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กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๒๓ วรรคสอง และมาตรา ๒๘ วรรคสี่ 
แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว&าการกระทรวงคมนาคมออก
กฎกระทรวงไว2 ดังต&อไปน้ี 

 
ข2อ ๑  ผู2ใดประสงค8จะประกอบการขนส&งประจําทาง การขนส&งไม&ประจําทางหรือ

การขนส&งโดยรถขนาดเล็ก ให2ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบของกรมการขนส&งทางบก พร2อมด2วย
หลักฐาน ดังต&อไปน้ี 

(๑) บุคคลธรรมดา 
(ก) ภาพถ&ายบัตรประจําตัวประชาชน 
(ข) สําเนาหรือภาพถ&ายทะเบียนบ2าน 
(ค) ตัวอย&างเคร่ืองหมายประจํารถ 
(ง) รูปถ&ายสํานักงานและสถานท่ีเก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนติเมตร 

อย&างละ ๒ รูป 
(จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการใช2สถานท่ีเก็บรถ 
(ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีท่ีมีรถอยู&แล2วในวัน

ย่ืนคําขอ 
(๒) ห2างหุ2นส&วนสามัญ 

(ก) รายช่ือผู2เปFนหุ2นส&วนทุกคน 
(ข) ภาพถ&ายบัตรประจําตัวประชาชนของผู2เปFนหุ2นส&วนทุกคน 
(ค) สําเนาหรือภาพถ&ายทะเบียนบ2านของผู2เปFนหุ2นส&วนทุกคน 
(ง) ตัวอย&างรอยตราประทับของผู2ย่ืนคําขอ ๒ ตรา ถ2ามี 
(จ) ตัวอย&างเคร่ืองหมายประจํารถ 
(ฉ) รูปถ&ายสํานักงานและสถานท่ีเก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนติเมตร 

อย&างละ ๒ รูป 
(ช) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการใช2สถานท่ีเก็บรถ 
(ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีท่ีมีรถอยู&แล2วในวัน

ย่ืนคําขอ 
(๓) ห2างหุ2นส&วนสามัญจดทะเบียน หรือห2างหุ2นส&วนจํากัด 

(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ2นส&วนบริษัท แสดงการจดทะเบียนเปFนห2าง
หุ2นส&วนสามัญจดทะเบียนหรือห2างหุ2นส&วนจํากัด 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล&ม ๙๘/ตอนท่ี ๒๑๒/ฉบับพิเศษ หน2า ๑/๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

(ข) รายช่ือและสัญชาติของผู2เปFนหุ2นส&วนทุกคน 
(ค) ภาพถ&ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือภาพถ&ายใบสําคัญประจําตัวคนต&าง

ด2าวของผู2เปFนหุ2นส&วนทุกคน 
(ง) สําเนาหรือภาพถ&ายทะเบียนบ2านของผู2เปFนหุ2นส&วนทุกคน 
(จ) ตัวอย&างรอยตราประทับของผู2ย่ืนคําขอ ๒ ตรา ถ2ามี 
(ฉ) ตัวอย&างเคร่ืองหมายประจํารถ 
(ช) รูปถ&ายสํานักงานและสถานท่ีเก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนติเมตร 

อย&างละ ๒ รูป 
(ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการใช2สถานท่ีเก็บรถ 
(ฌ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีท่ีมีรถอยู&แล2วในวัน

ย่ืนคําขอ 
(๔) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 

(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ2นส&วนบริษัท แสดงการจดทะเบียนเปFน
บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 

(ข) รายช่ือกรรมการของบริษัทหรือบริษัทมหาชนจํากัดทุกคน 
(ค) ภาพถ&ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือภาพถ&ายใบสําคัญประจําตัวคนต&าง

ด2าวของกรรมการของบริษัททุกคน 
(ง) สําเนาหรือภาพถ&ายทะเบียนบ2านของกรรมการของบริษัททุกคน 
(จ) รายช่ือและสัญชาติของผู2ถือหุ2นทุกคน และจํานวนหุ2นท่ีผู2ถือหุ2นแต&ละคนถือ 
(ฉ) สําเนาหรือภาพถ&ายหนังสือบริคณห8สนธิและข2อบังคับฉบับตีพิมพ8 
(ช) ตัวอย&างรอยตราประทับของผู2ย่ืนคําขอ ๒ ตรา ถ2ามี 
(ซ) ตัวอย&างเคร่ืองหมายประจํารถ 
(ฌ) รูปถ&ายสํานักงานและสถานท่ีเก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนติเมตร 

อย&างละ ๒ รูป 
(ญ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการใช2สถานท่ีเก็บรถ 
(ฎ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีท่ีมีรถอยู&แล2วในวัน

ย่ืนคําขอ 
(๕) สหกรณ8 

(ก) ภาพถ&ายใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ8 
(ข) บัญชีรายช่ือสมาชิกของสหกรณ8ฉบับท่ีนายทะเบียนสหกรณ8รับรอง 
(ค) สําเนาหรือภาพถ&ายข2อบังคับของสหกรณ8 
(ง) ตัวอย&างรอยตราประทับของผู2ย่ืนคําขอ ๒ ตรา ถ2ามี 
(จ) ตัวอย&างเคร่ืองหมายประจํารถ 
(ฉ) รูปถ&ายสํานักงานและสถานท่ีเก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนติเมตร 

อย&างละ ๒ รูป 
(ช) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการใช2สถานท่ีเก็บรถ 
(ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีท่ีมีรถอยู&แล2วในวัน

ย่ืนคําขอ 
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(๖) องค8การของรัฐตามกฎหมายว&าด2วยการจัดต้ังองค8การของรัฐบาลหรือตาม
กฎหมายว&าด2วยการน้ัน ๆ 

(ก) ตัวอย&างรอยตราประทับของผู2ย่ืนคําขอ ๒ ตรา ถ2ามี 
(ข) ตัวอย&างเคร่ืองหมายประจํารถ 
(ค) รูปถ&ายสํานักงานและสถานท่ีเก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนติเมตร 

อย&างละ ๒ รูป 
(ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการใช2สถานท่ีเก็บรถ 
(จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีท่ีมีรถอยู&แล2วในวัน

ย่ืนคําขอ 
 
ข2อ ๒  ผู2ใดประสงค8จะประกอบการขนส&งส&วนบุคคล ให2ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตาม

แบบของกรมการขนส&งทางบก พร2อมด2วยหลักฐาน ดังต&อไปน้ี 
(๑) บุคคลธรรมดา 

(ก) สําเนาหรือภาพถ&ายใบทะเบียนพาณิชย8 และใบทะเบียนการค2า ถ2ามี 
(ข) ภาพถ&ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือภาพถ&ายใบสําคัญประจําตัวคนต&าง

ด2าว 
(ค) สําเนาหรือภาพถ&ายทะเบียนบ2าน 
(ง) ตัวอย&างเคร่ืองหมายประจํารถท่ีประสงค8จะใช2 ถ2ามี 
(จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีท่ีมีรถอยู&แล2วในวัน

ย่ืนคําขอ 
(๒) ห2างหุ2นส&วนสามัญ 

(ก) สําเนาหรือภาพถ&ายใบทะเบียนพาณิชย8และใบทะเบียนการค2า ถ2ามี 
(ข) ภาพถ&ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือภาพถ&ายใบสําคัญประจําตัวคนต&าง

ด2าวของผู2เปFนหุ2นส&วนทุกคน 
(ค) สําเนาหรือภาพถ&ายทะเบียนบ2านของผู2เปFนหุ2นส&วนทุกคน 
(ง) ตัวอย&างรอยตราประทับของผู2ย่ืนคําขอ ๒ ตรา ถ2ามี 
(จ) ตัวอย&างเคร่ืองหมายประจํารถท่ีประสงค8จะใช2 ถ2ามี 
(ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีท่ีมีรถอยู&แล2วในวัน

ย่ืนคําขอ 
(๓) ห2างหุ2นส&วนสามัญจดทะเบียน หรือห2างหุ2นส&วนจํากัด 

(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ2นส&วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเปFนห2าง
หุ2นส&วนสามัญจดทะเบียน หรือห2างหุ2นส&วนจํากัด 

(ข) ตัวอย&างรอยตราประทับของผู2ย่ืนคําขอ ๒ ตรา ถ2ามี 
(ค) ตัวอย&างเคร่ืองหมายประจํารถท่ีประสงค8จะใช2 ถ2ามี 
(ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีท่ีมีรถอยู&แล2วในวัน

ย่ืนคําขอ 
(๔) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 

(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ2นส&วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเปFน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
(ข) สําเนาหรือภาพถ&ายหนังสือบริคณห8สนธิและข2อบังคับ 
(ค) ตัวอย&างรอยตราประทับของผู2ย่ืนคําขอ ๒ ตรา ถ2ามี 
(ง) ตัวอย&างเคร่ืองหมายประจํารถท่ีประสงค8จะใช2 ถ2ามี 
(จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีท่ีมีรถอยู&แล2วในวัน

ย่ืนคําขอ 
(๕) สหกรณ8 

(ก) ภาพถ&ายใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ8 
(ข) บัญชีรายช่ือสมาชิกของสหกรณ8ฉบับท่ีนายทะเบียนสหกรณ8รับรอง 
(ค) สําเนาหรือภาพถ&ายข2อบังคับของสหกรณ8 
(ง) ตัวอย&างรอยตราประทับของผู2ย่ืนคําขอ ๒ ตรา ถ2ามี 
(จ) ตัวอย&างเคร่ืองหมายประจํารถท่ีประสงค8จะใช2 ถ2ามี 
(ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีท่ีมีรถอยู&แล2วในวัน

ย่ืนคําขอ 
 
ข2อ ๒ ทวิ๒  ในการพิจารณาอนุญาตให2ผู2ใดเปFนผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&ง

ประจําทางในเส2นทางใด ให2นายทะเบียนประกาศรับคําขออนุญาตประกอบการขนส&งเปFนการท่ัวไป 
เปFนเวลาไม&น2อยกว&าสามสิบวัน โดย 

(๑) สําหรับการขนส&งประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร ให2ปLดประกาศไว2 ณ 
กรมการขนส&งทางบก 

(๒) สําหรับการขนส&งประจําทางในเขตจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ให2ปLด
ประกาศไว2 ณ สํานักงานขนส&งจังหวัดน้ัน ๆ 

(๓) สําหรับการขนส&งประจําทางระหว&างจังหวัด ให2ปLดประกาศไว2 ณ กรมการขนส&ง
ทางบก และสํานักงานขนส&งจังหวัดท่ีเปFนต2นทางและปลายทางของการขนส&งน้ัน ๆ 

ท้ังน้ี หากคณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติให2ผู2ใดเปFนผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส&งประจําทางในเส2นทางใด ก็ให2อนุมัติได2โดยไม&ต2องประกาศรับคําขอเปFนการท่ัวไป 

 
ข2อ ๓  การย่ืนคําขอตามกฎกระทรวงน้ี 
(๑)  สํ าห รับการขนส& งประจําทางหรือการขนส& ง โดยรถขนาดเล็กในเขต

กรุงเทพมหานคร และการขนส&งไม&ประจําทางหรือการขนส&งส&วนบุคคลท่ีผู2ขอมีภูมิลําเนาหรือ
สํานักงานในกรุงเทพมหานคร ให2ย่ืนต&อกรมการขนส&งทางบก 

(๒) สําหรับการขนส&งประจําทางหรือการขนส&งโดยรถขนาดเล็กในเขตจังหวัดอ่ืน
นอกจากกรุงเทพมหานคร และการขนส&งไม&ประจําทางหรือการขนส&งส&วนบุคคลท่ีผู2ขอมีภูมิลําเนาหรือ
สํานักงานในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ให2ย่ืนคําขอต&อสํานักงานขนส&งจังหวัดน้ัน ๆ 

(๓) สําหรับการขนส&งประจําทางระหว&างจังหวัด ให2ย่ืนคําขอต&อกรมการขนส&งทาง
บกหรือสํานักงานขนส&งจังหวัดท่ีเปFนต2นทางหรือปลายทางของการขนส&งน้ัน ๆ 
                                                 

๒ ข2อ ๒ ทวิ เพ่ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

 
ข2อ ๔  ใบอนุญาตประกอบการขนส&ง ให2ใช2แบบใบอนุญาตท2ายกฎกระทรวง 

ดังต&อไปน้ี 
(๑) ใบอนุญาตประกอบการขนส&งประจําทาง 

(ก) ใบอนุญาตประกอบการขนส&งประจําทางด2วยรถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสาร 
ให2ใช2แบบ ขส.บ. ๑๒ ก. 

