือ้ งต้นที่จ่ำย
จำกกองทุนแทนตน คืนให้แก่กองทุนภำยในเจ็ดวันนับแต่วนั ได้รบั คำสังจำกนำยทะเบี
่
ยน
(๒) กรณีท่ไี ม่ปรำกฏตัวเจ้ำของรถทีก่ ่อ ให้เกิดควำมเสียหำย และนำยทะเบียน
ได้ประกำศหำตัวเจ้ำของรถโดยปิ ดประกำศไว้ ณ ทีท่ ำกำรของนำยทะเบียนซึง่ ได้ยดึ รถ
ที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยไว้ และประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันที่จำหน่ ำยในท้องถิ่น
ทีเ่ กิดเหตุอย่ำงน้อยสองวันติดต่อกัน แต่เจ้ำของรถไม่ปรำกฏตัวต่อนำยทะเบียนซึง่ ได้ยดึ รถ
นัน้ ไว้ภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั แรกทีป่ ระกำศในหนังสือพิมพ์
มำตรำ ๓๐ วิธกี ำรยึดรถตำมมำตรำ ๒๘ และกำรขำยทอดตลำดรถตำมมำตรำ ๒๙
ให้ปฏิบตั ติ ำมประมวลกฎหมำยวิธพี จิ ำรณำควำมแพ่งโดยอนุโลม
เงินทีไ่ ด้จำกกำรขำยทอดตลำดรถตำมมำตรำ ๒๙ ให้หกั เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรยึด
และกำรขำยทอดตลำด และจ่ำยเป็ นค่ำเสียหำยเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยหรือจ่ำยคืน
ให้แก่กองทุน แล้วแต่กรณี ถ้ำมีเงินเหลือเท่ำใดให้คนื แก่เจ้ำของรถ ในกรณีทไ่ี ม่มผี แู้ สดง
ตนเป็ นเจ้ำของรถทีก่ ่อให้เกิดควำมเสียหำย ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริม
กำรประกอบธุรกิจประกันภัยเก็บรักษำเงิน นัน้ ไว้ต ำมระเบีย บที่คณะกรรมกำรกำกับ
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย กำหนดโดยประกำศในรำชกิจ จำนุ เ บกษำ
และถ้ำ เจ้ำ ของรถไม่ เรียกเงินนัน้ คืนภำยในห้ำปี นับจำกวันที่ขำยทอดตลำดให้เงินนั ้น
ตกเป็ นของกองทุน

๔๑๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

[ค ำว่ ำ “ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ และส่ ง เสริ ม กำรประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย” และ “คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ” แก้ไข
เพิ่ม เติม โดยผลของมำตรำ ๓ แห่ งพระรำชบัญ ญัติค ณะกรรมกำรก ำกับ และส่ง เสริม
กำรประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐]
มำตรำ ๓๑๒๙ ในกรณีท่คี วำมเสียหำยเกิดขึน้ จำกกำรกระทำของบุคคลภำยนอก
หรือเกิดขึน้ เพรำะควำมจงใจหรือควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของเจ้ำของรถ ผูข้ บั ขีร่ ถ
ผูซ้ ่งึ อยู่ในรถ หรือผู้ประสบภัย เมื่อบริษัทได้จ่ำยค่ำเสียหำยเบือ้ งต้นหรือค่ำสินไหมทดแทน
หรือเมื่อสำนักงำนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย
หรือเมื่อหน่ วยงำนตำมมำตรำ ๘ (๑) (๒) (๓) หรือเจ้ำของรถตำมมำตรำ ๘ (๔) ได้จ่ำยเงินคืน
กองทุนตำมมำตรำ ๓๒ ไปแล้วเป็ นจำนวนเงินเท่ำใด ให้บริษทั หรือสำนักงำนกองทุนทดแทน
ผูป้ ระสบภัย หรือหน่วยงำนตำมมำตรำ ๘ (๑) (๒) (๓) หรือเจ้ำของรถตำมมำตรำ ๘ (๔)
แล้วแต่ กรณี มีสทิ ธิไ ล่เบี้ยเอำแก่บุคคลดังกล่ำวหรือมีสทิ ธิเรียกให้ผู้ประสบภัยคืนเงิน
ดังกล่ำวได้
วรรคสอง๓๐ (ยกเลิก)
มำตรำ ๓๒ ๓๑ ในกรณี ท่ี น ำยทะเบี ย นได้ จ่ ำ ยค่ ำ เสีย หำยเบื้ อ งต้ น ให้ แ ก่
ผูป้ ระสบภัยสำหรับควำมเสียหำยที่เกิดจำกรถตำมมำตรำ ๘ ซึ่งไม่ได้เอำประกันควำม
เสียหำยตำมมำตรำ ๗ ให้หน่ วยงำนผู้เป็ นเจ้ำของรถตำมมำตรำ ๘ (๑) (๒) (๓) หรือ
เจ้ำของรถตำมมำตรำ ๘ (๔) แล้วแต่กรณี ส่งเงินตำมจำนวนทีไ่ ด้จ่ำยจำกเงินกองทุนคืน
ให้แก่กองทุน
๒๙
๓๐

มำตรำ ๓๑ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
มำตรำ ๓๑ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัตคิ ุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๕๐
๓๑

มำตรำ ๓๒ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตคิ ุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย จำกรถฯ เป็ นกฎหมำยเฉพำะที่มจี ุดมุ่งหมำยเพื่อ
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ เมื่อกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยได้จ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นแก่ผปู้ ระสบภัย
ไปแล้ว กรุงเทพมหำนครผูเ้ ป็ นเจ้ำของรถจึงมีหน้ำทีต่ อ้ งส่งเงินตำมจำนวนดังกล่ำวคืนให้แก่กองทุนตำม
มำตรำ ๓๒ และย่อมมีสทิ ธิทจ่ี ะไล่เบีย้ เอำกับเจ้ำหน้ำทีข่ องกรุงเทพมหำนครผูท้ ท่ี ำให้เกิดควำมเสียหำย
ดังกล่ำวได้ตำมมำตรำ ๓๑ กำรทีเ่ จ้ำหน้ำทีต่ ้องรับผิดเป็ นกำรส่วนตัวต่อบุคคลภำยนอกตำมพระรำชบัญญัติ
ควำมรับผิดทำงละเมิด ของเจ้ำหน้ ำที่ฯ นัน้ ไม่เป็ น เหตุให้เจ้ำหน้ ำที่ดงั กล่ำว มีห น้ ำที่ต้องจ่ำยเงินคืน
กองทุนฯ เนื่องจำกไม่ใช่เจ้ำของรถตำมที่มำตรำ ๓๒ กำหนดไว้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :
เรือ่ งเสร็จที่ ๓๒๖/๒๕๔๖)

๔๑๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กำรจ่ำยเงินคืนกองทุนสำหรับรถตำมมำตรำ ๘ (๑) (๒) หรือ (๓) ให้เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีก่ ระทรวงกำรคลังกำหนด
หมวด ๓
กองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
มำตรำ ๓๓ ให้ จ ัด ตั ง้ กองทุ น ขึ้น เรีย กว่ ำ “กองทุ น ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย ”
มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นทุนสำหรับจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยเมื่อมีกรณี
ตำมมำตรำ ๒๓ และเป็ นค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำรดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
กองทุนประกอบด้วย
(๑) เงินทุนประเดิมทีร่ ฐั บำลจัดสรรให้
(๒)๓๒ เงินที่บ ริษัทจ่ำยสมทบตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดตำมมำตรำ ๓๖ และ
เงินเพิม่ ทีไ่ ด้รบั ตำมมำตรำ ๓๖ ทวิ
(๓) เงินอุดหนุนทีร่ ฐั บำลจัดสรรให้จำกงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
(๔) เงิน หรือทรัพ ย์สิน ที่ได้ม ำตำมมำตรำ ๒๘ มำตรำ ๓๐ มำตรำ ๓๑ หรือ
มำตรำ ๓๒
(๕) เงินหรือทรัพย์สนิ ทีม่ ผี อู้ ุทศิ ให้
(๖) ดอกผลของเงินกองทุน
(๗) เงินทีไ่ ด้จำกกำรขำยทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มำตำม (๔) และ (๕)
(๘) เงินรำยได้อ่นื ๆ
เงินและทรัพย์สนิ ดังกล่ำวให้เป็ นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริม
กำรประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยไม่ต้อง
นำส่งกระทรวงกำรคลังเป็ นรำยได้แผ่นดิน
[ค ำว่ ำ “ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ และส่ ง เสริม กำรประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย” แก้ไขเพิม่ เติมโดยผลของมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัตคิ ณะกรรมกำรกำกับ
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐]

๓๒

มำตรำ ๓๓ (๒) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๔๐

๔๑๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๓๔ ๓๓ ให้มีสำนั ก งำนกองทุ น ทดแทนผู้ป ระสบภัย ขึ้น ในส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อดำเนินกำรเกีย่ วกับกองทุน
สำนัก งำนกองทุ น ทดแทนผู้ป ระสบภัย อำจจัด สรรเงิน กองทุ น ไม่ เกิน ร้อ ยละ
สำมสิบ ห้ำของดอกผลของเงิน กองทุ น ต่ อ ปี เพื่อ เป็ น ค่ ำ ใช้จ่ ำยในกำรบริ ห ำรงำนและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นของสำนักงำนกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย๓๔
กำรเบิกจ่ำย กำรเก็บรักษำ กำรจัดกำรกองทุน ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนและ
อัตรำเบีย้ ประชุมของคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นของสำนักงำน
กองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัยให้เป็ นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนดโดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง
[ค ำว่ ำ “ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ และส่ ง เสริม กำรประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย” และ “คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภั ย” แก้ไข
เพิม่ เติมโดยผลของมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐]
มำตรำ ๓๕ เมื่อมีกรณีตำมมำตรำ ๒๓ เกิดขึน้ และผู้ประสบภัยไม่อำจขอรับ
ค่ำเสียหำยเบื้องต้นจำกเจ้ำของรถที่มไิ ด้จดั ให้มกี ำรประกันควำมเสียหำยหรือบริษั ทได้
ให้สำนักงำนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้ นให้แก่ผู้ประสบภัยจำก
กองทุ น เมื่อ ผู้ป ระสบภัยได้น ำหลัก ฐำนสำเนำบันทึก ประจำวัน ของพนักงำนสอบสวน
มำแสดงพร้อมกับกำรยื่นคำขอ๓๕
กำรร้องขอรับค่ำเสียหำยเบื้องต้นจำกกองทุนและกำรจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้น
จำกกองทุน ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำรและเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
มำตรำ ๓๖๓๖ ให้บริษทั จ่ำยเงินสมทบให้แก่กองทุนทุกรอบสำมเดือน ในอัตรำ
ไม่เกินร้อยละสิบของเบีย้ ประกันภัยทีไ่ ด้รบั จำกผูเ้ อำประกันภัยในแต่ละสำมเดือน เงินสมทบ
ทีบ่ ริษทั จ่ำยนัน้ ให้นำไปหักเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรคำนวณภำษีเงินได้ตำมประมวลรัษฎำกรได้
๓๓

มำตรำ ๓๔ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย จำกรถ (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๔๐
๓๔

มำตรำ ๓๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญ ญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
๓๕ มำตรำ ๓๕ วรรคหนึ่ ง แก้ไ ขเพิ่มเติม โดยพระรำชบัญ ญัต ิคุ้ม ครองผู้ป ระสบภัย จำกรถ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
๓๖ มำตรำ ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระรำชบัญ ญัต ิคุ้ม ครองผู้ประสบภัย จำกรถ (ฉบับ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๐

๔๑๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กำรเรียกเก็บและกำรจ่ำ ยเงินสมทบจำกบริษัท ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และ
วิธกี ำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
มำตรำ ๓๖ ทวิ๓๗ บริษั ท ใดไม่ จ่ ำ ยเงิน สมทบให้ แ ก่ ก องทุ น ให้ ถู ก ต้ อ งและ
ครบถ้วนตำมมำตรำ ๓๖ ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตรำร้อยละสองต่อเดือนของเงินสมทบที่
ไม่ได้จ่ำย
หมวด ๔
บทกำหนดโทษ
มำตรำ ๓๗๓๘ เจ้ำของรถผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ำมมำตรำ ๗ หรือมำตรำ ๙ ต้องระวำง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท
มำตรำ ๓๘๓๙ บริษทั ใดไม่ปฏิบตั ติ ำมมำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๐ ทวิ หรือมำตรำ ๓๖
ต้องระวำงโทษปรับตัง้ แต่หำ้ หมื่นบำทถึงสองแสนห้ำหมื่นบำท
มำตรำ ๓๙๔๐ ผูใ้ ดฝ่ ำฝืนมำตรำ ๑๑ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท
มำตรำ ๔๐๔๑ เจ้ำของรถหรือผูใ้ ช้รถผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ำมมำตรำ ๑๒ หรือบริษทั ใด
ไม่ปฏิบตั ติ ำมมำตรำ ๑๓ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท
มำตรำ ๔๑๔๒ บริษัทใดไม่ปฏิบตั ิตำมหรือฝ่ ำฝื นประกำศที่ ออกตำมควำมใน
มำตรำ ๑๔ วรรคสอง ต้องระวำงโทษปรับตัง้ แต่หนึ่งหมื่นบำทถึงห้ำหมื่นบำท
๓๗
๓๘

มำตรำ ๓๖ ทวิ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๐
มำตรำ ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๔๐
๓๙

มำตรำ ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย จำกรถ (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๕๐
๔๐

มำตรำ ๓๙ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๔๐
๔๑

มำตรำ ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย จำกรถ (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๕๐
๔๒

มำตรำ ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๕๐

๔๑๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๔๒๔๓ (ยกเลิก)
มำตรำ ๔๓๔๔ (ยกเลิก)
มำตรำ ๔๔๔๕ บริษทั ใดฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎกระทรวงทีอ่ อกตำมมำตรำ ๒๐
หรือไม่ ป ฏิบ ัติต ำมมำตรำ ๒๕ หรือ เจ้ำของรถหรือ บริษัทใดไม่ ป ฏิบ ัติต ำมมำตรำ ๒๖
ต้องระวำงโทษปรับตัง้ แต่หนึ่งหมื่นบำทถึงห้ำหมื่นบำท
มำตรำ ๔๕๔๖ ผูใ้ ดยื่นคำขอรับชดใช้ค่ำเสียหำยเบือ้ งต้นหรือค่ำสินไหมทดแทน
ตำมพระรำชบัญ ญัติน้ีโดยทุ จริต หรือแสดงหลักฐำนอันเป็ นเท็จเพื่อขอรับค่ำเสียหำย
เบื้องต้นหรือค่ำสินไหมทดแทนตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี ต้ องระวำงโทษจำคุกไม่เกินห้ำปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
มำตรำ ๔๖ บรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญ ญัติน้ี ท่ีมีโทษปรับ สถำนเดีย ว
ให้น ำยทะเบีย นมีอ ำนำจเปรีย บเทีย บปรับ ได้ และเมื่อ ได้ช ำระค่ ำปรับ ตำมจ ำนวนที่
เปรียบเทียบภำยในสำมสิบวันแล้ว ให้ถอื ว่ำคดีเลิก กันตำมประมวลกฎหมำยวิธพี จิ ำรณำ
ควำมอำญำ
บทเฉพำะกำล
มำตรำ ๔๗ ให้เจ้ำของรถซึง่ ใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้อยู่ในวันทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ี
ใช้ บ ั ง คั บ ด ำเนิ น กำรจั ด ให้ มี ก ำรประกั น ควำมเสี ย หำยส ำหรับ ผู้ ป ระสบภั ย ตำม
พระรำชบัญ ญัติน้ี ให้เสร็จสิ้น ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบ วัน นับ แต่ ว ั นที่พ ระรำชบัญ ญัติน้ี
ใช้บงั คับ และก่อนพ้นระยะเวลำดังกล่ำวมิให้ถอื ว่ำเจ้ำของรถนัน้ ไม่ปฏิบตั ติ ำมมำตรำ ๗
หรือมำตรำ ๙
๔๓

มำตรำ ๔๒ ยกเลิ ก โดยพระรำชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จำกรถ (ฉบับ ที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๕๐
๔๔

มำตรำ ๔๓ ยกเลิก โดยพระรำชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภัย จำกรถ (ฉบับ ที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๕๐
๔๕

มำตรำ ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๕๐
๔๖

มำตรำ ๔๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๕๐

๔๑๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ให้บทบัญ ญัติมำตรำ ๒๓ (๕) มีผลใช้บงั คับกับรถที่เจ้ำของรถได้จดั ให้มกี ำร
ประกันควำมเสียหำยไว้แล้วตำมมำตรำ ๗ หรือมำตรำ ๙
ภำยใต้บงั คับวรรคสอง บทบัญ ญัติมำตรำ ๒๓ ยังมิให้ใช้บงั คับจนกว่ำจะพ้น
กำหนดสำมร้อยหกสิบวันนับแต่วนั ทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ
ผูร้ บั สนองพระบรมรำชโองกำร
อำนันท์ ปั นยำรชุน
นำยกรัฐมนตรี

๔๑๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกปรำกฏว่ำ
อุบ ัติเหตุ อ ัน เกิด จำกรถได้ท วีจำนวนขึ้น ในแต่ ละปี เป็ น เหตุ ให้มีผู้ได้ร ับ บำดเจ็บ และ
เสียชีวติ เป็ นจำนวนมำก โดยผูป้ ระสบภัยดังกล่ำวไม่ได้รบั กำรชดใช้ค่ำเสียหำยหรือได้รบั
ชดใช้ค่ำเสียหำยไม่คุม้ กับควำมเสียหำยที่ได้รบั จริง และหำกผู้ประสบภัยจะใช้สทิ ธิทำง
แพ่งเรียกร้องค่ำเสียหำยก็จะต้องใช้เวลำดำเนินคดียำวนำน ดังนัน้ เพื่อให้ผู้ประสบภัย
ได้รบั กำรชดใช้ค่ำเสียหำยและได้รบั ค่ำเสียหำยเบื้องต้นที่แน่ นอนและทันท่วงที สมควร
ก ำหนดให้ มีก ฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรคุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จำกรถ จึง จ ำเป็ นต้ อ งตรำ
พระรำชบัญญัตนิ ้ี
พระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๔๗
มำตรำ ๒ พระรำชบัญ ญัต ินี้ ใ ห้ใ ช้บ ัง คับ ตัง้ แต่ ว ัน ถัด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจ จำนุ เ บกษำเป็ น ต้น ไป
หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้ พ ระรำชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ เนื่ องจำก
พระรำชบัญ ญัต ิคุ ้ม ครองผู้ป ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบ ทบัญ ญัติไ ม่เหมำะสม
บำงประกำร และยังมีปัญหำในกำรบังคับใช้และกำรปฏิบตั ติ ำม สมควรขยำยระยะเวลำ
กำรใช้ บ ัง คับ ออกไปก่ อ น เพื่อ ด ำเนิ น กำรแก้ไ ขปั ญ หำดัง กล่ ำ ว จึง จ ำเป็ นต้ อ งตรำ
พระรำชบัญญัตนิ ้ี
พระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๐๔๘
มำตรำ ๒ พระรำชบัญ ญัต ินี้ ใ ห้ใ ช้บ ัง คับ ตัง้ แต่ ว ัน ถัด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจ จำนุ เ บกษำเป็ น ต้น ไป
มำตรำ ๑๙ ให้บริษัทกลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ จำกัด จัดให้มสี ถำนที่
ดำเนินกำรเพื่อให้บริกำรครบทุกจังหวัดรวมทัง้ กรุงเทพมหำนครให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปี
นับแต่วนั ทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ ส่วนกำรจัดให้มสี ถำนทีด่ ำเนินกำรเพิม่ เติมต่อไปให้
สอดคล้องกับปริมำณควำมต้องกำรของกำรให้บริ กำรแก่ผู้ประสบภัยจำกรถ ให้เป็ นไป
ตำมทีอ่ ธิบดีกรมกำรประกันภัยกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมกำร
มำตรำ ๒๐ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์รกั ษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
๔๗
๔๘

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๑๑/หน้ำ ๑/๔ พฤศจิกำยน ๒๕๓๕
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๔/ตอนที่ ๗๒ ก/หน้ำ ๒๓/๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๔๐

๔๑๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีก่ ฎหมำยว่ำด้วย
กำรคุ้ม ครองผู้ป ระสบภัย จำกรถที่ใ ช้อ ยู่ ใ นปั จ จุ บ ัน มีบ ทบัญ ญัต ิห ลำยประกำรที่ย ัง
ไม่ เหมำะสมและสอดคล้อ งกับ สภำวกำรณ์ ท ำงเศรษฐกิจ และสัง คมในปั จ จุ บ ัน ซึ่ง มี
ผลกระทบต่อประชำชนโดยตรง เช่น บทบัญญัติเกีย่ วกับองค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่
ของคณะกรรมกำรคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ แบบและข้อควำมในกรมธรรม์ป ระกันภัย
และอัตรำเบีย้ ประกันภัย สมควรแก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตใิ นเรื่องดังกล่ำว รวมทัง้ เพิม่ เติม
บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ กำรก ำหนดให้ บ ริษั ท ประกั น ภั ย ต้ อ งจ่ ำ ยค่ ำ สิน ไหมทดแทน
นอกเหนื อ จำกค่ ำเสีย หำยเบื้อ งต้น ให้แ ก่ ผู้ ป ระสบภัย จำกรถตำมที่รฐั มนตรีป ระกำศ
กำหนด กำรจัดให้มบี ริษทั คุ ้มครองผูป้ ระสบภัยจำกรถกลำงขึน้ เพื่อให้บริกำรเกีย่ วกับ
กำรรับประกันภัยและกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนแทนบริษทั และสำนักงำนกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย กำรกำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสำนักงำนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
และกำรกำหนดอัตรำเงินสมทบ ระยะเวลำ และหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินสมทบทีบ่ ริษทั ต้อง
จ่ำยให้แก่กองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย รวมทัง้ ปรับปรุงบทกำหนดโทษให้เหมำะสมยิง่ ขึน้
จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ำทีข่ องส่วนรำชกำร
ให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔๙
มำตรำ ๔๘ ในพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้
แก้ไขคำว่ำ “ผูแ้ ทนกรมกำรปกครอง” เป็ น “ผูแ้ ทนกรมป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย”
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยทีพ่ ระรำชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้จดั ตัง้ ส่วนรำชกำรขึน้ ใหม่โดยมี
ภำรกิจใหม่ ซึง่ ได้มกี ำรตรำพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอำนำจหน้ำทีข่ อง
ส่วนรำชกำรให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้ แล้ว และ
เนื่ อ งจำกพระรำชบัญ ญั ติ ด ัง กล่ ำ วได้บ ัญ ญั ติใ ห้ โอนอ ำนำจหน้ ำ ที่ข องส่ ว นรำชกำร
รัฐมนตรีผดู้ ำรงตำแหน่งหรือผูซ้ ง่ึ ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นส่วนรำชกำรเดิมมำเป็ นของส่วนรำชกำร
ใหม่ โดยให้มีกำรแก้ไขบทบัญ ญัติต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับอำนำจหน้ ำที่ท่โี อนไปด้วย
ฉะนัน้ เพื่ออนุวตั ใิ ห้เป็ นไปตำมหลักกำรทีป่ รำกฏในพระรำชบัญญัตแิ ละพระรำชกฤษฎีกำ
ดังกล่ำว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำยให้สอดคล้องกับกำรโอนส่วนรำชกำร
เพื่อ ให้ผู้เกี่ยวข้อ งมีค วำมชัดเจนในกำรใช้ก ฎหมำยโดยไม่ต้องไปค้นหำในกฎหมำย
๔๙

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้ำ ๖๖/๘ ตุลำคม ๒๕๔๕

๔๒๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

โอนอ ำนำจหน้ ำ ที่ ว่ ำ ตำมกฎหมำยใดได้ มี ก ำรโอนภำรกิ จ ของส่ ว นรำชกำรหรือ
ผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎหมำยนัน้ ไปเป็ นของหน่ วยงำนใดหรือผูใ้ ดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติ
ของกฎหมำยให้มกี ำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำร รัฐมนตรี ผู้ดำรงตำแหน่ งหรือผู้ซ่งึ ปฏิบตั ิ
หน้ ำที่ของส่วนรำชกำรให้ตรงกับกำรโอนอำนำจหน้ ำที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนรำชกำรใน
คณะกรรมกำรให้ต รงตำมภำรกิจ ที่ม ีก ำรตัด โอนจำกส่ว นรำชกำรเดิม มำเป็ น ของ
ส่ว นรำชกำรใหม่รวมทัง้ ตัดส่วนรำชกำรเดิมที่มกี ำรยุบเลิกแล้ว ซึง่ เป็ นกำรแก้ไขให้ตรง
ตำมพระรำชบัญญัตแิ ละพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้
พระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๕๐
มำตรำ ๒ พระรำชบัญ ญัต ินี้ ใ ห้ใ ช้บ ัง คับ ตัง้ แต่ ว ัน ถัด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจ จำนุ เ บกษำเป็ น ต้น ไป
มำตรำ ๒๐ สิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยเบือ้ งต้นหรือค่ำสินไหมทดแทนทีม่ อี ยู่ก่อน
วันทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับให้คงมีอยู่ต่อไป ทัง้ นี้ ภำยใต้หลักเกณฑ์ วิธกี ำร เงื่อนไข
และระยะเวลำทีใ่ ช้บงั คับอยู่ในขณะนัน้
มำตรำ ๒๑ บรรดำกฎกระทรวงที่ อ อกตำมควำมในมำตรำ ๑๓ แห่ ง
พระรำชบัญ ญัติคุ้ม ครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และยังใช้บ ังคับอยู่ในวัน ที่
พระรำชบัญญัตนิ ้ปี ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ให้ยงั คงใช้บงั คับได้ต่อไปเท่ำทีไ่ ม่ขดั หรือ
แย้งกับบทบัญญัตแิ ห่งพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ แก้ไข
เพิ่ ม เติม โดยพระรำชบัญ ญั ติ น้ี จนกว่ ำ จะได้ มีป ระกำศที่ อ อกตำมมำตรำ ๑๓ แห่ ง
พระรำชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระรำชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ
มำตรำ ๒๒ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์รกั ษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้พ ระรำชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คือ โดยที่ในปั จ จุ บ ัน
ปรำกฏว่ำมีผปู้ ระสบภัยจำกรถบำงประเภททีย่ งั ไม่ได้รบั กำรคุม้ ครองตำมพระรำชบัญญัติ
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำให้ผปู้ ระสบภัยไม่ได้รบั กำรชดใช้ค่ำเสียหำย
เบื้องต้นที่แน่ นอนและทันท่วงที นอกจำกนี้ ยังมีบทบัญญัติบำงประกำรที่ไม่เหมำะสม
และสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั เช่น บทบัญญัตเิ กีย่ วกับ
๕๐

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๙ ก/หน้ำ ๔/๕ เมษำยน ๒๕๕๐

๔๒๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หลัก ฐำนกำรมี ป ระกัน ควำมเสีย หำย กำรแจ้ ง กำรบอกเลิก กรมธรรม์ กำรใช้ จ่ ำ ย
เงินกองทุน กำรจ่ำยค่ำเสียหำยเบือ้ งต้นจำกเงินกองทุนและกำรเรียกค่ำเสียหำยเบือ้ งต้นคืน
สมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติม บทบัญ ญั ติ ใ นเรื่อ งดัง กล่ ำ ว รวมทัง้ ปรับ ปรุ ง บทก ำหนดโทษ
ให้เหมำะสมยิง่ ขึน้ จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
พระรำชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมกำรก ำกั บ และส่ ง เสริม กำรประกอบธุ ร กิ จ ประกัน ภั ย
พ.ศ. ๒๕๕๐๕๑
มำตรำ ๓ พระรำชบัญ ญัติป ระกัน วิน ำศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ พระรำชบัญ ญัติ
ประกันชีวติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระรำชบัญญัตคิ ุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม โดยพระรำชบัญญัตคิ ุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระรำชบัญญัติ
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ และบรรดำกฎกระทรวง ประกำศ
ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสังที
่ อ่ อกตำมควำมในพระรำชบัญญัตดิ งั กล่ำวให้คงใช้บงั คับต่อไป
ทัง้ นี้ เท่ำทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับบทแห่งพระรำชบัญญัตนิ ้ี
เพื่อ ประโยชน์ แ ห่ งกำรน ำพระรำชบัญ ญัติ กฎกระทรวง ประกำศ ระเบีย บ
ข้ อ บั ง คั บ และค ำสัง่ ตำมวรรคหนึ่ ง มำใช้ บ ั ง คั บ ให้ ค ำบำงค ำในพระรำชบั ญ ญั ติ
กฎกระทรวง ประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสังนั
่ น้ มีควำมหมำย ดังต่อไปนี้
(๓) ในพระรำชบัญ ญัติคุ้ม ครองผู้ป ระสบภัย จำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ง แก้ไ ข
เพิ่ม เติม โดยพระรำชบัญ ญัติคุ้ม ครองผู้ป ระสบภัย จำกรถ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระรำชบัญญัติ
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
ค ำว่ ำ “รัฐมนตรีว่ ำ กำรกระทรวงพำณิ ช ย์ ” ในมำตรำ ๕ ให้ ห มำยควำมถึ ง
“รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง”
ค ำว่ ำ “รัฐ มนตรี ” ในมำตรำ ๑๔ มำตรำ ๑๙ มำตรำ ๒๖ มำตรำ ๓๐ และ
มำตรำ ๓๔ ให้หมำยควำมถึง “คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย”
ค ำ ว่ ำ “ป ลั ด ก ระ ท รว ง พ ำ ณิ ช ย์ ” ใน ม ำ ต รำ ๖ ให้ ห ม ำ ย ค ว ำ ม ถึ ง
“ปลัดกระทรวงกำรคลัง”
คำว่ำ “อธิบดีกรมกำรประกันภัย” ในมำตรำ ๑๐ ทวิ วรรคหก ให้หมำยควำมถึง
“คณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย”
๕๑ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๔๙ ก/หน้ำ ๓/๓๑ สิงหำคม ๒๕๕๐

๔๒๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

คำว่ำ “อธิบดีกรมกำรประกันภัย ” ในมำตรำ ๔ มำตรำ ๖ และมำตรำ ๑๐ ทวิ
วรรคสำม ให้หมำยควำมถึง “เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัย”
คำว่ำ “กรมกำรประกันภัย” ในมำตรำ ๒๘ มำตรำ ๓๐ มำตรำ ๓๓ และมำตรำ ๓๔
ให้ ห มำยควำมถึ ง “ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ และส่ ง เสริม กำรประกอบธุ ร กิจ
ประกันภัย”
ค ำว่ ำ “ผู้ แ ท น ก ระท รว งก ำรค ลั ง ” ใน ม ำต รำ ๖ ให้ ห ม ำย ค วำม ถึ ง
“ผูแ้ ทนกระทรวงพำณิชย์”
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีป่ ั จจุบนั กำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัยได้พฒ
ั นำขึ้นอย่ำงรวดเร็ว รูปแบบกำรประกันภัยมีควำมหลำกหลำย
มีเงิน หมุ น เวียนในธุรกิจนี้ ห ลำยหมื่น ล้ำนบำทในแต่ ละปี และผู้เอำประกัน ภัย ได้เพิ่ม
จำนวนขึน้ เป็ นอย่ำงมำก กำรประกอบธุรกิจประกันภัยจึงมีลกั ษณะเป็ นธุรกรรมทำงกำรเงิน
ประเภทหนึ่งซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศและต่ อ
ผูเ้ อำประกันภัยซึง่ เป็ นผูบ้ ริโภค องค์กรกำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจประกันภัย จึงต้องมี
ควำมคล่องตัวเพื่อให้ทนั ต่ อพัฒ นำกำรของธุรกิจนี้ และต้องมีอิสระในกำรดำเนิ นงำน
เพื่อให้กำรกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยเป็ นไปตำมหลักวิชำกำรด้ำนกำรประกันภัย แต่กำร
ก ำกับ ดู แ ลกำรประกอบธุ ร กิจ ประกัน ภัย ในปั จ จุ บ ัน เป็ นอ ำนำจหน้ ำ ที่ข องกรมกำร
ประกัน ภั ย กระทรวงพำณิ ช ย์ ซึ่ง ไม่ ส อดคล้อ งกับ ลัก ษณะของกำรประกอบธุ ร กิจ
ประกันภัยทีเ่ ป็ นธุรกรรมทำงกำรเงินที่ควรอยู่ในควำมรับผิดชอบของกระทรวงกำรคลัง
นอกจำกนี้ กรมกำรประกัน ภัย มีฐำนะเป็ น ส่วนรำชกำรจึงไม่มีค วำมคล่องตัวและขำด
ควำมเป็ นอิสระในกำรกำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ดังนัน้ เพื่อให้กำรกำกับ
ดูแลกำรประกอบธุรกิจประกันภัยและกำรคุ้มครองสิทธิของผูเ้ อำประกันภัยเป็ นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ กรณีจงึ สมควรให้มคี ณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกัน ภั ย ที่ มี ค วำมเป็ นอิส ระและคล่ อ งตั ว ในกำรก ำกับ ดู แ ลธุ ร กิ จ ประกัน ภั ย ขึ้น
เป็ นกำรเฉพำะ จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
พระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑๕๒
มำตรำ ๒ พระรำชบัญ ญัติน้ีให้ใช้บ ังคับเมื่อ พ้นกำหนดหนึ่ งร้อยแปดสิบ วัน
นับแต่วนั ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
๕๒

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๔๐ ก/หน้ำ ๔๕/๑ มีนำคม ๒๕๕๑

๔๒๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีเ่ พื่อให้เจ้ำของรถ
ที่เอำประกันภัยครอบคลุมควำมเสียหำยต่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สนิ แล้ว ถือได้ว่ำจะ
สำมำรถเยียวยำให้กบั ผูป้ ระสบภัยซึง่ ได้รบั อันตรำยต่ อชีวติ ร่ำงกำย หรืออนำมัยแล้วยัง
สำมำรถชดเชยควำมเสีย หำยต่ อ ทรัพ ย์ สิน ของผู้ ป ระสบภั ย อีก ส่ ว นหนึ่ ง ซึ่ ง ผู้ เ อำ
ประกันภัยในลักษณะดังกล่ำวข้ำงต้นจะทำให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำยและเกิดควำมเป็ นธรรม
เพรำะปั จจุบนั เจ้ำของรถผู้ได้เอำประกันภัยต้องถูกบังคับให้มกี ำรประกันควำมเสียหำย
สำหรับผูป้ ระสบภัยด้วยทัง้ ๆ ที่เจ้ำของรถได้เอำประกันภัยครอบคลุมควำมเสียหำยต่อ
ผูป้ ระสบภัยและทรัพย์สนิ แล้ว จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี

๔๒๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕๕๓
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบัญญัตคิ ุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เจ้ำของรถซึ่ง ไม่ม ีภูม ิลำเนำหรือ ถิ่น ที่อ ยู่ใ นรำชอำณำจักรจะนำรถที่
จดทะเบียนในต่ ำงประเทศเข้ำมำใช้ในรำชอำณำจักรเป็ นกำรชัวครำวต้
่
องจัดให้มีกำร
ประกันควำมเสียหำยสำหรับผู้ประสบภัย โดยเอำประกันภัยไว้กบั บริษัทเพื่อคุ้มครอง
ควำมรับผิดต่อชีวติ หรือร่ำงกำยของผู้ประสบภัยอันเกิดจำกกำรใช้รถนัน้ หรืออยู่ในทำง
หรือจำกสิง่ ที่บรรทุกหรือติ ดตัง้ ในรถนัน้ โดยมีจำนวนเงินเอำประกันภัยต่ อคนและต่ อ
ควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ ต่อครัง้ ไม่น้อยกว่ำจำนวนทีก่ ำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึง่ ออกตำม
ควำมในมำตรำ ๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒ กำรเอำประกัน ภัย ตำมข้อ ๑ ต้องมีระยะเวลำประกัน ภั ย ไม่ น้อ ยกว่ ำ
ระยะเวลำทีร่ ถนัน้ อยู่ในรำชอำณำจักร
ข้ อ ๓ เมื่ อ มี ก ำรน ำรถออกนอกรำชอำณำจัก ร ให้ เ จ้ ำ ของรถนั ้น ส่ ง คื น
เครื่องหมำยแสดงว่ำมีกำรประกันควำมเสียหำยสำหรับผูป้ ระสบภัยจำกรถให้แก่พนักงำน
เจ้ำหน้ำทีต่ รวจคนเข้ำเมืองทีร่ ถนัน้ ออก เว้นแต่รถทีเ่ จ้ำของรถนำเข้ำออกรำชอำณำจักร
เป็ นประจำและกำรประกันภัยนัน้ ยังไม่สน้ิ สุดระยะเวลำเอำประกันภัย
ข้อ ๔ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๖ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็ นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๓๕
อมเรศ ศิลำอ่อน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์

๕๓ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๐๔/หน้ำ ๒๐/๓๐ กันยำยน ๒๕๓๕

๔๒๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกมำตรำ ๙ แห่ง
พระรำชบัญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญ ญั ติ ใ ห้ ก ำรก ำหนด
จ ำนวนเงิน หลัก เกณฑ์ วิธีก ำร และเงื่อ นไขสำหรับ รถที่จ ดทะเบีย นในต่ ำงประเทศ
และนำเข้ำมำใช้ในรำชอำณำจักรเป็ นกำรชัวครำว
่
ต้องจัดให้มกี ำรประกันควำมเสียหำย
สำหรับผูป้ ระสบภัยต้องกระทำโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๔๒๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
กำหนดลักษณะและวิธกี ำรติดเครื่องหมำยแสดงว่ำมีกำรประกัน
ควำมเสียหำยสำหรับผูป้ ระสบภัยจำกรถ
พ.ศ. ๒๕๔๕๕๔
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ป ระสบภัยจำกรถ
(ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ และมำตรำ ๑๒ วรรคสำม แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ คุ้ม ครอง
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒ ลัก ษณะของเครื่องหมำยแสดงว่ำมีกำรประกันควำมเสีย หำยสำหรับ
ผู้ป ระสบภัย จำกรถให้เป็ น ไปตำมแบบท้ำ ยกฎกระทรวงนี้ และให้ มีสี ลวดลำยและ
รำยละเอียดอื่นใดสำหรับป้ องกันกำรปลอมแปลงตำมทีอ่ ธิบดีกรมกำรประกันภัยกำหนด
ข้อ ๓ ให้เจ้ำ ของรถติด เครื่อ งหมำยตำมข้อ ๒ ไว้ท่ีก ระจกหน้ ำ รถด้ำ นใน
หันข้อควำมด้ำนหน้ำของเครื่องหมำยออกด้ำนนอก
กรณี ท่ไี ม่มีกระจกหน้ ำรถ ให้ติดเครื่องหมำยดังกล่ำวไว้ท่ที ่สี ำมำรถมองเห็น
ข้อควำมด้ำนหน้ำของเครื่องหมำยได้ชดั เจน
ข้อ ๔ เครื่องหมำยแสดงว่ำมีกำรประกันควำมเสียหำยสำหรับผูป้ ระสบภัยจำก
รถตำมกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตำมควำมในพระรำชบัญ ญั ติ
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีย่ งั มีผลอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่ำเครื่องหมำยนัน้ จะสิน้ ผล

๕๔

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๒๕ ก/หน้ำ ๑/๒๗ ธันวำคม ๒๕๔๕

๔๒๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ข้อ ๕ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็ นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๕
อดิศยั โพธำรำมิก
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์

๔๒๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

แบบเครื่องหมำยแสดงว่ำมีกำรประกันควำมเสี ยหำยสำหรับผูป้ ระสบภัยจำกรถ

ประกันภัยคุ้มครองผูป้ ระสบภัยจำกรถจักรยำนยนต์
บริ ษทั
............................................................................
กรมธรรม์เลขที่
............................................................................
ชื่อรถ
เลขทะเบียนรถ
............................................................................
เลขตัวรถ
............................................................................
เลขที่
ระยะเวลำสิ้ นสุด

แบบเครื่องหมำย
ประกันภัยคุ้มครองผูป้ ระสบภัย
จำกรถจักรยำนยนต์

นำยทะเบียน

กรมกำรประกันภัย กระทรวงพำณิ ชย์

ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถยนต์
บริ ษทั
..........................................................................
กรมธรรม์เลขที่
..........................................................................
ชื่อรถ
เลขทะเบียนรถ
..........................................................................
เลขตัวรถ
..........................................................................
เลขที่
ระยะเวลำสิ้ นสุด
นำยทะเบียน

กรมกำรประกันภัย กระทรวงพำณิ ชย์

๔๒๙

แบบเครื่องหมำย
ประกันภัยคุ้มครองผูป้ ระสบภัย
จำกรถยนต์ประเภทอื่น

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ปั จจุ บ ั น มี
กฎกระทรวงก ำหนดลัก ษณะและวิธีก ำรติด เครื่อ งหมำยแสดงว่ ำมีก ำรประกัน ควำม
เสียหำยสำหรับผูป้ ระสบภัยจำกรถอยู่ ๒ ฉบับ คือ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑)
และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิ ุ้ม ครอง
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อควำมสะดวกในกำรบังคับใช้ สมควรกำหนดรวมไว้
ในกฎกระทรวงฉบับเดียวประกอบกับเครื่องหมำยแสดงว่ำมีกำรประกันควำมเสียหำย
สำหรับผูป้ ระสบภัยจำกรถมีรำยละเอียดทีใ่ ช้ป้องกันกำรปลอมแปลงได้อย่ำงเพียงพอแล้ว
กำรติดวัสดุป้องกันกำรปลอมแปลงบนเครื่องหมำยดังกล่ำวจึงก่อให้เกิดภำระค่ำใช้จ่ำย
โดยไม่จำเป็ น สมควรยกเลิกกำรติดวัสดุป้องกันกำรปลอมแปลงตัง้ แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็ นต้นไป จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๔๓๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
กำหนดจำนวนเงินเอำประกันภัยตำมชนิด ประเภท และขนำดของรถ
พ.ศ. ๒๕๕๔๕๕
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ
(ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ และมำตรำ ๗ วรรคสอง แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ คุ้ ม ครอง
ผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็ นกฎหมำยทีม่ บี ทบัญญัตบิ ำงประกำรเกีย่ วกับกำร
จำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึง่ มำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓
ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจัก รไทย บัญ ญั ติให้ ก ระท ำได้ โดยอำศัย อ ำนำจตำม
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิก กฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนเงิ น เอำประกัน ภัย ตำมชนิ ด
ประเภท และขนำดของรถ พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๒ เจ้ำของรถซึ่ งใช้ร ถหรือ มีร ถไว้เพื่อ ใช้ต้ อ งจัด ให้ มีก ำรประกัน ควำม
เสีย หำยสำหรับ ผู้ป ระสบภัย โดยมีจ ำนวนเงิน เอำประกัน ภัย สำหรับ ควำมเสีย หำยที่
เกิดขึน้ ต่อครัง้ ดังต่อไปนี้
(๑) ห้ำ ล้ำ นบำท สำหรับ รถที่มีท่ีนั ง่ ไม่ เกิน เจ็ด คนหรือ รถบรรทุ ก ผู้โดยสำร
รวมทัง้ ผูข้ บั ขีไ่ ม่เกินเจ็ดคน
(๒) สิบล้ำนบำท สำหรับรถที่มที ่นี งั ่ เกินเจ็ดคนหรือรถบรรทุกผูโ้ ดยสำรรวมทัง้
ผูข้ บั ขีเ่ กินเจ็ดคน
ข้อ ๓ ในกำรประกันภัยสำหรับควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ ต่อครัง้ ตำมข้อ ๒ ให้มี
จ ำนวนเงิน เอำประกัน ภัย สำหรับ ควำมเสีย หำยที่เกิด ขึ้น สำหรับ ผู้ป ระสบภัย ต่ อ รำย
ดังต่อไปนี้
(๑) จำนวนเท่ำทีจ่ ่ำยจริงแต่ไม่เกินห้ำหมื่นบำทต่อรำย สำหรับควำมเสียหำยต่อ
ร่ำงกำยหรืออนำมัย นอกจำกกรณีตำม (๒)

๕๕

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๕ ก/หน้ำ ๑๕/๒๑ มกรำคม ๒๕๕๔

๔๓๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๒) จำนวนสองแสนบำทต่อรำย สำหรับควำมเสียหำยต่อร่ำงกำยหรืออนำมัย
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
(ก) ตำบอด
(ข) หูหนวก
(ค) เป็ นใบ้ หรือเสียควำมสำมำรถในกำรพูด หรือลิน้ ขำด
(ง) เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือควำมสำมำรถสืบพันธุ์
(จ) เสียแขน ขำ มือ เท้ำ หรือนิ้ว
(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
(ช) จิตพิกำรอย่ำงติดตัว
(ซ) ทุพพลภำพอย่ำงถำวร
(๓) จำนวนสองแสนบำทต่อรำย สำหรับควำมเสียหำยต่อชีวติ
(๔) จำนวนสองแสนบำทต่ อรำย สำหรับควำมเสียหำยตำม (๑) ต่ อมำได้รบั
ควำมเสียหำยตำม (๒) หรือ (๓) หรือทัง้ ตำม (๒) และ (๓)
ข้อ ๔ นอกจำกจ ำนวนเงิน เอำประกัน ภัย ตำมข้อ ๓ ให้มีส่ว นกำรคุ้ม ครอง
ค่ำชดเชยรำยวันสำหรับผูป้ ระสบภัยทีพ่ กั รักษำตัวอยู่ในโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำล
จำนวนวันละสองร้อยบำท สูงสุดไม่เกินยีส่ บิ วันต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง้ เป็ นควำมคุม้ ครอง
ทีเ่ พิม่ ขึน้
ข้อ ๕ ในกรณีทผ่ี ปู้ ระสบภัยเป็ นผู้ขบั ขีแ่ ละเป็ นฝ่ ำยที่ต้องรับผิดตำมกฎหมำย
หรือไม่มผี ใู้ ดรับผิดตำมกฎหมำยต่อผู้ขบั ขีท่ ป่ี ระสบภัย ให้ผปู้ ระสบภัยที่เป็ นผูข้ บั ขีไ่ ด้รบั
เงินเอำประกันภัยเป็ นจำนวนเท่ำกับค่ำเสียหำยเบื้องต้นตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
ซึง่ ออกตำมควำมในมำตรำ ๒๐ วรรคสอง
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๔
กรณ์ จำติกวณิช
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง

๔๓๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกควำมเสียหำยที่
เกิดขึน้ กับผูป้ ระสบภัยจำกรถในบำงกรณีมผี ลกระทบต่อชีวติ และร่ำงกำยของผูป้ ระสบภัย
และยังมีผลให้ผปู้ ระสบภัยต้องรับภำระในค่ำเสียหำยและค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ ได้รบั
ควำมเดือดร้อนในกำรดำรงชีวติ ตำมปกติ สมควรปรับปรุงจำนวนเงินเอำประกันภัยและ
เพิม่ กำรคุม้ ครองค่ำชดเชยรำยวันให้กบั ผูป้ ระสบภัยที่พกั รักษำตัวอยู่ในโรงพยำบำลหรือ
สถำนพยำบำล เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนและให้ผู้ป ระสบภัยที่ได้รบั ควำมเสียหำย
ต่อชีวติ และร่ำงกำยได้รบั ควำมคุม้ ครองเพิม่ ขึน้ จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๔๓๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ระเบียบกรมกำรประกันภัย
ว่ำด้วยวิธกี ำรยึดรถและกำรขำยทอดตลำดรถตำมมำตรำ ๓๐
แห่งพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕๕๖
เพื่อให้กำรยึดและกำรขำยทอดตลำดรถซึง่ จะต้องปฏิบตั ติ ำมประมวลกฎหมำย
วิธพี ิจำรณำควำมแพ่งโดยอนุ โลมได้เป็ นไปในแนวเดียวกัน กรมกำรประกันภัยจึงวำง
ระเบียบเพื่อปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบกรมกำรประกันภัยว่ำด้วยวิธกี ำรยึดรถและ
กำรขำยทอดตลำดตำมมำตรำ ๓๐ แห่ งพระรำชบัญ ญัติคุ้ม ครองผู้ป ระสบภัย จำกรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕”
ข้อ ๒ ในระเบียบนี้
“รถ” หมำยควำมว่ำ รถทีก่ ่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผปู้ ระสบภัยโดย
(๑) เจ้ำของรถที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยมิได้จดั ให้มกี ำรประกั นควำมเสียหำย
ตำมมำตรำ ๗ หรือมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
และเจ้ำของรถไม่ยอมจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้น ให้แก่ผู้ป ระสบภัย หรือจ่ำยค่ำเสียหำย
เบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระสบภัยไม่ครบจำนวนหรือ
(๒) ไม่มผี แู้ สดงตนเป็ นเจ้ำของรถทีก่ ่อให้เกิดควำมเสียหำย และรถนัน้ ไม่มกี ำร
ประกันภัยกับบริษทั
“เจ้ำของรถ” หมำยควำมว่ำ ผู้ซ่งึ มีกรรมสิทธิในรถหรื
อผู้มสี ทิ ธิครอบครองรถ
์
์
ตำมสัญญำเช่ำซือ้ และหมำยควำมรวมถึงผูน้ ำรถทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศเข้ำมำใช้ใ น
รำชอำณำจักรเป็ นกำรชัวครำวด้
่
วย
“กองทุน” หมำยควำมว่ำ กองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย
“ยึด” หมำยควำมว่ำ กำรกระทำใด ๆ ต่อรถทีจ่ ะถูกยึดตำมระเบียบนี้เพื่อให้รถนัน้
เข้ำมำอยู่ในควำมควบคุมดูแลหรือครอบครองของอธิบดีหรือนำยทะเบียน
“อธิบดี” หมำยควำมว่ำ อธิบดีกรมกำรประกันภัย
“นำยทะเบียน” หมำยควำมว่ำ ผู้ซ่งึ อธิบดีมอบหมำยให้เป็ นนำยทะเบียนโดย
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

๕๖ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๖๖ ง/หน้ำ ๑๘/๑๘ สิงหำคม ๒๕๔๑

๔๓๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน
หมวดที่ ๑
กำรยึดรถ
ส่วนที่ ๑
วิธกี ำรยึดรถ

ข้อ ๓ ผูม้ อี ำนำจออกประกำศยึดรถและขำยทอดตลำดรถได้แก่
(๑) อธิบดี สำหรับท้องทีท่ วรำชอำณำจั
ั่
กร
(๒) นำยทะเบียน สำหรับท้องทีใ่ นควำมรับผิดชอบของตน
ข้อ ๔ ประกำศยึดรถ และขำยทอดตลำดรถให้ใช้ตำมแบบแนบท้ำยระเบียบนี้
ข้อ ๕ รถที่ น ำยทะเบี ย นจะท ำกำรยึด ต้ อ งเป็ นรถที่มิ ไ ด้ มีก ำรยึด ไว้ ต ำม
กฎหมำยอื่นอยู่ก่อนแล้ว
ข้อ ๖ ก่อ นออกไปท ำกำรยึด ให้น ำยทะเบียนตรวจสอบและท ำควำมเข้ำใจ
ให้แน่ ชดั ว่ำจะต้องยึด รถอะไรของใคร พร้อมทัง้ นำประกำศยึดรถไปด้วยเพื่อ ปิ ดไว้ ณ
รถคันทีจ่ ะยึด
ข้อ ๗ ให้น ำยทะเบีย นกระทำกำรยึด รถในระหว่ ำ งพระอำทิต ย์ข ึ้น และ
พระอำทิตย์ตกในวันท ำกำรงำนปกติ เว้นแต่ กรณี มีเหตุ ฉุกเฉินโดยได้รบั อนุ ญ ำตจำก
อธิบดี
ข้อ ๘ ก่อนกระทำกำรยึดรถ ให้นำยทะเบียนแสดงคำสัง่ ยึดรถต่ อเจ้ำของรถ
หรือบุคคลทีร่ ะบุไว้ในคำสังยึ
่ ดรถ ถ้ำไม่ปรำกฏตัวบุคคลดังกล่ำวให้แสดงต่อบุคคลทีอ่ ยู่ใน
สถำนทีน่ นั ้
ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในกำรยึดรถ หำกมีควำมจำเป็ นให้นำยทะเบียนมีอำนำจ
กระทำกำรใด ๆ ตำมสมควร ทีจ่ ะเปิ ดกุญแจรถ
ข้อ ๑๐ ในกำรยึด รถรำยใดถ้ ำ มีผู้ข ดั ขวำง ให้ น ำยทะเบีย นชี้แ จงว่ ำ กล่ ำ ว
แต่ โ ดยดี ก่ อ น ถ้ ำ ผู้ นั ้น ยัง ขัด ขวำงอยู่ อี ก ให้ น ำยทะเบี ย นขอควำมช่ ว ยเหลื อ จำก
เจ้ำพนักงำนตำรวจเพื่อดำเนินกำรยึดรถจนได้
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ข้อ ๑๑ เมื่อกระทำกำรยึดรถเสร็จแล้ว ให้นำยทะเบียนปิ ดประกำศยึดรถไว้ ณ
รถคันทีย่ ดึ นัน้
ข้อ ๑๒ เมื่อได้กระทำกำรยึดรถคันใดแล้ว ให้แจ้งกำรยึดรถนัน้ ให้เจ้ำของรถทรำบ
และถ้ำหำกรถที่ยดึ มีผู้ถือกรรมสิทธิร่์ วมให้แจ้งกำรยึดให้ผู้ถือกรรมสิทธิร่์ วมทรำบด้วย
รวมทัง้ ให้แจ้งไปยังนำยทะเบียนแห่งรถแต่ละประเภททีไ่ ด้ยดึ ไว้ดว้ ย
ถ้ำไม่สำมำรถแจ้งไปยังเจ้ำของรถตำมควำมในวรรคหนึ่งได้ ให้ปิ ดประกำศแจ้ง
กำรยึดไว้ ณ สถำนทีท่ เ่ี ก็บรักษำรถทีถ่ ูกยึด และทีท่ ำกำรของนำยทะเบียนซึง่ ได้ยดึ รถนัน้ ไว้
ข้อ ๑๓ ให้นำยทะเบียนทำบัญชีรถที่ยดึ โดยแสดงรำยละเอียด เช่น ประเภท
ขนำด ทะเบียน สภำพและรำคำประมำณของรถ ตำมแบบแนบท้ำยระเบียบนี้ และส่งสำเนำ
ให้อธิบดีทรำบ
ข้อ ๑๔ กำรประมำณรำคำรถให้ประมำณตำมรำคำซื้อขำยในท้องตลำดตำม
สภำพควำมเก่ำใหม่ หรือตำมสภำพควำมเป็ นจริงในขณะยึดรถนัน้
ส่วนที่ ๒
วิธกี ำรรักษำรถทีย่ ดึ
ข้อ ๑๕ รถทีย่ ดึ ไว้แล้วให้นำมำเก็บรักษำไว้ทก่ี รมกำรประกันภัย หรือทีท่ ำกำร
ของนำยทะเบียนทีย่ ดึ รถนัน้ ไว้ แล้วแต่กรณี แต่ถ้ำจะเป็ นกำรลำบำกต่อกำรขนย้ำยหรือ
กำรเก็บรักษำให้มอบแก่บุคคลทีส่ มควรดูแลรักษำไว้
ในกำรที่จะให้มีผู้ดูแลรักษำรถนัน้ ให้อยู่ในดุลพินิจของนำยทะเบียนที่จะเช่ำ
สถำนทีเ่ ก็บรักษำและจะจ้ำงคนเฝ้ ำรถนัน้ ไว้ดว้ ยก็ได้
ข้อ ๑๖ กำรเช่ำสถำนที่เก็บ รักษำรถก็ดี กำรจ้ำงบุ คคลดูแลรักษำรถไม่ ว่ำมี
ค่ำตอบแทนหรือไม่มคี ่ำตอบแทนก็ดี ให้ทำหนังสือสัญญำกับนำยทะเบียน
เมื่อมีกำรขำยรถหรือย้ำยรถไปเก็บไว้ทอ่ี ่นื หรือถอนกำรยึดรถ ให้นำยทะเบียน
บอกเลิกสัญญำนัน้ เสีย
ข้อ ๑๗ ให้นำยทะเบียนจดไว้ในรำยงำนกำรยึดรถโดยชัดแจ้งว่ำได้จดั กำรเก็บ
รักษำรถนัน้ อย่ำงไรและต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรยึดรถ ค่ำเช่ำสถำนที่เก็บ รักษำรถและ
ค่ำจ้ำงดูแลรักษำรถเท่ำใด
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ข้อ ๑๘ ถ้ำนำยทะเบียนจ้ำงบุคคลดูแลรักษำรถ ให้มกี ำรตรวจตรำอีกชัน้ หนึ่ง
เมื่อปรำกฏว่ำผูด้ แู ลรักษำรถละเลยต่อหน้ำที่ ไม่ปฏิบตั ติ ำมข้อสัญญำ ให้นำยทะเบียนสัง่
ปรับตำมข้อสัญญำทุกครัง้ ที่ตรวจพบ เบี้ยปรับในกรณีเช่นนี้ให้ถือเป็ นเงินทีร่ วบรวมได้
ในกำรยึดรถ
ข้อ ๑๙ ให้นำยทะเบียนยึดรถไว้จนกว่ำเจ้ำของรถจะได้จ่ำยค่ำเสียหำยเบือ้ งต้น
ให้แก่ผู้ประสบภัยจนครบจำนวน หรือจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นคืนกองทุนภำยในเจ็ดวัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำสังจำกนำยทะเบี
่
ยน
อนึ่ง หำกมีกำรยึดรถนัน้ ไว้ตำมกฎหมำยอื่นอยู่ก่อนแล้ว ให้นำยทะเบียนแจ้งให้
อธิบ ดีท รำบ เพื่อ กรมกำรประกัน ภัย จะได้ข อเข้ำ เฉลี่ย ในทรัพ ย์นั น้ หำกมีก ำรขำย
ทอดตลำด
หมวดที่ ๒
กำรขำยทอดตลำด
ส่วนที่ ๑
กำรแจ้งเจ้ำของรถ
ข้อ ๒๐ ก่อนขำยทอดตลำด ให้นำยทะเบียนมีคำสังไปยั
่ งเจ้ำของรถให้ทำกำร
จ่ำยค่ำเสียหำยเบือ้ งต้นที่สำนักงำนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ให้แก่ผปู้ ระสบภัยไปนัน้
คืนให้แก่กองทุน พร้อมเงินเพิม่ ในอัตรำร้อยละยีส่ บิ ของจำนวนค่ำเสียหำยเบือ้ งต้นทีจ่ ่ำย
จำกกองทุน ทัง้ นี้ ภำยในเจ็ดวันนับจำกวันได้รบั คำสังจำกนำยทะเบี
่
ยน
กรณี ท่ีไ ม่ ป รำกฏตัว เจ้ำ ของรถที่ก่ อ ให้ เกิด ควำมเสีย หำย ให้ น ำยทะเบีย น
ประกำศหำตัวเจ้ำของรถโดยปิ ดประกำศไว้ ณ ที่ทำกำรของนำยทะเบียนซึ่งได้ยดึ รถ
ที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยไว้ และประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันที่จำหน่ ำยในท้องถิ่น
ทีเ่ กิดเหตุอย่ำงน้อยสองวันติดต่อกัน
ข้อ ๒๑ ในกรณี ท่เี จ้ำของรถไม่จ่ำยเงินค่ำเสียหำยเบื้องต้ นคืนกองทุนพร้อม
เงินเพิม่ ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง หรือกรณีทเ่ี จ้ำของรถไม่ปรำกฏตัว
ต่ อ นำยทะเบี ย นซึ่ ง ได้ ยึ ด รถนั ้น ไว้ ภ ำยในสำมสิบ วัน นั บ แต่ ว ัน แรกที่ ป ระกำศใน
หนังสือพิมพ์ตำมข้อ ๑๙ วรรคสอง ให้นำยทะเบียนนำรถนัน้ ออกขำยทอดตลำดได้
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ส่วนที่ ๒
กำรขออนุญำตขำยทอดตลำด
ข้อ ๒๒ ให้นำยทะเบียนทำรำยงำนเพื่อขออนุ ญำตต่ออธิบดีในกำรออกคำสัง่
ขำยทอดตลำดเสียก่อนพร้อมทัง้ ประกำศขำยทอดตลอดและหลักฐำนต่ำงๆ เกีย่ วกับกำร
ยึดรถไปด้วย
ข้อ ๒๓ เมื่ออธิบดีได้สงเป็
ั ่ นประกำรใดแล้วให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
(๑) ในกรณีทอ่ี ธิบดีอนุญำต
(ก) กำรประกำศขำยทอดตลำดรถ ให้จดั ประกำศส่งขำยทอดตลำดรถแก่
เจ้ำของรถพร้อมทัง้ ปิ ดประกำศไว้โดยเปิ ดเผย ณ สถำนทีร่ ำชกำรหรือชุมชนอันควรจะ
ปิ ด ได้ก่อนวัน ขำยไม่น้ อยกว่ำสำมวัน หรืออำจโฆษณำในหนังสือพิมพ์รำยวัน ฉบับ ที่
แพร่หลำยหรือทำงวิทยุกระจำยเสียงก่อนวันขำยทอดตลำดก็ได้
(ข) กำรกำหนดวันขำยทอดตลำดรถ โดยปกติให้กำหนดไม่น้อยกว่ำยีส่ บิ วัน
และไม่เกินสองเดือน ทัง้ นี้ ให้นบั ตัง้ แต่วนั ที่ลงประกำศขำยทอดตลำดรถเป็ นต้นไป
(๒) ในกรณีทอ่ี ธิบดีไม่อนุ ญำต ให้อธิบดีสงกำรตำมที
ั่
เ่ ห็นสมควรหรือออกคำสัง่
ถอนกำรยึดรถนัน้ แล้วแต่กรณี หำกสังถอนกำรยึ
่
ดรถให้ นำยทะเบียนจัดกำรคืนรถไป
โดยเร็ว
ส่วนที่ ๓
วิธกี ำรขำยทอดตลำด
ข้ อ ๒๔ ก่ อ นเริ่ม ต้ น ขำยทอดตลำด ให้ อ่ ำ นประกำศขำยท อดตลำดรถ
ณ สถำนทีข่ ำยโดยเปิ ดเผย
ข้อ ๒๕ ให้ทำกำรขำยโดยเปิ ดเผย
ข้อ ๒๖ นำยทะเบียนเป็ นผูท้ ำกำรขำยทอดตลำด หรือตัวแทนโดยตนเองหรือ
จะใช้ผหู้ นึ่งผูใ้ ดเข้ำสูร้ ำคำในกำรขำยทอดตลำดรถทีต่ นเป็ นผูท้ ำกำรขำยทอดตลำดไม่ได้
เว้นแต่จะได้แถลงโดยเฉพำะในคำโฆษณำว่ำจะเข้ำสูร้ ำคำด้วย
ข้อ ๒๗ เมื่อประกำศขำยทอดตลำดไปแล้วอำจเลื่อนหรืองดกำรขำยทอดตลำด
ก็ได้
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ข้อ ๒๘ กำรขำยทอดตลำดย่อมสมบูรณ์เมื่อนำยทะเบียนผู้ทำกำรขำยทอดตลำด
แสดงควำมตกลงด้วยเคำะไม้ หรือกิรยิ ำอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมจำรีตประเพณีในกำร
ขำยทอดตลำด ถ้ำยังมิได้แสดงเช่นนัน้ อยู่ตรำบใด ผูส้ รู้ ำคำจะถอนคำสูร้ ำคำของตนเสียก็ได้
ข้อ ๒๙ ถ้ำผูส้ รู้ ำคำถอนค่ำสูร้ ำคำของตนเสียก่อนที่นำยทะเบียนผูท้ ำกำรขำย
ทอดตลำดเคำะไม้ หรือด้วยกิรยิ ำอื่นตำมทีก่ ล่ำวในข้อ ๒๘ ให้นำยทะเบียนตัง้ ต้นร้องขำยใหม่
ข้อ ๓๐ ให้นำยทะเบียนร้องขำนจำนวนเงินที่มผี ู้สรู้ ำคำครัง้ ที่หนึ่ง ๓ - ๔ หน
ถ้ำไม่มผี สู้ รู้ ำคำสูงขึน้ ไปให้เปลีย่ นร้องขำนเป็ นครัง้ ทีส่ องอีก ๓ - ๔ หน เมื่อไม่มผี สู้ รู้ ำคำ
สูงกว่ำนัน้ และได้รำคำพอสมควรก็ให้ลงคำ “สำม” พร้อมกับเคำะไม้ แต่ถ้ำก่อนเคำะไม่มี
ผูส้ รู้ ำคำสูงขึน้ อีกก็ให้รอ้ งขำนรำคำนัน้ ตัง้ ต้นใหม่ตำมลำดับดังกล่ำวแล้ว
ข้อ ๓๑ กำรขำยทอดตลำด ตำมปกติเมื่อนำยทะเบียนผูข้ ำยเคำะไม้ตกลงขำยแล้ว
ผูซ้ อ้ื ต้องชำระเงินทันที เว้นแต่รถทีม่ รี ำคำตัง้ แต่สองหมื่นบำทขึน้ ไปนำยทะเบียนอำจผ่อนผัน
ให้ผู้ซ้อื วำงเงินมัดจำไม่เกินร้อยละยี่สบิ ห้ำของรำคำซื้อและทำสัญญำใช้เงินที่ค้ำงชำระ
ภำยในเวลำไม่เกินสิบห้ำวันก็ได้ เมื่อได้ชำระเงินครบถ้วนแล้วจึงให้โอนมอบรถนัน้ แก่
ผูซ้ อ้ื ไป
หำกรถที่ขำยมีรำคำสูงมำกหรือมีเหตุ ผลพิเศษประกำรอื่น นำยทะเบีย นอำจ
ขยำยกำหนดเวลำชำระเงินดังกล่ำวข้ำงต้นได้ตำมทีเ่ ห็นสมควร
ในกรณี ท่ี น ำยทะเบีย นมีเหตุ ส งสัย ว่ ำ ผู้ ใ ดจะไม่ สู้ร ำคำโดยสุ จ ริต ก็ดี หรือ
ไม่สำมำรถจะชำระรำคำได้กด็ ี ให้นำยทะเบียนสอบถำมผูน้ นั ้ เสียก่อนจึงเคำะไม้กไ็ ด้
ข้อ ๓๒ เมื่อใดนำยทะเบียนผูท้ ำกำรขำยทอดตลำดเห็นว่ำรำคำซึง่ มีผูส้ สู้ งู สุดนัน้
ยังไม่เพียงพอ นำยทะเบียนอำจถอนรถจำกกำรขำยทอดตลำดได้
ข้อ ๓๓ ถ้ำผู้ซ้อื ไม่ชำระเงินหรือไม่วำงเงินมัดจำตำมสัญญำ ให้นำยทะเบียน
น ำรถนั น้ ออกขำยทอดตลำดซ้ ำ อีก และแจ้ง ให้ผู้ซ้ือ ทรำบก ำหนด วัน เวลำขำยด้ว ย
ได้เงินเท่ำใดเมื่อหักค่ำ ใช้จ่ำยในกำรยึดและกำรขำยทอดตลำดและค่ำเสียหำยเบื้องต้น
พร้อมเงินเพิม่ แล้วยังไม่คุ้มรำคำขำยทอดตลำดครัง้ ก่อน ให้จดั กำรเรียกร้องให้ผซู้ ้อื เดิม
ชำระส่วนทีข่ ำดนัน้
ข้อ ๓๔ เงินมัดจำทีไ่ ด้รบั ไว้จำกกำรขำยทอดตลำด ให้ถือว่ำเป็ นเงินส่วนหนึ่ง
จำกกำรขำยทอดตลำดรถของเจ้ำของรถย่อมนำไปชำระเป็ นค่ำใช้จ่ำยและค่ำเสียหำย

๔๓๙
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ถนน

เบือ้ งต้นพร้อมเงินเพิม่ รวมทัง้ ค่ำภำษี และค่ำธรรมเนียมอื่น (ถ้ำมี) ตำมข้อ ๓๕ ได้ทนั ที
และ
(ก) หำกเงินมัดจำมีจำนวนมำกพอ เมื่อหักแล้วมีเงินเหลือให้คนื แก่เจ้ำของรถไป
พร้อมรถทีน่ ำออกขำยทอดตลำดด้วย
(ข) หำกเงินมัดจำมีจำนวนไม่คุ้ม เมื่อขำยรถได้ให้นำเงินที่ขำยได้ชำระในส่วน
ทีย่ งั ค้ำงอยู่ให้หมดสิน้ ไป ถ้ำมีเงินเหลือให้คนื แก่เจ้ำของรถ
ข้อ ๓๕ เงินที่ได้จำกกำรขำยทอดตลำดให้หกั เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรยึดและกำร
ขำยทอดตลำดและจ่ำยเป็ นค่ำเสียหำยเบื้องต้นคืนให้แก่กองทุนพร้อมเงินเพิม่ รวมทัง้
ค่ำภำษีและค่ำธรรมเนียมอื่น (ถ้ำมี) ถ้ำมีเงินเหลือเท่ำใดให้คนื แก่เจ้ำของรถ
ในกรณี ท่ีไม่ มีผู้ แ สดงตนเป็ นเจ้ำ ของรถ ให้ น ำยทะเบีย นส่ ง เงิน ที่เหลือ นั น้
ต่ออธิบดีเพื่อเก็บรักษำไว้ทก่ี รมกำรประกันภัย
ข้อ ๓๖ ให้นำยทะเบียนผู้ทำกำรขำยทอดตลำดบันทึกเหตุกำรณ์ อนั เกี่ยวกับ
กำรขำยทอดตลำดรถทีไ่ ด้ประมำณรำคำไว้ตงั ้ แต่หำ้ พันบำทขึน้ ไปทุกครำวดังนี้
(ก) ในกำรสูร้ ำคำ มีผใู้ ดให้รำคำสูงสุดเท่ำใดและรำคำลำดับรองลงมำอีกสองรำคำ
ถ้ำมี
(ข) นำยทะเบียนผูท้ ำกำรขำยทอดตลำดต้องลง ชื่อ วัน เดือน ปี กำกับไว้
ข้อ ๓๗ ถ้ำขำยรถทีม่ รี ำคำตัง้ แต่สองหมื่นบำทขึน้ ไป ให้นำยทะเบียนผูท้ ำกำร
ขำยทอดตลำดบันทึกไว้ในสมุดขำยทอดตลำดทุกครัง้ ดังนี้
(ก) จำนวนบุคคลซึง่ มำฟั งกำรขำยทอดตลำดและสูร้ ำคำ
(ข) ในกำรสูร้ ำคำ มีผใู้ ดให้รำคำสูงสุดเท่ำใดและรำคำลำดับรองลงมำอีกสองรำคำ
ถ้ำมี
(ค) นำยทะเบียนผูท้ ำกำรขำยทอดตลำดให้ขำยได้หรือไม่ เพรำะเหตุใด
(ง) นำยทะเบียนผูท้ ำกำรขำยทอดตลำดต้องลงชื่อ วัน เดือน ปี กำกับไว้ดว้ ย
ข้อ ๓๘ กำรขำยทอดตลำดรถที่มจี ำนำติด ให้นำยทะเบียนมีหนังสือสอบถำม
ผู้ร บั จำนำก่อ นว่ำจะให้ข ำยอย่ำ งบังคับ จำนำหรือจำนำติด ไป ถ้ำผู้รบั จำนำไม่แจ้งให้
นำยทะเบียนทรำบภำยในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแล้วก็ให้ขำยอย่ำงจำนำติดไป
ข้อ ๓๙ กำรขำยอย่ำงบังคับจำนำ ให้นำยทะเบียนดำเนินกำรขำยอย่ำงกำรขำยรถ
ธรรมดำโดยไม่คำนึงถึงกำรจำนำ

๔๔๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ข้อ ๔๐ กำรขำยรถอย่ำงกำรจำนำติดไป ให้ประกำศแสดงชื่อผูร้ บั จำนำพร้อมทัง้
ต้นเงินและดอกเบีย้ ทีย่ งั ค้ำงชำระจนถึงวันขำย และข้อควำมว่ำผูใ้ ดซือ้ รถนัน้ ต้องรับภำระ
จำนำติดไปด้วยโดยชัดเจน
ข้อ ๔๑ สถำนที่ทำกำรขำยทอดตลำดรถ ให้ขำย ณ กรมกำรประกันภัยหรือที่
ทำกำรของนำยทะเบีย นที่ย ึด รถ หรือ สถำนที่อ่ืน ที่น ำยทะเบีย นกำหนด เว้น แต่ จ ะ
ไม่ สะดวกในกำรขนย้ำยรถหรือด้วยเหตุอ่นื จึงให้ขำย ณ สถำนทีท่ เ่ี ก็บรักษำรถนัน้
หมวดที่ ๓
กำรโอนกรรมสิทธิ ์
ข้อ ๔๒ เมื่อมีกำรขำยทอดตลำดรถให้แก่ผซู้ อ้ื และได้ชำระเงินทีข่ ำยครบถ้วน
ตำมสัญญำแล้วกรรมสิทธิย่์ อมโอนไปยังผูซ้ อ้ื ตัง้ แต่ขณะทีส่ ญ
ั ญำซือ้ ขำยได้สำเร็จบริบรู ณ์
และให้นำยทะเบียนเสนอเรื่องให้อธิบดีเพื่อแจ้งพนักงำนเจ้ำหน้ำทีซ่ ่งึ รับจดทะเบียนรถนัน้
จัดกำรแก้ทะเบียนให้ดว้ ย
ข้อ ๔๓ นำยทะเบีย นผู้ท ำกำรขำยทอดตลำดต้ อ งส่ งมอบทรัพ ย์สิน ที่ข ำย
ทอดตลำดให้ ไปอยู่ ในควำมครอบครองของผู้ซ้ือ ตำมมำตรำ ๔๖๑ และ ๔๖๒ แห่ ง
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
ข้อ ๔๔ ให้ใช้ระเบียบนี้ตงั ้ แต่วนั ที่ ๕ เมษำยน ๒๕๓๖ เป็ นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๒๔ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๓๖
สนิท วรปั ญญำ
อธิบดีกรมกำรประกันภัย

๔๔๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ระเบียบกรมกำรประกันภัย
ว่ำด้วยกำรกำหนดรำคำควำมเสียหำยของเครื่องหมำยแสดงว่ำ
มีกำรประกันควำมเสียหำยสำหรับผูป้ ระสบภัยจำกรถ
พ.ศ. ๒๕๔๒๕๗
ด้ ว ยปรำกฏว่ ำ เครื่อ งหมำยแสดงว่ ำ มี ก ำรประกัน ค วำมเสี ย หำยส ำหรับ
ผู ้ป ระสบภัย จำกรถตำมพระรำชบัญ ญัต ิคุ ้ม ครองผู ้ป ระสบภัย จำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ที่น ำยทะเบีย นได้จ ดั ทำ และส่ง มอบแก่บ ริษัท เพื่อ ส่ง มอบแก่เ จ้ำ ของรถที่ไ ด้จ ดั ให้มี
กำรประกันควำมเสียหำยกับบริษทั ได้เกิดกำรชำรุด หรือสูญหำยในปริมำณทีค่ ่อนข้ำงสูง
อัน เป็ นเหตุ ให้ ก องทุ น ทดแทนผู้ป ระสบภัย จำกรถ ต้ อ งรับ ภำระค่ ำ ใช้จ่ ำ ยที่เพิ่ม ขึ้น
โดยไม่จำเป็ น
อำศัย อำนำจตำมควำมในข้อ ๙ วรรคสำม แห่งระเบีย บกรมกำรประกัน ภัย
ว่ำ ด้ว ยกำรเบิก จ่ ำ ย เก็บ รัก ษำ และกำรจัด กำรกองทุ น เพื่อ บริห ำรงำนของกองทุ น
ทดแทนผู้ ป ระสบภั ย จำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวัน ที่ ๔ พฤศจิก ำยน ๒๕๓๕ อธิบ ดี
กรมกำรประกันภัย จึงออกระเบียบ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบกรมกำรประกันภัย ว่ำด้วยกำรกำหนดรำคำ
ควำมเสียหำยของเครื่องหมำยแสดงว่ำมีกำรประกันควำมเสียหำยสำหรับผู้ประสบภัย
จำกรถ พ.ศ. ๒๕๔๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“เครื่องหมำย” หมำยควำมว่ำ เครื่องหมำยแสดงว่ำมีกำรประกันควำมเสียหำย
สำหรับผูป้ ระสบภัยจำกรถ ตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
“ช ำรุ ด ” หมำยควำมว่ ำ กำรฉี ก ขำด กำรเปรอะเปื้ อน หรือ กำรลบเลือ น
ในสำระสำคัญ จนอยู่ในสภำพใช้กำรไม่ได้
“สูญหำย” หมำยควำมว่ำ กำรทีเ่ ครื่องหมำยหำยไป หรือไม่ทรำบว่ำอยู่ ณ ทีใ่ ด