(ข) ใบอนุญาตประกอบการขนส&งประจําทางด2วยรถท่ีใช2ในการขนส&งสัตว8หรือ
สิ่งของ ให2ใช2แบบ ขส.บ. ๑๒ ข. 

(๒) ใบอนุญาตประกอบการขนส&งไม&ประจําทาง 
(ก) ใบอนุญาตประกอบการขนส&งไม&ประจําทางด2วยรถท่ีใช2ในการขนส&ง

ผู2โดยสาร ให2ใช2แบบ ขส.บ. ๑๒ ค. 
(ข) ใบอนุญาตประกอบการขนส&งไม&ประจําทางด2วยรถท่ีใช2ในการขนส&งสัตว8หรือ

สิ่งของ ให2ใช2แบบ ขส.บ. ๑๒ ง. 
(๓) ใบอนุญาตประกอบการขนส&งโดยรถขนาดเล็ก ให2ใช2แบบ ขส.บ. ๑๒ จ. 
(๔) ใบอนุญาตประกอบการขนส&งส&วนบุคคล 

(ก) ใบอนุญาตประกอบการขนส&งส&วนบุคคลด2วยรถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสาร 
ให2ใช2แบบ ขส.บ. ๑๒ ฉ. 

(ข) ใบอนุญาตประกอบการขนส&งส&วนบุคคลด2วยรถท่ีใช2ในการขนส&งสัตว8หรือ
สิ่งของ ให2ใช2แบบ ขส.บ. ๑๒ ช. 

 
ข2อ ๕  ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งประจําทาง การขนส&งไม&ประจําทางหรือ

การขนส&งโดยรถขนาดเล็กผู2ใดประสงค8จะขอต&ออายุใบอนุญาต ให2ย่ืนคําขอตามแบบของกรมการ
ขนส&งทางบก พร2อมด2วยหลักฐาน ดังต&อไปน้ี 

(๑) บุคคลธรรมดา 
(ก) ภาพถ&ายบัตรประจําตัวประชาชน 
(ข) สําเนาหรือภาพถ&ายทะเบียนบ2าน 
(ค) รูปถ&ายสํานักงานและสถานท่ีเก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนติเมตร 

อย&างละ ๒ รูป (ถ2ามีการเปลี่ยนแปลง) 
(ง) หลักฐานแสดงกรรมสิท ธ์ิหรือสิทธิการใช2สถานท่ีเก็บรถ (ถ2ามีการ

เปลี่ยนแปลง) 
(จ) ใบอนุญาตประกอบการขนส&งหรือใบแทน 

(๒) ห2างหุ2นส&วนสามัญ 
(ก) รายช่ือผู2เปFนหุ2นส&วนทุกคน 
(ข) ภาพถ&ายบัตรประจําตัวประชาชนของผู2เปFนหุ2นส&วนทุกคน 
(ค) สําเนาหรือภาพถ&ายทะเบียนบ2านของผู2เปFนหุ2นส&วนทุกคน 
(ง) รูปถ&ายสํานักงานและสถานท่ีเก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนติเมตร 

อย&างละ ๒ รูป (ถ2ามีการเปลี่ยนแปลง) 
(จ) หลักฐานแสดงกรรมสิท ธ์ิหรือสิทธิการใช2สถานท่ีเก็บรถ (ถ2ามีการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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เปลี่ยนแปลง) 
(ช) ใบอนุญาตประกอบการขนส&งหรือใบแทน 

(๓) ห2างหุ2นส&วนสามัญจดทะเบียน หรือห2างหุ2นส&วนจํากัด 
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ2นส&วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเปFนห2าง

หุ2นส&วนสามัญจดทะเบียน หรือห2างหุ2นส&วนจํากัด 
(ข) รายช่ือและสัญชาติของผู2เปFนหุ2นส&วนทุกคน 
(ค) ภาพถ&ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือภาพถ&ายใบสําคัญประจําตัวคนต&าง

ด2าวของผู2เปFนหุ2นส&วนทุกคน 
(ง) สําเนาหรือภาพถ&ายทะเบียนบ2านของผู2เปFนหุ2นส&วนทุกคน 
(จ) รูปถ&ายสํานักงานและสถานท่ีเก็บรถ ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนติเมตร อย&างละ 

๒ รูป (ถ2ามีการเปลี่ยนแปลง) 
(ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิท ธ์ิหรือสิทธิการใช2สถานท่ีเก็บรถ (ถ2ามีการ

เปลี่ยนแปลง) 
(ช) ใบอนุญาตประกอบการขนส&งหรือใบแทน 

(๔) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ2นส&วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเปFน

บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
(ข) รายช่ือกรรมการของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดทุกคน 
(ค) ภาพถ&ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือภาพถ&ายใบสําคัญประจําตัวคนต&าง

ด2าวของกรรมการของบริษัททุกคน 
(ง) สําเนาหรือภาพถ&ายทะเบียนบ2านของกรรมการของบริษัททุกคน 
(จ) รายช่ือและสัญชาติของผู2ถือหุ2นทุกคน และจํานวนหุ2นท่ีผู2ถือหุ2นแต&ละคนถือ 
(ฉ) สําเนาหรือภาพถ&ายหนังสือบริคณห8สนธิและข2อบังคับฉบับตีพิมพ8 
(ช) รูปถ&ายสํานักงานและสถานท่ีเก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนติเมตร 

อย&างละ ๒ รูป (ถ2ามีการเปลี่ยนแปลง) 
(ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการใช2สถานท่ีเก็บรถ (ถ2ามีการ

เปลี่ยนแปลง) 
(ฌ) ใบอนุญาตประกอบการขนส&งหรือใบแทน 

(๕) สหกรณ8 
(ก) บัญชีรายช่ือสมาชิกของสหกรณ8 ฉบับท่ีนายทะเบียนสหกรณ8รับรอง 
(ข) สําเนาหรือภาพถ&ายข2อบังคับของสหกรณ8 (ถ2ามีการเปลี่ยนแปลง) 
(ค) รูปถ&ายสํานักงานและสถานท่ีเก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนติเมตร 

อย&างละ ๒ รูป (ถ2ามีการเปลี่ยนแปลง) 
(ง) หลักฐานแสดงกรรมสิท ธ์ิหรือสิทธิการใช2สถานท่ีเก็บรถ (ถ2ามีการ

เปลี่ยนแปลง) 
(จ) ใบอนุญาตประกอบการขนส&งหรือใบแทน 

(๖) องค8การของรัฐตามกฎหมายว&าด2วยการจัดต้ังองค8การของรัฐบาล หรือตาม
กฎหมายว&าด2วยการน้ัน ๆ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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(ก) รูปถ&ายสํานักงานและสถานท่ีเก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนติเมตร 
อย&างละ ๒ รูป (ถ2ามีการเปลี่ยนแปลง) 

(ข) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิการใช2สถานท่ีเก็บรถ (ถ2ามีการ
เปลี่ยนแปลง) 

(ค) ใบอนุญาตประกอบการขนส&งหรือใบแทน 
 
ข2อ ๖  ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งส&วนบุคคลผู2ใดประสงค8จะขอต&ออายุ

ใบอนุญาต ให2ย่ืนคําขอตามแบบของกรมการขนส&งทางบก พร2อมด2วยใบอนุญาตประกอบการขนส&ง
หรือใบแทน 

 
ข2อ ๗  การอนุญาตให2ต&ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส&งตามกฎกระทรวงน้ี ให2ผู2

อนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให2ใหม& 
 
ข2อ ๘  ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใดประสงค8จะขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ให2ย่ืนคําขอตามแบบของกรมการขนส&งทางบก พร2อมด2วยหลักฐานการรับแจ2งความของสถานีตํารวจ 
หรือใบอนุญาตท่ีชํารุดน้ัน 

การอนุญาตคําขอใบแทนใบอนุญาต ให2ผู2อนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาต
เดิม แต&ให2ระบุคําว&า “ใบแทน” ไว2ที่ด2านหน2าด2วย 

 
ข2อ ๙  เพ่ือประโยชน8แก&นายทะเบียนในการกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับลักษณะของรถ

ในใบอนุญาตประกอบการขนส&ง ให2กําหนดลักษณะของรถท่ีจะได2รับอนุญาตให2ใช2ในการประกอบการ
ขนส&งโดยมีสามลักษณะ คือ 

(๑) รถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสาร 
(๒) รถท่ีใช2ในการขนส&งสัตว8หรือสิ่งของ 
(๓) รถขนาดเล็ก 
 
ข2อ ๑๐  รถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสารตามข2อ ๙ (๑) มี ๗ มาตรฐาน ได2แก& 
(๑)๓ รถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสารมาตรฐาน ๑ คือ รถปรับอากาศพิเศษ ซึ่ง

หมายความว&า 
(ก) รถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสารท่ีมีการกําหนดห2องผู2โดยสารเปFนสัดส&วนแยก

จากห2องผู2ขับรถ ซึ่งมีคัสซีเปFนคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด2านข2างหรือท่ีด2านท2ายของรถ มีแบบและ
การจัดวางท่ีน่ังผู2โดยสารท่ีให2ความสะดวกสบายกว&า (ข) โดยไม&กําหนดท่ีสําหรับผู2โดยสารยืน มี
เคร่ืองปรับอากาศ มีท่ีเก็บสัมภาระไว2โดยเฉพาะ มีท่ีสําหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม มีอุปกรณ8ให2
เสียงและประชาสัมพันธ8 และมีห2องสุขภัณฑ8 

(ข) รถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสาร ซึ่งมีคัสซีเปFนคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลง
ด2านข2างหรือท่ีด2านท2ายของรถ โดยไม&กําหนดท่ีสําหรับผู2โดยสารยืน มีเคร่ืองปรับอากาศ มีท่ีเก็บ
                                                 

๓ ข2อ ๑๐ (๑) แก2ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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สัมภาระไว2โดยเฉพาะ มีท่ีสําหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม มีอุปกรณ8ให2เสียงและประชาสัมพันธ8 
และมีห2องสุขภัณฑ8 

(๒) รถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสารมาตรฐาน ๒ คือ รถปรับอากาศ ซึ่งหมายความว&า 
(ก) รถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสารท่ีมีจํานวนท่ีน่ังเกิน ๓๐ ท่ีน่ัง โดยไม&กําหนดท่ี

สําหรับผู2โดยสารยืน ซึ่งมีคัสซีเปFนคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด2านข2างหรือท่ีด2านท2ายของรถ 
สําหรับท่ีเก็บสัมภาระ ท่ีสําหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุปกรณ8ให2เสียง