๕๗ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๐ ง/หน้ำ ๕๓/๑๑ มีนำคม ๒๕๔๒

๔๔๒
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“เครื่องหมำยแทน” หมำยควำมว่ำ เครื่องหมำยแสดงว่ ำมีก ำรประกัน ควำม
เสีย หำยสำหรับ ผู้ป ระสบภัย จำกรถ ที่น ำยทะเบียนออกให้ใหม่ แ ทนเครื่อ งหมำยเดิม
ทีช่ ำรุด หรือสูญหำย
ข้อ ๔ ก่อนกำรดำเนินกำร เพื่อออกเครื่องหมำยแทนเครื่องหมำยทีช่ ำรุดหรือ
เครื่องหมำยทีส่ ญ
ู หำย ตำมระเบียบกรมกำรประกันภัย ว่ำด้วยกำรออกเครื่องหมำยแทน
เครื่องหมำยเดิมที่ชำรุด หรือสูญหำย พ.ศ. ๒๕๔๒ เจ้ำของรถจะต้องชำระค่ำเสีย หำย
เครื่อ งหมำยฉบับ เดิม ให้ แ ก่ ก องทุ น ทดแทนผู้ป ระสบภัย จำกรถ ในอั ต รำ ๒๐ บำท
ต่อเครื่องหมำยทีช่ ำรุด หรือเครื่องหมำยทีส่ ญ
ู หำย ๑ ฉบับ
ข้อ ๕ ในกรณีเครื่องหมำยทีน่ ำยทะเบียนส่งมอบให้แก่บริษทั และบริษทั ทำให้
เกิด กำรช ำรุด หรือสูญ หำย ก่ อนที่จ ะมีกำรรับ ประกัน ภัย และเป็ น เหตุ ให้บ ริษัท ส่งคืน
เครื่องหมำยทีช่ ำรุด หรือไม่สำมำรถส่งคืนเครื่องหมำยที่สญ
ู หำย แก่กรมกำรประกันภัย
เมื่อสิน้ กำหนดระยะเวลำทีต่ ้องส่งคืน บริษทั จะต้องชดใช้ค่ำเสียหำยสำหรับเครื่องหมำย
ที่ชำรุด หรือสูญหำยนัน้ ให้แก่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจำกรถ กรมกำรประกันภัย
ในอัตรำ ๒๐ บำท ต่อเครื่องหมำยทีช่ ำรุด หรือเครื่องหมำยทีส่ ญ
ู หำย ๑ ฉบับ
ข้อ ๖ ในกำรรับชำระค่ำเสียหำยตำมข้อ ๔ และข้อ ๕ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ ำที่
ออกใบเสร็จรับเงิน ในนำมกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจำกรถ และเงินดังกล่ำวให้นำส่ง
เป็ น รำยได้อ่ืน ๆ ของกองทุ น ทดแทนผู้ป ระสบภัย จำกรถ ตำมมำตรำ ๓๓ (๘) แห่ ง
พระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๗ ให้ผอู้ ำนวยกำรสำนักนำยทะเบียนคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ กรมกำร
ประกันภัยรักษำกำรตำมระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ ๑๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๔๒
บรรพต หงษ์ทอง
อธิบดีกรมกำรประกันภัย

๔๔๓
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ระเบียบกรมกำรประกันภัย
ว่ำด้วยกำรออกเครื่องหมำยแทนเครื่องหมำยเดิมทีช่ ำรุดหรือสูญหำย
พ.ศ. ๒๕๔๒๕๘
ด้วยกำรปฏิบตั เิ กี่ยวกับกำรออกเครื่องหมำยแทนเครื่องหมำยเดิมที่ชำรุดหรือ
สูญหำยได้ประกำศมำตัง้ แต่ปี ๒๕๓๖ จึงเห็นเป็ นกำรสมควรทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมระเบียบ
กรมกำรประกันภัยว่ำด้วยกำรออกเครื่องหมำยแทนเครื่องหมำยเดิมทีช่ ำรุดหรือสูญหำย
ให้ เหมำะสมกับ สภำวกำรณ์ ปั จ จุ บ ัน อธิบ ดีก รมกำรประกัน ภั ย จึง ออกระเบีย บไว้
ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรีย กว่ ำ “ระเบี ย บกรมกำรประกัน ภั ย ว่ ำ ด้ ว ยกำรออก
เครื่องหมำยแทนเครื่องหมำยเดิมทีช่ ำรุดหรือสูญหำย พ.ศ. ๒๕๔๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบกรมกำรประกันภัย ว่ำด้วยกำรออกเครื่องหมำยแทน
เครื่องหมำยเดิมทีช่ ำรุดหรือสูญหำย พ.ศ. ๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๓๖ และ
ระเบียบกรมกำรประกันภัย ว่ำด้วยกำรออกเครื่องหมำยแทนเครื่องหมำยเดิมทีช่ ำรุดหรือ
สูญหำย และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๓๘
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“เครื่องหมำย” หมำยควำมว่ำ เครื่องหมำยแสดงว่ำมีกำรประกันควำมเสียหำย
สำหรับผูป้ ระสบภัยจำกรถ ตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
“ช ำรุ ด ” หมำยควำมว่ ำ กำรฉี ก ขำด กำรเปรอะเปื้ อนหรื อ กำรลบเลื อ น
ในสำระสำคัญจนอยู่ในสภำพทีใ่ ช้กำรไม่ได้
“สูญหำย” หมำยควำมว่ำ กำรทีเ่ ครื่องหมำยหำยไป หรือไม่ทรำบว่ำอยู่ ณ ทีใ่ ด
“เครื่องหมำยแทน” หมำยควำมว่ำ เครื่องหมำยแสดงว่ ำมีก ำรประกัน ควำม
เสีย หำยสำหรับ ผู้ป ระสบภัย จำกรถ ที่น ำยทะเบียนออกให้ใหม่ แ ทนเครื่อ งหมำยเดิม
ทีช่ ำรุดหรือสูญหำย
“ตำรำงกรมธรรม์” หมำยควำมว่ำ ตำรำงกรมธรรม์คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ
และใบเสร็จรับเงิน หรือตำรำงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
๕๘ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๐ ง/หน้ำ ๕๖/๑๑ มีนำคม ๒๕๔๒

๔๔๔
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“นำยทะเบีย น” หมำยควำมว่ ำ อธิบ ดีก รมกำรประกัน ภัย หรือ ผู้ ซ่ึง อธิบ ดี
กรมกำรประกันภัยมอบหมำยโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
ข้อ ๕ กำรออกเครื่องหมำยแทน จะกระทำได้ในเฉพำะกรณีเครื่องหมำยชำรุด
หรือเครื่องหมำยสูญหำย เท่ำนัน้
ข้อ ๖ กำรออกเครื่องหมำยแทน จะออกให้เฉพำะเจ้ำของรถ ผู้เอำประกันภัย
หรือ ผู้ท่ีไ ด้ร ับ มอบหมำย โดยยื่น ค ำขอต่ อ นำยทะเบีย นตำมหลัก เกณฑ์ ท่ีก ำหนดใน
ระเบียบกรมกำรประกันภัยเท่ ำนัน้ และกำรยื่นคำขอในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้ย่นื ที่
สำนัก นำยทะเบีย นคุ้ม ครองผู้ป ระสบภัย จำกรถ กรมกำรประกัน ภัย หรือ สำนั ก งำน
คุ้ม ครองผู้เอำประกัน ภัยเขต ทัง้ ๔ เขต ในส่วนภู มิภำคให้ย่นื ที่สำนักงำนประกัน ภัย
จังหวัดทุกจังหวัด
ข้อ ๗ กำรขอรับเครื่องหมำยแทนให้ย่นื หลักฐำนประกอบดังนี้
๑) ภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชนพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือหลักฐำน
อย่ำงอื่นทีใ่ ช้แทนบัตรประจำตัวประชำชน
๒) ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย หรือสำเนำภำพถ่ำยที่แสดงว่ำมีกำรประกันภัย
ตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
๓) กรณีท่เี ครื่องหมำยชำรุดเสียหำย ให้นำเครื่ องหมำยเดิมมำแสดงประกอบ
หรือ ในกรณี ท่ีเครื่อ งหมำยสูญ หำย ให้น ำสำเนำหลัก ฐำนกำรแจ้งควำมต่ อ พนั ก งำน
สอบสวนมำแสดงประกอบ
๔) ในกรณีมอบอำนำจให้ผอู้ ่นื มำกระทำกำรแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนำจ
จำกผูเ้ อำประกันภัย และกรณีผเู้ อำประกันภัยเป็ นนิตบิ ุคคลให้ใช้ภำพถ่ำยหนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียนของบริษัทพร้อมรับรองสำเนำถูกต้องและประทับตรำสำคัญของบริษัท
และภำพถ่ ำยบัต รประจ ำตัว ประชำชนของผู้ม อบอ ำนำจ และผู้ร ับ มอบอ ำนำจ หรือ
หลักฐำนอย่ำงอื่นทีใ่ ช้แทนบัตรประจำตัวประชำชน
ข้อ ๘ ขัน้ ตอนกำรออกเครื่องหมำย
๑) ตรวจสอบหลักฐำนให้ถูกต้อง
๒) ลงรำยกำรในเครื่องหมำยและต้น ขัว้ เครื่องหมำยประทับ ตรำข้อควำมว่ำ
“เครื่องหมำยแทน” ไว้ดำ้ นหน้ำของเครื่องหมำยแล้วเสนอนำยทะเบียนลงนำมกำกับ
๓) ให้ผขู้ อลงลำยมือชื่อในต้นขัว้ เครื่องหมำยพร้อมลงวันทีก่ ำกับ
๔) จ่ำยเครื่องหมำยแทนให้ผขู้ อ
๔๔๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

๕) จัดทำทะเบียนคุมกำรออกเครื่องหมำยแทน โดยต้องมีรำยกำร ดังต่อไปนี้
๕.๑) ลำดับทีแ่ ละวันทีย่ ่นื คำขอ
๕.๒) เลขทะเบียนรถ หรือเลขตัวถัง หรือเลขเครื่องรถยนต์
๕.๓) บริษทั ทีร่ บั ประกันภัย และเลขทีก่ รมธรรม์
๕.๔) วันเริม่ ต้นและวันสิน้ สุดควำมคุม้ ครอง
๕.๕) เลขทีเ่ ครื่องหมำยเดิม
๕.๖) เลขทีเ่ ครื่องหมำยแทน
ข้อ ๙ ให้ ส่ ง รำยงำนกำรออกเครื่อ งหมำยแทนที่ มี ข้อ ควำมตำมรำยกำร
ทะเบียนคุม ในข้อ ๗ (๕) ให้สำนักนำยทะเบียนคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถเป็ นรำยเดือน
ภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วนั สิน้ เดือน ตำมแบบรำยงำนทีก่ ำหนดไว้ทำ้ ยระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ ให้ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก นำยทะเบีย นคุ้ ม ครองผู้ ป ระสบ ภั ย จำกรถ
รักษำกำรตำมระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ ๑๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๔๒
บรรพต หงษ์ทอง
อธิบดีกรมกำรประกันภัย

๔๔๖

แบบรำยงำนกำรออกเครื่องหมำยแทนเครื่องหมำยทีช่ ำรุดหรือสูญหำย
ประจำเดือน .................................................................
จังหวัด .................................................... รหัสจังหวัด .....................................
(๑)
ลำดับที่

(๒)
เครื่องหมำยเดิม
เลขที่

(๓)
สำเหตุ
ออก

(๔)
ชือ่ บริษทั
(รหัสบริษทั )

(๕)
กรมธรรม์
เลขที่

(๖)
วันทีส่ น้ิ สุด
ควำมคุม้ ครอง

(๗)
สีของ
เครื่องหมำย

(๘)
เครื่องหมำยแทน
เลขที่

(๙)
วัน/เดือน/ปี
ทีร่ บั

(๑๐)
หมำยเลข
ทะเบียนรถ

(๑๑)
หมำยเลข
เครื่องยนต์

(๑๒)
หมำยเลข
ตัวถัง
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คำสังหั
่ วหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
ที่ ๒๒/๒๕๕๘
เรื่อง มำตรกำรในกำรป้ องกันและแก้ไขปั ญหำกำรแข่งรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ในทำง
และกำรควบคุมสถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรทีเ่ ปิ ดให้บริกำรในลักษณะทีค่ ล้ำยกับ
สถำนบริกำร
โดยที่ขณะนี้ได้ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำประชำชนทัว่ ไปต่ำงได้รบั ควำมเดือดร้อน
รำคำญและได้รบั อันตรำยในกำรสัญจรไปมำจำกกรณีทม่ี กี ำรรวมตัวกันเพื่อแข่งรถยนต์
และรถจักรยำนยนต์ในทำง จึงจำเป็ นต้องกำหนดมำตรกำรเพื่อป้ องกันภัยสังคม อีกทัง้
เพื่อระงับยับยัง้ และแก้ไขปั ญ หำกำรรวมกลุ่มหรือมัว่ สุมเพื่อก่อควำมเสียหำยแก่ผู้อ่นื
นอกจำกนี้ เพื่อสร้ำงจิตสำนึกรับผิดชอบให้แก่เด็กและเยำวชน ผูป้ กครอง ผู้ทเ่ี กีย่ วข้อง
และสังคมในทุกภำคส่วน ให้ตระหนักถึงควำมปลอดภัย กำรให้ควำมคุม้ ครองกับชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ของประชำชน รวมตลอดทัง้ เป็ นกำรยับยัง้ พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของผู ้ม ีอ ำยุ
ต่ ำ กว่ำ ยี ่ส บิ ปี บ ริบ ูร ณ์ ที ่เ ข้ำ ไป ในสถำนบริก ำรหรือ สถำนประกอบกำรที ่เ ปิ ด
ให้บ ริก ำรในลัก ษณะที่คล้ำยกับสถำนบริกำร และแก้ไขปั ญ หำกำรจำหน่ ำยเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ท่ี อ ยู่ ใ นบริเ วณใกล้ เคี ย งสถำนศึ ก ษำหรือ หอพั ก ในบริเ วณใกล้ เ คี ย ง
สถำนศึกษำ และลงโทษผู้ป ระกอบกำรที่กระท ำกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย ซึ่งถือว่ ำเป็ นกำร
ดำเนินกำรเพื่อปฏิรูปและจัดระเบียบในสังคม รวมทัง้ เพื่อระงับและป้ องกันกำรกระทำ
อันเป็ นผลต่อควำมสงบเรียบร้อยของสังคม
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔๔ ของรัฐธรรมนู ญแห่งรำชอำณำจักรไทย
(ฉบับชัวครำว)
่
พุทธศักรำช ๒๕๕๗ หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ โดยควำม
เห็นชอบของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ จึงมีคำสัง่ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ห้ ำมมิให้ ผู้ ใดรวมกลุ่ มหรือมัว่ สุ มหรือจัดให้ มีกำรรวมกลุ่ มหรือมัว่ สุ ม
ในลักษณะหรือโดยพฤติกำรณ์ท่นี ่ ำจะเป็ นกำรนำไปสู่กำรแข่งรถในทำงอันเป็ นควำมผิด
และต้องรับโทษตำมกฎหมำยว่ำด้วยจรำจรทำงบก
ในกรณีทม่ี เี หตุตำมวรรคหนึ่ง ให้เจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ ำม
กฎหมำยว่ำด้วยจรำจรทำงบกหรือเจ้ำพนักงำนตำรวจ หรือเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐตำมกฎหมำยอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้องกับปั ญหำกำรแข่งรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ในทำง มีอำนำจเข้ำระงับ ยับยัง้
หรือดำเนินกำรใด ๆ เพื่อป้ องกันมิให้มีกำรกระทำดังกล่ำวได้ตำมที่เห็นสมควร อำนำจ

๔๔๘
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เช่นว่ำนี้ให้รวมถึงกำรนำรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ทส่ี งสัยว่ำจะใช้ในกำรแข่งรถในทำง
มำเก็บ รัก ษำไว้เป็ น กำรชัว่ ครำว เพื่อ กำรป้ อ งกัน หรือ รัก ษำไว้เ พื่อ ควำมปลอดภัย
สำธำรณะ จนกว่ำลักษณะหรือพฤติกำรณ์ดงั กล่ำวจะสิน้ สุดลง
ให้นำควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มำใช้บงั คับกับผูซ้ ง่ึ อยู่ในบริเวณเดียวกับ
กำรรวมกลุ่มหรือมัวสุ
่ มตำมวรรคหนึ่ง เว้นแต่ผนู้ นั ้ จะพิสจู น์ได้ว่ำตนไม่ได้มสี ่วนเกีย่ วข้อง
กับกำรแข่งรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ในทำง
กำรเก็ บ รัก ษำและกำรขอคื น รถยนต์ แ ละรถจัก รยำนยนต์ ต ำมวรรคสอง
ให้เป็ นไปตำมระเบียบทีส่ ำนักงำนตำรวจแห่งชำติกำหนด
ข้อ ๒ บิดำมำรดำหรือผูป้ กครองต้องให้กำรอุปกำระเลีย้ งดู อบรม สังสอน
่
และ
ยับยัง้ พฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กและเยำวชนที่อยู่ในควำมปกครองดูแลของตน รวมทัง้
ต้องปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดในกฎกระทรวงตำมกฎหมำยว่ำด้วยคุ้มครองเด็ก
ตลอดจนต้องไม่สนับสนุ นหรือปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยำวชนในปกครองเกิดกำร
รวมกลุ่มหรือมัวสุ
่ มเพื่อกำรแข่งรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ในทำงและให้เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ
ทีม่ อี ำนำจหน้ำที่เกีย่ วกับเรื่องดังกล่ำว ดำเนินกำรติดตำม สอดส่องให้มกี ำรดำเนินกำร
อย่ำงเคร่งครัด
ในกรณีท่พี บเด็กและเยำวชนรวมกลุ่มหรือมัวสุ
่ มตำมข้อ ๑ ให้ถอื ว่ำเป็ นควำม
รับผิดชอบของบิดำมำรดำหรือผู้ปกครองของเด็กและเยำวชน แล้วแต่กรณี และให้เป็ น
อำนำจของเจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยว่ำด้วยจรำจรทำงบก
หรือเจ้ำพนักงำนตำรวจ หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมกฎหมำยอื่ นที่เกี่ยวข้อง ที่จะแจ้ง ให้
บิดำมำรดำหรือผู้ปกครองเข้ำมำรับทรำบกำรกระทำของเด็กและเยำวชนดังกล่ำว เพื่อให้
คำแนะนำ ตักเตือน ทำทัณฑ์บน หรือวำงข้อกำหนดเพื่อป้ องกันมิให้เด็กและเยำวชน
กระทำควำมผิดอีก หรืออำจให้วำงประกันไว้เป็ นจำนวนเงินตำมสมควรแก่ฐำนำนุ รูป
แต่ จ ะเรีย กเงิน ประกัน ไว้ไ ด้ไ ม่ เกิน ระยะเวลำสองปี หำกเด็ ก และเยำวชนได้ก ระท ำ
ควำมผิดดังกล่ำวซ้ำอีก บิดำมำรดำหรือผูป้ กครองจะต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสำมเดือน
หรือ ปรับ ไม่เกิน สำมหมื่น บำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ และให้รบิ เงินประกันเป็ นของกองทุน
คุม้ ครองเด็กตำมกฎหมำยว่ำด้วยคุม้ ครองเด็ก
ข้อ ๓ ผู้ใดผลิต ครอบครอง จำหน่ ำย ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง
สภำพรถยนต์หรือรถจักรยำนยนต์ หรือกำรทำชิน้ ส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์
หรือรถจัก รยำนยนต์ หำกกระท ำกำรนัน้ ในลัก ษณะที่มีเหตุ อ ัน ควรเชื่อ ได้ว่ ำเป็ น กำร
ตระเตรียม ยุยง ส่งเสริม สนับสนุ น ชักชวน จัดให้มี จัดหำ เป็ นธุระ หรือมีส่วนเกีย่ วข้อ ง
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เพื่อนำไปสู่กำรแข่งรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ในทำง ให้ถอื ว่ำผู้นัน้ กระทำในลักษณะ
เป็ น กำรส่ง เสริม หรือ สนับ สนุ น ให้มีก ำรแข่งรถยนต์ และรถจัก รยำนยนต์ใ นทำงและ
มีควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยจรำจรทำงบก โดยต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกิน หกเดือน
หรือปรับตัง้ แต่สองพันบำทถึงสองหมื่นบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
ในกรณีท่บี ุคคลตำมวรรคหนึ่งเป็ นผู้ประกอบกิจกำรพำณิชยกิจ โรงงำน หรือ
อำคำรที่เกี่ยวกับกำรผลิต ครอบครอง จำหน่ ำย ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง
สภำพรถยนต์หรือรถจักรยำนยนต์หรือกำรทำชิ้นส่วนพิเศษหรือ อุปกรณ์สำหรับรถยนต์
หรือรถจักรยำนยนต์ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ท่รี บั ผิดชอบในกำรประกอบกิจกำรดังกล่ำว
สังปิ
่ ดกำรดำเนินกำร หรือเพิกถอนใบอนุ ญำตประกอบกิจกำรได้ทนั ทีในกรณีทม่ี กี ำรสังปิ
่ ด
กำรดำเนินกำร หรือเพิกถอนใบอนุ ญำตประกอบกำรกิจกำรนัน้ ให้คำสังปิ
่ ดกำรดำเนินกำร
หรือเพิกถอนใบอนุญำตเป็ นทีส่ ดุ
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยว่ำด้วยทะเบียนพำณิชย์ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ตำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยโรงงำน และเจ้ำ พนัก งำนสำธำรณสุข ตำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ย
กำรสำธำรณสุข มีอำนำจท ำกำรตรวจสอบกิจ กำรพำณิ ช ยกิจตำมกฎหมำยว่ำด้ว ย
ทะเบียนพำณิชย์ โรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้ วยโรงงำน และอำคำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรสำธำรณสุ ข แล้ว แต่ ก รณี มิใ ห้ มีก ำรกระท ำผิด ตำมวรรคสอง และให้ พ นั ก งำน
ฝ่ ำยปกครองหรือเจ้ำพนักงำนตำรวจและพนักงำนเจ้ำหน้ ำที่ท่มี ีหน้ำที่รกั ษำควำมสงบ
เรียบร้อยมีอำนำจหน้ ำที่เช่นเดียวกับ พนักงำนเจ้ำหน้ ำที่และเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
ดังกล่ำวด้วย
ถ้ ำ กำรกระท ำควำมผิ ด ตำมวรรคหนึ่ ง มีโ ทษตำมกฎหมำยอื่น ที่ ห นั ก กว่ ำ
ก็ให้ลงโทษตำมกฎหมำยนัน้
ข้อ ๔ ห้ำมมิให้ผปู้ ระกอบกิจกำรสถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรใดที่เปิ ด
ให้บริกำรในลักษณะทีค่ ล้ำยกับสถำนบริกำร กระทำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ยิน ยอมหรือ ปล่ อ ยปละละเลยให้ ผู้ มี อ ำยุ ต่ ำ กว่ ำ ยี่สิบ ปี บริบู ร ณ์ เข้ำ ไป
ใช้บริกำร
(๒) ขำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผมู้ อี ำยุต่ำกว่ำยีส่ บิ ปี บริบรู ณ์
(๓) เปิ ดทำกำรเกินกว่ำเวลำตำมทีม่ กี ฎหมำยบัญญัติ
(๔) ขำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ำกำหนดเวลำตำมทีม่ กี ฎหมำยบัญญัติ
(๕) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีกำรพกพำอำวุธ วัตถุระเบิด หรือยำเสพติด
เข้ำไปในสถำนที่ของตน
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ในกรณี ท่ีส ถำนบริก ำรหรือ สถำนประกอบกำรใดกระท ำกำรตำมวรรคหนึ่ ง
ให้ผู้มอี ำนำจตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องมีอำนำจเพิกถอนใบอนุ ญำต หรือสังปิ
่ ดและห้ำม
มิให้มกี ำรเปิ ดสถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรในสถำนที่ดงั กล่ำวอีกเป็ นเวลำห้ำปี
และหำกอยู่ในระหว่ำงกำรขอต่ออำยุใบอนุ ญำตก็ให้สงมิ
ั ่ ให้ต่ออำยุใบอนุ ญำต และมิให้
ออกใบอนุญำตให้แก่ผนู้ นั ้ เป็ นเวลำห้ำปี
ภำยใต้บงั คับตำมข้อ ๖ กรณีเป็ นสถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรที่ตงั ้ อยู่
ในบริเวณใกล้เคียงสถำนศึกษำหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถำนศึกษำ ให้ผมู้ อี ำนำจ
ตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องสังเพิ
่ กถอนใบอนุ ญำต หรือสังปิ
่ ดสถำนประกอบกำร และห้ำมมิให้
มีกำรเปิ ดสถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรในสถำนทีด่ งั กล่ำวอีก
ในกำรสัง่ เพิ ก ถอน หรือ สัง่ ปิ ดตำมวรรคสอง หำกสถำนบริก ำรหรือ สถำน
ประกอบกำรนัน้ ได้รบั ใบอนุ ญำตขำยสุรำ ให้ถือว่ำเป็ นควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุรำ
และให้เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิตเพิกถอนใบอนุ ญำตขำยสุรำด้วย แต่ถ้ำเป็ นสถำนบริกำร
หรือสถำนประกอบกำรที่ตัง้ อยู่ในบริเวณใกล้เคีย งสถำนศึก ษำหรือ หอพัก ในบริเวณ
ใกล้เคีย งสถำนศึก ษำ ให้เพิก ถอนใบอนุ ญ ำตขำยสุร ำ และห้ำ มมิให้ อ อกใบอนุ ญ ำต
ขำยสุรำให้อกี
คำสังเพิ
่ กถอนใบอนุญำตหรือสังปิ
่ ดหรือมิให้ต่ออำยุใบอนุญำตให้เป็ นทีส่ ดุ
ในกรณี ท่เี จ้ำหน้ ำที่ของรัฐปล่อยปละละเลยให้มีกำรออกใบอนุ ญ ำตประกอบ
กิจกำรสถำนบริกำรหรือใบอนุ ญำตขำยสุรำที่ไม่เ ป็ นไปตำมข้อกำหนดเกีย่ วกับกำรออก
ใบอนุ ญ ำตสถำนบริก ำร หรือข้อกำหนดกำรออกใบอนุ ญ ำตขำยสุรำ และกำรขำยสุรำ
ให้ผู้บ ังคับ บัญ ชำซึ่ง มีอ ำนำจสังบรรจุ
่
ข องเจ้ำ หน้ ำ ที่ข องรัฐผู้นั น้ ด ำเนิ น กำรทำงแพ่ ง
ทำงอำญำ และทำงปกครองกับเจ้ำหน้ำทีผ่ นู้ นั ้ อย่ำงเฉียบขำดและรวดเร็ว
กรณีท่หี วั หน้ ำส่วนรำชกำรหรือผู้บงั คับบัญชำปล่อยปละละเลย ไม่ดำเนินกำร
ตำมวรรคหก ให้นำมำตรกำรทีก่ ำหนดไว้ในคำสังคณะรั
่
กษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗
เรื่อง มำตรกำรป้ องกันและแก้ไขปั ญหำกำรทุจริตประพฤติมชิ อบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนำยน
พุทธศักรำช ๒๕๕๗ มำใช้บงั คับ
(๖)๑ ยิน ยอมหรือ ปล่ อ ยปละละเลยให้ มีก ำรกระท ำควำมผิด ฐำนค้ ำ มนุ ษ ย์
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ ในสถำนทีข่ องตน
(๗)๒ ยิน ยอมหรือ ปล่ อ ยปละละเลยให้ มีก ำรเล่ น กำรพนั น อัน เป็ นควำมผิด
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพนันในสถำนทีข่ องตน
๑

ข้อ ๔ (๖) เพิม่ โดยคำสังหั
่ วหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๔๖/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไข
เพิม่ เติมคำสังหั
่ วหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘

๔๕๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

ข้อ ๕ ในกรณี ท่ี ส ถำนบริก ำรหรือ สถำนประกอบกำรใดที่ เปิ ดให้ บ ริก ำร
ในลักษณะที่ค ล้ำ ยกับ สถำนบริก ำร ก่อ ให้เ กิด ควำมเดือ ดร้อ นรำคำญทำงเสีย งแก่
ผู้อยู่อำศัยในบริเวณใกล้เคียงสถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรดังกล่ำว ให้เจ้ำพนักงำน
สำธำรณสุขตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข เจ้ำพนักงำนตำรวจ และเจ้ำพนักงำน
ฝ่ ำยปกครอง สังให้
่ เจ้ำของหรือผู้ครอบครองสถำนที่ดงั กล่ำวดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
เหตุ เดือ ดร้อนรำคำญทำงเสีย งนัน้ ให้แ ล้ว เสร็จภำยในเวลำสำมสิบ วัน และในระหว่ำ ง
ระยะเวลำดังกล่ำวให้หยุดกำรใช้เสียงทีก่ ่อให้เกิดควำมเดือดร้อนรำคำญนัน้
ในกรณีทค่ี รบกำหนดระยะเวลำตำมวรรคหนึ่งแล้ว หำกเจ้ำของหรือผู้ครอบครอง
สถำนที่ด ังกล่ ำ วยังไม่ ไ ด้ท ำกำรปรับ ปรุง แก้ไขให้ถู ก ต้ อ งตำมกฎหมำย ให้ น ำควำม
ในวรรคสองของข้อ ๔ มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ ๖ ห้ำมมิให้มีสถำนที่ขำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตงั ้ อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
สถำนศึกษำหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถำนศึกษำ
หำกพบว่ ำ มี ผู้ ฝ่ ำฝื น ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ำมวรรคหนึ่ ง ให้ พ นั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ห รือ
เจ้ำพนักงำนของรัฐ ซึง่ มีอำนำจตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรนัน้ โดยเด็ดขำดและเคร่งครัด รวมทัง้ ให้มอี ำนำจในกำรสังปิ
่ ดสถำนทีด่ งั กล่ำวทันที
ให้ พ นั ก งำนฝ่ ำยปกครองหรือ เจ้ำ พนั ก งำนต ำรวจและพนั ก งำนเจ้ำ หน้ ำ ที่
ที่มหี น้ำที่รกั ษำควำมสงบเรียบร้อยมีอำนำจหน้ ำที่เช่น เดียวกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือ
เจ้ำพนักงำนของรัฐตำมวรรคสองด้วย
ในกรณีทเ่ี ป็ นสถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรใดทีเ่ ปิ ดให้บริกำรในลักษณะ
ที่คล้ำยกับสถำนประกอบกำรซึ่งตัง้ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถำนศึกษำ หรือหอพัก
ในบริเวณใกล้เคียงสถำนศึกษำห้ำมมิให้ขำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถำนทีด่ งั กล่ำวด้วย
ให้ผมู้ อี ำนำจตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องสังเพิ
่ กถอนใบอนุญำตหรือสังปิ
่ ดสถำนประกอบกำร
และห้ำมมิให้มกี ำรเปิ ดสถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรในสถำนทีด่ งั กล่ำวอีก

๒

ข้อ ๔ (๗) เพิม่ โดยคำสังหั
่ วหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๔๖/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไข
เพิม่ เติมคำสังหั
่ วหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘

๔๕๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

ข้อ ๖/๑๓ ผูใ้ ด
(๑) เปิ ดสถำนบริกำร หรือสถำนประกอบกำรทีเ่ ปิ ดให้บริกำรในลักษณะที่คล้ำยกับ
สถำนบริกำรภำยในระยะเวลำห้ำปี นั บแต่ ว ันที่มีค ำสังเพิ
่ กถอนใบอนุ ญำตหรือค ำสังปิ
่ ด
ตำมข้อ ๔ วรรคสอง หรือข้อ ๕ วรรคสอง
(๒) เปิ ด ให้บ ริก ำร สถำนที่ข ำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสถำนบริกำรหรือ
สถำนประกอบกำรทีต่ งั ้ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถำนศึกษำหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียง
สถำนศึกษำ อันเป็ นกำรฝ่ ำฝืนคำสังตำมข้
่
อ ๔ วรรคสำม หรือข้อ ๖
ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
ข้อ ๗ ให้ทุ ก ส่วนรำชกำรและหน่ ว ยงำนของรัฐที่เกี่ย วข้องกับ กำรบังคับ ใช้
กฎหมำยเกีย่ วกับกำรแข่งรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ในทำงและกำรควบคุมสถำนบริกำร
หรือสถำนประกอบกำรที่เปิ ดให้บริกำรในลักษณะที่คล้ำยกับสถำนบริกำร ปฏิบตั ิตำม
และบังคับ ใช้ก ฎหมำยอย่ำงเคร่ง ครัด เพื่อ ป้ อ งกัน ไม่ใ ห้เกิด กำรกระทำผิด ในกรณีท่ี
ปรำกฏว่ำมีกำรเพิกเฉยหรือละเลยไม่กระทำกำรหรืองดเว้น กระทำกำรตำมกฎหมำย
ของเจ้ำหน้ ำที่ของรัฐ ให้ผู้บงั คับ บัญ ชำซึ่งมีอำนำจสังบรรจุ
่
ของเจ้ำหน้ ำที่ของรัฐผู้นัน้
ดำเนินกำรทำงแพ่ง ทำงอำญำ และทำงปกครองกับเจ้ำหน้ำที่ผู้นัน้ อย่ำงเฉียบขำดและ
รวดเร็ว
กรณีท่หี วั หน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้บงั คับบัญชำปล่อยปละละเลย ไม่ดำเนินกำร
ตำมวรรคหนึ่ง ให้นำมำตรกำรทีก่ ำหนดไว้ในคำสังคณะรั
่
กษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗
เรื่อง มำตรกำรป้ องกันและแก้ไขปั ญหำกำรทุจริตประพฤติมชิ อบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนำยน
พุทธศักรำช ๒๕๕๗ มำใช้บงั คับ
ข้อ ๘ ให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่ วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรกระทำทำง
ปกครองหรือ กระบวนกำรยุ ติธรรม ดำเนิ น กำรหรือ ดำเนิ น คดีก ับ ควำมผิดที่เกี่ยวกับ
กำรแข่ ง รถยนต์ แ ละรถจั ก รยำนยนต์ ใ นทำงและกำรควบคุ ม สถำนบริ ก ำรหรื อ
สถำนประกอบกำรที่เปิ ดให้บริกำรในลักษณะที่คล้ำยกับสถำนบริกำรตำมที่มกี ฎหมำย
บัญญัตคิ วำมผิดไว้หรือตำมคำสังนี
่ ้

๓

ข้อ ๖/๑ เพิ่มโดยคำสังหั
่ วหน้ ำคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ ที่ ๔๖/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไข
เพิม่ เติมคำสังหั
่ วหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘

๔๕๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

ข้อ ๙ ให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่ วยงำนของรัฐที่เกี่ยวกับกำรแข่งรถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์ในทำงและกำรควบคุมสถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรทีเ่ ปิ ดให้บริกำร
ในลักษณะทีค่ ล้ำยกับสถำนบริกำรกวดขันและเร่งรัดจัดทำมำตรกำรเพื่อป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหำดังกล่ำวให้เป็ นรูปธรรม เพื่อเป็ นกำรจัดระเบียบและลดปั ญหำสังคมโดยเร่งด่วน
ข้อ ๑๐๔ คำสังนี
่ ้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ

๔

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง/หน้ำ ๗/๒๓ กรกฎำคม ๒๕๕๘

๔๕๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

คำสังหั
่ ว หน้ ำคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ ที่ ๔๖/๒๕๕๙ เรื่อ ง แก้ไขเพิ่ม เติม คำสัง่
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘๕
ตำมที่ได้มีค ำสังหั
่ วหน้ ำคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติในกำรกำหนดมำตรกำรในกำร
ป้ อ งกัน และแก้ไขปั ญ หำกำรแข่งรถยนต์แ ละรถจัก รยำนยนต์ในทำง รวมทัง้ ก ำหนด
มำตรกำรในกำรควบคุมสถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรทีเ่ ปิ ดให้บริกำรในลักษณะที่
คล้ำยกับสถำนบริกำร ไปแล้วนัน้ โดยที่ปัจจุบ ันได้ปรำกฏข้อเท็จจริงที่ว่ำ ได้มีสถำน
บริก ำรหลำยแห่ ง ปล่ อ ยปละละเลยหรือ ยิน ยอมให้ มีก ำรเล่ น พนั น หรือ ขัน ต่ อ หรือ
กำรกระทำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ในสถำนบริกำรของตน ซึง่ กรณีเช่นนี้ได้สง่ ผลกระทบถึง
ควำมปลอดภัยของเด็ก และเยำวชน รวมทัง้ ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน สมควร
ขยำยข้อห้ำมมิให้มีกำรกระท ำควำมผิด ของผู้ป ระกอบกิจกำรสถำนบริกำรหรือสถำน
ประกอบกำรใดทีเ่ ปิ ดให้บริกำรในลักษณะทีค่ ล้ำยกับสถำนบริกำรเพิม่ เติม
ข้อ ๓ คำสังนี
่ ้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป

๕

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๖๙ ง/หน้ำ ๔/๓๑ กรกฎำคม ๒๕๕๙

๔๕๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

พระรำชบัญญัติ
จัดวำงกำรรถไฟแลทำงหลวง
พระพุทธศักรำช ๒๔๖๔
มีพระบรมรำชโองกำร ในพระบำทสมเด็จพระรำมำธิบดีศรีสนิ ทรมหำวชิรำวุธ
พระมงกุฎ เกล้ำเจ้ำอยู่ห ัว ดำรัสเหนื อเกล้ำฯ ให้ประกำศให้ทรำบทัวกั
่ น ว่ำ ด้วยมีเหตุ
สมควรที่จ ะจัด วำงกำรรถไฟแผ่น ดิน รถไฟรำษฎร์แ ลทำงหลวงให้ เรีย บร้อ ยดียิ่ง ขึ้น
แลเพื่อรวบรวมบทกฎหมำยข้อบังคับในเรื่องนี้เข้ำไว้เปนหมวดหมู่ จึงทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัตโิ ดยบทมำตรำไว้ต่อไปดังนี้
ข้อควำมเบือ้ งต้น
มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตนิ ี้ให้เรียกว่ำ “พระรำชบัญ ญัตจิ ดั วำงกำรรถไฟแล
ทำงหลวง พระพุทธศักรำช ๒๔๖๔”
มำตรำ ๒๑ ให้ใช้พระรำชบัญญัตนิ ้ีเป็ นกฎหมำย ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๕ เดือนสิงหำคม
พระพุทธศักรำช ๒๔๖๔ เป็ นต้นไป
มำตรำ ๓ ในพระรำชบัญญัตนิ ้ี
(๑)๒ คำว่ำ “รถไฟ” หมำยควำมว่ำกิจกำรที่จดั ทำขึน้ เพื่อหำประโยชน์ ด้วยวิธี
บรรทุกส่งคนโดยสำร และสินค้ำบนทำงซึ่งมีรำง ส่ว นรถไฟซึ่งได้รบั อนุ ญำตให้สร้ำงขึน้
ตลอดทัง้ สำยบนถนนหลวงของนครหนึ่งหรือเมืองหนึ่งนัน้ ให้เรียกว่ำ “รถรำง”
(๒) คำว่ำ “ทีด่ นิ รถไฟ” หมำยควำมว่ำทีด่ นิ ทัง้ หลำยทีไ่ ด้จ ดั หำหรือเช่ำถือไว้ใช้
ในกำรรถไฟโดยชอบด้วยพระรำชกำหนดกฎหมำย
(๓) คำว่ำ “ทำงรถไฟ” หมำยควำมว่ำถนนหรือทำงซึง่ ได้วำงรำงเพื่อกำรเดินรถ
(๔) คำว่ำ “เครื่องประกอบทำงรถไฟ” หมำยควำมว่ำสถำนี สำนักงำนทีท่ ำกำร
คลังไว้สนิ ค้ำ เครื่องจักรประจำที่ และสรรพสิง่ ของทัง้ ปวงทีก่ ่อสร้ ำงไว้เพื่อประโยชน์ของ
รถไฟ
(๕) คำว่ำ “รถ” หมำยควำมว่ำรถจักร รถบรรทุก รถคนโดยสำร หรือรถขนของ
ซึง่ มีลอ้ ครีบสำหรับเดินบนรำง
๑ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๓๘/-/หน้ำ ๑๒๓/๒๗ สิงหำคม ๒๔๖๔
๒ มำตรำ ๓ (๑) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยประกำศแก้ไขควำมในมำตรำ ๓ ข้อ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติ
จัดวำงกำรรถไฟแลทำงหลวง พระพุทธศักรำช ๒๔๖๔

๔๕๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

(๖) คำว่ำ “พัสดุ” หมำยควำมว่ำรำงอะไหล่ ไม้หมอน หมุดควงและแป้ นควง
เครื่องอะไหล่สำหรับรถ เครื่องประกอบสำหรับสร้ำงสะพำน ของเครื่องใช้ในกำรก่ อสร้ำง
เครื่องมือ วัตถุเชือ้ เพลิง น้ำมันหยอดเครื่อง หรือของสิง่ อื่น ๆ ซึง่ รถไฟเก็บสะสมไว้ใช้
(๗) คำว่ำ “พนักงำนรถไฟ” หมำยควำมว่ำบุคคลที่รถไฟได้จำ้ งไว้หรือได้มอบ
หน้ำทีใ่ ห้กระทำกิจกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งของรถไฟ
(๘) คำว่ำ “หัตถภำระ” หมำยควำมว่ำถุง ย่ำม ห่อผ้ำ หรือกระเป๋ ำถือทุกชนิด
ซึง่ ผูโ้ ดยสำรนำไปในห้องรถโดยสำร เพื่อใช้สอยเองหรือเพื่อควำมสะดวก
(๙) คำว่ำ “ครุภำระ” หมำยควำมว่ำสรรพสิง่ ของเครื่องใช้ทุกชนิด ซึง่ ผูโ้ ดยสำร
อำจนำบรรทุกในรถสัมภำระ
(๑๐) คำว่ำ “ห่อวัตถุ” หมำยควำมว่ำห่อของ ถุง หีบ ตะกร้ำ และของสิง่ อื่น ๆ
(รวมทัง้ ผลไม้ ผัก ปลำ เป็ ด ไก่ ห่ำน ฯลฯ) ที่บรรทุกได้ในขบวนรถโดยสำรตำมอัตรำ
ระวำงบรรทุกห่อวัตถุ
(๑๑) คำว่ำ “สินค้ำ” หมำยควำมว่ำสรรพสิง่ ของหรือสินค้ำทัง้ ปวงที่ส่งไปตำม
อัตรำสินค้ำ
(๑๒) คำว่ำ “ของมีชวี ติ ” หมำยควำมว่ำสัตว์มชี วี ติ ทุกอย่ำงทีส่ ่งไปในขบวนรถ
สินค้ำหรือขบวนรถอื่น
(๑๓) คำว่ำ “ผูร้ บั อนุ ญำต” หมำยควำมว่ำบุคคล ห้ำงหุน้ ส่วนหรือบริษทั ทีไ่ ด้รบั
อนุญำตจำกรัฐบำลให้สร้ำงรถไฟได้เป็ นพิเศษ
(๑๔) คำว่ำ “ทำงหลวง” หมำยควำมว่ำบรรดำถนนหลวง ทำงเกวียน และทำงต่ำง
อันอยู่ในควำมกำกับตรวจตรำแห่งเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐบำล
(๑๕) คำว่ำ “ทำงรำษฎร์” หมำยควำมว่ำถนนหนทำง ทำงเกวียน และทำงต่ำง
อย่ำงอื่น ๆ นอกจำกทีจ่ ดั เป็ นทำงหลวง
(๑๖) คำว่ำ “ทำงน้ำ” หมำยควำมว่ำแม่น้ำ ลำน้ำ และคลองทีเ่ รือเดินได้
มำตรำ ๔ รถไฟจัดแบ่งเป็ น ๓ ประเภท คือ
(๑) รถไฟแผ่นดิน
(๒) รถไฟผูร้ บั อนุญำต
(๓) รถไฟหัตถกรรม
มำตรำ ๕ กำรกำหนดประเภทรถไฟก็ดี หรือกำรเปลีย่ นแปลงประเภทรถไฟก็ดี
ท่ำนบังคับว่ำจำต้องมีประกำศพระรำชกฤษฎีกำ

๔๕๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

มำตรำ ๖ ในส่วนรถไฟทัง้ หลำยนอกจำกรถไฟหัตถกรรม
(๑) ห้ำมไม่ให้ยกกำหนดอำยุควำมขึ้นต่อสูส้ ทิ ธิของแผ่นดินเหนือที่ดินรถไฟ
หรืออสังหำริมทรัพย์อย่ำงอื่นของรถไฟ
(๒) ห้ำมไม่ให้เอกชนหรือบริษัทใด ๆ หวงห้ำมหรือถือกรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ รถไฟ
หรือ อสังหำริม ทรัพ ย์อ ย่ ำ งอื่น เว้น ไว้ แ ต่ จ ะได้มีป ระกำศกระแสพระบรมรำชโองกำร
เป็ นพิเศษว่ำทรัพย์นนั ้ ๆ ได้ขำดจำกเป็ นทีด่ นิ รถไฟแล้ว
(๓) ห้ำมมิให้ยดึ ทีด่ นิ รถไฟ สิง่ ปลูกสร้ำง รถและพัสดุของรถไฟ
มำตรำ ๗ ตัง้ แต่ ว ัน ที่ไ ด้ป ระกำศใช้พ ระรำชบัญ ญั ติน้ี สืบ ไป แม้ถึง ว่ ำ จะมี
ข้อ ควำมกล่ำ วไว้เ ป็ น อย่ำ งอื่น ในหนัง สือ พระรำชทำนพระบรมรำชำนุ ญ ำตนั น้ ก็ดี
บทพระรำชบัญ ญัติท งั ้ หลำยนี้ ซ่ึงว่ ำด้ว ยควำมสงบเรีย บร้อยและควำมปรำศภัย แห่ ง
ประชำชน กับทัง้ ว่ำด้วยกำรสอดส่องและกำรกำกับตรวจตรำโดยสภำกรรมกำรรถไฟนัน้
ท่ำนให้ใช้บงั คับแก่บรรดำรถไฟรำษฎร์ทงั ้ หลำยซึง่ มีอยู่ในพระรำชอำณำจักรในวันทีอ่ อก
ใช้พระรำชบัญญัตนิ ้ดี ว้ ย
ภำคที่ ๑
ว่ำด้วยรถไฟแผ่นดิน
ส่วนที่ ๑
ว่ำด้วยจัดวำงกำรทัวไป
่
มำตรำ ๘๓ รถไฟหลวงนัน้ เป็ นสมบัตขิ องแผ่นดินอยู่ในควำมบังคับบัญชำของ
กรมรถไฟ ขึน้ อยู่ในกระทรวงเศรษฐกำร มีอธิบ ดีเป็ นหัวหน้ำบัญ ชำกิจกำร อยู่ภำยใต้
ควำมบังคับบัญชำและรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเศรษฐกำร
มำตรำ ๙๔ ให้มคี ณะกรรมกำรรถไฟขึน้ คณะหนึ่งประกอบด้วย
(๑) กรรมกำรโดยต ำแหน่ ง ได้ แ ก่ ร ัฐ มนตรีว่ ำ กำรกระทรวงเศรษฐกำร
เป็ น ประธำน อธิบ ดีก รมรถไฟ อธิบ ดีกรมโยธำเทศบำล อธิบ ดีก รมไปรษณี ย์โทรเลข
๓

มำตรำ ๘ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ ดั วำงกำรรถไฟและทำงหลวงแก้ไขเพิม่ เติม
พุทธศักรำช ๒๔๗๗
๔ มำตรำ ๙ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัติจดั วำงกำรรถไฟและทำงหลวงแก้ไขเพิม่ เติม
พุทธศักรำช ๒๔๗๗

๔๕๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

ผู้แ ทนกระทรวงกลำโหม ผู้แ ทนกระทรวงกำรต่ ำงประเทศ ผู้แ ทนกระทรวงกำรคลัง
และผูแ้ ทนกระทรวงมหำดไทย และ
(๒) กรรมกำรทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เจ็ดนำย เลือกจำกผูม้ คี วำมรูค้ วำมชำนำญในกิจกำร
ซึง่ เกีย่ วกับกำรรถไฟ หรือ เกีย่ วกับกฎหมำย ตำมทีร่ ฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงเศรษฐกำร
จะได้ประกำศตัง้ ขึน้ โดยได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะรัฐมนตรี
มำตรำ ๑๐๕ ให้คณะกรรมกำรรถไฟมีหน้ำที่ควบคุมรถไฟรำษฎรตำมอำนำจ
และห น้ ำที่ ซ่ึ ง มี บ ท ก ำหนดไว้ ว่ ำ เป็ น อ ำนำจห น้ ำที่ ข องสภ ำกรรมกำรรถไฟ
ตำมพระรำชบัญญัตจิ ดั วำงกำรรถไฟและทำงหลวง พุทธศักรำช ๒๔๖๔
ในส่วนรถไฟหลวง ให้คณะกรรมกำรนี้มหี น้ำทีร่ บั ปรึกษำ ในเมื่อรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงเศรษฐกำรเสนอในเรื่องต่อไปนี้
๑. โครงกำรและนโยบำยของกำรรถไฟ
๒. กำรลงทุนใหม่
๓. งบประมำณประจำปี และ
๔. กิจกำรอย่ำงอื่นเกีย่ วด้วยกำรรถไฟ
คณะกรรมกำรรถไฟอำจร้องขอให้บุคคลภำยนอกมำให้คำแนะนำและควำมเห็น
และอำจเชิญเจ้ำหน้ำที่คนใด ๆ มำชี้แจงข้อควำม หรืออำจตั ง้ อนุ กรรมกำรขึน้ สอบสวน
ข้อควำมใด ๆ ได้
มำตรำ ๑๑๖ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงเศรษฐกำรเป็ นผู้สงให้
ั ่ เรียกประชุ ม
คณะกรรมกำรรถไฟ
กำรประชุมของคณะกรรมกำรนี้ ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำแปดนำย
จึงเป็ นองค์ประชุม
กำรลงมติให้ถอื เอำคะแนนข้ำงมำกของจำนวนกรรมกำรทีม่ ำประชุม
มำตรำ ๑๒ ผู้บ ัญ ชำกำรจะได้ตั ง้ อำณำบำลรถไฟ ซึ่ง มีอ ำนำจและหน้ ำ ที่
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดกำรสืบสวนในเรื่องที่ผู้โดยสำรก็ดี หรือบุคคลอื่น ๆ ก็ดี หรือพนักงำน
รถไฟก็ดี ได้กระทำผิดหรือกระทำกำรเสียหำยให้เกิดขึน้ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซึ่งเป็ นกำร
๕

มำตรำ ๑๐ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ ดั วำงกำรรถไฟและทำงหลวงแก้ไขเพิม่ เติม
พุทธศักรำช ๒๔๗๗
๖ มำตรำ ๑๑ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ ดั วำงกำรรถไฟและทำงหลวงแก้ไขเพิม่ เติม
พุทธศักรำช ๒๔๗๗

๔๕๙
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รำง

ฝ่ ำฝื นขืนขัดต่ อพระรำชกำหนดกฎหมำยและกฎข้อบังคับของรถไฟ แล้ว ให้จดหมำย
บันทึกเหตุกำรณ์นนั ้ ๆ ลงไว้ในสมุดบัญชีควำม
(๒) รำยงำนเหตุกำรณ์ ท่มี ผี ู้กระทำผิดนัน้ ต่ อกรมรถไฟแผ่นดินและแจ้งให้อยั กำร
ท้องทีซ่ ง่ึ มีอำนำจนัน้ ทรำบ เมื่อเห็นว่ำเป็ นกำรจำเป็ นทีจ่ ะต้องฟ้ องร้องเป็ นคดีอำญำ
(๓) จับกุมผู้กระทำผิดซึ่งหน้ ำ หรือที่มีเหตุ อนั ควรสงสัยว่ำผู้นัน้ ได้กระทำผิด
เป็ นอำญำแผ่นดิน เมื่อเห็นว่ำจำเป็ น และให้สง่ ตัวผูผ้ ดิ นัน้ ไปยังอัยกำร
(๔) รำยงำนเหตุกำรณ์เสียหำยต่อกรมรถไฟแผ่นดิน และจัดกำรยื่นฟ้ อ งเรียก
ค่ำเสียหำยแทนกรมรถไฟแผ่นดินต่อศำลซึง่ มีอำนำจทีจ่ ะรับพิจำรณำพิพำกษำคดีนนั ้
มำตรำ ๑๓ อำณำบำลรถไฟเป็ นผู้รบั เรื่องรำวหรือคำร้องขอค่ำเสียหำยของ
บุคคลผู้ซึ่งร้อ งทุก ข์ว่ำได้รบั ควำมเสีย หำยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งอัน เนื่องแต่ก ำรก่อ สร้ำ ง
กำรบำรุง หรือลักษณะจัดกำรงำนแห่งรถไฟ
มำตรำ ๑๔ ในขณะที่อำณำบำลรถไฟไม่ ได้อ ยู่ประจำกำรนัน้ ให้น ำยสถำนี
พนั ก งำนก ำกับ รถ หรือ ผู้ แ ทนเมื่ อ กระท ำกำรตำมหน้ ำ ที่ นั ้น มี อ ำนำจและหน้ ำ ที่
อย่ำงเดียวกันกับอำณำบำลรถไฟทุกประกำร
มำตรำ ๑๕ กรมรถไฟแผ่นดิน มีอำนำจที่จ ะออกกฎข้อ บัง คับ และตัง้ อัต รำ
ค่ำระวำงขึน้ ไว้ได้ เมื่อเห็นว่ำเป็ นกำรจำเป็ นในข้อต่อไปนี้ คือ
(๑) ว่ำด้วยแบบและกำรสร้ำงรถ
(๒) ว่ำด้วยวิธีจดั ระเบียบกำรเดินรถและวำงกำหนดอัตรำให้รถวิง่ เร็วหรือช้ำ
เพียงไร และให้เดินไปได้โดยสถำนใด
(๓) ว่ำด้วยอัตรำค่ำระวำงซึง่ ผูโ้ ดยสำรต้องเสีย
(๔) ว่ำด้วยจำนวนผูโ้ ดยสำรในห้องรถห้องหนึ่ง ๆ ไม่ให้เกินกว่ำกำหนดอย่ำงสูง
ตำมทีจ่ ะได้ตงั ้ ขึน้ ไว้
(๕) ว่ำด้วยกำรบรรทุกผูโ้ ดยสำรและจัดทีใ่ ห้ผู้โดยสำรอยู่และว่ำด้วยหัตถภำระ
ของผูโ้ ดยสำรนัน้
(๖) ว่ำด้วยรถขำยอำหำร และห้องขำยอำหำร
(๗) ว่ำด้วยอัตรำระวำงบรรทุก ข้อ สัญญำและข้อไขสัญญำที่กรมรถไฟแผ่ นดิน
จะรับบรรทุก รับรักษำของ หรือรับฝำกหัตถภำระ ครุภำระ ห่อวัตถุ และสินค้ำไว้ในทีแ่ ห่งใด
แห่งหนึ่งของรถไฟในนำมของผูเ้ ป็ นเจ้ำของ ผูส้ ง่ ของ หรือผูร้ บั ของนัน้
(๘) ว่ำด้วยกำหนดเวลำทีร่ ถไฟจะออกเดิน
(๙) ว่ำด้วยกำรเดินรถ