และประชาสัมพันธ8น้ัน จะมีหรือไม&ก็ได2 แต&ไม&มีห2องสุขภัณฑ8 
(ข) รถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสารท่ีมีจํานวนท่ีน่ังเกิน ๓๐ ท่ีน่ังและมีท่ีสําหรับ

ผู2โดยสารยืน ซึ่งคัสซีเปFนคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด2านข2างหรือท่ีด2านท2ายของรถ 
สําหรับท่ีเก็บสัมภาระ อุปกรณ8ให2เสียงและประชาสัมพันธ8น้ัน จะมีหรือไม&ก็

ได2 แต&ไม&มีที่สําหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห2องสุขภัณฑ8 
(ค) รถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสารท่ีมีจํานวนท่ีน่ังต้ังแต& ๒๑ ถึง ๓๐ ท่ีน่ัง โดยไม&

กําหนดท่ีสําหรับผู2โดยสารยืน ซึ่งมีคัสซีเปFนคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด2านข2างหรือท่ีด2านท2ายของรถ 
สําหรับท่ีเก็บสัมภาระ ท่ีสําหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุปกรณ8ให2เสียง

และประชาสัมพันธ8น้ัน จะมีหรือไม&ก็ได2 แต&ไม&มีห2องสุขภัณฑ8 
(ง) รถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสารท่ีมีจํานวนท่ีน่ังต้ังแต& ๒๑ ถึง ๓๐ ท่ีน่ังและมีท่ี

สําหรับผู2โดยสารยืน ซึ่งมีคัสซีเปFนคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด2านข2างหรือท่ีด2านท2ายของรถ 
สําหรับท่ีเก็บสัมภาระ อุปกรณ8ให2เสียงและประชาสัมพันธ8น้ัน จะมีหรือไม&ก็

ได2 แต&ไม&มีที่สําหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห2องสุขภัณฑ8 
(จ) รถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสารท่ีมีจํานวนท่ีน่ังไม&เกิน ๒๐ ท่ีน่ังโดยไม&กําหนดท่ี

สําหรับผู2โดยสารยืน ซึ่งคัสซีจะเปFนคัสซีรถโดยสารหรือไม&ก็ได2 มีทางข้ึนลงด2านข2างหรือท่ีด2านท2ายของ
รถ จะมีที่เก็บสัมภาระด2วยหรือไม&ก็ได2 

(๓) รถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสารมาตรฐาน ๓ คือ รถท่ีไม&มีเคร่ืองปรับอากาศ ซึ่ง
หมายความว&า 

(ก) รถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสารท่ีมีจํานวนท่ีน่ัง ๓๐ ท่ีน่ัง และมีท่ีสําหรับ
ผู2โดยสารยืน ซึ่งมีคัสซีเปFนคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด2านข2างหรือท่ีด2านท2ายของรถ ไม&มีท่ีเก็บ
สัมภาระ ท่ีสําหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห2องสุขภัณฑ8 

(ข) รถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสารท่ีมีจํานวนท่ีน่ังเกิน ๓๐ ท่ีน่ัง โดยไม&กําหนดท่ี
สําหรับผู2โดยสารยืน ซึ่งมีคัสซีเปFนคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด2านข2างหรือท่ีด2านท2ายของรถ มีท่ีเก็บ
สัมภาระ แต&ไม&มีที่สําหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห2องสุขภัณฑ8 

(ค) รถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสารท่ีมีจํานวนท่ีน่ังต้ังแต& ๒๑ ถึง ๓๐ ท่ีน่ัง และมีท่ี
สําหรับผู2โดยสารยืน ซึ่งคัสซีจะเปFนคัสซีรถโดยสารหรือไม&ก็ได2 มีทางข้ึนลงด2านข2างหรือท่ีด2านท2ายของ
รถ ไม&มีที่เก็บสัมภาระ ท่ีสําหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห2องสุขภัณฑ8 

(ง) รถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสารท่ีมีจํานวนท่ีน่ังต้ังแต& ๒๑ ถึง ๓๐ ท่ีน่ัง โดยไม&
กําหนดท่ีสําหรับผู2โดยสารยืน ซึ่งคัสซีจะเปFนคัสซีรถโดยสารหรือไม&ก็ได2 มีทางข้ึนลงด2านข2างหรือท่ีด2าน
ท2ายของรถ มีที่เก็บสัมภาระ แต&ไม&มีที่สําหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห2องสุขภัณฑ8 

(จ) รถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสารท่ีมีจํานวนท่ีน่ังต้ังแต& ๑๓ ถึง ๒๔ ท่ีน่ัง ซึ่งคัสซี
จะเปFนคัสซีรถโดยสารหรือไม&ก็ได2 มีทางข้ึนลงด2านข2างหรือท่ีด2านท2ายของรถ จะกําหนดท่ีสําหรับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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ผู2โดยสารยืนหรือไม&ก็ได2 และจะมีที่เก็บสัมภาระด2วยหรือไม&ก็ได2 
(ฉ) รถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสารท่ีมีจํานวนท่ีน่ังไม&เกิน ๑๒ ท่ีน่ังโดยไม&กําหนดท่ี

สําหรับผู2โดยสารยืน ซึ่งคัสซีจะเปFนคัสซีรถโดยสารหรือไม&ก็ได2 มีทางข้ึนลงด2านข2างหรือท่ีด2านท2ายของ
รถ จะมีที่เก็บสัมภาระด2วยหรือไม&ก็ได2 

(๔)๔ รถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสารมาตรฐาน ๔ คือ รถสองช้ัน ซึ่งคัสซีเปFนคัสซีรถ
โดยสาร มีห2องผู2โดยสารท้ังช้ันบนและช้ันล&าง โดยพ้ืนห2องผู2โดยสารท้ังสองช้ันแยกจากกันอย&าง
เด็ดขาด มีทางข้ึนลงช้ันล&างอยู&ด2านข2าง และมีทางข้ึนลงช้ันบนอยู&ภายในตัวรถอย&างน2อยหน่ึงทางซึ่ง
หมายความว&า 

(ก) รถสองช้ันปรับอากาศพิเศษ ซึ่งมีแบบและการจัดวางท่ีน่ังผู2โดยสารท่ีให2
ความสะดวกสบายกว&า (ข) โดยไม&กําหนดท่ีสําหรับผู2โดยสารยืน มีเคร่ืองปรับอากาศ มีท่ีเก็บสัมภาระ
ไว2โดยเฉพาะ มีท่ีสําหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม มีอุปกรณ8ให2เสียงและประชาสัมพันธ8 และมีห2อง
สุขภัณฑ8 

( ข )  รถสอง ช้ันป รับอากาศ ซึ่ ง ไม& กํ าหนด ท่ีสํ าห รับผู2 โ ดยสาร ยืน  มี
เคร่ืองปรับอากาศ มีท่ีเก็บสัมภาระไว2โดยเฉพาะ มีท่ีสําหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม มีอุปกรณ8ให2
เสียงและประชาสัมพันธ8 และมีห2องสุขภัณฑ8 

(ค )  รถสอง ช้ันป รับอากาศ ซึ่ ง ไม& กํ าหนด ท่ีสํ าห รับผู2 โ ดยสาร ยืน  มี
เคร่ืองปรับอากาศ แต&ไม&มีห2องสุขภัณฑ8 

สําหรับท่ีเก็บสัมภาระ ท่ีสําหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุปกรณ8ให2
เสียงและประชาสัมพันธ8น้ัน จะมีหรือไม&ก็ได2 

(ง) รถสองช้ันปรับอากาศ ซึ่งช้ันล&างกําหนดให2มีท่ีสําหรับผู2โดยสารยืน มี
เคร่ืองปรับอากาศ แต&ไม&มีที่สําหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห2องสุขภัณฑ8 

สําหรับท่ีเก็บสัมภาระ อุปกรณ8ให2เสียงและประชาสัมพันธ8น้ัน จะมีหรือไม&
ก็ได2 

(จ) รถสองช้ันท่ีไม&มีเคร่ืองปรับอากาศ ซึ่งช้ันล&างกําหนดให2มีท่ีสําหรับผู2โดยสาร
ยืน ไม&มีที่เก็บสัมภาระ ท่ีสําหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห2องสุขภัณฑ8 

(ฉ) รถสองช้ันท่ีไม&มีเคร่ืองปรับอากาศ ซึ่งไม&กําหนดให2มีท่ีสําหรับผู2โดยสารยืน 
มีที่เก็บสัมภาระ แต&ไม&มีที่สําหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห2องสุขภัณฑ8 

(๕) รถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสารมาตรฐาน ๕ คือ รถพ&วง ซึ่งหมายความว&า 
(ก) รถพ&วงปรับอากาศ ซึ่งไม&มีแรงขับเคลื่อนในตัวเอง จําเปFนต2องใช2รถอ่ืนลาก

จูงและนํ้าหนักรถรวมนํ้าหนักบรรทุกท้ังหมดลงบนเพลาล2อสมบูรณ8ในตัวเอง ซึ่งมีคัสซีเปFนคัสซีรถ
โดยสาร มีทางข้ึนลงด2านข2าง จะกําหนดให2มีท่ีสําหรับผู2โดยสารยืน ท่ีเก็บสัมภาระ ท่ีสําหรับเตรียม
อาหารและเคร่ืองด่ืม อุปกรณ8ให2เสียงและประชาสัมพันธ8 และห2องสุขภัณฑ8หรือไม&ก็ได2 

(ข) รถพ&วงท่ีไม&มีเคร่ืองปรับอากาศ ซึ่งไม&มีแรงขับเคลื่อนในตัวเอง จําเปFนต2องใช2
รถอ่ืนลากจูงและนํ้าหนักรถรวมนํ้าหนักบรรทุกท้ังหมดลงบนเพลาล2อสมบูรณ8ในตัวเอง ซึ่งมีคัสซี
เปFนคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด2านข2าง จะกําหนดให2มีท่ีสําหรับผู2โดยสารยืน ท่ีเก็บสัมภาระ ท่ี
สําหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และอุปกรณ8ให2เสียงและประชาสัมพันธ8หรือไม&ก็ได2 
                                                 

๔ ข2อ ๑๐ (๔) แก2ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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(๖) รถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสารมาตรฐาน ๖ คือ รถก่ึงพ&วง ซึ่งหมายความว&า 
(ก) รถก่ึงพ&วงปรับอากาศซึ่งมีสองตอน ตอนท2ายมีเพลาล2อชุดเดียวนํามาต&อพ&วง

กับตอนหน2า ทําให2มีทางเดินติดต&อถึงกันได2 ซึ่งมีคัสซีเปFนคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงด2านข2าง จะ
กําหนดให2มีท่ีสําหรับผู2โดยสารยืน ท่ีเก็บสัมภาระ ท่ีสําหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม อุปกรณ8ให2
เสียงและประชาสัมพันธ8 และห2องสุขภัณฑ8หรือไม&ก็ได2 

(ข) รถก่ึงพ&วงไม&มีเคร่ืองปรับอากาศซึ่งมีสองตอน ตอนท2ายมีเพลาล2อชุดเดียว
นํามาต&อพ&วงกับตอนหน2า ทําให2มีทางเดินติดต&อถึงกันได2 ซึ่งมีคัสซีเปFนคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลง
ด2านข2าง ท่ีสําหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และห2องสุขภัณฑ8 จะกําหนดให2มีท่ีสําหรับผู2โดยสารยืน 
ท่ีเก็บสัมภาระ และอุปกรณ8ให2เสียงและประชาสัมพันธ8หรือไม&ก็ได2 

(๗) รถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสารมาตรฐาน ๗ คือ รถโดยสารเฉพาะกิจ ซึ่ง
หมายความว&า รถซึ่งส&วนท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสารมีลักษณะพิเศษเพ่ือใช2ในกิจการใดกิจการหน่ึง
โดยเฉพาะ ซึ่งคัสซีจะเปFนคัสซีรถโดยสารหรือไม&ก็ได2 เช&น รถพยาบาล รถบริการซ&อมบํารุงรักษา รถ
บริการถ&ายทอดวิทยุหรือโทรทัศน8 รถบริการไปรษณีย8 รถบริการธนาคาร รถบริการทางการแพทย8 รถ
บริการในท&าอากาศยาน เปFนต2น 

 
ข2อ ๑๑  รถท่ีใช2ในการขนส&งสัตว8หรือสิ่งของตามข2อ ๙ (๒) มี ๙ ลักษณะ ได2แก& 
(๑) รถท่ีใช2ในการขนส&งสัตว8หรือสิ่งของลักษณะ ๑ คือ รถกระบะบรรทุก ซึ่ง

หมายความว&า รถซึ่งส&วนท่ีใช2ในการบรรทุกมีลักษณะเปFนกระบะ โดยจะมีหลังคาหรือไม&ก็ได2 รถท่ีมี
เคร่ืองทุ&นแรงสําหรับยกสิ่งของท่ีจะบรรทุกในกระบะน้ัน ๆ รถท่ีมีกระบะบรรทุกสามารถยกเท และให2
หมายความรวมถึงรถซึ่งส&วนท่ีใช2บรรทุกไม&มีด2านข2างหรือด2านท2าย 

(๒) รถท่ีใช2ในการขนส&งสัตว8หรือสิ่งของลักษณะ ๒ คือ รถตู2บรรทุก ซึ่งหมายความว&า 
รถซึ่งส&วนท่ีใช2ในการบรรทุกมีลักษณะเปFนตู2ทึบ มีหลังคาถาวร ตัวถังบรรทุกกับห2องผู2ขับรถจะเปFน
ตอนเดียวกันหรือแยกกันและจะมีบานประตูปLดเปLดสําหรับการบรรทุกท่ีด2านข2างหรือด2านท2ายก็ได2 

(๓) รถท่ีใช2ในการขนส&งสัตว8หรือสิ่งของลักษณะ ๓ คือ รถบรรทุกของเหลว ซึ่ง
หมายความว&า รถซึ่งส&วนท่ีใช2ในการบรรทุกมีลักษณะเปFนถังสําหรับบรรทุกของเหลวตามความ
เหมาะสมกับของเหลวท่ีบรรทุกน้ัน 

(๔) รถท่ีใช2ในการขนส&งสัตว8หรือสิ่งของลักษณะ ๔ คือ รถบรรทุกวัสดุอันตราย ซึ่ง
หมายความว&า รถซึ่งส&วนท่ีใช2ในการบรรทุกมีลักษณะเฉพาะ เพ่ือใช2ในการบรรทุกวัสดุอันตราย เช&น 
นํ้ามันเช้ือเพลิง กQาซเหลว สารเคมี วัตถุระเบิด วัสดุไวไฟ เปFนต2น 

(๕) รถท่ีใช2ในการขนส&งสัตว8หรือสิ่งของลักษณะ ๕ คือ รถบรรทุกเฉพาะกิจ ซึ่ง
หมายความว&า รถซึ่งส&วนท่ีใช2ในการบรรทุกมีลักษณะพิเศษ เพ่ือใช2ในกิจการใดกิจการหน่ึงโดยเฉพาะ 
เช&น รถบรรทุกขวดเคร่ืองด่ืม รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถผสมซีเมนต8 รถบรรทุกเคร่ืองราดยาง 
รถบรรทุกเคร่ืองทุ&นแรง เปFนต2น 

(๖) รถท่ีใช2ในการขนส&งสัตว8หรือสิ่งของลักษณะ ๖ คือ รถพ&วง ซึ่งหมายความว&า รถ
ท่ีไม&มีแรงขับเคลื่อนในตัวเอง จําเปFนต2องใช2รถอ่ืนลากจูง และนํ้าหนักรถรวมนํ้าหนักบรรทุกท้ังหมดลง
บนเพลาล2อสมบูรณ8ในตัวเอง 

(๗) รถท่ีใช2ในการขนส&งสัตว8หรือสิ่งของลักษณะ ๗ คือ รถก่ึงพ&วง ซึ่งหมายความว&า 
รถท่ีไม&มีแรงขับเคลื่อนในตัวเอง จําเปFนต2องใช2รถอ่ืนลากจูง และนํ้าหนักรถรวมนํ้าหนักบรรทุก
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บางส&วนเฉลี่ยลงบนเพลาล2อของรถคันลากจูง 
(๘) รถท่ีใช2ในการขนส&งสัตว8หรือสิ่งของลักษณะ ๘ คือ รถก่ึงพ&วงบรรทุกวัสดุยาว ซึ่ง

หมายความว&า รถก่ึงพ&วงท่ีมีลักษณะเพ่ือใช2บรรทุกสิ่งของท่ีมีความยาวโดยมีโครงโลหะท่ีสามารถปรับ
ความยาวของช&วงล2อระหว&างรถลากจูงกับรถก่ึงพ&วงได2 

(๙) รถท่ีใช2ในการขนส&งสัตว8หรือสิ่งของลักษณะ ๙ คือ รถลากจูง ซึ่งหมายความว&า
รถท่ีมีลักษณะเปFนรถสําหรับลากจูงรถพ&วง รถก่ึงพ&วง และรถก่ึงพ&วงบรรทุกวัสดุยาวโดยเฉพาะ 

 
ข2อ ๑๒  รถขนาดเล็กตามข2อ ๙ (๓) ได2แก& รถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสารและสิ่งของ

รวมกัน ซึ่งคัสซีจะเปFนคัสซีรถโดยสารหรือไม&ก็ได2 และอาจมีทางข้ึนลงด2านข2างหรือท่ีด2านท2ายของรถ 
ท่ีน่ังจํานวนไม&เกิน ๒๐ ท่ีน่ัง โดยไม&กําหนดท่ีสําหรับผู2โดยสาร และมีท่ีสําหรับบรรทุกสิ่งของรวมไปกับ
ผู2โดยสาร 

 
 

ให2ไว2 ณ วันท่ี ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
ร2อยตํารวจโท ชาญ  มนูธรรม 

รัฐมนตรีช&วยว&าการกระทรวงคมนาคม 
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว&าการกระทรวงคมนาคม 
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ขส.บ. ๑๒ ก. 
 

(ครุฑ) 
 

ใบอนุญาตประกอบการขนส&งประจําทาง 
ด2วยรถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสาร 

   
 

ใบอนุญาตท่ี ...................... / ............................. 
 
นายทะเบียนออกใบอนุญาตให2 .................................................................................. 

สํานักงานช่ือ ................................................ อยู&เลขท่ี .....................  ตรอก/ซอย .............................. 
ถนน .......................................................  หมู&ที ่ ................  ตําบล/แขวง ............................................. 
อําเภอ/เขต .................................................................................  จังหวัด ............................................ 
มีสิทธิประกอบการขนส&งประจําทาง ในเส2นทาง ................................................................................... 
ใบอนุญาตฉบับน้ีให2มีอายุ ๗ ปU นับต้ังแต&วันท่ี ......................  เดือน ........................... พ.ศ. .............. 
ถึง วันท่ี ...............  เดือน ...............................................  พ.ศ. .........  
โดยให2ปฏิบัติตามกฎหมาย และเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนกําหนดตามมาตรา ๓๑ แห&งพระราชบัญญัติ
การขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในใบอนุญาตน้ี 

 
ให2ไว2 ณ วันท่ี ...  เดือน ...................... พ.ศ. ....................... 

 
 
 

......................................................... 
นายทะเบียน 
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๒ 
 

เง่ือนไข 
 

(๑) จํานวนรถ 
ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องใช2รถท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดไว2ข2อ ๓ 

มีจํานวนอย&างน2อย .......................... คัน อย&างมาก ..........................  คัน 
(๒) สิทธิในรถ 

ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในรถท่ี
ใช2ในการขนส&ง 

(๓) ลักษณะ ชนิด ขนาด สีของรถ และเคร่ืองหมาย 
(ก) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&ง ต2องใช2รถ 

ลักษณะ .................................................................................................... จํานวน .......................  คัน 
ลักษณะ .................................................................................................... จํานวน .......................  คัน 
ลักษณะ .................................................................................................... จํานวน .......................  คัน 
ลักษณะ .................................................................................................... จํานวน .......................  คัน 
ลักษณะ .................................................................................................... จํานวน .......................  คัน 

(ข) ให2ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งใช2สี .......................... เปFนสีตัวถังรถ 
(ค) ให2ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งใช2เคร่ืองหมายตามแบบท่ีแนบท2าย

ใบอนุญาตเปFนเคร่ืองหมายท่ีต2องให2ปรากฏประจํารถทุกคัน โดยแสดงไว2ที่ด2านนอกตัวรถท้ังสองข2าง 
(๔) จํานวนท่ีน่ัง เกณฑ8นํ้าหนักบรรทุก และวิธีการบรรทุก 

(ก) รถท่ีนํามาใช2ในการขนส&งแต&ละคันต2องมีจํานวนท่ีน่ังและหรือท่ีสําหรับ
ผู2โดยสารยืนตามท่ีกรมการขนส&งทางบกกําหนด 

(ข) วิธีการบรรทุกให2เปFนไปตามหลักเกณฑ8ท่ีคณะกรรมการควบคุมการขนส&ง
ทางบกกลางกําหนด 

(๕) จํานวนผู2ประจํารถ 
ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องมีผู2ประจํารถอย&างน2อยดังน้ี 
(ก) ผู2ขับรถ ...................................... คน (ค) นายตรวจ .............................  คน 
(ข) ผู2เก็บค&าโดยสาร ........................ คน (ง) ผู2บริการ ................................  คน 

(๖) มาตรฐานบริการ 
ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องบริการโดยมีมาตรฐานดังน้ี 
(ก) ................................................... 
(ข) ................................................... 
(ค) ................................................... 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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๓ 
 

(๗) เวลาทํางานประจําวัน 
ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องเปLดทํางานประจําวันท่ีสํานักงานใหญ&

และหรือสํานักงานสาขา ต้ังแต&เวลา ............................  น. ปLดเวลา ........................  น. เปFนอย&างน2อย 
เว2นวัน ................................... 

(๘) สถานท่ีเก็บ ซ&อม และบํารุงรักษารถ 
ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องมีสถานท่ีเก็บ ซ&อม และบํารุงรักษารถ

ดังน้ี 
(ก) สถานท่ีเก็บรถต้ังอยู&ที่ ................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
(ข) สถานท่ีซ&อมและบํารุงรักษารถต้ังอยู&ที่ .......................................................... 

................................................................................................................................................................ 
(๙) เง่ือนไขอ่ืน ........................................................................................................... 