๔๖๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

(๑๐) ว่ำด้วยเครื่องอำณัตสิ ญ
ั ญำณและโคมไฟของรถไฟ
(๑๑) ว่ำด้วยกำรสับเปลีย่ นรถ หรือจัดให้รถหลีกรำงกัน
(๑๒) ว่ำด้วยกุญแจและเหล็กเปิ ดปิ ดรำง รำงซึง่ ผ่ำนกัน และทำงรถไฟผ่ำนถนน
เสมอระดับ
(๑๓) ว่ำด้วยจัดกำรเพื่อระงับ หรือลดหย่อนภยันตรำยอันพึงเกิดขึน้ แก่กจิ กำร
ของรถไฟ และเกีย่ วกับประชำชนหรือพนักงำนรถไฟ
(๑๔) ว่ำด้วยควำมปรำศภัย ควำมผำสุก และควำมเรีย บร้อยของประชำชน
ในระหว่ำ งเวลำเดิน ทำง อยู่ใ นรถหรือ ในที่ด ิน ของรถไฟ แต่ อ ตั รำค่ำ ระวำงโดยสำร
และค่ำ บรรทุกอย่ำงสูงนัน้ กรมรถไฟแผ่นดินและกระทรวงพำณิชย์ ต้องกำหนดโดยมี
ข้อตกลงกันก่อน
กฎข้อบังคับและอัต รำค่ำ ระวำงดังกล่ำ วนี้ เมื่อผู้บญ
ั ชำกำรรถไฟแผ่น ดินได้
แจ้งควำมออกประกำศให้ใช้แล้ว ก็เป็ นอันใช้ได้ทเี ดียว
มำตรำ ๑๖ กฎข้อบังคับและอัตรำค่ำระวำงที่ว่ำด้วยกำรเดินรถและลักษณะ
จัดกำรงำนแห่งรถไฟนัน้ ให้พมิ พ์และปิ ดประจำไว้ให้ประจักษ์แจ้งทีส่ ถำนีรถไฟทุกแห่ง
เมื่อได้ทำเช่นนี้แล้วท่ำนให้สนั นิษฐำนว่ำข้อควำมในกฎข้อบังคับและอัตรำค่ำระวำงนัน้
เป็ นอันทรำบแก่ชนทัง้ ปวงผูซ้ ง่ึ ได้ใช้รถไฟนัน้
มำตรำ ๑๗ รถไฟทหำรบกนัน้ สร้ำงและรักษำด้วยกำลังของทหำรบก และใช้
เงินในแผนกทหำรบกด้วย
กำรบังคับบัญชำและกำกับตรวจตรำรถเหล่ำนี้ ในเวลำสันติภำพให้อยู่ในอำนำจ
ของผูบ้ ญ
ั ชำกำรรถไฟแผ่นดิน
ส่วนที่ ๒
ว่ำด้วยกำรจัดหำซือ้ ทีด่ นิ
มำตรำ ๑๘ ทีด่ นิ และอสังหำริมทรัพย์อย่ำงอื่น ซึง่ รัฐบำลต้องกำรเพื่อสร้ำงทำง
รถไฟนัน้ ให้อยู่ในข้อบังคับว่ำด้วยกำรจัดหำซื้อที่ดิน กล่ำวคือ กำรบังคับ ให้ขำยตำม
ข้อควำมดังกล่ำวไว้ในส่วนที่ ๒ นี้
มำตรำ ๑๙ เมื่อได้ตกลงว่ำจะสร้ำงทำงรถไฟขึน้ แล้ว แต่ยงั มิทนั ได้ตรวจวำง
แนวทำงให้แน่ นอน จะทรงพระกรุณ ำโปรดเกล้ำฯ ให้อ อกประกำศพระรำชกฤษฎีก ำ
กำหนดเขตทีด่ นิ ภำยในที่ ๆ คิดว่ำจะสร้ำงทำงรถไฟขึน้ นัน้ ก่อน
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พระรำชกฤษฎีกำนัน้ ให้มอี ำยุใช้ได้สองปี หรือตำมกำหนดเวลำทีเ่ ห็นว่ำจำเป็ น
เพื่อทำกำรตรวจวำงแนวทำงให้แน่นอนดังแจ้งไว้ในพระรำชกฤษฎีกำนัน้
มำตรำ ๒๐ ให้กรมรถไฟแผ่นดินเป็ นธุระจัดกำรในเรื่องจัดหำซื้อที่ดินตำมที่
เห็นว่ำจำเป็ นเพื่อสร้ำงทำงรถไฟ
มำตรำ ๒๑ ภำยในอำยุ เวลำตำมพระรำชกฤษฎี ก ำก ำหนดเขตที่ ดิน นั ้น
พนักงำนรถไฟมีสทิ ธิเข้ำไปกระทำกิจกำรในที่ดนิ ของชนทัง้ หลำยตำมที่เห็นว่ำจำเป็ น
เพื่อตรวจวำงแนวทำงให้แน่นอน เป็ นต้นว่ำ วัดระยะ ปั กกรุย เก็บตัวอย่ำงศิลำ ทรำยและ
วัต ถุ อ่ืน ๆ แต่ ให้ พึงเข้ ำ ใจว่ ำ ผู้เป็ น เจ้ำ ของหรือ ผู้ท่ีป กครองทรัพ ย์นั น้ โดยชอบด้ว ย
กฎหมำยมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ค่ำทำขวัญ เพื่อทดแทนกำรเสียหำยอันเกิดขึน้ จำกกำรตรวจทำ
แผนทีส่ ร้ำงทำงรถไฟนัน้
มำตรำ ๒๒ เมื่อ เจ้ำพนัก งำนได้ต รวจและวำงแนวทำงรถไฟอัน แน่ น อนได้
ตลอดทัง้ สำยหรือทำได้แต่เฉพำะส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้ออกประกำศพระรำชกฤษฎีกำอีก
ฉบับหนึ่ง เพื่ออนุญำตให้จดั ซือ้ ทีด่ นิ ในพระรำชกฤษฎีกำนัน้ ให้ลงกระทงควำมดังนี้ คือ
(๑) ควำมประสงค์ทใ่ี ห้จดั ซือ้ ทีน่ นั ้ เพื่อเหตุกำรณ์ใด
(๒) ทีด่ นิ และอสังหำริมทรัพย์อย่ำงอื่นทีต่ อ้ งประสงค์ให้จดั ซือ้ และตำบลเขตแขวง
ซึง่ ทีด่ นิ หรืออสังหำริมทรัพย์นนั ้ ตัง้ อยู่
กับให้มแี ผนทีห่ รือแผนผังแสดงเขตทีด่ นิ ทีต่ ้องกำรเพื่อสร้ำงทำงรถไฟ และเขต
ทีด่ นิ ทุกรำยทีอ่ นุ ญ ำตให้จดั ซือ้ หมดทัง้ แปลงหรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ไว้ทำ้ ยประกำศ
พระรำชกฤษฎีกำนัน้ ด้วย
มำตรำ ๒๓ พระรำชกฤษฎีกำจัด ซื้อที่ดิน นัน้ ให้ ลงพิมพ์ประกำศโฆษณำใน
หนังสือรำชกิจจำนุเบกษำ
มำตรำ ๒๔ ให้ทำสำเนำพระรำชกฤษฎีกำโดยมีเจ้ำหน้ ำที่รบั รอง กั บแผนที่
ท้ำยพระรำชกฤษฎีกำนัน้ มอบส่งให้ไว้ ณ สถำนทีเ่ หล่ำนี้ คือ
(๑) ทีว่ ่ำกำรกรมรถไฟแผ่นดิน
(๒) ศำลำรัฐบำลมณฑล ศำลำกลำงจังหวัด และที่ว่ำกำรในตำบลซึ่งที่ดนิ หรือ
อสังหำริมทรัพย์อย่ำงอื่นอันต้องจัดซือ้ นัน้ ตัง้ อยู่
(๓) หอทะเบียนที่ดินในมณฑลซึ่งที่ดินหรืออสังหำริ ม ทรัพ ย์อย่ำงอื่นอัน ต้อง
จัดซือ้ นัน้ ตัง้ อยู่
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มำตรำ ๒๕ จำเดิมแต่วนั ที่ได้ออกประกำศพระรำชกฤษฎีกำให้ จดั ซื้อที่ดนิ ใน
หนังสือรำชกิจจำนุ เบกษำเป็ นต้นไป ให้กรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ และอสังหำริมทรัพย์อย่ำงอื่น
ดังได้ระบุกล่ำวไว้ในพระรำชกฤษฎีกำนัน้ ตกมำเป็ นของกรมรถไฟแผ่นดิน ทันที แต่กรม
รถไฟแผ่นดินจะมีสทิ ธิเข้ำปกครองยึดถือทรัพย์นัน้ ได้ต่อเมื่อได้ใช้เงินหรือวำงเงิน ค่ำ
ทำขวัญแล้ว ตำมควำมทีท่ ่ำนบัญญัตไิ ว้โดยบทมำตรำต่อไปนี้
อนึ่งตัง้ แต่วนั ที่ได้ออกประกำศพระรำชกฤษฎีกำนัน้ เป็ นต้นไป ถ้ำบุคคลผู้ใด
ผู้หนึ่งซึ่งมีสทิ ธิในที่ดนิ และอสังหำริม ทรัพย์อย่ำงอื่นดังกล่ำวไว้ในพระรำชกฤษฎีกำนัน้
จำหน่ ำ ยหรือ โอนสิท ธิใ นทรัพ ย์ให้แ ก่บ ุค คลผู อ้ ื่น ด้ว ยประกำรใด ๆ บุค คลผู ร้ บั โอน
หรือรับช่วงนัน้ มีสทิ ธิทจ่ี ะเรียกร้องได้กแ็ ต่เฉพำะเงินค่ำทำขวัญเท่ำนัน้
มำตรำ ๒๖ เงินค่ำทำขวัญนัน้ ท่ำนให้กำหนดให้แก่
(๑) เจ้ำของทีด่ นิ ทีต่ อ้ งจัดซือ้
(๒) เจ้ำของสิง่ ปลูกสร้ำงทีร่ อ้ื ไม่ได้ (กล่ำวคือ สิง่ ปลูกสร้ำงทุกอย่ำงถึงแม้ว่ำจะ
ทำด้วยไม้ แต่ต้องเป็ นเสำไม้จริงหรือปลูกเป็ นเสำก่อวำงคำน) ซึง่ มีอยู่ในที่ดนิ นัน้ ในวันที่
ได้ออกประกำศพระรำชกฤษฎีกำกำหนดเขตที่ดนิ หรือว่ำได้ปลูกสร้ำงขึน้ ภำยหลังโดย
ได้รบั อนุญำตเป็ นพิเศษ
(๓) ผู้เช่ำทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้ำงทีร่ อ้ื ไม่ได้ซง่ึ ต้องจัดซือ้ แต่กำรเช่ำถือนั ้นต้องมี
หลัก ฐำนเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร และได้ท ำไว้ก่อนวัน ที่อ อกประกำศพระรำชกฤษฎีก ำ
กำหนดเขตที่ดนิ หรือได้ทำขึน้ ภำยหลังวันในประกำศนัน้ โดยได้รบั อนุ ญำตเป็ นพิเศษ
และกำรเช่ ำถือ นัน้ ยังไม่ ส้นิ อำยุ ไปก่ อ นวัน หรือ ภำยในวัน ที่ก รมรถไฟแผ่ น ดิน ได้เข้ำ
ปกครองทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้ำงนัน้ แต่เงินค่ำทำขวัญในเรื่องเช่ำถือดังว่ำมำนี้พงึ กำหนดให้
จำเพำะทีผ่ เู้ ช่ำได้เสียหำยจริง ๆ โดยเหตุทต่ี ้องออกจำกทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้ำงก่อนถึงวัน
กำหนดในสัญญำเช่ำนัน้
(๔) เจ้ำ ของต้น ผลไม้ห รือ พืช พัน ธุ์ไ ม้ซึ่ง อยู่ในที่ด นิ นัน้ ในวัน ที่อ อกประกำศ
พระรำชกฤษฎีกำกำหนดเขตทีด่ นิ หรือทีป่ ลูกขึน้ ภำยหลังโดยได้รบั อนุญำตเป็ นพิเศษ
(๕) เจ้ำ ของสิ่ง ปลูก สร้ำ งที่รื้อ ได้ซึ่ง อยู่ ใ นที่ด ิน นั น้ ในวัน ที่อ อกประกำศ
พระรำชกฤษฎีกำกำหนดเขตที่ด ิน แต่ เงิน ค่ำ ทำขวัญ ในเรื่อ งนี้ พ ึงกำหนดให้จำเพำะ
ค่ำรือ้ ขนและค่ำทีจ่ ะต้องปลูกสร้ำงขึน้ ใหม่
มำตรำ ๒๗ เมื่อต้องจัดซื้อสิง่ ปลูกสร้ำงที่ร้อื ไม่ได้แต่ส่วนหนึ่ง ผู้เป็ นเจ้ำของ
อำจร้องขอให้จดั ซือ้ ส่วนทีย่ งั เหลืออยู่ซง่ึ ใช้กำรไม่ได้นนั ้ ด้วย
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มำตรำ ๒๘ เมื่อได้จดั ซือ้ ที่ดนิ รำยใดไว้ไม่หมดทัง้ แปลง ทำให้เหลือเนื้อทีเ่ ป็ น
เศษอยู่ไม่ถงึ ส่วนหนึ่งในสำมของจำนวนทีด่ นิ นัน้ และเศษทีเ่ หลือนัน้ มีน้อยกว่ำหนึ่งร้อย
ตำรำงเมตร ผู้เป็ นเจ้ำของอำจร้องขอให้ จดั ซื้อที่ดนิ นัน้ หมดทัง้ แปลงได้ แต่ท่ที ่เี หลือนัน้
ต้องไม่ตดิ ต่อเป็ นผืนเดียวกันกับทีด่ นิ แปลงอื่นของเจ้ำของเดียวกัน
มำตรำ ๒๙ เงินค่ำทำขวัญทีจ่ ะใช้เป็ นค่ำกรรมสิทธิที์ ด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้ำงทีร่ อ้ื
ไม่ได้นนั ้ พึงกำหนดให้ตำมรำคำที่ดนิ หรือสิง่ ปลูกสร้ำงทีซ่ อ้ื ขำยกันในตลำดในวันทีอ่ อก
ประกำศพระรำชกฤษฎีกำกำหนดเขตทีด่ นิ และตำมแต่พฤติกำรณ์พเิ ศษเป็ นเรื่อง ๆ ไป
เมื่อที่ดนิ หรือสิง่ ปลูกสร้ำงที่รอ้ื ไม่ได้ต้องจัดซื้อไว้แต่ส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือ
นัน้ ต้องลดน้อยถอยรำคำลงไปแล้ว ก็ให้กำหนดค่ำทำขวัญให้สำหรับส่วนทีเ่ หลืออันต้อง
ลดน้อยถอยรำคำไปนัน้ ด้วย
เมื่อผู้เป็ นเจ้ำของอำศัยอยู่ในที่ดินหรือสิง่ ปลูกสร้ำงอันต้องจัดซื้อนั ้นก็ดี หรือ
ประกอบกิจกำรค้ำขำยโดยชอบด้วยกฎหมำยอยู่ในที่นนั ้ ก็ดี ให้กำหนดค่ำทำขวัญให้สำหรับ
กำรเสียหำยโดยตรง ซึง่ ผูน้ นั ้ ได้เสียไปในกำรทีต่ อ้ งออกจำกทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้ำงนัน้ ด้วย
มำตรำ ๓๐ เมื่อกำรสร้ำงทำงรถไฟและเครื่องประกอบทำงรถไฟกระทำให้
ทรัพย์ซง่ึ เหลือจำกทีจ่ ดั ซือ้ นัน้ มีรำคำสูงขึน้ เป็ นพิเศษในขณะนัน้ ท่ำนให้เอำจำนวนรำคำ
ทรัพย์ทไ่ี ด้ทวีรำคำสูงขึน้ นี้หกั ทอนออกจำกจำนวนเงินค่ำทำขวัญ แต่ทงั ้ นี้ อย่ำให้ถอื ว่ำ
รำคำทรัพย์ทไ่ี ด้ทวีขน้ึ นัน้ สูงไปกว่ำจำนวนเงินค่ำทำขวัญ เพื่อให้ผเู้ ป็ นเจ้ำของทรัพย์กลับ
ต้องใช้เงินให้อกี เลย
มำตรำ ๓๑ ห้ำมมิให้คดิ ค่ำทำขวัญให้สำหรับรำคำทีไ่ ด้ทวีสงู ขึน้ ในทรัพย์เหล่ำนี้
คือ
(๑) สิง่ ปลูกสร้ำง หรือเพิม่ เติม หรือกำรเพำะปลูก หรือกำรกระทำให้ทเ่ี จริญขึน้
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือกำรเช่ำถือซึง่ ได้กระทำขึน้ ภำยหลังวันในประกำศพระรำชกฤษฎีกำ
กำหนดเขตทีด่ นิ โดยมิได้รบั อนุ ญำตพิเศษจำกผูบ้ ญ
ั ชำกำรรถไฟแผ่นดิน (ยกเว้นแต่กำร
ทำนำ หรือทำสวน ทีจ่ ดั ทำอยู่ตำมปรกติ)
(๒) สิง่ ปลูกสร้ำง หรือเพิม่ เติม หรือกำรเพำะปลูก หรือกำรกระทำให้ทเ่ี จริญขึ้น
อย่ ำ งใดอย่ ำ งหนึ่ ง หรือ กำรเช่ ำ ถื อ ซึ่ง ปรำกฏว่ ำ ได้ ก ระท ำให้ มีข้ึน ก่ อ นวัน ประกำศ
พระรำชกฤษฎีกำกำหนดเขตทีด่ นิ โดยกลอุบำยฉ้อเพื่อประสงค์จะได้รบั เงินค่ำทำขวัญเท่ำนัน้
มำตรำ ๓๒ ภำยในกำหนดเวลำ ๓ เดือน นับจำเดิมแต่ วนั ที่ได้ออกประกำศ
พระรำชกฤษฎีกำให้จดั ซือ้ ทีด่ นิ เมื่อกรมรถไฟแผ่นดินได้รอ้ งขอจะโปรดเกล้ำฯ ให้มกี รรมกำร
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จัดซือ้ ทีด่ นิ สำมคน ๆ หนึ่งเป็ นเจ้ำพนักงำนในกรมรถไฟแผ่นดิน อีกสองคนเป็ นเจ้ำพนักงำน
ในกระทรวงซึง่ ปกครองท้องที่ หรือเจ้ำพนักงำนในกระทรวงเกษตรำธิกำร หรือเจ้ำพนักงำน
ในกระทรวงพระคลังมหำสมบัติ ตำมแต่จะเห็นเป็ นกำรสมควร
หน้ำทีข่ องกรรมกำรจัดซือ้ ทีด่ นิ นัน้ คือ ตรวจดูทด่ี นิ หรืออสังหำริมทรัพย์อย่ำงอื่น
ทีต่ อ้ งจัดซือ้ และพยำยำมไกล่เกลีย่ ให้ตกลงกันในจำนวนเงินค่ำทำขวัญ
นำมกรรมกำรจัดซือ้ ทีด่ นิ และตำบลท้องทีซ่ ่ึงกรรมกำรจะต้องออกไปกระทำกำร
ตำมหน้ำทีน่ นั ้ ให้ลงประกำศระบุในรำชกิจจำนุเบกษำ
มำตรำ ๓๓ ให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองท้องที่นำข้อควำมในพระรำชกฤษฎีกำ
จัด ซื้อที่ดนิ ออกโฆษณำให้รำษฎรในท้องที่ซึ่งให้จดั ซื้อที่ดนิ นัน้ ทรำบโดยปิ ดประกำศ
แจ้งควำมไว้ ณ ทีว่ ่ำกำร และโดยวิธหี นึ่งวิธใี ดตำมทีม่ อี ำนำจจะโฆษณำกำรให้ทรำบได้
เจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยปกครองท้องทีน่ นั ้ พึงแจ้งควำมให้ทรำบทัวกั
่ นว่ำ ถ้ำผูห้ นึ่งผูใ้ ดจะ
อ้ำงว่ำตนมีสทิ ธิ หรือผลประโยชน์ในทีด่ นิ หรืออสังหำริมทรัพย์อย่ำงอื่นอันต้องจัดกำรซือ้
นัน้ แล้ว ให้ผนู้ ัน้ ร้องขอต่อกรรมกำรจัดซื้อที่ดนิ ภำยในกำหนดเวลำหนึ่งเดือน นับตัง้ แต่
วันทีไ่ ด้ประกำศแจ้งควำมให้ทรำบนัน้
มำตรำ ๓๔ กรรมกำรจัดซือ้ ทีด่ นิ มีหน้ำทีต่ อ้ งตรวจพิจำรณำคำร้องทีม่ ผี รู้ อ้ งขอ
ไว้ดว้ ยวำจำ หรือทีย่ ่นื ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรตำมข้อควำมในมำตรำก่อนนี้
ถ้ำมีขอ้ โต้เถียงไม่ตกลงกันในเรื่องกรรมสิทธิที์ ด่ นิ และอสังหำริมทรัพย์อย่ำงอื่น
ให้กรรมกำรจัดซือ้ ทีด่ นิ พยำยำมทีจ่ ะไกล่เกลีย่ ให้ปรองดองตกลงกันได้
เมื่อ ได้พิจ ำรณำค ำร้อ งตลอดแล้ว ให้ก รรมกำรจัด ซื้อ ที่ดิน รวบรวมถ้ อ ยค ำ
สำนวนที่รอ้ งขอกรรมสิทธิ ์ หรือร้องขออย่ำงอื่นซึง่ จะได้รบั ค่ำทำขวัญนัน้ เข้ำไว้เป็ นเรื่อง
และแบ่งแยกให้รู้ว่ำ เป็ น คำร้อ งที่ไ ม่ม ี ข ้อ โต้เถีย งประเภทหนึ่ ง และเป็ น คำร้ อ งที่ย งั มี
ข้อโต้เถียงอีกประเภทหนึ่ง
มำตรำ ๓๕ กรรมกำรจัดซื้อที่ดนิ พึงกระทำควำมตกลงกับผู้เ ป็ นเจ้ำของสิทธิ
ทีไ่ ม่มขี อ้ โต้เถียงดังกล่ำวมำนัน้ และพยำยำมไกล่เกลีย่ ให้ปรองดองตกลงกันในจำนวนเงิน
ค่ำทำขวัญทีจ่ ะใช้ให้นนั ้
(๑) ถ้ำตกลงกันได้กใ็ ห้จดข้อที่ตกลงสัญญำนัน้ ลงไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และ
ให้ลงนำมกรรมกำรจัดซือ้ ทีด่ นิ กับผูเ้ ป็ นเจ้ำของทัง้ สองฝ่ ำยต่อหน้ำพยำนคนหนึ่ง เมื่อได้
ใช้เงินค่ำทำขวัญตำมทีต่ กลงกันนัน้ แล้ว กรมรถไฟแผ่นดินมีสทิ ธิทจ่ี ะเข้ำยึดถือปกครอง
ทีด่ นิ หรืออสังหำริมทรัพย์อย่ำงอื่นนัน้ ได้
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(๒) ถ้ำไม่ตกลงกัน ให้กรมรถไฟแผ่นดินแจ้งควำมแก่อกี ฝ่ ำยหนึ่งเป็ นลำยลักษณ์
อักษร เป็ นเด็ดขำดครัง้ ที่สุดว่ำจะให้รำคำแก่ฝ่ ำยนัน้ เป็ นจำนวนเงินเท่ำใด ถ้ำฝ่ ำยนัน้
ไม่ทำคำรับภำยในกำหนดเวลำสิบวัน นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั คำแจ้งควำมนัน้ แล้ว ทัง้ สอง
ฝ่ ำยมี สิท ธิท่ี จ ะตั ง้ อนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรฝ่ ำยละคนส ำหรับ ชี้ ข ำดในเรื่อ งรำคำ และถ้ ำ
อนุ ญำโตตุลำกำรนัน้ มีควำมเห็นก้ำกึ่งไม่ตกลงกัน ก็ให้อนุ ญำโตตุลำกำรนั ้นเลือกผู้เป็ น
ประธำนขึน้ คนหนึ่ง เพื่อเป็ นผูช้ ข้ี ำดหรือจะร้องขอต่อศำลเพื่อให้เลือกตัง้ ผูเ้ ป็ นประธำนชีข้ ำด
ก็ได้ ตำมบทในพระรำชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ำรณำควำมแพ่งนัน้
มำตรำ ๓๖ เมื่อบุคคลซึ่งต้องตำมบทสันนิษฐำนว่ำเป็ นผู้มสี ทิ ธิจะได้รบั เงิน
ค่ำ ทำขวัญ ในฐำนที่เ ป็ น เจ้ำ ของที่ ด ิน หรือ อสัง หำริม ทรัพ ย์อ ย่ำ งอื่น นั น้ หำตัว ไม่พ บ
ให้ก รรมกำรจัด ซื้ อ ที่ ดิ น ก ำหนดจ ำนวนเงิน ค่ ำ ท ำขวัญ ให้ ต ำมรำคำที่ เห็ น สมควร
และวำงเงินเท่ำ จำนวนนัน้ ต่ อศำล เมื่อได้วำงเงินดังว่ำนี้แล้ว กรมรถไฟแผ่นดินมีสทิ ธิ
ทีจ่ ะเข้ำปกครองทีด่ นิ หรืออสังหำริมทรัพย์อย่ำงอื่นนัน้ ได้
ถ้ำภำยในกำหนดเวลำหกเดือนนับตัง้ แต่วนั ที่วำงเงิน ผูท้ ่เี ป็ นเจ้ำของทรัพย์มำ
อ้ำงว่ำมีสทิ ธิในทรัพย์นัน้ และไม่ยอมรับเอำรำคำตำมทีก่ รรมกำรจัดซือ้ ทีด่ นิ ได้กำหนดไว้
ก็ใ ห้ ก รมรถไฟแผ่ น ดิน และผู้ ท่ี เป็ นเจ้ ำ ของทรัพ ย์ เลือ กตัง้ อนุ ญ ำโตตุ ล ำกำรชี้ข ำด
ตำมข้อควำมดังกล่ำวไว้ในมำตรำก่อนนี้
เมื่ อ พ้ น ก ำหนดเวลำหกเดื อ นนั ้น แล้ ว ผู้ ท่ี เ ป็ นเจ้ ำ ของทรัพ ย์ จ ะร้ อ งขอ
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดไม่ ได้ นอกจำกจะขอรับเงินค่ำทำขวัญที่ไ ด้วำงไว้ต่อศำลดังกล่ำวแล้ว
เป็ นกำรใช้หนี้กนั เสร็จ
มำตรำ ๓๗ ในเวลำก่ อ นที่ได้ใช้ค่ ำท ำขวัญ ให้แ ก่ ผู้ท่ีค วรได้รบั หรือ ก่ อ นสิ้น
กำหนดเวลำหกเดือนดังกล่ำวมำในมำตรำก่อน ถ้ำมีขอ้ โต้เถียงกันด้วยเรื่องกรรมสิทธิ ์
แห่ งทรัพ ย์ท่ีต้องจัด ซื้อ นัน้ หรือ ด้วยเรื่องเงิน ค่ ำท ำขวัญ ว่ ำจะจ่ำย หรือจะแบ่ งปั น กัน
ประกำรใดก็ด ี ให้กรรมกำรจัดซือ้ ทีด่ นิ หรือกรมรถไฟแผ่นดินสุดแล้วแต่เรื่อง พยำยำม
ไกล่เกลีย่ ผูท้ พ่ี พิ ำททุกฝ่ ำยให้ปรองดองตกลงกันในจำนวนเงินค่ำทำขวัญ
(๑) ถ้ำตกลงกันในจำนวนเงินค่ำทำขวัญ ให้นำเงินเท่ำจำนวนที่ตกลงนัน้ วำงต่อ
ศำลหลวง เมื่อได้วำงเงินดังนี้แล้ว ให้กรมรถไฟแผ่นดินมีสทิ ธิทจ่ี ะเข้ำปกครองทรัพย์นนั ้ ได้
(๒) ถ้ำ ไม่ ต กลงกัน ในจำนวนเงิน ค่ ำ ทำขวัญ ให้ก รมรถไฟแผ่ น ดิน แ จ้ง แก่
ผู้พพิ ำทนัน้ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเด็ดขำดครัง้ ทีส่ ดุ ว่ำจะให้รำคำเป็ นจำนวนเงินเท่ำใด
ถ้ำผูพ้ พิ ำทไม่ยอมรับเอำรำคำนี้ภำยในกำหนดเวลำสิบวัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำแจ้งควำม
นัน้ แล้ว กรมรถไฟแผ่นดิน กับผู้พิพำทมีสทิ ธิท่ีจะเลือกตัง้ อนุ ญ ำโตตุ ลำกำรฝ่ ำยละคน
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และถ้ำอนุ ญำโตตุลำกำรทัง้ ๒ ฝ่ ำยไม่ปรองดองตกลงกันได้ ให้อนุ ญำโตตุลำกำรนัน้ เลือกตัง้
ผูเ้ ป็ นประธำนคนหนึ่งเป็ นผูช้ ข้ี ำด หรืออนุ ญำโตตุลำกำรนัน้ จะร้องขอต่อศำลให้เลือกตัง้
ผูเ้ ป็ นประธำนเพื่อชีข้ ำดก็ได้ ตำมบทแห่งพระรำชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ำรณำควำมแพ่งนัน้
ถ้ำมีขอ้ พิพำทเกิดขึ้นภำยหลังเวลำที่กรมรถไฟได้ใช้เงินค่ำทำขวัญแก่ผู้ท่คี วร
ได้ร บั นัน้ แล้ว ก็ด ี หรือ ภำยหลัง กำหนดเวลำหกเดือ นดัง กล่ำ วไว้ใ นมำตรำก่อ นนี้ก ด็ ี
ท่ำนว่ำผูพ้ พิ ำทนัน้ จะฟ้ องร้องได้แต่เฉพำะบุคคลผูซ้ ง่ึ ได้รบั เงินค่ำทำขวัญนัน้ ไป หรือผูท้ ่ี
ต้องชื่อระบุให้เป็ นผูร้ บั เงินค่ำทำขวัญตำมทีว่ ำงไว้ต่อศำลเท่ำนัน้
มำตรำ ๓๘ ถ้ำว่ำจำนวนเงินค่ำทำขวัญจะต้องกำหนดโดยกำรตัง้ อนุญำโตตุลำกำร
ในเวลำใดเวลำหนึ่ง เมื่อกรมรถไฟแผ่นดินได้รอ้ งขอ ศำลมีอำนำจทีจ่ ะออกคำสังอนุ
่ ญำต
ให้กรมรถไฟแผ่นดินเข้ำปกครองที่ดินหรืออสังหำริมทรัพย์อย่ำงอื่นนัน้ ได้ แต่ ท่ำนว่ำ
ในกำรเช่นนี้ ให้กรมรถไฟแผ่นดินวำงเงินตำมจำนวนทีศ่ ำลจะเห็นว่ำพอเพียง เพื่อใช้ค่ำ
ทำขวัญนัน้ ก่อน
มำตรำ ๓๙ ถ้ำว่ำผู้ท่ีค วรจะได้เงิน ค่ ำท ำขวัญ ไม่ ยอมรับเงิน ค่ำท ำขวัญ ตำม
ข้อ ตกลงสัญ ญำหรือ ตำมค ำชี้ข ำดของอนุ ญ ำโตตุ ลำกำร เมื่อ กรมรถไฟแผ่ น ดิน ได้น ำ
จำนวนเงินค่ำทำขวัญนัน้ มำวำงต่อศำลครบถ้วนแล้ว ท่ำนว่ำกรมรถไฟแผ่นดินย่อมมีสทิ ธิ
ทีจ่ ะเข้ำปกครองทีด่ นิ หรืออสังหำริมทรัพย์นนั ้ ได้
มำตรำ ๔๐ ถ้ำว่ำผูเ้ ป็ นเจ้ำของหรือผูท้ อ่ี ยู่ในทีด่ นิ หรืออสังหำริมทรัพย์อย่ำงอื่น
ไม่ ย อมให้ ก รมรถไฟแผ่ น ดิ น เข้ ำ ปกครองทรัพ ย์ เ หล่ ำ นั ้น ตำมสิท ธิท่ี ไ ด้ ใ ห้ ไ ว้ โ ดย
พระรำชบัญญัติน้ี เมื่อกรมรถไฟแผ่นดินได้ร้องขอ ท่ำนว่ำศำลมีอำนำจที่จะออกคำสัง่
บังคับขับไล่บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้ำของหรือผูท้ อ่ี ยู่ในทีน่ นั ้ ออกจำกทีไ่ ด้ทนั ที แต่ขอ้ นี้ไม่ขดั ขวำง
ต่อกำรทีผ่ เู้ ป็ นเจ้ำของหรือผูท้ อ่ี ยู่ในทีน่ นั ้ จะฟ้ องร้องว่ำกล่ำวต่อภำยหลัง
ส่วนที่ ๓
ว่ำด้วยกำรก่อสร้ำง กำรบำรุง และลักษณะจัดกำรงำน
มำตรำ ๔๑ กรมรถไฟแผ่นดินมีอำนำจที่จะทำกำรสิง่ ใดสิง่ หนึ่ งที่จำเป็ นตำม
สมควรแก่กำรในเวลำใดเวลำหนึ่ง แต่ตอ้ งอยู่ในข้อบังคับดังกล่ำวไว้ต่อไปนี้
กิจกำรทีท่ ำได้นนั ้ มีอำทิ คือ
(๑) ทำทำงผ่ำนเสมอระดับหรือลอดใต้หรือข้ำมที่ดิน ถนนใหญ่น้อย ทำงรถไฟ
ทำงรถรำง แม่น้ ำหรือลำคลอง และทำกำรก่อสร้ำงได้ทุกสิง่ ทุกอย่ำง ไม่ว่ำจะทำขึน้ ไว้แต่
ชัวครำวหรื
่
อว่ำทำขึน้ ไว้ตลอดกำลก็ดี
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(๒) แก้ไขหรือเปลีย่ นทำงน้ ำไหล ถนนหนทำงใหญ่น้อย หรือพูนดินให้สูงกว่ำ
ระดับ หรือขุดลดลงให้ต่ำกว่ำระดับ ทัง้ นี้ จะทำขึน้ แต่ชวครำวหรื
ั่
อทำขึน้ ไว้ตลอดกำลก็ได้
(๓) วำงท่อ หรือทำทำงระบำยน้ ำผ่ำน หรือลอดใต้ทด่ี นิ ทีอ่ ยู่ขำ้ งเคียงกับรถไฟ
เพื่อไขน้ำเข้ำมำหรือให้ออกไปจำกรถไฟ
(๔) ปลูกหรือก่อสร้ำงสิง่ หนึ่งสิง่ ใด เครื่องจักร เครื่องบอกอำณัตสิ ญ
ั ญำณและอื่น ๆ
ตำมแต่จะเป็ นกำรสะดวก
มำตรำ ๔๒ เมื่อทำงรถไฟจะต้องผ่ำนข้ำมทำงหลวง ทำงรำษฎร์ หรือทำงน้ ำที่
มีอ ยู่ แ ต่ เดิม กรมรถไฟแผ่ น ดิน จะต้ อ งจัด กำรให้ มีท ำงชัว่ ครำวขึ้น เพื่ อ ให้ ไ ปมำได้
ในระหว่ ำ งเวลำที่ก ำลังท ำกำรก่ อ สร้ำงอยู่ นัน้ ตำมแต่ ท่ีจะจัด ท ำขึ้น ได้ และเมื่อ ได้ท ำ
กำรก่อสร้ำงนัน้ เสร็จแล้ว ต้องจัดกำรให้มที ำงถำวรเพื่อให้ไปมำได้
มำตรำ ๔๓ เมื่อทำงรถไฟผ่ำนทำงหลวง ทำงรำษฎร์ หรือทำงน้ ำโดยมีสะพำนข้ำม
แล้ว สะพำนนัน้ จะต้องสร้ำงให้สงู กว่ำพืน้ ระดับทำงหลวงหรือทำงรำษฎร์นนั ้ ไม่น้ อยกว่ำ
สำมเมตร หรือสูงกว่ำระดับน้ำขึน้ สูงตำมธรรมดำแห่งทำงน้ำนัน้ ไม่น้อยกว่ำสองเมตร
มำตรำ ๔๔ เพื่อประโยชน์ในกำรสร้ำงทำงรถไฟนัน้ กรมรถไฟแผ่นดินมีอำนำจ
ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงย้ำยคู ร่องน้ ำ ท่อน้ ำ หรือสำยไฟฟ้ ำ และมีอำนำจรือ้ ถอนสิง่ หนึ่งสิง่ ใด
ซึง่ กีดขวำงต่อกำรก่อสร้ำงนัน้ ได้ แต่กำรเปลีย่ นแปลง หรือรือ้ ถอนนัน้ ต้องจัดทำไปในทำง
ที่จะท ำให้เกิด ควำมเสีย หำยและท ำควำมไม่ สะดวกให้น้ อ ยที่สุด ตำมแต่ จ ะเป็ น ไปได้
โดยพฤติกำรณ์ และทัง้ ต้องกระทำกำรนัน้ อยู่ในควำมตรวจตรำดูแลของบุคคลผูซ้ ง่ึ จำหน่ำย
น้ ำหรือไฟฟ้ ำนัน้ เมื่อได้แจ้งควำมให้บุคคลนัน้ ๆ ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำสีส่ บิ แปด
ชั ่วโมงก่อ นลงมือ ทำกำร ถ้ำ มีก ำรเสีย หำยอย่ำ งใดอย่ำ งหนึ่ ง เกิด ขึ้น เพรำะเหตุ น้ี
กรมรถไฟแผ่นดินต้องรับผิดชอบใช้ค่ำเสียหำยนัน้
มำตรำ ๔๕ ภำยในเวลำที่จำเป็ นเพื่อกำรก่อสร้ำง หรือเพื่อสร้ำงทำงรถไฟให้
แล้วเสร็จก็ดี หรือภำยในเวลำที่ต้ องจัดซ่ อมทำงรถไฟอย่ำงขนำนใหญ่ ก็ดี กรมรถไฟ
แผ่นดินมีอำนำจทีจ่ ะสังให้
่ เข้ำปกครองทีด่ นิ ซึง่ ติดต่อกับทำงรถไฟนัน้ ได้ชวครำว
ั่
(ยกเว้น
แต่สงิ่ ปลูกสร้ำง สวนทีป่ ระดับประดำไว้ชม ถนน สวนปลูกต้นผลไม้ หรือสวนเพำะปลูก)
เพื่อขุดเอำศิลำ ดินสอพอง ทรำย กรวด ดิน หรือวัตถุสงิ่ อื่นทีใ่ ช้ในกำรก่อสร้ำงหรือกำรซ่อม
หรือเพื่อทำควำมสะดวกในกำรก่อสร้ำง หรือกำรซ่อมทำงรถไฟนัน้
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เมื่อกรมรถไฟแผ่นดินได้มคี ำสังดั
่ งว่ำมำนี้แล้ว ให้ทำหนังสือจดบันทึกรำยกำร
ละเอียดแห่ งทรัพ ย์ท่ีจะเข้ำยึด ถือปกครองนัน้ แล้วให้เจ้ำหน้ ำ ที่กรมรถไฟแผ่ นดินกับ
เจ้ำของทรัพย์นัน้ ลงนำมไว้เป็ นสำคัญทัง้ สองฝ่ ำย เพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรที่จะคำนวณ
ค่ำเสียหำยอันพึงเกิดขึน้ เนื่องแต่กำรทีก่ รมรถไฟแผ่นดินได้เข้ำยึดถือปกครองทรัพย์นนั ้
เมื่อได้เลิกถอนกำรปกครองทีช่ วครำวดั
ั่
งกล่ำวมำนัน้ แล้ว กรมรถไฟแผ่นดินต้อง
ใช้เงินค่ำทำขวัญให้แก่เจ้ำของทรัพย์ เพื่อทดแทนกำรเสียหำยอันเกิดขึน้ แก่ทรัพย์นนั ้
ถ้ำกำรที่เข้ำปกครองนัน้ เป็ นเวลำนำนเกินกว่ำปี หนึ่ งขึน้ ไปก็ดี หรือกำรที่เข้ำ
ปกครองนับได้เกินกว่ำห้ำครัง้ ก็ดี เจ้ำของทรัพย์มสี ทิ ธิทจ่ี ะขอให้กรมรถไฟแผ่นดินจัดซือ้
ทีน่ ัน้ ได้ แต่ฝ่ำยกรมรถไฟแผ่นดินนัน้ ย่อมมีสทิ ธิเสมอทีจ่ ะจัดซือ้ ทีน่ ัน้ ไว้ได้ในเวลำใด
เวลำหนึ่งตำมทีจ่ ะเห็นสมควร
มำตรำ ๔๖ เมื่อ ทำงรถไฟได้ ตัด ผ่ ำ นไปในที่ดิน แห่ ง ใดที่เป็ น ของเจ้ำ ของ
เดียวกัน และทำให้ทด่ี นิ นัน้ ขำดออกจำกกันเป็ นสองแปลง ท่ำนว่ำเจ้ำของทีด่ นิ นัน้ มีสทิ ธิท่ี
จะเดินข้ำมทำงรถไฟจำกทีแ่ ปลงหนึ่งไปยังอีกแปลงหนึ่ งได้ เพื่อควำมจำเป็ นทีจ่ ะต้องใช้
หรือทีไ่ ด้มุ่งหมำยว่ำจะต้องใช้ทด่ี นิ นัน้ ในขณะทีท่ ไ่ี ด้ขำดออกจำกกัน แต่กำรทีจ่ ะเดินข้ำม
ดังกล่ำวนี้ ต้องไม่เป็ นกำรรบกวนหรือขัดขวำงแก่กำรเดินรถไฟ และเมื่อผูท้ ่ี เป็ นเจ้ำของ
ได้แยกขำยเป็ นแปลง ๆ แล้ว สิทธิในทำงเดินนัน้ หำได้โอนไปยังผูซ้ อ้ื ด้วยไม่
มำตรำ ๔๗ กรมรถไฟแผ่นดินไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องควำมรำคำญทีไ่ ด้มขี น้ึ
ชัวครำวแก่
่
บุคคลผู้ซ่งึ อยู่ใกล้ท่ที ำกำรก่อสร้ำงหรือที่ทำกำรบำรุงทำงรถไฟ แต่ในเวลำ
ที่ทำกำรอันใดอันหนึ่งที่จำเป็ นนัน้ กรมรถไฟแผ่นดินต้องใช้ควำมระวังตำมควำมสมควร
แก่กำรณ์นนั ้
มำตรำ ๔๘ กรมรถไฟแผ่นดินไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อเจ้ำของทรัพย์ทอ่ี ยู่ขำ้ งเคียง
ในเรื่อ งควำมร ำคำญ หรือ กำรเสีย หำยอย่ ำงหนึ่ งอย่ ำ งใดอัน เกิด แต่ เสีย งรถ ควัน ไฟ
ประกำยไฟ ควำมกระเทือนและเหตุอ่นื ๆ ซึ่งเนื่องจำกกำรที่รถไฟเดินไปมำ เมื่อควำม
รำคำญหรือกำรเสียหำยนัน้ ย่อมต้องมีเป็ นธรรมดำในกำรเดินรถไฟ และถึงแม้ว่ำจะได้ใช้
ควำมระมัดระวังตำมสมควรแก่เหตุแล้ว ก็ไม่สำมำรถจะป้ องกันได้
มำตรำ ๔๙ กรมรถไฟแผ่ น ดิน มีอ ำนำจที่จ ะเข้ำ ท ำสัญ ญำกับ ผู้ร ับ อนุ ญ ำต
ให้สร้ำงรถไฟ เพื่อให้รถของฝ่ ำยหนึ่งเดินบนทำงรถไฟของอีกฝ่ ำยหนึ่งได้
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ส่วนที่ ๔
ว่ำด้วยกำรบรรทุกส่ง

มำตรำ ๕๐ ข้อที่กรมรถไฟแผ่นดินจะต้องรับผิดชอบ ในกำรที่ผู้โดยสำรต้อง
บำดเจ็บเสียหำยก็ดี หรือว่ำครุภำระ ห่อวัตถุ หรือสินค้ำ ซึง่ รับบรรทุกนัน้ แตกหักสูญหำยก็ดี
หรือว่ำกำรบรรทุกส่งนัน้ ช้ำไปก็ดี ท่ำนให้บงั คับตำมพระรำชกำหนดกฎหมำยส่วนแพ่ง
ว่ำด้วยกำรบรรทุกส่ง เว้นไว้แต่จะต้องด้วยบทมำตรำดังจะกล่ำวต่อไปในพระรำชบัญญัตนิ ้ี
จึงให้ใช้บทมำตรำนัน้ ๆ บังคับ
มำตรำ ๕๑ กรมรถไฟแผ่นดินไม่ตอ้ งรับผิดชอบในกำรทีค่ รุภำระ ห่อวัตถุ หรือ
สินค้ำซึง่ บรรทุกส่งไป หรือมอบฝำกไว้กบั รถไฟนัน้ แตกหักบุ บสลำยหรือว่ำสูญหำยไป
เว้นไว้แต่พนักงำนรถไฟจะได้รบั ของนัน้ ลงบัญชีประกันและได้ออกใบรับให้ไปเป็ นสำคัญ
มำตรำ ๕๒ เมื่อบุคคลผูห้ นึ่งผูใ้ ดนำห่อวัตถุหรือสินค้ำมำ เพื่อบรรทุกส่งไปโดย
ทำงรถไฟ พนักงำนรถไฟผูม้ หี น้ำที่มสี ทิ ธิท่จี ะขอให้เจ้ำของหรือผู้ส่งของนัน้ จดรำยกำร
ละเอียดบอกจำนวนของน้ำหนัก และชนิดห่อวัตถุ หรือสินค้ำทีน่ ำมำส่งนัน้ เป็ นลำยลักษณ์
อักษร และให้ลงชื่อกำกับไว้ด้วย ถ้ำแม้ว่ำไม่ยอมทำตำมดังว่ำมำนี้ พนักงำนรถไฟอำจ
ปฏิเสธไม่ยอมรับไว้บรรทุกก็ได้
ผูห้ นึ่งผูใ้ ดจงใจแสดงรำยกำรสิง่ ของอันเป็ นควำมเท็จ ท่ำนว่ำมีควำมผิดให้ปรับ
เป็ นพินยั ไม่เกินกว่ำ ๕๐๐ บำท
มำตรำ ๕๓ กรมรถไฟแผ่นดินต้องรับผิดชอบใช้ค่ำเสียหำย ในกำรที่ครุภำระ
ห่อวัตถุ หรือสินค้ำซึง่ ได้รบั จดลงบัญชีประกันนัน้ เป็ นอันตรำยสูญหำย หรือว่ำส่งเนิ่นช้ำไป
เว้นไว้แต่จะพิสจู น์ได้ว่ำกำรทีส่ ญ
ู หรือเสียหำย หรือเนิ่นช้ำนัน้ เป็ นด้วยพลำติศยั หรือเกิด
แต่สภำพแห่งวัตถุนนั ้ เอง หรือเป็ นด้วยกำรชำรุดทีม่ ดั ห่อวัตถุนนั ้ ๆ
มำตรำ ๕๔ ถ้ำบุคคลผูห้ นึ่งผูใ้ ดต้องกำรพำสัมภำระ ห่อวัตถุหรือสินค้ำไปกับ
ตัว ก็ดี หรือ ว่ำ มอบส่งให้บ รรทุ ก ไปก็ดี หรือ ว่ ำฝำกไว้ก็ดี แต่ ว ัต ถุ เหล่ ำนั น้ เป็ น ของที่
อัน ตรำยหรือ ที่อุ จำดลำมกแล้ว บุ ค คลผู้นัน้ ต้อ งแจ้งควำมบอกสภำพแห่ งวัต ถุ นัน้ แก่
นำยสถำนีเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร นำยสถำนีมอี ำนำจทีจ่ ะไม่ยอมรับฝำกหรือรับ ส่งบรรทุก
วัตถุนนั ้ ก็ได้ตำมแต่จะเห็นเป็ นกำรสมควร
ถ้ำว่ำไม่ได้แจ้งควำมให้ทรำบดังว่ำมำนัน้ ก็ดี หรือว่ ำไม่ได้ขดี หมำยบอกสภำพ
แห่งวัตถุนนั ้ ๆ ไว้นอกห่อให้เห็นโดยแจ้งชัดก็ดี ท่ำนว่ำพนักงำนรถไฟคนใดคนหนึ่งย่อม
มีอำนำจทีจ่ ะงดส่งวัตถุนนั ้ เสียได้
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ถ้ำมีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่ำห่อใดห่อหนึ่งมีของที่เป็ นอันตรำยหรือที่อุจำดลำมก
ท่ำนว่ำพนักงำนรถไฟคนใดคนหนึ่งมีอำนำจที่จะเปิ ดห่ อของนัน้ ออกตรวจดู เพื่อให้รวู้ ่ำ
มีของสิง่ ใดอยู่ในห่อนัน้ ได้
บุคคลผูห้ นึ่งผูใ้ ดไม่แจ้งควำมให้พนักงำนรถไฟทรำบ หรือไม่ยอมทำตำมคำสัง่
ของพนักงำนรถไฟ ซึ่งเป็ นกำรฝ่ ำฝื นขืนขัดต่อบทมำตรำนี้ ท่ำนว่ำผู้นัน้ มีควำมผิดต้อง
ระวำงโทษให้ปรับเป็ นพินยั ไม่เกินกว่ำ ๕๐๐ บำท และถ้ำมีกำรเสียหำยเกิดขึน้ แต่วตั ถุนัน้ ไซร้
ผูน้ นั ้ ยังจำต้องรับผิดชอบใช้ค่ำเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ นัน้ อีกโสดหนึ่งต่ำงหำก
มำตรำ ๕๕๗ ข้อที่กรมรถไฟแผ่นดินจะต้องรับผิดชอบใช้ค่ำครุภำระ ห่อวัตถุ
หรือสินค้ำ อันได้จดลงบัญชีป ระกันบรรทุกส่งไป หรือฝำกไว้เป็ นอันตรำยสูญหำยนัน้
มีเขตจำกัด ดัง นี้ ค ือ ห่อ หนึ่ งเป็ น เงิน ไม่เ กิน ๑๐๐ บำท ถ้ำ ว่ำเหมำบรรทุก ครึ่ง คัน รถ
ไม่เกิน ๔๐๐ บำท และถ้ำว่ำเหมำบรรทุกทัง้ คันรถไม่เกิน ๑,๐๐๐ บำท เว้นไว้แต่
(๑) ผูส้ ่งหรือผู้ฝำกจะได้แจ้งจำนวนรำคำและบอกสภำพแห่งของที่มอี ยู่ในห่อ
หรือแห่งสินค้ำทีว่ ่ำเหมำบรรทุกครึง่ คันรถ หรือเต็มทัง้ คันรถนัน้ และ
(๒) ผู้ส่งหรือผู้ฝำกได้เสียค่ำประกันพิเศษเพิ่มขึน้ ตำมอัตรำค่ำประกันให้แก่
พนั ก งำนรถไฟผู้มีห น้ ำ ที่ พนั ก งำนผู้นั น้ มีสิท ธิท่ีจะสอบสวนตรวจตรำเพื่อ ให้รู้แ น่ ว่ ำ
ของหรือสินค้ำทีส่ ง่ ไปนัน้ ตรงกันจริงกับคำทีไ่ ด้แจ้งไว้นนั ้ หรือไม่
มำตรำ ๕๖ ข้อทีก่ รมรถไฟแผ่นดินจะต้องรับผิดชอบใช้รำคำสัตว์ทบ่ี รรทุกส่งไป
เป็ นอันตรำยสูญหำยนัน้ มีเขตจำกัดดังนี้ คือ
ค่ำช้ำงเชือกหนึ่งไม่เกินกว่ำ ๕๐๐ บำท
ค่ำม้ำตัวหนึ่งไม่เกินกว่ำ ๑๐๐ บำท
ค่ำลำ ล่อ หรือปศุสตั ว์ชนิดทีม่ เี ขำตัวหนึ่งไม่เกินกว่ำ ๕๐ บำท
ค่ำแพะ แกะ สุกร สุนขั หรือสัตว์ชนิดอื่นตัวหนึ่งไม่เกินกว่ำ ๒๐ บำท
เว้นไว้แต่ผสู้ ง่ จะได้แจ้งควำมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ทรำบในขณะทีน่ ำมำส่งนัน้
ว่ำมีรำคำสูงกว่ำอัตรำทีว่ ำงไว้ข้ำงบนนี้ และทัง้ ได้เสียค่ำประกันพิเศษเพิม่ ขึน้ ตำมอัตรำ
ค่ำประกันนัน้ ด้วย
แต่ทงั ้ นี้ ถ้ำว่ำสัตว์เหล่ำนัน้ เป็ นอันตรำยหรือสูญหำยไปด้วยเหตุ อ่นื นอกจำกที่
เป็ นควำมผิดของพนักงำนรถไฟแล้ว ท่ำนว่ำกรมรถไฟแผ่นดินไม่ตอ้ งรับผิดชอบเลย
๗

มำตรำ ๕๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกำศแก้ไขมำตรำ ๕๕ แห่งพระรำชบัญญัติจดั วำงกำร
รถไฟและทำงหลวง พระพุทธศักรำช ๒๔๖๔
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มำตรำ ๕๗ ข้อทีก่ รมรถไฟแผ่นดินจะต้องรับผิดชอบใช้ค่ำรถ ล้อเลื่อนทีบ่ รรทุก
ส่งไปเป็ นอันตรำยสูญหำยนัน้ มีเขตจำกัดดังนี้ คือ
ค่ำรถจักรสำหรับลำกหรือรถยนต์คนั หนึ่งไม่เกินกว่ำ ๕๐๐ บำท
ค่ำรถ เกวียน หรือรถบรรทุกของคันหนึ่งไม่เกินกว่ำ ๒๕๐ บำท
ค่ำรถจักรยำนยนต์สองล้อหรือสำมล้อคันหนึ่งไม่เกินกว่ำ ๕๐ บำท
ค่ำรถ ล้อเลื่อนอย่ำงอื่นคันหนึ่งไม่เกินกว่ำ ๑๐ บำท
เว้นไว้แต่ผสู้ ง่ จะได้แจ้งควำมให้ทรำบเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรในขณะทีน่ ำมำส่งยัง
รถไฟนัน้ ว่ำ รถ ล้อ เลื่อ นนัน้ มีรำคำสูงกว่ำอัต รำที่ได้วำงไว้ข้ำงบนนี้ และทัง้ ได้เสีย ค่ ำ
ประกันพิเศษเพิม่ ขึน้ ตำมอัตรำค่ำประกันนัน้ ด้วย
มำตรำ ๕๘ เมื่อใดกรมรถไฟแผ่นดินจะต้องใช้รำคำของทีไ่ ด้สญ
ู หรือเสียหำยไป
โดยทีผ่ สู้ ง่ ของได้ระบุแจ้งรำคำไว้แล้ว ท่ำนให้ถอื ว่ำ กำรทีร่ ะบุแจ้งรำคำไว้นนั ้ เป็ นแต่เพียง
ข้อสันนิษฐำนว่ำของสิง่ นัน้ คงมีรำคำตำมที่ได้ระบุแจ้งไว้นัน้ จริง แต่ ทงั ้ นี้ ห้ำมมิให้คิด
ค่ำเสียหำยให้เกินกว่ำกำหนดรำคำตำมทีไ่ ด้ระบุแจ้งไว้นนั ้ เลย
มำตรำ ๕๙ ข้อทีก่ รมรถไฟแผ่นดินจะต้องรับผิดชอบใช้ค่ำเสียหำยนัน้ ท่ำนว่ำ
สิน้ อำยุหมดลงตำมกำหนดวันดังนี้ คือ
ถ้ำเป็ นครุภำระ หรือห่อวัตถุ เมื่อครบกำหนดสองวัน นับแต่วนั รุ่งขึน้ จำกวันที่
ของได้มำถึงสถำนีทไ่ี ด้จดั ส่งไปนัน้
ถ้ำเป็ นสินค้ำ เมื่อครบกำหนดสองวันนับแต่วนั รุ่งขึน้ จำกวันทีก่ รมรถไฟแผ่นดิน
จะได้แจ้งควำมให้ผทู้ จ่ี ะรับของนัน้ ทรำบ
ถ้ำว่ำไม่มผี ู้ใดมำรับครุภำระ ห่อวัตถุ หรือสินค้ำภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำวนี้
ท่ำนให้เก็บ ของเหล่ ำนี้ รกั ษำไว้ในคลังสิน ค้ำ แต่ ก รมรถไฟแผ่ น ดิน ไม่ ต้อ งรั บ ผิด ชอบ
ในกำรทีข่ องเป็ นอันตรำย หรือสูญหำยไป เว้นไว้แต่จะเป็ นเพรำะควำมผิดของกรมรถไฟ
แผ่นดิน หรือเป็ นเพรำะควำมผิดของพนักงำนในกรมนัน้
มำตรำ ๖๐ เมื่อผู้ท่จี ะรับของนัน้ ได้รบั ของที่บรรทุกนัน้ ไว้ โดยไม่มขี อ้ โต้แย้ง
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรในขณะทีร่ บั ของนัน้ แล้ว ท่ำนว่ำจะเรียกร้องขอค่ำเสียหำยทีข่ องสูญ
หรือเสียไป หรือทีบ่ รรทุกส่งเนิ่นช้ำไปนัน้ มิได้เลย
มำตรำ ๖๑ ข้อควำมทีเ่ ขียนไว้ในใบรับของ ใบส่งของ หรือใบสำคัญอย่ำงอื่นที่
กรมรถไฟแผ่นดินทำให้แก่ผสู้ ่งของ เพื่อยกเว้นหรือจำกัดควำมรับผิดชอบของกรมรถไฟ
แผ่น ดินนัน้ ท่ำนว่ำเป็ นโมฆะใช้ไม่ได้ตำมกฎหมำย เว้นไว้แต่ ผู้ส่งของนัน้ จะได้ตกลง
ยินยอมตำมข้อควำมทีย่ กเว้นหรือจำกัดควำมรับผิดชอบนัน้ โดยแจ้งชัด
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มำตรำ ๖๒ กรมรถไฟแผ่ น ดิน มีสิท ธิท่ีจ ะยึด ของที่บ รรทุ ก นั น้ ไว้ได้จ นกว่ ำ
จะได้รบั ใช้ค่ำระวำงบรรทุกและค่ำทีต่ อ้ งใช้อย่ำงอื่นให้ครบถ้วน
มำตรำ ๖๓ ถ้ำหำตัวผูท้ จ่ี ะรับของนัน้ ไม่พบ กรมรถไฟแผ่นดินต้องแจ้งควำมไป
ให้ผู้ส่งของนัน้ ทรำบโดยหนังสือส่งลงทะเบียนกรมไปรษณีย์ เพื่อขอให้บอกมำว่ำจะให้
จัด ส่งของนัน้ ณ ที่ใด และขอให้ จดั กำรใช้ค่ำระวำงบรรทุก และค่ำที่ต้องเสียอย่ำงอื่น
ภำยในกำหนดเวลำ ๑๕ วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือนัน้
ถ้ำ ผู้ส่งของละเลยไม่ ท ำตำมค ำแจ้งควำมนัน้ ไซร้ ท่ ำนว่ำกรมรถไฟแผ่ น ดิน
มีสทิ ธิทจ่ี ะเอำของนัน้ ออกขำยทอดตลำดได้
มำตรำ ๖๔ ถ้ำว่ำผูท้ จ่ี ะรับของไม่มำรับของทีบ่ รรทุกนัน้ ไป หรือไม่ใช้ค่ำระวำง
บรรทุกและค่ำที่ต้องเสียอย่ำงอื่นที่จำเป็ นต้องใช้นัน้ กรมรถไฟแผ่นดินมีสทิ ธิท่จี ะแจ้ง
ควำมไปยังผู้ท่จี ะรับของนัน้ โดยหนังสือส่งลงทะเบียนกรมไปรษณี ย์ขอให้ใช้ค่ำระวำง
บรรทุก และค่ำทีต่ ้องใช้อย่ำงอื่น และให้มำรับของนัน้ ไปภำยในเวลำ ๑๕ วัน นับแต่วนั ที่
ได้รบั คำแจ้งควำมนัน้
ในเวลำเดีย วกัน นั น้ ให้ก รมรถไฟแผ่ น ดิน แจ้ง ควำมบอกไปยัง ผู้ ส่ง ของโดย
หนังสือส่งลงทะเบียนกรมไปรษณียด์ ว้ ย
ถ้ำผูท้ จ่ี ะรับหรือผูส้ ง่ ของละเลยไม่ทำตำมคำแจ้งควำมนัน้ ไซร้ ท่ำนว่ำกรมรถไฟ
แผ่นดินย่อมมีสทิ ธิทจ่ี ะเอำของนัน้ ออกขำยทอดตลำดได้
มำตรำ ๖๕ ตำมข้อควำมทีบ่ งั คับไว้ในสองมำตรำข้ำงบนนี้ ถ้ำของทีบ่ รรทุกนัน้
เป็ น ของที่เก็บ ไว้ น ำนไม่ ได้อ ำจเสีย ไปแล้ว กรมรถไฟแผ่ น ดิน มีสิท ธิท่ีจ ะเอำของนั น้
ออกขำยทอดตลำดโดยไม่ตอ้ งแจ้งควำมให้ผูห้ นึ่งผูใ้ ดทรำบก่อนก็ได้
ส่วนของทีม่ ชี วี ติ นัน้ เมื่อได้แจ้งควำมบอกให้ทรำบว่ำของได้มำถึงแล้วล่วงพ้นไป
๗ วัน ให้เอำของออกขำยทอดตลำดได้
มำตรำ ๖๖ เมื่อได้เอำของออกขำยทอดตลำด หักค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยออกแล้ว
เหลือเงินเป็ นจำนวนเท่ำใด ให้กรมรถไฟแผ่นดินหักใช้ค่ำระวำงบรรทุก และค่ำทีต่ ้องใช้
อย่ำงอื่นอันเกีย่ วกับสัญญำบรรทุกส่งนัน้ ถ้ำมีเงินเหลืออยู่อกี จึงให้มอบให้แก่ผทู้ ส่ี มควร
จะได้รบั นัน้ ไป
มำตรำ ๖๗ เงินค่ำโดยสำรหรือค่ำระวำงบรรทุกที่ได้ใช้ให้เป็ นค่ำโดยสำรหรือ
ค่ำส่งครุภำระ ห่อวัตถุ หรือสินค้ำนัน้ ให้พงึ สันนิษฐำนว่ำกรมรถไฟแผ่นดินได้รบั ไว้โดยมี
ข้อไขว่ำ ถ้ำมีทส่ี ำหรับให้โดยสำรหรือบรรทุกได้ในขบวนรถนัน้
๔๗๓
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ถ้ ำ หำกว่ ำ ในรถไฟไม่ มีท่ีพ อส ำหรับ ผู้โดยสำรทัง้ หมด หรือ ส ำหรับ บรรทุ ก
ครุภำระ ห่อวัตถุ หรือสินค้ำทัง้ หมด ท่ำนว่ำผู้โดยสำรที่ได้ซ้อื ตั ๋วไปทำงไกลที่สุดมีสทิ ธิ
ทีจ่ ะได้โดยสำรไปก่อนผูอ้ ่นื และถ้ำมีผโู้ ดยสำรซือ้ ตั ๋วไปทำงไกลเท่ำกันหลำยคน ผูท้ ซ่ี อ้ื ตั ๋ว
ได้ก่ อนก็ควรได้ไปก่ อนตำมลำดับ เลขที่ได้รบั ตั ๋วก่อนและหลังนัน้ ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ได้
ตลอดไปถึงกำรรับบรรทุกครุภำระ ห่อวัตถุ และสินค้ำด้วย
แต่ทงั ้ นี้ ท่ำนว่ำนำยและพลทหำรและข้ำรำชกำรพลเรือนทีโ่ ดยสำรไปในหน้ำที่
รำชกำรของรัฐบำลนัน้ ควรจะได้รบั เลือกให้ไปได้ก่อนผูอ้ ่นื
มำตรำ ๖๘๘ ผู้ห นึ่งผู้ใดไม่มีสทิ ธิท่จี ะเรียกร้องขอเงินค่ ำโดยสำร ค่ำบรรทุ ก
หรือค่ำรับฝำกครุภำระ ห่อวัตถุ หรือสินค้ำทีอ่ ำ้ งว่ำได้เสียเกินอัตรำนัน้ คืน เว้นไว้แต่จะได้
ยื่นคำร้องเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรขอเงินที่เกินคืน จำกกรมรถไฟแผ่ น ดินภำยในกำหนด
๑๕ วัน นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้ออกตั ๋วโดยสำรหรือวันทีม่ อบส่งของนัน้ ๆ
มำตรำ ๖๙ กรมรถไฟแผ่นดินมีสทิ ธิท่จี ะรับส่ งจดหมำย หรือห่อวัตถุ สำหรับ
กิจกำรของรถไฟ หรือจดหมำยบัญชีของ หรือใบรับสำหรับลูกค้ำรถไฟ
มำตรำ ๗๐ ใบเบิกทำงซึ่งออกให้ผู้หนึ่งผู้ใดโดยสำรรถไฟโดยไม่ต้องเสียค่ำ
โดยสำรตลอดกำลหรือชัวเที
่ ่ยวหนึ่งเป็ นพิเศษนัน้ ผูบ้ ญ
ั ชำกำรรถไฟแผ่นดินหรือผูแ้ ทน
จะต้องลงชื่อกำกับไว้จงึ จะใช้ได้ มิฉะนัน้ อย่ำให้ถอื ว่ำใบเบิกทำงนัน้ ใช้ได้เลย
ส่วนที่ ๕
ว่ำด้วยควำมปรำศภัยแห่งประชำชน
มำตรำ ๗๑ เมื่อเห็นเป็ นกำรจำเป็ น เพื่ อรักษำควำมปรำศภัยแห่งประชำชน
ให้ขดุ คู หรือปลูกต้นไม้เป็ นรัว้ หรือกัน้ รัว้ หรือขึงลวดกัน้ ทัง้ สองข้ำงทำงรถไฟ
มำตรำ ๗๒ เมื่อทำงรถไฟผ่ำนข้ำมถนนสำคัญเสมอระดับ ให้วำงรำงคู่กำกับ
เพื่อให้มชี ่องพอครีบล้อรถผ่ำนไปมำได้ กับให้ทำประตู หรือขึงโซ่ หรือทำรำวกัน้ ขวำง
ถนนหรือทำงนัน้ ๆ ตำมเห็นสมควรแก่กำร
มำตรำ ๗๓ เมื่อถนนทีต่ อ้ งผ่ำนข้ำมไปนัน้ ไม่สสู้ ำคัญพอถึงกับต้องทำประตูกนั ้ แล้ว
ให้ พ นั ก งำนขับ รถจัก รเปิ ด หวีด ก่ อ นที่รถจะผ่ ำ นข้ำมถนนนั น้ กับ ให้ ท ำเครื่อ งหมำย
๘

มำตรำ ๖๘ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ ดั วำงกำรรถไฟและทำงหลวงแก้ไขเพิม่ เติม
พุทธศักรำช ๒๔๗๓
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สัญญำณอย่ำงถำวรปั กไว้ให้เห็นแจ้งบนทำงและถนนนัน้ เพื่อให้พนักงำนขับรถจักรและ
ประชำชนรูต้ วั ก่อนภำยในเวลำอันสมควรว่ำเข้ำมำใกล้ทำงรถไฟทีผ่ ่ำนข้ำมถนน
มำตรำ ๗๔ ภำยในระยะสีเ่ มตรวัดจำกศูนย์กลำงทำงรถไฟออกมำ ห้ำมมิให้
ปลูกสร้ำงสิง่ หนึ่งสิง่ ใด เว้นไว้แต่จะเป็ นกำรจำเป็ นเพื่อกำรเดินรถ
มำตรำ ๗๕ ผู้เป็ น เจ้ำของต้น ไม้รวั ้ หรือต้นไม้ชนิ ดอื่น ที่อยู่รมิ เขตทำงรถไฟ
มีหน้ำทีจ่ ำต้องตัดหรือรำนกิง่ ไม้หรือโค่นต้นไม้นนั ้ ลงเป็ นครัง้ ครำว ตำมแต่นำยช่ำงบำรุง
ทำงในเขตนัน้ จะสัง่ เพื่อมิให้กดี กัน้ กำบังเครื่องอำณัตสิ ญ
ั ญำณตำมทำง หรือเพื่อมิให้เกิด
อันตรำยขัดขวำงต่อกำรเดินรถ
ถ้ำผูเ้ ป็ นเจ้ำของต้นไม้คนใดไม่ปฏิบตั ิกำรตำมคำสังของนำยช่
่
ำงบำรุงทำงดังว่ำ
มำนี้ นำยช่ำงบำรุงทำงมีอำนำจทีจ่ ะจัดกำรให้ตดั รำนกิง่ หรือโค่นต้นไม้นนั ้ เสีย แล้วคิดเอำ
เงินค่ำใช้จ่ำยในกำรนี้แก่เจ้ำของนัน้ ก็ได้
มำตรำ ๗๖ ในขบวนรถโดยสำรทุก ขบวนที่ต้องเดิน เกินกว่ำ ๒๐ กิโลเมตร
โดยไม่หยุดนัน้ กรมรถไฟแผ่นดินต้องจัดให้มเี ครื่องอำณัติส ญ
ั ญำณติดประจำไว้เพื่อใช้
บอกเหตุ ไ ด้ ใ นระหว่ ำ งคนโดยสำรกับ พนั ก งำนก ำกับ รถ เครื่อ งอำณั ติ ส ัญ ญำณนี้
ต้องรักษำไว้ให้ใช้ได้ดตี ลอดไปด้วย
มำตรำ ๗๗ ถ้ำปรำกฏว่ำผูโ้ ดยสำรคนหนึ่งคนใดเป็ นโรคติดต่อซึง่ อำจมีจำแนก
ไว้ในกฎข้อบังคับ ให้นำยสถำนีจดั แยกผูน้ นั ้ กันไว้เสียห้องหนึ่งเป็ นพิเศษเพื่อมิให้ปะปน
กับผูอ้ ่นื แล้วโทรเลขบอกไปยังสถำนีทผ่ี นู้ นั ้ จะลงและสถำนีปลำยทำง เพื่อกำชับห้ำมมิให้
ผูโ้ ดยสำรอื่นเข้ำไปในห้องนัน้ จนกว่ำจะได้จดั ชำระล้ำงเชือ้ โรคให้หมดสิน้ เมื่อรถไปถึง
มำตรำ ๗๘ ผู้ใดกระทำผิดดังกล่ำวไว้ในมำตรำ ๗๙ จนถึงและรวมทัง้ มำตรำ ๘๙
ให้ลงโทษฐำนลหุโทษตำมทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในประมวลกฎหมำยอำญำ เว้นไว้แต่กำรกระทำเช่นนัน้
ประมวลกฎหมำยอำญำบัญญัตวิ ่ำเป็ นควำมผิดและกำหนดโทษไว้แล้ว
มำตรำ ๗๙ ผู้ใดกระทำกำรโดยเจตนำขัดขวำงพนักงำนรถไฟในเวลำทำกำร
ตำมหน้ำที่กด็ ี หรือทำกำรขัดขวำงผู้มหี น้ำทีโ่ ดยชอบด้วยกฎหมำยในกำรสอบวัด ก่อสร้ำง
หรือบำรุงทำงรถไฟก็ดี หรือถอนหมุ ดหรือหลักที่ปั กไว้ในดิน เพื่อกิจกำรดังว่ำนัน้ ก็ ดี
หรือลบเลือนทำลำยเครื่องหมำยใด ๆ ทีท่ ำไว้สำหรับกิจกำรนัน้ ๆ ก็ดี ท่ำนว่ำมันมีควำมผิด
ฐำนลหุโทษ ต้องระวำงโทษชัน้ ๒
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มำตรำ ๘๐๙ ผูใ้ ดมิได้รบั อนุ ญำตอันชอบด้วยกฎหมำย บังอำจขุดขนดิน ทรำย
ศิลำ หญ้ำ ต้นไม้หรือสิง่ ใด ๆ ไปจำกมูลดิน คู สะพำน ทำงระบำยน้ำ กำแพงเขือ่ น หรือทำงถำวร
ของรถไฟ หรือภำยในบริเวณรถไฟ ท่ำนว่ำมันมีควำมผิดฐำนลหุโทษ ต้องระวำงโทษชัน้ ๓
มำตรำ ๘๑ ผู้ใดรื้อถอน ท ำลำย เคลื่อนเอำไปจำกที่หรือทำให้เป็ น อัน ตรำย
เสียหำยแก่รวั ้ ต้นไม้ รัว้ กัน้ เขต รัว้ ลวด เสำเครื่องหมำยอำณัติสญ
ั ญำณ เครื่องจักร วัตถุ
อัดหมอน รำงเหล็ก หมอนหรือสิง่ ของชนิดใด ๆ ทีเ่ ก็บ รักษำไว้ใช้ตำมทำงรถไฟนัน้
ท่ำนว่ำมันมีควำมผิดฐำนลหุโทษ ต้องระวำงโทษชัน้ ๒
มำตรำ ๘๒ ผู้ใดมิได้รบั อนุ ญำตโดยชอบด้วยกฎหมำยบังอำจเปลี่ยนทำงน้ ำ
หรือรำงน้ ำด้วยเจตนำ หรือทำทำนบกัน้ คูหรือทำงระบำยน้ ำใต้สะพำน หรือปล่อยขยะมูล
ฝอยสิง่ โสโครกจำกทีท่ ำกำรเหมืองแร่ให้ไหลมำกีดขวำง หรือทำกำรอย่ำงอื่นให้กดี ขวำง
แก่ทำงน้ ำ ซึง่ อำจเป็ นเหตุให้เกิดเสียหำยแก่ทำงรถไฟ ท่ำนว่ำมันมีควำมผิดฐำนลหุโทษ
ต้องระวำงโทษชัน้ ๓
มำตรำ ๘๓ เมื่อเจ้ำของทีด่ นิ หรือผูท้ ่อี ยู่ในที่ดนิ คนใดประสงค์จะตัดโค่นต้นไม้
หรือแผ้วถำงป่ ำทีต่ ดิ ต่อกับทำงรถไฟก็ดี หรือทีม่ สี ำยโทรเลข โทรศัพท์ขงึ ผ่ำนข้ำมไปก็ดี
ผูน้ ัน้ ต้องแจ้งควำมประสงค์นัน้ ให้นำยช่ำงบำรุงทำงประจำเขตนัน้ ทรำบล่วงหน้ำก่อน ๗ วัน
และผู้นนั ้ จำต้องใช้ควำมระมัดระวังตำมสมควรในเมื่อทำกำรนัน้ ๆ ตำมแต่นำยช่ำงบำรุงทำง
จะสัง่ เพื่อรักษำทำงรถไฟมิให้เป็ นอันตรำย
ผู้ใดมิได้แจ้งควำมให้นำยช่ำงบำรุงทำงทรำบล่วงหน้ำก็ดี หรือมิได้ปฏิบตั ิกำร
ตำมค ำสังของนำยช่
่
ำงบ ำรุ ง ทำงก็ดี โค่ น ต้ น ไม้ลงหรือ ถำงป่ ำอัน เป็ น เหตุ ท่ีอ ำจเกิด
อันตรำยแก่รถไฟทีผ่ ่ำนไปมำ หรืออำจทำให้เกิดเสียหำยต่อสำยโทรเลข โทรศัพท์ เครื่อง
อำณัตสิ ญ
ั ญำณ หรือทำง ท่ำนว่ำมันมีควำมผิดฐำนลหุโทษ ต้องระวำงโทษชัน้ ๓
๙ มำตรำ ๘๐

และมำตรำ ๘๓ นัน้ มีลกั ษณะเป็ นมำตรกำรในกำรป้ องกันมิให้มกี ำรกระทำใด ๆ
ทีจ่ ะก่อให้เกิดควำมเสียหำยขึน้ แก่ทำงรถไฟ หรืออุปกรณ์ต่ำง ๆ ทีใ่ ช้ในกำรเดินรถ เพรำะอำจเป็ นอันตรำย
ต่อกำรเดินรถและประชำชนทีโ่ ดยสำรรถไฟได้ แต่กำรเดินท่อน้ำของกำรประปำส่วนภูมภิ ำคนัน้ เป็ นกำร
ดำเนินกำรโดยอำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัตกิ ำรประปำส่วนภูมภิ ำค พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็ นไปเพื่อ
ดำเนินกิจกำรสำธำรณูปโภค ไม่ถอื เป็ นกำรกระทำในลักษณะตำมทีม่ ำตรำ ๘๐ หรือมำตรำ ๘๓ บัญญัติ
ห้ำมไว้แต่อย่ำงใด กำรรถไฟแห่งประเทศไทยจึงไม่มอี ำนำจห้ำมมิให้กำรประปำส่วนภูมภิ ำคดำเนินกำร
ในเรือ่ งดังกล่ำวได้ และเมือ่ ไม่มอี ำนำจทีจ่ ะห้ำมแล้ว กำรกำหนดเงือ่ นไขอื่น ๆ ย่อมทำไม่ได้เช่นเดียวกัน
(ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๓๓๙/๒๕๔๑)
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มำตรำ ๘๔ ผูใ้ ดบังอำจเข้ำไปในที่ดนิ รถไฟ นอกเขตทีท่ ่อี นุ ญำตให้ประชำชน
เข้ำออกได้ ท่ำนว่ำมันมีควำมผิดฐำนลหุโทษ ต้องระวำงโทษชัน้ ๑
มำตรำ ๘๕ ผูใ้ ดขับรถ หรือล้อเลื่อนอย่ำงอื่น หรือไล่ต้อนสัตว์ขำ้ ม หรือไปตำม
ทำงรถไฟ เว้นไว้แต่ ตำมเวลำและที่ท่กี ำหนดให้ไว้ก็ดี หรือไม่ปฏิบตั ิกำรตำมคำสังอั
่ น
สมควรของพนักงำนรถไฟก็ดี ท่ำนว่ำมันมีควำมผิดฐำนลหุโทษ ต้องระวำงโทษชัน้ ๑
ผูใ้ ดมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรเลีย้ งรักษำปศุสตั ว์ ปล่อยให้สตั ว์เทียวไปในทีด่ นิ
รถไฟ ให้ปรับเป็ นพินยั ไม่เกินกว่ำตัวละ ๒ บำท
พนักงำนรถไฟมีอำนำจนำหรือไล่ต้อนสัตว์นัน้ ไปยังโรงพักตำรวจที่ใกล้ท่สี ุด
แล้วมอบให้รกั ษำไว้จนกว่ำจะได้รบั เงินค่ำปรับและค่ำใช้จ่ำยในกำรเลีย้ งรักษำนัน้ ได้
มำตรำ ๘๖ ผู้ใดขว้ำงปำท่อนไม้ ก้อนศิลำหรือสิง่ อื่น ๆ ไปที่ขบวนรถไฟก็ดี
หรือผ่ำนข้ำมไปก็ด ี หรือขว้ำงปำจำกรถไฟก็ด ี ซึง่ อำจเป็ นอันตรำยต่อผูท้ อี่ ยู่ในรถจักร
รถลำเลียง รถคนโดยสำรหรือรถบรรทุก หรือต่ อผู้ยืนอยู่หรือเดินไปมำตำมทำงรถไฟ
ท่ำนว่ำมันมีควำมผิดฐำนลหุโทษ ต้องระวำงโทษชัน้ ๔
มำตรำ ๘๗ ผู้ใดทำให้รถ สิง่ ปลูกสร้ำง เครื่องจักรหรือสิง่ ใด ๆ อันเป็ นทรัพย์
สมบัตขิ องรถไฟเสียหำยหรือชำรุด ท่ำนว่ำมันมีควำมผิดฐำนลหุโทษ ต้องระวำงโทษชัน้ ๑
มำตรำ ๘๘ พนักงำนรถไฟคนใดเสพสุรำจนมึนเมำในเวลำทำกำรตำมหน้ำที่
บนรถไฟ หรือทำกิจกำรอื่นของรถไฟก็ดี หรือละเลยไม่ทำกำรตำมหน้ำทีโ่ ดยควำมประมำทก็ดี
หรือ กระท ำกำรนั น้ ด้ ว ยอำกำรอัน ไม่ ส มควรก็ดี ท่ ำ นว่ ำ มั น มีค วำมผิด ฐำนลหุ โ ทษ
ต้องระวำงโทษชัน้ ๒
ถ้ำกิจกำรดังว่ำมำนี้ เมื่อละเลยเสียไม่กระทำ หรือกระทำโดยควำมประมำทอำจ
เป็ นเหตุให้เกิดภยันตรำยแก่ผโู้ ดยสำรหรือผูท้ อ่ี ยู่ในทีด่ นิ รถไฟ ท่ำนว่ำมันมีควำมผิดฐำน
ลหุโทษ ต้องระวำงโทษชัน้ ๔
ถ้ำว่ำเป็ นด้วยควำมประมำทอย่ำงอุกฤษฐ์ จนเกิดอุบตั เิ หตุทำให้บุคคลตำยหรือ
บำดเจ็บ ท่ำนว่ำมันมีควำมผิดต้องระวำงโทษตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ ๒๕๒
หรือมำตรำ ๒๕๙
มำตรำ ๘๙ ผู้ใดกระท ำกำรฝ่ ำฝื นกฎข้อบังคับ ซึ่งผู้บ ัญ ชำกำรรถไฟแผ่นดิน
ตัง้ ขึน้ ไว้ในข้อต่อไปนี้ คือ
(๑) ว่ำด้วยกำรขึน้ รถหรือเข้ำไปในสถำนีต้องมีตั ๋วหรือใบเบิกทำงให้โดยสำรได้
เทีย่ วใดหรือในห้องใดและชัน้ ใด
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(๒) ว่ำด้วยกำรโอนตั ๋วหรือใบเบิกทำงให้ผอู้ ่นื โดยมิชอบ
(๓) ว่ำด้วยกำรส่งตั ๋วหรือใบเบิกทำงให้ตรวจหรือส่งมอบให้แก่พนักงำนรถไฟ
กำรเปลีย่ นแปลงขูดแก้ตั ๋วหรือใบเบิกทำงโดยเจตนำ
(๔) ว่ำด้วยกำรพำอำวุธปื นหรือกระสุนดินดำไปในรถไฟ
(๕) ว่ำด้วยกำรทำควำมรำคำญหรือกระทำกำรลำมกหรืออื่น ๆ
(๖) ว่ำด้วยกำรขึน้ รถเมื่อรถกำลังเดิน หรือขึน้ ในทีท่ ไ่ี ม่ใช่ทำงขึน้ หรือเข้ำไปอยู่
ในที่ ๆ ต้องห้ำม
(๗) ว่ำด้วยกำรห้ำมมิให้สบู บุหรี่
(๘) ว่ำด้วยกำรใช้เครื่องหมำยบอกเหตุอนั ตรำยในเวลำทีไ่ ม่มเี หตุกำรณ์
(๙) ว่ำด้วยกำรนำสัมภำระ หรือสัตว์เข้ำไปในรถโดยสำรโดยทีพ่ นักงำนรถไฟ
ไม่ยอมรับว่ำเป็ นหัตถะภำระ หรือเป็ นของที่ผู้อ่นื รังเกียจเพรำะไม่สะอำด หรืออำจเป็ น
อันตรำยหรือเป็ นปฏิปักษ์ต่อควำมสงบเรียบร้อย ฯลฯ
และกฎข้อบังคับอื่น ๆ ที่ตงั ้ ขึน้ ไว้ว่ำด้วยควำมปรำศภัย ควำมผำสุกและควำม
เรียบร้อยของประชำชนในระหว่ำงเวลำเดินทำงอยู่ในรถหรือในที่ ดนิ รถไฟ ท่ำนว่ำมันมี
ควำมผิดฐำนลหุโทษ ต้องระวำงโทษชัน้ ๒
มำตรำ ๙๐ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำยนี้กด็ ี หรือกฎข้อบังคับ
ที่ว่ ำ ด้ว ยควำมปรำศภัย แห่ ง ประชำชนและกำรเดิน รถก็ดี หรือ ไม่ ท ำตำมค ำสัง่ ของ
พนักงำนรถไฟผูม้ อี ำนำจทีจ่ ะออกคำสังได้
่ ตำมกฎหมำยหรือตำมกฎข้อบังคับนัน้ ก็ดี หรือ
กระทำกำรลำมกหรือแสดงกิรยิ ำชัวร้
่ ำยอย่ำงใด ๆ ก็ดี ผูน้ ัน้ อำจถูกขับไล่ออกจำกรถไฟ
หรือทีด่ นิ รถไฟได้โดยมิตอ้ งคิดค่ำทำขวัญให้เลย
มำตรำ ๙๑ เมื่อผูใ้ ดกระทำควำมผิดซึง่ มีโทษเพียงแต่ปรับเป็ นพินยั สถำนเดียว
อำณำบำลรถไฟมีอำนำจประนีประนอมยอมควำมได้ทนั ที โดยยอมรับเบีย้ ปรับตำมอัตรำ
อย่ำงสูงที่กฎหมำยบัญญัติไว้ แล้วออกใบเสร็จให้เป็ นสำคัญ ส่วนเงินพินัยที่เก็บได้นัน้
ให้กรมรถไฟแผ่นดินทำบัญชีสง่ ไปยังกระทรวงยุตธิ รรม
มำตรำ ๙๒ ห้ำมมิให้จบั กุมพนักงำนซึ่งกำลังทำกำรของรถไฟอยู่ตำมหน้ ำที่
อันเกีย่ วกับกำรเดินรถโดยตรง (ซึง่ ถ้ำไม่มพี นักงำนผูน้ นั ้ กำกับกำรอยู่แล้วอำจเกิดภยันตรำย
แก่ประชำชน) เว้นไว้แต่จะได้แจ้งควำมให้หวั หน้ำของพนักงำนผูน้ นั ้ ทรำบก่อน เมื่อได้รบั
อนุญำตแล้วจึงให้จบั กุมผูน้ นั ้ ได้
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มำตรำ ๙๓ เมื่อผูใ้ ดกระทำควำมผิดขึน้ ในรถไฟเป็ นเหตุให้บุคคลผูห้ นึ่งผูใ้ ด
ถึงแก่ควำมตำยหรือต้องบำดเจ็บสำหัส ให้อำณำบำลรถไฟแจ้งเหตุกำรณ์นนั ้ แก่พนักงำน
อัยกำรทีอ่ ยู่ใกล้ทส่ี ดุ หรือกรมกำรอำเภอ หรือนำยตำรวจภูธรโดยพลัน
มำตรำ ๙๔ ถ้ำมีอุบตั เิ หตุเกิดขึน้ ทำให้บุคคลบำดเจ็บสำหัส หรือถึงแก่ควำมตำย
ก็ดี หรือเมื่อรถไฟโดนกันโดยรถขบวนหนึ่งเป็ นรถคนโดยสำรก็ดี หรือเมื่อรถคนโดยสำร
ทัง้ ขบวนหรือตอนใดตอนหนึ่งตกรำงก็ดี ให้อำณำบำลรถไฟแจ้งควำมบอกไปให้ผบู้ ญ
ั ชำกำร
รถไฟแผ่นดินทรำบ พร้อมกับรำยงำนกำรเสียหำยและข้อทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุขน้ึ นัน้ โดยพลัน
ถ้ำมีผบู้ ำดเจ็บสำหัสหรือถึงแก่ควำมตำยก็ดี หรือเมื่อมีเหตุสงสัยว่ำจะมีคนร้ำย
ทำให้รถไฟตกรำงก็ดี ให้อำณำบำลรถไฟส่ งคำแจ้งควำมอย่ำงเดียวกันนัน้ ไปยังอัยกำร
ในท้องทีท่ เ่ี กิดอุบตั เิ หตุนนั ้ ให้ทรำบด้วย
ภำคที่ ๒
ว่ำด้วยรถไฟรำษฎร์
ส่วนที่ ๖
ว่ำด้วยรถไฟผูร้ บั อนุญำต
หมวดที่ ๑
ว่ำด้วยกำรให้อนุญำต
มำตรำ ๙๕ ห้ำมมิให้สร้ำงรถไฟรำษฎร์ขน้ึ ในพระรำชอำณำจักร เว้นไว้แต่จะได้
มีประกำศพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตเป็ นพิเศษ
พระบรมรำชำนุ ญำตนัน้ จะพระรำชทำนให้แต่เฉพำะเพื่อสร้ำงทำงรถไฟแยกไป
จำกทำงรถไฟแผ่ น ดิน หรื อ รถไฟหัต ถกรรมก็ไ ด้ กำรประกอบใจควำมในหนั ง สื อ
พระรำชทำนพระบรมรำชำนุ ญำตก็ดี หรือกำรทีจ่ ะปฏิบตั ติ ำมพระบรมรำชำนุ ญำตนัน้ ก็ดี
ให้เป็ นไปตำมพระรำชกำหนดกฎหมำยแห่งพระรำชอำณำจักรนี้ทงั ้ สิน้
มำตรำ ๙๖ เมื่อบุคคลหรือบริษัทใดมีควำมประสงค์จะขออนุ ญำตสร้ำงทำงรถไฟ
ให้ย่นื เรื่องรำวแสดงควำมประสงค์นนั ้ ต่อผูบ้ ญ
ั ชำกำรรถไฟแผ่นดิน
เรื่อ งรำวนัน้ ให้เสนอต่ อ สภำกรรมกำรรถไฟ เมื่อ สภำกรรมกำรเห็น สมควร
จะเรีย กร้องให้ย่ืน รำยละเอีย ดเพิ่ม เติมอีกก็ได้ แล้วจะได้น ำเรื่อ งรำวนัน้ ยื่น ต่ อรัฐบำล
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ของพระบำทสมเด็จ พระเจ้ำ อยู่ห วั ส่ว นกำรที่จ ะให้อ นุ ญ ำตหรือ ไม่ นั น้ สุด แล้ว แต่
จะเห็นเป็ นกำรสมควร
มำตรำ ๙๗ ก่อนทีจ่ ะยื่นเรื่องรำวขอรับอนุ ญำตนัน้ จะยื่นเรื่องรำวชัน้ ต้นขึน้ มำ
ตำมระเบียบอย่ำงเดีย วกัน เพื่อขออนุ ญำตตรวจรังวัดพื้นที่ท่จี ะสร้ำงทำงรถไฟนัน้ เสีย
ชัน้ หนึ่งก่อนก็ได้
มำตรำ ๙๘ ในเรื่องรำวขออนุ ญำตนัน้ ต้องแสดงรำยกำรละเอียดที่จำเป็ นอัน
เกีย่ วกับกำรรถไฟทีค่ ดิ จะสร้ำงขึน้ และทัง้ ต้องแสดงฐำนะสินทรัพย์ของผูย้ ่นื เรื่ องรำว
กับ ให้ส่งแบบและงบประมำณกำรก่ อสร้ำงและแผนที่แสดงเขตที่ต้องกำรมำพร้อมกับ
เรื่องรำวนัน้ ด้วย
มำตรำ ๙๙ ในเวลำที่ ย่ืน เรื่อ งรำวนั ้น ผู้ ย่ื น เรื่อ งรำวต้ อ งลงแจ้ง ควำมใน
หนังสือพิมพ์รำยวันให้ชนทัง้ หลำยทรำบว่ำได้ย่นื เรื่องรำวไว้ กับให้มอบแบบกำรก่อสร้ำง
และแผนทีแ่ สดงเขตทีด่ นิ โดยชัดเจน ทัง้ บอกประเภทกำรงำนและควำมสำคัญของกำรที่
จะทำนัน้ ไว้ ณ ทีว่ ่ำกำรฝ่ ำยปกครองในท้องทีท่ ร่ี ถไฟจะผ่ำนไปนัน้ ด้วย
ภำยในก ำหนดเวลำ ๓ เดือ นนับ ตัง้ แต่ ว ัน ที่ได้ม อบหมำยแบบกำรก่ อ สร้ำ ง
และแผนที่ไว้ต่ อ เจ้ำ พนัก งำนฝ่ ำยปกครองดังกล่ ำวนัน้ เป็ น ต้น ไป ผู้มีส่ว นได้แ ละเสีย
จะขอตรวจดูหนังสือสำคัญเหล่ำนัน้ หรือขอคัดสำเนำไป และจะทำเรื่องรำวขัดข้องยื่นต่อ
สภำกรรมกำรรถไฟก็ได้
มำตรำ ๑๐๐ สภำกรรมกำรรถไฟต้องสืบสวนตรวจดูรำยกำรก่อสร้ำงที่ส่งมำ
พร้อมกับเรื่องรำวนัน้ ได้ตำมวิธที จ่ี ะเห็นเป็ นกำรสมควร ถ้ำมีผยู้ ่นื เรื่องรำวขัดข้องต่ อกำรนัน้
ก็ให้สภำกรรมกำรรถไฟตรวจพิเครำะห์ขอ้ ขัดข้องนัน้ ด้วย
มำตรำ ๑๐๑ ในระหว่ำงเวลำก่อสร้ำงทำงรถไฟก็ดี หรือเมื่อได้เปิ ดให้รถเดิน
แล้วก็ดี ถ้ำผู้รบั อนุ ญำตเห็นเป็ นกำรจำเป็ นต้องขยำยทำงรถไฟต่อออกไปอีก ให้ย่นื เรื่องรำว
ขออนุญำตเพิม่ เติมตำมระเบียบเดิม
ส่วนกำรทีจ่ ะโอนอำนำจสร้ำงรถไฟนัน้ ก็ให้ขออนุญำตก่อนตำมระเบียบอย่ำงเดียวกัน
มำตรำ ๑๐๒ ถ้ำผูร้ บั อนุญำต
(๑) เป็ นคนล้มละลำย หรือ
(๒) หยุ ด ไม่ เดิน รถตลอดทัง้ สำยหรือ แต่ ต อนหนึ่ ง ตอนใดเกิน กว่ ำ ๖ เดือ น
เว้นแต่เมื่อมีพลำติศยั เกิดขึน้ หรือ
๔๘๐
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(๓) ไม่ปฏิบตั ติ ำมควำมข้อใดข้อหนึ่งที่กล่ำวไว้ในหนังสือพระรำชทำนพระบรม
รำชำนุญำต หรือไม่ทำกำรทีจ่ ำเป็ นเพื่อป้ องกันภยันตรำยแก่ประชำชน หรือ
(๔) ละเลยไม่ทำตำมพระรำชกำหนดกฎหมำยอันเกี่ยวแก่รฐั ประศำสโนบำย
หรือกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยในหมู่ประชำชน
ให้เรียกใบอนุ ญำตคืน แล้วให้ผบู้ ญ
ั ชำกำรรถไฟแผ่นดินนำควำมกรำบบังคมทูล
พระกรุณำ ขอถอนอนุญำตนัน้ เสียได้
มำตรำ ๑๐๓ ถ้ำรัฐบำลมีค วำมประสงค์จ ะเข้ำ ปกครองยึด ถือ รถไฟสำยใด
ก่อนสิน้ กำหนดอนุ ญำต รัฐบำลมีอำนำจทีจ่ ะเข้ำยึดถือได้ในเวลำและตำมข้อควำมดังกล่ำว
ไว้ใ นหนัง สือ พระรำชทำนพระบรมรำชำนุ ญ ำตนั น้ ถ้ำ และในหนัง สือ พระรำชทำน
พระบรมรำชำนุ ญำตมิได้กล่ำวควำมข้อนี้ไว้ รัฐบำลมีอำนำจเข้ำยึดถือปกครองรถไฟได้
ในเวลำใดเวลำหนึ่งภำยหลังแต่วนั ทีไ่ ด้พระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตล่วงแล้ว ๒๐ ปี
มำตรำ ๑๐๔ ในเมื่อรัฐบำลเข้ำยึดถือปกครองรถไฟก่อนสิน้ กำหนดอนุ ญำตก็ดี
หรือเมื่อสิน้ กำหนดแล้วก็ดี ให้เข้ำยึดถือปกครองบรรดำสิง่ ปลูกสร้ำง รถ เครื่องจักร พัสดุ
และวัตถุอย่ำงอื่นด้วย
ส่วนทีด่ นิ นัน้ ให้คดิ เงินค่ำทำขวัญให้ไม่เกินกว่ำรำคำทีผ่ รู้ บั อนุญำตได้ซอ้ื ไว้นนั ้
เมื่อถึงวันสิน้ กำหนดอนุญำตก็ดี หรือเมื่อได้ถอนอนุญำตเสียก็ดี ถ้ำรัฐบำลไม่ได้
แจ้งควำมประสงค์ท่ีจ ะเข้ำยึด ถือ ปกครองรถไฟนัน้ ให้ท รำบแล้ว ผู้ร ับ อนุ ญ ำตมีสิท ธิ
ทีจ่ ะขำยทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้ำง หรือเครื่องใช้อย่ำงอื่นของรถไฟได้ตำมแต่จะเห็นควร
หมวดที่ ๒
ว่ำด้วยกำรกำกับตรวจตรำของรัฐบำล
มำตรำ ๑๐๕ บรรดำรถไฟทีผ่ รู้ บั อนุ ญำตได้สร้ำงหรือจัดกำรนัน้ ให้อยู่ในควำม
กำกับตรวจตรำดูแ ลของกรมรถไฟแผ่นดินดังที่บญ
ั ญัติไว้ ในหมวดนี้ และตำมข้อควำม
ในหนังสือพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตนัน้ ด้วย
มำตรำ ๑๐๖๑๐ (ยกเลิก)
๑๐