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

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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๔ 
 

ลําดับท่ี รายการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและหรือรายละเอียดในใบอนุญาต วัน/เดือน/ปU ลงช่ือนายทะเบียน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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๕ 
 

คําเตือน 
 

(๑) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ปฏิบัติตามเง่ือนไขหลังใบอนุญาตน้ี 
มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ 
แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด เพ่ิม ลด หรือยกเว2นค&าขนส&ง หรือ 
ค&าบริการโดยไม&ได2รับอนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ใช2หรือยอมให2บุคคลอ่ืนใช2รถท่ีได2รับ
อนุญาตทําการขนส&งนอกเส2นทาง โดยไม&ได2รับอนุญาตเปFนหนังสือจากนายทะเบียน หรือผู2ซึ่งนาย
ทะเบียนมอบหมายตามมาตรา ๓๙ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2อง
ระวางโทษปรับคันละไม&เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต&อ ๑ วัน จนกว&าจะปฏิบัติให2ถูกต2อง 

(๔) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งประจําทางผู2ใด ไม&ใช2รถในการประกอบการ
ขนส&งตามจํานวนท่ีกําหนดไว2เปFนเง่ือนไขในใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ (๑) แห&งพระราชบัญญัติการ
ขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับตามจํานวนรถท่ีขาดคันละไม&เกิน ๕,๐๐๐ 
บาท ต&อ ๑ วัน จนกว&าจะปฏิบัติให2ถูกต2อง 

(๕) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ใช2รถผิดประเภทตามท่ีระบุไว2ใน
ใบอนุญาตโดยไม&ได2รับอนุญาตเปFนหนังสือจากนายทะเบียนเปFนคร้ังคราวตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม 
แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษจําคุกไม&เกิน ๑ ปU หรือ
ปรับไม&เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(๖) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&แสดงใบอนุญาตประกอบการขนส&ง
หรือใบแทนใบอนุญาตไว2ในท่ีเปLดเผย ณ ท่ีต้ังสํานักงานของผู2ได2รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ แห&ง
พระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๑,๐๐๐ บาท  

(๗) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ปLดประกาศเส2นทางท่ีใช2ในการ
ประกอบการขนส&ง อัตราค&าขนส&งและค&าบริการ สถานท่ีหยุดและจอดเพ่ือขนถ&ายผู2โดยสาร ท่ีท่ีรถ
จะต2องหยุดในระหว&างเส2นทาง เวลาและจํานวนเท่ียวของการเดินรถไว2 ณ ท่ีซึ่งอธิบดีกําหนดตาม
มาตรา ๓๑ วรรคสอง แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษ
ปรับไม&เกิน ๑,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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๖ 
 

(๘) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต&อ
นายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต&วันท่ีได2ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ
ของใบอนุญาตตามมาตรา ๔๓ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2อง
ระวางโทษปรับไม&เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

(๙) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ส&งคืนใบอนุญาตท่ีถูกสั่งเพิกถอนต&อ
นายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต&วันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ แห&งพระราชบัญญัติ
การขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

(๑๐) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด เลิกประกอบการขนส&งในระหว&างท่ี
ใบอนุญาตยังไม&สิ้นอายุ โดยไม&แจ2งความประสงค8เปFนหนังสือให2นายทะเบียนทราบล&วงหน2าไม&น2อยกว&า 
๙๐ วัน ก&อนวันเลิกประกอบการขนส&งตามมาตรา ๔๔ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๑๑) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด มีความประสงค8จะขอต&ออายุ
ใบอนุญาต ต2องย่ืนคําขอก&อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม&น2อยกว&า ๑๒๐ วัน ตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห&ง
พระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  

(๑๒) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด เลิกใช2รถท่ีจดทะเบียนแล2ว โดยไม&
แจ2งเปFนหนังสือให2นายทะเบียนทราบ และไม&นําแผ&นปWายเลขทะเบียนรถคืนแก&นายทะเบียนภายใน 
๑๕ วัน นับแต&วันท่ีเลิกใช2รถน้ันตามมาตรา ๗๖ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มี
ความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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ขส.บ. ๑๒ ข. 
 

(ครุฑ) 
ใบอนุญาตประกอบการขนส&งประจําทาง 
ด2วยรถท่ีใช2ในการขนส&งสัตว8หรือสิ่งของ 

   
 

ใบอนุญาตท่ี ...................... / ............................. 
 
นายทะเบียนออกใบอนุญาตให2 .................................................................................. 

สํานักงานช่ือ ..................................................  อยู&เลขท่ี .......................... ตรอก/ซอย ........................ 
ถนน .......................................................  หมู&ที ่ ....................................... ตําบล/แขวง ...................... 
อําเภอ/เขต .................................................................................... จังหวัด ......................................... 
มีสิทธิประกอบการขนส&งประจําทาง ในเส2นทาง ................................................................................... 
ใบอนุญาตฉบับน้ีให2มีอายุ ๗ ปU นับต้ังแต&วันท่ี .............................  เดือน .............................  พ.ศ. ..... 
ถึงวันท่ี ..................  เดือน ...............................................  พ.ศ. .........  
โดยให2ปฏิบัติตามกฎหมายและเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนกําหนดตามมาตรา ๓๑ แห&งพระราชบัญญัติการ
ขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในใบอนุญาตน้ี 
 

ให2ไว2 ณ วันท่ี ................  เดือน ...................... พ.ศ. ....................... 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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๘ 
 

เง่ือนไข 
 

(๑) จํานวนรถ 
ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องใช2รถท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดไว2ข2อ ๓ 

มีจํานวนอย&างน2อย .................................. คัน อย&างมาก ..................................  คัน 
(๒) สิทธิในรถ 

ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในรถท่ี
ใช2ในการขนส&ง 

(๓) ลักษณะ ชนิด ขนาด สีของรถ และเคร่ืองหมาย 
(ก) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&ง ต2องใช2รถ 

ลักษณะ .................................................................................................. จํานวน .........................  คัน 
ลักษณะ .................................................................................................. จํานวน .........................  คัน 
ลักษณะ .................................................................................................. จํานวน .........................  คัน 
ลักษณะ .................................................................................................. จํานวน .........................  คัน 
ลักษณะ .................................................................................................. จํานวน .........................  คัน 

(ข) ให2ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งใช2สี .......................... เปFนสีตัวถังรถ 
(ค) ให2ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งใช2เคร่ืองหมายตามแบบท่ีแนบท2าย

ใบอนุญาตเปFนเคร่ืองหมายท่ีต2องให2ปรากฏประจํารถทุกคัน โดยแสดงไว2ที่ด2านนอกตัวรถท้ังสองข2าง 
(๔) เกณฑ8นํ้าหนักบรรทุกและวิธีการบรรทุก 

(ก) รถท่ีนํามาใช2ในการขนส&งแต&ละคันเม่ือบรรทุกสัตว8และหรือสิ่งของ ต2องมี
นํ้าหนักรวมกันไม&เกินเกณฑ8ตามท่ีทางราชการกําหนด 

(ข) วิธีการบรรทุกให2เปFนไปตามหลักเกณฑ8ท่ีคณะกรรมการควบคุมการขนส&ง
ทางบกกลางกําหนด 

(๕) จํานวนผู2ประจํารถ 
ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องมีผู2ประจํารถอย&างน2อยดังน้ี 
(ก) ผู2ขับรถ ...........................................  คน 
(ข) ผู2บริการ .........................................  คน 

(๖) มาตรฐานบริการ 
ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องบริการโดยมีมาตรฐานดังน้ี 
(ก) .................................................................................................... 
(ข) .................................................................................................... 
(ค) .................................................................................................... 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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๙ 
 

(๗) เวลาทํางานประจําวัน 
ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องเปLดทํางานประจําวันท่ีสํานักงานใหญ&

และหรือสํานักงานสาขา ต้ังแต&เวลา .........................  น. ปLดเวลา ...................................................  น.  
เปFนอย&างน2อย เว2นวัน ..................................... 

(๘) สถานท่ีเก็บ ซ&อม และบํารุงรักษารถ 
ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องมีสถานท่ีเก็บ ซ&อม และบํารุงรักษารถ

ดังน้ี 
(ก) สถานท่ีเก็บรถต้ังอยู&ที่ ................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
(ข) สถานท่ีซ&อมและบํารุงรักษารถต้ังอยู&ที่ .......................................................... 

................................................................................................................................................................ 
(๙) เง่ือนไขอ่ืน ........................................................................................................... 

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

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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ลําดับท่ี รายการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและหรือรายละเอียดในใบอนุญาต วัน/เดือน/ปU ลงช่ือนายทะเบียน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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คําเตือน 
 

(๑) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ปฏิบัติตามเง่ือนไขหลังใบอนุญาตน้ี 
มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ 
แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด เพ่ิม ลด หรือยกเว2นค&าขนส&ง หรือ 
ค&าบริการโดยไม&ได2รับอนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ใช2หรือยอมให2บุคคลอ่ืนใช2รถท่ีได2รับ
อนุญาตทําการขนส&งนอกเส2นทาง โดยไม&ได2รับอนุญาตเปFนหนังสือจากนายทะเบียน หรือผู2ซึ่งนาย
ทะเบียนมอบหมายตามมาตรา ๓๙ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2อง
ระวางโทษปรับคันละไม&เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต&อ ๑ วัน จนกว&าจะปฏิบัติให2ถูกต2อง 

(๔) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ใช2รถในการประกอบการขนส&งตาม
จํานวนท่ีกําหนดไว2เปFนเง่ือนไขในใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ (๑) แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับตามจํานวนรถท่ีขาดคันละไม&เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต&อ ๑ วัน 
จนกว&าจะปฏิบัติให2ถูกต2อง 

(๕) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ใช2รถผิดประเภทตามท่ีระบุไว2ใน
ใบอนุญาตโดยไม&ได2รับอนุญาตเปFนหนังสือจากนายทะเบียนเปFนคร้ังคราวตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม 
แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษจําคุกไม&เกิน ๑ ปU หรือ
ปรับไม&เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(๖) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&แสดงใบอนุญาตประกอบการขนส&ง
หรือใบแทนใบอนุญาตไว2ในท่ีเปLดเผย ณ ท่ีต้ังสํานักงานของผู2ได2รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ แห&ง
พระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๑,๐๐๐ บาท  

(๗) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ปLดประกาศเส2นทางท่ีใช2ในการ
ประกอบการขนส&ง อัตราค&าขนส&งและค&าบริการ สถานท่ีหยุดและจอดเพ่ือขนถ&ายสัตว8หรือสิ่งของท่ีรถ
จะต2องหยุดในระหว&างเส2นทาง เวลาและจํานวนเท่ียวของการเดินรถไว2 ณ ท่ีซึ่งอธิบดีกําหนดตาม
มาตรา ๓๑ วรรคสอง แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษ
ปรับไม&เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

(๘) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต&อ
นายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต&วันท่ีได2ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ
ของใบอนุญาตตามมาตรา ๔๓ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2อง
ระวางโทษปรับไม&เกิน ๑,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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๑๒ 
 

(๙) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ส&งคืนใบอนุญาตท่ีถูกสั่งเพิกถอนต&อ
นายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต&วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ แห&งพระราชบัญญัติ
การขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

(๑๐) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด เลิกประกอบการขนส&งในระหว&างท่ี
ใบอนุญาตยังไม&สิ้นอายุ โดยไม&แจ2งความประสงค8เปFนหนังสือให2นายทะเบียนทราบล&วงหน2าไม&น2อยกว&า 
๙๐ วัน ก&อนวันเลิกประกอบการขนส&งตามมาตรา ๔๔ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๑๑) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด มีความประสงค8จะขอต&ออายุ
ใบอนุญาต ต2องย่ืนคําขอก&อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม&น2อยกว&า ๑๒๐ วัน ตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห&ง
พระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๑๒) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด เลิกใช2รถท่ีจดทะเบียนแล2วโดยไม&
แจ2งเปFนหนังสือให2นายทะเบียนทราบ และไม&นําแผ&นปWายเลขทะเบียนรถคืนแก&นายทะเบียนภายใน 
๑๕ วัน นับแต&วันท่ีเลิกใช2รถน้ันตามมาตรา ๗๙ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มี
ความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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ขส.บ. ๑๒ ค. 
 

(ครุฑ) 
ใบอนุญาตประกอบการขนส&งไม&ประจําทาง 

ด2วยรถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสาร 
   

 
ใบอนุญาตท่ี ...................... / ............................. 

 
นายทะเบียนออกใบอนุญาตให2 .................................................................................. 

สํานักงานช่ือ ..................................................................  อยู&เลขท่ี ..................  ตรอก/ซอย ............... 
ถนน ........................................... หมู&ที ่ ..................  ตําบล/แขวง ....................................................... 
อําเภอ/เขต .............................................................  จังหวัด ....................... มีสิทธิประกอบการขนส&ง 
ไม&ประจําทาง ใบอนุญาตฉบับน้ีให2มีอายุ ๕ ปU นับต้ังแต&วันท่ี ................. เดือน ................................... 
พ.ศ. ........... ถึงวันท่ี ............. เดือน .................................................. พ.ศ. .......... 
โดยให2ปฏิบัติตามกฎหมาย และเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนกําหนดตามมาตรา ๓๒ แห&งพระราชบัญญัติ
การขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในใบอนุญาตน้ี 
 

ให2ไว2 ณ วันท่ี ................  เดือน ...................... พ.ศ. ....................... 
 
 
 

......................................................... 
นายทะเบียน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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๑๔ 
 

เง่ือนไข 
 

(๑) จํานวนรถ 
ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องใช2รถท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดไว2ใน 

(๒) จํานวนไม&เกิน .................................... คัน 
(๒) ลักษณะ ชนิด ขนาดของรถ และเคร่ืองหมาย 

(ก) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&ง ต2องใช2รถ 
ลักษณะ ........................................................................................... จํานวน ................................  คัน 
ลักษณะ ........................................................................................... จํานวน ................................  คัน 
ลักษณะ ........................................................................................... จํานวน ................................  คัน 
ลักษณะ ........................................................................................... จํานวน ................................  คัน 
ลักษณะ ........................................................................................... จํานวน ................................  คัน 

(ข) ให2ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งใช2เคร่ืองหมายตามแบบท่ีแนบท2าย
ใบอนุญาต เปFนเคร่ืองหมายท่ีต2องให2ปรากฏประจํารถทุกคัน โดยแสดงไว2ที่ด2านนอกตัวรถท้ังสองข2าง 

(๓) จํานวนท่ีน่ัง เกณฑ8นํ้าหนักบรรทุกและวิธีการบรรทุก 
(ก) รถท่ีนํามาใช2ในการขนส&งแต&ละคันต2องมีจํานวนท่ีน่ังและหรือท่ีสําหรับ

ผู2โดยสารยืน ตามท่ีกรมการขนส&งทางบกกําหนด 
(ข) วิธีการบรรทุกให2เปFนไปตามหลักเกณฑ8ท่ีคณะกรรมการควบคุมการขนส&ง

ทางบกกลางกําหนด 
(๔) จํานวนผู2ประจํารถ 

ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องมีผู2ประจํารถในเส2นทางอย&างน2อยดังน้ี 
(ก) ผู2ขับรถ ...........................................  คน 
(ข) ผู2บริการ .........................................  คน 

(๕) ท2องท่ีที่ทําการขนส&ง 
ให2ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งทําการขนส&งในท2องท่ีดังน้ี ..................... 

................................................................................................................................................................ 
(๖) มาตรฐานบริการ 

ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องบริการโดยมีมาตรฐานดังน้ี 
(ก) ....................................................................................................................... 
(ข) ....................................................................................................................... 
(ค) ....................................................................................................................... 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 
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๑๕ 
 

(๗) สถานท่ีหยุดและจอดเพ่ือขนถ&ายผู2โดยสาร 
ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องให2รถหยุดและจอด ............................. 

................................................................................................................................................................ 
(๘) สถานท่ีเก็บ ซ&อม และบํารุงรักษารถ 

ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องมีสถานท่ีเก็บ ซ&อม และบํารุงรักษารถดังน้ี 
(ก) สถานท่ีเก็บรถต้ังอยู&ที่ ................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
(ข) สถานท่ีซ&อมและบํารุงรักษารถต้ังอยู&ที่ .......................................................... 

................................................................................................................................................................ 
(๙) เง่ือนไขอ่ืน ........................................................................................................... 

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

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

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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ลําดับท่ี รายการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและหรือรายละเอียดในใบอนุญาต วัน/เดือน/ปU ลงช่ือนายทะเบียน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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คําเตือน 
 

(๑) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ปฏิบัติตามเง่ือนไขหลังใบอนุญาต มี
ความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ 
แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด เพ่ิม ลด หรือยกเว2นค&าขนส&ง หรือ 
ค&าบริการ โดยไม&ได2รับอนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ใช2หรือยอมให2บุคคลอ่ืนใช2รถท่ีได2รับ
อนุญาตทําการขนส&งนอกเส2นทาง โดยไม&ได2รับอนุญาตเปFนหนังสือจากนายทะเบียน หรือผู2ซึ่งนาย
ทะเบียนมอบหมายตามมาตรา ๓๙ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2อง
ระวางโทษปรับคันละไม&เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต&อ ๑ วัน จนกว&าจะปฏิบัติให2ถูกต2อง 

(๔) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งไม&ประจําทางผู2ใด กระทําการขนส&งอันมี
ลักษณะเช&นเดียวหรือคล2ายกับผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งประจําทาง หรือมีลักษณะเปFนการ
แย&งผลประโยชน8กับผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งประจําทางในเส2นทางท่ีผู2ได2รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส&งประจําทางได2รับอนุญาตตามมาตรา ๔๐ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับต้ังแต& ๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(๕) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ใช2รถผิดประเภทตามท่ีระบุไว2ใน
ใบอนุญาตโดยไม&ได2รับอนุญาตเปFนหนังสือจากนายทะเบียนเปFนคร้ังคราวตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม 
แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษจําคุกไม&เกิน ๑ ปU หรือ
ปรับไม&เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(๖) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&แสดงใบอนุญาตประกอบการขนส&ง
หรือใบแทนใบอนุญาตไว2ในท่ีเปLดเผย ณ ท่ีต้ังสํานักงานของผู2ได2รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ แห&ง
พระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๑,๐๐๐ บาท  

(๗) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ปLดประกาศอัตราค&าขนส&งและ
ค&าบริการ สถานท่ีหยุดและจอดเพ่ือขนถ&ายผู2โดยสารไว2 ณ ท่ีซึ่งอธิบดีกําหนดตามมาตรา ๓๒ วรรค
สอง แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๑,๐๐๐ 
บาท 

(๘) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต&อ
นายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต&วันท่ีได2ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ
ของใบอนุญาตตามมาตรา ๔๓ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2อง
ระวางโทษปรับไม&เกิน ๑,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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๑๘ 
 

(๙) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ส&งคืนใบอนุญาตท่ีถูกสั่งเพิกถอนต&อ
นายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต&วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ แห&งพระราชบัญญัติ
การขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

(๑๐) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด มีความประสงค8จะขอต&ออายุ
ใบอนุญาต ต2องย่ืนคําขอก&อนใบอนุญาตสิ้นอายุตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห&งพระราชบัญญัติการ
ขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๑๑) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด เลิกใช2รถท่ีจดทะเบียนแล2วโดยไม&
แจ2งเปFนหนังสือให2นายทะเบียนทราบ และไม&นําแผ&นปWายเลขทะเบียนรถคืนแก&นายทะเบียนภายใน 
๑๕ วัน นับแต&วันท่ีเลิกใช2รถน้ันตามมาตรา ๗๙ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มี
ความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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ขส.บ. ๑๒ ง. 
 

(ครุฑ) 
ใบอนุญาตประกอบการขนส&งไม&ประจําทาง 

ด2วยรถท่ีใช2ในการขนส&งสัตว8หรือสิ่งของ 
   

 
ใบอนุญาตท่ี ...................... / ............................. 

 
นายทะเบียนออกใบอนุญาตให2 .................................................................................. 

สํานักงานช่ือ ............................................ อยู&เลขท่ี ....................... ตรอก/ซอย ................................. 
ถนน ...................................................  หมู&ที ่ ..................  ตําบล/แขวง ............................................... 
อําเภอ/เขต .............................................................  จังหวัด .......................  มีสิทธิประกอบการขนส&ง 
ไม&ประจําทาง ใบอนุญาตฉบับน้ีให2มีอายุ ๕ ปU นับต้ังแต&วันท่ี ......  เดือน ...........................  พ.ศ. ....... 
ถึงวันท่ี ....... เดือน .............................................  พ.ศ. .................  
โดยให2ปฏิบัติตามกฎหมายและเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนกําหนดตามมาตรา ๓๒ แห&งพระราชบัญญัติการ
ขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในใบอนุญาตน้ี 
 

ให2ไว2 ณ วันท่ี ................  เดือน ...................... พ.ศ. ....................... 
 
 
 

......................................................... 
นายทะเบียน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 
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๒๐ 
 

เง่ือนไข 
 

(๑) จํานวนรถ 
ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องใช2รถท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดไว2ข2อ ๒ 

จํานวนไม&เกิน ........................................... คัน 
(๒) ลักษณะ ชนิด ขนาดของรถ และเคร่ืองหมาย 

(ก) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&ง ต2องใช2รถ 
ลักษณะ .................................................................................................. จํานวน .........................  คัน 
ลักษณะ .................................................................................................. จํานวน .........................  คัน 
ลักษณะ .................................................................................................. จํานวน .........................  คัน 
ลักษณะ .................................................................................................. จํานวน .........................  คัน 
ลักษณะ .................................................................................................. จํานวน .........................  คัน 

(ข) ให2ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งใช2เคร่ืองหมายตามแบบท่ีแนบท2าย
ใบอนุญาต เปFนเคร่ืองหมายท่ีต2องให2ปรากฏประจํารถทุกคัน โดยแสดงไว2ที่ด2านนอกตัวรถท้ังสองข2าง 

(๓) เกณฑ8นํ้าหนักบรรทุกและวิธีการบรรทุก 
(ก) รถท่ีนํามาใช2ในการขนส&งแต&ละคันเม่ือบรรทุกสัตว8และหรือสิ่งของ ต2องมี

นํ้าหนักรวมกันไม&เกินเกณฑ8ตามท่ีทางราชการกําหนด 
(ข) วิธีการบรรทุกให2เปFนไปตามหลักเกณฑ8ท่ีคณะกรรมการควบคุมการขนส&ง

ทางบกกลางกําหนด 
(๔) จํานวนผู2ประจํารถ 

ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องมีผู2ประจํารถอย&างน2อยดังน้ี 
(ก) ผู2ขับรถ ...........................................  คน 
(ข) ผู2บริการ .........................................  คน 

(๕) ท2องท่ีที่ทําการขนส&ง 
ให2ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งทําการขนส&งในท2องท่ีดังน้ี ..................... 