มำตรำ ๑๐๖ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติจดั วำงกำรรถไฟและทำงหลวงแก้ไ ขเพิ่มเติม
พุทธศักรำช ๒๔๗๕
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มำตรำ ๑๐๗ สภำกรรมกำรรถไฟมีอำนำจและหน้ำทีด่ งั ต่อไปนี้ คือ
(๑) ออกควำมเห็นในเมื่อมีผยู้ ่นื เรื่องรำวขออนุญำตสร้ำงรถไฟ
(๒) ตรวจดูข้อ ควำมในหนั ง สือ พระรำชทำนพระบรมรำชำนุ ญ ำตก่ อ นที่จ ะ
พระรำชทำน กับออกควำมเห็นแก้ไขหรือเพิม่ เติมข้อควำมนัน้ ทีจ่ ำเป็ นตำมแต่จะคิดเห็น
ว่ำเป็ นกำรสมควร
(๓) กำกับตรวจตรำดูแลกำรก่อสร้ำงรถไฟ เพื่อให้ทรำบว่ำผู้รบั อนุ ญำตจะได้
กระทำผิดต่อข้อควำมในหนังสือพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตนัน้ หรือไม่
(๔) เมื่อผู้รบั อนุ ญ ำตแจ้งมำให้ทรำบว่ำกำรก่อสร้ำงรถไฟสำเร็จบริบูรณ์ แล้ว
ก่อนเปิ ดทำงให้รถเดิน ให้ออกควำมเห็นว่ำในกำรที่จะเปิ ดทำงให้รถเดินนัน้ จะมีภยันตรำย
แก่ประชำชนหรือไม่
(๕) เข้ำตรวจทำงและกำกับตรวจตรำกำรเดินรถได้ทุกเมื่อ เพื่อจะได้ทรำบว่ำ
ผู้ร ับ อนุ ญ ำตได้ ป ฏิ บ ัติ ก ำรตำมควำมในพระรำชบัญ ญั ติ น้ี และข้อ ควำมในหนั ง สือ
พระรำชทำนพระบรมรำชำนุ ญำตนัน้ หรือไม่ และเพื่อจะได้ทรำบว่ำไม่มีเหตุ กำรณ์ อนั ตรำย
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแก่ประชำชน
(๖) ตรวจสอบและออกควำมเห็นในเรื่องกฎข้อบังคับที่ผู้รบั อนุ ญ ำตมีอำนำจ
ตัง้ ขึน้ โดยได้อนุมตั จิ ำกผูบ้ ญ
ั ชำกำรรถไฟแผ่นดิน
(๗) ไต่ สวนในเรื่องอุบ ัติเหตุ เพื่อให้ทรำบว่ำผู้รบั อนุ ญำตจะมีส่วนรับผิดชอบ
ในเหตุนนั ้ ด้วยหรือไม่
(๘) ตรวจกิจกำรอันจะต้องแจ้งไปให้ผรู้ บั อนุ ญำตทรำบว่ำทำงรถไฟ เครื่องจักร
หรือรถทัง้ หมด หรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งจะต้องรุไม่ให้ใช้อกี ต่อไป หรือ จะต้องซ่อมแซม
เสียให้ดกี ่อน
(๙) ตรวจแผนผัง รำยกำรก่ อ สร้ำ งหรือ แบบที่ คิด จะสร้ำ ง ซึ่ง ผู้ ร ับ อนุ ญ ำต
ยื่นขึน้ มำขออนุญำตทำกำรซ่อมแซมเปลีย่ นแปลงแก้ไขหรือขยำยทำงรถไฟ หรือขยำยเขต
ทีด่ นิ รถไฟ สิง่ ปลูกสร้ำง เครื่องจักรหรือรถ
มำตรำ ๑๐๘ สภำกรรมกำรรถไฟมีอำนำจแจ้งควำมไปให้ผู้ รบั อนุ ญำตทรำบ
และบังคับให้ทำกำรดังต่อไปนี้ได้ภำยในเวลำอันสมควร คือ
(๑) ให้งดเว้นใช้กำร หรือซ่อมแซมแก้ไขทำงรถไฟ เครื่องจักรหรือรถทัง้ หมด
หรือแต่สว่ นใดส่วนหนึ่งให้เรียบร้อย
(๒) ให้ใช้คนทีส่ ำมำรถทำกำรเดินรถ และให้รกั ษำรถไฟมิให้เป็ นอันตรำย
(๓) ให้ทำรัว้ กัน้ ตำมทำงรถไฟในทีท่ เ่ี ห็นว่ำจำเป็ นเพื่อควำมปรำศภัยแห่งประชำชน
๔๘๒
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(๔) ให้ปฏิบตั ิกำรตำมควำมในภำคที่ ๑ แห่งพระรำชบัญญัติน้ี ซึ่งกรมรถไฟ
แผ่ นดินจำต้องกระท ำเพื่อรักษำประโยชน์ และควำมปรำศภัยแห่งประชำชน และเพื่อ
รักษำควำมเรียบร้อยในเรื่องจัดกำรรถไฟด้วย
มำตรำ ๑๐๙ สภำกรรมกำรรถไฟมีอำนำจออกกฎข้อบังคับทีเ่ ห็นว่ำจำเป็ นเพื่อ
ระงับ หรือ ลดหย่อ นภยัน ตรำยอัน พึง เกิด ขึน้ แก่ก จิ กำรของรถไฟ เช่น กำหนดให้มี
เครื่อ งห้ ำ มล้อ และโคมไฟ ว่ ำ ด้ ว ยสถำนที่ตัง้ ส ำนั ก งำน และโรงเรือ นริม ทำงรถไฟ
กำหนดให้รถเดินเร็วหรือช้ำ กำหนดจำนวนผูโ้ ดยสำรและอื่น ๆ
กฎข้อบังคับนี้เมื่อผูบ้ ญ
ั ชำกำรรถไฟแผ่นดินได้ลงนำมและแจ้งไปให้ผรู้ บั อนุญำต
ทรำบแล้ว ให้ใช้บงั คับผูร้ บั อนุญำตได้ทเี ดียว
มำตรำ ๑๑๐ ผู้บญ
ั ชำกำรรถไฟแผ่นดิน พึงตัง้ อำณำบำลรถไฟไปประจำทุก
สถำนีทส่ี ำคัญ และให้ผรู้ บั อนุญำตจัดหำสำนักงำนทีท่ ำกำรให้ตำมสมควร
มำตรำ ๑๑๑ กรรมกำรรถไฟ หรืออำณำบำลรถไฟทุกคนมีอำนำจดังต่อ ไปนี้
เพื่อรักษำกำรให้เป็ นไปตำมหน้ำที่ คือ
(๑) เข้ำตรวจตรำทำงรถไฟ ทีด่ นิ รถไฟ สิง่ ปลูกสร้ำง เครื่องจักรหรือของผูร้ บั อนุญำต
(๒) เรียกผูท้ ำกำรก่อสร้ำงหรือผูจ้ ดั กำรรถไฟคนใดคนหนึ่งมำไต่ถำม
(๓) สังให้
่ ผรู้ บั อนุ ญำตส่งบรรทุกสมุดหนังสือ และเอกสำรสำคัญซึง่ เห็นเป็ นกำร
จำเป็ น
มำตรำ ๑๑๒ ผูร้ บั อนุ ญำตจำต้องออกใบเบิกทำงให้แก่กรรมกำรรถไฟ อำณำบำล
รถไฟและบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งผู้บญ
ั ชำกำรรถไฟแผ่นดิ นได้ตงั ้ ให้ไปตรวจ เพื่อเข้ำออก
ในทีด่ นิ รถไฟและเพื่อไปบนรถจักรหรือรถโดยสำรได้เป็ นพิเศษโดยมิตอ้ งเสียค่ำโดยสำร
มำตรำ ๑๑๓ ผู้รบั อนุ ญ ำตจำต้องทำบัญ ชีอนั แท้จริง จดเงินรำยรับประจำวัน
อันเป็ นเงินค่ำโดยสำร ค่ำบรรทุกครุภำระ ค่ำบรรทุกห่อวัตถุ หรือสินค้ำ และเก็บรักษำ
บัญชีนนั ้ ไว้
มำตรำ ๑๑๔ ผูร้ บั อนุญำตจำต้องยื่นบัญชีทกุ ครึง่ ปี ต่อสภำกรรมกำรรถไฟแสดง
ยอดรำยรับ และรำยจ่ ำ ยเงิน ทุ ก ประเภท พร้อ มกับ บัญ ชีง บดุ ล ซึ่ง ผู้อำนวยกำรและ
ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ลงนำมรับรองว่ำถูกต้อง
กรมรถไฟแผ่ น ดิน พึงตัง้ บุ ค คลคนหนึ่ ง หรือ กว่ ำ นั น้ แต่ มิให้ เกิน กว่ ำ ๓ คน
เพื่อตรวจสอบบัญชีนนั ้
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มำตรำ ๑๑๕ ผู้บ ัญ ชำกำรรถไฟแผ่น ดิน มีอ ำนำจร้องขอต่ อ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงยุตธิ รรมให้ตงั ้ ผูต้ รวจกำรคนหนึ่งหรือกว่ำนัน้ ไปตรวจสอดส่องในแผนกกำรเงิน
ของผูร้ บั อนุญำต แล้วให้ทำรำยงำนเสนอ
เมื่อได้ตงั ้ ผูต้ รวจสอดส่องดังนี้แล้ว ผูร้ บั อนุญำตจำต้องปฏิบตั กิ ำรตำมข้อควำมที่
บัญญัตไิ ว้ในพระรำชบัญญัติลกั ษณะเข้ำหุน้ ส่วนและบริษัทว่ำด้วยอำนำจตรวจสอดส่ อง
กำรบริษทั นัน้
มำตรำ ๑๑๖ สภำกรรมกำรรถไฟมีอำนำจสังให้
่ ผู้ร บั อนุ ญ ำตส่งบัญชีอตั รำ
ค่ำ โดยสำร อัตรำค่ำระวำงบรรทุกครุภำระ ห่อวัตถุและสินค้ำที่คงใช้อยู่ กำหนดอัตรำนี้
ถ้ำเปลีย่ นแปลงเมื่อใด ให้แจ้งควำมไปให้สภำกรรมกำรรถไฟทรำบทุกครัง้
มำตรำ ๑๑๗ สภำกรรมกำรรถไฟมีอำนำจสังให้
่ ผู้รบั อนุ ญำตย้ำยหรือเปลี่ยน
ทำงรถไฟ หรือกิจกำรที่เกี่ยวกับ กำรเดินรถในเวลำใดเวลำหนึ่ งได้ทุ กเมื่อ เมื่อเห็นว่ำ
จำเป็ น หรือ เป็ น กำรสมควรเพื่อ รัก ษำประโยชน์ ข องประชำชน ในเรื่อ งเช่ น นี้ ถ้ำผู้ร ับ
อนุญำตได้กระทำกำรครบถ้วนตำมคำสังนั
่ น้ แล้ว เมื่อมีกำรเสียหำยเกิดขึน้ ก็ให้คดิ ค่ำทำขวัญ
ให้แก่ผรู้ บั อนุญำตตำมทีไ่ ด้เสียไปนัน้
มำตรำ ๑๑๘ เมื่อสภำกรรมกำรรถไฟออกคำสังให้
่ ผรู้ บั อนุ ญำตทำกิจกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใด ถ้ำผูร้ บั อนุญำตไม่ปฏิบตั กิ ำรให้ถูกต้องครบถ้วนตำมคำสังนั
่ น้ แล้ว สภำกรรมกำร
มีอำนำจ
(๑) ห้ ำ มกำรเดิน รถไฟตำมส่ ว นที่เห็ น สมควรแก่ ก ำรรัก ษำควำมปรำศภัย
แห่งประชำชน
(๒) สังให้
่ คนงำนหรือผู้แทนของกรมรถไฟแผ่นดินไปทำกิจกำรตำมทีต่ ้องกำร
ให้ทำนัน้ แล้วคิดเอำค่ำใช้จ่ำยแก่ผรู้ บั อนุญำต
มำตรำ ๑๑๙ ถ้ำผูร้ บั อนุ ญำตไม่ปฏิบตั ติ ำมคำแจ้งควำมหรือคำสังอั
่ นชอบด้วย
กฎหมำยของสภำกรรมกำรรถไฟ เมื่อผู้บญ
ั ชำกำรรถไฟแผ่นดินเป็ นโจทก์นำคดีม ำฟ้ อง
ต่อ ศำล ให้ลงโทษปรับ ผู้รบั อนุ ญ ำตเป็ น พินัย ไม่เกิน กว่ำ วัน ละ ๑๐๐ บำท ทุก ๆ วัน
ตำมจำนวนวันทีล่ ะเลยมิได้ปฏิบตั กิ ำรตำมคำแจ้งควำมหรือคำสังอั
่ นชอบด้วยกฎหมำยนัน้
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หมวดที่ ๓
ว่ำด้วยกำรจัดหำซือ้ ทีด่ นิ กำรก่อสร้ำง
กำรบำรุง วิธจี ดั กำร และกำรบรรทุกส่ง
มำตรำ ๑๒๐ ห้ำมมิให้ลงมือทำกำรก่อสร้ำง หรือทำกิจกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ก่อนทีไ่ ด้รบั หนังสือพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำต
มำตรำ ๑๒๑ เมื่อผูร้ บั อนุญำตได้รบั หนังสือพระรำชทำนพระบรมรำชำนุ ญำตแล้ว
จะจัด หำที่ดิน และอสังหำริม ทรัพ ย์อ ย่ำงอื่น ที่จ ำเป็ น สำหรับ กำรก่ อ สร้ำงทำงรถไฟได้
แต่ให้พงึ เข้ำใจว่ำ
(๑) ถ้ำที่ดินหรืออสังหำริมทรัพย์อย่ำงอื่นเป็ นของเอกชน ต้องร้องขอมำทำง
กรมรถไฟแผ่นดินให้ช่วยจัดหำซื้อให้ตำมข้อบังคับว่ำด้วยกำรจัดหำซื้อที่ดนิ เพื่ อสร้ำง
ทำงรถไฟนัน้
(๒) ถ้ำที่ดนิ หรืออสังหำริมทรัพย์อย่ำงอื่นเป็ นของหลวงที่หวงห้ำมไว้ให้ถือว่ำ
ผูร้ บั อนุญำตเป็ นผูเ้ ช่ำทีห่ ลวงนัน้ ตลอดเวลำทีไ่ ด้รบั อนุญำต โดยต้องเสียค่ำเช่ำตำมอัตรำ
ทีว่ ำงไว้ในหนังสือพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตนัน้
มำตรำ ๑๒๒ เมื่อกรมรถไฟแผ่นดินเป็ นผู้จดั หำซื้อที่ดนิ หรืออสังหำริมทรัพย์
อย่ำงอื่นแทนผูร้ บั อนุ ญำตดังว่ำมำนัน้ ให้กรมรถไฟแผ่นดินใช้ขอ้ บังคับว่ำด้วยกำรจัดหำ
ซือ้ ทีด่ นิ ดังกล่ำวไว้ในภำคที่ ๑ แห่งพระรำชบัญญัตนิ ้ี
แต่ในเรื่องนี้
(๑) ผู้รบั อนุ ญ ำตต้องเป็ นผู้เสียค่ำใช้จ่ำย ค่ำทำขวัญ หรือเงิน ค่ำผลประโยชน์
ในกำรที่จ ัด หำซื้อ ทรัพ ย์นั น้ ส่ว นเงิน ที่จ ะต้ อ งวำงตำมข้อ ควำมในพระรำชบัญ ญั ติน้ี
ผูร้ บั อนุญำตต้องเป็ นผูว้ ำงด้วยทัง้ สิน้
(๒) ผู้รบั อนุ ญ ำตมีสทิ ธิท่ีจะตัง้ ผู้แทนไปเป็ นกรรมกำรจัดหำซื้อที่ดินคนหนึ่ ง
และเมื่อเห็นว่ำเป็ นกำรสะดวกที่จะจัดกำรในเรื่องหำซื้อที่ดินสถำนใด ก็ให้ทำรำยงำน
เสนอต่อสภำกรรมกำรรถไฟ
(๓) กรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ หรืออสังหำริมทรัพย์อย่ำงอื่นที่จดั หำซือ้ นัน้ จะตกมำเป็ น
ของผู้ร ับ อนุ ญ ำตต่ อ เมื่อ ผู้ท่ีเป็ น เจ้ำของทรัพ ย์นัน้ ได้จดั กำรโอนกรรมสิท ธิใ์ ห้แ ก่ ผู้ร ับ
อนุญำตโดยถูกต้องตำมวิธที ก่ี ฎหมำยบังคับไว้ในกำรนี้ มิฉะนัน้ อย่ำให้ถอื ว่ำกรรมสิทธิได้
์
เปลีย่ นมือกันเลย

๔๘๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

มำตรำ ๑๒๓ เมื่อผูร้ บั อนุญำตได้ซอ้ื หรือเช่ำทีด่ นิ แห่งใดไว้แล้วก็ดี ท่ำนว่ำผูร้ บั
อนุ ญำตไม่มสี ทิ ธิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในแร่หรือโลหะธำตุต่ำง ๆ หรือป่ ำไม้ซง่ึ มีอยู่ในทีด่ นิ
หรือภำยใต้พน้ื ดินนัน้ หรือในกำรจับสัตว์น้ำนัน้ เลย
มำตรำ ๑๒๔ ถ้ำในเวลำก่อสร้ำงรถไฟ ผูร้ บั อนุญำตมีควำมปรำรถนำจะเปลีย่ น
ทำงรถไฟ เปลีย่ นทำงโค้ง เปลีย่ นระดับทำง หรือเปลีย่ นแปลงแถวทำงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ให้ผิด ไปจำกแบบเดิม ที่ย่ืน ไว้ ผู้รบั อนุ ญ ำตต้อ งยื่น แบบและรำยกำรละเอีย ดที่คิด จะ
เปลี่ ย นแปลงนั ้น ต่ อ สภำกรรมกำรรถไฟก่ อ น เมื่ อ ได้ ร ับ อนุ ญ ำตแล้ ว จึง จะท ำกำร
เปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ ได้
มำตรำ ๑๒๕ ในกำรก่อสร้ำงรถไฟ ผูร้ บั อนุ ญำตไม่มสี ทิ ธิทจ่ี ะเปลีย่ นไปทำกำร
ก่อสร้ำงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งขึน้ แทนอุโมงค์ โค้งคูหำ หรือทำงทีย่ กสูงพ้นพืน้ ระดับด้วยคูหำ
หรือเสำให้ผดิ ไปจำกแบบ เว้นไว้แต่จะได้รบั อนุญำตจำกสภำกรรมกำรรถไฟก่อน
มำตรำ ๑๒๖ ห้ำมมิให้ผรู้ บั อนุญำตเปิ ดรถไฟตลอดทัง้ สำยหรือแต่สว่ นใดส่วนหนึ่ง
เพื่อรับส่งคนโดยสำรหรือเพื่อรับบรรทุกสินค้ำ เว้นไว้แต่
(๑) จะได้แจ้งควำมให้สภำกรรมกำรรถไฟทรำบล่วงหน้ำ ๑ เดือน และ
(๒) กำรที่จะเดินรถนัน้ ผูบ้ ญ
ั ชำกำรรถไฟแผ่นดินได้มคี วำมเห็นชอบ และได้ให้
อนุมตั เิ ป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแก่ผรู้ บั อนุญำตแล้ว
มำตรำ ๑๒๗ เมื่อผูร้ บั อนุ ญำตมีควำมปรำรถนำทีจ่ ะทำกำรซ่อมแซมขนำนใหญ่
หรือจะทำกำรเปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมสิง่ ปลูกสร้ำง เครื่องจักร หรือกำรช่ ำงอย่ำงอื่นอัน
เป็ นกำรสำคัญ ให้ย่นื รำยงำนกำรนัน้ ๆ และส่งแบบกับงบประมำณไปยังสภำกรรมกำร
รถไฟเพื่อขออนุมตั กิ ่อน
มำตรำ ๑๒๘ ผูร้ บั อนุญำตมีอำนำจตัง้ กฎข้อบังคับหรืออัตรำค่ำระวำงบรรทุกที่
เห็นจำเป็ นเพื่อควำมปรำศภัยแห่งประชำชน และเพื่อควำมสะดวกในกำรเดินรถ แต่กฎ
ข้อบังคับ หรือก ำหนดอัต รำค่ำระวำงบรรทุ กนัน้ ต้องเสนอต่ อสภำกรรมกำรรถไฟก่อ น
ต่อเมื่อผูบ้ ญ
ั ชำกำรรถไฟแผ่นดินได้ให้อนุมตั แิ ละลงนำมเป็ นหลักฐำนแล้วจึงจะนับว่ำใช้ได้
มำตรำ ๑๒๙ ถ้ำอธิบ ดีก รมไปรษณี ย์โทรเลขต้องกำรให้ผู้รบั อนุ ญ ำตคนใด
รับ ส่ง ถุ ง เมล์ ผู้ร ับ อนุ ญ ำตนั น้ ต้อ งรับ เป็ นธุ ระจัด กำรให้ ส่ ว นค่ ำ รับ ส่ง นั น้ สุด แล้ว แต่
สภำกรรมกำรรถไฟจะสังอนุ
่ ญำตและกำหนดอัตรำให้
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มำตรำ ๑๓๐ เมื่อเจ้ำหน้ำทีผ่ มู้ อี ำนำจได้รอ้ งขอมำ ผูร้ บั อนุ ญำตจำต้องเป็ นธุระ
จัดกำรรับส่งทหำรบก ทหำรเรือ หรือตำรวจพระนครบำล ตำรวจภูธร หรือผู้ท่มี ีหน้ ำที่
เกีย่ วข้องนัน้ ด้วย
กำรรับส่งนัน้ ให้รบั ส่งบรรดำของใช้ พัสดุ อำวุธปื น กระสุนดินดำ และสัมภำระ
ของเจ้ำพนักงำนนัน้ ๆ ด้วย
มำตรำ ๑๓๑ เมื่อ มีก ำรฉุ ก เฉิ น เกิด ขึ้น อัน เกี่ ย วกับ ควำมมัน่ คงภำยนอก
หรือภำยในแห่งพระรำชอำณำจักร รัฐบำลมีอำนำจสังทำงรั
่
ฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม
ให้เข้ำยึดถือปกครองทำงรถไฟทัง้ สำยหรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมทัง้ เครื่องประกอบ
ทำงรถไฟ รถและสรรพพัสดุของผูร้ บั อนุญำตได้ชวครำว
ั่
ตำมทีจ่ ะเห็นสมควร
ผูร้ บั อนุ ญำตซึง่ เป็ นเจ้ำของทรัพย์ทร่ี ฐั บำลเข้ำยึดถือปกครองนัน้ มีสทิ ธิจะได้รบั
ค่ำทำขวัญตำมทีจ่ ะตกลงกัน ถ้ำไม่ตกลงกันตำมทีอ่ นุญำโตตุลำกำรจะกำหนดให้
อนึ่ ง รัฐบำลย่ อ มมีอ ำนำจที่จ ะขอให้ผู้ร ับ อนุ ญ ำตจัด กำรเดิน รถอัน เกี่ย วกับ
กำรทหำรบกหรือทหำรเรือก่อนเดินรถธรรมดำ
มำตรำ ๑๓๒ ห้ำมมิให้ผรู้ บั อนุญำตคนใดให้บุคคลภำยนอกเช่ำทำงรถไฟตลอด
ทัง้ สำยหรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือให้เช่ำเครื่องประกอบทำงรถไฟ โดยมิได้รบั อนุ ญำต
จำกสภำกรรมกำรรถไฟก่อน
แต่กำรทีผ่ ู้รบั อนุ ญำตได้ทำควำมตกลงเดินรถติดต่อกับรถสำยอื่นนั ้น ไม่นับว่ำ
เป็ นกำรเช่ำถือ
มำตรำ ๑๓๓ ผูร้ บั อนุญำตจำต้องจัดกำรให้ควำมสะดวกตำมสมควรเพื่อกำรชุมทำง
ระหว่ำงรถไฟผู้รบั อนุ ญ ำตกับรถไฟแผ่นดินหรือรถไฟสำยอื่น เมื่อสภำกรรมกำรรถไฟ
ได้มคี วำมเห็นชอบให้สร้ำงชุมทำงนัน้ ขึน้ แล้ว
มำตรำ ๑๓๔ ในส่วนรถไฟรำษฎร์นนั ้ ท่ำนบังคับไว้ว่ำ เมื่อได้เปิ ดเดินรถทัง้ สำย
หรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ว ห้ำมมิให้ยดึ ที่ดนิ รถไฟ สิง่ ปลูกสร้ำงรถและพัสดุของรถไฟ
แต่เจ้ำหนี้นนั ้ มีสทิ ธิทจ่ี ะขอให้ตงั ้ เจ้ำพนักงำนรักษำทรัพย์ได้
มำตรำ ๑๓๕ นอกจำกข้อควำมทีก่ ล่ำวไว้ในส่วนนี้ บทบัญญัตใิ นส่วนที่ ๓ แห่ง
พระรำชบัญ ญัตนิ ี้ ว่ำด้วยกำรก่อสร้ำง กำรบำรุ งและจัดกำรงำน และส่วนที่ ๔ ว่ำด้วย
กำรบรรทุกส่งนัน้ ให้พงึ อนุโลมใช้ขอ้ บังคับแก่รถไฟผูร้ บั อนุญำตได้ตำมสมควรแก่บทนัน้ ๆ

๔๘๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

หมวดที่ ๔
ว่ำด้วยควำมปรำศภัยแห่งประชำชน
มำตรำ ๑๓๖ บทบัญญัตใิ นส่วนที่ ๕ แห่งพระรำชบัญญัตนิ ้ี ว่ำด้วยควำมปรำศภัย
แห่งประชำชนนัน้ ให้พงึ อนุโลมใช้บงั คับแก่รถไฟผูร้ บั อนุญำตได้ตำมสมควรแก่บทนัน้ ๆ
มำตรำ ๑๓๗ อำณำบำลรถไฟซึ่งผู้บญ
ั ชำกำรได้ตงั ้ ขึน้ นัน้ มีอำนำจและหน้ำ ที่
อย่ำงเดียวกันกับทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในส่วนที่ ๑ แห่งพระรำชบัญญัตนิ ้ี ว่ำด้วยจัดวำงกำรทัวไป
่
ในขณะที่อำณำบำลรถไฟไม่ได้อยู่ประจำกำรนัน้ ให้ นำยสถำนีและพนักงำน
กำกับรถไฟของผูร้ บั อนุญำตหรือผูแ้ ทน เมื่อกระทำกำรตำมหน้ำทีน่ นั ้ มีอำนำจและหน้ำที่
อย่ำงเดียวกันกับอำณำบำลรถไฟทุกประกำร
มำตรำ ๑๓๘ นำยหรือพลตำรวจพระนครบำล และนำยหรือพลตำรวจภูธ ร
เมื่อ กระท ำกำรตำมหน้ ำ ที่ม ีอำนำจเข้ำ ออกในที่ด ิน รถไฟและขึ้น บนรถได้ ทุก เมื่อ
เพื่อรักษำควำมเรียบร้อยแห่งประชำชน
มำตรำ ๑๓๙ เมื่อได้อนุญำตให้ผรู้ บั อนุ ญำตวำงรำงรถไฟไปบนทำงหลวงแห่งใด
ผูร้ บั อนุญำตต้องใช้สทิ ธินนั ้ ด้วยควำมระมัดระวังเพื่อให้บุคคลหรือยวดยำนต่ำง ๆ ผ่ำนไป
มำในทำงหลวงนัน้ ได้โดยสะดวกและปรำศจำกภยันตรำย กับ จะต้องปฏิบ ตั ิ ก ำรตำม
กฎข้อบังคับว่ำด้วยกำรไปมำในทำงหลวงนัน้ ด้วย
ส่วนที่ ๗
ว่ำด้วยรถไฟหัตถกรรม
มำตรำ ๑๔๐ ๑๑ รถไฟหัต ถกรรมนัน้ คือ รถไฟที่ ห้ำงหรือบริษัท ซึ่งประกอบ
หัตถกรรมหรือพำณิชยกรรมได้สร้ำงขึน้ ไว้เพื่อรับส่งคนงำนและบรรทุกสิง่ ของซึง่ เกิดขึน้
โดยธรรมชำติ หรือสิง่ ซึง่ ประดิษฐ์ขน้ึ กับสิง่ อื่น ๆ ทีจ่ ำเป็ นจะต้องใช้สำหรับกิจกำรนัน้ ๆ
ตำมปรกติก ำร ห้ ำ มมิให้ เรีย กรำคำค่ ำ โดยสำรหรือ ค่ ำ ระวำงบรรทุ ก สิน ค้ ำ
แต่ สภำกรรมกำรรถไฟอำจอนุ ญ ำตให้ท ำก็ไ ด้ต ำมที่จ ะเห็น เป็ น กำรสมควร โดยมี
กำหนดเวลำไม่เกิน ๒ ปี และต่อ ๆ ไปอีกครำวละ ๒ ปี เพื่อให้รถไฟหัตถกรรมเก็บค่ำโดยสำร
๑๑

มำตรำ ๑๔๐ แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกำศเพิม่ เติมข้อควำมในมำตรำ ๑๔๐ และ ๑๔๕ แห่ง
พระรำชบัญญัตจิ ดั วำงกำรรถไฟแลทำงหลวง พระพุทธศักรำช ๒๔๖๔
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และค่ำ ระวำงบรรทุกสิน ค้ำในอัต รำตำมแต่ สภำจะอนุ ม ัติและอนุ ญ ำตให้เก็บ กำรออก
ใบอนุ ญำตให้ทุกรำยจำต้องเป็ นไปตำมบทแห่งพระรำชบัญญัติน้ีในส่วนที่ ๖ หมวดที่ ๔
ว่ ำด้ว ยควำมปรำศภัย แห่ ง ประชำชน แต่ ถ้ ำกำรที่อ นุ ญ ำตให้ นั น้ จะส่ งเสริม ให้รถไฟ
หัต ถกรรมท ำกำรแข่งขัน ประชัน กับ รถไฟแผ่ น ดิน หรือ รถไฟผู้ร ับ อนุ ญ ำตที่มีอ ยู่แ ล้ว
ท่ำนห้ำมมิให้ออกใบอนุญำตให้ อนึ่งถ้ำได้ออกใบอนุญำตให้แก่รถไฟหัตถกรรมบ้ำงแล้วก็ดี
ก็ให้ใบอนุญำตนัน้ สิน้ อำยุไปเองในทันทีทร่ี ถไฟหัตถกรรมได้มำกระทำกำรแข่งขันประชัน
กับรถไฟแผ่นดินหรือรถไฟผู้รบั อนุ ญำต ถึงแม้ว่ำใบอนุ ญำตนัน้ จะยังไม่ทนั ครบกำหนด
บริบูรณ์ กด็ ี และท่ำนบังคับไว้ดว้ ยว่ำในใบอนุ ญำตเช่นนี้หมดทัง้ มวลซึ่งได้ออกให้ไปแก่
รถไฟหัตถกรรมจะต้อ งสิ้น อำยุไปในครำวเดีย วพร้อมกันกับ กำรสิ้น ก ำหนดเวลำที่ได้
พระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตนัน้
มำตรำ ๑๔๑ รถไฟหัตถกรรมนัน้ มี ๒ อย่ำง คือ
(๑) รถไฟหัตถกรรมที่เดินเฉพำะแต่ภำยในบริเวณที่ดนิ อันเป็ นทีป่ ระกอบกำร
ของห้ำงหรือบริษทั เท่ำนัน้ อย่ำงหนึ่ง และ
(๒) รถไฟหัต ถกรรมที่เดิน อยู่ท ัง้ ภำยในและภำยนอกบริเวณที่ดิน อัน เป็ น ที่
ประกอบกำรของห้ำงหรือบริษทั นัน้ อีกอย่ำงหนึ่ง
มำตรำ ๑๔๒ ห้ ำ มมิให้เปลี่ย นประเภทรถไฟหัต ถกรรมมำเป็ นรถไฟผู้ร ับ
อนุ ญ ำต เว้ น แต่ จ ะได้ ย่ื น เรื่อ งรำวขออนุ ญำตก่ อ นและทั ง้ ได้ ร ับ อนุ ญำตตำมบท
แห่งพระรำชบัญญัตนิ ้ี
มำตรำ ๑๔๓ รถไฟหัต ถกรรมที่ เ ดิ น เฉพำะแต่ ใ นบริเวณที่ ดิ น อัน เป็ นที่
ประกอบกำรของห้ำงหรือบริษัทนัน้ จะสร้ำงขึน้ ได้ต่อเมื่อได้รบั อนุ ญำตเป็ นลำยลักษณ์
อัก ษรจำกเจ้ำ พนั ก งำนผู้ป กครองท้อ งที่ แต่ ห้ ำ มมิให้ เจ้ำ พนั ก งำนฝ่ ำยปกครองนั น้
ออกใบอนุญำตให้ เว้นแต่จะได้รบั อนุมตั ขิ องกรมรถไฟแผ่นดินก่อน
ในกำรนี้ ให้ห้ำ งหรือ บริษั ท นั น้ ยื่น แผนที่แ สดงเขตแผนผัง และงบประมำณ
ส ำหรับ รถไฟที่ คิด จะสร้ำ งขึ้น นั น้ ไว้ ณ ที่ว่ ำ กำรของเจ้ำ พนั ก งำนผู้ ป กครองท้ อ งที่
พร้อมทัง้ สำเนำอีกสำรับหนึ่งเพื่อนำเสนอต่อสภำกรรมกำรรถไฟด้วย
ถ้ำในเวลำใดเวลำหนึ่ง ห้ำงหรือบริษัทนัน้ มีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงทำง
ให้ผดิ ไปจำกทีว่ ำงไว้เดิม ให้แจ้งควำมประสงค์ทจ่ี ะเปลีย่ นนี้แก่เจ้ำพนักงำนผูป้ กครองท้องที่
ให้ทรำบก่อน ต่อเมื่อได้รบั อนุญำตแล้วจึงจะจัดทำกำรนัน้ ต่อไปได้
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มำตรำ ๑๔๔ บทบัญญัตใิ นกฎหมำยนี้ทว่ี ่ำด้วยรถไฟผูร้ บั อนุ ญำตให้พงึ อนุโลม
ใช้ บ ั ง คับ แก่ ร ถไฟหั ต ถกรรมที่ เ ดิ น ทั ง้ ภำยในและภำยนอกบริเวณที่ ดิ น อัน เป็ นที่
ประกอบกำรของห้ำงหรือบริษทั นัน้ ได้ ตำมสมควรแก่บทนัน้ ๆ
แต่ ว่ ำ รถไฟหัต ถกรรมที่เดิน ทัง้ ภำยในและภำยนอกบริเวณที่ดิน อัน เป็ นที่
ประกอบกำรของห้ำงหรือบริษทั นัน้ ถ้ำหำกใช้ลำกเข็นด้วยแรงคนหรือแรงสัตว์และเดิน
บนทำงชัวครำวเพื
่
่อกิจกำรชัวครำวมี
่
กำหนดไม่เกินสองปี และมิได้มกี ำรบังคับซื้อที่ดนิ
หรืออสังหำริมทรัพ ย์อย่ำงอื่นไซร้ ท่ำนให้ใช้บทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติน้ีอนั ว่ำด้วย
รถไฟหัตถกรรมทีเ่ ดินเฉพำะภำยในบริเวณทีด่ นิ อันเป็ นทีป่ ระกอบกำรของห้ำงหรือบริษทั
นัน้ เป็ นบทบังคับ คำร้องขออนุ ญำตสร้ำงและเดินรถไฟชนิดนี้ และคำร้องขออนุ ญำตใช้
ที่หลวงชัวครำวเพื
่
่อประโยชน์ แห่งกำรนั ้น ท่ำนให้ย่นื ต่อสมุหเทศำภิบำลเพื่อ ให้แสดง
ควำมเห็น แล้ว ส่ง ต่ อ ไปยัง สภำกรรมกำรรถไฟ สภำกรรมกำรรถไฟมีอ ำนำจที่จ ะสัง่
อนุญำตตำมคำร้องโดยกำหนดให้เสียค่ำเช่ำในกำรใช้ทห่ี ลวงชัวครำว
่
และกำหนดเงื่อนไข
เพื่อรักษำประโยชน์ของบุคคลภำยนอก และควำมปลอดภัยแห่งประชำชนตำมแต่จะเห็นควร
กำรให้อนุ ญ ำตนัน้ ท่ำนว่ำจะให้ได้ ต่อเมื่อสมุห เทศำภิบำลได้แสดงควำมเห็นว่ำควรให้
อนุญำตเท่ำนัน้ ๑๒
ถ้ ำ สภำกรรมกำรรถไฟสัง่ ยกค ำร้ อ งเสีย เพรำะเหตุ ร ถไฟนั ้น มิ ไ ด้ อ ยู่ ใ น
ควำมหมำยของวรรคสองแห่งมำตรำนี้ ไซร้ ท่ำนว่ำกำรทีส่ งยกค
ั ่ ำร้องเสียนัน้ ไม่เป็ นกำร
ตัดสิทธิของผูร้ อ้ งในอันทีจ่ ะดำเนินกำรตำมควำมในวรรคหนึ่ง๑๓
มำตรำ ๑๔๕ ๑๔ ถ้ ำ ห้ ำงหรือ บริษัท ใดที่ไ ด้ร ับ อนุ ญ ำตให้ส ร้ำ งและใช้ร ถไฟ
หัตถกรรม บังอำจรับส่งคนโดยสำรหรือรับบรรทุกสินค้ำของผู้อ่ื น โดยคิดเอำค่ำโดยสำร
และค่ำระวำงบรรทุกผิดต่อบทบัญญัตนิ ้กี ด็ ี หรือไม่ปฏิบตั กิ ำรตำมควำมในหนังสืออนุญำต
ข้อใดข้อหนึ่งก็ดี ท่ำนว่ำห้ำงหรือบริษัทนัน้ มีควำมผิดต้องระวำงโทษให้ปรับเป็ นพินัยไม่
เกินกว่ำ ๑,๐๐๐ บำท ทุก ๆ ครำวทีก่ ระทำผิดไปนัน้

๑๒

มำตรำ ๑๔๔ วรรคสอง เพิ่มโดยพระรำชบัญ ญัติจดั วำงกำรรถไฟและทำงหลวงแก้ไ ข
เพิม่ เติม พุทธศักรำช ๒๔๗๕ (ฉะบับที่ ๒)
๑๓ มำตรำ ๑๔๔ วรรคสำม เพิ่ม โดยพระรำชบัญ ญัต ิจ ด
ั วำงกำรรถไฟและทำงหลวงแก้ไข
เพิม่ เติม พุทธศักรำช ๒๔๗๕ (ฉะบับที่ ๒)
๑๔ มำตรำ ๑๔๕ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยประกำศเพิม่ เติมข้อควำมในมำตรำ ๑๔๐ และ ๑๔๕ แห่ง
พระรำชบัญญัตจิ ดั วำงกำรรถไฟแลทำงหลวง พระพุทธศักรำช ๒๔๖๔
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ภำคที่ ๓
ว่ำด้วยทำงหลวงและทำงรำษฎร์
มำตรำ ๑๔๖ ทำงหลวงนัน้ ท่ำนจัดแบ่งเป็ น ๒ ประเภท คือ
(๑) ทำงหลวงของแผ่นดิน ซึ่งกรมทำงเป็ นเจ้ำหน้ำที่ก่อสร้ำงและบำรุงรัก ษำ
ในนำมรัฐบำลประเภทหนึ่ง และ
(๒) ทำงหลวงของมณฑล ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยมณฑลได้สร้ำงขึน้ และบำรุงรักษำ
โดยได้รบั อนุมตั จิ ำกกรมทำงอีกประเภทหนึ่ง
นอกจำกทำงหลวงที่ก ล่ำวแล้วนี้ ยังมีท ำงรำษฎร์ท่ีพ วกรำษฎรในต ำบลนั น้
ได้สร้ำงขึน้ และบำรุงรักษำ
กรมทำงมีอำนำจที่จะรับเอำทำงหลวงของมณฑลหรือทำงรำษฎร์มำขึ้นอยู่ใน
กรมทำง และยกขึน้ เป็ นทำงหลวงของแผ่นดิน หรือจะลดชัน้ ทำงหลวงของแผ่นดินลงเป็ น
ทำงหลวงของมณฑลหรือทำงรำษฎร์กไ็ ด้ตำมทีจ่ ะเห็นสมควร
มำตรำ ๑๔๗ กรมทำงมีอำนำจทีจ่ ะดำริกำรเสมอทุกปี ว่ำ
(๑) ควรสร้ำงทำงหลวงของแผ่นดินสำยใด หรือแต่สว่ นใดบ้ำง
(๒) ควรจัดบำรุงด้วยวิธใี ด เพื่อให้ทำงหลวงของแผ่นดินทีม่ อี ยู่แล้วให้ดอี ยู่คงที่
มำตรำ ๑๔๘ ทำงหลวงของแผ่นดินนัน้ ให้นำยช่ำงและคนงำนในกรมทำงก่อสร้ำง
และบำรุงรักษำ
มำตรำ ๑๔๙ เมื่อได้ปรึกษำหำรือกับ กรมทำงแล้ว ให้เจ้ำหน้ ำ ที่ฝ่ำยมณฑล
มีอำนำจทีจ่ ะดำริกำรดังต่อไปนี้ว่ำ
(๑) ควรสร้ำงทำงหลวงของมณฑลสำยใด หรือแต่สว่ นใดภำยในเขตมณฑลนัน้
(๒) ควรจัดบำรุงทำงด้วยวิธใี ดเพื่อให้ทำงหลวงของมณฑลทีม่ อี ยู่แล้วให้ดอี ยู่คงที่
มำตรำ ๑๕๐ เมื่อเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยมณฑลได้รอ้ งขอมำ กรมทำงมีอำนำจที่จะตัง้
นำยช่ำงออกไปเพื่อแนะนำและช่วยเหลือเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยมณฑลตำมแต่กรมทำงจะเห็นควร
มำตรำ ๑๕๑ กำรก่อสร้ำงและบำรุงรักษำทำงรำษฎร์นนั ้ ให้อยู่ในควำมกำกับ
ตรวจตรำของนำยอำเภอ
มำตรำ ๑๕๒ เมื่อทำงหลวงของแผ่นดินหรือทำงหลวงของมณฑลสำยใดผ่ำน
ไปในจังหวัด เมืองหรือหมู่บำ้ น กรมทำงจะเข้ำจัดกำรบำรุงรักษำทำงสำยนัน้ ก็ได้ ถ้ำดำริ
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เห็นเป็ นกำรสมควรเพื่อประโยชน์แก่ชนทัวไป
่ แต่ส่วนค่ำบำรุงรักษำนัน้ อำจจะเรียกจำก
สุขำภิบำลแห่งท้องที่ ๆ ทำงผ่ำนไปนัน้ ได้
มำตรำ ๑๕๓ บรรดำเรื่องรำวทีเ่ กีย่ วกับทำงหลวงของแผ่นดินขนำดกว้ำงยำว
รำยละเอียดชนิด กำรก่อสร้ ำง และกำรบำรุงรักษำกับ เลขหมำยประจำทำงพร้อ มด้วย
แผนทีท่ ำงหลวงทุกสำยนัน้ ให้เก็บรักษำไว้ทก่ี รมทำง
ส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับทำงหลวงของมณฑลนัน้ ให้เก็บรักษำไว้ ณ ศำลำรัฐบำล
มณฑล และให้สง่ สำเนำเรื่องทำงหลวงของมณฑลและแผนทีเ่ ข้ำมำยังกรมทำงปี ละครัง้
มำตรำ ๑๕๔ ห้ำมมิให้ยกเอำกำหนดอำยุควำมขึน้ ต่อสูส้ ทิ ธิของแผ่นดินในเรื่อง
ทีด่ นิ ซึง่ เป็ นทำงหลวง กับห้ำมมิให้ยดึ ทีด่ นิ นัน้
มำตรำ ๑๕๕ เมื่อเห็นเป็ นกำรจำเป็ นทีจ่ ะต้องเปลีย่ นแนวทำงเกวียนสำยใด
สำยหนึ่งซึ่งอยู่ในประเภททำงหลวงของแผ่นดินหรือทำงหลวงของมณฑลให้เจ้ำหน้ำที่
ฝ่ ำยมณฑลจัดทำไป แต่ถ้ำเป็ นทำงหลวงของแผ่นดินให้ร ำยงำนแจ้งเหตุกำรณ์ ละเอียด
เข้ำมำยังกรมทำงโดยพลัน
มำตรำ ๑๕๖ ในกำรก่อสร้ำงหรือเปลีย่ นแปลงทำงหลวงสำยใด ถ้ำต้องกำรทีด่ นิ
หรืออสังหำริมทรัพย์อย่ำงอื่นซึ่งไม่ใช่เป็ นของแผ่นดิน ให้เจ้ำหน้ ำที่มีอำนำจจัดหำซื้ อ
ทรัพย์นนั ้ ได้
บทบัญญัตวิ ่ำด้วยกำรจัดหำซือ้ ทีด่ นิ ดังกล่ำวไว้ในภำค ๑ แห่งพระรำชบัญญัตนิ ้ี
ให้พ ึง อนุ โ ลมใช้บ งั คับ ได้ต ำมสมควรแก่บ ทนั น้ ๆ แต่ ถ้ำ เป็ น ทำงหลวงของมณฑล
ให้เจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยมณฑลมีอำนำจตัง้ ผูแ้ ทนคนหนึ่งเป็ นกรรมกำรจัดหำซือ้ ทีด่ นิ นัน้ ได้
มำตรำ ๑๕๗ บทบัญญัตวิ ่ำด้วยกำรก่อสร้ำงและกำรบำรุงดังกล่ำวไว้ในภำค ๑
แห่งพระรำชบัญญัตนิ ้ี ให้พงึ อนุโลมใช้บงั คับแก่ทำงหลวงได้ตำมสมควรแก่บทนัน้ ๆ
มำตรำ ๑๕๘ เจ้ำหน้ ำที่ผู้รกั ษำทำงหลวงมีอำนำจแจ้งควำมแก่ เจ้ำของที่ดิน
หรืออสังหำริมทรัพย์อย่ำงอื่นตำมริมทำงหลวงนัน้ ว่ำ
(๑) ห้ำมมิให้ขุดหรือถมร่อง คู บ่ อน้ ำ สระน้ ำ หรือหลุมภำยในระยะ ๖ เมตร
จำกชำนเขือ่ นหรือขอบทำงหลวง
(๒) ให้ตดั รำนกิง่ หรือตัดโค่นต้นไม้ รัว้ ต้นไม้ลงเป็ นครัง้ ครำวตำมแต่นำยช่ำง
บำรุงทำงจะสัง่ เพื่อมิให้เป็ นเครื่องกีดขวำงต่อกำรไปมำหรือเป็ นอันตรำยต่อทำงหลวง
ถ้ำ เจ้ำ ของที่ด ิน คนใดไม่ป ฏิบ ตั ิก ำรตำมคำแจ้ง ควำมของเจ้ำ หน้ ำ ที่นัน้ แล้ว
ให้เจ้ำหน้ำทีน่ นั ้ มีอำนำจให้คนงำนของตนจัดกำรทำเสียเองได้ตำมทีเ่ ห็นว่ำจำเป็ น
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มำตรำ ๑๕๙ กรมทำงมีอ ำนำจส่ง พนั ก งำนไปตรวจทำงหลวงของมณฑล
และทำงรำษฎร์ แล้วทำรำยงำนเสนอว่ำทำงเหล่ำนัน้ เป็ นอยู่อย่ำงไรและกำรบำรุงรักษำ
ทำงนัน้ เป็ นสถำนใด กับออกควำมเห็นว่ำควรจะเปลีย่ นทำงนัน้ เป็ นประเภทใดได้
มำตรำ ๑๖๐ กรมทำงมีอ ำนำจออกกฎข้อ บังคับ ตำมที่เห็น ว่ ำจ ำเป็ น ในข้อ
ต่อไปนี้ คือ
(๑) ว่ำด้วยลำดับชัน้ ทำงหลวงควรจะแบ่ งออกเป็ นถนน ทำงเกวียน ทำงต่ำง
ทำงเดิน ฯลฯ ตำมแต่สภำพแห่งกำรค้ำขำย หรือกำรไปมำในทำงนัน้ ๆ
(๒) ว่ ำ ด้ ว ยพัน ธะของเจ้ ำ ของที่ ดิน หรือ อสัง หำริ ม ทรัพ ย์ อ ย่ ำ งอื่น ที่ อ ยู่ ริม
ทำงหลวงนัน้ ทีจ่ ะไม่ขดุ ถมทีห่ รือต้องตัดโค่นต้นไม้ทอ่ี ยู่รมิ ทำง
(๓) ว่ำด้วยระเบียบกำรทีป่ ระชำชนพึง ใช้ทำงหลวงกับข้อบังคับสำหรับทำงและ
กำรไปมำ เพื่อรักษำทำงนัน้ ไว้ให้ดอี ยู่คงที่ และเพื่อมิให้มภี ยันตรำยต่อประชำชนในกำร
ไปมำ
(๔) ว่ ำด้วยวิธีปิ ด ประกำศแจ้ง ควำม เครื่อ งหมำยบอกทำง และหลัก หมำย
ระยะทำง
มำตรำ ๑๖๑ ผูใ้ ดกระทำควำมผิดดังกล่ำวต่อไปนี้ ให้ลงโทษฐำนลหุโทษตำมที่
บัญญัตไิ ว้ในประมวลกฎหมำยอำญำ เว้นไว้แต่กำรกระทำเช่นนัน้ ประมวลกฎหมำยอำญำ
บัญญัตวิ ่ำเป็ นควำมผิดและกำหนดโทษไว้แล้ว
(๑) ผูใ้ ดกระทำกำรโดยเจตนำขัดขวำงต่อพนักงำนในเวลำทีท่ ำกำรตำมหน้ำทีก่ ด็ ี
หรือกระทำกำรขัดขวำงผู้มหี น้ำที่อนั ชอบด้วยกฎหมำยในกำรรังวัด ก่อสร้ำงหรือ บำรุง
ทำงหลวงก็ดี หรือถอนหมุดหลักที่ปักไว้ในดิน หรือลบเลือนทำลำยเครื่องหมำยใด ๆ
ทีท่ ำไว้สำหรับกิจกำรนัน้ ๆ ก็ดี ท่ำนว่ำมันมีควำมผิดฐำนลหุโทษ ต้องระวำงโทษชัน้ ๒
(๒) ผูใ้ ดมิได้รบั อนุญำตอันชอบด้วยกฎหมำยบังอำจขุดขนดิน ทรำย ศิลำ หญ้ำ
ต้นไม้ หรือวัตถุสงิ่ อื่นไปจำกมูลดิน คู สะพำน เขื่อนสะพำน ทำงระบำยน้ ำ หรือกำแพงเขือ่ น
หรือทำควำมเสียหำยแก่ทำงหลวงอย่ำงหนึ่งอย่ ำงใด ท่ำนว่ำมันมีควำมผิดฐำนลหุโทษ
ต้องระวำงโทษชัน้ ๓
(๓) ผู้ใดมิได้ ร ับ อนุ ญ ำตโดยชอบด้ ว ยกฎหมำย เปลี่ย นทำงน้ ำ หรือ รำงน้ ำ
ด้วยควำมเจตนำ หรือทำทำนบกัน้ คูหรือทำงระบำยน้ ำใต้สะพำน หรือกัน้ ทำงน้ ำโดยวิธี
อย่ำงใด ๆ อันเป็ นเหตุทอ่ี ำจให้เกิดเสียหำยแก่ทำงหลวงได้ ท่ำนว่ำมันมีควำมผิดฐำนลหุโทษ
ต้องระวำงโทษชัน้ ๓
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(๔) ผูใ้ ดลำกไถ ครำด หรือเครื่องมืออย่ำงอื่นไปตำมทำงหลวงก็ดี หรือผ่ำนข้ำมไป
อันเป็ นเหตุทอ่ี ำจทำให้ถนนเป็ นรอยหรือขุดเป็ นหลุ มเป็ นบ่อโดยมิได้ใช้ควำมระมัดระวัง
ตำมทีก่ รมทำงได้กำหนดไว้กด็ ี ท่ำนว่ำมันมีควำมผิดฐำนลหุโทษ ต้องระวำงโทษชัน้ ๑
(๕) ผู้ใดรือ้ ถอนหลัก เสำหรือเครื่องหมำยบอกทำง เครื่องหมำยชี้หนทำงและ
บอกระยะทำงก็ดี หรือทำลำยหรือทำให้เสียหำยก็ดี ท่ำนว่ำมันมีควำมผิดฐำนลหุโทษ
ต้องระวำงโทษชัน้ ๒
(๖) ผู้ใดไม่ปฏิบตั ิกำรตำมกฎข้อบังคับของกรมทำงว่ำด้วยพันธะของเจ้ำของ
ทีด่ นิ หรืออสังหำริมทรัพย์อย่ำงอื่นทีอ่ ยู่รมิ ทำงหลวงหรือระเบียบว่ำด้วยกำรใช้ทำงหลวง
ท่ำนว่ำมันมีควำมผิดฐำนลหุโทษ ต้องระวำงโทษชัน้ ๒
มำตรำ ๑๖๒ เมื่อผูใ้ ดกระทำควำมผิด ซึง่ มีโทษเพียงแต่ปรับเป็ นพินัยสถำนเดียว
ท่ำนว่ำพนักงำนที่กรมทำงได้ตงั ้ แต่งขึน้ เพื่อฟ้ องร้องคดีนัน้ มีอำนำจประนีประนอมยอม
ควำมได้ท ัน ทีโดยยอมรับ เบี้ย ปรับ ตำมอัต รำอย่ ำงสูงที่ก ฎหมำยบัญ ญัติไว้ แล้ว ออก
ใบเสร็จให้เป็ นสำคัญ ส่วนเงิน พินัยที่เก็บได้นัน้ ให้กรมทำงทำบัญ ชีส่งไปยังกระทรวง
ยุตธิ รรมฯ
ประกำศมำ ณ วัน ที่ ๑๕ สิง หำคม พระพุ ท ธศัก รำช ๒๔๖๔ เป็ นปี ที่ ๑๒
ในรัชกำลปั จจุบนั นี้
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ประกำศแก้ไขควำมในมำตรำ ๓ ข้อ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติจดั วำงกำรรถไฟแลทำงหลวง
พระพุทธศักรำช ๒๔๖๔๑๕
ประกำศเพิ่มเติมข้อควำมในมำตรำ ๑๔๐ และ ๑๔๕ แห่ง พระรำชบัญญัติจ ัดวำงกำร
รถไฟแลทำงหลวง พระพุทธศักรำช ๒๔๖๔๑๖
ประกำศแก้ไ ขมำตรำ ๕๕ แห่ ง พระรำชบัญ ญัต ิจ ัด วำงกำรรถไฟและทำงหลวง
พระพุทธศักรำช ๒๔๖๔๑๗
พระรำชบัญญัตจิ ดั วำงกำรรถไฟและทำงหลวงแก้ไขเพิม่ เติม พุทธศักรำช ๒๔๗๓๑๘
มำตรำ ๒ ให้ใช้พระรำชบัญญัตนิ ้ตี งั ้ แต่วนั ประกำศในหนังสือรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็ นต้นไป
พระรำชบัญญัตจิ ดั วำงกำรรถไฟและทำงหลวงแก้ไขเพิม่ เติม พุทธศักรำช ๒๔๗๕๑๙
มำตรำ ๒ ให้ใช้พระรำชบัญญัตนิ ้ตี งั ้ แต่วนั ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๔๒๐ (ยกเลิก)
มำตรำ ๕๒๑ (ยกเลิก)
มำตรำ ๖๒๒ (ยกเลิก)

๑๕

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๓๘/-/หน้ำ ๕๘๖/๕ มีนำคม ๒๔๖๔
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๓๙/-/หน้ำ ๑๓๓/๒๔ กันยำยน ๒๔๖๕
๑๗ รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๔๐/-/หน้ำ ๑๒๓/๒๑ ตุลำคม ๒๔๖๖
๑๘ รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๔๗/-/หน้ำ ๑๒๔/๑๐ สิงหำคม ๒๔๗๓
๑๙ รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๔๙/-/หน้ำ ๒๘๘/๒๒ สิงหำคม ๒๔๗๕
๒๐ มำตรำ ๔ ยกเลิก โดยพระรำชบัญ ญั ต ิจ ัด วำงกำรรถไฟและทำงหลวงแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม
พุทธศักรำช ๒๔๗๗
๒๑ มำตรำ ๕ ยกเลิก โดยพระรำชบัญ ญัต ิ จ ด
ั วำงกำรรถไฟและทำงหลวงแก้ไ ขเพิ่ม เติม
พุทธศักรำช ๒๔๗๗
๒๒ มำตรำ ๖ ยกเลิก โดยพระรำชบัญ ญั ต ิจ ัด วำงกำรรถไฟและทำงหลวงแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พุทธศักรำช ๒๔๗๗
๑๖

๔๙๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

มำตรำ ๗๒๓ (ยกเลิก)
มำตรำ ๘๒๔ (ยกเลิก)
พระรำชบัญ ญัต จิ ดั วำงกำรรถไฟและทำงหลวงแก้ไ ขเพิม่ เติม พุท ธศัก รำช ๒๔๗๕
(ฉะบับที่ ๒)๒๕
มำตรำ ๒ ให้ใช้พระรำชบัญญัตนิ ้ตี งั ้ แต่วนั ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
พระรำชบัญญัตเิ ทียบตำแหน่งรัฐมนตรีกบั ตำแหน่งเสนำบดีแต่ก่อน พุทธศักรำช ๒๔๗๕๒๖
มำตรำ ๒ ให้ใช้พระรำชบัญญัตนิ ้ตี งั ้ แต่วนั ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๓ ในพระรำชบัญญัตแิ ละบทกฎหมำยอื่นใด ซึง่ ประกำศใช้อยู่ในเวลำนี้
คำว่ำ เสนำบดี ให้อ่ำนเป็ นรัฐมนตรี คำที่กล่ำวถึงเสนำบดีกระทรวงใด ๆ ให้หมำยควำมว่ำ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงนัน้ ๆ และคำว่ำ กฎเสนำบดี ให้อ่ำนเป็ นกฎกระทรวง
พระรำชบัญญัตจิ ดั วำงกำรรถไฟและทำงหลวงแก้ไขเพิม่ เติม พุทธศักรำช ๒๔๗๖๒๗
มำตรำ ๒ ให้ใช้พระรำชบัญญัตนิ ้ตี งั ้ แต่วนั ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
พระรำชบัญญัตจิ ดั วำงกำรรถไฟและทำงหลวงแก้ไขเพิม่ เติม พุทธศักรำช ๒๔๗๗๒๘
มำตรำ ๒ ให้ใช้พระรำชบัญญัตนิ ้ตี งั ้ แต่วนั ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป

๒๓

มำตรำ ๗ ยกเลิก โดยพระรำชบัญ ญัติจ ัด วำงกำรรถไฟและทำงหลวงแก้ไ ขเพิ่ม เติม
พุทธศักรำช ๒๔๗๗
๒๔ มำตรำ ๘ ยกเลิก โดยพระรำชบัญ ญัต ิจ ัด วำงกำรรถไฟและทำงหลวงแก้ ไ ขเพิ่ม เติ ม
พุทธศักรำช ๒๔๗๗
๒๕ รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๔๙/-/หน้ำ ๕๑๓/๒๗ พฤศจิกำยน ๒๔๗๕
๒๖ รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๔๙/-/หน้ำ ๕๗๗/๒๕ ธันวำคม ๒๔๗๕
๒๗ รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๕๐/-/หน้ำ ๕๔๓/๑๗ กันยำยน ๒๔๗๖
๒๘ รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๕๒/-/หน้ำ ๓๓๒/๕ พฤษภำคม ๒๔๗๘

๔๙๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

พระรำชบัญญัตกิ ำรรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔๒๙
มำตรำ ๒ พระรำชบัญ ญัต ินี ้ ใ ห้ใ ช้บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว นั ถัด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๑๖ พระรำชบัญญัติจดั วำงกำรรถไฟและทำงหลวง พระพุทธศักรำช
๒๔๖๔ และบรรดำกฎข้อบังคับที่ได้ออกตำมพระรำชบัญ ญัตินัน้ ให้คงใช้บงั คับต่ อไป
ทัง้ นี้ เพียงเท่ำที่มไิ ด้มคี วำมบัญญัตไิ ว้แล้วในพระรำชบัญญัตนิ ้ี และทีม่ ไิ ด้มคี วำมขัดหรือ
แย้งต่อบทแห่งพระรำชบัญญัตนิ ้ี
เพื่อประโยชน์แห่งกำรนำพระรำชบัญญัตแิ ละกฎข้อบังคับดังกล่ำวในวรรคก่อน
มำใช้บงั คับต่อไป ให้อ่ำนคำบำงคำในพระรำชบัญญัตแิ ละกฎข้อบังคับนัน้ ดังต่อไปนี้
คำว่ำ “กรมรถไฟแผ่นดิน ” และคำว่ำ “กรมรถไฟ” ให้อ่ำนว่ำ “กำรรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย”
ค ำว่ ำ “ผู้บ ัญ ชำกำรรถไฟแผ่ น ดิน ” และค ำว่ ำ “อธิบ ดีก รมรถไฟ” ให้อ่ ำ นว่ ำ
“ผูว้ ่ำกำรรถไฟแห่งประเทศไทย”

๒๙ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๖๘/ตอนที่ ๔๐/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๔/๓๐ มิถุนำยน ๒๔๙๔

๔๙๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

พระรำชบัญญัติ
กำรรถไฟแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๔๙๔
ในพระปรมำภิไธย
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมพิ ลอดุลยเดช
ธำนีนิวตั กรมหมื่นพิทยลำภพฤฒิยำกร
ผูส้ ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๔๙๔
เป็ นปี ท่ี ๖ ในรัชกำลปั จจุบนั
โดยทีเ่ ป็ นกำรสมควรจัดตัง้ กำรรถไฟแห่งประเทศไทยขึน้ เป็ นเอกเทศ
พระมหำกษัตริย์ โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภำ จึงมีพระบรมรำชโองกำร
ให้ตรำพระรำชบัญญัตขิ น้ึ ไว้ ดังต่อไปนี้
มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตนิ ้ีเรียกว่ำ “พระรำชบัญญัตกิ ำรรถไฟแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๔๙๔”
มำตรำ ๒ ๑ พระรำชบัญ ญัต ินี้ ใ ห้ใ ช้บ งั คับ ตัง้ แต่ ว นั ถัด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๓ ให้ ย กเลิก บรรดำกฎหมำย กฎและข้อ บัง คับ อื่ น ซึ่ง ขัด หรือ แย้ ง
กับบทแห่งพระรำชบัญญัตนิ ้ี
มำตรำ ๔ ในพระรำชบัญญัตนิ ้ี
“กำรรถไฟแห่ ง ประเทศไทย” หมำยควำมว่ ำ กำรรถไฟซึ่ ง จัด ตัง้ ขึ้น ตำม
พระรำชบัญญัตนิ ้ี
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย
“ผูว้ ่ำกำร” หมำยควำมว่ำ ผูว้ ่ำกำรรถไฟแห่งประเทศไทย
“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๑ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๖๘/ตอนที่ ๔๐/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๔/๓๐ มิถุนำยน ๒๔๙๔

๔๙๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

มำตรำ ๕ ให้รฐั มนตรีวำ่ กำรกระทรวงคมนำคมและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี และให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมมีอำนำจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบตั กิ ำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด ๑
กำรจัดตัง้ ทุน และเงินสำรอง
มำตรำ ๖ ๒ ให้ จ ัด ตัง้ กำรรถไฟขึ้น เรีย กว่ ำ “กำรรถไฟแห่ ง ประเทศไทย”
มีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) รับโอนกิจกำรของกรมรถไฟจำกกรมรถไฟ กระทรวงคมนำคม
๒ ทีด
่ นิ ของกำรรถไฟฯ ตำมข้อหำรือแม้จะมีกฎหมำยผังเมืองกำหนดให้ใช้ทด่ี นิ เพื่อกิจกำรของรัฐ

แต่กำรจะจำกัดว่ำกำรใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ดังกล่ำวจะต้องเป็ นอำคำรทีก่ ่อสร้ำงเพื่อประโยชน์แก่กจิ กำร
รถไฟโดยตรงเท่ำนัน้ น่ ำ จะไม่ช อบด้ว ยวัต ถุ ป ระสงค์ ต ำมมำตรำ ๖ (๒) เมื่อ กำรให้เอกชนเช่ำที่ดิน
เพือ่ ปลูกอำคำรพำณิชย์โดยได้รบั ประโยชน์ตอบแทนก็เป็ นกำรแบ่งเบำภำระของกำรรถไฟฯ ได้ทำงหนึ่ง
ย่อมถือได้ว่ำกำรรถไฟฯ ได้ใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ แปลงนี้เพื่อกิจกำรของรัฐแล้ว (ควำมเห็นคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๑๗๙/๒๕๓๑)
กำรรถไฟฯ มิได้มวี ตั ถุประสงค์และอำนำจหน้ำที่ในก่อสร้ำงทำงหลวงแต่อย่ำงใด ดังนัน้
กระทรวงคมนำคมจึงไม่อำจมอบหมำยให้กำรรถไฟฯ เป็ นผูก้ ่อสร้ำงทำงหลวงโดยให้สมั ปทำนเอกชน
รับไปดำเนินกำรได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๔๐๗/๒๕๓๐)
ทีด่ นิ ทีไ่ ด้เวนคืนมำเพื่อใช้ในกิจกำรสร้ำงทำงรถไฟนัน้ กำรใช้ประโยชน์ ต้องอยู่ภำยใต้บงั คับ
แห่งวัตถุประสงค์ของพระรำชบัญญัตเิ วนคืนฯ และจะต้องอยู่ภำยในขอบวัตถุประสงค์และอำนำจของกำรรถไฟฯ
ตำมทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมำตรำ ๖ และมำตรำ ๙ จะจำหน่ำยจ่ำยโอนไปโดยมิได้ใช้ในกิจกำรเพือ่ ประโยชน์ในกำรสร้ำง
ทำงรถไฟหำได้ไม่ ทัง้ นี้ กำรใช้ท่ดี นิ เพื่อประโยชน์ในกำรสร้ำงทำงรถไฟในควำมหมำยอย่ำงกว้ำงนัน้
มิได้หมำยถึงเฉพำะกำรสร้ำงทำงรถไฟเท่ำนัน้ แต่รวมถึงกิจกำรอื่น อันเป็ นกำรเกื้อกูลกับกิจกำรของ
กำรรถไฟฯ ด้วย เช่น ลำนจอดรถสำหรับรับขนส่งช่วงต่อจำกรถไฟ แต่ไม่ว่ำอย่ำงไรทีด่ นิ นัน้ จะต้องเป็ นของ
กำรรถไฟฯ สำหรับใช้ในกิจกำรรถไฟ ดังนัน้ กำรรถไฟฯ อำจให้เช่ำทีด่ นิ ดังกล่ำวเพื่อทำกิจกำรอันเป็ นกำร
เกือ้ กูลกิจกำรของกำรรถไฟฯ เป็ นกำรชัวครำวได้
่
(ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๑๖/๒๕๒๔)
เมือ่ ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ กำรจัดตัง้ ตลำดกลำงเกษตรกรมีลกั ษณะดำเนินงำนเกีย่ วเนื่องกับ
กำรขนส่งผลผลิตทำงเกษตรโดยทำงรถไฟซึ่งจะทำให้มกี ำรใช้บริกำรรถไฟเพิม่ ขึน้ กำรวำงรำงรถไฟกลำงตลำด
ก็ช่วยให้กำรขนถ่ำยสินค้ำสะดวก เป็ นประโยชน์ต่อประชำชนผูบ้ ริโภคและผูข้ ำยโดยตรง ดังนัน้ กรณีท่ี
กำรรถไฟฯ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่ำทีด่ นิ เพื่อจัดตัง้ ตลำดกลำงเกษตรกร ถือว่ำเป็ นกิจกำรที่
เป็ นกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ของกำรรถไฟฯ อันจะเป็ น ประโยชน์ แก่กำรรถไฟฯ ไม่เป็ น กำร
นอกเหนือขอบวัตถุประสงค์แต่อย่ำงใด (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๑๕๔/๒๕๑๗)

๔๙๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

(๒) จัดดำเนินกำรและนำมำซึ่งควำมเจริญของกิจกำรรถไฟเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
และประชำชน และดำเนินธุรกิจอันเกีย่ วกับกำรขนส่งของรถไฟและธุรกิจอื่นซึง่ เป็ นประโยชน์
แก่กจิ กำรรถไฟ
มำตรำ ๗ ให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยเป็ นนิตบิ ุคคล
มำตรำ ๘ ให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยตัง้ สำนักงำนใหญ่ในจังหวัดพระนคร
และจะตัง้ สำขำหรือผู้แทนขึน้ ณ ทีอ่ ่ืนใดในรำชอำณำจักรก็ได้ และจะตัง้ สำขำหรือผู้แทนขึน้
ณ ต่ำงประเทศในเมื่อได้รบั อนุมตั จิ ำกรัฐมนตรีกไ็ ด้
มำตรำ ๙๓ ให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยมีอำนำจที่จะกระทำกำรต่ำง ๆ ภำยใน
ขอบวัตถุประสงค์ตำมทีร่ ะบุไว้ในมำตรำ ๖ อำนำจเช่นว่ำนี้ให้รวมถึง
(๑)๔ สร้ำง ซือ้ จ้ำง รับจ้ำง จัดหำ จำหน่ำย แลกเปลีย่ น เช่ำ ให้เช่ำ เช่ำซือ้ ให้เช่ำซือ้
ยืม ให้ยมื และดำเนินงำนเกีย่ วกับเครื่องใช้ บริกำร และควำมสะดวกต่ำง ๆ ของกิจกำรรถไฟ
(๒) ซื้อ จัดหำ เช่ำ ให้เช่ำ เช่ำซื้อ ให้เช่ำซื้อ ถือกรรมสิทธิ ์ ครอบครอง อำศัย
ให้อำศัย จำหน่ำย แลกเปลีย่ น และดำเนินงำนเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ใด ๆ
(๓) กำหนดอัตรำค่ำภำระกำรใช้รถไฟ บริกำร และควำมสะดวกต่ ำง ๆ ของ
กิจกำรรถไฟ และจัดระเบียบเกีย่ วกับวิธชี ำระค่ำภำระดังกล่ำว
(๔) จัดระเบียบเกีย่ วกับควำมปลอดภัย กำรใช้รถไฟ บริกำร และควำมสะดวก
ต่ำง ๆ ของกิจกำรรถไฟ
(๕)๕ กูย้ มื เงิน ให้กู้ยมื เงิน ลงทุน ร่วมลงทุน หรือออกพันธบัตรหรือตรำสำรอื่น
ใดเพื่อกำรลงทุน
๓ มำตรำ ๙ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตกิ ำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕
๔

กรณีท่กี ำรรถไฟฯ จะให้เอกชนเช่ำทำงรถไฟ สะพำน ช่อ งทำงระบำยน้ ำ อำคำรสถำนี
อำคำรที่ทำกำร เครื่องอำณัติสญ
ั ญำณและโทรคมนำคม เครื่องจักรประจำที่รวมทัง้ เครื่องประกอบทำงรถไฟ
ตลอดจนที่ดิน และสิง่ ปลูกสร้ำ ง และกำรรถไฟฯ จะขำยรถจักรและโบกี้ให้เอกชน เพื่อ จัดเดิน ขบวน
รถขนส่งผูโ้ ดยสำรและสินค้ำ ย่อมเป็ นกำรให้เช่ำเครื่องใช้ บริกำร และควำมสะดวกต่ำง ๆ ของกิจกำรรถไฟ
อันเป็ น กำรดำเนิน กำรตำมอำนำจของกำรรถไฟฯ ตำมมำตรำ ๙ (๑) แต่ในกำรให้เอกชนเช่ำกิจกำร
รถไฟนัน้ กำรรถไฟฯ จะต้องกำหนดเงือ่ นไขเพื่อประโยชน์ในกำรควบคุมกิจกำรดังกล่ำวอันเป็ นกิจกำร
สำธำรณูปโภค เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่รฐั และประชำชนและควำมปลอดภัยของประชำชน ซึง่ เป็ นหน้ำที่
ทีก่ ำหนดไว้ตำมมำตรำ ๓๘ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๔๒๔/๒๕๓๑)
๕ กำรรถไฟแห่ งประเทศไทยมีอ ำนำจกู้ย ืมเงิน ได้ทุก เวลำตำมมำตรำ ๙ (๕) ซึ่งอำจกู้จ ำก
เอกชน หรือกระทรวงกำรคลังก็ได้ ทัง้ นี้ ภำยในขอบวัตถุประสงค์ตำมทีร่ ะบุไว้ในมำตรำ ๖ อันเป็ นเรือ่ ง
(มีต่อหน้ำถัดไป)

๕๐๐
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(๖) รับส่งเงินทำงรถไฟ
(๗) รับ ขนส่ง คนโดยสำร สิน ค้ำ พัสดุ ภัณ ฑ์ และของอื่น ๆ ที่เกี่ย วเนื่ อ งกับ
กิจกำรรถไฟ
(๘) ดำเนินกิจกำรโรงแรมและภัตตำคำร รวมตลอดถึงกิจกำรอื่นอันเป็ นอุปกรณ์
แก่กจิ กำรโรงแรมหรือภัตตำคำร
(๙) จัดบริกำรท่องเทีย่ วทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกิจกำรรถไฟ
(๑๐)๖ จัดตัง้ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิ จเกี่ยวกับ
กิจกำรรถไฟและธุรกิจอื่น ที่เกี่ยวเนื่องกับ กิจกำรรถไฟ ทัง้ นี้ บริษัท จำกัดหรือบริษัท
มหำชนจำกัดดังกล่ำวจะมีคนต่ำงด้ำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว
ถือหุน้ เกินกว่ำร้อยละสีส่ บิ เก้ำของทุนจดทะเบียนของบริษทั นัน้ ไม่ได้
(๑๑)๗ เข้ำร่วมกิจกำรกับบุคคลอื่น หรือถือหุน้ ในบริษทั จำกัดหรือบริษทั มหำชน
จำกัด เพื่อประโยชน์แก่กจิ กำรรถไฟ
มำตรำ ๑๐ ๘ ให้โอนทรัพ ย์สิน และหนี้ ท ัง้ สิ้น ของกรมรถไฟให้แ ก่ ก ำรรถไฟ
แห่งประเทศไทย
มำตรำ ๑๑ ให้จ่ำยเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท จำกงบประมำณรำยจ่ำยสำมัญของ
กรมรถไฟประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๔๙๔ กับ เงิน ทัง้ หมดในงบประมำณรำยจ่ำ ย
(ต่อจำกเชิงอรรถที่ ๕)
ต่ำงหำกจำกเงินทีร่ ฐั พึงจ่ำยให้ตำมมำตรำ ๔๓ วรรคสำม ภำยหลังทีไ่ ด้ทำงบดุลเมือ่ สิ้นปี และรำยได้ม ี
จำนวนไม่พอ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๒๖๑/๒๔๙๖)
๖ มำตรำ ๙ (๑๐) เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตกิ ำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๓
๗ มำตรำ ๙ (๑๑) เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตกิ ำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๓
๘ ทรัพย์สน
ิ และหนี้สนิ ของกรมรถไฟย่อมโอนให้แก่กำรรถไฟฯ ซึ่งเป็ นนิตบิ ุคคลและสำมำรถ
ถือกรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ต่ำง ๆ ได้ตำมมำตรำ ๗ ประกอบกับมำตรำ ๙ (๒) ดังนัน้ ทีด่ นิ ซึ่งมีกฎหมำย
หรือพระบรมรำชโองกำรกำหนดให้อยู่ในควำมดูแลรักษำเพื่อใช้ประโยชน์หรือให้เป็ นกรรมสิทธิของกรมรถไฟ
์
จึงตกเป็ นกรรมสิท ธิข์ องกำรรถไฟฯ โดยผลของมำตรำ ๑๐ (ควำมเห็น คณะกรรมกำรกฤษฎีก ำ :
เรือ่ งเสร็จที่ ๕๗/๒๕๕๕)
ทีด่ นิ ซึง่ ประกำศหวงห้ำมไว้เพือ่ ใช้ในรำชกำรกระทรวงมหำดไทยและกรมรถไฟ และต่อมำ
ได้มขี อ้ ตกลงให้กรมรถไฟครอบครองทีด่ นิ ส่วนหนึ่ง แม้ต่อมำกระทรวงมหำดไทยจะนำทีด่ นิ นี้ขน้ึ ทะเบียน
ทีร่ ำชพัสดุในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ นัน้ ก็ไม่เกิดผลอันใดเพรำะในขณะนัน้ ทีด่ นิ ยังเป็ นทรัพย์สนิ ของกระทรวง
ทบวง กรม ด้วยกันแต่แยกกันใช้สทิ ธิครอบครองเท่ำนัน้ ดังนัน้ ทีด่ นิ ดังกล่ำวจึงอยู่ในสิทธิครอบครอง
ของกำรรถไฟฯ โดยผลของกฎหมำย มำตรำ ๑๐ ที่บญ
ั ญัติให้โอนทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของกรมรถไฟ
ให้แก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๕๙/๒๕๑๙)

๕๐๑
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วิสำมัญ ลงทุ นที่เกี่ย วกับกำรรถไฟในงบเงินกองทุน พัฒ นำเศรษฐกิจและงบกำรรถไฟ
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้แก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย
มำตรำ ๑๒ ทุนประเดิมของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยให้ประกอบด้วย
(๑) สินทรัพย์ทร่ี บั โอนมำจำกกรมรถไฟเมื่อได้หกั หนี้สนิ ออกแล้ว
(๒) เงินทีไ่ ด้รบั ตำมมำตรำ ๑๑
มำตรำ ๑๓ ทรัพย์สนิ ของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยย่อมไม่ อยู่ในควำมรับผิด
แห่งกำรบังคับคดี
มำตรำ ๑๔ บรรดำคดี กำรสอบสวน หรือกำรพิจำรณำของอนุ ญำโตตุลำกำร
ซึง่ กรมรถไฟเป็ นคู่ควำมหรือเข้ำเกีย่ วข้องในฐำนะใด ๆ ทีค่ ำ้ งอยู่ ในชัน้ ไต่สวน สอบสวน
พิจำรณำ หรือบังคับคดีนัน้ ให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยเป็ นคู่ควำมหรือผู้เกีย่ วข้องใน
ฐำนะนั น้ ๆ แล้ว แต่ ก รณี แทนที่ก รมรถไฟ และให้ ถื อ ว่ ำ ทนำยควำมซึ่ง กรมรถไฟ
ได้แต่งตัง้ ไว้ในคดีหรือกำรพิจำรณำดังกล่ำว เป็ นทนำยควำมของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย
ต่อไปด้วย
มำตรำ ๑๕๙ ให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยได้รบั สิทธิและหน้ำทีต่ ่ำง ๆ บรรดำที่
กฎหมำยให้ไว้แก่กรมรถไฟ
มำตรำ ๑๕ ทวิ๑๐ เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกิจกำรรถไฟ ให้ผวู้ ่ำกำรหรือผูซ้ ง่ึ
ได้รบั มอบหมำยจำกผูว้ ่ำกำรมีอำนำจสังให้
่ บุคคลผูซ้ ง่ึ ปลูกสร้ำงสิง่ ใดโดยไม่มเี หตุอนั ชอบ
๙ กำรเสียภำษีเป็ นหน้ำทีม
่ ใิ ช่สทิ ธิ และเมือ่ มิใช่เป็ นสิทธิ กำรทีก่ รมรถไฟไม่ต้องเสียภำษีโรงเรือน

และทีด่ นิ นัน้ ก็มใิ ช่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะโอนมำยังกำรรถไฟฯ ตำมมำตรำ ๑๕ นอกจำกนี้ กำรทีก่ รมรถไฟไม่ตอ้ ง
เสียภำษีโรงเรือนและทีด่ นิ ก็ดว้ ยหลักทีว่ ่ำรัฐบำลย่อมไม่เก็บภำษีตวั เอง ดังปรำกฏควำมในมำตรำ ๙ (๒)
แห่งพระรำชบัญญัตภิ ำษีโรงเรือนและทีด่ นิ พุทธศักรำช ๒๔๗๕ มิให้เก็บภำษีจำกทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในกิจกำร
ของรัฐบำล ดังนัน้ แม้จะถือว่ำกำรไม่ต้องเสียภำษีเป็ นสิทธิ สิทธิอนั นัน้ ก็หำใช่สทิ ธิทก่ี ฎหมำยบัญญัตใิ ห้ไว้
แก่กรมรถไฟ อันจะตกทอดมำยังกำรรถไฟฯ ไม่ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๒๔๘/๒๔๙๖)
สิทธิในกำรใช้เครือ่ งหมำยของทำงรำชกำรกรมรถไฟซึ่งได้รบั ควำมคุม้ ครองตำมพระรำชบัญญัติ
เครือ่ งหมำยรำชกำร พุทธศักรำช ๒๔๘๒ นัน้ เป็ นสิทธิทก่ี รมรถไฟพึงมีในฐำนะทีเ่ ป็ นหน่วยรำชกำรโดยเฉพำะ
ซึง่ เมือ่ กรมรถไฟหมดสภำพจำกควำมเป็ นหน่วยรำชกำรแล้ว ฐำนะเช่นนัน้ ก็ย่อมหมดไป หำได้ตกทอด
ไปยังกำรรถไฟฯ ไม่ ดังนัน้ กำรรถไฟฯ จึงไม่อำจอำศัยมำตรำ ๑๕ เข้ำรับช่วงสิทธิใช้เครื่องหมำยทำงรำชกำร
ของกรมรถไฟได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๑๖๗/๒๔๙๔)
๑๐ มำตรำ ๑๕ ทวิ เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตกิ ำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕

๕๐๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

ด้ว ยกฎหมำยภำยในระยะสี่สบิ เมตรวัด จำกขอบรำงรถไฟด้ำ นริม สุด ของแต่ ละด้ำ น
รำงรถไฟแต่ต้องไม่เกินเขตที่ดนิ ของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย รื้อถอนหรือทำลำยสิ่ง
ปลูกสร้ำงนัน้ ภำยในก ำหนดเวลำอันสมควรได้ ถ้ำไม่ปฏิบตั ิต ำม ให้ผู้ว่ำกำรหรือผู้ซ่ึง
ได้รบั มอบหมำยจำกผูว้ ่ำกำรมีอำนำจรือ้ ถอนหรือทำลำย โดยผูน้ นั ้ จะเรียกร้องค่ำเสียหำย
ไม่ได้และต้องเป็ นผูเ้ สียค่ำใช้จ่ำยในกำรนัน้
มำตรำ ๑๖๑๑ พระรำชบัญญัตจิ ดั วำงกำรรถไฟและทำงหลวง พระพุทธศักรำช
๒๔๖๔ และบรรดำกฎข้อบังคับที่ได้ออกตำมพระรำชบัญ ญัตินัน้ ให้คงใช้บงั คับต่ อไป
ทัง้ นี้ เพียงเท่ำทีม่ ไิ ด้มคี วำมบัญญัตไิ ว้แล้วในพระรำชบัญญัตนิ ้ี และทีม่ ไิ ด้มคี วำมขัดหรือ
แย้งต่อบทแห่งพระรำชบัญญัตนิ ้ี
เพื่อประโยชน์แห่งกำรนำพระรำชบัญญัตแิ ละกฎข้อบังคับดังกล่ำวในวรรคก่อน
มำใช้บงั คับต่อไป ให้อ่ำนคำบำงคำในพระรำชบัญญัตแิ ละกฎข้อบังคับนัน้ ดังต่อไปนี้
คำว่ำ “กรมรถไฟแผ่นดิน ” และคำว่ ำ “กรมรถไฟ” ให้อ่ำนว่ำ “กำรรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย”
ค ำว่ ำ “ผู้บ ัญ ชำกำรรถไฟแผ่ น ดิน ” และค ำว่ ำ “อธิบ ดีก รมรถไฟ” ให้อ่ ำ นว่ ำ
“ผูว้ ่ำกำรรถไฟแห่งประเทศไทย”
มำตรำ ๑๗ ภำยใต้บงั คับมำตรำ ๑๖ กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับที่ออกตำม
มำตรำ ๑๕ (๑๓) และ (๑๔) และมำตรำ ๘๙ แห่ ง พระรำชบัญ ญัติจ ัด วำงกำรรถไฟ
และทำงหลวง พระพุทธศักรำช ๒๔๖๔ หรือกำรออกกฎข้อบังคับใหม่ตำมบทบัญ ญัติ
ดังกล่ำวแล้ว ให้ทำโดยกฎกระทรวง
มำตรำ ๑๘ ให้ ป ระธำนกรรมกำร กรรมกำร ผู้ ว่ ำ กำรและพนั ก งำนของ
กำรรถไฟแห่งประเทศไทย เป็ นเจ้ำพนักงำนตำมควำมหมำยแห่งกฎหมำยลักษณะอำญำ
มำตรำ ๑๙ ให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยได้รบั ยกเว้นจำกกำรเสียภำษีอำกร
ตำมประมวลรัษฎำกร
๑๑

โดยผลของมำตรำ ๑๖ ท ำให้บ ทบัญ ญัติต่ ำง ๆ ในพระรำชบัญ ญัติจ ัด วำงกำรรถไฟ
และทำงหลวง พระพุทธศักรำช ๒๔๖๔ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกำรดำเนินกิจกำรรถไฟ เช่น ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
กำรแบ่งประเภทของรถไฟเป็ นรถไฟแผ่นดิน (รถไฟหลวง) รถไฟผูร้ บั อนุ ญำตและรถไฟหัตถกรรม และ
กำรดำเนิ น กิจกำรรถไฟประเภทดังกล่ ำว ไม่มผี ลใช้บงั คับอีกต่ อ ไป เพรำะถือ ว่ำเป็ น บทบัญ ญั ติท่ีม ี
บัญ ญัติไว้แล้วในพระรำชบัญ ญัติกำรรถไฟแห่ งประเทศไทยฯ (ควำมเห็น คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :
เรือ่ งเสร็จที่ ๔๒๔/๒๕๓๑)

๕๐๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

มำตรำ ๒๐ เงิน สำรองของกำรรถไฟแห่ง ประเทศไทยให้ป ระกอบด้ว ย
เงินสำรองเผื่อขำด และเงินสำรองอื่น ๆ เพื่อควำมประสงค์แต่ละอย่ำงโดยเฉพำะ เช่น
ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำทำให้ดขี น้ึ เป็ นต้น ตำมแต่คณะกรรมกำรจะเห็นสมควร
มำตรำ ๒๑ ให้ก ำรรถไฟแห่ งประเทศไทยเปิ ด บัญ ชีเงิน ฝำกไว้ก ับ ธนำคำร
ตำมระเบียบของคณะกรรมกำรซึง่ ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี
หมวด ๒
กำรกำกับ กำรควบคุม และกำรบริหำร
มำตรำ ๒๒ ๑๒ ให้รฐั มนตรีมีอำนำจหน้ ำที่กำกับโดยทัวไปซึ
่
่งกิจกำรของกำร
รถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในกำรนี้จะสังให้
่ กำรรถไฟแห่งประเทศไทยชีแ้ จง
ข้อเท็จจริง แสดงควำมคิด เห็น หรือท ำรำยงำน หรือยับ ยัง้ กำรกระท ำใด ๆ ซึ่ งขัดต่ อ
นโยบำยของรัฐบำลหรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอำนำจทีจ่ ะสังสอบสวนข้
่
อเท็จจริง
ทีเ่ กีย่ วกับกำรดำเนินงำนได้
มำตรำ ๒๓ ในกรณี ท่กี ำรรถไฟแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมกำรจะต้อง
เสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีตำมควำมในพระรำชบัญ ญัติน้ี ให้นำเรื่องเสนอรัฐมนตรี
เพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี
มำตรำ ๒๔ ๑๓ ให้มีค ณะกรรมกำรของกำรรถไฟแห่ งประเทศไทยคณะหนึ่ ง
เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรรถไฟแห่งประเทศไทย” ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรหนึ่งคน
และกรรมกำรอื่นอีกไม่น้อยกว่ำสีค่ นแต่ไม่เกินหกคน และผูว้ ่ำกำร เป็ นกรรมกำร
๑๒

มำตรำ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรรถไฟแห่ งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๐๒
กระทรวงคมนำคมมีอำนำจหน้ำที่กำกับโดยทัวไปซึ
่ ่งกิจกำรของกำรรถไฟแห่ งประเทศไทย
ตำมมำตรำ ๒๒ เมือ่ กำรรถไฟฯ ต้องประสบกับควำมยุ่งยำกในกำรเดินรถของขบวนรถไฟทีต่ ้องใช้ฟืน
กระทรวงคมนำคมย่อมทำควำมตกลงกับกรมป่ ำไม้ตำมนัยมำตรำ ๔๒ (๒) แห่งพระรำชบัญญัตปิ ่ ำไม้
พุทธศักรำช ๒๔๘๔ ผ่อนผันให้กำรรถไฟฯ ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ติ ำมมำตรำ ๔๐ และมำตรำ ๔๑
แห่งพระรำชบัญญัติดงั กล่ำวได้ เพรำะเป็ นหน้ำที่เกี่ยวกับกำรคมนำคม ซึ่งเป็ นอำนำจและหน้ำที่ของ
กระทรวงคมนำคม (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๑๙/๒๕๑๓)
๑๓ มำตรำ ๒๔ แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระรำชบัญ ญัต ิกำรรถไฟแห่ งประเทศไทย (ฉบับ ที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๓๕
(มีต่อหน้ำถัดไป)

๕๐๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

ให้ผวู้ ่ำกำรเป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ให้คณะรัฐมนตรีเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอื่น
มำตรำ ๒๕ ภำยใต้บงั คับมำตรำ ๓๙ มำตรำ ๔๐ และมำตรำ ๔๑ ให้คณะกรรมกำร
มี อ ำนำจหน้ ำ ที่ ว ำงนโยบำยและควบคุ ม ดู แ ลโดยทั ว่ ไปซึ่ ง กิ จ กำรของกำรรถไฟ
แห่งประเทศไทย อำนำจหน้ำทีเ่ ช่นว่ำนี้ให้รวมถึง
(๑) วำงข้อบังคับเกีย่ วกับกำรต่ำง ๆ ตำมควำมในมำตรำ ๙
(๒) วำงข้อบังคับกำรประชุม และกำรดำเนินกิจกำรของคณะกรรมกำร
(๓) วำงข้อบังคับว่ำด้วยกำรบรรจุ กำรแต่งตัง้ และกำรถอดถอนพนักงำนของ
กำรรถไฟแห่งประเทศไทย
(๔) วำงข้อบังคับ ว่ ำด้วยระเบียบปฏิบ ัติงำนของกำรรถไฟแห่ งประเทศไทย
และข้อบังคับว่ำด้วยระเบียบวินยั และกำรลงโทษพนักงำนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย
(๔ ทวิ)๑๔ วำงข้อบังคับว่ำด้วยเครื่องแบบพนักงำนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย
(๕) ตัง้ อัต รำมำตรฐำนค่ำภำระกำรใช้รถไฟ บริกำร และควำมสะดวกต่ ำง ๆ
ของกิจกำรรถไฟ
(๖) กำหนดค่ำภำระกำรใช้รถไฟ บริกำร และควำมสะดวกต่ ำง ๆ ของกิจกำร
รถไฟเป็ นครัง้ ครำว
(๗) กำหนดอัตรำเงินเดือนพนักงำนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย
ค่ำภำระกำรใช้รถไฟ บริกำร และควำมสะดวกต่ำง ๆ ของกิจกำรรถไฟเฉพำะในส่วน
ทีเ่ กีย่ วกับค่ำโดยสำรและค่ำระวำงบรรทุกซึ่งคณะกรรมกำรกำหนดตำม (๖) นัน้ จะต้อง
ประกำศล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันเพื่อให้ประชำชนทรำบ๑๕

(ต่อจำกเชิงอรรถที่ ๑๓)
คณะกรรมกำรรถไฟฯ ตำมมำตรำ ๒๔ เมื่อรวมประธำนกรรมกำรกับกรรมกำรอื่นแล้ว
ย่อมประกอบด้วยจำนวนอย่ำงน้อยห้ำคน อย่ำงมำกไม่เกินเจ็ดคน ทัง้ นี้ จำนวนดังกล่ำวย่อมไม่รวมถึง
ผูว้ ่ำกำรรถไฟฯ ซึ่งเป็ นกรรมกำรโดยตำแหน่ งในคณะกรรมกำรนี้ด้ว ยอีกคนหนึ่ง เพรำะหำกกฎหมำย
มีเจตนำให้นับรวมก็คงมิได้บญ
ั ญัติกำรแต่ งตัง้ กำรดำรงต ำแหน่ ง ตลอดจนกำรพ้น จำกตำแหน่ งของ
ผูว้ ่ำกำรรถไฟฯ ไว้ต่ำงหำกเป็ นพิเศษ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๓๒๙/๒๕๒๑)
๑๔ มำตรำ ๒๕ (๔ ทวิ) เพิ่ม โดยพระรำชบัญ ญัต ิก ำรรถไฟแห่ งประเทศไทย (ฉบับ ที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๕ มำตรำ ๒๕ วรรคสอง แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระรำชบัญ ญัต ิก ำรรถไฟแห่ ง ประเทศไทย
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕

๕๐๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

ข้อบังคับว่ำด้วยระเบียบปฏิบตั งิ ำนทีค่ ณะกรรมกำรวำงขึน้ ตำมควำมใน (๔) นัน้
ถ้ำมีขอ้ ควำมจำกัดอำนำจผูว้ ่ำ กำรในกำรทำนิติกรรมไว้ประกำรใด ให้รฐั มนตรีประกำศ
ข้อบังคับทีม่ ขี อ้ ควำมเช่นว่ำนัน้ ในรำชกิจจำนุเบกษำ
มำตรำ ๒๖ ผู้ท่ีจะดำรงตำแหน่ งประธำนกรรมกำร กรรมกำร และผู้ว่ำกำร
จะต้ อ งเป็ นผู้ มีส ัญ ชำติ ไ ทย และมีค วำมรู้แ ละจัด เจนเกี่ย วกับ กำรรถไฟ กำรขนส่ ง
วิศวกรรม พำณิชยกรรม กำรเศรษฐกิจ หรือกำรเงิน
มำตรำ ๒๗ ๑๖ ผู้มีลัก ษณะอย่ ำ งใดอย่ ำ งหนึ่ งดัง ต่ อ ไปนี้ ต้อ งห้ำ มมิให้เป็ น
ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำร คือ
(๑) มีสว่ นได้เสียในสัญญำกับกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือในกิจกำรทีก่ ระทำ
ให้แก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยทำงอ้อม เว้นแต่ จะเป็ น
เพียงผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ทีก่ ระทำกำรอันมีสว่ นได้เสียเช่นว่ำนัน้
(๒) เป็ นพนักงำนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย
(๓) เป็ นข้ำรำชกำรกำรเมือง
(๔)๑๗ ขำดคุณ สมบัติห รือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยคุณ สมบัติ
มำตรฐำนสำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ
มำตรำ ๒๘๑๘ ให้ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรซึง่ คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ อยู่ใน
ตำแหน่งครำวละสำมปี
เมื่อครบกำหนดวำระตำมวรรคหนึ่ง หำกยังมิได้มกี ำรแต่งตัง้ ประธำนกรรมกำร
หรือกรรมกำรขึน้ ใหม่ ให้ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรซึง่ พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระนัน้
อยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่ำประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรซึง่ ได้รบั แต่งตัง้ ใหม่เข้ำรับหน้ำที่
ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรซึง่ พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้รบั แต่งตัง้ อีกได้
มำตรำ ๒๙ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรย่อมพ้นจำกตำแหน่ งก่อนถึงวำระ
ตำมควำมในมำตรำ ๒๘ เมื่อ
(๑) ตำย
(๒) ลำออก
๑๖

มำตรำ ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรรถไฟแห่ งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๐๒
๑๗
๑๘

มำตรำ ๒๗ (๔) เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตกิ ำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕
มำตรำ ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรรถไฟแห่ งประเทศไทย (ฉบับที่ ๖)

พ.ศ. ๒๕๓๕

๕๐๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) มีลกั ษณะต้องตำมทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมำตรำ ๒๗
ในกรณีทม่ี กี ำรพ้นจำกตำแหน่ งก่อนถึงวำระ ให้มกี ำรแต่งตัง้ ประธำนกรรมกำร
หรือกรรมกำรเข้ำแทน แล้วแต่กรณี ผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ เข้ำแทนนี้ย่อมอยู่ในตำแหน่งได้เพียง
เท่ำกำหนดเวลำของผูซ้ ง่ึ ตนแทน
มำตรำ ๓๐ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรย่ อมได้รบั ประโยชน์ ต อบแทน
ตำมทีค่ ณะรัฐมนตรีกำหนด
มำตรำ ๓๑ ให้คณะกรรมกำรเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ผูว้ ่ำกำร๑๙
ให้ผู้ว่ำกำรได้รบั เงินเดือนตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด และอยู่ในตำแหน่ งได้
จนกว่ำคณะกรรมกำรจะให้ออกจำกตำแหน่ งเพรำะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้ำที่หรือ
หย่ อ นสมรรถภำพ มติให้ผู้ว่ ำกำรออกจำกต ำแหน่ ง ต้อ งประกอบด้ว ยคะแนนเสีย ง
มำกกว่ำกึง่ จำนวนกรรมกำรทัง้ หมดนอกจำกผูว้ ่ำกำร
กำรแต่ งตัง้ กำรกำหนดเงินเดือน และกำรให้ออกจำกต ำแหน่ งตำมมำตรำนี้
จะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี
มำตรำ ๓๒๒๐ ผูม้ ลี กั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องห้ำมมิให้เป็ นผูว้ ่ำกำร
(๑) ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ
กำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือเข้ำเป็ นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือเป็ นหุ้นส่วน
ไม่ จ ำกัด ควำมรับ ผิด ในห้ำ งหุ้ น ส่ ว นจ ำกัด หรือ เป็ นผู้ ถือ หุ้ น หรือ เป็ นกรรมกำรของ
บริษัท จำกัด หรือ บริษัท มหำชนจำกัด ที่ป ระกอบกิจ กำรอัน มีสภำพอย่ ำงเดีย วกัน และ
เป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่ว่ำ จะทำเพื่อประโยชน์ตน
หรือประโยชน์ ผู้อ่นื หรือมีส่วนได้เสียในสัญ ญำกับกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือใน
กิจกำรที่กระทำให้แก่กำรรถไฟแห่ งประเทศไทย ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อ ม
เว้นแต่เป็ นหุน้ ส่วนในห้ำงหุ้นส่วนหรือเป็ นผูถ้ ือหุ้นในบริษัทเช่นว่ำนัน้ โดยสุจริต และได้
แจ้งให้คณะกรรมกำรทรำบก่อนทีจ่ ะได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้เป็ นผูว้ ่ำกำร
(๒) เป็ นประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรในกิจกำรร่วมลงทุนตำมมำตรำ ๙ (๕)
หรือในบริษทั จำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัดตำมมำตรำ ๙ (๑๐) หรือ (๑๑)
๑๙

มำตรำ ๓๑ วรรคหนึ่ง แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระรำชบัญ ญัติกำรรถไฟแห่ งประเทศไทย
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๐ มำตรำ ๓๒ แก้ไ ขเพิ่มเติม โดยพระรำชบัญ ญัต ิกำรรถไฟแห่ งประเทศไทย (ฉบับ ที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๔๓

๕๐๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

(๓) ขำดคุ ณ สมบัติห รือ มีลัก ษณะต้ อ งห้ำ มตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยคุ ณ สมบัติ
มำตรฐำนสำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ
มำตรำ ๓๓ ๒๑ ผู้ว่ำกำรเป็ น ผู้บ ริห ำรกิจ กำรของกำรรถไฟแห่ งประเทศไทย
ให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่ค ณะกรรมกำรก ำหนดและมีอ ำนำจบัง คับ บัญ ชำพนั ก งำน
ของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยทุกตำแหน่ง
ผู้ ว่ ำ กำรต้ อ งรับ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมกำรในกำรจัด กำรและด ำเนิ น งำน
ของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย
มำตรำ ๓๓ ทวิ๒๒ (ยกเลิก)
มำตรำ ๓๔ ในกิจ กำรที่เกี่ยวกับ บุ ค คลภำยนอก ผู้ว่ำกำรเป็ น ผู้ก ระท ำกำร
ในนำมของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย และเป็ นตัวแทนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย
และเพื่อกำรนี้ผวู้ ่ำกำรอำจมอบอำนำจให้ผแู้ ทนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยทีไ่ ด้ตัง้ ขึน้
ตำมมำตรำ ๘ หรือบุคคลใด ๆ ปฏิบตั กิ จิ กำรเฉพำะอย่ำงแทนได้ แต่ทงั ้ นี้ ต้องเป็ นไปตำม
ข้อบังคับทีค่ ณะกรรมกำรกำหนด
ในกรณีทม่ี ขี อ้ บังคับซึง่ ได้ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำตำมมำตรำ ๒๕ วรรคท้ำย
กำหนดว่ำนิติกรรมใดผู้ว่ำกำรจะทำได้ก็แต่ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรก่อน
บรรดำนิ ติ ก รรมที่ผู้ ว่ ำ กำรท ำขึ้น โดยมิไ ด้ร ับ ควำมเห็น ชอบดัง กล่ ำ ว ย่ อ มไม่ ผู ก พัน
กำรรถไฟแห่งประเทศไทย เว้นแต่คณะกรรมกำรจะให้สตั ยำบัน
มำตรำ ๓๕ ผูว้ ่ำกำรมีอำนำจ
(๑) แต่งตัง้ ถอดถอน เลื่อนขัน้ หรือลดขัน้ เงินเดือนพนักงำนของกำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ทัง้ นี้ ต้องเป็ นไปตำมข้อบังคับที่คณะกรรมกำรกำหนด แต่ ถ้ ำพนักงำน
เช่นว่ำนัน้ เป็ นพนักงำนชัน้ ทีป่ รึกษำ ผูเ้ ชีย่ วชำญ หรือผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยต่ำง ๆ ต้องได้รบั
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก่อน
๒๑ ผู้มอี ำนำจพิจำรณำคำอุ ทธรณ์ ในกรณีท่ผ
ี วู้ ่ำกำรรถไฟฯ

เป็ นผู้ทำคำสังทำงปกครอง
่
คือ
คณะกรรมกำรรถไฟฯ เนื่องจำกตำมข้อ ๒ (๑๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตำมควำม
ในพระรำชบัญญัติวธิ ปี ฏิบตั ิรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดให้ผู้บงั คับบัญชำ ผู้กำกับดูแล
หรือผูค้ วบคุมชัน้ เหนือขึน้ ไปชัน้ หนึ่งเป็ นผูม้ อี ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์ ประกอบกับมำตรำ ๓๓ วรรคสอง
กำหนดให้ผวู้ ่ำกำรรถไฟฯ รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรรถไฟฯ ในกำรจัดกำรและดำเนินงำนของกำรรถไฟฯ
(ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๒๑๕/๒๕๕๐)
๒๒ มำตรำ ๓๓ ทวิ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัตก
ิ ำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕

๕๐๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

(๒)๒๓ วำงระเบีย บเกี่ย วกับ กำรปฏิบ ตั ิง ำนของกำรรถไฟแห่ง ประเทศไทย
โดยไม่แย้งหรือขัดต่อข้อบังคับทีค่ ณะกรรมกำรวำงไว้
มำตรำ ๓๖๒๔ เมื่อผูว้ ่ำกำรไม่สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ดว้ ยเหตุใดเหตุหนึ่ง หรือ
เมื่อตำแหน่ งผู้ว่ำกำรว่ำงลงและในระหว่ำงที่ยงั มิได้แต่ งตัง้ ผู้ว่ำกำร ให้ คณะกรรมกำร
แต่งตัง้ พนักงำนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยคนหนึ่งเป็ นผูร้ กั ษำกำรแทนผูว้ ่ำกำร
หรือผูร้ กั ษำกำรในตำแหน่ งผูว้ ่ำกำร แล้วแต่กรณี เป็ นกำรชัวครำว
่
และให้นำมำตรำ ๓๒
มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
ให้ผรู้ กั ษำกำรแทนผูว้ ่ำกำรหรือผูร้ กั ษำกำรในตำแหน่ งผูว้ ่ำกำร มีอำนำจหน้ำที่
อย่ำงเดียวกับผูว้ ่ำกำร
มำตรำ ๓๗ ประธำนกรรมกำร กรรมกำร ผูว้ ่ำกำร และพนักงำนของกำรรถไฟ
แห่งประเทศไทย อำจได้รบั เงินรำงวัลตำมระเบียบทีค่ ณะรัฐมนตรีกำหนด
หมวด ๒ ทวิ
กำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรรถไฟ๒๕
มำตรำ ๓๗ ทวิ๒๖ เมื่อกำรรถไฟแห่งประเทศไทยมีควำมจำเป็ นทีจ่ ะต้องได้มำ
ซึง่ อสังหำริมทรัพย์เพื่อใช้ในกำรสร้ำงทำงรถไฟหรือเครื่องประกอบทำงรถไฟ ถ้ำมิได้ตกลง
ในเรื่องกำรโอนไว้เป็ นอย่ำงอื่น ให้ ดำเนิ นกำรเวนคืนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเวนคืน
อสังหำริมทรัพย์
๒๓ มติคณะรัฐมนตรี เมือ
่ วันที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๐๘ เป็ นหลักเกณฑ์กำรเยียวยำควำมเสียหำย

ในกรณียำนพำหนะของทำงรำชกำรชนรำษฎร กำรรถไฟฯ ซึ่งเป็ น รัฐวิสำหกิจจึงไม่อยู่ภ ำยใต้บงั คับ
มติคณะรัฐมนตรีดงั กล่ำว แต่กำรช่วยเหลือต่ำง ๆ แก่ผเู้ สียหำย หรือได้รบั บำดเจ็บ หรือเสียชีวติ จำกเหตุ
อันตรำยที่เกิดขึ้นและอยู่ในควำมรับผิดชอบของกำรรถไฟฯ เป็ นไปตำมระเบียบกำรรถไฟแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๓.๒ ว่ำด้วยกำรสงเครำะห์ช่วยเหลือผูเ้ สียหำยหรือได้รบั บำดเจ็บหรือเสียชีวติ จำกเหตุอนั ตรำยทีเ่ กิดขึน้
ในกำรรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๔๕ ซึ่งผูว้ ่ำกำรรถไฟฯ ออกโดยอำศัยอำนำจ
ตำมมำตรำ ๓๕ (๒) (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๕๘๕/๒๕๔๖)
๒๔ มำตรำ ๓๖ แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระรำชบัญ ญัต ิก ำรรถไฟแห่ งประเทศไทย (ฉบับ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๐๙
๒๕ หมวด ๒ ทวิ กำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์เพือ
่ กิจกำรรถไฟ มำตรำ ๓๗ ทวิ แก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระรำชบัญญัตกิ ำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐
๒๖ มำตรำ ๓๗ ทวิ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตกิ ำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๓๐

๕๐๙
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หมวด ๓
ควำมสัมพันธ์กบั รัฐบำล
มำตรำ ๓๘๒๗ ในกำรดำเนินกิจกำรของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย ให้คำนึงถึง
ประโยชน์ของรัฐและประชำชนและควำมปลอดภัย
มำตรำ ๓๙ ๒๘ กำรรถไฟแห่ งประเทศไทยจะต้ อ งได้รบั ควำมเห็น ชอบจำก
คณะรัฐมนตรีก่อน จึงจะดำเนินกิจกำรดังต่อไปนี้ได้
(๑) สร้ำงทำงรถไฟสำยใหม่
(๒) เลิกสร้ำงทำงรถไฟทีไ่ ด้เริม่ สร้ำงแล้วหรือเลิกกิจกำรในทำงซึง่ เปิ ดเดินแล้ว
(๓) เพิม่ หรือลดทุน
(๔) กูย้ มื เงินหรือให้กยู้ มื เงินมีจำนวนเกินครำวละห้ำล้ำนบำท
(๕) ลงทุนหรือร่วมลงทุนซึง่ มีวงเงินเกินห้ำสิบล้ำนบำท
(๖) ออกพันธบัตรหรือตรำสำรอื่นใดเพื่อกำรลงทุน
(๗)๒๙ จำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์
(๘) จัดตัง้ บริษทั จำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัด
(๙) เข้ำร่วมกิจกำรกับบุคคลอื่นหรือถือหุน้ ในบริษทั จำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัด
มำตรำ ๔๐ ข้อบังคับดังกล่ำวในมำตรำ ๒๕ (๓) และ (๔) ต้องเสนอรัฐมนตรี
โดยไม่ ช ัก ช้ำ เพื่ อ พิจ ำรณำและให้ค วำมเห็น ชอบ ในระหว่ ำ งที่ร อกำรพิจ ำรณำของ
๒๗ กำรให้เอกชนเช่ำกิจกำรรถไฟนัน
้ กำรรถไฟฯ จะต้องกำหนดเงือ่ นไขเพือ่ ประโยชน์ในกำร

ควบคุมกิจกำรดังกล่ำวอันเป็ นกิจกำรสำธำรณูปโภคเพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่รฐั และประชำชนและควำมปลอดภัย
ของประชำชน ซึง่ เป็ นหน้ำทีท่ ก่ี ฎหมำยกำหนดไว้ในฐำนะทีก่ ำรรถไฟฯ เป็ นหน่ วยงำนทีม่ อี ำนำจหน้ำที่
ในกำรดำเนินกิจกำรรถไฟในประเทศไทย (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๔๒๔/๒๕๓๑)
๒๘ มำตรำ ๓๙ แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระรำชบัญ ญัต ิก ำรรถไฟแห่ งประเทศไทย (ฉบับ ที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๔๓
๒๙ เมือ
่ คณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบกรณีกำรรถไฟฯ จะจัดสรรทีด่ นิ และจะโอนกรรมสิทธิ ์
ในทีด่ นิ นัน้ ให้แก่ผเู้ ช่ำซื้อซึ่งได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว ภำยหลังเมือ่ มีกำรจัดสรรทีด่ นิ ดังกล่ำวพร้อมโอน
และมีกำรชำระหนี้แล้วก็ไม่ตอ้ งขอควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีอกี แต่หำกเป็ นกำรขออนุมตั ลิ ่วงหน้ำ
ก่อนทีก่ ำรรถไฟฯ จะมีอสังหำริมทรัพย์เพื่อดำเนินกำรจัดสรรนัน้ คณะรัฐมนตรีย่อมไม่ อำจจะพิจำรณำ
ให้ควำมเห็น ชอบตำมมำตรำ ๓๙ (๕) ได้ (ปั จจุบนั คือมำตรำ ๓๙ (๗)) เพรำะกำรให้ควำมเห็น ชอบ
คณะรัฐมนตรีต้อ งทรำบข้อ เท็จจริง เกี่ยวกับที่ดินจัดสรรนัน้ พอสมควรที่จะใช้ดุลพินิ จให้ควำมเห็นชอบ
หรือไม่เสียก่อน (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๓๔๔/๒๕๑๙)

๕๑๐
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รัฐมนตรีนนั ้ ให้ใช้ขอ้ บังคับนัน้ ไปพลำงก่อน และถ้ำรัฐมนตรีไม่ให้ควำมเห็นชอบข้อบังคับ
ดังกล่ำวเป็ นอันใช้ไม่ได้ต่อไป แต่ทงั ้ นี้ ไม่กระทบกระทังกิ
่ จกำรที่ได้เป็ นไปในระหว่ำง
ทีใ่ ช้ขอ้ บังคับนัน้
มำตรำ ๔๑ กำรรถไฟแห่ งประเทศไทยจะต้องไม่ วำงระเบียบว่ำด้วยกำรใช้
รถไฟ บริกำร และควำมสะดวกต่ำง ๆ ตลอดจนกำรกำหนดค่ำภำระกำรใช้รถไฟ บริกำร
และควำมสะดวกเช่ น ว่ ำ นั น้ อัน จะเป็ นกำรขัด กับ นโยบำยของคณะรัฐ มนตรีในทำง
เศรษฐกิจและกำรคลัง
ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งนโยบำยดังกล่ำวในวรรคก่อนให้คณะกรรมกำรทรำบ
มำตรำ ๔๒ ให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทำงบประมำณประจำปี แยกเป็ น
งบลงทุ น และงบท ำกำร สำหรับ งบลงทุ น ให้น ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ พิจ ำรณำและ
ให้ควำมเห็นชอบ ส่วนงบทำกำรให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบ
มำตรำ ๔๓ รำยได้ท่ีก ำรรถไฟแห่ ง ประเทศไทยได้ร ับ จำกกำรดำเนิ น งำน
ให้ตกเป็ นของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยสำหรับเป็ นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ
รำยได้ทไ่ี ด้รบั ในปี หนึ่ง ๆ เมื่อได้หกั ค่ำใช้จ่ำยสำหรับดำเนินงำน ค่ำภำระต่ำง ๆ
ที่เ หมำะสม เช่ น ค่ ำ บ ำรุ ง รัก ษำ ค่ ำ เสื่อ มรำคำ และเงิน สม ทบกองทุ น ส ำหรับ จ่ ำ ย
สงเครำะห์ผู้ปฏิบ ัติงำนในกำรรถไฟแห่งประเทศไทยและครอบครัว เงินสำรองธรรมดำ
ซึง่ ตัง้ ไว้เผื่อขำด เงินสำรองขยำยงำน และเงินลงทุนตำมทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบตำมควำม
ในมำตรำ ๔๒ แล้ว เหลือเท่ำใดให้นำส่งเป็ นรำยได้ของรัฐ
แต่ถำ้ รำยได้มจี ำนวนไม่พอสำหรับรำยจ่ำยดังกล่ำว นอกจำกเงินสำรองทีร่ ะบุไว้
ในวรรคก่อน และกำรรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สำมำรถหำเงินจำกทำงอื่น รัฐพึงจ่ำยเงิน
ให้แก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทยเท่ำจำนวนทีข่ ำด๓๐
มำตรำ ๔๔ ให้ค ณะกรรมกำรท ำรำยงำนปี ละครัง้ เสนอรัฐมนตรี รำยงำนนี้
ให้กล่ำวถึงผลงำนในปี ท่ลี ่วงแล้วของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย และคำชี้แจงเกี่ยวกับ
นโยบำยของคณะกรรมกำร โครงกำรและแผนกงำนทีจ่ ะจัดทำในภำยหน้ำ
๓๐ มำตรำ ๔๓ เป็ นบทบัญญัตซ
ิ ง่ึ ใช้บงั คับหลังจำกทีไ่ ด้ทำงบดุลเมือ่ สิ้นปี หนึ่ง

ๆ แล้ว คือเมือ่
ได้หกั ค่ำใช้จ่ำยและเงินลงทุนแล้วรำยได้มจี ำนวนไม่พอ และกำรรถไฟฯ ไม่สำมำรถหำเงินจำกทำงอื่น
รัฐพึงจ่ำยเงิน ให้แก่กำรรถไฟฯ เท่ำจำนวนที่ข ำด อย่ ำงไรก็ดี กำรรถไฟฯ สำมำรถกู้ เงิน จำกรัฐบำล
โดยอำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙ (๕) ได้ทุกเวลำ เป็ น เรื่องต่ำงหำกจำกเงินที่รฐั พึงจ่ำยให้ตำม
มำตรำ ๔๓ วรรคสำม (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๒๖๑/๒๔๙๖)
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หมวด ๔
กำรร้องทุกข์และกำรสงเครำะห์
มำตรำ ๔๕ ให้พนักงำนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยมีสทิ ธิรอ้ งทุกข์เกีย่ วกับ
กำรลงโทษได้ตำมข้อบังคับทีค่ ณะกรรมกำรกำหนด
มำตรำ ๔๖ ให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยจัดให้มกี องทุนสำหรับจ่ำยสงเครำะห์
ผูป้ ฏิบตั งิ ำนในกำรรถไฟแห่งประเทศไทยและครอบครัวในกรณีพน้ จำกตำแหน่ง ประสบ
อุบตั เิ หตุเจ็บป่ วย หรือกรณีอ่นื อันควรแก่กำรสงเครำะห์
กำรจัดให้ได้มำซึ่งกองทุ นดังกล่ำวในวรรคก่อน กำรกำหนดประเภทของผู้ท่ี
พึงได้รบั กำรสงเครำะห์จำกกองทุนและหลักเกณฑ์กำรสงเครำะห์ ตลอดจนกำรจัดกำร
เกีย่ วกับกองทุน ให้เป็ นไปตำมข้อบังคับซึง่ คณะกรรมกำรกำหนด
ข้อบังคับดังกล่ำวในวรรคก่อน ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีให้
ควำมเห็นชอบแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
หมวด ๕
กำรบัญชี กำรสอบ และกำรตรวจ
มำตรำ ๔๗ ให้ก ำรรถไฟแห่ งประเทศไทยวำงและถือ ไว้ซ่ึงระบบกำรบัญ ชี
อัน ถูกต้อง แยกตำมประเภทงำนส่วนที่สำคัญ มีกำรสอบบัญ ชีภ ำยในเป็ นประจำและ
มีสมุดบัญชีลงรำยกำร
(๑) กำรรับและจ่ำยเงิน
(๒) สินทรัพย์และหนี้สนิ
ซึ่งแสดงกำรงำนที่เป็ นอยู่ตำมจริงและตำมที่ควรตำมประเภทงำน พร้ อมด้วย
ข้อควำมอันเป็ นเหตุทม่ี ำของรำยกำรนัน้ ๆ
มำตรำ ๔๘ ทุ ก ปี ให้ ค ณะกรรมกำรตั ง้ ผู้ ส อบบัญ ชีค นหนึ่ ง หรือ หลำยคน
เพื่อสอบและรับรองบัญชีของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยเป็ นปี ๆ ไป
ห้ำมมิให้ตงั ้ ประธำนกรรมกำร กรรมกำร ผู้ว่ำกำร ผู้อ่นื ซึ่งเป็ นผู้แทนของกำร
รถไฟแห่ งประเทศไทย พนักงำนของกำรรถไฟแห่ งประเทศไทย หรื อ ผู้มีส่วนได้เสีย
ในกำรงำนทีก่ ำรรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทำ เป็ นผูส้ อบบัญชี

๕๑๒
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มำตรำ ๔๙ ผู้ส อบบัญ ชีมีอ ำนำจตรวจสอบสรรพสมุ ด บัญ ชี และเอกสำร
หลักฐำนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยในเวลำอันสมควรได้ทุกเมื่อ และเพื่อกำรสอบ
บัญชี ให้มอี ำนำจไต่ถำมสอบสวนประธำนกรรมกำร กรรมกำร ผู้ว่ ำกำร และผูแ้ ทนหรือ
พนักงำนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย
มำตรำ ๕๐ ผูส้ อบบัญชีต้องทำรำยงำนว่ำด้วยข้อควำมคำชีแ้ จงอันควรแก่กำร
สอบบัญ ชีท่ีได้รบั ตลอดจนควำมสมบูรณ์ ของสมุ ดบัญ ชีท่ีกำรรถไฟแห่ งประเทศไทย
รักษำอยู่ และต้องแถลงด้วยว่ำ
(๑) งบดุลและบัญชีซง่ึ ตรวจสอบนัน้ ถูกต้องตรงกับสมุดบัญชีเพียงไรหรือไม่
(๒) งบดุลและบัญชีซง่ึ ตรวจสอบนัน้ แสดงกำรงำนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย
ทีเ่ ป็ นอยู่ตำมจริงและตำมทีค่ วร ตำมข้อควำมคำชีแ้ จงและควำมรู้ของผูส้ อบบัญชีเพียงไร
หรือไม่
มำตรำ ๕๑ ให้คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เป็ นผูต้ รวจบัญชีของกำรรถไฟ
แห่งประเทศไทยในเมื่อรัฐมนตรีรอ้ งขอ
มำตรำ ๕๒ ภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวันหลังจำกวันสิน้ ปี บญ
ั ชีของกำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทย กำรรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องโฆษณำรำยงำนประจำปี แสดงบัญชีงบดุล
บัญ ชีทำกำรและบัญชีกำไรขำดทุน เพียงสิน้ ปี บญ
ั ชี พร้อมกับ รำยงำนของผู้สอบบัญ ชี
ทีค่ ณะกรรมกำรตัง้ ขึน้ ตำมควำมในมำตรำ ๔๘
ผูร้ บั สนองพระบรมรำชโองกำร
จอมพล ป. พิบลู สงครำม
นำยกรัฐมนตรี

๕๑๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

พระรำชบัญญัตกิ ำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๒๓๑
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๗ ผูว้ ่ำกำร หรือพนักงำนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยผูใ้ ดมีอำยุครบ
หกสิบปี บริบรู ณ์แล้วในวันทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับ หรือจะมีอำยุครบหกสิบปี บ ริบูรณ์
ภำยในระยะเวลำเก้ ำ สิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ พ ระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ช้ บ ั ง คับ ให้ ผู้ นั ้น คงอยู่
ในตำแหน่ งต่อไปได้เก้ำสิบวันนับแต่วนั ทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับ และถ้ำไม่ได้รบั กำร
ต่ออำยุกำรทำงำนตำมควำมในมำตรำ ๓๓ ทวิ ก็ให้พน้ จำกตำแหน่ งในวันถัดจำกวันครบ
กำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วนั ทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ
มำตรำ ๘ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีพ่ ระรำชบัญญัติ
กำรรถไฟแห่งประเทศไทยฉบับทีใ่ ช้อยู่ในปั จจุบ ันมีบทบัญญัตบิ ำงประกำรทีไ่ ม่เหมำะสม
แก่กำรบริหำรกิจกำรของกำรรถไฟแห่งประเทศไทยให้เจริญก้ำวหน้ำไปได้เท่ ำทีค่ วร
จึงจำต้องแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรถไฟแห่งประเทศไทย
พระรำชบัญญัตกิ ำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๙๓๒
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ั ง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กำรรถไฟแห่ ง
ประเทศไทยมีควำมประสงค์จะช่วยส่งเสริมกิจกำรโรงแรมในต่ำงจังหวัดให้เจริญยิง่ ขึน้
แต่โดยที่พระรำชบัญญัติกำรรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ไม่ได้บญ
ั ญัติให้กำร
รถไฟแห่งประเทศไทยมีอำนำจทีจ่ ะดำเนินกำรดังกล่ำวได้อย่ำงแจ้งชัด จึงสมควรแก้ไข
กฎหมำยดังกล่ำวให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินกิจกำรโรงแรมและภัตตำคำรได้
และในขณะเดียวกันสมควรแก้ไขเพิม่ เติมบทบัญญัตเิ กีย่ วกับกำรแต่งตัง้ ผูร้ กั ษำกำรแทน
๓๑
๓๒

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๗๖/ตอนที่ ๖๒/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๕/๑๒ มิถุนำยน ๒๕๐๒
รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๘๓/ตอนที่ ๖๕/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๑๐/๑ สิงหำคม ๒๕๐๙

๕๑๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

ผู้ว่ำกำรหรือผู้รกั ษำกำรในตำแหน่ งผู้ว่ำกำรในกรณี ท่ผี ู้ว่ำกำรไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่
หรือเมื่อตำแหน่งผูว้ ่ำกำรว่ำงลงเสียด้วย
พระรำชบัญญัตกิ ำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๔๓๓
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ เนื่องจำกกฎหมำยว่ำด้วย
กำรรถไฟแห่งประเทศไทย ยังไม่มบี ทบัญญัตเิ กี่ยวกับกำรได้มำ และกำรเข้ำครอบครอง
ซึง่ อสังหำริมทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่กำรสร้ำงทำงรถไฟโดยเฉพำะ ในกำรนี้ เห็นสมควร
แก้ไขเพิม่ เติมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อกำหนดเกีย่ วกับกำรเวนคืน
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรรถไฟขึน้ จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
พระรำชบัญญัตกิ ำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐๓๔
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๔ พระรำชกฤษฎี ก ำก ำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ท่ีจ ะเวนคืน และ
ประกำศของสำนักนำยกรัฐมนตรีกำหนดทีด่ นิ ทีม่ คี วำมจำเป็ นต้องเวนคืนโดยเร่งด่วน
ซึง่ ออกโดยอำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัติกำรรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔
ให้คงใช้บงั คับได้
กำรเวนคืนและกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้
ปฏิบตั ไิ ปแล้วก่อนวันใช้บงั คับพระรำชบัญญัตนิ ้ี ให้เป็ นอันใช้ได้
มำตรำ ๕ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีบ่ ทบัญญัตวิ ่ำด้วย
กำรเวนคืน อสังหำริม ทรัพ ย์ท่ีบ ัญ ญัติไว้โดยเฉพำะในพระรำชบัญ ญัติก ำรรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ซ้ ำ ซ้ อ นกับ บทบัญ ญั ติ ใ นกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรเวนคื น

๓๓
๓๔

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๘/ตอนที่ ๑๖๔/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๑/๒ ตุลำคม ๒๕๒๔
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๔/ตอนที่ ๑๖๔/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๓๓/๑๙ สิงหำคม ๒๕๓๐

๕๑๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

อสังหำริมทรัพย์ทไ่ี ด้ปรับปรุงใหม่แล้ว สมควรยกเลิกบทบัญญัตดิ งั กล่ำว จึงจำเป็ นต้อง
ตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
พระรำชบัญญัตกิ ำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕๓๕
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีพ่ ระรำชบัญญัติ
กำรรถไฟแห่งประเทศไทยทีใ่ ช้อยู่ในปั จจุบนั มี บทบัญญัตบิ ำงประกำรที่ไม่เหมำะสมกับ
สภำพและเหตุ ก ำรณ์ ปั จ จุ บ ัน สมควรแก้ไ ขเพิ่ม เติม อ ำนำจหน้ ำ ที่ข องกำรรถ ไฟแห่ ง
ประเทศไทยให้กระทำกำรต่ำง ๆ ภำยในขอบวัตถุประสงค์ได้กว้ำงขวำงยิง่ ขึน้ เพื่อพัฒนำ
กิจกำรกำรรถไฟแห่งประเทศไทยให้เจริญก้ำวหน้ำต่อไป และให้อำนำจผูว้ ่ำกำรรือ้ ถอนสิง่
ปลูกสร้ำงที่รุกล้ำเข้ำมำในเขตสองข้ำงทำงของรำงรถไฟได้เพื่อประโยชน์ในกำรเดินรถ
และสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์กำรกำหนดอัตรำค่ำโดยสำรและค่ำระวำงบรรทุก
ให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยสำมำรถกำหนดให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจได้อย่ำง
คล่ อ งตัว นอกจำกนี้ สมควรก ำหนดเครื่ อ งแบบของพนั ก งำนและแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
องค์ประกอบ ลักษณะ และกำรดำรงตำแหน่ งของคณะกรรมกำรรถไฟแห่งประเทศไทย
และลักษณะของผู้ว่ำกำรให้สอดคล้องกับกฎหมำยว่ำด้วยคุณสมบัติมำตรฐำนสำหรับ
กรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
พระรำชบัญญัตกิ ำรรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๓๓๖
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้พ ระรำชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรแก้ไข
เพิม่ เติมอำนำจหน้ำที่ของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อให้สำมำรถจัดตัง้ บริษัทจำกัด
หรือ บริษั ท มหำชนจ ำกัด เพื่ อ ประกอบธุ ร กิจ เกี่ย วกับ กิจ กำรรถไฟหรือ ธุ ร กิจ อื่น ที่
เกี่ยวเนื่องกับกิจกำรรถไฟ หรือเข้ำร่วมกิ จกำรกับบุคคลอื่น หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัด
หรือบริษทั มหำชนจำกัด เพื่อประโยชน์แก่กจิ กำรรถไฟได้ เพื่อให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทย
๓๕
๓๖

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๔/หน้ำ ๕๗/๙ เมษำยน ๒๕๓๕
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๑๑ ก/หน้ำ ๔/๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๔๓

๕๑๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

สำมำรถประกอบกิจกำรได้ตำมควำมเหมำะสมในทำงธุรกิจ และห้ำมผู้ว่ำกำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทยประกอบกิจกำรแข่งขันกับกิจกำรของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือเข้ำ
เป็ นหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดควำมรับผิดชอบในหุ้นส่วน หรือเป็ นผู้ถือหุ้น หรือเป็ นกรรมกำร
ในบริษัทที่ประกอบกิจกำรในลักษณะดังกล่ ำว และแก้ไขเพิม่ เติมเรื่องที่กำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีก่อนทีจ่ ะดำเนิ นกำรให้เหมำะสม
กับสภำวกำรณ์ในปั จจุบนั จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
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ประกำศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ ๕๘
โดยที่ค ณะปฏิว ัติพิจ ำรณำเห็น ว่ ำ กำรควบคุ ม กิจ กำรค้ำขำยอัน กระทบถึง
ควำมปลอดภั ย หรือ ผำสุ ก แห่ ง สำธำรณชนอยู่ ภ ำยใต้ บ ัง คับ ของกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ย
กำรควบคุ ม กิจ กำรค้ำ ขำยอัน กระทบถึง ควำมปลอดภัย หรือ ผำสุ ก แห่ ง สำธำรณชน
และกฎหมำยว่ำด้วยกำรกำหนดกระทรวง เจ้ำหน้ ำที่รกั ษำกำรตำมกฎหมำยดังกล่ำว
สมควรปรับ ปรุ ง รวมเป็ นกฎหมำยฉบั บ เดี ย วกั น เพื่ อควำมสะดวกในกำรปฏิ บ ั ติ
อนึ่ง ปรำกฏว่ำในขณะนี้ ได้มีผู้ประกอบกิจกำรรับรองหรือ รับ ซื้อตั ๋วเงิน กิจ กำรจัด หำ
เงิน ทุ น เพื่อ บุ ค คลอื่น และกิ จกำรซื้อ ขำยหรือแลกเปลี่ย นหลักทรัพ ย์ รวมทัง้ กำรเป็ น
ตัวแทนหรือนำยหน้ ำของกิจกำรดังกล่ำวมำกยิ่งขึ้น และกิจกำรเหล่ำนี้ มีลกั ษณะเป็ น
กิจ กำรค้ ำ ขำยซึ่ ง กระทบกระเทื อ นถึ ง ควำมปลอดภั ย หรือ ผำสุ ก ของประชำชนได้
แต่กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกิจกำรค้ำขำยอันกระทบถึงควำมปลอดภัยหรือผำสุกแห่ง
สำธำรณชน และกฎหมำยว่ำด้วยกำรกำหนดกระทรวง เจ้ำหน้ำทีร่ กั ษำกำรตำมกฎหมำย
ดังกล่ำวทีใ่ ช้อยู่ในปั จจุบนั ยังไม่มบี ทบัญญัตคิ วบคุมกำรประกอบกิจกำรดังกล่ำวข้ำงต้น
สมควรก ำหนดกำรควบคุ ม กิจ กำรนัน้ ไว้ในกฎหมำยที่ป รับ ปรุงใหม่ เสีย ด้วย ในครำว
เดียวกัน หัวหน้ำคณะปฏิวตั จิ งึ มีคำสัง่ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) พระรำชบัญ ญัติค วบคุม กิจกำรค้ำขำยอัน กระทบถึงควำมปลอดภัย หรือ
ผำสุกแห่งสำธำรณชน พุทธศักรำช ๒๔๗๑
(๒) พระรำชบัญ ญัติค วบคุ มกิจกำรค้ำขำยอัน กระทบถึงควำมปลอดภัยหรือ
ผำสุกแห่งสำธำรณชน (ฉบับที่ ๒) พุทธศักรำช ๒๔๘๕
(๓) พระรำชบัญ ญัติควบคุม กิจกำรค้ำขำยอัน กระทบถึงควำมปลอดภัยหรือ
ผำสุกแห่งสำธำรณชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
(๔) พระรำชบัญญัติกำหนดกระทรวงเจ้ำหน้ำ ที่รกั ษำกำรตำมพระรำชบัญญัติ
ควบคุ ม กิ จ กำรค้ ำ ขำยอั น กระทบถึ ง ควำมปลอดภั ย หรือ ผำสุ ก แห่ ง สำธำรณชน
พ.ศ. ๒๔๗๑ พุทธศักรำช ๒๔๗๖
(๕) พระรำชบัญญัติกำหนดกระทรวงเจ้ำหน้ำที่รกั ษำกำรตำมพระรำชบัญญัติ
ควบคุ ม กิ จ กำรค้ ำ ขำยอั น กระทบถึ ง ควำมปลอดภั ย หรือ ผำสุ ก แห่ ง สำธำรณชน
พ.ศ. ๒๔๗๑ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักรำช ๒๔๘๔
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(๖) พระรำชบัญญัติกำหนดกระทรวงเจ้ำหน้ำที่รกั ษำกำรตำมพระรำชบัญญัติ
ควบคุ ม กิ จ กำรค้ ำ ขำยอั น กระทบถึ ง ควำมปลอดภั ย หรื อ ผำสุ ก แห่ ง สำธำรณชน
พ.ศ. ๒๔๗๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
บรรดำบทกฎหมำย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้แล้วในประกำศของ
คณะปฏิวตั ิฉบับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกำศของคณะปฏิวตั ิฉบับนี้ ให้ใช้ประกำศ
ของคณะปฏิวตั ฉิ บับนี้แทน
ข้อ ๒ ในประกำศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนี้
“พนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ” หมำยควำมว่ ำ ผู้ ซ่ึ ง รัฐ มนตรีห รือ ผู้ ว่ ำ กำรธนำคำร
แห่งประเทศไทย แต่งตัง้ ให้ปฏิบตั กิ ำรตำมประกำศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนี้
“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงของกระทรวงทีม่ อี ำนำจและ
หน้ำทีต่ ำมประกำศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนี้ หรือตำมทีก่ ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำ
ข้อ ๓ กิจกำรดังต่อไปนี้ให้ถอื ว่ำเป็ นกิจกำรค้ำขำยอันเป็ นสำธำรณูปโภค
(๑) กำรรถไฟ
(๒) กำรรถรำง
(๓) กำรขุดคลอง
(๔) กำรเดินอำกำศ
(๕) กำรประปำ
(๖) กำรชลประทำน
(๗) กำรไฟฟ้ ำ
(๘) กำรผลิตเพื่อจำหน่ำยหรือจำหน่ำยก๊ำซโดยระบบเส้นท่อไปยังอำคำรต่ำง ๆ
(๙) บรรดำกิจ กำรอื่น อัน กระทบกระเทือ นถึงควำมปลอดภัย หรือ ผำสุก ของ
ประชำชนตำมทีร่ ะบุไว้ในพระรำชกฤษฎีกำ
กำรตรำพระรำชกฤษฎีกำตำม (๙) ให้กำหนดกระทรวงผู้มอี ำนำจและหน้ ำที่
เกีย่ วกับกิจกำรนัน้ ด้วย
ข้อ ๔ ห้ำมมิให้บุคคลใดประกอบกิจกำรค้ำขำยอันเป็ นสำธำรณู ปโภค เว้นแต่
จะได้รบั อนุญำตหรือได้รบั สัมปทำนจำกรัฐมนตรี
ข้อ ๕ เมื่อได้มปี ระกำศของรัฐมนตรีกำหนดกิจกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังระบุไว้
ต่อไปนี้ หรือกิจกำรอันมีสภำพคล้ำยคลึงกัน ให้เป็ นกิจกำรทีต่ อ้ งขออนุญำต ห้ำมมิให้ผใู้ ด
ประกอบกิจกำรนัน้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญำตจำกรัฐมนตรี
(๑) กำรประกันภัย
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(๒) กำรคลังสินค้ำ
(๓) กำรธนำคำร
(๔) กำรออมสิน
(๕) เครดิตฟองซิเอร์
(๖) กำรรับรองหรือรับซือ้ ตั ๋วเงิน
(๗) กำรจัดหำมำซึ่งเงินทุนแล้วให้ผู้อ่นื กู้เงินนัน้ หรือเอำเงินนัน้ ซื้อหรือซื้อลด
ซึง่ ตั ๋วเงินหรือตรำสำรเปลีย่ นมืออื่นหรือตรำสำรกำรเครดิต
(๘) กำรซื้อ ขำย หรือแลกเปลี่ยนตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้หรือทรัพย์สนิ เช่น
พัน ธบัต ร หุ้ น หุ้ น กู้ หรือ ตรำสำรพำณิ ช ย์ หรือ กำรท ำหน้ ำ ที่เป็ น ตัว แทน นำ ยหน้ ำ
ผูจ้ ดั กำร หรือผูใ้ ห้คำแนะนำเกีย่ วกับกำรลงทุนในตรำสำรดังกล่ำว หรือกำรจัดให้มตี ลำด
หรือสถำนทีอ่ นั เป็ นศูนย์กลำงกำรซือ้ ขำย หรือแลกเปลีย่ นตรำสำรดังกล่ำว
กำรประกำศตำมวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะกำหนดประเภทหรือลักษณะของกิจกำร
ด้วยก็ได้
ข้อ ๖ ในกรณีทม่ี กี ฎหมำยเฉพำะว่ำด้วยกิจกำรตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ ๓ หรือข้อ ๕
กำรประกอบกิจกำรดังกล่ำว ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกิจกำรนัน้
ข้อ ๗ ในกำรอนุญำตหรือให้สมั ปทำนตำมข้อ ๔ และข้อ ๕ รัฐมนตรีจะกำหนด
เงื่อนไขใด ๆ ตำมทีเ่ ห็นว่ำจำเป็ นเพื่อควำมปลอดภัยหรือผำสุกของประชำชนไว้ดว้ ยก็ได้
เงื่อนไขทีก่ ำหนดตำมวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะแก้ไขเปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมก็ได้
แต่ต้องกำหนดระยะเวลำกำรใช้บงั คับเงื่อนไขที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิม่ เติมตำมที่
รัฐมนตรีเห็นสมควร
ข้อ ๘ ให้ ก ระทรวงกำรคลัง มีอ ำนำจและหน้ ำ ที่เกี่ย วกับ กิจ กำรดังต่ อ ไปนี้
หรือกิจกำรทีม่ สี ภำพคล้ำยคลึงกัน
(๑) กำรธนำคำร
(๒) กำรออมสิน
(๓) เครดิตฟองซิเอร์
(๔) กำรรับรองหรือรับซือ้ ตั ๋วเงิน
(๕) กำรจัดหำมำซึ่งเงินทุนแล้วให้ผู้อ่ืนกู้เงินนัน้ หรือเอำเงินนัน้ ซื้อหรือซื้อลด
ซึง่ ตั ๋วเงินหรือตรำสำรเปลีย่ นมืออื่น หรือตรำสำรกำรเครดิต
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(๖) กำรซื้ อ ขำย หรือ แลกเปลี่ย นตรำสำรแสดงสิท ธิใ นหนี้ ห รือ ทรัพ ย์ สิน
เช่น พันธบัตร หุ้น หุ้นกู้ หรือตรำสำรพำณิชย์ หรือกำรทำหน้ ำที่เป็ นตัวแทน นำยหน้ำ
ผูจ้ ดั กำร หรือผูใ้ ห้คำแนะนำเกีย่ วกับกำรลงทุน ในตรำสำรดังกล่ำว หรือกำรจัดให้มตี ลำด
หรือสถำนทีอ่ นั เป็ นศูนย์กลำงกำรซือ้ ขำย หรือแลกเปลีย่ นตรำสำรดังกล่ำว
ข้อ ๙ ให้กระทรวงคมนำคมมีอำนำจและหน้ำที่เกี่ยวกับกิจกำรกำรรถไฟและ
กำรเดินอำกำศ
ข้อ ๑๐ ให้กระทรวงพัฒ นำกำรแห่ งชำติมีอำนำจและหน้ ำที่เกี่ยวกับ กิจกำร
กำรชลประทำน และกำรขุดคลอง
ข้อ ๑๑๑ ให้กระทรวงมหำดไทยมีอำนำจและหน้ำที่เกีย่ วกับกิจกำรกำรรถรำง
กำรประปำ กำรไฟฟ้ ำ และกำรผลิตเพื่อจำหน่ำยหรือจำหน่ ำยก๊ำซโดยระบบเส้นท่อไปยัง
อำคำรต่ำง ๆ
ข้อ ๑๒ ให้กระทรวงเศรษฐกำรมีอำนำจและหน้ำที่เกี่ยวกับกิจกำรประกันภัย
และกำรคลังสินค้ำ หรือกิจกำรทีม่ สี ภำพคล้ำยคลึงกัน
ข้อ ๑๓ ให้รฐั มนตรีมอี ำนำจแต่งตัง้ พนักงำนเจ้ำหน้ำทีเ่ พื่อปฏิบตั กิ จิ กำรทีอ่ ยู่ใน
อำนำจและหน้ำที่ของกระทรวงตำมที่กำหนดไว้ในประกำศของคณะปฏิวตั ิฉบับนี้หรือ
พระรำชกฤษฎีกำ แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๑๔ รัฐ มนตรีว่ ำ กำรกระทรวงกำรคลั ง อำจมอบหมำยให้ ธ นำคำร
แห่งประเทศไทยเป็ นผูด้ ำเนินกำรตำมทีก่ ระทรวงกำรคลังมีอำนำจและหน้ำทีต่ ำมประกำศ
ของคณะปฏิวตั ฉิ บับนี้ได้
เมื่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังได้มอบหมำยให้ธนำคำรแห่งประเทศไทย
เป็ นผูด้ ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผวู้ ่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทยมีอำนำจแต่งตัง้
พนัก งำนธนำคำรแห่ งประเทศไทยเป็ น พนัก งำนเจ้ำหน้ ำที่ เพื่อ ปฏิบ ัติกิจกำรตำมที่
ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้รบั มอบหมำย
๑ มำตรำ

๑๓๑ แห่งพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ำที่
ของส่วนรำชกำรให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
บัญ ญัติให้ป ระกำศของคณะปฏิว ตั ิ ฉบั บ ที่ ๕๘ ลงวัน ที่ ๒๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้แก้ไ ขคำว่ ำ
“กระทรวงมหำดไทย” เป็ น “กระทรวงทรัพ ยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม” เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับ
กิจกำรประปำ

๕๒๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

ข้อ ๑๕ ในกำรปฏิบ ัติ ห น้ ำ ที่ พนั ก งำนเจ้ำ หน้ ำ ที่มีอ ำนำจเข้ำ ไปในสถำน
ประกอบกิจกำรตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ ๓ หรือข้อ ๕ ในระหว่ำงเวลำทำกำรเพื่อตรวจสอบให้
กำรเป็ นไปตำมประกำศของคณะปฏิวตั ิฉบับนี้ หรือในกรณีท่มี เี หตุอนั ควรสงสัยว่ำมีกำร
กระทำควำมผิดตำมประกำศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนี้ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มอี ำนำจยึดหรือ
อำยัดเอกสำรหรือสิง่ ของทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรกระทำควำมผิดดังกล่ำว เพื่อประโยชน์ในกำร
ดำเนินคดีได้
ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ง ให้ผปู้ ระกอบกิจกำร
และผูม้ หี น้ำทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรประกอบกิจกำรอำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ตำมสมควร
ข้อ ๑๖ ผูใ้ ดฝ่ ำฝืนข้อ ๔ หรือข้อ ๕ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
ข้อ ๑๗ ผู้ได้ ร ับ อนุ ญ ำตหรือได้ ร ับ สัมปทำนตำมข้อ ๔ หรือผู้ ได้ ร ับ อนุ ญ ำต
ตำมข้อ ๕ ผู้ใดไม่ ป ฏิบ ัติ ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดตำมข้อ ๗ ต้ องระวำงโทษปรับไม่ เกิน
สองหมื่นบำท และในกรณีทเ่ี ป็ นควำมผิดต่อเนื่องกัน ให้ปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งพันบำท
ตลอดเวลำทีย่ งั ทำกำรฝ่ ำฝืนอยู่
ข้อ ๑๘ ผู้ใดขัดขวำงหรือไม่ให้ควำมสะดวกแก่พ นักงำนเจ้ำหน้ ำที่ซ่งึ ปฏิบตั ิ
หน้ำที่ตำมข้อ ๑๕ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท
หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
ข้อ ๑๙ บรรดำเงื่อ นไขที่รฐั บำลได้กำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรควบคุ ม
กิจกำรค้ำขำยอันกระทบถึงควำมปลอดภัยหรือผำสุกแห่งสำธำรณชน และใช้บงั คับอยู่ใน
วันก่อนวันทีป่ ระกำศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนี้ใช้บงั คับ คงใช้บงั คับได้ต่อไป
ข้อ ๒๐ ใบอนุ ญำตหรือสัมปทำนให้ประกอบกิจกำรค้ำขำยอันเป็ นสำธำรณูปโภค
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกิจกำรค้ำขำยอันกระทบถึงควำมปลอดภัยหรือผำสุกแห่ง
สำธำรณชน ซึง่ ได้ออกให้ก่อนวันทีป่ ระกำศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนี้ใช้บงั คับ คงใช้ได้ต่อไป
จนกว่ำจะสิน้ อำยุ
ข้ อ ๒ ๑ ให้ ถื อ ว่ ำ กิ จ กำรกำรประกั น ภั ย กำรคลั ง สิ น ค้ ำ กำรออมสิ น
เครดิตฟองซิเอร์ เป็ นกิจกำรทีร่ ฐั มนตรีได้ประกำศตำมข้อ ๕ แล้ว

๕๒๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

ให้ใบอนุญำตประกอบกิจกำรตำมวรรคหนึ่ง ซึง่ ได้ออกให้ก่อนวันทีป่ ระกำศของ
คณะปฏิวตั ฉิ บับนี้ใช้บงั คับ คงใช้ได้ต่อไปจนกว่ำจะสิน้ อำยุ
ข้อ ๒๒ เมื่ อ รัฐ มนตรีไ ด้ ป ระกำศให้ กิจ กำรตำมข้อ ๕ เป็ นกิ จ กำรที่ ต้ อ ง
ขออนุ ญ ำตเพิ่ม ขึ้น จำกที่ได้ป ระกำศไว้แ ล้ว ผู้ซ่ึงประกอบกิจ กำรอยู่ ในวัน ที่รฐั มนตรี
ประกำศกำหนด ถ้ำประสงค์จะประกอบกิจกำรต่อไป ให้ย่นื คำขอรับอนุ ญำตตำมประกำศ
ของคณะปฏิว ัติฉ บับ นี้ ภ ำยในหกสิบ วัน นั บ แต่ รฐั มนตรีป ระกำศก ำหนด เมื่อ ได้ย่ืน
คำขอรับอนุญำตตำมประกำศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนี้แล้ว ให้ดำเนินกิจกำรต่ อไปได้จนกว่ำ
ผูอ้ นุญำตได้แจ้งให้ทรำบถึงกำรไม่อนุญำต
ข้อ ๒๓ ๒ ให้ ร ัฐ มนตรีว่ ำ กำรกระทรวงกำรคลัง รัฐ มนตรีว่ ำ กำรกระทรวง
คมนำคม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพัฒนำกำรแห่งชำติ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเศรษฐกำร รักษำกำรตำมประกำศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนี้
ข้อ ๒๔๓ ประกำศของคณะปฏิวตั ฉิ บับนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๒๖ มกรำคม พุทธศักรำช ๒๕๑๕
จอมพล ถ. กิตติขจร
หัวหน้ำคณะปฏิวตั ิ

๒ มำตรำ ๑๓๑

แห่งพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ำที่
ของส่วนรำชกำรให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
บัญ ญัติให้ป ระกำศของคณะปฏิว ตั ิ ฉบับ ที่ ๕๘ ลงวัน ที่ ๒๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้แก้ไ ขคำว่ ำ
“กระทรวงมหำดไทย” เป็ น “กระทรวงทรัพ ยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม” เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับ
กิจกำรประปำ
๓ รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๑๕/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๓/๒๗ มกรำคม ๒๕๑๕

๕๒๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ำทีข่ องส่วนรำชกำร
ให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔
มำตรำ ๑๓๑ ในประกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับ ที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกรำคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้แก้ไขคำว่ำ “กระทรวงมหำดไทย” เป็ น “กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิง่ แวดล้อม” เฉพำะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกิจกำรประปำ
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยทีพ่ ระรำชบัญญัติ
ปรับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บ ัญ ญัติให้จ ัด ตัง้ ส่ วนรำชกำรขึ้น ใหม่
โดยมีภำรกิจใหม่ ซึ่งได้มีกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอำนำจหน้ ำที่
ของส่วนรำชกำรให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญ ญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้ แล้ว
และเนื่องจำกพระรำชบัญญัติด ังกล่ำวได้บ ัญ ญัติให้โอนอำนำจหน้ ำที่ของส่วนรำชกำร
รัฐ มนตรี ผู้ ด ำรงต ำแหน่ งหรื อ ผู้ ซ่ึ ง ปฏิ บ ั ติ ห น้ ำ ที่ ใ นส่ ว นรำชกำรเดิ ม มำเป็ นของ
ส่วนรำชกำรใหม่ โดยให้มีก ำรแก้ไขบทบัญ ญัติต่ ำง ๆ ให้สอดคล้อ งกับ อ ำนำจหน้ ำที่
ทีโ่ อนไปด้วย ฉะนัน้ เพื่ออนุ วตั ใิ ห้เป็ นไปตำมหลักกำรที่ปรำกฏในพระรำชบัญญัตแิ ละ
พระรำชกฤษฎีก ำดังกล่ ำว จึงสมควรแก้ไขบทบัญ ญัติข องกฎหมำยให้สอดคล้อ งกับ
กำรโอนส่วนรำชกำร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีควำมชัดเจนในกำรใช้กฎหมำยโดยไม่ต้องไป
ค้ น หำในกฎหมำยโอนอ ำนำจหน้ ำ ที่ ว่ ำ ตำมกฎหมำยใดได้ มี ก ำรโอนภำรกิ จ ของ
ส่วนรำชกำรหรือ ผู้รบั ผิดชอบตำมกฎหมำยนัน้ ไปเป็ น ของหน่ วยงำนใดหรือผู้ใดแล้ว
โดยแก้ ไ ขบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมำยให้ มี ก ำรเปลี่ ย นชื่ อส่ ว นรำชกำร รั ฐ มนตรี
ผู้ดำรงตำแหน่ งหรือผู้ซ่งึ ปฏิบตั ิหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้ตรงกับกำรโอนอำนำจหน้ำ ที่
และเพิ่ม ผู้แ ทนส่ว นรำชกำรในคณะกรรมกำรให้ต รงตำมภำรกิจ ที่มีก ำรตัด โอนจำก
ส่วนรำชกำรเดิมมำเป็ นของส่วนรำชกำรใหม่ รวมทัง้ ตัดส่วนรำชกำรเดิมทีม่ กี ำรยุบเลิกแล้ว
ซึง่ เป็ นกำรแก้ไขให้ตรงตำมพระรำชบัญญัตแิ ละพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว จึงจำเป็ นต้อง
ตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้

๔ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้ำ ๖๖/๘ ตุลำคม ๒๕๔๕

๕๒๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

พระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยกำรจัดหำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน
พ.ศ. ๒๕๔๐
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๔๐
เป็ นปี ท่ี ๕๒ ในรัชกำลปั จจุบนั
พระบำทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหำภูม พิ ลอดุลยเดช มีพ ระบรมรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ
โดยทีเ่ ป็ นกำรสมควรให้มกี ฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดหำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำร
ขนส่งมวลชน
จึง ทรงพระกรุ ณ ำโปรดเกล้ำ ฯ ให้ต รำพระรำชบัญ ญั ติข้ึน ไว้โ ดยค ำแนะน ำ
และยินยอมของรัฐสภำ ดังต่อไปนี้
มำตรำ ๑ พระรำชบัญ ญั ติ น้ี เ รีย กว่ ำ “พระรำชบัญ ญั ติ ว่ ำ ด้ ว ยกำรจัด หำ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐”
มำตรำ ๒ ๑ พระรำชบัญ ญัต ินี้ ใ ห้ใ ช้บ งั คับ ตัง้ แต่ ว นั ถัด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๓ ในพระรำชบัญญัตนิ ้ี
“กิจ กำรขนส่งมวลชน” หมำยควำมว่ ำ กำรจัด สร้ำ ง ขยำย บู รณะ ปรับ ปรุ ง
ซ่อมแซม และบำรุงรักษำระบบขนส่งมวลชน กำรให้บริกำรหรือกำรอำนวยควำมสะดวก
แก่สำธำรณชนผูใ้ ช้หรือจะใช้ระบบขนส่งมวลชน และกำรดำเนินกิจกำรอื่นทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ
กิจกำรดังกล่ำว
“ระบบขนส่งมวลชน” หมำยควำมว่ำ รถขนส่งมวลชน ทำงรถขนส่งมวลชน
สถำนีรถขนส่งมวลชน ที่จอดรถขนส่งมวลชน ศูนย์ซ่อมบำรุง โรงเก็บของกำรเดินรถ
ขนส่ ง มวลชน กำรจัด ให้ มี ส ถำนที่ จ อดยำนพำหนะของผู้ โ ดยสำร ระบบพลัง งำน
ระบบควบคุม ระบบสัญญำณ ระบบจัดจำหน่ ำยและเก็บค่ำโดยสำร ระบบควำมปลอดภัย
๑ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๑๔/ตอนที่ ๗๒ ก/หน้ำ ๑/๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๔๐