................................................................................................................................................................ 
(๖) มาตรฐานบริการ 

ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องบริการโดยมีมาตรฐานดังน้ี 
(ก) ................................................................. 
(ข) ................................................................. 
(ค) ................................................................. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 
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๒๑ 
 

(๗) สถานท่ีหยุดและจอดเพ่ือขนถ&ายสัตว8หรือสิ่งของ 
ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องให2รถหยุดและจอดเพ่ือขนถ&ายสัตว8หรือ

สิ่งของ ณ สถานท่ีดังน้ี ........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

(๘) สถานท่ีเก็บ ซ&อม และบํารุงรักษารถ 
ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องมีสถานท่ีเก็บ ซ&อม และบํารุงรักษารดังน้ี 
(ก) สถานท่ีเก็บรถต้ังอยู&ที่ ................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
(ข) สถานท่ีซ&อมและบํารุงรักษารถต้ังอยู&ที่ .......................................................... 

................................................................................................................................................................ 
(๙) เง่ือนไขอ่ืน ........................................................................................................... 

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

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

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

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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ลําดับท่ี รายการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและหรือรายละเอียดในใบอนุญาต วัน/เดือน/ปU ลงช่ือนายทะเบียน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 
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๒๓ 
 

คําเตือน 
 

(๑) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ปฏิบัติตามเง่ือนไขหลังใบอนุญาตน้ี 
มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ 
แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด เพ่ิม ลด หรือยกเว2นค&าขนส&ง หรือ 
ค&าบริการ โดยไม&ได2รับอนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ใช2หรือยอมให2บุคคลอ่ืนใช2รถท่ีได2รับ
อนุญาตทําการขนส&งนอกท2องท่ีที่ได2รับอนุญาต โดยไม&ได2รับอนุญาตเปFนหนังสือจากนายทะเบียน หรือ
ผู2ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายตามมาตรา ๓๙ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มี
ความผิดต2องระวางโทษปรับคันละไม&เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต&อ ๑ วัน จนกว&าจะปฏิบัติให2ถูกต2อง 

(๔) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งไม&ประจําทางผู2ใด กระทําการขนส&งอันมี
ลักษณะเช&นเดียวหรือคล2ายกับผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งประจําทาง หรือมีลักษณะเปFนการ
แย&งผลประโยชน8กับผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งประจําทางในเส2นทางท่ีผู2ได2รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส&งประจําทางได2รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๐ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับต้ังแต& ๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(๕) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ใช2รถผิดประเภทตามท่ีระบุไว2ใน
ใบอนุญาตโดยไม&ได2รับอนุญาตเปFนหนังสือจากนายทะเบียนเปFนคร้ังคราวตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม 
แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษจําคุกไม&เกิน ๑ ปU หรือ
ปรับไม&เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(๖) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&แสดงใบอนุญาตประกอบการขนส&ง
หรือใบแทนใบอนุญาตไว2ในท่ีเปLดเผย ณ ท่ีต้ังสํานักงานของผู2ได2รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ แห&ง
พระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

(๗) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ปLดประกาศอัตราค&าขนส&งและ
ค&าบริการ สถานท่ีหยุดและจอดเพ่ือขนถ&ายสัตว8 หรือสิ่งของไว2 ณ ท่ีซึ่งอธิบดีกําหนดตามมาตรา ๓๒ 
วรรคสอง แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน 
๑,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 
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๒๔ 
 

(๘) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต&อ
นายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต&วันท่ีได2ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ
ของใบอนุญาตตามมาตรา ๔๓ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2อง
ระวางโทษปรับไม&เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

(๙) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ส&งคืนใบอนุญาตท่ีถูกสั่งเพิกถอนต&อ
นายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต&วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ แห&งพระราชบัญญัติ
การขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

(๑๐) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด มีความประสงค8จะขอต&ออายุ
ใบอนุญาต ต2องย่ืนคําขอก&อนใบอนุญาตสิ้นอายุตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห&งพระราชบัญญัติการ
ขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๑๑) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด เลิกใช2รถท่ีจดทะเบียนแล2วโดยไม&
แจ2งเปFนหนังสือให2นายทะเบียนทราบ และไม&นําแผ&นปWายเลขทะเบียนรถคืนแก&นายทะเบียนภายใน 
๑๕ วัน นับแต&วันท่ีเลิกใช2รถน้ันตามมาตรา ๗๙ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มี
ความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 
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ขส.บ. ๑๒ จ. 
 

(ครุฑ) 
ใบอนุญาตประกอบการขนส&ง 

โดยรถขนาดเล็ก 
   

 
ใบอนุญาตท่ี ...................... / ............................. 

 
นายทะเบียนออกใบอนุญาตให2 .................................................................................. 

สํานักงานช่ือ .............................................  อยู&เลขท่ี ...................... ตรอก/ซอย ................................. 
ถนน .........................................  หมู&ที ่............................... ตําบล/แขวง ............................................. 
อําเภอ/เขต ............................................................................................. จังหวัด ................................ 
มีสิทธิประกอบการขนส&งโดยรถขนาดเล็ก ในเส2นทาง ........................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ใบอนุญาตฉบับน้ีให2มีอายุ ๕ ปU นับต้ังแต&วันท่ี .....  เดือน ...............................................  พ.ศ. ............ 
ถึงวันท่ี ..............  เดือน ........................................ พ.ศ. ...........  
โดยให2ปฏิบัติตามกฎหมายและเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนกําหนดตามมาตรา ๓๓ แห&งพระราชบัญญัติการ
ขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในใบอนุญาตน้ี 
 

ให2ไว2 ณ วันท่ี ................  เดือน ...................... พ.ศ. ....................... 
 
 
 

......................................................... 
นายทะเบียน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 
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๒๖ 
 

เง่ือนไข 
 

(๑) ลักษณะและจํานวนรถ 
ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องใช2รถท่ีมีลักษณะเปFนรถขนาดเล็ก 

จํานวนอย&างน2อย ....................... คัน อย&างมาก ...........................  คัน 
(๒) สีของรถ และเคร่ืองหมาย 

(ก) ให2ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งใช2สี .......................... เปFนสีตัวถังรถ 
(ข) ให2ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งใช2เคร่ืองหมายตามแบบท่ีแนบท2าย

ใบอนุญาตเปFนเคร่ืองหมายท่ีต2องให2ปรากฏประจํารถทุกคัน โดยแสดงไว2ที่ด2านนอกตัวรถท้ังสองข2าง 
(๓) จํานวนท่ีน่ัง เกณฑ8นํ้าหนักบรรทุก และวิธีการบรรทุก 

(ก) รถท่ีนํามาใช2ในการขนส&งแต&ละคันต2องมีจํานวนท่ีน่ังสําหรับผู2โดยสารและ
หรือมีที่สําหรับบรรทุกสิ่งของรวมไปกับผู2โดยสารตามท่ีกรมการขนส&งทางบกกําหนด 

(ข) วิธีการบรรทุกให2เปFนไปตามหลักเกณฑ8ท่ีคณะกรรมการควบคุมการขนส&ง
ทางบกกําหนด 

(๔) เง่ือนไขอ่ืน ........................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 
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๒๗ 
 

ลําดับท่ี รายการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและหรือรายละเอียดในใบอนุญาต วัน/เดือน/ปU ลงช่ือนายทะเบียน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 
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๒๘ 
 

คําเตือน 
 

(๑) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ปฏิบัติตามเง่ือนไขหลังใบอนุญาตน้ี 
มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ 
แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด เพ่ิม ลด หรือยกเว2นค&าขนส&ง หรือ 
ค&าบริการโดยไม&ได2รับอนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตรา ๓๘ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ใช2หรือยอมให2บุคคลอ่ืนใช2รถท่ีได2รับ
อนุญาตทําการขนส&งนอกเส2นทาง โดยไม&ได2รับอนุญาตเปFนหนังสือจากนายทะเบียน หรือผู2ซึ่งนาย
ทะเบียนมอบหมายตามมาตรา ๓๙ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2อง
ระวางโทษปรับคันละไม&เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต&อ ๑ วัน จนกว&าจะปฏิบัติให2ถูกต2อง 

(๔) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ใช2รถผิดประเภทตามท่ีระบุไว2ใน
ใบอนุญาต โดยไม&ได2รับอนุญาตเปFนหนังสือจากนายทะเบียนเปFนคร้ังคราวตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม 
แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษจําคุกไม&เกิน ๑ ปU หรือ
ปรับไม&เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(๕) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&แสดงใบอนุญาตประกอบการขนส&ง
หรือใบแทนใบอนุญาตไว2ในท่ีเปLดเผย ณ ท่ีต้ังสํานักงานของผู2ได2รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ แห&ง
พระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๑,๐๐๐ บาท  

(๖) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ปLดประกาศเส2นทางท่ีใช2ในการ
ประกอบการขนส&ง อัตราค&าขนส&งและค&าบริการไว2 ณ ท่ีซึ่งอธิบดีกําหนดตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง 
แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

(๗) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต&อ
นายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต&วันท่ีได2ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ
ของใบอนุญาตตามมาตรา ๔๓ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2อง
ระวางโทษปรับไม&เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

(๘) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ส&งคืนใบอนุญาตท่ีถูกสั่งเพิกถอนต&อ
นายทะเบียน ภายใน ๑๕ วัน นับแต& วันท่ี ถูกสั่ ง เ พิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ แห&ง
พระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๑,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 
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๒๙ 
 

(๙) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด เลิกประกอบการขนส&งในระหว&างท่ี
ใบอนุญาตยังไม&สิ้นอายุ โดยไม&แจ2งความประสงค8เปFนหนังสือให2นายทะเบียนทราบล&วงหน2าไม&น2อยกว&า 
๖๐ วัน ก&อนวันเลิกประกอบการขนส&งตามมาตรา ๔๕ แห&งพระราชบัญญัติขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๑๐) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด มีความประสงค8จะขอต&ออายุ
ใบอนุญาต ต2องย่ืนคําขอก&อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม&น2อยกว&า ๑๒๐ วัน ตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห&ง
พระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๑๑) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด เลิกใช2รถท่ีจดทะเบียนแล2วโดยไม&
แจ2งเปFนหนังสือให2นายทะเบียนทราบ และไม&นําแผ&นปWายเลขทะเบียนรถคืนแก&นายทะเบียนภายใน 
๑๕ วัน นับแต&วันท่ีเลิกใช2รถน้ันตามมาตรา ๗๙ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มี
ความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 
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ขส.บ. ๑๒ ฉ. 
 

(ครุฑ) 
 
 
 

ใบอนุญาตประกอบการขนส&งส&วนบุคคล 
ด2วยรถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสาร๕ 

   
 

ใบอนุญาตท่ี ........................  / ..................... 
นายทะเบียนออกใบอนุญาตให2 ................................................................................. 

สํานักงานช่ือ ..................................................................................................  อยู&เลขท่ี ...................... 
ตรอก/ซอย ...................................................... ถนน ................................................. หมู&ที ่ .............. 
ตําบล/แขวง ........................................... อําเภอ/เขต ...................... จังหวัด ..................................... 
มีสิทธิประกอบการขนส&งส&วนบุคคล ใบอนุญาตฉบับน้ีให2มีอายุ ๕ ปU นับต้ังแต&วันท่ี ............................ 
เดือน ............................ พ.ศ. ....................  ถึงวันท่ี ............  เดือน ........................  พ.ศ. ................ 
โดยให2ปฏิบัติตามกฎหมาย และเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนกําหนดตามมาตรา ๓๔ แห&งพระราชบัญญัติ
การขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๓๕ ในใบอนุญาตน้ี 
 

ให2ไว2 ณ วันท่ี .........  เดือน .......................... พ.ศ. ................. 
 
 
 

 .................................................... 
นายทะเบียน 

                                                 
๕ ใบอนุญาตประกอบการขนส&งส&วนบุคคลด2วยรถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสาร (ขส.บ. 