๕๒๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

ระบบระบำยอำกำศ ระบบระบำยน้ ำ และระบบสื่อ สำรที่ใช้ในกิจ กำรขนส่ ง มวลชน
และให้หมำยควำมรวมถึงอำคำรและอุปกรณ์ของระบบดังกล่ำวด้วย
“รถขนส่งมวลชน” หมำยควำมว่ำ รถขนส่งผู้โดยสำรได้จำนวนมำกที่พ่วงกัน
เป็ น ขบวนและขับ เคลื่อ นไปตำมทำงรถขนส่งมวลชน แต่ไ ม่ร วมถึงรถขนส่ง มวลชน
บำงเส้นทำง หรือบำงประเภททีร่ ฐั มนตรีประกำศกำหนด
“ทำงรถขนส่งมวลชน” หมำยควำมว่ำ รำงหรือทำงที่จดั สร้ำงขึ้น โดยเฉพำะ
สำหรับรถขนส่งมวลชนไม่ว่ ำจะจัดสร้ำงอยู่บน เหนือ หรือใต้พ้ืนดินหรือพืน้ น้ ำ หรือผ่ำน
ไปในอำคำรหรือสิง่ ปลูกสร้ำงใด ๆ ก็ตำม
“ภำระในอสังหำริมทรัพ ย์” หมำยควำมว่ำ ภำระที่ก่อขึน้ ในอสัง หำริม ทรัพ ย์
อันเป็ นเหตุให้รฐั ได้ใช้ประโยชน์ในอสังหำริมทรัพย์นนั ้ เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน
“เงิน ค่ำ ทดแทน” หมำยควำมว่ำ เงิน ค่ำ ทดแทนภำระในอสัง หำริม ทรัพ ย์
และให้หมำยควำมรวมถึงเงินค่ำทดแทนอื่นด้วย
“หน่ วยงำน” หมำยควำมว่ำ ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วย
วิธกี ำรงบประมำณ รำชกำรส่วนท้องถิน่ และหน่วยงำนอื่นของรัฐ บรรดำทีม่ อี ำนำจหน้ำที่
ดำเนินกำรเกีย่ วกับกิจกำรขนส่งมวลชน
“พนั ก งำนเจ้ำ หน้ ำ ที่ ” หมำยควำมว่ ำ หัว หน้ ำ หน่ ว ยงำน และผู้ ซ่ึง หัว หน้ ำ
หน่วยงำนทีด่ ำเนินกำรแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั กิ ำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผรู้ กั ษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
มำตรำ ๔ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม*รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี
และให้มอี ำนำจออกกฎกระทรวงและประกำศเพื่อปฏิบตั กิ ำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงและประกำศนัน้ เมื่อได้ป ระกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำแล้วให้ใช้
บังคับได้
มำตรำ ๕ ในกำรปฏิบ ตั ิห น้ ำที่ตำมพระรำชบัญ ญัติน้ี ให้พ นักงำนเจ้ำหน้ ำที่
เป็ นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
หมวด ๑
กำรจัดหำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน
มำตรำ ๖ ในกรณี ท่ีห น่ วยงำนใดมีควำมจำเป็ น ต้อ งใช้อสังหำริมทรัพ ย์เพื่อ
ประโยชน์ในกำรดำเนินกิจกำรขนส่งมวลชนโดยไม่จำเป็ นต้องได้มำซึง่ อสังหำริมทรัพย์

๕๒๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

ถ้ำมิได้ตกลงกันไว้เป็ นอย่ำงอื่นให้ดำเนินกำรตำมบทแห่งพระรำชบัญญัตนิ ้ี แต่ในกรณีทม่ี ี
ควำมจำเป็ นต้องได้มำซึง่ อสังหำริมทรัพย์ให้ดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเวนคืน
อสังหำริมทรัพย์
มำตรำ ๗ ในกำรดำเนินกิจกำรขนส่งมวลชนโดยกำรจัดสร้ำง ขยำย บูรณะ
หรือปรับปรุงอย่ำงใหญ่ ซึง่ ระบบขนส่งมวลชน ให้หน่วยงำนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิง่ แวดล้อมแห่งชำติ
(๒) จัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบต่อระบบกำรจรำจรและผลทีจ่ ะได้รบั
จำกกำรดำเนินกิจกำร สำหรับหลักเกณฑ์ วิธกี ำร ระเบียบปฏิบตั ิ และกำรจัดทำรำยงำน
กำรวิเครำะห์ผ ลกระทบดังกล่ ำว ตลอดจนเอกสำรที่เกี่ย วข้องซึ่งต้อ งเสนอพร้อ มกับ
รำยงำนกำรวิเ ครำะห์ผ ลกระทบนั น้ ให้เ ป็ น ไปตำมที่ร ัฐ มนตรีป ระกำศกำหนดใน
รำชกิจ จำนุเบกษำ
(๓) จัดทำแผนดำเนินกำร พร้อมทัง้ แผนที่โดยสังเขปกำหนดเขตที่จะจัดสร้ำง
ขยำย บูรณะ หรือปรับปรุงอย่ำงใหญ่
ให้หน่ วยงำนเสนอรำยงำนและแผนดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งให้คณะกรรมกำร
จัดระบบกำรจรำจรทำงบกตำมกฎหมำยว่ำด้วยคณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก
พิจำรณำเพื่อเสนอควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี
มำตรำ ๘ เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกิจกำรขนส่งมวลชนจะตรำพระรำชกฤษฎีกำ
กำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จ่ี ะดำเนินกำรก็ได้
ในพระรำชกฤษฎีกำกำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จ่ี ะดำเนินกำรต้องระบุ
(๑) ควำมประสงค์ของกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำ
(๒) หน่วยงำนทีจ่ ะดำเนินกำร
(๓) กำหนดเขตทีด่ นิ เท่ำทีจ่ ำเป็ นในบริเวณทีท่ จ่ี ะดำเนินกำร
ให้มแี ผนที่หรือแผนผังแสดงแนวเขตที่ดนิ ในบริเวณที่ทจ่ี ะดำเนินกำรแนบท้ำย
พระรำชกฤษฎีกำ และให้ถอื เป็ นส่วนหนึ่งแห่งพระรำชกฤษฎีกำนัน้
พระรำชกฤษฎีกำเช่นว่ำนี้ให้ใช้บงั คับได้มกี ำหนดสองปี หรือตำมกำหนดเวลำที่
ระบุไว้ในพระรำชกฤษฎีกำนัน้ แต่ ต้องไม่ เกินสี่ปี แล้วแต่ จะเห็ น ว่ำจำเป็ นเพื่อทำกำร
สำรวจทีด่ นิ ทีจ่ ะดำเนินกำรนัน้

๕๒๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

มำตรำ ๙ เมื่อพระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๘ มีผลใช้บงั คับแล้ว ให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ปิดประกำศสำเนำแห่งพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำวพร้อมทัง้ แผนที่ หรือแผนผั ง
ท้ำยพระรำชกฤษฎีกำไว้โดยเปิ ดเผย ณ สถำนที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ทีท่ ำกำรของหน่วยงำนทีด่ ำเนินกำร
(๒) ศำลำว่ำกำรกรุงเทพมหำนคร สำนักงำนเขต และทีท่ ำกำรแขวง หรือศำลำกลำง
จังหวัด ทีว่ ่ำกำรอำเภอหรือกิง่ อำเภอ ทีท่ ำกำรกำนัน และทีท่ ำกำรผูใ้ หญ่บำ้ น แห่งท้องที่
ทีอ่ สังหำริมทรัพย์นนั ้ ตัง้ อยู่ แล้วแต่กรณี
(๓) สำนักงำนทีด่ นิ กรุงเทพมหำนคร และสำนักงำนทีด่ นิ กรุงเทพมหำนครสำขำ
หรือ สำนั ก งำนที่ดิน จัง หวัด ส ำนั ก งำนที่ดิน จังหวัด สำขำ และส ำนั ก งำนที่ดิน อ ำเภอ
แห่งท้องทีท่ อ่ี สังหำริมทรัพย์นนั ้ ตัง้ อยู่ แล้วแต่กรณี
มำตรำ ๑๐ ภำยในก ำหนดอำยุ แ ห่ ง พระรำชกฤษฎี ก ำตำมมำตรำ ๘
ให้ พ นั กงำนเจ้ำหน้ ำที่มีอ ำนำจด ำเนิ นกำรส ำรวจเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภ ำพ
ลัก ษณะและกำรเข้ ำใช้ ป ระโยชน์ บ น เหนื อ หรือ ใต้ พ้ื น ดิ น หรือ พื้ น น้ ำ ที่ จ ะก่ อ ภำระ
ในอสังหำริมทรัพย์ โดยไม่ มีกำรเวนคืน และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ท่ีจะต้ อง
เวนคืน เพื่อกำรวำงแผนหรือออกแบบกิจกำรขนส่งมวลชน
เพื่อ ประโยชน์ ในกำรสำรวจตำมวรรคหนึ่ ง ให้ พ นั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่มีอ ำนำจ
ดำเนินกำรภำยในแนวเขตทีด่ นิ ตำมแผนทีห่ รือแผนผังท้ำยพระรำชกฤษฎีกำ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้ำไปตรวจตรำ เข้ำไปใช้สอย หรือเข้ำครอบครองอสังหำริมทรัพย์เป็ นกำร
ชัวครำวได้
่
ตำมควำมจำเป็ น
(๒) ขุด เจำะ ตัดฟั นต้นไม้ หรือรื้อถอนสิง่ ปลูกสร้ำงที่มิใช่โรงเรือน หรือ ที่อยู่
อำศัยของบุคคลใด ๆ หรือดำเนินกำรอื่นใดเท่ำทีจ่ ำเป็ นในอสังหำริมทรัพย์ ในกำรนี้ ให้มี
อำนำจทำลำยสิง่ กีดขวำงหรือเคลื่อนย้ำยสิง่ ของได้ตำมควำมจำเป็ น และเก็บหิ น ดิน น้ ำ
หรือสิง่ ต่ำง ๆ อันจำเป็ นแก่กำรสำรวจเพื่อนำไปใช้เป็ นตัวอย่ำงในปริมำณพอสมควร
(๓) มีหนังสือเรียกให้เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองอสังหำริมทรัพย์นำหนังสือแสดง
สิทธิในทีด่ นิ หรือสำเนำหนังสือดังกล่ำวมำแสดง หรือให้ขอ้ เท็จจริงใด ๆ เกีย่ วกับสภำพ
ของอสัง หำริม ทรัพ ย์ ทรัพ ยสิท ธิเหนื อ อสัง หำริม ทรัพ ย์ หรือ สิท ธิอ่ืน อัน เกี่ ย วกับ
อสังหำริมทรัพย์ของผูน้ นั ้
ในกำรด ำเนิ น กำรตำม (๑) หรือ (๒) ให้ ผู้ ซ่ึ ง ปฏิ บ ัติ ง ำนร่ ว มกับ พนั ก งำน
เจ้ำหน้ำทีม่ อี ำนำจดำเนินกำรตำมทีพ่ นักงำนเจ้ำหน้ำทีม่ อบหมำย และถ้ำกำรดำเนินกำรใด
ต้องกระทำในโรงเรือนหรือทีอ่ ยู่อำศัยของบุคคล หำกเจ้ำของหรือผูค้ รอบครองไม่ยนิ ยอม

๕๒๘
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รำง

จะต้อ งมีเจ้ำ พนั ก งำนต ำรวจแห่ งท้อ งที่เข้ำไปด้วยเพื่ อ เป็ น พยำน และจะต้อ งกระท ำ
ในระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์ขน้ึ และพระอำทิตย์ตก
ก่อนกำรดำเนินกำรตำม (๑) หรือ (๒) พนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ ้องแจ้งเป็ นหนังสือ
ให้เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยซึง่ อสังหำริมทรัพย์ทรำบถึงกิจกรรมที่
จะต้องกระทำและควำมจำเป็ นทีไ่ ม่สำมำรถหลีกเลีย่ งได้นนั ้ ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวัน
เว้น แต่ ในกรณี ท่ีไม่ อำจติดต่ อ กับ เจ้ำของหรือผู้ค รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยซึ่ง
อสังหำริมทรัพย์ได้ ให้ป ระกำศให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยซึ่ง
อสังหำริมทรัพ ย์นัน้ ทรำบ โดยท ำเป็ น หนังสือ ปิ ดไว้ ณ ที่ท่ีอสังหำริม ทรัพ ย์ นัน้ ตัง้ อยู่
และ ณ สำนักงำนเขต หรือที่ว่ำกำรอำเภอหรือกิง่ อำเภอ ที่ทำกำรกำนัน และที่ทำกำร
ผูใ้ หญ่บำ้ น แห่งท้องทีท่ อ่ี สังหำริมทรัพย์นนั ้ ตัง้ อยู่ ทัง้ นี้ ให้แจ้งกำหนดวัน เวลำ และกำร
ที่จะกระทำนัน้ ไว้ด้วย และให้ถือว่ำเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยซึ่ง
อสังหำริมทรัพย์นนั ้ ได้รบั แจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลำสิบห้ำวันนับแต่วนั ประกำศ
ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมมำตรำนี้ พนักงำนเจ้ำหน้ำทีห่ รือผูซ้ ง่ึ ปฏิบตั งิ ำนร่วมกับ
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ ้องแสดงบัตรประจำตัวซึง่ ออกโดยหน่ วยงำนที่ดำเนินกำรต่อบุคคล
ซึง่ เกีย่ วข้อง
ถ้ำ กำรปฏิบ ัติข องพนั ก งำนเจ้ำหน้ ำที่ห รือ ผู้ ซ่ึง ปฏิบ ัติง ำนร่ว มกับ พนั ก งำน
เจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำนี้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยใด ๆ เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมำยซึ่งอสังหำริมทรัพย์หรือผู้ทรงสิทธิอ่นื มีสทิ ธิได้รบั เงินค่ำทดแทน สำหรับ
ควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ จำกหน่วยงำนทีด่ ำเนินกำรนัน้
มำตรำ ๑๑ เมื่อพระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๘ มีผลใช้บงั คับแล้ว ให้หน่ วยงำน
ทีด่ ำเนินกำรมีอำนำจใช้ทด่ี นิ ดังต่อไปนี้ในกำรดำเนินกิจกำรขนส่งมวลชนของหน่ วยงำน
ทีด่ ำเนินกำรได้
(๑) ที่ ดิ น อัน เป็ นสำธำรณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ส ำหรับ พลเมื อ งใช้ ร่ ว มกั น
แต่ พ ลเมืองเลิก ใช้ป ระโยชน์ ในที่ดิน นัน้ หรือได้เปลี่ย นแปลงสภำพจำกกำรเป็ น ที่ดิน
สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และมิได้ตกเป็ นกรรมสิทธิของผู
์ ใ้ ด
(๒) ที่ ดิ น อัน เป็ นสำธำรณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ส ำหรับ พลเมื อ งใช้ ร่ ว มกั น
และพลเมือ งยังใช้ป ระโยชน์ ในที่ดิน นั น้ อยู่ แต่ ได้มีก ำรจัด ที่ดิน แปลงอื่น ให้พ ลเมือ ง
ใช้ร่วมกันแทน โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว
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(๓) ที่ ดิน อัน เป็ นสำธำรณสมบัติ ข องแผ่ น ดิน ที่ ส งวนหรือ หวงห้ ำ มไว้ เพื่ อ
สำธำรณประโยชน์หรือเพื่อจะให้ประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึง่ ทำงรำชกำรไม่ประสงค์
จะสงวน หรือหวงห้ำมไว้อกี ต่อไป
(๔) ทีด่ นิ อันเป็ นสำธำรณสมบัตขิ องแผ่นดินสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพำะหรือ ที่ดิน ที่ไ ด้ส งวนหรือ หวงห้ำ มไว้ต ำมควำมต้ อ งกำรของทำงรำชกำร
และคณะรัฐมนตรีได้ให้ควำมเห็นชอบแล้ว
(๕) ที่ ดิน อัน เป็ นสำธำรณสมบัติ ข องแผ่ น ดิ น ซึ่ ง เป็ นที่ ดิน รกร้ำ งว่ ำ งเปล่ ำ
หรือ ที่ ดิ น ซึ่ ง มี ผู้ เวนคื น หรือ ทอดทิ้ ง หรือ กลับ มำเป็ นข องแผ่ น ดิ น โดยประกำรอื่ น
ตำมประมวลกฎหมำยทีด่ นิ
(๖) ที่ดิน ขององค์ ก ำรของรัฐ บำลตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรจัด ตัง้ องค์ ก ำร
ของรัฐบำลหรือตำมกฎหมำยเฉพำะ และคณะรัฐมนตรีได้ให้ควำมเห็นชอบแล้ว
(๗) ที่วดั ที่ธรณี สงฆ์ หรือที่ศำสนสมบัติกลำง เมื่อมหำเถรสมำคมไม่ขดั ข้อง
และได้มกี ำรจ่ำยค่ำผำติกรรมแล้ว
มำตรำ ๑๒ ในกรณีที่ม คี วำมจำเป็ น ต้อ งเวนคืน อสัง หำริม ทรัพ ย์ ให้ถ ือ ว่ำ
พระรำชกฤษฎีก ำก ำหนดเขตที ่ด ิน ในบริเ วณที ่ที ่จ ะด ำเนิน กำรตำมมำตรำ ๘
เป็ น พระรำชกฤษฎีก ำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่ีจ ะเวนคืน ตำมกฎหมำยว่ำด้ว ย
กำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์
มำตรำ ๑๓ ในกรณีทไ่ี ม่มคี วำมจำเป็ นต้องเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ ให้พนักงำน
เจ้ำหน้ ำที่มีอำนำจทำควำมตกลงกับ เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย
ซึ่งอสัง หำริม ทรัพ ย์เ พื่อ กำหนดลัก ษณะภำระในอสัง หำริม ทรัพ ย์ต ำมควำมจำเป็ น
ของกำรดำเนินกำรและกำหนดเงินค่ำทดแทนภำระในอสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำว แต่จะตกลง
กำหนดเงินค่ำทดแทนเกินกว่ำเงินค่ำทดแทนที่คณะกรรมกำรตำมมำตรำ ๒๕ กำหนด
ไม่ได้
ในกรณีทม่ี กี ำรตกลงกำหนดลักษณะภำระในอสังหำริมทรัพย์และเงินค่ำทดแทน
กันได้ตำมวรรคหนึ่ง ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีจ่ ่ำยเงินค่ำทดแทนทัง้ หมดให้แก่เจ้ำของหรือ
ผูค้ รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยซึ่งอสังหำริมทรัพ ย์ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วนั ที่ทำ
สัญญำกำหนดภำระในอสังหำริมทรัพย์
มำตรำ ๑๔ ในกรณีทส่ี ำมำรถตกลงกำหนดลักษณะภำระในอสังหำริมทรัพย์ได้
แต่ไม่อำจตกลงกันได้ในเรื่องเงินค่ำทดแทน หำกเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วย
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กฎหมำยซึง่ อสังหำริมทรัพย์จะขอรับเงินค่ำทดแทนทีพ่ นักงำนเจ้ำหน้ำที่กำหนดไว้ตำม
มำตรำ ๑๓ ไปก่อ นโดยสงวนสิท ธิอุท ธรณ์ ต่ อรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๓๖ ก็ให้พ นัก งำน
เจ้ำหน้ ำที่ดำเนินกำรท ำสัญญำกำหนดลักษณะภำระในอสังหำริมทรัพย์โดยมีเงื่อนไข
ดังกล่ำว แล้วจ่ำยเงินค่ำทดแทนไปก่อนได้
มำตรำ ๑๕ ในกรณี ท่ีดิน ที่จ ะก ำหนดลัก ษณะภำระในอสังหำริ ม ทรัพ ย์ต ำม
มำตรำ ๑๓ มีห นังสือแสดงสิท ธิในที่ดิน ให้พ นัก งำนเจ้ำหน้ ำที่มีห นังสือแจ้งพนักงำน
เจ้ำหน้ำทีต่ ำมประมวลกฎหมำยทีด่ นิ ทรำบกำรทำสัญญำกำหนดภำระในอสังหำริมทรัพย์
และให้ดำเนินกำรจดทะเบียนเพื่อกำหนดลักษณะภำระในอสังหำริมทรัพย์ในหนังสือแสดง
สิทธิในทีด่ นิ ในกำรนี้ ให้ยกเว้นค่ำธรรมเนียมตำมประมวลกฎหมำยทีด่ นิ
เพื่อประโยชน์ในกำรจดทะเบียน ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมประมวลกฎหมำย
ทีด่ นิ มีอำนำจเรียกหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ ฉบับเจ้ำของทีด่ นิ จำกผูย้ ดึ ถือไว้ได้
มำตรำ ๑๖ ในกรณี ท่ีดิน ที่จะก ำหนดลัก ษณะภำระในอสังหำริม ทรัพ ย์ตำม
มำตรำ ๑๓ ไม่ มี ห นั ง สื อ แสดงสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น ให้ ห น่ วยงำนที่ ด ำเนิ น กำรแต่ ง ตั ้ง
คณะกรรมกำรขึ้น คณะหนึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ อ ำนวยกำรเขต หรือ นำยอ ำเภอหรือ
ปลัดอำเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้ำประจำกิง่ อำเภอ แล้วแต่กรณี แห่งท้องทีซ่ ง่ึ ทีด่ นิ ดังกล่ำวตัง้ อยู่
พนักงำนที่ดนิ อำเภอหรือพนักงำนที่ดนิ กิง่ อำเภอ ผู้ใหญ่ บ้ำนในท้องที่ซ่งึ ที่ดนิ ดังกล่ำว
ตัง้ อยู่ และผูแ้ ทนของหน่ วยงำนทีด่ ำเนินกำรเพื่อดำเนินกำรสอบสวนให้ทรำบถึงผูม้ สี ทิ ธิ
ในที่ดินดังกล่ำว เมื่อทรำบถึงผู้มีสทิ ธิในที่ดิน แล้วจึงให้ดำเนินกำรจ่ำยเงิน ค่ำทดแทน
ต่อไป
ในกำรสอบสวนเพื่อทรำบถึงผูม้ สี ทิ ธิในทีด่ นิ ตำมวรรคหนึ่ง ให้นำบทบัญญัตแิ ห่ง
ประมวลกฎหมำยทีด่ นิ เกีย่ วกับกำรรังวัดทีด่ นิ และกำรออกหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ มำใช้
บังคับโดยอนุโลม
มำตรำ ๑๗ เมื่อได้จดทะเบียนกำหนดลักษณะภำระในอสังหำริมทรัพย์แล้ว
ให้อสังหำริมทรัพย์นัน้ ตกอยู่ภำยใต้ภำระในอสังหำริมทรัพย์โดยไม่มกี ำหนดเวลำนับแต่
วันทีจ่ ดทะเบียนเป็ นต้นไป เว้นแต่จะได้จดทะเบียนกำหนดเวลำเป็ นอย่ำงอื่น
เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์จะทำกำรใด ๆ อันจะเป็ นเหตุให้กำรใช้ประโยชน์ของรัฐ
ตำมภำระในอสังหำริมทรัพย์ลดลงหรือเสื่อมควำมสะดวกไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญำต
เป็ นหนังสือจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และในกำรอนุ ญำตนัน้ พนักงำนเจ้ำหน้ำทีจ่ ะกำหนด
เงื่อนไขอย่ำงใดด้วยหรือไม่กไ็ ด้
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กำรจำหน่ ำยหรือแบ่งแยกอสังหำริมทรัพย์ทต่ี กอยู่ภำยใต้ภำระในอสังหำริมทรัพย์
ไม่เป็ นเหตุให้ภำระในอสังหำริมทรัพย์นนั ้ สิน้ สุดลง
มำตรำ ๑๘ ภำระในอสังหำริมทรัพย์ซ่ึงได้จดทะเบียนไว้แล้ว หำกมิได้ใช้ตำม
วัตถุ ประสงค์ภำยในสิบปี เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์มสี ทิ ธิขอให้จดทะเบียนเลิกภำระใน
อสังหำริมทรัพย์นนั ้ ได้
หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขกำรขอให้จดทะเบียนเลิกภำระในอสังหำริมทรัพย์
และกำรเรีย กคืน ค่ ำ ทดแทนจำกเจ้ ำ ของอสัง หำริม ทรัพ ย์ ใ ห้ เป็ นไปตำมที่ ก ำหนด
ในกฎกระทรวง
ให้ น ำบทบัญ ญั ติ ม ำตรำ ๑๕ มำใช้ บ ัง คับ กับ กำรจดทะเบี ย นเลิก ภำระใน
อสังหำริมทรัพย์โดยอนุโลม
หมวด ๒
กำรเข้ำใช้อสังหำริมทรัพย์ในกรณีมคี วำมจำเป็ นและเร่งด่วน
มำตรำ ๑๙ ในกรณีทห่ี น่วยงำนทีด่ ำเนินกำรเห็นว่ำในกำรดำเนินกิจกำรขนส่งมวลชน
ทีไ่ ด้มกี ำรตรำพระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๘ แล้ว หำกเนิ่นช้ำไปจะเป็ นอุปสรรคอย่ำงมำก
ต่ อ กำรด ำเนิ นกิจกำรดังกล่ ำว ให้ คณะรัฐมนตรีมีอ ำนำจประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ
กำหนดให้กำรเข้ำใช้อสังหำริมทรัพย์นนั ้ เป็ นกรณีทม่ี คี วำมจำเป็ นและเร่งด่วนได้
เมื่อ ได้มีป ระกำศตำมวรรคหนึ่ งแล้ว ให้พ นั ก งำนเจ้ำ หน้ ำ ที่มีอ ำนำจเข้ำ ใช้
อสัง หำริม ทรัพ ย์ ไ ด้แ ต่ ต้ อ งมีห นั ง สือ แจ้ง ให้ เจ้ำ ของหรือ ผู้ ค รอบครองโดยชอบด้ ว ย
กฎหมำยซึ่ง อสัง หำริม ทรัพ ย์นั น้ ทรำบล่ ว งหน้ ำ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ หกสิบ วัน และพนั ก งำน
เจ้ำหน้ำทีต่ ้องจัดให้มกี ำรจ่ำยหรือวำงเงินค่ำทดแทนทีก่ ำหนดก่อน และให้นำบทบัญญัติ
มำตรำ ๒๒ มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
ให้นำบทบัญญัตมิ ำตรำ ๑๐ วรรคสี่ วรรคห้ำ และวรรคหก มำใช้บงั คับกับกำร
ดำเนินกำรของพนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ ำมมำตรำนี้ดว้ ยโดยอนุโลม
หมวด ๓
กำรกำหนดภำระในอสังหำริมทรัพย์
มำตรำ ๒๐ ในกรณี ท่ที รำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ กำรกำหนดลักษณะภำระใน
อสังหำริม ทรัพ ย์ท่ีจำเป็ น สำหรับ กิจกำรขนส่งมวลชนแล้ว แต่ พ นัก งำนเจ้ำหน้ ำที่และ
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เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยซึง่ อสังหำริมทรัพย์ไม่อำจตกลงกันได้ใน
เรื่องกำรกำหนดลักษณะภำระในอสังหำริมทรัพย์หรือในเรื่องเงินค่ำทดแทน ซึง่ มิ ใช่กรณี
ตำมมำตรำ ๑๔ ให้ตรำพระรำชบัญญัตกิ ำหนดภำระในอสังหำริม ทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่ง
มวลชน โดยให้ ร ะบุ ท่ี ดิ น หรื อ อสั ง หำริ ม ทรัพ ย์ อ่ื น ที่ ต้ อ งตกอยู่ ภ ำยใต้ ภ ำระใน
อสังหำริมทรัพย์ และลักษณะของภำระในอสังหำริมทรัพย์ พร้อมทัง้ รำยชื่อเจ้ำของหรือ
ผูค้ รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยซึง่ อสังหำริมทรัพย์
ให้มีแ ผนที่ห รือ แผนผังแสดงเขตที่ดิน หรือ อสังหำริม ทรัพ ย์อ่ืน ที่ต้ อ งตกอยู่
ภำยใต้ภำระในอสังหำริมทรัพย์ ตำแหน่ ง ระดับ เนื้อที่ และบริเวณที่ต้องใช้เพื่อกิจกำร
ขนส่งมวลชนอย่ ำ งชัด เจนไว้ท้ำยพระรำชบัญ ญัติต ำมวรรคหนึ่ ง และให้ถือ ว่ำ แผนที่
หรือแผนผังเป็ นส่วนหนึ่งแห่งพระรำชบัญญัตนิ นั ้
เขตทีด่ นิ นัน้ ต้องปั กหลักหมำยเขตไว้โดยชัดเจนก่อนทีจ่ ะออกพระรำชบัญญัติ
มำตรำ ๒๑ ให้ทด่ี นิ หรืออสังหำริมทรัพย์อ่นื ในเขตตำมแผนทีห่ รือแผนผังท้ำย
พระรำชบัญญัตกิ ำหนดภำระในอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชนตำมมำตรำ ๒๐
ตกอยู่ภ ำยใต้ภ ำระในอสัง หำริม ทรัพ ย์นับ แต่ ว นั ที่พ ระรำชบัญ ญัต ิด งั กล่ำ วใช้บ ัง คับ
แต่ หน่ วยงำนทีด่ ำเนินกำรจะมีสทิ ธิเข้ำใช้ทด่ี นิ หรืออสังหำริมทรัพย์อ่นื นัน้ ได้ ก็ต่อเมื่อได้
จ่ำยหรือวำงเงินค่ำทดแทนตำมทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระรำชบัญญัตนิ ้แี ล้ว
เพื่ อ เป็ นหลั ก ฐำนทำงทะเบี ย น ให้ จ ดทะเบี ย นก ำห นดลัก ษณะภำระใน
อสังหำริมทรัพย์ตำมพระรำชบัญญัติกำหนดภำระในอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่ง
มวลชนตำมมำตรำ ๒๐ และให้นำบทบัญญัตมิ ำตรำ ๑๕ และมำตรำ ๑๖ มำใช้บงั คับกับ
กำรจดทะเบียนกำหนดลักษณะภำระในอสังหำริมทรัพย์ตำมมำตรำนี้ดว้ ยโดยอนุโลม
ให้นำมำตรำ ๑๗ มำใช้บงั คับกับกำรกำหนดภำระในอสังหำริมทรัพย์ตำมมำตรำนี้
มำตรำ ๒๒ เมื่อพระรำชบัญญัติกำหนดภำระในอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำร
ขนส่งมวลชนตำมมำตรำ ๒๐ มีผลใช้บงั คับแล้ว ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีม่ หี นังสือแจ้งให้ผมู้ ี
สิทธิได้รบั เงินค่ำทดแทนตำมมำตรำ ๒๖ มำรับเงินค่ำทดแทนตำมทีค่ ณะกรรมกำรตำม
มำตรำ ๒๕ กำหนด ทัง้ นี้ ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ซึง่ ต้องไม่เกินเก้ำสิบวันนับแต่วนั ที่
พระรำชบัญญัตกิ ำหนดภำระในอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชนฉบับนัน้ ใช้บงั คับ
ในกรณี ท่ีผู้ มีสิท ธิไ ด้ ร ับ เงิน ค่ ำ ทดแทนผู้ ใ ดไม่ ม ำรับ เงิน ค่ ำ ทดแทนภำยใน
ระยะเวลำที่กำหนดหรือ ในกรณีที่ ไ ม่อ ำจจ่ำ ยเงิน ค่ำ ทดแทนให้แ ก่ผู้ ม ีส ทิ ธิไ ด้ร บั เงิน
ค่ำ ทดแทนรำยใดได้เพรำะมีปัญ หำเกี่ยวกับกรรมสิทธิห์ รือสิทธิอ่นื ในอสังหำริมทรัพ ย์
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ที่ ต้ อ งก ำหนดภำระอสัง หำริม ทรัพ ย์ ให้ พ นั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ว ำงเงิน ค่ ำ ทดแทนไว้
ตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดตำมมำตรำ ๒๔ โดยพลัน
มำตรำ ๒๓ ในกรณี ท่มี ีกำรจำนอง บุริมสิทธิ หรือทรัพ ยสิทธิอย่ำงอื่นเหนื อ
อสังหำริมทรัพย์ทต่ี กอยู่ภำยใต้ภำระในอสังหำริมทรัพย์ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีม่ หี นังสือ
แจ้งให้ผู้รบั จำนอง ผู้ทรงบุรมิ สิทธิ หรือผู้รบั ประโยชน์ จำกทรัพยสิทธิดงั กล่ำวมำขอรับ
ชำระหนี้ หรือรับชดใช้จำกเงินค่ำทดแทนสำหรับอสังหำริมทรัพย์นนั ้ ภำยในหกสิบวันนับแต่
วัน ที่ได้รบั แจ้ง และในระหว่ำงนัน้ ยังมิให้พ นักงำนเจ้ำหน้ ำที่จ่ำยเงินค่ ำทดแทนให้แ ก่
เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยซึง่ อสังหำริมทรัพย์ แต่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
จะจ่ำยเงินให้แก่ผรู้ บั จำนอง ผูท้ รงบุรมิ สิทธิ หรือผูร้ บั ประโยชน์จำกทรัพยสิทธิดงั กล่ำวได้
ก็ต่อเมื่อคู่กรณีตกลงกันได้แล้ว ถ้ำยังมีปัญหำโต้แย้งกันอยู่ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีว่ ำงเงิน
ค่ำทดแทนไว้ตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดตำมมำตรำ ๒๔ โดยพลัน
ให้ น ำบทบัญ ญั ติม ำตรำ ๑๐ วรรคสี่ มำใช้บ ัง คับ กับ กำรแจ้ง ของพนั ก งำน
เจ้ำหน้ำทีต่ ำมวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม
มำตรำ ๒๔ ในกรณีทจ่ี ะต้องมีกำรวำงเงินค่ำทดแทน ให้กระทำโดยกำรนำเงิน
ไปวำงต่อศำลหรือสำนักงำนวำงทรัพย์ หรือฝำกไว้กบั ธนำคำรซึ่งเป็ นรัฐวิสำหกิจในชื่อ
ของผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่ำทดแทนโดยแยกฝำกเป็ นบัญชีเฉพำะรำย และถ้ำมีดอกเบีย้ หรือ
ดอกผลใดเกิดขึน้ เนื่องจำกเงินนัน้ ให้ตกเป็ นสิทธิแก่ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่ำทดแทนนัน้ ด้วย
เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำทีน่ ำเงินค่ำทดแทนไปวำงตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้พนักงำน
เจ้ำหน้ ำที่มีห นังสือแจ้งให้ผู้มีสทิ ธิได้รบั เงิน ค่ำทดแทนนัน้ ทรำบโดยพลัน โดยส่งทำง
ไปรษณียต์ อบรับ
หลักเกณฑ์และวิธกี ำรนำเงินค่ำทดแทนไปวำงต่อศำลหรือสำนักงำนวำงทรัพย์
หรือฝำกไว้กบั ธนำคำรซึ่งเป็ นรัฐวิสำหกิจ และวิธกี ำรร้องขอรับเงินค่ำทดแทนดังกล่ำว
ให้เป็ นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๔
เงินค่ำทดแทน
มำตรำ ๒๕ ภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ทีพ่ ระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๘ ใช้บงั คับ
หรือ ภำยในสำมสิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ที่พ ระรำชบัญ ญั ติก ำหนดภำระในอสัง หำริม ทรัพ ย์
เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชนใช้บงั คับในกรณีท่มี ีกำรใช้บงั คับพระรำชบัญญัติกำหนดภำระ
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ในอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชนตำมมำตรำ ๒๐ โดยไม่มกี ำรตรำพระรำชกฤษฎีกำ
ตำม ม ำต รำ ๘ ให้ ร ั ฐ ม นต รี ผู้ ร ั ก ษ ำกำรต ำม พ ระรำ ชกฤ ษ ฎี ก ำห รื อ รั ฐ ม นต รี
ผู้ร ัก ษำกำรตำมพระรำชบัญ ญั ติ แล้ว แต่ ก รณี แต่ ง ตัง้ คณะกรรมกำรขึ้น คณะหนึ่ ง
ประกอบด้วยผูแ้ ทนของหน่ วยงำนทีด่ ำเนินกำรหนึ่งคน ผูแ้ ทนกระทรวงกำรคลังหนึ่งคน
ผูแ้ ทนกรมทีด่ นิ หนึ่งคน ผูแ้ ทนสภำท้องถิ่นทีเ่ กีย่ วข้องแห่งละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่ง รัฐ มนตรีแ ต่ ง ตัง้ อีก ไม่ เกิน สำมคน ซึ่ ง ต้ อ งเป็ นผู้ มีค วำมรู้ค วำมช ำนำญเกี่ย วกับ
วิศวกรรมศำสตร์ ธรณีวทิ ยำ หรือมีควำมรูค้ วำมชำนำญในกำรประเมินรำคำอสังหำริมทรัพย์
เพื่อทำหน้ำทีก่ ำหนดจำนวนเงินค่ำทดแทน
มำตรำ ๒๖ เงินค่ำทดแทนนัน้ ให้กำหนดให้แก่
(๑) เจ้ำของกรรมสิทธิที์ ด่ นิ หรือผูค้ รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยซึง่ ทีด่ นิ ทีย่ งั
ไม่มเี อกสำรแสดงกรรมสิทธิอั์ นต้องตกอยู่ภำยใต้ภำระในอสังหำริมทรัพย์
(๒) เจ้ำของโรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นทีม่ อี ยู่ในทีด่ นิ ในวันทีพ่ ระรำชกฤษฎีกำ
ตำมมำตรำ ๘ มีผ ลใช้ บ ัง คับ หรือ ได้ ป ลู ก สร้ำ งขึ้น ภำยหลัง โดยได้ ร ับ อนุ ญ ำตจำก
หน่ วยงำนที่ดำเนินกำรหำกโรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้ำงนัน้ ต้องถูกรื้อถอนไป เนื่องจำก
ตกอยู่ภำยใต้ภำระในอสังหำริมทรัพย์
(๓) บุ ค คลผู้ เ สี ย สิท ธิ ใ นกำรใช้ อ สัง หำริม ทรัพ ย์ ท่ี ต กอยู่ ภ ำยใต้ ภ ำระใน
อสัง หำริม ทรัพ ย์ ในกรณี ท่ีบุ ค คลเช่ น ว่ ำ นั น้ ได้จ่ ำ ยค่ ำ ใช้สิท ธิด ัง กล่ ำ วให้ แ ก่ เจ้ำ ของ
อสังหำริมทรัพย์ทต่ี ้องตกอยู่ภำยใต้ภำระในอสังหำริมทรัพย์นนั ้ แล้ว
(๔) ผู้เช่ำที่ดนิ โรงเรือน หรือสิง่ ปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นในที่ดนิ ที่ต้องตกอยู่ภำยใต้
ภำระในอสังหำริมทรัพย์ ทัง้ นี้ กำรเช่ำนัน้ ต้องมีหลักฐำนเป็ นหนังสือ ซึ่งได้ทำไว้ก่อน
วัน ที่พ ระรำชกฤษฎีก ำตำมมำตรำ ๘ มีผ ลใช้บ ังคับ หรือ ได้ท ำขึ้น ภำยหลังโดยได้รบั
อนุ ญำตจำกหน่ วยงำนที่ดำเนินกำร และกำรเช่ำนัน้ ยังมิได้ระงับไปในวันที่หน่ วยงำนที่
ดำเนิ น กำรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ ำที่ได้เข้ำใช้ท่ีดิน โรงเรือ น หรือ สิง่ ปลูก สร้ำงดังกล่ำว
แต่เงินค่ำทดแทนในกำรเช่ำนี้พงึ กำหนดให้เฉพำะทีผ่ เู้ ช่ำได้เสียหำยจริงโดยเหตุทเ่ี สียสิทธิ
กำรใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ โรงเรือน สิง่ ปลูกสร้ำงอย่ำงอื่น หรือต้องออกจำกทีด่ นิ โรงเรือน
สิง่ ปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นก่อนสัญญำเช่ำระงับ
(๕) เจ้ำของต้นไม้ยนื ต้นทีข่ น้ึ อยู่ในทีด่ นิ ในวันทีพ่ ระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๘
มีผลใช้บงั คับ หำกต้นไม้ยนื ต้นนัน้ ต้องถู กตัดฟั นออกไปเนื่องจำกทีด่ ินต้องตกอยู่ภำยใต้
ภำระในอสังหำริมทรัพย์
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(๖) องค์กำรของรัฐตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตัง้ องค์กำรของรัฐบำล หรือตำม
กฎหมำยเฉพำะในกรณี ท่ี ก ำรด ำเนิ น กิจ กำรขององค์ ก ำรของรัฐ บำลนั น้ ได้ ร ับ กำร
กระทบกระเทือน
มำตรำ ๒๗ ในกรณีทก่ี ำรเข้ำใช้อสังหำริมทรัพย์ก่อให้เกิดภำระแก่เจ้ำของหรือ
ผูค้ รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยน้อยจนถือได้ว่ำไม่ทำให้กำรใช้สอยอสังหำริมทรัพย์
นัน้ ของเจ้ำของหรือผูค้ รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยต้องลดน้อยลง ไม่ต้องจ่ำยเงิน
ค่ำทดแทนให้
หลักเกณฑ์กำรวินิจฉัยว่ำภำระที่เกิด ขึน้ แก่อสังหำริมทรัพย์นัน้ ถือว่ำไม่ทำให้
กำรใช้สอยอสังหำริมทรัพย์นนั ้ ต้องลดน้อยลง ให้เป็ นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
มำตรำ ๒๘ ในกรณีทก่ี ำรเข้ำใช้อสังหำริมทรัพย์จะมีผลทำให้เจ้ำของกรรมสิทธิ ์
ที่ดินหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยซึ่งที่ดนิ ที่ยงั ไม่มเี อกสำรแสดงกรรมสิทธิ ์
หรือเจ้ำของอสังหำริมทรัพ ย์อ่นื ที่จะต้องตกอยู่ภำยใต้ภำระในอสังหำริมทรัพย์ไม่อำจใช้
สอยอสังหำริมทรัพย์นนั ้ ได้ตำมปกติ เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองอำจร้องขอต่อหน่ วยงำนที่
ดำเนิ น กำรให้จดั ซื้อหรือ เวนคืน อสัง หำริม ทรัพ ย์นัน้ ตำมกฎหมำยว่ ำด้วยกำรเวนคืน
อสังหำริมทรัพย์
เพื่อประโยชน์ ในกำรวินิจฉัยเบื้องต้นของหน่ วยงำนที่ดำเนินกำร หลักเกณฑ์
กำรวินิจฉัยว่ำภำระทีเ่ กิดแก่อสังหำริมทรัพย์ลกั ษณะใดทีอ่ ำจถือได้ว่ำทำให้ไม่อำจใช้สอย
อสังหำริมทรัพย์ได้ตำมปกติให้เป็ นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ท่หี น่ วยงำนที่ดำเนินกำรไม่ยอมจัดซื้อหรือเวนคืนตำมคำร้องขอของ
บุคคลตำมวรรคหนึ่ง บุคคลดังกล่ำวมีสทิ ธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผรู้ กั ษำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำ
ตำมมำตรำ ๘ หรือรัฐมนตรีผรู้ กั ษำกำรตำมพระรำชบัญญัติกำหนดภำระในอสังหำริมทรัพย์
เพื่ อ กิ จ กำรขนส่ ง มวลชนตำมมำตรำ ๒๐ ภำยในหกสิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ ไ ด้ ร ับ แจ้ ง
เป็ น หนังสือจำกหน่ วยงำนที่ดำเนิน กำร ทัง้ นี้ ให้รฐั มนตรีวินิจ ฉัย อุท ธรณ์ ให้เสร็จสิ้น
ภำยในหนึ่งร้อยยี่สบิ วันนับแต่ วนั ที่ได้รบั คำอุทธรณ์ มิฉะนัน้ ให้ถือว่ำรัฐมนตรีวนิ ิจฉัย
ให้จดั ซือ้ หรือเวนคืนตำมคำร้องขอในวรรคหนึ่ง
คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็ นทีส่ ดุ
มำตรำ ๒๙ หลักเกณฑ์แ ละวิธีก ำรกำหนดจ ำนวนเงิน ค่ำทดแทนให้เป็ น ไป
ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง ทัง้ นี้ ให้คำนึ งถึงลักษณะ และควำมมำกหรือน้ อยของ
ข้อจำกัดสิทธิอนั เป็ นภำระในอสังหำริมทรัพย์อนั พึงมีขน้ึ แก่อสังหำริมทรัพย์นนั ้ ด้วย
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มำตรำ ๓๐ ภำยใต้บ ังคับ มำตรำ ๒๙ เพื่อให้เกิดควำมเป็ น ธรรมแก่ผู้มี สทิ ธิ
ได้รบั เงินค่ำทดแทนและประโยชน์สำธำรณะ ให้คณะกรรมกำรตำมมำตรำ ๒๕ กำหนด
จำนวนเงินค่ำทดแทนโดยคำนึงถึง
(๑) รำคำของอสังหำริมทรัพย์ ณ วันที่คณะกรรมกำรตำมมำตรำ ๒๕ กำหนด
เงินค่ำทดแทน
(๒) ขนำด ทีต่ งั ้ สภำพและลักษณะกำรใช้ประโยชน์ในอสังหำริมทรัพย์ทเ่ี จ้ำของ
หรือผูค้ รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยอำจมีได้
(๓) สภำพกำรใช้ทด่ี นิ ในบริเวณใกล้เคียงกับทีด่ นิ นัน้
(๔) สภำพและลักษณะของภำระอันพึงมีขนึ้ แก่อสังหำริมทรัพ ย์นัน้ เนื่องจำก
กำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของกำรเข้ำใช้อสังหำริมทรัพย์
(๕) ผลประโยชน์ หรือควำมเสียหำยที่เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมำยซึ่งอสังหำริมทรัพย์ได้รบั จำกกำรดำเนิน กำรตำมวัตถุประสงค์ของกำรเข้ำใช้
อสังหำริมทรัพย์ในขณะนัน้
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ตำม (๒) หรือ (๓) ให้ถือข้อเท็จจริงตำมที่
เป็ น อยู่ในวันที่พ ระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๘ ใช้บงั คับ หรือในวันที่พ ระรำชบัญ ญัติ
กำหนดภำระในอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชนใช้บงั คับในกรณีทม่ี กี ำรใช้บงั คับ
พระรำชบัญญัตกิ ำหนดภำระในอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชนตำมมำตรำ ๒๐
โดยไม่มกี ำรตรำพระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๘ แล้วแต่กรณี
ถ้ำกำรงำนหรือกิจกำรอย่ำงใดที่ทำไปในกำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของ
กำรเข้ำใช้อสังหำริมทรัพย์ใดทำให้อสังหำริมทรัพย์นัน้ มีรำคำสูงขึน้ คณะกรรมกำรตำม
มำตรำ ๒๕ จะลดหย่อนหรือยกเว้นไม่กำหนดเงินค่ำทดแทนแก่อสังหำริมทรัพย์นนั ้ ก็ได้
แต่ไม่ให้ถอื ว่ำรำคำอสังหำริมทรัพย์ทท่ี วีขน้ึ นัน้ สูงไปกว่ำจำนวนเงินค่ำทดแทนเพื่อจะให้
เจ้ำของ หรือผูค้ รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยกลับต้องใช้เงินให้อกี แต่ถ้ำกำรดังกล่ำว
ทำให้อสังหำริมทรัพย์นนั ้ รำคำลดลง ให้กำหนดเงินค่ำทดแทนโดยคำนึงถึงรำคำทีล่ ดลง
ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรดังกล่ำวต้องให้เหตุผลแห่งกำรนัน้ ด้วย
มำตรำ ๓๑ กำรกำหนดเงินค่ำทดแทนสำหรับโรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้ำงอย่ำงอื่น
ทีม่ อี ยู่ในทีด่ นิ นัน้ ในวันทีพ่ ระรำชกฤษฎีกำใช้บงั คับทีต่ อ้ งถูกรือ้ ถอนไปเนื่องจำกทีด่ นิ อัน
เป็ นที่ตงั ้ ของโรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสร้ำงนัน้ ตกอยู่ภำยใต้ภำระในอสังหำริมทรัพย์ ให้นำ
หลักเกณฑ์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
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มำตรำ ๓๒ ในกรณีทร่ี ฐั มนตรีผรู้ กั ษำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๘
หรือรัฐมนตรีผรู้ กั ษำกำรตำมพระรำชบัญญัตกิ ำหนดภำระในอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำร
ขนส่งมวลชนตำมมำตรำ ๒๐ แล้วแต่กรณี เห็นว่ำเงินค่ำทดแทนทีไ่ ด้กำหนด หรือได้จ่ำย
ไปแล้วทัง้ หมด หรือบำงส่วนไม่เ ป็ นธรรมแก่บุ คคลตำมมำตรำ ๒๖ เนื่ องจำกปรำกฏ
ภำยหลังว่ำ ข้อเท็จจริงที่ใช้ในกำรกำหนดเงินค่ำทดแทนนัน้ คลำดเคลื่อน รัฐมนตรีโดย
อนุ มตั ขิ องคณะรัฐมนตรีมอี ำนำจสังให้
่ คณะกรรมกำรตำมมำตรำ ๒๕ หรือคณะกรรมกำร
ที่แ ต่ ง ตัง้ ขึ้น ใหม่ ต ำมหลัก เกณฑ์ ในมำตรำ ๒๕ แก้ไ ขจ ำนวนเงิน ค่ ำ ทดแทนกำรใช้
ประโยชน์ในอสังหำริมทรัพย์เสียใหม่ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีค่ ณะรัฐมนตรีอนุมตั ไิ ด้
และให้ถือว่ำจำนวนเงินค่ำทดแทนที่แก้ไขแล้วเป็ นจำนวนเงินค่ำทดแทนที่กำหนดใหม่
แทนจำนวนค่ำทดแทนเดิม
ให้พ นั ก งำนเจ้ำหน้ ำที่มีห นัง สือ ภำยในหนึ่ งร้อ ยยี่สิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ก ำหนด
จำนวนเงิน ค่ ำทดแทนใหม่ แจ้งให้ผู้มีสิท ธิม ำรับ ค่ ำ ทดแทนส่วนที่เพิ่ม ขึ้น และให้น ำ
มำตรำ ๒๒ วรรคสอง และมำตรำ ๓๔ มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
ถ้ำกำรสังให้
่ แก้ไขตำมวรรคหนึ่ง มีผลเป็ นคุณแก่บุคคลตำมมำตรำ ๒๖ บุคคลใด
มำครัง้ หนึ่งแล้ว จะสังให้
่ แก้ไขเพื่อบุคคลนัน้ อีกไม่ได้
มำตรำ ๓๓ ในกรณี ท่รี ฐั มนตรีผู้รกั ษำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำที่ออกตำม
มำตรำ ๘ หรือรัฐมนตรีผรู้ กั ษำกำรตำมพระรำชบัญญัติกำหนดภำระในอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชนตำมมำตรำ ๒๐ เห็นว่ำ จำนวนเงินค่ำทดแทนที่จะให้แก่บุคคล
ตำมมำตรำ ๒๖ ซึ่งคณะกรรมกำรตำมมำตรำ ๒๕ ได้กำหนดไว้นัน้ สูง เกินไป โดยมิได้
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ตำมมำตรำ ๒๙ หรือมำตรำ ๓๐ ให้รฐั มนตรีดงั กล่ำวมีอำนำจ
ดังต่อไปนี้
(๑) สังให้
่ คณะกรรมกำรดังกล่ำวพิจำรณำทบทวนกำรกำหนดจำนวนเงินค่ำทดแทน
เช่นว่ำนัน้ ใหม่ หรือ
(๒) แต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดใหม่ตำมหลักเกณฑ์ในมำตรำ ๒๕ ให้ปฏิบตั หิ น้ำที่
แทนคณะกรรมกำรชุดเดิม
มำตรำ ๓๔ ในกรณี ท่ี พ นั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ จ่ ำ ยเงิน ค่ ำ ทดแทนล่ ำ ช้ ำ กว่ ำ
กำหนดเวลำตำมมำตรำ ๑๓ หรือวำงเงินค่ำทดแทนล่ำช้ำกว่ำกำหนดเวลำตำมมำตรำ ๒๒
ให้ผู้มีสทิ ธิได้รบั ค่ำทดแทนได้รบั ดอกเบี้ยในอัตรำสูงสุดของดอกเบี้ยเงิน ฝำกประเภท
ฝำกประจำของธนำคำรออมสินในจำนวนเงินดังกล่ำวนับแต่ วนั ที่พ้น กำหนดเวลำกำร
จ่ำยเงินค่ำทดแทน หรือวำงเงินค่ำทดแทน

๕๓๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

มำตรำ ๓๕ กำรร้องขอรับเงินค่ำทดแทนทีว่ ำงไว้ตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี ให้รอ้ งขอ
ภำยในสิบปี นบั แต่วนั ทีม่ กี ำรวำงเงิน ถ้ำไม่รอ้ งขอภำยในกำหนดเวลำเช่นว่ำนัน้ ให้เงินนัน้
ตกเป็ นของแผ่นดิน
หมวด ๕
กำรอุทธรณ์และกำรฟ้ องคดีต่อศำล
มำตรำ ๓๖ ผู้ม ีส ทิ ธิได้ร บั เงิน ค่ำ ทดแทนตำมมำตรำ ๒๖ ผู้ใ ดไม่พ อใจเงิน
ค่ำทดแทนทีไ่ ด้รบั หรือจะได้รบั มีสทิ ธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผรู้ กั ษำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำ
ตำมมำตรำ ๘ หรือรัฐมนตรีผรู้ กั ษำกำรตำมพระรำชบัญญัตกิ ำหนดภำระในอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชนตำมมำตรำ ๒๐ ภำยในหกสิบวันนับ แต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจำก
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีใ่ ห้ไปรับเงินค่ำทดแทนดังกล่ำว
ในกำรพิจำรณำอุท ธรณ์ ต ำมวรรคหนึ่ง ให้รฐั มนตรีแต่ งตัง้ คณะกรรมกำรขึ้น
คณะหนึ่ ง ประกอบด้ ว ยประธำนกรรมกำร ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท ำงกฎหมำยหนึ่ ง ค น
ผู้ทรงคุณวุฒิทำงวิศวกรรมศำสตร์ห นึ่งคนและผู้มีควำมรู้ควำมชำนำญในกำรประเมิน
รำคำอสัง หำริม ทรัพ ย์ส ำมคน ซึ่ง ในสำมคนนี้ ต ้อ งแต่ ง ตัง้ จำกภำคเอกชนหนึ่ ง คน
เป็ น ผู้พจิ ำรณำเสนอควำมเห็นต่อรัฐมนตรี ทัง้ นี้ ให้รฐั มนตรีวนิ ิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิน้
ภำยในหกสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำอุทธรณ์
มำตรำ ๓๗ ในกรณี ท่ีผู้มีสิท ธิได้ร ับ เงิน ค่ ำทดแทนไม่ พ อใจค ำวินิ จ ฉัย ของ
รัฐมนตรีผู้รกั ษำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำหรือรัฐมนตรีผรู้ กั ษำกำรตำมพระรำชบัญญัติ
ตำมมำตรำ ๓๖ หรือในกรณีทร่ี ฐั มนตรีมไิ ด้วนิ ิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิน้ ภำยในกำหนดเวลำ
ตำมมำตรำ ๓๖ วรรคสอง ให้มสี ทิ ธิฟ้องคดีต่อศำลได้ภำยในสองปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง
คำวิน ิจ ฉัย ของรัฐมนตรี หรือ นับ แต่ว นั ทีพ่ น้ ก ำหนดเวลำตำมมำตรำ ๓๖ วรรคสอง
แล้วแต่กรณี
กำรอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๓๖ วรรคหนึ่ง หรือฟ้ องคดีต่อศำลตำมวรรคหนึ่ง
ไม่ กระทบกระเทือนกำรครอบครองหรือใช้อสังหำริม ทรัพ ย์ หรือกำรดำเนิ นกำรใด ๆ
ของหน่วยงำนทีด่ ำเนินกำร หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ในกรณี ท่รี ฐั มนตรีหรือศำลวินิจฉัยให้ชำระเงินค่ำทดแทนเพิ่มขึ้น ให้ผู้มีสทิ ธิ
ได้รบั เงินค่ำทดแทนได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตรำสูงสุดของดอกเบีย้ เงินฝำกประเภทฝำกประจำ
ของธนำคำรออมสินในจำนวนเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ นับแต่วนั ทีต่ ้องมีกำรจ่ำยเงินค่ำทดแทน
หรือวำงเงินค่ำทดแทนนัน้
๕๓๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

หมวด ๖
กำรดูแลรักษำระบบขนส่งมวลชน
มำตรำ ๓๘ ในเขตดำเนินกำรระบบขนส่งมวลชนไม่ว่ำบน เหนือ หรือใต้พน้ื ดิน
หรือพื้นน้ ำ ห้ำมมิให้ผใู้ ดปลูกสร้ำงอำคำร โรงเรือน ต้นไม้ หรือสิง่ อื่น ใด ติดตัง้ สิง่ ใด ขุด
หรือเจำะพืน้ ดิน ถมดิน ทิง้ สิง่ ของ หรือกระทำด้วยประกำรใด ๆ ทีอ่ ำจทำให้เกิดอันตรำย
หรือเป็ นอุปสรรคแก่ระบบขนส่งมวลชน เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญำตเป็ นหนังสือจำกพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ และในกำรอนุญำตนัน้ พนักงำนเจ้ำหน้ำทีจ่ ะกำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดด้วยหรือไม่กไ็ ด้
ถ้ำ มีก ำรฝ่ ำฝื น ให้พ นั ก งำนเจ้ ำหน้ ำ ที่มีอ ำนำจสัง่ ให้ผู้ ฝ่ ำฝื น รื้อ ถอน ขนย้ำ ย ตัด ฟั น
ทำลำย หรือกระทำกำรใด ๆ ได้ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ถ้ำผูน้ นั ้ ไม่ปฏิบตั ติ ำมหรือใน
กรณีท่หี ำตัวผู้ฝ่ำฝื นไม่ได้ เมื่อได้ประกำศคำสังไว้
่ ณ บริเวณนัน้ และ ณ สำนักงำนเขต
หรือที่ว่ำกำรอำเภอหรือกิง่ อำเภอ ทีท่ ำกำรกำนันและที่ทำกำรผูใ้ หญ่บ้ำนแห่งท้องที่นัน้
เป็ นเวลำอันสมควรแล้ว และไม่มกี ำรปฏิบตั ติ ำมคำสังนั
่ น้ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีม่ อี ำนำจ
รื้อถอน ขนย้ำย ตัดฟั น ทำลำย หรือกระท ำกำรใด ๆ ได้ตำมควรแก่กรณี โดยผู้ใดจะ
เรียกร้องค่ำเสียหำยมิได้ และผูฝ้ ่ ำฝืนต้องเป็ นผูเ้ สียค่ำใช้จ่ำยในกำรนัน้ ด้วย
ในกรณี ท่มี กี ำรฝ่ ำฝื นตำมวรรคหนึ่งและเป็ นกรณี จำเป็ นต้องป้ องกันอันตรำย
เป็ นกำรด่วน ซึง่ กำรสังหรื
่ อประกำศให้ผฝู้ ่ ำฝื นปฏิบตั กิ ่อนอำจทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่
ระบบขนส่งมวลชน พนักงำนเจ้ำหน้ ำที่มีอำนำจรื้อถอน ขนย้ำย ตัดฟั น ทำลำย หรือ
กระทำกำรใด ๆ ได้ตำมควรแก่กรณีโดยไม่ต้องสังหรื
่ อประกำศก่อน ทัง้ นี้ หำกพนักงำน
เจ้ำหน้ำทีไ่ ด้ดำเนินกำรตำมสมควรแก่เหตุ ผู้ใดจะเรียกร้องค่ำเสียหำยมิได้ และผู้ฝ่ำฝื น
ต้องเป็ นผูเ้ สียค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็ นในกำรนัน้ ด้วย
มำตรำ ๓๙ ในกรณี ท่ี จ ำเป็ นและเร่ ง ด่ ว น พนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ห รือ ผู้ ซ่ึ ง
ปฏิบตั ิงำนร่วมกับพนักงำนเจ้ำ หน้ ำที่ มีอำนำจเข้ำไปในที่ดนิ หรือสถำนที่ของบุคคลใด
ในเวลำใด เพื่อตรวจ ซ่อมแซมหรือแก้ไขระบบขนส่งมวลชนได้ ถ้ำเจ้ำของหรือผูค้ รอบครอง
โดยชอบด้วยกฎหมำยซึง่ อสังหำริมทรัพย์อยู่ ณ ทีน่ นั ้ ด้วย ก็ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีแ่ จ้งให้
เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองนัน้ ทรำบก่อน
ในกำรกระทำกำรตำมวรรคหนึ่ง พนักงำนเจ้ำหน้ำทีห่ รือผูซ้ ง่ึ ปฏิบตั งิ ำนร่วมกับ
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ ้องพยำยำมมิให้เกิดควำมเสียหำยแก่เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองโดยชอบ
ด้ ว ยกฎหมำยซึ่ ง อสัง หำริม ทรัพ ย์ ห รือ ผู้ ท รงสิท ธิอ่ืน แต่ ถ้ ำ เกิ ด ควำมเสีย หำยขึ้น
หน่วยงำนทีด่ ำเนินกำรต้องรับผิดเพื่อควำมเสียหำยนัน้

๕๔๐
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รำง
หมวด ๗
บทกำหนดโทษ

มำตรำ ๔๐ ผูใ้ ดขัดขวำงกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ ำมมำตรำ ๑๐ (๑)
หรือ (๒) หรือมำตรำ ๑๙ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท
หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
ผู้ใดไม่ป ฏิบ ตั ิต ำมหนังสือ เรีย กของพนัก งำนเจ้ำ หน้ำ ที่ต ำมมำตรำ ๑๐ (๓)
ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
มำตรำ ๔๑ ผูใ้ ดฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขทีไ่ ด้รบั อนุ ญำตตำมมำตรำ ๓๘
ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
ผูร้ บั สนองพระบรมรำชโองกำร
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นำยกรัฐมนตรี

๕๔๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กำรดำเนินกำร
ตำมโครงกำรระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล ตลอดจนเมืองอื่น ๆ
อำจมีทงั ้ ส่วนทีต่ อ้ งสร้ำงไปบน เหนือ หรือใต้พน้ื ดินหรือพืน้ น้ำ ซึง่ ในส่วนของกำรก่อสร้ำง
ระบบขนส่งมวลชนนัน้ รัฐอำจมีควำมจำเป็ นต้องเข้ำไปใช้ประโยชน์ในที่ดนิ ของเอกชน
เฉพำะส่วนที่เป็ นแดนกรรมสิทธิบน
์ เหนือ หรือใต้พ้นื ดินหรือพื้นน้ ำซึ่งมิใช่กรณีเวนคืน
อสังหำริมทรัพย์ และโดยที่ในปั จจุบนั ยังไม่มีกฎหมำยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ในเรื่องนี้ไว้ จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ำทีข่ องส่วนรำชกำร
ให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒
มำตรำ ๑๐๐ ในพระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยกำรจัดหำอสังหำริมทรัพ ย์เพื่อกิจกำร
ขนส่ ง มวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้ แ ก้ไ ขค ำว่ ำ “นำยกรัฐมนตรี” เป็ น “รัฐมนตรีว่ ำ กำร
กระทรวงคมนำคม”
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยทีพ่ ระรำชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้จดั ตัง้ ส่วนรำชกำรขึน้ ใหม่โดยมี
ภำรกิจใหม่ ซึง่ ได้มกี ำรตรำพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอำนำจหน้ำทีข่ องส่วน
รำชกำรให้ เป็ น ไปตำมพระรำชบัญ ญั ติป รับ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม นั น้ แล้ว และ
เนื่ อ งจำกพระรำชบัญ ญั ติ ด ัง กล่ ำ วได้บ ัญ ญั ติใ ห้ โอนอ ำนำจหน้ ำ ที่ ข องส่ ว นรำชกำร
รัฐมนตรีผดู้ ำรงตำแหน่งหรือผูซ้ ง่ึ ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นส่วนรำชกำรเดิมมำเป็ นของส่วนรำชกำร
ใหม่ โดยให้มีกำรแก้ไขบทบัญ ญัติต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับอำนำจหน้ ำที่ท่โี อนไปด้วย
ฉะนัน้ เพื่ออนุวตั ใิ ห้เป็ นไปตำมหลักกำรทีป่ รำกฏในพระรำชบัญญัตแิ ละพระรำชกฤษฎีกำ
ดังกล่ำว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำยให้สอดคล้องกับกำรโอนส่ว นรำชกำร
เพื่อให้ผเู้ กีย่ วข้องมีควำมชัดเจนในกำรใช้กฎหมำยโดยไม่ต้องไปค้นหำในกฎหมำยโอน
อำนำจหน้ ำที่ว่ำตำมกฎหมำยใดได้มกี ำรโอนภำรกิจของส่วนรำชกำรหรือผู้รบั ผิดชอบ
ตำมกฎหมำยนัน้ ไปเป็ นของหน่วยงำนใดหรือผูใ้ ดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัตขิ องกฎหมำย
ให้ม กี ำรเปลี่ย นชื่อ ส่ว นรำชกำร รัฐมนตรี ผู้ดำรงตำแหน่ ง หรือผู้ซึ่งปฏิบ ตั ิห น้ำที่ข อง
ส่วนรำชกำรให้ตรงกับกำรโอนอำนำจหน้ำที่ และเพิม่ ผูแ้ ทนส่วนรำชกำรในคณะกรรมกำร
ให้ตรงตำมภำรกิจทีม่ กี ำรตัดโอนจำกส่วนรำชกำรเดิมมำเป็ นของส่วนรำชกำรใหม่รวมทัง้
ตัดส่ว นรำชกำรเดิม ที่มีก ำรยุ บ เลิก แล้ว ซึ่งเป็ น กำรแก้ไขให้ต รงตำมพระรำชบัญ ญัติ
และพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้
๒ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้ำ ๖๖/๘ ตุลำคม ๒๕๔๕

๕๔๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

กฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยกำรจัดหำอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐๓
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔ และมำตรำ ๒๔ แห่งพระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วย
กำรจัด หำอสังหำริมทรัพ ย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ นำยกรัฐมนตรีออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“กำรวำงเงินค่ำทดแทน” หมำยควำมว่ำ กำรนำเงินไปวำงต่อศำลหรือสำนักงำน
วำงทรัพย์หรือฝำกไว้กบั ธนำคำรซึ่งเป็ นรัฐวิสำหกิจ เพื่อทดแทนกำรที่อสังหำริมทรัพย์
ต้องตกอยู่ภำยใต้ภำระในอสังหำริมทรัพย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดหำอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน
“รัฐวิสำหกิจ” หมำยควำมว่ำ รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธกี ำรงบประมำณ
“พนั ก งำนเจ้ำ หน้ ำ ที่ ” หมำยควำมว่ ำ หัว หน้ ำ หน่ ว ยงำนที่ด ำเนิ น กำรตำม
พระรำชกฤษฎีก ำก ำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ท่ีจ ะดำเนิ น กิจกำรขนส่งมวลชน หรือ
พระรำชบัญญัติกำหนดภำระในอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน แล้วแต่กรณี
และให้หมำยควำมรวมถึงผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกหัวหน้ำหน่วยงำนดังกล่ำวด้วย
หมวด ๑
กำรวำงเงินค่ำทดแทน
ข้อ ๒ กำรวำงเงินค่ำทดแทนตำมมำตรำ ๑๙ วรรคสอง มำตรำ ๒๒ วรรคสอง
หรือมำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่ง ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบตั ดิ งั นี้
(๑) ในกรณีที่ม ปี ระกำศกำหนดให้ก ำรเข้ำ ใช้อ สัง หำริม ทรัพ ย์เ ป็ น กรณีที่มี
ควำมจำเป็ นและเร่งด่วน ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีม่ หี นังสือแจ้งโดยวิธสี ง่ ทำงไปรษณียต์ อบรับ
ให้ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั เงินทดแทนมำรับเงินค่ำทดแทนภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด แต่ตอ้ งแจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำหกสิบวัน และให้แจ้งด้วยว่ำหำกไม่ตดิ ต่อรับเงินค่ำทดแทนภำยใน
กำหนดระยะเวลำดังกล่ำวพนักงำนเจ้ำหน้ำทีจ่ ะดำเนินกำรวำงเงินค่ำทดแทน
๓ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๐๒ ก/ หน้ำ ๖/๒๑ ตุลำคม ๒๕๔๒

๕๔๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

(๒) ในกรณี ท่มี ีก ำรตรำพระรำชบัญ ญัติกำหนดภำระในอสังหำริมทรัพย์เพื่อ
กิจกำรขนส่งมวลชน และในพระรำชบัญญัติกำหนดภำระในอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำร
ขนส่งมวลชนฉบับนัน้ มิได้กำหนดเรื่องค่ำทดแทนไว้เป็ นอย่ำงอื่น ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีม่ ี
หนัง สือ แจ้ง โดยวิธีส่ งทำงไปรษณีย์ต อบรับให้ผู้ม ีสทิ ธิไ ด้รบั เงิน ค่ำ ทดแทนมำรับ เงิน
ค่ำทดแทนภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ซึง่ ต้องไม่เกินเก้ำสิบวันนับแต่วนั ทีพ่ ระรำชบัญญัติ
กำหนดภำระในอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชนใช้บงั คับ และให้แจ้งด้วยว่ำหำก
ไม่ ติด ต่ อ ขอรับ เงิน ค่ ำ ทดแทนภำยในก ำหนดระยะเวลำดัง กล่ ำ วพนั ก งำนเจ้ำ หน้ ำ ที่
จะดำเนินกำรวำงเงินค่ำทดแทน
(๓) ในกรณี ท่ีมีกำรตรำพระรำชบัญ ญัติกำหนดภำระในอสังหำริม ทรัพ ย์เพื่อ
กิจกำรขนส่งมวลชนโดยไม่มกี ำรตรำพระรำชกฤษฎีกำกำหนดเขตที่ดนิ ในบริเวณทีท่ จ่ี ะ
ดำเนิ น กำร และในพระรำชบัญ ญัติกำหนดภำระในอสังหำริม ทรัพ ย์เพื่อกิ จกำรขนส่ง
มวลชนฉบับ นัน้ มิได้ก ำหนดเรื่อ งค่ ำทดแทนไว้เป็ น อย่ ำ งอื่น ให้พ นัก งำนเจ้ำหน้ ำที่มี
หนัง สือ แจ้ง โดยวิธีส่งทำงไปรษณีย์ต อบรับให้ผู้ม ีสทิ ธิไ ด้รบั เงิน ค่ำ ทดแทนมำรับ เงิน
ค่ำทดแทนภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ซึง่ ต้องไม่เกินเก้ำสิบวันนับแต่วนั ทีพ่ ระรำชบัญญัติ
กำหนดภำระในอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชนใช้บงั คับ และให้แจ้งด้วยว่ำหำก
ไม่ ติด ต่ อ ขอรับ เงิน ค่ ำ ทดแทนภำยในก ำหนดระยะเวลำดัง กล่ ำ วพนั ก งำนเจ้ำ หน้ ำ ที่
จะดำเนินกำรวำงเงินค่ำทดแทน
(๔) ในกรณีทพ่ี นักงำนเจ้ำหน้ำทีไ่ ด้มหี นังสือแจ้งให้ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่ำทดแทน
มำรับเงินค่ำทดแทนตำม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วปรำกฏว่ำไม่มผี รู้ บั ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
แจ้งโดยวิธปี ิ ดประกำศแจ้งควำมไว้ ณ ที่ซ่งึ อสังหำริมทรัพย์นัน้ ตัง้ อยู่และสถำนที่ตำม
มำตรำ ๙ โดยระบุก ำหนดเวลำที่พ นักงำนเจ้ำหน้ ำที่จะดำเนิน กำรวำงเงิน ค่ำทดแทน
ซึง่ ต้องไม่น้อยกว่ำเจ็ดสิบห้ำวันนับแต่วนั ปิ ดประกำศแจ้งควำม
ข้อ ๓ เมื่อได้ดำเนินกำรตำมข้อ ๒ แล้วปรำกฏว่ำผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่ำทดแทน
ไม่มำรับเงินค่ำทดแทน หรือในกรณีทไ่ี ม่อำจจ่ำยเงินค่ำทดแทนให้แก่ผู้มสี ทิ ธิได้รบั เงิน
ค่ำทดแทนรำยใดได้ตำมมำตรำ ๒๒ วรรคสอง หรือมำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่ง ให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่วำงเงินค่ำทดแทนโดยฝำกไว้กบั ธนำคำรซึง่ เป็ นรัฐวิสำหกิจแห่งใดแห่งหนึ่งที่
เห็นว่ำเป็ นกำรสะดวกและเป็ นประโยชน์ทงั ้ แก่ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่ำทดแทนและหน่วยงำน
ที่ดำเนินกำร เว้นแต่ในกรณีท่พี นักงำนเจ้ำหน้ำที่เห็นว่ำกำรวำงเงินค่ำทดแทนต่ อศำล
หรือสำนักงำนวำงทรัพย์ท่ีมเี ขตอำนำจตำมกฎหมำยจะเป็ นประโยชน์ แก่กำรดำเนินกำร
กำหนดภำระในอสังหำริมทรัพย์นนั ้ มำกกว่ำ หรือผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่ำทดแทนได้แจ้งเป็ น
หนังสือภำยในกำหนดเวลำตำมข้อ ๒ ว่ำประสงค์จะให้นำเงินค่ำทดแทนไปวำงต่อศำล
หรือสำนักงำนวำงทรัพย์

๕๔๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

ข้อ ๔ ในกำรวำงเงินค่ำทดแทน ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบตั ดิ งั นี้
(๑) ในกรณี ฝำกไว้ก ับธนำคำรซึ่งเป็ นรัฐวิสำหกิจ ให้ฝำกไว้ในบัญ ชีเงิน ฝำก
ประเภทเผื่อเรียกหรือประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝำกประเภทประจำในกรณีทเ่ี ห็นว่ำ
จะเป็ นประโยชน์แก่ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่ำทดแทนมำกกว่ำ ในกำรฝำกให้แยกฝำกเป็ นบัญชี
เฉพำะรำยและระบุช่อื ผู้มสี ทิ ธิได้ร ับเงินค่ำทดแทนและจำนวนเงินค่ำทดแทนที่แ น่ น อน
สำหรับ กรณีก ำรวำงเงิน ค่ำ ทดแทนเนื่ อ งจำกพนัก งำนเจ้ำ หน้ำ ที่ไ ม่อ ำจจ่ำ ยเงิน ค่ำ
ทดแทนให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่ำทดแทนรำยใดได้ตำมมำตรำ ๒๒ วรรคสอง หรือมำตรำ
๒๓ วรรคหนึ่ง ให้ระบุจำนวนเงินค่ำทดแทนทีแ่ น่นอนและชื่อผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่ำทดแทน
ตลอดจนสิทธิของผู้นนั ้ ทุกคนให้ชดั เจน เว้นแต่ในกรณีท่ไี ม่อำจทรำบชื่อหรือสิทธิของผู้
นัน้ ได้
(๒) ในกรณีวำงเงินค่ำทดแทนต่อศำลหรือสำนักงำนวำงทรัพย์ ให้ระบุช่อื ผูม้ สี ทิ ธิ
ได้รบั เงินค่ำทดแทนและจำนวนเงินค่ำทดแทนที่แน่ นอน สำหรับกรณีกำรวำงเงินค่ำทดแทน
เนื่องจำกพนักงำนเจ้ำหน้ ำทีไ่ ม่อำจจ่ำยเงินค่ำทดแทนให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่ำทดแทน
รำยใดได้ตำมมำตรำ ๒๒ วรรคสอง หรือมำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่ง นอกจำกให้ระบุจำนวนเงิน
ค่ำทดแทนทีแ่ น่นอนและชื่อผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่ำทดแทนแล้วให้ระบุสทิ ธิของผูน้ นั ้ ทุกคนให้
ชัดเจน เว้นแต่ในกรณีทไ่ี ม่อำจทรำบชื่อหรือสิทธิของผูน้ นั ้ ได้ พร้อมทัง้ ให้ระบุรำยละเอียด
เกี่ย วกับ อสัง หำริม ทรัพ ย์ท่ีต้อ งตกอยู่ภ ำยใต้ภ ำระในอสังหำริม ทรัพ ย์และสิท ธิอ่ืน ๆ
ทีไ่ ด้รบั เงินค่ำทดแทนเนื่องจำกกำรกำหนดภำระในอสังหำริมทรัพย์ดว้ ย
ข้อ ๕ เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำทีไ่ ด้นำเงินค่ำทดแทนไปวำงแล้วให้มหี นังสือแจ้งให้
ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่ำทดแทนทรำบโดยพลัน โดยวิธสี ่งทำงไปรษณีย์ตอบรับ และให้แจ้ง
วิธปี ฏิบตั ใิ นกำรขอรับเงินค่ำทดแทนดังกล่ำวด้วย
หมวด ๒
กำรร้องขอรับเงินค่ำทดแทน
ข้อ ๖ ในกรณี วำงเงิน ค่ ำ ทดแทนโดยฝำกไว้ก ับ ธนำคำรซึ่งเป็ น รั ฐวิสำหกิจ
ให้ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่ำทดแทนซึง่ ประสงค์จะขอรับเงินค่ำทดแทนแจ้งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวัน และเมื่อผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่ำทดแทนได้แสดงหลักฐำน
ว่ำตนเป็ นผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่ำทดแทนในกรณี นนั ้ อย่ำงชัดเจนแล้ว ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ดำเนิน กำรเบิก จ่ำ ยเงิน ค่ำ ทดแทนให้โ ดยไม่ช กั ช้ำ เว้น แต่ ใ นกรณีที่เป็ น กำรวำงเงิน
ค่ำ ทดแทนเนื่องจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำทีไ่ ม่อำจจ่ำยเงินค่ำทดแทนให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั เงิน
๕๔๕
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ค่ำทดแทนรำยใดได้ต ำมมำตรำ ๒๒ วรรคสอง หรือมำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่ ง พนักงำน
เจ้ำหน้ำทีจ่ ะดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำทดแทนให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่ำทดแทนได้ต่อเมือ่
(๑) มีส ัญ ญำประนี ป ระนอมยอมควำมโดยมีห ลัก ฐำนเป็ น หนั ง สือ มำแสดง
ในกรณีผมู้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่ำทดแทนทุกคนตกลงกันได้
(๒) มีคำพิพำกษำถึงทีส่ ดุ แสดงว่ำเป็ นผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่ำทดแทน
ข้อ ๗ ในกรณี วำงเงินค่ำทดแทนต่ อศำลหรือสำนัก งำนวำงทรัพ ย์ให้ผู้มีสทิ ธิ
ได้ ร ับ เงิน ค่ ำ ทดแทนซึ่ ง ประสงค์ จ ะขอรับ เงิน ค่ ำ ทดแทนยื่น ค ำร้อ งขอต่ อ ศำล หรือ
สำนักงำนวำงทรัพย์
กำรรับ และจ่ ำ ยเงิน ค่ ำ ทดแทนที่ว ำงไว้ให้ แ ก่ ผู้ มีสิท ธิไ ด้ ร ับ เงิน ค่ ำ ทดแทน
ให้เป็ นไปตำมระเบียบกระทรวงยุตธิ รรมว่ำด้วยกำรวำงทรัพย์
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๒
ชวน หลีกภัย
นำยกรัฐมนตรี

๕๔๖
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มำตรำ ๒๔ วรรคสำม
แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ว่ ำ ด้ ว ยกำรจัด หำอสัง หำริม ทรัพ ย์ เ พื่ อ กิ จ กำรขนส่ ง มวลชน
พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัตวิ ่ำ หลักเกณฑ์และวิธกี ำรนำเงินค่ำทดแทนไปวำงต่อศำลหรือสำนักงำน
วำงทรัพย์หรือฝำกไว้กบั ธนำคำรซึ่งเป็ นรัฐวิสำหกิจและวิธกี ำรร้องขอรับเงินค่ำทดแทน
ดังกล่ำวให้เป็ นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๕๔๗
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยกำรจัดหำอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐๔
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔ มำตรำ ๒๗ มำตรำ ๒๘ และมำตรำ ๒๙
แห่งพระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยกำรจัดหำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐
นำยกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้บงั คับกฎกระทรวงนี้ในท้องทีก่ รุงเทพมหำนครและปริมณฑล
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“สิง่ ก่อสร้ำง” หมำยควำมว่ำ อุโมงค์ สถำนีรถขนส่งมวลชน ปล่องระบำยอำกำศ
อำคำรและอุปกรณ์ของระบบขนส่งมวลชน
“ควำมลึก ” หมำยควำมว่ำ ระยะจำกผิว ดิน จนถึงส่ว นบนสุด ของสิง่ ก่ อ สร้ำ ง
ใต้พน้ื ดิน
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ ำ คณะกรรมกำรตำมมำตรำ ๒๕ แห่ ง
พระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยกำรจัดหำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้อ ๓ เมื่อหน่ วยงำนมีควำมจำเป็ นต้องสร้ำงสิง่ ก่อสร้ำงใต้ทด่ี นิ ของเอกชนโดย
ไม่จำเป็ นต้องได้มำซึง่ กรรมสิทธิในที
์ ด่ นิ และได้กำหนดลักษณะภำระในอสังหำริมทรัพย์
นัน้ แล้ว กำรกำหนดเงิน ค่ำ ทดแทนภำระในอสัง หำริม ทรัพ ย์เ บื้อ งต้น ให้แ ก่เจ้ำ ของ
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยให้คำนวณดังนี้
เงินค่ำทดแทนภำระในอสังหำริมทรัพย์ = รำคำที่ดิน x ค่ำสัมประสิทธิของพื
้นที่
์
x ค่ำสัมประสิทธิของควำมลึ
ก
์
รำคำที่ดนิ ได้แก่ รำคำค่ำทดแทนที่ดนิ บริเวณที่มกี ำรกำหนดลักษณะภำระใน
อสังหำริมทรัพย์นนั ้ ถ้ำหำกมีกำรเวนคืนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์
ค่ำสัมประสิทธิของพื
น้ ที่ ได้แก่ ค่ำตำมทีก่ ำหนดในข้อ ๔
์
ค่ำสัมประสิทธิของควำมลึ
ก ได้แก่ ค่ำตำมทีก่ ำหนดในข้อ ๕
์

๔

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้ำ ๑๐/๒๑ ตุลำคม ๒๕๔๒

๕๔๘
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ข้อ ๔ ค่ำสัมประสิทธิของพื
น้ ทีใ่ ห้เป็ นดังนี้
์
อัตรำส่วนของทีด่ นิ
ค่ำสัมประสิทธ์ของพืน้ ที่
น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ ร้อยละ ๓๐
๑.๐
มำกกว่ำ ร้อยละ ๓๐ แต่น้อยกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ ๔๐
๑.๑
มำกกว่ำ ร้อยละ ๔๐ แต่น้อยกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ ๕๐
๑.๑๕
มำกกว่ำ ร้อยละ ๕๐ แต่น้อยกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ ๖๐
๑.๒
มำกกว่ำ ร้อยละ ๖๐
๑.๒๕
อัตรำส่วนของที่ดนิ ได้แก่ อัตรำร้อยละของพื้นที่ท่ถี ูกกำหนดลักษณะภำระใน
อสังหำริมทรัพย์โดยคำนวณจำกพืน้ ทีข่ องทีด่ นิ แปลงนัน้
ในกรณีท่ที ่ดี นิ นัน้ ติดต่อเป็ นผืนเดียวกันกับที่ดนิ แปลงอื่นของเจ้ำของเดียวกัน
อัตรำส่วนของที่ดิน ให้คำนวณจำกพื้น ที่ข องที่ดินแปลงที่ถู กกำหนดลักษณะภำระใน
อสังหำริมทรัพย์และทีด่ นิ ทีต่ ดิ ต่อเป็ นผืนเดียวกันกับทีด่ นิ แปลงนัน้ ของเจ้ำของเดียวกันด้วย
ข้อ ๕ ค่ำสัมประสิทธิของควำมลึ
กให้เป็ นดังนี้
์
ควำมลึก
น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ ๑๒ เมตร
มำกกว่ำ ๑๒ เมตร แต่น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ ๔๐ เมตร
มำกกว่ำ ๔๐ เมตร แต่น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ ๖๐ เมตร
มำกกว่ำ ๖๐ เมตร แต่น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ ๑๐๐ เมตร
มำกกว่ำ ๑๐๐ เมตร

ค่ำสัมประสิทธ์ของควำมลึก
๐.๔
๐.๓
๐.๒
๐.๑
๐

ข้อ ๖ ในกรณี ท่ีก ำรก ำหนดลัก ษณะภำระในอสังหำริม ทรัพ ย์ ท ำให้ก ำรใช้
ประโยชน์ในอสังหำริมทรัพย์ทต่ี กอยู่ภำยใต้ภำระดังกล่ำวลดลง ให้คณะกรรมกำรกำหนด
เงินค่ำทดแทนให้สำหรับประโยชน์ทล่ี ดลงด้วย
กำรกำหนดลักษณะภำระในอสังหำริมทรัพย์ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้สนั นิษฐำนว่ำ
มีผลให้กำรใช้ประโยชน์ในอสังหำริมทรัพย์ลดลง
(๑) กำรกำหนดลักษณะภำระในอสังหำริมทรัพ ย์ทำให้ท่ดี ิน ส่วนที่ปลอดจำก
ภำระในอสังหำริมทรัพย์ของเจ้ำของเดียวกันแยกเป็ นหลำยส่วน แต่ละส่วนมีเนื้อทีน่ ้อย
หรือ มีรูป ร่ ำ งไม่ เหมำะสมแก่ ก ำรก่ อ สร้ำ ง เช่ น เป็ น รูป สำมเหลี่ย ม สี่เหลี่ย มคำงหมู
หรือรูปทรงอื่น
(๒) กำรกำหนดลักษณะภำระในอสังหำริมทรัพย์ทำให้ทด่ี นิ ซึง่ ใช้เป็ นทีอ่ ยู่อำศัย
หรือประกอบกำรงำนโดยชอบด้วยกฎหมำยถู กแยกจำกกันเป็ น หลำยส่ว นและทำให้
ไม่ได้รบั ประโยชน์สงู สุดจำกกำรใช้ตำมสภำพเดิม

๕๔๙
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ข้อ ๗ กำรกำหนดลักษณะภำระในอสังหำริมทรัพย์ทม่ี คี วำมลึกเกินกว่ำหนึ่งร้อยเมตร
ให้ถอื ว่ำก่อให้เกิดภำระแก่เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยน้อยจนถือได้ว่ำ
ไม่ทำให้กำรใช้สอยอสังหำริมทรัพย์นนั ้ ต้องลดน้อยลง หน่วยงำนไม่ตอ้ งจ่ำยเงินค่ำทดแทนให้
ข้อ ๘ กำรกำหนดลักษณะภำระในอสังหำริมทรัพย์ท่คี รอบคลุมที่ดนิ ทัง้ แปลง
และมีควำมลึกน้ อยกว่ำสิบสองเมตร เจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย
อำจร้อ งขอให้ ห น่ ว ยงำนด ำเนิ น กำรจัด ซื้อ หรือ เวนคืน ที่ดิน นั น้ ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ย
กำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ได้
ในกรณีทก่ี ำรกำหนดลักษณะภำระในอสังหำริมทรัพย์ทำให้ทด่ี นิ ส่วนทีป่ ลอดจำก
ภำระแยกเป็ นหลำยส่วน และภำระในอสังหำริมทรัพย์มีควำมลึกน้ อยกว่ำสิบสองเมตร
เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยอำจร้องขอให้หน่วยงำนดำเนินกำรจัดซื้อ
หรือ เวนคืน ที ่ด นิ ส่ว นที ่ถ ูก ก ำหนดภำระในอสัง หำริม ทรัพ ย์ต ำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ย
กำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ได้
ในกรณีตำมวรรคสอง หำกทีด่ นิ ส่วนทีป่ ลอดจำกภำระในอสังหำริมทรัพย์สว่ นใด
มีเนื้อทีเ่ หลือน้อยกว่ำยีส่ บิ ห้ำตำรำงวำ และมีควำมยำวด้ำนใดด้ำนหนึ่งน้อยกว่ำสิบเมตร
เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยอำจร้องขอให้หน่วยงำนดำเนินกำรจัดซือ้
หรื อ เวนคื น ที่ ดิ น ส่ ว นที่ ป ลอดจำกภ ำระนั ้ น ตำมกฎห มำยว่ ำ ด้ ว ยกำรเวนคื น
อสังหำริมทรัพย์ดว้ ยก็ได้
ข้อ ๙ ในกรณีท่กี ำรกำหนดลักษณะภำระในอสังหำริมทรัพย์ทำให้ต้องแก้ ไข
ปรับปรุงอำคำรหรือสิง่ ปลู กสร้ำงใด ๆ ในที่ดนิ ที่ถูกกำหนดภำระหรือทำให้เจ้ำของหรือ
ผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยต้องหยุดกิจกรรมใด ๆ เป็ นกำรชัวครำว
่
เนื่องจำก
กำรแก้ไขปรับปรุงดังกล่ำว หรือต้องย้ำยออกจำกอสังหำริมทรัพย์ในระหว่ำงกำรแก้ไข
ปรับปรุง ให้คณะกรรมกำรกำหนดเงินค่ำทดแทนให้แก่เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมำยเฉพำะที่ได้เสียหำยจริง โดยเหตุท่ตี ้องมีกำรแก้ไขปรับปรุงอำคำรหรือสิง่
ปลูกสร้ำงหรือสูญเสียรำยได้ระหว่ำงหยุดกิจกรรมชัวครำว
่
หรือต้องขนย้ำยทรัพย์สนิ ออก
จำกอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรแก้ไขปรับปรุง
กำรขอรับ เงิน ค่ ำ ทดแทนกำรสูญ เสีย รำยได้ต ำมวรรคหนึ่ ง ให้เ จ้ำ ของหรือ
ผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยแสดงหลักฐำนกำรสูญเสียรำยได้ต่อคณะกรรมกำร
ตำมระเบียบทีห่ น่วยงำนกำหนด

๕๕๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

ข้อ ๑๐ ในกรณีท่มี คี วำมจำเป็ นต้องกำหนดลักษณะภำระในอสังหำริมทรัพย์
ชัวครำว
่
เพื่อเตรียมกำรก่อสร้ำง หรือดำเนินกำรสร้ำง ขยำย ปรับปรุง หรือบำรุงรักษำ
กิจกำรขนส่งมวลชน ให้คณะกรรมกำรกำหนดเงินค่ำทดแทนโดยคำนึงถึงอัตรำค่ำเช่ำ
ทีด่ นิ นัน้ หรืออัตรำค่ำเช่ำที่ดนิ ในบริเวณใกล้เคียงและในกำรจดทะเบียนกำหนดลักษณะ
ภำระในอสังหำริมทรัพย์ในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิ ให้กำหนดระยะเวลำของภำระใน
อสังหำริมทรัพย์นนั ้ ไว้ตำมมำตรำ ๑๗ ด้วย
ข้อ ๑๑ ให้นำควำมในข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และ
ข้อ ๑๐ มำใช้บงั คับกับกำรกำหนดเงินค่ำทดแทนให้แก่องค์กำรของรัฐตำมมำตรำ ๒๖ (๖)
ด้วยโดยอนุโลม
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๒
ชวน หลีกภัย
นำยกรัฐมนตรี

๕๕๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีใ่ นปั จจุบนั รัฐมีควำม
จำเป็ นต้องจัดให้มีระบบรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนขึ้นในกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล
โดยเร็วเพื่อแก้ไขปั ญ หำกำรจรำจรในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลและยังเป็ น
กำรช่ ว ยลดมลพิษ และกำรเผำผลำญน้ ำ มัน เชื้อ เพลิง จำกรถยนต์ อ ัน จะเป็ นผลดีแ ก่
สิง่ แวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศด้วย และเนื่องจำกกำรก่อสร้ำงระบบรถไฟฟ้ ำขนส่ง
มวลชนในบำงส่วนจำเป็ นต้องดำเนินกำรใต้พ้นื ดินโดยไม่จำเป็ นต้องได้มำซึง่ กรรมสิทธิ ์
ในทีด่ นิ แต่ใช้วธิ กี ำหนดลักษณะภำระในอสังหำริมทรัพย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดหำ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชนแทน และโดยทีก่ ฎหมำยดังกล่ำวได้กำหนดให้
หลักเกณฑ์และวิธกี ำรในกำรกำหนดจำนวนเงินค่ำทดแทน กำรวินิจฉัยว่ำภำระทีเ่ กิดขึน้
แก่อสังหำริมทรัพย์ไม่ทำให้กำรใช้สอยอสังหำริมทรัพย์ตอ้ งลดน้อยลง และกำรวินิจฉัยว่ำ
ภำระที่เกิดแก่อสังหำริมทรัพย์ลกั ษณะใดที่อำจถือได้ว่ำทำให้ไม่อำจใช้สอยอสังหำริมทรัพย์
ได้ตำมปกติ ให้เป็ นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๕๕๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

ประกำศกำรรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เรื่อง ข้อกำหนดทำงวิศวกรรมเกีย่ วกับกำรใช้ทด่ี นิ ของเจ้ำของ
หรือผูค้ รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยในอสังหำริมทรัพย์ทต่ี กอยู่ภำยใต้ภำระ
ในอสังหำริมทรัพย์ตำมโครงกำรรถไฟฟ้ ำสำยสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง - บำงแค
และช่วงบำงซื่อ - ท่ำพระ ในกรณีทม่ี กี ำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงใต้ดนิ ๕
โดยที่ทด่ี นิ ที่ตกอยู่ภำยใต้ภำระในอสังหำริมทรัพย์ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วย
กำรจัดหำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็ นที่ดินที่อยู่ในเขต
ดำเนิ น กำรระบบขนส่งมวลชน ซึ่งมำตรำ ๓๘ แห่ งพระรำชบัญ ญัติว่ ำด้วยกำรจัดหำ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติห้ำมมิให้ผู้ใดปลูกสร้ำง
อำคำร โรงเรือน ต้นไม้หรือสิง่ อื่นใด ติดตัง้ สิง่ ใด ขุดหรือเจำะพื้นดิน ถมดิน ทิ้งสิง่ ของ
หรือกระทำด้วยประกำรใด ๆ ที่อำจทำให้เกิดอันตรำยหรือเป็ นอุปสรรคแก่ระบบขนส่ง
มวลชน เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และในกำรอนุ ญำตนัน้ พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่จะกำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดด้วยหรือไม่กไ็ ด้ ดังนัน้ เพื่อควำมสะดวกแก่กำรใช้
ทีด่ นิ ของเจ้ำของหรือผูค้ รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยในทีด่ นิ ดังกล่ำว เพื่อประโยชน์
ในกำรพิจ ำรณำและอนุ ญ ำตตำมมำตรำ ๓๘ แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติว่ ำ ด้ว ยกำรจัด หำ
อสังหำริม ทรัพ ย์เพื่อ กิจ กำรขนส่ งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ว่ ำกำรกำรรถไฟฟ้ ำขนส่ ง
มวลชนแห่งประเทศไทยในฐำนะพนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ ำมพระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยกำรจัดหำ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ สำหรับโครงกำรรถไฟฟ้ ำสำยสีน้ ำเงิน
ช่วงหัวลำโพง - บำงแค และช่วงบำงซื่อ - ท่ำพระ จึงออกข้อกำหนดทำงวิศวกรรมเพื่อ
เป็ น หลัก เกณฑ์ ก ำรใช้ท่ีดิน ของเจ้ำ ของหรือ ผู้ค รอบครองโดยชอบด้ว ยกฎหมำยใน
อสังหำริมทรัพย์ทต่ี กอยู่ภำยใต้ภำระในอสังหำริมทรัพย์ ตำมโครงกำรรถไฟฟ้ ำสำยสีน้ำเงิน
ช่วงหัวลำโพง - บำงแค และช่วงบำงซื่อ - ท่ำพระ ในกรณีทม่ี กี ำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงใต้ดนิ
(Underground Structure) ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกำศนี้
“ที่ดิน ” หมำยควำมว่ ำ ที่ ดิน ที่ ต กอยู่ ภ ำยใต้ ภ ำระในอสัง หำริม ทรัพ ย์ ต ำม
พระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยกำรจัดหำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐
“โครงสร้ำ งใต้ ดิน ” หมำยควำมว่ ำ สถำนี ร ถไฟฟ้ ำใต้ ดิน และอุ โมงค์ ท ำงวิ่ง
รถไฟฟ้ ำใต้ดนิ
๕ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง/หน้ำ ๘๑/๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓

๕๕๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

“สถำนีรถไฟฟ้ ำใต้ดนิ ” หมำยควำมว่ำ โครงสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ ำใต้ดนิ และให้
หมำยควำมรวมถึงโครงสร้ำงของสถำนีสลับรำงรถไฟฟ้ ำ อุโมงค์ทำงเดินของผู้โดยสำร
และอุโมงค์ระบำยอำกำศ
“อุโมงค์ทำงวิง่ รถไฟฟ้ ำใต้ดิน ” หมำยควำมว่ำ โครงสร้ำงอุโมงค์ท่อี ยู่ระหว่ำง
สถำนีรถไฟฟ้ ำใต้ดนิ
“รฟม.” หมำยควำมว่ำ กำรรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
“พนักงำนเจ้ำหน้ ำที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ว่ำกำรกำรรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย หรือผูซ้ ง่ึ ผูว้ ่ำกำรกำรรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแต่งตัง้ ให้เป็ น
ผู ม้ ีอ ำนำจพิจ ำรณำอนุ ญ ำตตำมมำตรำ ๓๘ แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติว่ ำ ด้ว ยกำรจัด หำ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้อ ๒ ประกำศนี้ ใ ห้ ใช้ บ ัง คับ เฉพำะกรณี ท่ีมีก ำรก่ อ สร้ำ งโครงสร้ำ งใต้ ดิน
(Underground Structures) หรือโครงสร้ำงเชิงลำด (Transition Structures) ใต้ท่ดี นิ นัน้
ไม่ ร วมถึ ง กรณี ที่ มี ก ำรก่ อ สร้ ำ งปำกทำงเข้ ำ ออกอุ โ มงค์ (Portal Structures) และ
โครงสร้ำงระดับดิน (At-Grade Structures)
ข้อ ๓ นอกจำกทีไ่ ด้กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นในประกำศนี้ กำรปลูกสร้ำงอำคำร
โรงเรือ น ต้ น ไม้ ห รือ สิ่ง อื่ น ใด ติ ด ตั ง้ สิ่ง ใด ขุ ด หรือ เจำะพื้ น ดิ น ถมดิ น ทิ้ ง สิ่ง ของ
หรือกระทำด้วยประกำรใด ๆ ทีอ่ ำจทำให้เกิดอันตรำยหรือเป็ นอุปสรรคแก่ระบบขนส่งมวลชน
จะต้องได้รบั อนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ข้อ ๔ กำรกระทำดังต่อไปนี้ในทีด่ นิ จะกระทำมิได้
(๑) กำรปลูกสร้ำงอำคำรหรือสิง่ ปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นบนสถำนีรถไฟฟ้ ำใต้ดนิ
(๒) กำรก่อสร้ำงที่ต้องใช้เสำเข็มซึ่งทำให้เกิดแรงสันสะเทื
่
อน ไม่ว่ำด้วยวิธี กำร
ตอกหรือเจำะ หรือเสำเข็มพืด (Sheet pile) ทีใ่ ช้วธิ กี ำรตอก
(๓) กำรขุดเจำะหลุมสำรวจชัน้ ดิน (Bored holes) กำรขุดเจำะบ่อบำดำล
(๔) กำรฉีดน้ำปูนด้วยแรงอัดสูงจนอำจทำให้ดนิ เคลื่อนตัว
ข้อ ๕ กำรกระทำดังต่อไปนี้ในทีด่ นิ อนุญำตให้ดำเนินกำรได้
(๑) กำรขุดดินทีม่ คี วำมลึกไม่เกิน ๐.๕ เมตร เหนือโครงสร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ ำใต้ดนิ
(๒) กำรขุดดินทีม่ คี วำมลึกไม่เกิน ๑.๕ เมตร เหนืออุโมงค์ทำงวิง่ รถไฟฟ้ ำใต้ดนิ
(๓) กำรใช้ทด่ี นิ เป็ นสถำนทีจ่ อดรถยนต์
(๔) กำรปลูกพืชล้มลุก ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชสวนครัว
(๕) กำรปลูกไม้ยนื ต้นเหนืออุโมงค์ทำงวิง่ รถไฟฟ้ ำใต้ดนิ

๕๕๔
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รำง

ข้อ ๖ ในกรณีที่เ จ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยประสงค์จะ
ปลูก สร้ำ งอำคำร หรือสิง่ ปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นในที่ดนิ จะต้องได้รบั อนุ ญำตจำกพนักงำน
เจ้ำหน้ำทีก่ ่อน
เพื่อประโยชน์ ในกำรออกแบบเพื่อปลูกสร้ำงอำคำรหรือสิง่ ปลูกสร้ำงอย่ำงอื่น
ตำมวรรคหนึ่ง เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำยต้องขอตรวจดูแบบแปลน
แผนผั ง และข้ อ มู ล ของโครงสร้ ำ งใต้ ดิ น ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งและจ ำเป็ น ตลอดจน
ปรึกษำหำรือกับ พนักงำนเจ้ำหน้ ำที่ได้โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย เว้นแต่ ค่ำถ่ ำยสำเนำ
เอกสำร ทัง้ นี้ ภำยใต้บงั คับของกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร
คำขออนุ ญำตปลูกสร้ำงอำคำรหรือสิง่ ปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นตำมวรรคหนึ่ง จะต้องมี
วิศวกรทีไ่ ด้รบั อนุ ญำตให้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมกฎหมำยตรวจสอบและ
ลงนำมรับรองในแบบรำยกำรคำนวณและเอกสำรที่เกี่ยวข้องว่ำเป็ นไปโดยถูกต้องตำม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) น้ำหนักบรรทุกสมทบ (surcharges)
ก. กำรถมดินเพิม่ เติม กำรปลูกสร้ำงใด ๆ หรือกำรวำงกองวัสดุหรือสิง่ อื่นใด
บนดิน จะต้องไม่ทำให้น้ ำหนักบรรทุ กสมทบบนดินเดิมเกิน ๕๐ กิโลปำสกำล (๕ ตัน
ต่อตำรำงเมตร) หรือจะต้องไม่ทำให้น้ำหนักบรรทุกทีก่ ระทำต่ออุโมงค์ทำงวิง่ รถไฟฟ้ ำใต้ดนิ
โดยรวมเกิน ๒๕ กิโลปำสกำล (๒.๕ ตัน ต่อตำรำงเมตร)
ข. สำหรับสถำนีรถไฟฟ้ ำใต้ดนิ กำรถมดินเพิม่ เติม กำรปลูกสร้ำงใด ๆ หรือ
กำรวำงกองวัสดุหรือสิง่ อื่นใด จะต้องไม่ก่อให้เกิดหน่ วยแรงกระทำเพิม่ เติมในแนวดิง่ บน
หลังคำสถำนีเกิน ๒๐ กิโลปำสกำล (๒ ตัน ต่อตำรำงเมตร) หรือ ๒๕ กิโลปำสกำล (๒.๕ ตัน
ต่อตำรำงเมตร) สำหรับหน่ วยแรงกระทำเพิม่ เติมในแนวรำบที่กระทำต่อผนังโครงสร้ำง
ของสถำนีรถไฟฟ้ ำใต้ดนิ
ทัง้ นี้ กำรคำนวณน้ ำหนักบรรทุกสมทบเพิม่ เติมทีก่ ระทำเพิม่ บนโครงสร้ำง
สถำนี และ/หรือ อุ โมงค์ท ำงวิ่งรถไฟฟ้ ำ ใต้ดิน ให้ค ำนวณจำกค่ ำ ควำมลำดของกำร
กระจำยแรง ๒ : ๑ (อัตรำส่วนควำมลึกต่อระยะในแนวรำบ)
(๒) กำรเคลื่อนตัวทีไ่ ม่เท่ำกันที่เป็ นผลจำกกำรปลูกสร้ำงใด ๆ จะต้องไม่ทำให้
เกิดกำรผิดรูปของรำงรถไฟฟ้ ำหรือแท่นรองรำงเกินกว่ำ ๓ มิลลิเมตรในระยะ ๖ เมตร
(๑ : ๒,๐๐๐) หรือไม่ทำให้เกิดกำรเคลื่อนตัวรวมของโครงสร้ำงสถำนี และ/หรือ อุโมงค์
ทำงวิง่ รถไฟฟ้ ำใต้ดนิ หรือรำงรถไฟฟ้ ำในระนำบใด ๆ เกิน ๕ มิลลิเมตร
(๓) กำรใช้เสำเข็มสัน้ เสำเข็มสมอ และเสำเข็มเจำะ จะต้องใช้วธิ กี ำรทีไ่ ม่ทำให้
เกิดแรงสันสะเทื
่
อนจนอำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่ อโครงสร้ำงใต้ดิน และปลำยของ

๕๕๕
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เสำเข็มจะต้องมีระยะห่ำงจำกขอบบนสุดของอุโมงค์ทำงวิง่ รถไฟฟ้ ำใต้ดนิ ไม่น้อยกว่ำ ๖ เมตร
แต่ถำ้ ระยะสองเท่ำของขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยนอกของอุโมงค์ทำงวิง่ รถไฟฟ้ ำใต้ดนิ
หักออกด้วยรัศมีภำยนอกของอุโมงค์ทำงวิง่ รถไฟฟ้ ำใต้ดนิ มำกกว่ำ ๖ เมตร ให้ใช้ระยะ
ดังกล่ำว แล้วแต่ว่ำระยะใดมำกทีส่ ดุ
(๔) กำรฉีดน้ ำปูนหรือสิง่ อื่นใด (grouting) เพื่อปรับปรุงคุณภำพดิน จะต้องไม่
ก่อให้เกิดควำมเสียหำย และไม่มผี ลกระทบต่อควำมมันคงแข็
่
งแรงของโครงสร้ำงใต้ดนิ
ข้อ ๗ ในกรณีจำเป็ น พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจอนุ ญำตให้ปลูกสร้ำงอำคำรหรือ
สิง่ ปลูกสร้ำงอื่นใด โดยมีเงื่อนไขให้ต้องมีกำรจัดหำและติดตัง้ อุปกรณ์ตรวจวัดผลกระทบ
ของงำนที่ป ลู ก สร้ำ งเพื่ อ ตรวจวัด ค่ ำ ทำงด้ ำ นเทคนิ ค วิศ วกรรมที่จ ะมีผ ลกระทบต่ อ
โครงสร้ำงใต้ดิน หรือสภำวะของดินในบริเวณใกล้เคียง โดยอำจกำหนดให้กำรติดตัง้
อุปกรณ์ และ/หรือกำรตรวจวัดต้องกระทำโดยผู้ขออนุ ญำต รฟม. หรือผู้ชำนำญกำรใน
ด้ำนนัน้ ๆ ที่ รฟม. เชื่อถือก็ได้ ทัง้ นี้ ผู้ ได้รบั อนุ ญ ำตจะต้องเป็ นผู้ รบั ผิดชอบบรรดำ
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรนัน้
กำรจัด ให้ มี อุ ป กรณ์ ตรวจวัด ผลกระทบของงำนก่ อ สร้ ำ งตำมวรรคหนึ่ ง
ให้มรี ะยะเวลำตำมทีพ่ นักงำนเจ้ำหน้ำทีก่ ำหนดเท่ำทีเ่ ห็นว่ำจำเป็ น
ข้อ ๘ ผู้ว่ำกำรกำรรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีอำนำจตีควำม
และวินิจฉัยปั ญหำเกีย่ วกับกำรปฏิบตั ติ ำมประกำศนี้
ประกำศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๓
รณชิต แย้มสอำด
รองผูว้ ่ำกำรกำรรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ปฏิบตั กิ ำร)
รักษำกำรแทน ผูว้ ่ำกำรกำรรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
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พระรำชบัญญัติ
กำรรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๓
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๔๓
เป็ นปี ท่ี ๕๕ ในรัชกำลปั จจุบนั
พระบำทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหำภูม พิ ลอดุลยเดช มีพ ระบรมรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ
โดยที่เป็ น กำรสมควรให้มีก ฎหมำยว่ ำ ด้ว ยกำรรถไฟฟ้ ำ ขนส่ งมวลชนแห่ ง
ประเทศไทย
พระรำชบัญญัติน้ีมบี ทบัญญัตบิ ำงประกำรเกีย่ วกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพ
ของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๘
และมำตรำ ๕๐ ของรัฐธรรมนู ญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอำศัย
อำนำจตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำย
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขน้ึ ไว้โดยคำแนะนำและ
ยินยอมของรัฐสภำ ดังต่อไปนี้
มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตนิ ้เี รียกว่ำ “พระรำชบัญญัตกิ ำรรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓”
มำตรำ ๒ ๑ พระรำชบัญ ญั ติ น้ี ให้ ใ ช้ บ ัง คับ ตัง้ แต่ ว ัน ถัด จำกวั น ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระรำชกฤษฎีกำจัดตัง้ องค์กำรรถไฟฟ้ ำมหำนคร พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) พระรำชกฤษฎีกำจัดตัง้ องค์กำรรถไฟฟ้ ำมหำนคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖

๑ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๑๔ ก/หน้ำ ๑/๑ ธันวำคม ๒๕๔๓
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มำตรำ ๔ ในพระรำชบัญญัตนิ ้ี
“กิ จ กำรรถไฟฟ้ ำ” หมำยควำมว่ ำ กำรจัด สร้ำ ง ขยำย บู ร ณะ ปรับ ปรุ ง
ซ่อมแซม และบำรุงรักษำระบบรถไฟฟ้ ำ กำรเดินรถไฟฟ้ ำ กำรจัดให้มีสถำนที่จอดรถ
กำรให้บริกำร กำรอำนวยควำมสะดวก และกำรดำเนินกิจกำรอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกำร
ดังกล่ำว
“ระบบรถไฟฟ้ ำ” หมำยควำมว่ำ รถไฟฟ้ ำ ทำงรถไฟฟ้ ำ สถำนีรถไฟฟ้ ำ ระบบ
พลังงำน ระบบควบคุมกำรเดินรถ ระบบสือ่ สำร ระบบระบำยอำกำศ และศูนย์ซ่อมบำรุง
“รถไฟฟ้ ำ” หมำยควำมว่ำ รถที่ใช้ขนส่งคนโดยสำรเป็ นขบวนขับเคลื่อนด้วย
พลังงำนไฟฟ้ ำหรือพลังงำนอย่ำงอื่นไปตำมทำงรถไฟฟ้ ำที่ดำเนินกำรโดยกำรรถไฟฟ้ ำ
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่งมวลชน
“ทำงรถไฟฟ้ ำ” หมำยควำมว่ำ รำงหรือทำงสำหรับรถไฟฟ้ ำแล่นโดยเฉพำะ
ไม่ว่ำจะจัดสร้ำงในระดับพืน้ ดิน เหนือหรือใต้พน้ื ดินหรือพืน้ น้ ำ หรือผ่ำนไปในอำคำรหรือ
สิง่ ปลูกสร้ำงใด ๆ และให้หมำยควำมรวมถึงเขตทำง ไหล่ทำง ทำงเท้ำ ทำงออกฉุ กเฉิน
อุโมงค์ สะพำน เขือ่ นกัน้ น้ำ ท่อหรือทำงระบำยน้ำ ท่อหรือทำงระบำยอำกำศ กำแพงกันดิน
รัว้ เขต หลักระยะ หรือสิง่ อื่นใดทีจ่ ดั ไว้เพื่ออำนวยควำมสะดวกหรือควำมปลอดภัยในกำร
เดินรถไฟฟ้ ำด้วย
“สถำนีรถไฟฟ้ ำ” หมำยควำมว่ำ อำคำรและสถำนที่ซ่งึ ใช้เป็ นที่จอดรถไฟฟ้ ำ
เพื่อรับและส่งคนโดยสำร และให้หมำยควำมรวมถึงอำณำบริเวณ ตลอดจนอุปกรณ์ทใ่ี ช้
ในกำรให้บริกำร อำนวยควำมสะดวก และควำมปลอดภัยในกิจกำรรถไฟฟ้ ำด้วย
“ระบบพลังงำน” หมำยควำมว่ำ สถำนี ไฟฟ้ ำย่ อย สถำนี ป รับแรงดัน ไฟฟ้ ำ
เครื่อ งก ำเนิ ด พลัง งำนไฟฟ้ ำ สำย รำง หรือ อุ ป กรณ์ ส ำหรับ ส่ ง ถ่ ำ ยพลัง งำนไฟฟ้ ำ
หรือ พลัง งำนอย่ ำ งอื่น ไปยังรถไฟฟ้ ำ และให้ห มำยควำมรวมถึง อำคำรและอุ ป กรณ์
ของระบบดังกล่ำวด้วย
“ระบบควบคุมกำรเดินรถ” หมำยควำมว่ำ ศูนย์ควบคุมกำรเดินรถไฟฟ้ ำ ระบบ
สัญ ญำณควบคุ ม และเครื่อ งหมำยสัญ ญำณที่ติ ด ตัง้ หรือ จัด ให้ มีข้ึน เพื่อ ประโยชน์
และควำมปลอดภัยในกำรเดินรถไฟฟ้ ำ และให้ห มำยควำมรวมถึงอำคำรและอุปกรณ์
ของระบบดังกล่ำวด้วย
“ระบบสื่อ สำร” หมำยควำมว่ ำ กำรติ ด ต่ อ ทำงด้ ำ นเสีย ง ภำพ และข้อ มู ล
เพื่ อ อ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภั ย ในกำรเดิ น รถไฟฟ้ ำและคนโดยสำร
และให้หมำยควำมรวมถึงอำคำรและอุปกรณ์ของระบบดังกล่ำวด้วย
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“ศูนย์ซ่อมบำรุง” หมำยควำมว่ำ สถำนทีท่ จ่ี ดั ไว้สำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษำ
ระบบรถไฟฟ้ ำและอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจกำรรถไฟฟ้ ำ หรือสถำนที่ท่จี ดั ไว้สำหรับจอดพัก
หรือเก็บรักษำรถไฟฟ้ ำ และให้หมำยควำมรวมถึงอำคำรและอุปกรณ์ ท่เี กี่ยวเนื่องหรือ
มีขน้ึ เพื่อกิจกำรดังกล่ำวด้วย
“เขตระบบรถไฟฟ้ ำ ” หมำยควำมว่ ำ เขตที่ก ำหนดขึ้น เพื่อ ใช้ในกำรด ำเนิ น
กิจกำรรถไฟฟ้ ำ
“เขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้ ำ” หมำยควำมว่ำ เขตทีก่ ำหนดขึน้ เพื่อรักษำควำม
ปลอดภัย แก่ ระบบรถไฟฟ้ ำหรือ คนโดยสำรรถไฟฟ้ ำ และบุ ค คลอื่น ที่อ ยู่ในเขตระบบ
รถไฟฟ้ ำ
“ผูค้ รอบครอง” หมำยควำมว่ำ ผูค้ รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกำรรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย
“ผูว้ ่ำกำร” หมำยควำมว่ำ ผูว้ ่ำกำรกำรรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
“พนักงำน” หมำยควำมว่ำ พนักงำนของกำรรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
“ลูกจ้ำง” หมำยควำมว่ำ ลูกจ้ำงของกำรรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
“พนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ” หมำยควำมว่ ำ ผู้ ซ่ึ ง รัฐ มนตรีแ ต่ ง ตั ง้ ให้ ป ฏิ บ ัติ ก ำร
ตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผรู้ กั ษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
มำตรำ ๕ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม*รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
และให้มอี ำนำจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบตั กิ ำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
หมวด ๑
กำรจัดตัง้ ทุน และทุนสำรอง
มำตรำ ๖ ให้จดั ตัง้ กำรรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนขึน้ เรียกว่ำ “กำรรถไฟฟ้ ำขนส่ง
มวลชนแห่ งประเทศไทย” เรีย กโดยย่ อว่ ำ “รฟม.” และ ให้ใช้ช่ือเป็ น ภำษำอังกฤษว่ ำ
“MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND” เรี ย กโดยย่ อ ว่ ำ “MRTA”
และให้มตี รำเครื่องหมำยของ “รฟม.”
รู ป ลัก ษณะของตรำเครื่อ งหมำยตำมวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตำมที่ ก ำหนด
ในกฎกระทรวง
๕๕๙
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มำตรำ ๗๒ ให้ รฟม. เป็ นนิตบิ ุคคล มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(๑) ดำเนินกิจกำรรถไฟฟ้ ำในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล รวมทัง้ จังหวัดอื่น
ตำมทีก่ ำหนดโดยพระรำชกฤษฎีกำ หรือระหว่ำงจังหวัดดังกล่ำว
(๒) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดทำโครงกำรและแผนงำนเกี่ยวกับกิจกำรรถไฟฟ้ ำ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนำให้ทนั สมัย
(๓) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจกำรรถไฟฟ้ ำและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม.
และประชำชนในกำรใช้บริกำรกิจกำรรถไฟฟ้ ำ
๒ สัญญำแลกเปลีย
่ นเงินตรำต่ ำงประเทศ เป็ นนิตกิ รรมทำงกำรเงินประเภทหนึ่งที่ รฟม.

และ
บุคคลภำยนอกตกลงที่จะแลกเปลี่ยนภำระกำรรับจ่ำยเงิน คนละสกุล ภำยในระยะเวลำที่กำหนดไว้
เพื่อป้ องกันควำมเสีย่ งจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนโดยไม่ก่อให้เกิดภำระหนี้ระหว่ำง รฟม.
และผูใ้ ห้กเู้ พิม่ เติม กรณีดงั กล่ำวจึงเป็ นกำรกระทำเพื่อประโยชน์แก่รฐั บำลและ รฟม. ทีเ่ ป็ นผูร้ บั ควำมเสีย่ ง
จำกหนี้เงินกูต้ ่ำงประเทศ อีกทัง้ ยังเป็ นประโยชน์ในกำรจัดสรรงบประมำณเพือ่ ชำระหนี้คนื อีกด้วย ซึง่ ถือ
เป็ นกำรกระทำใด ๆ ทีเ่ กี่ยวกับหรือเนื่องในกำรจัดกำรให้สำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป็ นประโยชน์ แก่
รฟม. ตำมมำตรำ ๗ ประกอบกับมำตรำ ๙ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๗๒๐/๒๕๕๕)
รฟม. สำมำรถนำพื้นทีบ่ นหรือเหนือแนวสำยทำงอุโมงค์และสถำนีรถไฟฟ้ ำใต้ดนิ ไปดำเนิน
กิจกำรอื่นทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกิจกำรรถไฟฟ้ ำฯ ได้ หำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำวอยู่ภำยใต้วตั ถุ ประสงค์ของ
กำรเวนคืน และกำรดำเนินกำรนัน้ เป็ นกำรดำเนินธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชำชนในกำร
ใช้บริกำรกิจกำรรถไฟฟ้ ำตำมขอบวัตถุประสงค์ของกำรจัดตัง้ รฟม. ตำมมำตรำ ๗ (๓) ประกอบกับ
มำตรำ ๙ ด้วย
กำรที่ รฟม. จะนำพื้นที่ดำ้ นบนรอบ ๆ บริเวณสถำนีรถไฟฟ้ ำใต้ดนิ ซึ่งมิใช่ปำกทำงเข้ำ - ออก
สถำนีรถไฟฟ้ ำใต้ดนิ ทีไ่ ด้มกี ำรปูพน้ื คอนกรีตหรือแผ่นซีเมนต์สำเร็จรูปหรือปลูกหญ้ำ มีลกั ษณะเป็ นลำน
อเนกประสงค์นัน้ ไปดำเนินธุรกิจด้ำนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ตำมอำนำจที่กำหนดไว้ในมำตรำ ๙
ต้ อ งพิจ ำรณำว่ ำ กิจ กำรดัง กล่ ำ วอยู่ ในขอบวัต ถุ ป ระสงค์ ข อ งกำรเวนคืน หรือ ไม่ ด้ว ย (ควำมเห็ น
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๒๒๒/๒๕๕๑)
กำรรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้สร้ำงสถำนีรถไฟฟ้ ำใต้ดนิ อำคำรจอดรถ
และอำคำรอเนกประสงค์ต ำมวัต ถุ ป ระสงค์แ ห่ งกำรเวนคืน แล้ว กำรจะน ำที่ดิน ดังกล่ ำ วมำพัฒ นำ
อสังหำริมทรัพย์จะต้องแยกพิจำรณำตำมลักษณะพืน้ ที่ดว้ ย กล่ำวคือ หำกเป็ นกำรพัฒนำพื้นทีใ่ นสถำนี
รถไฟฟ้ ำใต้ดนิ อำคำรจอดรถ และอำคำรอเนกประสงค์ ทีด่ นิ บริเวณดังกล่ำวถือได้ว่ำ รฟม. ดำเนินกำร
ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์แห่งกำรเวนคืน แล้ว ดังนัน้ รฟม. สำมำรถนำพื้นที่ภำยในบริเวณอำคำร
ไปดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชำชนในกำรใช้บริกำรกิจกำรรถไฟฟ้ ำได้ ตำมมำตรำ ๗ (๓)
ประกอบกับมำตรำ ๙ (๑๑) แต่สำหรับที่ดนิ ว่ำงเปล่ำในบริเวณปำกทำงเข้ำออกสถำนีรถไฟฟ้ ำใต้ดิน
บริเวณสถำนี รถไฟฟ้ ำใต้ดิน และบริเวณหน้ ำอำคำรจอดรถนัน้ รฟม. ไม่ส ำมำรถน ำที่ดิน ว่ำงเปล่ ำ
ในบริเวณดังกล่ำวไปดำเนินธุรกิจด้ำนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ เนื่องจำกเป็ นกิจกำรทีอ่ ยู่นอกวัตถุประสงค์
แห่งกำรเวนคืน (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๓๙๔/๒๕๔๘)
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มำตรำ ๘ ให้ รฟม. มีสำนักงำนใหญ่ในกรุงเทพมหำนครหรือจังหวัดใกล้เคียง
และจะจัดตัง้ สำนักงำนสำขำหรือตัวแทนขึน้ ณ ทีอ่ ่นื ใดก็ได้
มำตรำ ๙ ให้ รฟม. มีอำนำจกระทำกิจกำรภำยในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตำม
มำตรำ ๗ และอำนำจเช่นว่ำนี้ให้รวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ ์ มีสทิ ธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่ำง ๆ
(๒) ก่อตัง้ สิทธิหรือกระทำนิตกิ รรมใด ๆ ทัง้ ในและนอกรำชอำณำจักร
(๓) เรีย กเก็ บ ค่ ำ โดยสำร ค่ ำ บริก ำร และค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรใช้ ท รัพ ย์ สิน
กำรให้บริกำรและควำมสะดวกต่ำง ๆ ในกิจกำรรถไฟฟ้ ำ
(๔) ก ำหนดมำตรกำรเพื่ อ ควำมปลอดภั ย ในกำรเดิน รถไฟฟ้ ำ และควำม
ปลอดภัย และควำมสงบเรีย บร้อยในกำรโดยสำรรถไฟฟ้ ำ ตลอดจนกำรใช้และรัก ษำ
รถไฟฟ้ ำ ทรัพ ย์ สิน และกำรให้ บ ริก ำรและควำมสะดวกแก่ ก ำรเดิ น รถไฟฟ้ ำและ
กำรโดยสำรรถไฟฟ้ ำ
(๕) กูห้ รือยืมเงินภำยในและภำยนอกรำชอำณำจักร
(๖) ออกพันธบัตรหรือตรำสำรอื่นใดเพื่อใช้ในกำรลงทุน
(๗) จัดตัง้ บริษัทจำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกีย่ วกับหรือ
เกีย่ วเนื่องกับกิจกำรของ รฟม. ทัง้ นี้ บริษทั จำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัดดังกล่ำวจะมี
คนต่ำงด้ำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำวถือหุน้ เกินกว่ำร้อยละ
สีส่ บิ เก้ำของทุนจดทะเบียนของบริษทั นัน้ ไม่ได้
(๘) ถือหุน้ ในบริษทั จำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
หรือเกีย่ วเนื่องกับกิจกำรของ รฟม.
(๙) ลงทุ น หรือ เข้ำร่ วมกิจ กำรกับ บุ ค คลอื่น เพื่อ ประกอบธุ รกิจ เกี่ย วกับ หรือ
เกีย่ วเนื่องกับกิจกำรของ รฟม.
(๑๐) ให้สมั ปทำนกิจกำรรถไฟฟ้ ำทัง้ หมดหรือบำงส่วนแก่เอกชน
(๑๑) พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของ รฟม. ตำมควำมจำเป็ น เพื่อประโยชน์แก่กำร
ให้บริกำรกิจกำรรถไฟฟ้ ำ
(๑๒) กระทำกำรอย่ำงอื่นบรรดำทีเ่ กีย่ วกับหรือเนื่องในกำรจัดกำรให้สำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของ รฟม.
มำตรำ ๑๐ ทุนของ รฟม. ประกอบด้วย
(๑) เงินและทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั โอนตำมมำตรำ ๘๘ เมื่อได้หกั หนี้สนิ แล้ว
(๒) เงินทีร่ ฐั บำลจ่ำยให้เป็ นทุนประเดิม
(๓) เงินทีร่ ฐั บำลจัดสรรเพิม่ เติมให้เป็ นครำว ๆ เพื่อดำเนินงำนหรือขยำยกิจกำร
๕๖๑
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(๔) เงินหรือทรัพย์สนิ ทีม่ ผี อู้ ุทศิ ให้
(๕) เงินหรือทรัพย์สนิ อื่นทีร่ บั โอนจำกทำงรำชกำร หรือองค์กำรของรัฐบำล
มำตรำ ๑๑ เงินสำรองของ รฟม. ให้ประกอบด้วย เงินสำรองธรรมดำซึ่งตัง้ ไว้
เผื่อขำด เงินสำรองเพื่อขยำยกิจกำร เงินสำรองเพื่อกำรไถ่ถอนหนี้ และเงินสำรองอื่น ๆ
ตำมควำมประสงค์แต่ละอย่ำงโดยเฉพำะ ทัง้ นี้ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรเห็นสมควร
เงินสำรองจะนำออกใช้ได้กแ็ ต่โดยมติของคณะกรรมกำร
มำตรำ ๑๒ ทรัพย์สนิ ของ รฟม. ไม่อยู่ในควำมรับผิดแห่งกำรบังคับคดี
หมวด ๒
คณะกรรมกำรและผูว้ ่ำกำร
มำตรำ ๑๓ ให้มคี ณะกรรมกำรคณะหนึ่ง เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรกำรรถไฟฟ้ ำ
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร ผู้แทนสำนั กงำนปลัด
สำนักนำยกรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง ผู้แทนกระทรวงคมนำคม ผู้แทนสำนัก
งบประมำณ ผู้แทนสำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร* ผู้แทนสำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ผูแ้ ทนกรมโยธำธิกำรและผังเมือง*
ผู้ แ ทนส ำนั ก งำนนโยบำยและแผนทรัพ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม* ผู้ แ ทน
กรุงเทพมหำนคร และกรรมกำรผู้ทรงคุ ณวุฒิอกี ไม่เกินสีค่ น ซึ่งในจำนวนนี้ต้องแต่งตัง้
จำกผู้แทนองค์กรพัฒนำภำคเอกชนในด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคหนึ่งคน และผู้ว่ำกำร
เป็ นกรรมกำรและเลขำนุกำรโดยตำแหน่ง
ให้คณะรัฐมนตรีเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิ
มำตรำ ๑๔ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ และผูว้ ่ำกำร
ต้ อ งมี ค วำมรู้ ค วำมช ำนำญเกี่ ย วกับ กำรบริห ำร วิ ท ยำศำสตร์ วิ ศ วกรรมศำสตร์
สถำปั ตยกรรมศำสตร์ กำรผังเมือง เศรษฐศำสตร์ กำรคลัง หรือนิตศิ ำสตร์
มำตรำ ๑๕ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรซึง่ คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ นอกจำก
ต้อ งมีคุ ณ สมบัติแ ละไม่ มีลัก ษณะต้ อ งห้ำ มตำมกฎหมำยว่ ำด้ว ยคุ ณ สมบัติม ำตรฐำน
สำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจแล้วยังต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นพนักงำนหรือลูกจ้ำง
(๒) เป็ นผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง

๕๖๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

(๓) เป็ นผู้มสี ่วนได้เสียในสัญญำกับ รฟม. หรือในกิจกำรที่กระทำให้แก่ รฟม.
หรือในกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำงเดียวกันและมีลกั ษณะเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ รฟม.
ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อม
(๔) เป็ นประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรในบริษทั จำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัด
ที่ รฟม. เป็ นผู้ถือหุ้น หรือในบริษัทจำกัดหรือบริษัท มหำชนจำกัด ที่มีสญ
ั ญำร่วมงำน
หรือสัญญำสัมปทำนกับ รฟม.
มำตรำ ๑๖ ให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ อยู่ใน
ตำแหน่งครำวละสำมปี
ในกรณี ท่ีประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกตำแหน่ งก่อน
วำระหรือในกรณีทค่ี ณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ กรรมกำรเพิม่ ขึน้ ในระหว่ำงที่กรรมกำรซึง่ แต่งตัง้
ไว้แล้วยังมีวำระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผไู้ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งแทน หรือเป็ นกรรมกำร
เพิม่ ขึน้ อยู่ในตำแหน่ งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรซึ่งได้
แต่งตัง้ ไว้แล้ว
เมื่อครบกำหนดตำมวำระดังกล่ำวในวรรคหนึ่ง หำกยังมิได้มกี ำรแต่งตัง้ ประธำน
กรรมกำรหรือกรรมกำรขึน้ ใหม่ ให้ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่ ง
ตำมวำระนัน้ อยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงำนต่อไปจนกว่ำประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำร
ซึง่ ได้รบั แต่งตัง้ ใหม่เข้ำรับหน้ำที่ แต่ทงั ้ นี้ ต้องไม่เกินหกสิบวัน
ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรซึ่งพ้ นจำกต ำแหน่ งตำมวำระอำจได้ รบั กำร
แต่งตัง้ อีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองวำระติดต่อกัน
มำตรำ ๑๗ นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระตำมมำตรำ ๑๖ ประธำน
กรรมกำรหรือกรรมกำรซึง่ คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ พ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(๑) ตำย
(๒) ลำออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพรำะบกพร่องต่ อหน้ ำที่อย่ำงร้ำยแรงหรือไม่สุจริต
ต่อหน้ำที่
(๔) เป็ นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(๕) ขำดคุณสมบัตติ ำมมำตรำ ๑๔ หรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๕

๕๖๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

มำตรำ ๑๘ ให้ค ณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ ำ ที่ว ำงนโยบำยและควบคุ ม ดูแ ล
โดยทัวไปซึ
่
่งกิจกำรของ รฟม. และอำนำจหน้ ำที่เช่นว่ำ นี้ให้รวมถึงกำรออกข้อบังคับ
ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) กำรปฏิบตั กิ ำรให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ตำมมำตรำ ๗ และมำตรำ ๙
(๒) กำรประชุมและกำรดำเนินกิจกำรของคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร
(๓) กำรบริหำรและกำรควบคุมทำงกำรเงิน
(๔) กำรจัดแบ่งส่วนงำนหรือวิธปี ฏิบตั งิ ำน
(๕) กำรปฏิบตั งิ ำนของผูว้ ่ำกำรและกำรมอบให้ผอู้ ่นื ปฏิบตั งิ ำนแทนผูว้ ่ำกำร
(๖) กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบรรจุ กำรแต่ งตัง้ กำรเลื่อนขัน้ เงินเดือน หรือ
ค่ ำ จ้ำ ง กำรออกจำกต ำแหน่ ง ถอดถอน วินั ย กำรลงโทษของพนั ก งำนและลู ก จ้ำ ง
ตลอดจนกำรกำหนดเงินเดือนและเงินอื่น
(๗) กำรจ่ำยค่ำพำหนะ เบีย้ เลีย้ งเดินทำง ค่ำเช่ ำที่พกั ค่ำล่วงเวลำ เบี้ยประชุม
ค่ำตอบแทน และกำรจ่ำยเงินอื่น ๆ
(๘) กองทุนสงเครำะห์หรือกำรสงเครำะห์เพื่อสวัสดิกำรของพนักงำน ลูกจ้ำง
และครอบครัว
(๙) กำรร้องทุกข์และกำรอุทธรณ์กำรลงโทษของพนักงำนและลูกจ้ำง
(๑๐) เครื่องแบบพนักงำนและลูกจ้ำง
(๑๑) กำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรใช้และรักษำทรัพย์สนิ ของ รฟม.
(๑๒) กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อยภำยในระบบรถไฟฟ้ ำ
(๑๓) กำรกำหนดอัตรำค่ำโดยสำร ค่ำบริกำร และค่ำธรรมเนียมกำรใช้ทรัพย์สนิ
กำรให้บริกำรและควำมสะดวกในกิ จกำรรถไฟฟ้ ำ ตลอดจนวิธีก ำรจัดเก็บ ค่ ำโดยสำร
ค่ำบริกำรและค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวและกำหนดประเภทบุคคลทีไ่ ด้รบั กำรยกเว้นไม่ต้อง
ชำระค่ำโดยสำร โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี
ถ้ำข้อบังคับใดมีขอ้ ควำมจำกัดอำนำจของผูว้ ่ำกำรในกำรทำนิตกิ รรมไว้ประกำรใด
ให้รฐั มนตรีประกำศข้อบังคับนัน้ ในรำชกิจจำนุเบกษำ
กำรออกข้ อ บั ง คับ ตำม (๖) (๗) และ (๘) ต้ อ งได้ ร ับ ควำมเห็ น ชอบจำก
กระทรวงกำรคลัง๓
๓ กำรรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

(รฟม.) ได้รบั กำรยกเว้นจำกมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ ๑๙ สิงหำคม ๒๕๔๖ ทีใ่ ห้ดำเนิน กำรปรับปรุงสภำพกำรจ้ำงทีเ่ กี่ยวกับกำรเงินในกำรกำหนด
อัตรำค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน หรือสวัสดิกำรต่ำง ๆ ของพนักงำนได้เองเมือ่ คณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจเห็นชอบแล้ว
(มีต่อหน้ำถัดไป)

๕๖๔
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มำตรำ ๑๙ เพื่อประโยชน์ แห่ งกิจกำรของ รฟม. ให้คณะกรรมกำรมีอำนำจ
แต่ ง ตัง้ คณะอนุ ก รรมกำรหรือ ที่ป รึก ษำเพื่อ ด ำเนิ น กำรอย่ ำงหนึ่ งอย่ ำงใดของ รฟม.
และกำหนดค่ำตอบแทนอนุกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ทค่ี ณะรัฐมนตรีกำหนด และกำหนด
ค่ำตอบแทนทีป่ รึกษำโดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกกระทรวงกำรคลัง
มำตรำ ๒๐ ๔ ให้ ค ณะกรรมกำรเป็ นผู้ แ ต่ ง ตั ง้ และก ำหนดอัต รำเงิน เดื อ น
ของผูว้ ่ำกำรโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มำตรำ ๒๑ ผู้ว่ำกำรนอกจำกต้องมีคุณสมบัติแ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำม
กฎหมำยว่ำด้วยคุณสมบัตมิ ำตรฐำนสำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจแล้วยังต้อง
ไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๕ (๒) และ (๓)
มำตรำ ๒๒ ผูว้ ่ำกำรมีวำระอยู่ในตำแหน่ งครำวละห้ำปี และอำจได้รบั แต่งตัง้ อีกได้
แต่ตอ้ งไม่เกินสองวำระติดต่อกัน
มำตรำ ๒๓ นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระตำมมำตรำ ๒๒ ผู้ว่ำกำร
พ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(๑) ตำย
(๒) ลำออก
(๓) คณะกรรมกำรให้ออกด้วยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพรำะบกพร่อง
ต่อหน้ำทีห่ รือมีควำมประพฤติเสือ่ มเสียหรือหย่อนควำมสำมำรถ
(๔) เป็ นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(๕) ขำดคุณสมบัตติ ำมมำตรำ ๑๔ หรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๒๑
(ต่อจำกเชิงอรรถที่ ๓)
จึงมีผลเป็ นกำรยกเว้นให้ รฟม. ไม่ต้องขอควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีก่อน แต่มติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่ำวไม่มผี ลเป็ นกำรยกเว้นให้ รฟม. ไม่ต้องขอควำมเห็นชอบจำกกระทรวงกำรคลังตำมมำตรำ ๑๘
วรรคสำม (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๗๗๘/๒๕๕๖)
๔ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธพ
ี จิ ำรณำคดีปกครองนัน้ กำรฟ้ องคดีต่อศำลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอน
กฎหรือคำสังทำงปกครองไม่
่
เป็ นเหตุให้ทุเลำกำรบังคับตำมกฎหรือคำสังทำงปกครองนั
่
น้ เว้นแต่ศำลจะมีคำสัง่
เป็ นอย่ำงอื่น ดังนัน้ แม้จะมีกำรโต้แย้งควำมชอบของประกำศรับสมัครต่อศำลปกครอง แต่เมือ่ ศำลปกครอง
ไม่ได้มคี ำสังให้
่ ทุเลำกำรบังคับกฎหรือคำสังใด
่ คณะรัฐมนตรีจงึ มีอำนำจตำมมำตรำ ๒๐ ที่จะพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบกำรแต่ งตัง้ ผู้ว่ำกำร รฟม. ตำมที่คณะกรรมกำร รฟม. เสนอ หรือหำกจะรอให้คดีดงั กล่ำว
ถึงทีส่ ุดย่อมเป็ นเรื่องทีค่ ณะรัฐมนตรีพจิ ำรณำดำเนินกำรได้ตำมทีเ่ ห็นสมควร (ควำมเห็นคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๕๘๕/๒๕๕๒)

๕๖๕
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มำตรำ ๒๔ ผูว้ ่ำกำรมีหน้ำที่บริหำรกิจกำรของ รฟม. ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
ข้อบังคับ และนโยบำยที่คณะกรรมกำรกำหนด และมีอำนำจบังคับบัญชำพนักงำนและ
ลูกจ้ำง
ผูว้ ่ำกำรต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรในกำรบริหำรกิจกำรของ รฟม.
มำตรำ ๒๕ ผูว้ ่ำกำรมีอำนำจ
(๑) บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง ลงโทษทำงวินัย
แก่พนักงำนและลูกจ้ำง ตลอดจนให้พนักงำนและลูกจ้ำงออกจำกตำแหน่ งตำมข้อบังคับ
ที่ค ณะกรรมกำรก ำหนด แต่ ถ้ ำ เป็ นพนั ก งำนหรือ ลู ก จ้ำ งตั ง้ แต่ ต ำแหน่ ง ที่ ป รึก ษำ
ผู้เชี่ย วชำญ ผู้ อ ำนวยกำรฝ่ ำยหรื อ เทีย บเท่ ำ ขึ้น ไปจะต้ อ งได้ ร ับ ควำมเห็น ชอบจำก
คณะกรรมกำรก่อน
(๒) วำงระเบียบเกีย่ วกับกำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำทีข่ อง รฟม. และกำหนดเงื่อนไข
ในกำรทำงำนของพนักงำนและลูกจ้ำงโดยไม่ขดั แย้งกับข้อบังคับทีค่ ณะกรรมกำรกำหนด
มำตรำ ๒๖ ในกิจกำรทีเ่ กีย่ วกับบุคคลภำยนอก ให้ผวู้ ่ำกำรเป็ นผูแ้ ทนของ รฟม.
และเพื่อกำรนี้ผวู้ ่ำกำรจะมอบอำนำจให้ตวั แทนหรือบุคคลใดกระทำกิจกำรเฉพำะอย่ำงแทน
ก็ได้ ทัง้ นี้ ต้องเป็ นไปตำมข้อบังคับทีค่ ณะกรรมกำรกำหนด
นิ ติ ก รรมที่ ผู้ ว่ ำ กำรกระท ำโดยฝ่ ำฝื น ข้อ บัง คับ ตำมมำตรำ ๑๘ วรรคสอง
ย่อมไม่ผกู พัน รฟม. เว้นแต่คณะกรรมกำรจะให้สตั ยำบัน โดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรี
มำตรำ ๒๗ ในกรณีทผ่ี วู้ ่ำกำรไม่อำจปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ หรือตำแหน่ งผูว้ ่ำกำรว่ำงลง
ให้รองผู้ว่ำกำรผู้มีอำวุโสสูงสุดตำมลำดับเป็ นผู้รกั ษำกำรแทน ถ้ำไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ ง
รองผู้ว่ ำ กำรหรือ มีแ ต่ ไ ม่ อ ำจปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ไ ด้ ให้แ ต่ ง ตัง้ กรรมกำรคนใดคนหนึ่ ง เป็ น
ผู้รกั ษำกำรแทน
ให้ผู้รกั ษำกำรแทนมีอำนำจหน้ำที่อย่ำงเดียวกับผู้ว่ำกำร เว้นแต่อำนำจหน้ำที่
ของผูว้ ่ำกำรในฐำนะกรรมกำร
มำตรำ ๒๘ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรย่อ มได้รบั ประโยชน์ ต อบแทน
ตำมทีค่ ณะรัฐมนตรีกำหนด
มำตรำ ๒๙ ประธำนกรรมกำร กรรมกำร ผู้ว่ำกำร พนักงำน และลูกจ้ำงอำจ
ได้รบั เงินรำงวัลตำมทีค่ ณะรัฐมนตรีกำหนด
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มำตรำ ๓๐ ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร ผูว้ ่ำกำร และพนักงำน เป็ นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
หมวด ๓
กำรจัดสร้ำงระบบรถไฟฟ้ ำ
ส่วนที่ ๑
กำรวำงแผน สำรวจ และออกแบบเบือ้ งต้น
มำตรำ ๓๑ ในกำรดำเนินกำรจัดสร้ำงกิจกำรรถไฟฟ้ ำ ให้ รฟม. เสนอขอควำม
เห็ น ชอบแผนงำนกำรก ำหนดเส้น ทำงหรือ โครงกำรที่ จ ะจัด สร้ำ งกิจ กำรรถไฟฟ้ ำ
ต่อคณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบกเพื่อเสนอควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำ
ของคณะรัฐมนตรี
มำตรำ ๓๒ เพื่อประโยชน์ ในกำรทรำบข้อ เท็จ จริงเกี่ ยวกับสภำพพื้น ที่เพื่อ
จัด ท ำโครงกำรที่จ ะจัด สร้ำ งกิจ กำรรถไฟฟ้ ำให้ เป็ นไปโดยเหมำะสมแก่ ก ำรบริก ำร
สำธำรณะ และมีควำมปลอดภัยแก่ป ระชำชน ให้ รฟม. มีอำนำจสำรวจพื้นที่เบื้องต้น
ภำยใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อ รฟม. จะดำเนินกำรสำรวจเบือ้ งต้นในเขตพืน้ ทีใ่ ดให้จดั ทำเป็ นประกำศ
กำหนดพื้นที่ทจ่ี ะทำกำรสำรวจ ปิ ดไว้ ณ ทีท่ ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ว่ำกำร
อำเภอหรือกิ่งอำเภอ ที่ทำกำรกำนัน ที่ทำกำรผู้ใหญ่ บ้ำน และในบริเวณที่ท่จี ะทำกำร
สำรวจ
(๒) ในกรณีท่ี รฟม. มีควำมจำเป็ นต้องเข้ำไปในเขตทีด่ นิ ของบุคคลใดเพื่อกำร
สำรวจ ต้องแจ้งเป็ นหนังสือ ให้เจ้ำของหรือผู้ค รอบครองที่ดนิ ทรำบล่วงหน้ำเป็ นเวลำ
ไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน เพื่อให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดินทรำบวันและเวลำในกำร
เข้ำไปในเขตทีด่ นิ รวมทัง้ กำรทีจ่ ะต้องดำเนินกำรในเขตทีด่ นิ นัน้ ทัง้ นี้ กำรเข้ำไปในเขต
ทีด่ นิ ของบุคคลใดให้กระทำได้ในระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์ขน้ึ ถึงพระอำทิตย์ตก
(๓) ในกำรสำรวจ ให้ รฟม. มีอำนำจขุดเจำะที่ดิน และเก็บหิน ดิน น้ ำ หรือ
สิง่ ต่ำง ๆ อันจำเป็ นแก่กำรสำรวจ รวมทัง้ อำจตัด รำนกิง่ ไม้ หรือกระทำกำรอย่ำงอื่นแก่
สิง่ กีดขวำงแก่กำรสำรวจได้เท่ำทีจ่ ำเป็ นโดยต้องใช้ควำมระมัดระวังให้เกิดควำมเสียหำย
แก่เจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดนิ น้อยที่สุด และเมื่อดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย ให้ รฟม.
ปรับปรุงทีด่ นิ ให้เป็ นไปในสภำพใกล้เคียงของเดิมมำกทีส่ ุด ถ้ำไม่อำจดำเนินกำรได้หรือ
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เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ ต้องได้รบั ควำมเสียหำยอันเกิดจำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
ให้ รฟม. จ่ำยเงินค่ำเสียหำยเพื่อกำรนัน้
ในกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ตำมวรรคหนึ่ง พนักงำนต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้อง
มำตรำ ๓๓ ในกรณี ท่ีพ นั ก งำนหรือ ผู้ซ่ึง ปฏิบ ัติง ำนร่ ว มกับ พนั ก งำนตำม
มำตรำ ๓๒ ก่ อ ให้เกิด ควำมเสีย หำยแก่ เจ้ำ ของหรือ ผู้ค รอบครองหรือ ผู้ท รงสิท ธิอ่ืน
บุ ค คลนั น้ มีสิท ธิเรีย กเงิน ค่ ำ เสีย หำยจำก รฟม. ได้ และให้ รฟม. พิจ ำรณำจ่ ำ ยเงิน
ค่ำเสียหำยให้ตำมควำมเป็ นธรรม โดยให้มหี นังสือแจ้งให้ผมู้ สี ทิ ธิรบั เงินค่ำเสียหำยมำรับ
เงินค่ำเสียหำยจำก รฟม. ภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ทีบ่ ุคคลนัน้ เรียกเงินค่ำเสียหำยจำก
รฟม.
ในกรณีทเ่ี จ้ำของหรือผูค้ รอบครองหรือผูท้ รงสิทธิอ่นื ไม่ยนิ ยอมตกลงในจำนวน
เงินค่ำเสียหำยที่ รฟม. กำหนด หรือในกรณี ผู้มีสทิ ธิได้รบั เงินค่ำเสียหำยไม่มำรับเงิน
ค่ำเสียหำยภำยในเวลำทีก่ ำหนดตำมวรรคหนึ่ง ให้ รฟม. นำเงินจำนวนดังกล่ำวไปฝำกไว้
กับธนำคำรออมสินหรือธนำคำรพำณิ ช ย์ท่เี ป็ น รัฐวิสำหกิจโดยพลัน ในชื่อของเจ้ำของ
หรือผูค้ รอบครองหรือผูท้ รงสิทธิอ่นื โดยแยกฝำกเป็ นบัญชีเฉพำะรำย และถ้ำมีดอกเบี้ย
หรือดอกผลใดเกิดขึน้ เนื่องจำกกำรฝำกเงินนัน้ ให้ตกเป็ นสิทธิแก่เจ้ำของหรือผูค้ รอบครอง
หรือผูท้ รงสิทธิอ่นื
เมื่อ รฟม. นำเงินค่ำเสียหำยไปฝำกไว้กบั ธนำคำรออมสินหรือธนำคำรพำณิชย์
ทีเ่ ป็ นรัฐวิสำหกิจตำมวรรคสองแล้ว ให้ รฟม. มีหนังสือแจ้งให้เจ้ำของหรือผูค้ รอบครอง
หรือผูท้ รงสิทธิอ่นื ทรำบโดยส่งทำงไปรษณียต์ อบรับ ในกรณีผมู้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่ำเสียหำย
ไม่ ม ำรับ เงิน ค่ ำเสีย หำยภำยในเวลำที่ก ำหนด ให้ ป ระกำศในหนังสือ พิม พ์รำยวัน ที่มี
จ ำหน่ ำ ยในท้ อ งถิ่ น อย่ ำ งน้ อ ยสำมวัน ติ ด ต่ อ กัน เพื่ อ ให้ เจ้ ำ ของหรือ ผู้ ค รอบครอง
หรือผูท้ รงสิทธิอ่นื ทรำบ
หลักเกณฑ์และวิธกี ำรในกำรกำหนดค่ำเสียหำย กำรนำเงินค่ำเสียหำยไปฝำกไว้
กับ ธนำคำรออมสิน หรือ ธนำคำรพำณิ ช ย์ท่ีเป็ น รัฐวิสำหกิจ และวิธีก ำรในกำรรับ เงิน
ค่ำเสียหำยดังกล่ำว ให้เป็ นไปตำมระเบียบทีค่ ณะกรรมกำรกำหนด
มำตรำ ๓๔ ในกรณี เจ้ำของหรือผู้ครอบครองหรือผู้ทรงสิท ธิอ่ืนไม่พ อใจใน
จำนวนเงินค่ำเสียหำยที่ รฟม. กำหนดตำมมำตรำ ๓๓ วรรคหนึ่ง ไม่ว่ำบุคคลนัน้ จะรับ
หรือไม่รบั เงินค่ำเสียหำยที่ รฟม. ฝำกไว้ ให้มสี ทิ ธิฟ้องคดีต่อศำลภำยในหนึ่งปี นบั แต่วนั ที่
รฟม. ได้นำเงินค่ำเสียหำยฝำกไว้ตำมมำตรำ ๓๓ วรรคสอง

๕๖๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

กำรฟ้ องคดี ต่ อ ศำลตำมวรรคหนึ่ ง ไม่ เ ป็ นเหตุ ใ ห้ ก ำรครอบครองหรือ ใช้
อสัง หำริม ทรัพ ย์ห รือ กำรด ำเนิ น กำรใด ๆ ของพนัก งำนหรือ ผู้ซ่ึง ปฏิบ ัติงำนร่ ว มกับ
พนักงำนต้องสะดุดหยุดลง
ในกรณีทศ่ี ำลวินิจฉัยให้ชำระเงินค่ำเสียหำยเพิม่ ขึน้ ให้เจ้ำของหรือผูค้ รอบครอง
หรือผู้ทรงสิทธิอ่นื ได้รบั ดอกเบี้ยในอัตรำสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝำกประเภทฝำกประจำ
ของธนำคำรออมสินหรือธนำคำรพำณิชย์ทเ่ี ป็ นรัฐวิสำหกิจในจำนวนเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ นั บแต่
วันทีฝ่ ำกเงินค่ำเสียหำย หรือได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตรำสูงสุ ดของดอกเบีย้ เงินฝำกประเภท
ฝำกประจ ำของธนำคำรออมสิน ในจ ำนวนเงิน ที่ เพิ่ ม ขึ้น นั บ แต่ ว ัน ที่ มีก ำรจ่ ำ ยเงิน
ค่ำเสียหำย ในกรณีทม่ี กี ำรจ่ำยเงินค่ำเสียหำยให้แก่เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองหรือผูท้ รงสิทธิ
อื่น แล้วแต่กรณี
ในกรณี ท่ี เจ้ำ ของหรือ ผู้ ค รอบครองหรือ ผู้ ท รงสิท ธิอ่ืน พอใจและได้ ร ับ เงิน
ค่ำเสียหำยไปแล้ว หรือมิได้ฟ้องคดีเรียกเงินค่ำเสียหำยต่อศำลภำยในระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง
หรือ ได้แ จ้ง เป็ นหนั ง สือ สละสิท ธิไ ม่ ร ับ เงิน ค่ ำ เสีย หำยดัง กล่ ำ ว ผู้ใ ดจะเรีย กร้อ งเงิน
ค่ำเสียหำยนัน้ อีกไม่ได้
ส่วนที่ ๒
กำรใช้อสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน
มำตรำ ๓๕ กำรใช้อสังหำริมทรัพย์เพื่อดำเนินกิจกำรรถไฟฟ้ ำโดยไม่จำต้อง
ได้มำซึง่ อสังหำริมทรัพย์ ถ้ำมิได้ตกลงกันไว้เป็ นอย่ำงอื่น ให้ดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรจัดหำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน ส่วนในกรณีทม่ี คี วำมจำเป็ นต้องได้มำ
ซึ่ ง อสัง หำริม ทรัพ ย์ แ ละมิ ไ ด้ ต กลงในเรื่อ งกำรโอนไว้ เป็ นอย่ ำ งอื่น ให้ ด ำเนิ น กำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์
กำรโอนอสัง หำริ ม ทรัพ ย์ ท่ี ไ ด้ ม ำตำมวรรคหนึ่ ง โดยมิ ไ ด้ มี ก ำรเวนคื น
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ให้ได้รบั กำรยกเว้นค่ำธรรมเนียม
มำตรำ ๓๖ กำรกำหนดที่ตงั ้ หรือจุ ดขึ้นลงสถำนีรถไฟฟ้ ำ ให้ รฟม. คำนึงถึง
ควำมเหมำะสมทำงเทคนิ ค ควำมปลอดภัยในกำรเดิน รถไฟฟ้ ำ ควำมสะดวกของคน
โดยสำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรก่อสร้ำง
ในกรณีท่สี ถำนีรถไฟฟ้ ำ ทำงเดินคนโดยสำร หรือทำงเข้ำออกสถำนีรถไฟฟ้ ำ
อำจเชื่อมติดต่อกับอสังหำริมทรัพย์ของผูอ้ ่นื ได้ และกำรเชื่อมติดต่อนัน้ อำจทำให้เจ้ำของ
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หรือผูค้ รอบครองอสังหำริมทรัพย์นัน้ ได้รบั ประโยชน์ รฟม. อำจจะพิจำรณำอนุ ญำตโดย
กำหนดเงื่อนไขหรือผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ รฟม. อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดด้วยหรือไม่กไ็ ด้
ส่วนที่ ๓
กำรบำรุงรักษำและป้ องกันอันตรำยระบบรถไฟฟ้ ำ
มำตรำ ๓๗ เมื่อได้ดำเนินกำรจัดหำอสังหำริมทรัพย์เพื่อดำเนินกิจกำรรถไฟฟ้ ำแล้ว
ให้ รฟม. กำหนดเขตระบบรถไฟฟ้ ำเพื่อประโยชน์ในกำรบำรุงรักษำและควำมปลอดภัย
ของระบบรถไฟฟ้ ำและควำมปลอดภัยของบุคคลทีอ่ ยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้ ำ
เมื่อ รฟม. ได้กำหนดเขตระบบรถไฟฟ้ ำตำมวรรคหนึ่ งแล้ว เพื่อประโยชน์ ใน
กำรรักษำควำมปลอดภัยที่อำจมีผลกระทบต่อระบบรถไฟฟ้ ำและบุคคลทีอ่ ยู่ในเขตระบบ
รถไฟฟ้ ำ ให้ รฟม. มีอ ำนำจก ำหนดบริเวณใกล้เคีย งกับ เขตระบบรถไฟฟ้ ำ เป็ น เขต
ปลอดภัยระบบรถไฟฟ้ ำ
ให้ ร ัฐ มนตรีป ระกำศเขตระบบรถไฟฟ้ ำและเขตปลอดภั ย ระบบรถไฟฟ้ ำ
พร้อมทัง้ แผนผังแสดงแนวเขตดังกล่ำวในรำชกิจจำนุ เบกษำ และให้ รฟม. ปิ ดสำเนำประกำศ
ดังกล่ำว ณ ทีท่ ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีว่ ่ำกำรอำเภอหรือกิง่ อำเภอ ทีท่ ำกำร
กำนัน และทีท่ ำกำรผูใ้ หญ่บำ้ นแห่งท้องทีท่ อ่ี สังหำริมทรัพย์นนั ้ ตัง้ อยู่ กับให้ รฟม. จัด ทำ
เครื่องหมำยแสดงแนวเขตดังกล่ำวตำมระเบียบทีผ่ วู้ ่ำกำรกำหนด
มำตรำ ๓๘ ภำยในเขตปลอดภัย ระบบรถไฟฟ้ ำ ตำมมำตรำ ๓๗ ให้ รฟม.
มีอ ำนำจประกำศก ำหนดเงื่อ นไขในกำรก่ อ สร้ำ ง ดัด แปลง หรือ รื้อ ถอนอำคำรหรือ
สิง่ ปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นทีจ่ ะมีผลกระทบต่อระบบรถไฟฟ้ ำ
ประกำศตำมวรรคหนึ่งต้องประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ และให้ปิดประกำศไว้
ในบริเวณใกล้ เคีย งกับ เขตปลอดภัย ระบบรถไฟฟ้ ำ และให้แ จ้งให้ผู้มีอ ำนำจอนุ ญ ำต
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรทรำบ
ในกำรอนุ ญำตให้ก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือรือ้ ถอนอำคำรหรือสิง่ ปลูกสร้ำงอย่ำงอื่น
ทีอ่ ยู่ภำยในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้ ำ ให้ผมู้ อี ำนำจอนุ ญำตให้ก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือ
รือ้ ถอนอำคำรหรือสิง่ ปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรพิจำรณำ
ตรวจสอบให้ถูกต้องตำมประกำศตำมวรรคหนึ่งก่อนอนุญำตและแจ้งให้ รฟม. ทรำบด้วย
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ในกำรพิ จ ำรณำอนุ ญ ำตตำมวรรคสำม ให้ ผู้ มี อ ำนำจอนุ ญ ำตให้ ก่ อ สร้ำ ง
ดัดแปลง หรือรื้อถอนอำคำรหรือสิง่ ปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
อำคำรแจ้ง รฟม. เพื่อส่งผูแ้ ทนเข้ำร่วมพิจำรณำด้วย
มำตรำ ๓๙ ในกรณีทม่ี ผี กู้ ่อสร้ำง ดัดแปลง หรือรือ้ ถอนอำคำรหรือสิง่ ปลูกสร้ำง
อย่ ำ งอื่น ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรควบคุ ม อำคำรในเขตปลอดภั ย ระบบรถไฟฟ้ ำ
โดยมิได้รบั อนุ ญำตหรือผูท้ ่ไี ด้รบั อนุ ญำตมิได้ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกำรอนุ ญำต
ให้ผู้ว่ำกำรหรือผู้ท่ีได้รบั มอบหมำยจำกผู้ว่ำกำรแจ้งให้ผู้มีอ ำนำจอนุ ญ ำตให้ก่อ สร้ำง
ดัดแปลง หรือรื้อถอนอำคำรหรือสิง่ ปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
อำคำรทรำบเป็ นหนังสือเพื่อให้ดำเนินกำรแก้ไขตำมอำนำจหน้ำที่
ถ้ำมีก รณี จำเป็ น เร่งด่ ว นเพื่อ ป้ อ งกัน อัน ตรำยแก่ ระบบรถไฟฟ้ ำ ให้ผู้ว่ำกำร
มีอ ำนำจออกค ำสังให้
่ ร ะงับ กำรกระท ำหรือ กระท ำกำรเท่ ำ ที่จ ำเป็ น เพื่อ แก้ไ ขปั ญ หำ
ทีเ่ กิดขึน้ เป็ นกรณีฉุกเฉินในระหว่ำงกำรดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งได้
มำตรำ ๔๐ ในกรณีท่ี รฟม. เห็นว่ำ ภำยในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้ ำ ตำม
มำตรำ ๓๗ มีค วำมจ ำเป็ น ต้ อ งประกำศก ำหนดให้ก ำรกระท ำใด ๆ ที่อ ำจท ำให้เกิด
อันตรำยหรือเป็ นอุปสรรคแก่ระบบรถไฟฟ้ ำเป็ นกำรกระทำทีต่ ้องปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์
ทีก่ ำหนด ให้ รฟม. มีอำนำจออกประกำศได้ ทัง้ นี้ ประกำศดังกล่ำวต้องแสดงรำยละเอียด
และเหตุ ผ ลให้ชดั เจนเกี่ย วกับ ลักษณะกำรกระทำ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจำกกำร
กระทำนัน้
ประกำศตำมวรรคหนึ่งต้องประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำและต้องปิ ดประกำศไว้
ในบริเวณใกล้เคียงกับเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้ ำ
เมื่อ มีป ระกำศตำมวรรคหนึ่ ง ให้น ำบทบัญ ญัติเกี่ย วกับ กำรดูแ ลรัก ษำระบบ
ขนส่งมวลชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดหำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน
มำใช้บงั คับกับกำรกระทำในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้ ำด้วยโดยอนุโลม
มำตรำ ๔๑ ในกรณีทห่ี น่ วยงำนของรัฐซึง่ มีอำนำจหน้ำทีด่ ำเนินกิจกำรอันเป็ น
สำธำรณู ปโภคมีควำมจำเป็ นต้องปั กเสำ พำดสำย วำงท่อ หรือกระทำกำรใด ๆ ภำยใน
เขตระบบรถไฟฟ้ ำ ให้ห น่ ว ยงำนของรัฐนั น้ ท ำควำมตกลงกับ ผู้ว่ ำกำรหรือ ผู้ท่ีได้ร ับ
มอบหมำยจำกผูว้ ่ำกำรก่อน
ในกรณีทก่ี ำรดำเนินกิจกำรอันเป็ นสำธำรณูปโภคตำมวรรคหนึ่ง ได้กระทำโดย
เอกชนทีไ่ ด้รบั สัมปทำน รฟม. อำจเรียกเก็บค่ำตอบแทนในกำรใช้พน้ื ทีเ่ ขตดังกล่ำวได้
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มำตรำ ๔๒ ในกรณี ท่ีก ำรสร้ำง ขยำย ปรับ ปรุง ซ่อ มแซม หรือ บำรุงรักษำ
ระบบรถไฟฟ้ ำ ทำให้มกี ำรฟ้ องคดีต่อศำล กำรฟ้ องคดีนัน้ ไม่เป็ นเหตุให้กำรครอบครอง
อสังหำริมทรัพย์หรือใช้อสังหำริมทรัพย์ของ รฟม. ต้องสะดุดหยุดลง
หมวด ๔
สัมปทำน
มำตรำ ๔๓ ในกำรด ำเนิ น กิจ กำรรถไฟฟ้ ำตำมพระรำชบั ญ ญั ติ น้ี รฟม.
โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอำจให้สมั ปทำนกิจกำรรถไฟฟ้ ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน
แก่เอกชนก็ได้
ในกรณีทก่ี ำรให้สมั ปทำนตำมวรรคหนึ่งไม่อยู่ภำยใต้บงั คับกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ให้เอกชนเข้ำร่วมงำนหรือดำเนินกำรในกิจกำรของรัฐ ให้กำรเสนอโครงกำร กำรดำเนิน
โครงกำร และกำรกำกับดูแลและติดตำมผลเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไข
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
มำตรำ ๔๔ ผูร้ บั สัมปทำนต้อง
(๑) เป็ นนิตบิ ุคคลไทย
(๒) มีทุน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และผูเ้ ชีย่ วชำญทีม่ คี วำมรู้ ควำมชำนำญ
ในกำรใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยเพียงพอ และ
(๓) มีคุณสมบัตอิ ่นื ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
มำตรำ ๔๕ ในกำรดำเนินกิจกำรรถไฟฟ้ ำของผู้รบั สัมปทำนต้องจัดให้บุคคล
สัญ ชำติไทยเป็ น ผู้ท ำงำนให้ม ำกที่สุด เว้น แต่ งำนใดที่มีลัก ษณะเฉพำะด้ำน ซึ่งผู้ร ับ
สัม ปทำนไม่ สำมำรถจัด หำคนไทยที่มีค วำมรู้ค วำมช ำนำญในด้ ำ นนั น้ มำท ำงำนได้
ผู้ร ับ สัม ปทำนอำจให้ ผู้ ท่ีมีค วำมรู้ ค วำมช ำนำญจำกต่ ำ งประเทศมำท ำงำนแทนได้
แต่ผู้รบั สัมปทำนต้องจัดให้มกี ำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และควำมรูค้ วำมชำนำญให้บุคคล
สัญชำติไทย สำมำรถทำงำนแทนได้ภำยในห้ำปี นบั แต่วนั ทีไ่ ด้รบั สัมปทำน
มำตรำ ๔๖ ให้กรรมสิท ธิใ์ นทรัพ ย์สนิ ที่ได้จดั สร้ำงหรือจัดหำมำตำมสัญ ญำ
สัมปทำนตกเป็ นของรัฐ เมื่อ
(๑) ตรวจและรับมอบงำนทีไ่ ด้รบั สัมปทำนกิจกำรรถไฟฟ้ ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน
(๒) ได้รบั อนุญำตให้เดินรถ ในกรณีทเ่ี ป็ นกำรให้สมั ปทำนกำรเดินรถไฟฟ้ ำ
(๓) เมื่อมีกำรเพิกถอนสัมปทำนตำมมำตรำ ๕๑ หรือมำตรำ ๕๓
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มำตรำ ๔๗ ในกำรดำเนินกำรตำมสัมปทำนหำกมีควำมจำเป็ นต้อ งได้มำซึ่ง
กรรมสิทธิในอสั
์ งหำริมทรัพย์หรือมีควำมจำเป็ นต้องใช้อสังหำริมทรัพย์ โดยไม่จำเป็ นต้อง
ได้มำซึง่ กรรมสิทธิในอสั
์ งหำริมทรัพย์นนั ้ และไม่สำมำรถดำเนินกำรให้ได้มำหรือได้ใช้ซง่ึ
อสัง หำริม ทรัพ ย์โ ดยวิธีอ่ื น ให้ รฟม. ด ำเนิ น กำรตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรเวนคื น
อสังหำริมทรัพย์หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดหำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน
แล้วแต่กรณี โดยผู้รบั สัมปทำนเป็ นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยและค่ำทดแทน ทัง้ นี้ ให้กรรมสิทธิ ์
หรือสิทธิกำรใช้ในอสังหำริมทรัพย์นนั ้ ตกเป็ นของรัฐ
มำตรำ ๔๘ เพื่อประโยชน์ในกำรจัดโครงข่ำยกำรเดินรถไฟฟ้ ำและอำนวยควำม
สะดวกในกำรจรำจร ผู้รบั สัมปทำนต้องยินยอมและให้ควำมสะดวกแก่ รฟม. หรือผู้รบั
สัมปทำนรำยอื่นสำมำรถเชื่อมต่อหรือร่วมใช้กจิ กำรรถไฟฟ้ ำทีผ่ นู้ นั ้ ได้รบั สัมปทำน ทัง้ นี้
ตำมหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมกำรกำหนด
ในกำรก ำหนดหลัก เกณฑ์ต ำมวรรคหนึ่ง ให้ กำหนดหลัก เกณฑ์กำรแบ่ งปั น
ผลประโยชน์ จ ำกค่ ำ โดยสำรในอัต รำที่เป็ นธรรม โดยค ำนึ ง ถึ ง ภำระค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยและ
ผลประโยชน์ทพ่ี งึ จะได้รบั ของทุกฝ่ ำยด้วย
มำตรำ ๔๙ ภำยใต้บงั คับมำตรำ ๗๕ (๗) กำรโอนสัมปทำนจะกระทำได้ต่อเมื่อ
คณะรัฐ มนตรีไ ด้ พิ จ ำรณำแล้ ว เห็ น ว่ ำ มี เหตุ จ ำเป็ นเพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ก ำรให้ บ ริก ำร
ประชำชน และผูร้ บั โอนมีคุณสมบัตติ ำมมำตรำ ๔๔ และต้องไม่ทำให้กจิ กำรตำมทีไ่ ด้รบั
สัมปทำนหยุดชะงัก
ผู้โอนสัม ปทำนและผู้รบั โอนสัมปทำนตำมวรรคหนึ่ ง ต้องรับ ผิดร่วมกัน และ
แทนกันในกำรปฏิบตั ติ ำมสัมปทำนและตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
กำรโอนสัมปทำน ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีทผ่ี ู้รบั สัมปทำนไม่ได้รบั อนุ ญำตให้โอนสัมปทำน ให้ รฟม. มีหนังสือแจ้งให้ผรู้ บั
สัมปทำนทรำบพร้อมทัง้ เหตุผลภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติ
มำตรำ ๕๐ ในกรณี ท่ผี ู้รบั สัมปทำนสิ้น สภำพกำรเป็ นนิติบุคคล หรือตกเป็ น
บุคคลล้มละลำย ให้ผชู้ ำระบัญ ชีหรือเจ้ำพนักงำนพิทกั ษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณี เป็ นผูม้ สี ทิ ธิ
แสดงเจตนำในกำรโอนสัมปทำนตำมมำตรำ ๔๙
มำตรำ ๕๑ ภำยใต้บงั คับมำตรำ ๗๕ (๗) คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำให้เพิกถอน
สัมปทำนได้ เมื่อปรำกฏว่ำผูร้ บั สัมปทำน
(๑) ไม่ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขหรือข้อตกลงทีไ่ ด้รบั สัมปทำนจนอำจเป็ นเหตุให้เกิด
ควำมล่ำช้ำหรือควำมเสียหำยในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน
๕๗๓
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(๒) ไม่ปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนวิธกี ำรประกอบกิจกำรรถไฟฟ้ ำของ รฟม. จนเป็ น
เหตุให้ประชำชนได้รบั ควำมเดือดร้อน
(๓) ไม่ชำระผลประโยชน์ตำมสัมปทำนให้แก่ รฟม.
(๔) ฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดที่ระบุในสัมปทำนว่ำเป็ นเหตุเพิกถอน
สัมปทำนได้
มำตรำ ๕๒ ในกรณีทม่ี เี หตุตำมมำตรำ ๕๑ เกิดขึน้ ก่อนทีจ่ ะดำเนินกำรเพิกถอน
สัมปทำน ถ้ำคณะกรรมกำรเห็นว่ำเหตุดงั กล่ำวสำมำรถแก้ไขได้และเป็ นประโยชน์แก่กำร
ให้บ ริกำรประชำชน คณะกรรมกำรอำจแจ้งให้ผู้รบั สัม ปทำนดำเนิ นกำรแก้ไขภำยใน
ระยะเวลำและเงื่อนไขทีก่ ำหนดเสียก่อนก็ได้ แต่ถ้ำผู้รบั สัมปทำนไม่แก้ไข ให้คณะกรรมกำร
ดำเนินกำรเพื่อเพิกถอนสัมปทำนตำมมำตรำ ๕๑ โดยไม่ชกั ช้ำ
มำตรำ ๕๓ ในกรณีทม่ี คี วำมจำเป็ นเพื่อรักษำประโยชน์สำธำรณะ คณะรัฐมนตรี
อำจมีมติ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผรู้ บั สัมปทำนกระทำกำรหรือแก้ไขกำรใด
(๒) เพิกถอนสัมปทำนในกรณีทม่ี เี หตุสำคัญอันมิอำจหลีกเลีย่ งได้
เมื่อคณะรัฐมนตรีมมี ติตำม (๑) ให้ รฟม. แจ้งให้ผู้รบั สัมปทำนกระทำกำรหรือ
แก้ไขกำรนัน้ ในกรณีท่ผี ู้รบั สัมปทำนไม่กระทำกำรหรือแก้ไขกำรนัน้ ให้ คณะรัฐมนตรี
มี อ ำนำจสัง่ ให้ รฟม. เป็ นผู้ ก ระท ำกำรหรื อ แก้ ไ ขกำรนั ้น โดยให้ ผู้ ร ับ สัม ปทำน
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
ในกรณีทค่ี ณะรัฐมนตรีมมี ติตำม (๒) ให้ รฟม. มีอำนำจเข้ำครอบครองกิจกำร
ทีใ่ ห้สมั ปทำนได้ และให้ รฟม. จ่ำยเงินค่ำทดแทนให้แก่ผรู้ ับสัมปทำนตำมควำมเป็ นจริง
แต่ไม่เกินจำนวนเงินค่ำทดแทนทีก่ ำหนดในสัมปทำน
ในกรณีท่จี ะต้องจ่ำยเงินค่ำทดแทนตำมวรรคสำม หรือในกรณีท่สี มั ปทำนมิได้
กำหนดจำนวนเงินค่ำทดแทนไว้ ให้คณะรัฐมนตรีแต่ งตัง้ คณะกรรมกำรคณะหนึ่งเพื่อ
กำหนดจำนวนเงินค่ำทดแทนทีจ่ ะจ่ำยให้แก่ผรู้ บั สัมปทำน ประกอบด้วยผูแ้ ทนของผูร้ บั
สัม ปทำน ผู้ แ ทน รฟม. ผู้ มี ค วำมรู้ ค วำมช ำนำญในกำรประเมิ น รำคำทรัพ ย์ สิ น
และผูท้ รงคุณวุฒซิ ง่ึ คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ อีกไม่เกินสำมคนเป็ นผูพ้ จิ ำรณำเสนอควำมเห็น
ต่ อ คณะรัฐมนตรี ทัง้ นี้ ให้ค ณะรัฐมนตรีวินิ จ ฉั ย ให้เสร็จ สิ้น โดยเร็ว กำรก ำหนดเงิน
ค่ำทดแทนของคณะกรรมกำรอำจกำหนดค่ำเสียโอกำสให้ดว้ ยก็ได้
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มำตรำ ๕๔ ผูร้ บั สัมปทำนต้องปฏิบตั ติ ำมข้อบังคับของคณะกรรมกำรว่ำด้วย
กำรรัก ษำควำมปลอดภัย ในกำรใช้แ ละรัก ษำทรัพ ย์สิน ของ รฟม. และกฎกระทรวง
เกีย่ วกับควำมปลอดภัยของระบบรถไฟฟ้ ำ คนโดยสำร และบุคคลอื่นที่อยู่ในเขตระบบ
รถไฟฟ้ ำ และต้องจัดให้มกี ำรประกันภัยสำหรับควำมเสียหำย
กำรจัดให้มกี ำรประกันภัยตำมวรรคหนึ่งต้องมีผรู้ บั ประกันภัยตัง้ แต่สองรำยขึน้ ไป
มำตรำ ๕๕ ในกำรปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ ให้ พ นั ก งำนหรือ ผู้ซ่ึง ปฏิบ ัติง ำนร่ ว มกับ
พนักงำนมีอำนำจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้ำไปในบริเวณที่ประกอบกิจกำรรถไฟฟ้ ำ และสถำนที่ทำกำรของผู้ร ับ
สัมปทำนในเวลำทำกำร เพื่อตรวจกิจกำรให้เป็ นไปตำมสัมปทำนและตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
(๒) สังเป็
่ นหนังสือให้ผรู้ บั สัมปทำนปฏิบตั กิ ำรใด ๆ หรืองดเว้นกำรปฏิบตั ิกำร
ทีอ่ ำจก่อให้เกิดอันตรำยแก่บุคคลหรือทรัพย์สนิ ของบุคคลอื่น
ในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี พนักงำนต้ องแสดงบัตรประจำตัว
ต่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ผู้รบั สัม ปทำนมีสิท ธิอุ ท ธรณ์ ค ำสังของพนั
่
ก งำนที่สงตำม
ั่
(๒) ต่ อ รัฐมนตรี
โดยยื่นต่อผูว้ ่ำกำรภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนั รับแจ้งคำสัง่ คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็ นทีส่ ดุ
กำรอุทธรณ์ คำสังของพนั
่
กงำนตำมวรรคสำม ไม่เป็ นเหตุทุเลำกำรปฏิบตั ติ ำม
คำสัง่ เว้นแต่รฐั มนตรีเห็นสมควรให้ทุเลำกำรปฏิบตั ติ ำมคำสังนั
่ น้
มำตรำ ๕๖ ผูร้ บั สัมปทำน ผูป้ ฏิบตั งิ ำนให้แก่ผรู้ บั สัมปทำน ตัวแทน และลูกจ้ำง
ของผู้ร ับ สัม ปทำนมีห น้ ำ ที่อ ำนวยควำมสะดวกให้ แ ก่ พ นั ก งำนในกำรปฏิบ ัติ ห น้ ำ ที่
ตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
หมวด ๕
คนโดยสำร
มำตรำ ๕๗ คนโดยสำรต้องชำระค่ำโดยสำรตำมทีค่ ณะกรรมกำรประกำศ
มำตรำ ๕๘ รฟม. ต้อ งจัด ให้มีก ำรประกัน ควำมเสีย หำยที่เกิด แก่ ชีวิต และ
ร่ำงกำยของคนโดยสำรตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
ให้นำควำมในมำตรำ ๕๔ วรรคสอง มำใช้บงั คับโดยอนุโลม และต้องได้รบั ควำม
เห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีก่อนทำสัญญำกับผูร้ บั ประกันภัยด้วย
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ในกรณีทม่ี กี ำรให้สมั ปทำนกิจกำรรถไฟฟ้ ำ ให้ผรู้ บั สัมปทำนมีหน้ำทีจ่ ดั ให้มกี ำร
ประกันภัยตำมวรรคหนึ่งแทน รฟม.
มำตรำ ๕๙ ให้ รฟม. มีหน้ ำที่จดั ให้มีสงิ่ อำนวยควำมสะดวกแก่ค นโดยสำร
โดยเฉพำะคนทุพพลภำพ คนสูงอำยุ และเด็ก ให้มคี วำมสมบูรณ์และเหมำะสมแก่กำรใช้
บริกำรกิจกำรรถไฟฟ้ ำ
มำตรำ ๖๐ ในกรณีทค่ี นโดยสำรหรือบุคคลอื่นทีอ่ ยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้ ำได้รบั
ควำมเดือดร้อนจำกกำรดำเนินกิจกำรของ รฟม. หรือผู้รบั สัมปทำน ให้มสี ทิ ธิร้องเรียน
ต่อคณะกรรมกำร
ให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีท่ีมกี ำรร้องเรียนตำม
วรรคหนึ่งและมีคำสังโดยเร็
่
ว แต่ทงั ้ นี้ ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรื่องร้องเรียน
และให้สงั ่ รฟม. หรือผูร้ บั สัมปทำนแก้ไขควำมเดือนร้อนของผูร้ อ้ งเรียนภำยในระยะเวลำ
ที่คณะกรรมกำรกำหนด โดยให้คณะกรรมกำรกำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ให้ รฟม. หรือ
ผูไ้ ด้รบั สัมปทำนมีหน้ำทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ พื่อมิให้เกิดเหตุตำมทีร่ อ้ งเรียนขึน้ อีก
มำตรำ ๖๑ ให้ รฟม. มีหน้ำที่กำหนดมำตรกำรใด ๆ เพื่อคุม้ ครองควำมปลอดภัย
แก่คนโดยสำรและบุคคลอื่นที่อยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้ ำ ในกรณีทเ่ี กิดควำมเสียหำยอย่ำงใด
อัน เนื่ องมำจำกควำมบกพร่องของกำรกำหนดมำตรกำรหรือกำรปฏิบตั ิของพนักงำน
ของ รฟม. ให้ รฟม. รับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ ต่อคนโดยสำรหรือบุคคลอื่นทีอ่ ยู่ใน
เขตระบบรถไฟฟ้ ำ
มำตรำ ๖๒ คนโดยสำรหรือบุคคลอื่นทีอ่ ยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้ ำต้องปฏิบตั ติ ำม
หลักเกณฑ์ว่ำด้วยควำมปลอดภัยในชีวติ ร่ำงกำย และทรัพ ย์สนิ กำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย ควำมสะอำดและควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อยภำยในเขตระบบรถไฟฟ้ ำตำมที่
กำหนดในกฎกระทรวง
ให้ รฟม. ปิ ด ประกำศกฎกระทรวงตำมวรรคหนึ่ ง ไว้ใ นเขตระบบรถไฟฟ้ ำ
ในบริเวณที่เหมำะสมกับกำรใช้กฎกระทรวงนัน้ เพื่อให้ผู้ท่เี กีย่ วข้อ งสำมำรถมองเห็นได้
ชัดเจน สำหรับกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วกับกำรปฏิบตั ใิ นกำรโดยสำรรถไฟฟ้ ำ รฟม. ต้องจัดให้
มีกำรเผยแพร่และปิ ดประกำศไว้ในบริเวณสถำนีรถไฟฟ้ ำและในรถไฟฟ้ ำด้วย
มำตรำ ๖๓ ในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้พนักงำนเจ้ำ หน้ำที่
เป็ นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำมีหน้ำทีร่ กั ษำควำมปลอดภัยและควำมสงบ
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เรีย บร้ อ ยในเขตระบบรถไฟฟ้ ำตำมกฎกระทรวงหรือ ตำมที่ ผู้ ว่ ำ กำรมอบหมำย
และให้มอี ำนำจ ดังต่อไปนี้
(๑) ค้นหรือจับกุ มผู้กระท ำควำมผิดซึ่งหน้ ำตำมพระรำชบัญ ญัติน้ี เพื่อส่งให้
พนักงำนฝ่ ำยปกครองหรือตำรวจดำเนินคดีตำมกฎหมำย
(๒) เข้ำไปในเคหสถำนหรือสถำนที่ใ ด ๆ ที่ประกอบกิจกำรรถไฟฟ้ ำรวมถึง
สถำนที่ทำกำรของผู้รบั สัมปทำนในเวลำทำกำร เพื่อตรวจสอบกรณีท่มี เี หตุว่ำอำจจะมี
อันตรำยเกิดขึน้ กับคนโดยสำรหรือบุคคลอื่นทีอ่ ยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้ ำ
ในกำรปฏิบตั ิหน้ำทีต่ ำมวรรคหนึ่ ง พนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ ้องแสดงบัต รประจำตัว
ต่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
บัตรประจำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ให้เป็ นไปตำมทีผ่ วู้ ่ำกำรกำหนด
หมวด ๖
กำรเงิน กำรบัญชี และกำรตรวจสอบ
มำตรำ ๖๔ ให้ รฟม. จัดทำงบประมำณประจำปี โดยแยกเป็ นงบลงทุนและ
งบทำกำร สำหรับงบลงทุนให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบ
ส่วนงบทำกำรให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบ
มำตรำ ๖๕ รำยได้ท่ี รฟม. ได้รบั จำกกำรดำเนินกำรในปี หนึ่ง ๆ ให้ตกเป็ นของ
รฟม. ส ำหรับ เป็ นค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรด ำเนิ น งำน และเมื่อ ได้ ห ัก รำยจ่ ำ ยส ำหรับ กำร
ดำเนิน งำน เช่น ค่ำบำรุงรักษำ ค่ ำเสื่อมรำคำ เงิน สมทบกองทุน สำรองเลีย้ งชีพ แล้ว
เหลือเท่ำใดให้นำส่งเป็ นรำยได้ของรัฐ ทัง้ นี้ ตำมระเบียบทีก่ ระทรวงกำรคลังกำหนด
ในกรณีทร่ี ำยได้ไม่เพียงพอสำหรับกรณีตำมวรรคหนึ่ง และ รฟม. ไม่สำมำรถ
หำเงินทีอ่ ่นื ได้ รัฐพึงจ่ำยเงินให้แก่ รฟม. เท่ำจำนวนทีจ่ ำเป็ นต่อกำรดำเนินงำนของ รฟม.
มำตรำ ๖๖ ให้ รฟม. เปิ ดบั ญ ชี เ งิ น ฝำกไว้ ก ั บ ธนำคำรตำมระเบี ย บที่
กระทรวงกำรคลังกำหนด
มำตรำ ๖๗ ให้ รฟม. วำงและรักษำไว้ซง่ึ ระบบกำรบัญชีทเ่ี หมำะสมแก่กจิ กำร
สำธำรณู ป โภค แยกตำมประเภทงำนส่ว นที่สำคัญ มีก ำรลงรำยกำรรับ และจ่ ำ ยเงิน
สิน ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิน ที่แสดงกิจกำรที่เป็ น อยู่ต ำมจริงและตำมที่ค วรตำมประเภทงำน
พร้อมด้วยข้อควำมอันเป็ นทีม่ ำของรำยกำรดังกล่ำว และให้มกี ำรตรวจสอบบัญชีภำยใน
เป็ นประจำ
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มำตรำ ๖๘ ให้ รฟม. จัดทำงบดุล บัญชีทำกำร และบัญชีกำไรขำดทุนส่งผูส้ อบ
บัญชีภำยในหนึ่งร้อยยีส่ บิ วันนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี
มำตรำ ๖๙ ทุกปี ให้สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชีและทำกำร
ตรวจสอบรับรองบัญชีและกำรเงินของ รฟม. ให้แล้วเสร็จภำยในสีส่ บิ ห้ำวันนับแต่วนั ที่
ได้รบั งบกำรเงินนัน้
มำตรำ ๗๐ ผูส้ อบบัญชีมอี ำนำจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสำรหลักฐำน
ของ รฟม. เพื่อกำรนี้ ให้มอี ำนำจสอบถำมประธำนกรรมกำร กรรมกำร ผูว้ ่ำกำร ทีป่ รึกษำ
พนักงำน ลูกจ้ำง ผูอ้ ่นื ซึง่ เป็ นตัวแทนของ รฟม. และผูร้ บั สัมปทำน
มำตรำ ๗๑ ให้ผสู้ อบบัญชีทำรำยงำนผลกำรสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมกำร
เพื่อเสนอต่ อคณะรัฐมนตรี และให้ รฟม. โฆษณำรำยงำนประจำปี ของปี ท่ีล่วงมำแล้ว
แสดงงบดุล บัญชีทำกำร และบัญชีกำไรขำดทุนทีผ่ สู้ อบบัญชีรบั รองว่ำถูกต้องแล้วภำยใน
เก้ำสิบวันนับแต่วนั ทีผ่ สู้ อบบัญชีรบั รองว่ำถูกต้อง
หมวด ๗
กำรกำกับและควบคุม
มำตรำ ๗๒ ให้รฐั มนตรีมอี ำนำจหน้ ำที่กำกับโดยทัวไปซึ
่
่งกิจกำรของ รฟม.
เพื่อกำรนี้ จะสังให้
่ คณะกรรมกำร ผูว้ ่ำกำร ชีแ้ จงข้อเท็จจริง แสดงควำมคิดเห็น ทำรำยงำน
หรือยับยัง้ กำรกระท ำที่ขดั ต่ อนโยบำยของรัฐบำลหรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจน
มีอำนำจที่จะสังให้
่ ปฏิบตั ิกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และสัง่
สอบสวนข้อเท็จจริงเกีย่ วกับกำรดำเนินกิจกำรของ รฟม. ได้
มำตรำ ๗๓ ให้ รฟม. ท ำรำยงำนปี ล ะครัง้ เสนอคณะรัฐมนตรี รำยงำนนี้ ให้
กล่ำวถึงผลของงำนในปี ท่ลี ่วงมำแล้วและคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบำยของคณะกรรมกำร
โครงกำรและแผนงำนทีจ่ ะทำในภำยหน้ำ
มำตรำ ๗๔ ในกรณีท่ี รฟม. จะต้องเสนอเรื่องใด ๆ ไปยังคณะรัฐมนตรี ให้ รฟม.
นำเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี
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มำตรำ ๗๕๕ รฟม. ต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนิน
กิจกำรดังต่อไปนี้ได้
(๑) ดำเนินกิจกำรรถไฟฟ้ ำในเส้นทำงหนึ่งเส้นทำงใด
(๒) ขยำย ปรับปรุง หรือดำเนินกำรใด ๆ ซึง่ มีวงเงินเกินห้ำร้อยล้ำนบำท
(๓) กูย้ มื เงินเกินหนึ่งร้อยล้ำนบำท
(๔) ออกพันธบัตรหรือตรำสำรอื่นใดเพื่อใช้ในกำรลงทุน
(๕) จำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์
(๖)๖ ให้เช่ำหรือให้สทิ ธิใด ๆ ในอสังหำริมทรัพย์ซง่ึ มีมลู ค่ำเกินสิบล้ำนบำท
(๗) ให้สมั ปทำน ต่ออำยุสมั ปทำน โอนสัมปทำน หรือเพิกถอนสัมปทำนกิจกำร
รถไฟฟ้ ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน
(๘) จัดตัง้ บริษทั จำกัด หรือบริษทั มหำชนจำกัด
(๙) เข้ำร่วมกิจกำรกับบุคคลอื่น หรือถือหุน้ ในบริษทั จำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัด
(๑๐) พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของ รฟม. ตำมควำมจำเป็ นเพื่อประโยชน์แก่กำร
ให้บริกำรกิจกำรรถไฟฟ้ ำ
(๑๑) กำรจ่ำยเงินค่ำทดแทนและค่ำเสียโอกำส ตำมมำตรำ ๕๓ วรรคสี่
หมวด ๘
บทกำหนดโทษ
มำตรำ ๗๖ ผู้ ใ ดขัด ขวำงกำรกระท ำของ รฟม. หรือ พนั ก งำน หรือ ผู้ ซ่ึ ง
ปฏิบ ัติ ง ำนร่ ว มกับ พนั ก งำนซึ่ง กระท ำกำรตำมมำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๙ วรรคหนึ่ ง
หรือ มำตรำ ๕๕ (๑) ต้ องระวำงโทษจ ำคุ กไม่ เกินหนึ่ งปี หรือปรับไม่ เกินสองหมื่นบำท
หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
๕ เมือ
่ ทุนในกำรดำเนินกำรส่วนหนึ่งของกำรรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

(รฟม.)
มำจำกเงินงบประมำณแผ่น ดิน ในกำรดำเนิน กิจกำรใดที่มคี วำมสำคัญและกระทบต่อ ทุนของ รฟม.
จึงต้องมีกำรกำกับดูแลและควบคุมโดยรัฐบำล มำตรำ ๗๕ จึงบัญญัตใิ ห้ รฟม. ต้องได้รบั ควำมเห็นชอบ
จำกคณะรัฐมนตรีก่ อ นจึงจะด ำเนิ น กำรตำมที่ก ำหนดไว้ไ ด้ (ควำมเห็น คณะกรรมกำรกฤษฎีก ำ :
เรือ่ งเสร็จที่ ๔๐๔/๒๕๔๘)
๖ กำรให้เช่ำหรือให้สท
ิ ธิใด ๆ ในอสังหำริมทรัพย์ ส่งผลกระทบต่อตัวอสังหำริมทรัพย์ซ่งึ เป็ นทุน
ในกำรดำเนินกิจกำรของกำรรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดั งนัน้ คำว่ำ “มูลค่ำเกิน
สิบล้ำนบำท” ตำมมำตรำ ๗๕ (๖) จึงหมำยถึง มูลค่ำของอสังหำริมทรัพย์ท่ี รฟม. ประสงค์จะให้เช่ำหรือ
ให้สทิ ธิใด ๆ มิใช่มลู ค่ำของค่ำตอบแทนกำรให้เช่ำหรือให้สทิ ธิใด ๆ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :
เรือ่ งเสร็จที่ ๔๐๔/๒๕๔๘)
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มำตรำ ๗๗ ผู้ใดฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมกฎกระทรวงซึ่งออกตำมมำตรำ ๖๒
ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
มำตรำ ๗๘ ผู้รบั สัมปทำนผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตำมมำตรำ ๕๔ หรือมำตรำ ๕๕ (๒)
ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสำมเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
มำตรำ ๗๙ ผูร้ บั สัมปทำน ผูป้ ฏิบตั งิ ำนให้แก่ผรู้ บั สัมปทำน ตัวแทน และลูกจ้ำง
ของผู้รบั สัมปทำน ผู้ใดไม่อำนวยควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบตั ิตำม
มำตรำ ๕๖ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท
มำตรำ ๘๐ ผู้ ใ ดไม่ ช ำระค่ ำ โดยสำรตำมอั ต รำที่ ก ำหนดในมำตรำ ๕๗
ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสำมสิบเท่ำของอัตรำค่ำโดยสำรสูงสุด
มำตรำ ๘๑ ผูใ้ ดกระทำด้วยประกำรใด ๆ อันมีลกั ษณะเป็ นกำรกีดขวำงแก่กำร
เดิ น รถไฟฟ้ ำ ก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมเสีย หำย หรือ ควำมไม่ ส ะดวกแก่ ก ำรเดิ น รถไฟฟ้ ำ
ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
มำตรำ ๘๒ ผู้ใดท ำลำย หรือ กระท ำด้ว ยประกำรใด ๆ อัน ท ำให้เกิด ควำม
เสีย หำยหรือ ไร้ป ระโยชน์แ ก่ร ะบบรถไฟฟ้ ำ ต้อ งระวำงโทษจ ำคุก ไม่เ กิน ห้ำ ปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
ถ้ำกำรกระทำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งน่ ำจะเป็ นเหตุให้เกิดอันตรำยแก่บุคคลอื่น
ผูก้ ระทำต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
ถ้ ำ กำรกระท ำควำมผิด ตำมวรรคหนึ่ ง เป็ นเหตุ ใ ห้ บุ ค คลอื่น ได้ร ับ อัน ตรำย
ผู ้ก ระท ำต้อ งระวำงโทษจ ำคุก ตั ง้ แต่ ห นึ่ ง ปี ถ ึง สิบ ปี หรือ ปรับ ตั ้ง แต่ ส องหมื่น บำท
ถึงสองแสนบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
ถ้ำกำรกระทำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็ นเหตุให้บุคคลอื่นได้รบั อันตรำยสำหัส
ผูก้ ระทำต้องระวำงโทษจำคุกตัง้ แต่สองปี ถงึ สิบปี หรือปรับตัง้ แต่สห่ี มื่นบำทถึงสองแสนบำท
หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
ถ้ำกำรกระท ำควำมผิด ตำมวรรคหนึ่ ง เป็ น เหตุ ให้บุ ค คลอื่น ถึงแก่ ค วำมตำย
ผูก้ ระทำต้องระวำงโทษจำคุกตลอดชีวติ หรือจำคุกตัง้ แต่ห้ำปี ถงึ ยี่สบิ ปี หรือปรับตัง้ แต่
หนึ่งแสนบำทถึงสีแ่ สนบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
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มำตรำ ๘๓ ผู้ ใ ดท ำให้ เสีย หำย ท ำให้ ไ ร้ป ระโยชน์ ท ำลำย เปลี่ย นแปลง
เคลื่อนย้ำย หรือรื้อถอน เครื่องหมำยแสดงแนวเขต หลักสำรวจ รัว้ เครื่องหมำยแสดงระยะ
หรือเครื่องอำนวยควำมสะดวกหรือควำมปลอดภัย ซึ่ง รฟม. ได้ติดตัง้ หรือทำให้ ปรำกฏ
ในเขตระบบรถไฟฟ้ ำ ต้ องระวำงโทษจ ำคุ กไม่ เกินสำมปี หรือปรับไม่ เกินหกหมื่นบำท
หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
ถ้ำ กำรกระท ำควำมผิด ตำมวรรคหนึ่ ง เป็ น เหตุ ให้ร ะบบรถไฟฟ้ ำ ถู ก ท ำลำย
เสียหำย เสื่อมค่ำ หรือไร้ประโยชน์ ผูก้ ระทำต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
มำตรำ ๘๔ ผูใ้ ดปิ ดประกำศหรือโฆษณำบนรถไฟฟ้ ำหรือในเขตระบบรถไฟฟ้ ำ
โดยมิได้รบั อนุญำตจำกผูว้ ่ำกำร ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองพันบำท
มำตรำ ๘๕ ผู้ใดแกล้ง บอกเล่ ำ ควำมเท็จ ให้เลื่อ งลือ หรือ ส่งข่ำวอัน เป็ น เท็จ
จนเป็ นเหตุให้กำรเดินรถไฟฟ้ ำไม่อำจกระทำได้ตำมปกติหรือเกิดควำมล่ำช้ำ ต้องระวำงโทษ
จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
ถ้ำกำรกระทำตำมวรรคหนึ่งทำให้เข้ำใจว่ำอำจเกิดอันตรำยด้วยอุปกรณ์ วัตถุ
ระเบิด แก๊สพิษ หรือด้วยวิธใี ด ๆ ต่อควำมปลอดภัยของรถไฟฟ้ ำในระหว่ำงเดินรถไฟฟ้ ำ
ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
มำตรำ ๘๖ ในกรณีท่ผี ู้กระทำควำมผิดซึ่งต้องรับโทษตำมพระรำชบัญ ญัติ น้ี
เป็ นนิตบิ ุคคล กรรมกำร ผูจ้ ดั กำร หรือผูท้ ร่ี บั ผิดชอบในกำรดำเนินงำนของนิตบิ ุคคลนัน้
ต้ อ งระวำงโทษตำมที่บ ัญ ญั ติไ ว้ส ำหรับ ควำมผิด นั น้ ด้ว ย เว้น แต่ จ ะพิสู จ น์ ไ ด้ ว่ ำ ตน
มิได้มสี ว่ นในกำรกระทำควำมผิดนัน้ ด้วย
มำตรำ ๘๗ บรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ีทม่ี โี ทษปรับสถำนเดียวหรือ
เป็ นควำมผิดที่มโี ทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท ถ้ำพนักงำน
เจ้ำหน้ำทีเ่ ห็นว่ำผูต้ อ้ งหำไม่ควรได้รบั โทษจำคุกให้มอี ำนำจเปรียบเทียบได้
เมื่อ ผู้ ต้ อ งหำได้ ช ำระค่ ำ ปรับ ตำมจ ำนวนที่ เปรีย บเทีย บภำยในระยะเวลำ
ทีก่ ำหนดแล้ว ให้ถอื ว่ำคดีเลิกกันตำมบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมำยวิธพี ิจำรณำควำม
อำญำ
ถ้ำผู้ต้อ งหำไม่ ยิน ยอมตำมที่เปรีย บเทีย บ หรือเมื่อยิน ยอมแล้วไม่ ช ำระเงิน
ค่ำปรับภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดให้ดำเนินคดีต่อไป
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บทเฉพำะกำล

มำตรำ ๘๘ ให้โอนบรรดำกิจกำร เงิน ทรัพ ย์สนิ สิทธิ หนี้ และควำมรับผิด
ตลอดจนงบประมำณขององค์กำรรถไฟฟ้ ำมหำนครตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตัง้ องค์กำร
รถไฟฟ้ ำมหำนคร พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีม่ อี ยู่ในวันทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับไปเป็ นของ รฟม.
มำตรำ ๘๙ ให้ ผู้ อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร พนั ก งำน และลู ก จ้ำ งของ
องค์ ก ำรรถไฟฟ้ ำมหำนครตำมพระรำชกฤษฎี ก ำจัด ตัง้ องค์ก ำรรถไฟฟ้ ำมหำนคร
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ ดำรงตำแหน่ งอยู่ในวันทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ เป็ นผูว้ ่ำกำร รองผูว้ ่ำกำร
พนักงำนและลูกจ้ำงของ รฟม. แล้วแต่กรณี ตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี โดยให้ได้รบั เงินเดือน
ค่ำจ้ำง รวมทัง้ สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ เท่ำทีเ่ คยได้รบั อยู่เดิม และให้นบั เวลำกำรทำงำนของ
บุคคลดังกล่ำวในองค์ก ำรรถไฟฟ้ ำมหำนครต่ อเนื่องกันด้ว ย สำหรับผู้ว่ำกำรให้ถือว่ำ
เป็ น วำระกำรดำรงต ำแหน่ งวำระแรกตำมพระรำชบัญ ญัติน้ี เว้น แต่ ก ฎหมำยว่ ำด้ว ย
คุณสมบัตมิ ำตรฐำนสำหรับกรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจจะบัญญัตไิ ว้เป็ นอย่ำงอื่น
มำตรำ ๙๐๗ ในกรณีท่กี ฎหมำยว่ำด้วยคุณสมบัติมำตรฐำนสำหรับกรรมกำร
และพนักงำนรัฐวิสำหกิจได้มบี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับคุณสมบัตหิ รือลักษณะต้องห้ำม วิธกี ำร
แต่งตัง้ กำหนดเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง เงื่อนไขกำรปฏิบตั งิ ำน วำระกำรดำรงตำแหน่ งและ
กำรพ้น จำกตำแหน่ งของกรรมกำร ผู้ว่ำกำร และพนัก งำนเป็ น อย่ ำงอื่น แต กต่ ำงจำก
พระรำชบัญ ญัติน้ี ให้ใช้บ ทบัญ ญัติต ำมกฎหมำยว่ ำด้ว ยคุ ณ สมบัติม ำตรฐำนสำหรับ
กรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจในเรื่องดังกล่ำวแทนบทบัญญัตแิ ห่งพระรำชบัญญัติน้ี
ในบทมำตรำทีม่ นี ยั เช่นเดียวกัน

๗ ในกำรแต่งตัง้ ผูว้ ่ำกำร

รฟม. นัน้ มำตรำ ๙๐ กำหนดให้เป็ นไปตำมบทบัญญัตขิ องกฎหมำย
ว่ ำ ด้ว ยคุ ณ สมบัติม ำตรฐำนส ำหรับ กรรมกำรและพนั ก งำนรัฐ วิส ำหกิจ ซึ่ง มำตรำ ๘ จัต วำ แห่ ง
พระรำชบัญญัติดงั กล่ำว กำหนดวิธกี ำรสรรหำผูบ้ ริหำรของรัฐวิสำหกิจไว้อย่ำงกว้ำง คณะกรรมกำรสรรหำ
ผูว้ ่ำ รฟม. จึงมีอำนำจหน้ำที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ำรเพื่อให้ได้มำซึ่งบุคคลทีเ่ หมำะสม และมีคุณสมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย ดังนัน้ กำรพิจำรณำขยำยระยะเวลำรับสมัครและปรับคุณสมบัติ
เพื่อเปิ ดโอกำสให้มกี ำรแข่งขันโดยให้มผี มู้ ำสมัครมำกขึน้ และผูส้ มัครเดิมตำมประกำศฉบับแรกก็ยงั คงมีสทิ ธิ
ได้รบั คัดเลือกอยู่เช่นเดิม จึงอยู่ในอำนำจของคณะกรรมกำรสรรหำผูว้ ่ำกำร รฟม. ที่สำมำรถดำเนินกำรได้
ตรำบเท่ำทีเ่ ป็ นกำรใช้อำนำจโดยสุจริต (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๕๘๕/๒๕๕๒)
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มำตรำ ๙๑ ให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงำนองค์กำรรถไฟฟ้ ำมหำนครซึ่ง
จดทะเบีย นแล้ว ที่จดั ตัง้ ขึ้น ตำมพระรำชบั ญ ญัติกองทุ น สำรองเลี้ย งชี พ พ.ศ. ๒๕๓๐
ยังคงอยู่ต่อไปโดยให้ รฟม. ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตำมพระรำชบัญญัตนิ ้มี ฐี ำนะเป็ นนำยจ้ำง
มำตรำ ๙๒ ให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒซิ ง่ึ ดำรงตำแหน่ ง
อยู่ในวันที่พระรำชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับ เป็ นประธำนกรรมกำร หรือกรรมกำรผูท้ รงคุณวุ ฒิ
ของ รฟม.แล้วแต่กรณี ตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ตี ่อไป แต่ทงั ้ นี้ ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่
วันทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ
มำตรำ ๙๓ บรรดำข้อบังคับ ระเบียบ คำสัง่ หรือประกำศใด ๆ ขององค์กำร
รถไฟฟ้ ำมหำนคร ซึ่งใช้บงั คับอยู่ในวันทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับคงใช้บงั คับได้ต่อไป
เพียงเท่ำทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับบทแห่งพระรำชบัญญัตนิ ้ี ทัง้ นี้ จนกว่ำจะได้มกี ำรออกข้อบังคับ
ระเบียบ คำสัง่ หรือประกำศตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
ผูร้ บั สนองพระบรมรำชโองกำร
ชวน หลีกภัย
นำยกรัฐมนตรี
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีพ่ ระรำชกฤษฎีกำ
จัดตัง้ องค์กำรรถไฟฟ้ ำมหำนคร พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบทบัญญัตทิ ย่ี งั ไม่เพียงพอต่อกำรจัดทำ
จัดกำรและกำรให้บริกำรขนส่งมวลชนด้วยระบบรถไฟฟ้ ำ รวมทัง้ กำรดูแลรักษำควำม
ปลอดภัย สำธำรณะ ท ำให้องค์ก ำรรถไฟฟ้ ำมหำนครมีข้อ จำกัด ในกำรใช้ อ ำนำจตำม
กฎหมำยและไม่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพประกอบกับกำรขนส่งมวลชน
โดยระบบรถไฟฟ้ ำได้ทวีควำมจำเป็ นยิง่ ขึน้ อย่ำงมำกทัง้ ในปั จจุบนั และอนำคต สมควร
ปรับปรุงอำนำจหน้ำที่ขององค์กำรรถไฟฟ้ ำมหำนครให้สำมำรถดำเนินกิจกำรรถไฟฟ้ ำ
ให้เป็ นระบบและมีประสิทธิภำพยิง่ ขึน้ จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ำทีข่ องส่วนรำชกำร
ให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๘
มำตรำ ๓๑ ในพระรำชบัญ ญัติกำรรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนแห่ งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไขคำว่ำ “นำยกรัฐมนตรี” เป็ น “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม”
คำว่ำ “ผู้แทนกรมกำรผังเมือง” เป็ น “ผู้แทนกรมโยธำธิกำรและผังเมือง” คำว่ำ “ผู้แทน
สำนักงำนคณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก” เป็ น “ผูแ้ ทนสำนักงำนนโยบำยและ
แผนกำรขนส่งและจรำจร” และคำว่ำ “ผูแ้ ทนสำนักงำนนโยบำยและแผนสิง่ แวดล้อม” เป็ น
“ผูแ้ ทนสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม”
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยทีพ่ ระรำชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้จดั ตัง้ ส่วนรำชกำรขึน้ ใหม่โดยมี
ภำรกิจใหม่ ซึง่ ได้มกี ำรตรำพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอำนำจหน้ำทีข่ องส่วน
รำชกำรให้ เป็ น ไปตำมพระรำชบัญ ญั ติป รับ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม นั น้ แล้ว และ
เนื่ อ งจำกพระรำชบัญ ญั ติ ด ัง กล่ ำ วได้บ ัญ ญั ติใ ห้ โอนอ ำนำจหน้ ำ ที่ข องส่ ว นรำชกำร
รัฐมนตรีผดู้ ำรงตำแหน่งหรือผูซ้ ง่ึ ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นส่วนรำชกำรเดิมมำเป็ นของส่วนรำชกำร
ใหม่ โดยให้มีกำรแก้ไขบทบัญ ญั ติต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับอำนำจหน้ ำที่ท่โี อนไปด้วย
ฉะนัน้ เพื่ออนุวตั ใิ ห้เป็ นไปตำมหลักกำรทีป่ รำกฏในพระรำชบัญญัตแิ ละพระรำชกฤษฎีกำ
ดังกล่ำว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำยให้สอดคล้องกับกำรโอนส่วนรำชกำร
เพื่อให้ผู้เกี่ย วข้อ งมีค วำมชัด เจนในกำรใช้ก ฎหมำยโดยไม่ ต้อ งไปค้น หำในกฎหมำย
โอนอำนำจหน้ำทีว่ ่ำตำมกฎหมำยใดได้มกี ำรโอนภำรกิจของส่วนรำชกำรหรือผูร้ บั ผิดชอบ
ตำมกฎหมำยนัน้ ไปเป็ นของหน่วยงำนใดหรือผูใ้ ดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัตขิ องกฎหมำย
๘

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้ำ ๖๖/๘ ตุลำคม ๒๕๔๕

๕๘๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

ให้มีก ำรเปลี่ยนชื่อ ส่วนรำชกำร รัฐมนตรี ผู้ดำรงต ำแหน่ งหรือผู้ซ่ึงปฏิบ ัติ ห น้ ำที่ข อง
ส่วนรำชกำรให้ตรงกับกำรโอนอำนำจหน้ำที่ และเพิม่ ผูแ้ ทนส่วนรำชกำรในคณะกรรมกำร
ให้ตรงตำมภำรกิจทีม่ กี ำรตัดโอนจำกส่วนรำชกำรเดิมมำเป็ นของส่วนรำชกำรใหม่รวมทัง้
ตัดส่วนรำชกำรเดิมทีม่ กี ำรยุบเลิกแล้ว ซึง่ เป็ นกำรแก้ไขให้ตรงตำมพระรำชบัญญัตแิ ละ
พระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้

๕๘๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ว่ำด้วยควำมปลอดภัยในชีวติ
ร่ำงกำยและทรัพย์สนิ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ควำมสะอำดและควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อย
ภำยในเขตระบบรถไฟฟ้ ำ
พ.ศ. ๒๕๔๗๙
อำศัย อำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๖๒ แห่ง พระรำชบัญ ญัติ
กำรรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเป็ นพระรำชบัญ ญัติท่ีมี
บทบัญ ญัติบ ำงประกำรเกี่ยวกับกำรจำกัด สิทธิและเสรีภ ำพของบุ คคล ซึ่งมำตรำ ๒๙
ประกอบกับมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๓๙ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐
ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจัก รไทย บัญ ญั ติให้ ก ระท ำได้ โดยอำศัย อ ำนำจตำม
บทบัญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมำย รัฐ มนตรีว่ ำ กำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“สัญ ญำณ” หมำยควำมว่ ำ สัญ ญำณใด ๆ ที่ รฟม. จัด ให้มีข้นึ ในเขตระบบ
รถไฟฟ้ ำไม่ว่ำจะแสดงด้วยธง ไฟฟ้ ำ มือ แขน เสียง หรือด้วยวิธอี ่นื ใดเพื่อให้คนโดยสำร
หรือบุคคลอื่นปฏิบตั ติ ำมสัญญำณนัน้
“พืน้ ทีป่ ระกอบธุรกิจ” หมำยควำมว่ำ พืน้ ทีใ่ นเขตระบบรถไฟฟ้ ำที่ รฟม. ได้อนุ ญำต
ให้ประกอบธุรกิจ และให้หมำยควำมรวมถึงพืน้ ทีท่ ่จี ดั ไว้สำหรับกำรโฆษณำ ไม่ว่ำจะอยู่
ในส่วนใดของเขตระบบรถไฟฟ้ ำและพืน้ ทีบ่ นรถไฟฟ้ ำ
“วัตถุอนั ตรำย” หมำยควำมว่ำ วัตถุระเบิด แก๊สพิษ วัตถุไวไฟ วัตถุอ๊อกซิไดซ์
วัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมพี ษิ วัตถุทท่ี ำให้เกิดโรค วัตถุกมั มันตรังสี วัตถุทก่ี ่อให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงทำงพันธุกรรม วัตถุ กดั กร่อน วัตถุ ท่กี ่อให้เกิดกำรระคำยเคือง หรือวั ต ถุ
อย่ำงอื่น ไม่ว่ำจะเป็ นเคมีภณ
ั ฑ์หรือสิง่ อื่นใดที่อำจทำให้เกิดอันตรำยแก่คนโดยสำรหรือ
บุคคลอื่น
“เจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ พนักงำนของ รฟม. หรือผูซ้ ่งึ รฟม. มอบหมำยให้
ปฏิบตั กิ ำรให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดในกฎกระทรวงนี้
๙ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๒๗ ก/หน้ำ ๔/๒๙ มิถุนำยน ๒๕๔๗

๕๘๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง
หมวด ๑
บททัวไป
่

ข้อ ๒ ในกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวติ ร่ำงกำยและทรัพย์สนิ ของคนโดยสำร
หรือบุคคลอื่น กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมสะอำดและควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อย
ภำยในเขตระบบรถไฟฟ้ ำ ให้ รฟม. จัดให้มเี ครื่องหมำย สัญญำณ อุปกรณ์ เครื่องป้ องกันภัย
และสิง่ อำนวยควำมสะดวกทีจ่ ำเป็ นสำหรับคนโดยสำรหรือบุคคลอื่น ตลอดจนคนทุพพลภำพ
คนสูงอำยุและเด็ก เพื่อปฏิบตั กิ ำรให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดในกฎกระทรวงนี้
เครื่อ งหมำยและสัญ ญำณตำมวรรคหนึ่ ง ให้ รฟม. จัด ท ำให้เป็ น ที่เข้ำใจได้
ในลักษณะสำกล และหำกมีคำอธิบำยกำกับกำรใช้อุปกรณ์ เครื่องป้ องกันภัย หรือสิง่ อำนวย
ควำมสะดวกให้มภี ำษำอังกฤษกำกับไว้ดว้ ย
ข้อ ๓ คนโดยสำรหรือ บุ ค คลอื่น ในเขตระบบรถไฟฟ้ ำมี ห น้ ำ ที่ป ฏิบ ัติต ำม
เครื่องหมำย ประกำศ ป้ ำย หรือสัญญำณอื่นใด ตลอดจนคำแนะนำและคำตักเตือนของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีห่ รือเจ้ำหน้ำที่ และต้องใช้อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ รฟม. จัดทำไว้ตำมข้อ ๒
ให้ถูกต้องตำมคำอธิบำยกำกับกำรใช้ หรือตำมวัตถุประสงค์ในกำรใช้งำนของอุปกรณ์นนั ้
ข้อ ๔ ในกรณี ท่ี รฟม. ให้สมั ปทำนกิจ กำรรถไฟฟ้ ำแก่ เอกชน กำรกำหนด
ขอบเขตควำมรับผิดชอบระหว่ำง รฟม. และผู้รบั สัมปทำน ในกำรปฏิบตั ิกำรให้เป็ นไป
ตำมข้อกำหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้เป็ นดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ท่ีมีข้อตกลงในสัม ปทำนเกี่ยวกับกำรจัด กำรหรือกำรดำเนิ นกำร
เกีย่ วกับกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวติ ร่ำงกำยและทรัพย์สนิ ของคนโดยสำรหรือบุคคลอื่น
กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมสะอำดและควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อยภำยในเขต
ระบบรถไฟฟ้ ำให้เป็ นไปตำมข้อตกลงนัน้ ทัง้ นี้ เท่ำทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้
(๒) ในกรณีทผ่ี รู้ บั สัมปทำนมีหน้ำทีต่ ำมสัมปทำนต้องปฏิบตั กิ ำรให้เป็ นไปตำม
ข้อ ก ำหนดในกฎกระทรวงนี้ รฟม. อำจมอบหมำยให้ พ นั ก งำนของผู้ ร ับ สัม ปทำน
เป็ นเจ้ำหน้ำทีด่ ำเนินกำรในเรื่องนัน้ ด้วย ทัง้ นี้ โดยอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของ รฟม.

๕๘๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

หมวด ๒
กำรปฏิบตั ติ นในเขตระบบรถไฟฟ้ ำ
ข้อ ๕ ห้ำมมิให้คนโดยสำรหรือบุคคลอื่นทีอ่ ยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้ ำกระทำกำร
ดังต่อไปนี้
(๑) ก่อ เหตุ เ ดือ ดร้อ นรำคำญ หรือ ก่อ ควำมไม่ส ะดวกแก่ก ำรใช้บ ริก ำร
ของคนโดยสำรหรือบุคคลอื่น
(๒) น ำอำวุ ธ หรือ สิ่ง เทีย มอำวุ ธ ซึ่ง มีรูป และลัก ษณะอัน น่ ำ เชื่อ ว่ ำ เป็ นอำวุ ธ
โดยสภำพวัต ถุ อ ัน ตรำยตลอดจนสิ่งอื่ น ใดที่อ ำจเป็ น อัน ตรำยแก่ ผู้อ่ืน หรือ ท ำให้เกิด
ควำมหวำดกลัวแก่ผพู้ บเห็นเข้ำมำในเขตระบบรถไฟฟ้ ำ เว้นแต่เป็ นเจ้ำพนักงำนทีม่ อี ำนำจ
ตำมกฎหมำย
(๓) นำสัมภำระ หรือสิง่ ของติดตัวที่มขี นำดหรือน้ ำหนักที่ไม่สำมำรถนำพำไป
ด้วยตนเองได้หรือเสีย่ งต่อควำมเสียหำยแก่ระบบรถไฟฟ้ ำ หรืออำจก่อควำมรำคำญหรือ
ควำมไม่สะดวกแก่คนโดยสำรอื่นเข้ำไปในรถไฟฟ้ ำ
(๔) นำสิง่ ของทีม่ กี ลิน่ แรง สิง่ สกปรก หรือวัตถุท่นี ่ ำรังเกียจเข้ำมำในเขตระบบ
รถไฟฟ้ ำโดยมิได้จดั เก็บไว้ให้มดิ ชิดหรือทำให้ปรำศจำกกลิน่
(๕) บ้วนหรือ ถ่ ม น้ ำลำย เสมหะ น้ ำหมำก สังน
่ ้ ำมูก คำยหมำกฝรัง่ หรือทิ้ง
สิง่ ของลงในทีซ่ ง่ึ มิได้จดั ไว้เพื่อกำรนัน้
(๖) สูบบุหรี่ ยำเส้นหรือซิกำร์ จุดไฟหรือก่อไฟ
(๗) เด็ดใบ ดอก หรือผลของต้นไม้ หรือกระทำด้วยประกำรใด ๆ อันอำจทำให้
เกิดควำมสกปรกหรือควำมเสียหำยแก่ระบบรถไฟฟ้ ำ
(๘) ขีด เขีย น หรือ ท ำให้ป รำกฏด้ว ยประกำรใด ๆ อัน อำจท ำให้เกิด ควำม
สกปรกหรือควำมเสียหำยแก่ระบบรถไฟฟ้ ำ
(๙) บริโภคอำหำรหรือเครื่องดื่มในรถไฟฟ้ ำ
(๑๐) ดื่มสุรำหรือเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์นอกสถำนทีท่ จ่ี ดั ไว้
(๑๑) เรีย่ ไรหรือขอทำน
(๑๒) วำงสิ่งของ หรือ กระท ำกำรใดอัน เป็ น กำรกีด ขวำง หรือ เป็ น อุ ป สรรค
แก่กำรเข้ำหรือออก
(๑๓) ทำให้ระบบฉุกเฉิน ระบบเตือนภัยหรือแจ้งเหตุ หรือระบบป้ องกันภัยต่ำง ๆ
ทำงำนเว้นแต่กรณีทม่ี เี หตุจำเป็ นในกำรใช้ระบบดังกล่ำว
(๑๔) กระทำกำรลำมกอนำจำร หรือกระทำกำรล่วงเกินทำงเพศต่อผูอ้ ่นื
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(๑๕) ออกหรือ พยำยำมออกจำกรถไฟฟ้ ำด้ว ยวิธีอ่ื น ใดนอกจำกทำงประตู
รถไฟฟ้ ำหรือประตู ชำนชำลำที่เปิ ดให้คนโดยสำรเข้ำหรือออกจำกรถไฟฟ้ ำ หรือลงไป
ในทำงรถไฟฟ้ ำ
(๑๖) ใช้วสั ดุอุปกรณ์โดยไม่ถูกต้องตำมวัตถุประสงค์หรือวิธกี ำรของอุปกรณ์นนั ้
ซึ่งทำให้เกิดควำมเดือดร้อนรำคำญ หรือทำให้เกิดควำมเสียหำยหรือเป็ นอันตรำยแก่
ตนเองหรือผูอ้ ่นื
(๑๗) ยืนหรือวำงเท้ำบนเก้ำอี้หรือที่นัง่ หรือใช้ท่ีซ่งึ จัดไว้ให้นัง่ หรือพื้นที่ใด ๆ
เป็ นทีน่ อน
(๑๘) กีด ขวำง หรือ กระทำกำรใดอัน เป็ น เหตุ ใ ห้ป ระตูร ถไฟฟ้ ำ หรือ ประตู
ชำนชำลำปิ ดไม่ได้หรือไม่สำมำรถทำงำนได้ตำมปกติ
(๑๙) พิงประตูรถไฟฟ้ ำหรือประตูชำนชำลำ
ข้อ ๖ คนโดยสำรหรือบุคคลอื่นจะกระทำกำรดังต่อไปนี้ในเขตระบบรถไฟฟ้ ำได้
ต้องได้รบั อนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำทีห่ รือเจ้ำหน้ำทีก่ ่อน
(๑) ออกไปจำกรถไฟฟ้ ำหรือลงไปในทำงรถไฟฟ้ ำในขณะที่กำรเดินรถไฟฟ้ ำ
ขัดข้อง
(๒) เข้ำไปในพืน้ ทีท่ ่ี รฟม. กำหนดให้เป็ นเขตหวงห้ำม
(๓) นำสัตว์เข้ำมำ เว้นแต่
(ก) สุนขั นำทำงสำหรับผูพ้ กิ ำรทำงสำยตำ
(ข) สัตว์ท่ีไม่เป็ น อันตรำยโดยมีอุป กรณ์ ควบคุ มมิให้รบกวนคนโดยสำร
หรือบุคคลอื่น
(๔) ใช้อุปกรณ์ทก่ี ่อให้เกิดเสียงดัง เล่นดนตรี เต้นรำ หรือแสดงกำรละเล่นใด ๆ
(๕) ขำยสินค้ำหรือบริกำร
(๖) โฆษณำหรือใช้เสียงประกำศ หรือแจกเอกสำรใด
(๗) ถ่ ำยภำพ ถ่ ำยทำภำพยนตร์ หรือ ถ่ ำยท ำเทปบัน ทึก ภำพเพื่อประโยชน์
ทำงกำรค้ำ
(๘) นำรถจักรยำนหรือรถสองล้อชนิดอื่นขึน้ ไปบนรถไฟฟ้ ำ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุ ญำตตำม (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้เป็ นไปตำม
ข้อบังคับทีค่ ณะกรรมกำรประกำศกำหนด
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หมวด ๓
พืน้ ทีป่ ระกอบธุรกิจ

ข้อ ๗ ผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุ ญำตให้ประกอบธุรกิจในพืน้ ที่ประกอบธุรกิจ จะต้องปฏิบตั ิ
ตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ รฟม. กำหนด และข้อตกลงในสัญญำให้ประกอบธุรกิจด้วย
หมวด ๔
กำรขับขีย่ ำนพำหนะในเขตระบบรถไฟฟ้ ำ
ข้อ ๘ ให้ รฟม. จัดให้มกี ำรขีดเส้นบนทำง กำรทำเครื่องหมำยจรำจร หรือกำร
ติดตัง้ สัญ ญำณสำหรับกำรจรำจร รวมทัง้ กำรกำหนดควำมหมำยของสัญ ญำณจรำจร
และเครื่องหมำยจรำจรในเขตระบบรถไฟฟ้ ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก
ข้อ ๙ กำรใช้รถ กำรใช้ทำงเดินรถ หรือกำรกระทำใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับกำรจรำจร
ภำยในเขตระบบรถไฟฟ้ ำ ให้ผู้ข บั ขี่ห รือ ผู้ ใช้ท ำงปฏิบ ัติเช่ น เดีย วกับ กำรใช้ท ำงตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก
ข้อ ๑๐ ห้ำมมิให้ขบั ขี่ยำนพำหนะที่บรรทุ กวัตถุ อนั ตรำยเข้ำไปในเขตระบบ
รถไฟฟ้ ำ เว้นแต่จะได้รบั อนุญำตจำก รฟม.
ข้อ ๑๑ กำรขับขีย่ ำนพำหนะในเขตระบบรถไฟฟ้ ำ ผูข้ บั ขีต่ อ้ งปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(๑) ขับขีย่ ำนพำหนะด้วยควำมระมัดระวัง
(๒) ขับขีย่ ำนพำหนะด้วยอัตรำควำมเร็วตำมทีก่ ำหนด
(๓) ยำนพำหนะรับ จ้ำงที่ไม่มีผู้โดยสำรหรือไม่ ได้ขนส่งสิง่ ของ ให้จอดรอรับ
ผูโ้ ดยสำรหรือรอขนส่งสิง่ ของในบริเวณทีก่ ำหนด
(๔) หยุดหรือจอดยำนพำหนะในทีท่ ก่ี ำหนดไว้
(๕) รีบแจ้งเจ้ำหน้ำทีท่ นั ทีท่ียำนพำหนะของตนขัดข้องและกีดขวำงทำงเดินรถ
หรือเมื่อเกิดอุบตั เิ หตุ
(๖) เคลื่อ นย้ำ ยยำนพำหนะที่เครื่อ งยนต์ข ดั ข้องให้พ้น จำกทำงโดยเร็ว และ
จัดกำรเก็บ สิง่ ของที่ต กหล่น อยู่อ อกจำกทำง หำกไม่ สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้ให้รบี แจ้ง
พนัก งำนเจ้ำหน้ ำที่ห รือ เจ้ำหน้ ำที่ท รำบทันที และผู้ ข บั ขี่ต้องเสีย ค่ ำบริก ำรในกำรนัน้
ตำมข้อบังคับทีค่ ณะกรรมกำรประกำศกำหนด
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ข้ อ ๑๒ เมื่ อ ปรำกฏว่ ำ มี ผู้ ข ับ ขี่ย ำนพำหนะไม่ ป ฏิ บ ั ติ ต ำมข้ อ ๑๑ หรื อ
หลักเกณฑ์ท่ี รฟม. ประกำศกำหนด ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีห่ รือเจ้ำหน้ำทีต่ กั เตือนให้ผขู้ บั ขี่
ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
ถ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ ำที่หรือเจ้ำหน้ำทีไ่ ด้ตกั เตือนแล้วผู้ขบั ขีไ่ ม่ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มอี ำนำจสังให้
่ ผู้ขบั ขีเ่ คลื่อนย้ำยยำนพำหนะนัน้ ให้พ้นทำงโดยเร็ว
ถ้ ำ ผู้ นั น้ ไม่ อ ยู่ ห รือ อยู่ แ ต่ ไ ม่ ป ฏิบ ัติ ต ำม ให้ พ นั ก งำนเจ้ำ หน้ ำ ที่มีอ ำนำจเคลื่อ นย้ ำ ย
ยำนพำหนะหรือนำยำนพำหนะไปเก็บไว้ในสถำนทีท่ ่เี ห็นสมควรหรือใช้เครื่องมือบังคับ
ยำนพำหนะมิให้เคลื่อนย้ำยได้
หมวด ๕
ทรัพย์สนิ หำย
ข้อ ๑๓ ให้ รฟม. มีหน้ ำที่จดั ให้มศี ูนย์รบั แจ้งทรัพย์สนิ หำยภำยในเขตระบบ
รถไฟฟ้ ำ
ข้อ ๑๔ เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือเจ้ำหน้ำที่พบหรือได้รบั แจ้งว่ำมีทรัพย์สิ น
ทีไ่ ม่ปรำกฏว่ำผูใ้ ดเป็ นเจ้ำของภำยในเขตระบบรถไฟฟ้ ำ ให้นำส่งศูนย์รบั แจ้งทรัพย์สนิ หำย
คนโดยสำรหรือบุคคลอื่นทีพ่ บทรัพย์สนิ ที่ไม่ปรำกฏว่ำผู้ใดเป็ นเจ้ำของภำยใน
เขตระบบรถไฟฟ้ ำให้แ จ้ง พนั ก งำนเจ้ำ หน้ ำ ที่ห รือ เจ้ำ หน้ ำ ที่ หรือ น ำส่ ง ศู น ย์ร ับ แจ้ง
ทรัพย์สนิ หำย
ในกรณี ท่ีมีเหตุ อ ัน ควรสงสัย ว่ำ ทรัพ ย์สิน ที่ ไม่ ป รำกฏว่ ำผู้ใดเป็ น เจ้ำของนั ้น
เป็ นวัตถุอนั ตรำย ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีแ่ จ้งหน่ วยงำนทีม่ คี วำมเชีย่ วชำญในกำรดำเนินกำร
ต่อวัตถุดงั กล่ำว เข้ำตรวจสอบและจัดกำรตำมทีห่ น่วยงำนนัน้ เห็นสมควร
ข้อ ๑๕ เมื่อศูนย์รบั แจ้งทรัพย์สนิ หำยได้รบั ทรัพย์สนิ ตำมข้อ ๑๔ แล้ว ให้จดั ทำ
บัญชีทรัพย์สนิ หำยตำมระเบียบที่ รฟม. ประกำศกำหนดและดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี เป็ นของสดหรือ ของเสีย ง่ ำ ย หรือ ไม่ ส ำมำรถเก็ บ รัก ษำไว้ ไ ด้
เกินยีส่ บิ สีช่ วโมง
ั่
เมื่อพ้นเวลำดังกล่ำวให้เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรตำมทีจ่ ำเป็ นและรำยงำน
ต่อผูบ้ งั คับบัญชำตำมระเบียบที่ รฟม. กำหนด
(๒) ในกรณีเป็ นทรัพย์สนิ อื่น ๆ นอกจำก (๑) และสำมำรถเก็บรักษำได้ ให้จดั เก็บ
ไว้ในสถำนทีท่ ่ี รฟม. กำหนด
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(๓) ทรัพย์สนิ ที่เก็บรักษำไว้ หำกต่อมำปรำกฏว่ำกำรเก็บรักษำไว้จะเป็ นกำร
เสีย่ งต่อควำมเสียหำยหรือไม่คมุ้ ค่ำแก่กำรเก็บรักษำทรัพย์สนิ นัน้ ให้เจ้ำหน้ำทีร่ ำยงำนต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชำตำมระเบียบที่ รฟม. กำหนด เพื่อขออนุมตั ทิ ำลำยหรือจำหน่ำยทรัพย์สนิ นัน้
ก่อนครบก ำหนดหนึ่งปี ได้ และเมื่อจ ำหน่ ำยได้เงินสุท ธิเท่ ำใดให้เก็บ รัก ษำไว้แทนตัว
ทรัพย์สนิ นัน้
ข้อ ๑๖ ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จดั เก็บไว้หำกไม่มผี เู้ ป็ นเจ้ำของมำติดต่อรับทรัพย์สนิ คืน
ภำยในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ รฟม. ได้รบั ทรัพย์สนิ ให้กรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ นัน้ ตกเป็ นของ
รฟม. และ รฟม. มีอำนำจนำทรัพย์สนิ นัน้ ออกจำหน่ำยหรือขำยทอดตลำดได้
ข้อ ๑๗ กำรกำหนดรำคำ วิธกี ำรจำหน่ำย หรือขำยทอดตลำดทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั
ตำมข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ ให้เป็ นไปตำมข้อบังคับทีค่ ณะกรรมกำรประกำศกำหนด
เงินทีไ่ ด้จำกกำรจำหน่ำยหรือขำยทอดตลำดให้ตกเป็ นรำยได้ของ รฟม.
บทเฉพำะกำล
ข้อ ๑๘ กำรจัดกำรหรือดำเนินกำรเพื่อปฏิบตั กิ ำรให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดใน
กฎกระทรวงนี้ และกำรให้ สิท ธิในกำรประกอบธุ ร กิจ ตำมสัม ปทำนที่ มีอ ยู่ ก่ อ นวัน ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ ให้เป็ นไปตำมข้อตกลงในสัมปทำนนัน้ ทัง้ นี้ เท่ำทีไ่ ม่ขดั หรือแย้ง
กับกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๔๗
สุรยิ ะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๕๙๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

รำง

หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มำตรำ ๖๒ แห่ ง
พระรำชบัญญัติกำรรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดให้
คนโดยสำรหรือบุคคลอื่นทีอ่ ยู่ภำยในเขตระบบรถไฟฟ้ ำต้องปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ว่ำด้วย
ควำมปลอดภัยในชีวติ ร่ำงกำยและทรัพย์สนิ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมสะอำด
และควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อยภำยในเขตระบบรถไฟฟ้ ำ ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๕๙๓