๑๒ ฉ.) แก2ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 
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เง่ือนไข 
 

(๑) จํานวนรถ 
ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องใช2รถท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดไว2ใน 

(๒) จํานวนไม&เกิน .......................... คัน 
(๒) ลักษณะ ชนิด ขนาดของรถ และเคร่ืองหมาย 

(ก) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&ง ต2องใช2รถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสาร 
มาตรฐาน ...................................................................................................  จํานวน ......................  คัน 
มาตรฐาน ...................................................................................................  จํานวน ......................  คัน 
มาตรฐาน ...................................................................................................  จํานวน ......................  คัน 
มาตรฐาน ...................................................................................................  จํานวน ......................  คัน 
มาตรฐาน ...................................................................................................  จํานวน ......................  คัน 
มาตรฐาน ...................................................................................................  จํานวน ......................  คัน 
มาตรฐาน ...................................................................................................  จํานวน ......................  คัน 

(ข) ให2ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งใช2เคร่ืองหมายตามแบบท่ีแนบท2าย
ใบอนุญาต ถ2ามี เปFนเคร่ืองหมายท่ีต2องให2ปรากฏประจํารถทุกคัน โดยแสดงไว2ท่ีด2านนอกตัวรถท้ังสอง
ข2าง 

(๓) สถานท่ีเก็บ ซ&อม และบํารุงรักษารถ 
ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องมีสถานท่ีเก็บ ซ&อม และบํารุงรักษารถดังน้ี 
(ก) สถานท่ีเก็บรถต้ังอยู&ที่ ................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
(ข) สถานท่ีซ&อมและบํารุงรักษารถต้ังอยู&ที่ .......................................................... 

................................................................................................................................................................ 
(๔) จํานวนผู2ประจํารถ 

ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องมีผู2ขับรถอย&างน2อยดังน้ี ...................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

(๕) เง่ือนไขอ่ืน ........................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 
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ลําดับท่ี รายการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและหรือรายละเอียดในใบอนุญาต วัน/เดือน/ปU ลงช่ือนายทะเบียน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 
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คําเตือน 
 

(๑) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว2ใน
ใบอนุญาตน้ี มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตตาม
มาตรา ๔๖ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) ผู2ได2รับอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ใช2หรือยอมให2บุคคลอ่ืนใช2รถท่ีได2รับ
อนุญาตทําการขนส&งนอกท2องท่ีที่ได2รับอนุญาต โดยไม&ได2รับอนุญาตเปFนหนังสือจากนายทะเบียน หรือ
ผู2ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายตามมาตรา ๓๙ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มี
ความผิดต2องระวางโทษปรับคันละไม&เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต&อ ๑ วัน จนกว&าจะปฏิบัติให2ถูกต2อง 

(๓) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ใช2รถผิดประเภทตามท่ีระบุไว2ใน
ใบอนุญาตโดยไม&ได2รับอนุญาตเปFนหนังสือจากนายทะเบียนเปFนคร้ังคราวตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม 
แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษจําคุกไม&เกิน ๑ ปU หรือ
ปรับไม&เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(๔) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&แสดงใบอนุญาตประกอบการขนส&ง 
หรือใบแทนใบอนุญาตไว2ในท่ีเปLดเผย ณ ท่ีต้ังสํานักงานของผู2ได2รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ แห&ง
พระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

(๕) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต&อ
นายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต&วันท่ีได2ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ
ของใบอนุญาตตามมาตรา ๔๓ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2อง
ระวางโทษปรับไม&เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

(๖) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ส&งคืนใบอนุญาตท่ีถูกสั่งเพิกถอนต&อ
นายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต&วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ แห&งพระราชบัญญัติ
การขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

(๗) ผู2 ได2 รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2 ใด มีความประสงค8จะขอต&ออายุ
ใบอนุญาตต2องย่ืนคําขอก&อนใบอนุญาตสิ้นอายุตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห&งพระราชบัญญัติการ
ขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๘) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด เลิกใช2รถท่ีจดทะเบียนแล2วโดยไม&แจ2ง
เปFนหนังสือให2นายทะเบียนทราบ และไม&นําแผ&นปWายเลขทะเบียนรถคืนแก&นายทะเบียนภายใน ๑๕ 
วัน นับแต&วันท่ีเลิกใช2รถน้ันตามมาตรา ๗๙ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มี
ความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 
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ขส.บ. ๑๒ ช. 
 

(ครุฑ) 
 
 
 

ใบอนุญาตประกอบการขนส&งส&วนบุคคล 
ด2วยรถท่ีใช2ในการขนส&งสัตว8หรือสิ่งของ๖ 

   
 

ใบอนุญาตท่ี ........................  / ..................... 
นายทะเบียนออกใบอนุญาตให2 ................................................................................. 

สํานักงานช่ือ ..................................................................................................  อยู&เลขท่ี ...................... 
ตรอก/ซอย ...................................................... ถนน ................................................. หมู&ที ่ .............. 
ตําบล/แขวง ........................................... อําเภอ/เขต ...................... จังหวัด ..................................... 
มีสิทธิประกอบการขนส&งส&วนบุคคล ใบอนุญาตฉบับน้ีให2มีอายุ ๕ ปU นับต้ังแต&วันท่ี ............................ 
เดือน ............................ พ.ศ. ....................  ถึงวันท่ี ............  เดือน ........................  พ.ศ. ................ 
โดยให2ปฏิบัติตามกฎหมาย และเง่ือนไขท่ีนายทะเบียนกําหนดตามมาตรา ๓๔ แห&งพระราชบัญญัติ
การขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๓๕ ในใบอนุญาตน้ี 
 

ให2ไว2 ณ วันท่ี .........  เดือน .......................... พ.ศ. ................. 
 
 
 

......................................................... 
นายทะเบียน 

                                                 
๖ ใบอนุญาตประกอบการขนส&งส&วนบุคคลด2วยรถท่ีใช2ในการขนส&งสัตว8หรือสิ่งของ 

(ขส.บ. ๑๒ ช.) แก2ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

เง่ือนไข 
 

(๑) จํานวนรถ 
ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องใช2รถท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนดไว2ใน 

(๒) จํานวนไม&เกิน .......................... คัน 
(๒) ลักษณะ ชนิด ขนาดของรถ และเคร่ืองหมาย 

(ก) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&ง ต2องใช2รถท่ีใช2ในการขนส&งสัตว8หรือสิ่งของ 
ลักษณะ ..............................................................................................  จํานวน .............................  คัน 
ลักษณะ ..............................................................................................  จํานวน .............................  คัน 
ลักษณะ ..............................................................................................  จํานวน .............................  คัน 
ลักษณะ ..............................................................................................  จํานวน .............................  คัน 
ลักษณะ ..............................................................................................  จํานวน .............................  คัน 
ลักษณะ ..............................................................................................  จํานวน .............................  คัน 
ลักษณะ ..............................................................................................  จํานวน .............................  คัน 
ลักษณะ ..............................................................................................  จํานวน .............................  คัน 
ลักษณะ ..............................................................................................  จํานวน .............................  คัน 

(ข) ให2ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งใช2เคร่ืองหมายตามแบบท่ีแนบท2าย
ใบอนุญาต ถ2ามี เปFนเคร่ืองหมายท่ีต2องให2ปรากฏประจํารถทุกคัน โดยแสดงไว2ที่ด2านนอกตัวรถท้ังสองข2าง 

(๓) สถานท่ีเก็บ ซ&อม และบํารุงรักษารถ 
ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องมีสถานท่ีเก็บ ซ&อม และบํารุงรักษารถดังน้ี 
(ก) สถานท่ีเก็บรถต้ังอยู&ที่ ................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
(ข) สถานท่ีซ&อมและบํารุงรักษารถต้ังอยู&ที่ .......................................................... 

................................................................................................................................................................ 
(๔) จํานวนผู2ประจํารถ 

ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งต2องมีผู2ขับรถอย&างน2อยดังน้ี ...................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 
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- ๒ - 
 

(๕) เง่ือนไขอ่ืน ........................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 
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ลําดับท่ี รายการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและหรือรายละเอียดในใบอนุญาต วัน/เดือน/ปU ลงช่ือนายทะเบียน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 
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คําเตือน 
 

(๑) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว2ใน
ใบอนุญาตน้ี มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตตาม
มาตรา ๔๖ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) ผู2ได2รับอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ใช2หรือยอมให2บุคคลอ่ืนใช2รถท่ีได2รับ
อนุญาตทําการขนส&งนอกท2องท่ีที่ได2รับอนุญาต โดยไม&ได2รับอนุญาตเปFนหนังสือจากนายทะเบียน หรือ
ผู2ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายตามมาตรา ๓๙ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มี
ความผิดต2องระวางโทษปรับคันละไม&เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต&อ ๑ วัน จนกว&าจะปฏิบัติให2ถูกต2อง 

(๓) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ใช2รถผิดประเภทตามท่ีระบุไว2ใน
ใบอนุญาตโดยไม&ได2รับอนุญาตเปFนหนังสือจากนายทะเบียนเปFนคร้ังคราวตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม 
แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษจําคุกไม&เกิน ๑ ปU หรือ
ปรับไม&เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(๔) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&แสดงใบอนุญาตประกอบการขนส&ง 
หรือใบแทนใบอนุญาตไว2ในท่ีเปLดเผย ณ ท่ีต้ังสํานักงานของผู2ได2รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ แห&ง
พระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๑,๐๐๐ บาท  

(๕) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต&อ
นายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต&วันท่ีได2ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ
ของใบอนุญาตตามมาตรา ๔๓ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2อง
ระวางโทษปรับไม&เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

(๖) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด ไม&ส&งคืนใบอนุญาตท่ีถูกสั่งเพิกถอนต&อ
นายทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแต&วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ แห&งพระราชบัญญัติ
การขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

(๗) ผู2 ได2 รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2 ใด มีความประสงค8จะขอต&ออายุ
ใบอนุญาตต2องย่ืนคําขอก&อนใบอนุญาตสิ้นอายุตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม แห&งพระราชบัญญัติการ
ขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๘) ผู2ได2รับใบอนุญาตประกอบการขนส&งผู2ใด เลิกใช2รถท่ีจดทะเบียนแล2วโดยไม&แจ2ง
เปFนหนังสือให2นายทะเบียนทราบ และไม&นําแผ&นปWายเลขทะเบียนรถคืนแก&นายทะเบียนภายใน ๑๕ 
วัน นับแต&วันท่ีเลิกใช2รถน้ันตามมาตรา ๗๙ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มี
ความผิดต2องระวางโทษปรับไม&เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช2กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากมาตรา ๒๓ วรรคสอง และ
มาตรา ๒๘ วรรคสี่ แห&งพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว&าการขออนุญาตและ
การอนุญาตให2ประกอบการขนส&งประจําทาง การขนส&งไม&ประจําทาง การขนส&งโดยรถขนาดเล็ก และ
การขนส&งส&วนบุคคล และการขอต&ออายุใบอนุญาต ให2เปFนไปตามหลักเกณฑ8และวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง  จึงจําเปFนต2องออกกฎกระทรวงน้ี 
 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช2กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. 
๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ8และ
วิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให2ประกอบการขนส&งประเภทต&าง ๆ ยังไม&มีบทบัญญัติ
โดยเฉพาะเก่ียวกับการปLดประกาศการรับคําขออนุญาตประกอบการขนส&งประจําทาง  ดังน้ัน เพ่ือให2
การพิจารณาอนุญาตแก&ผู2ประกอบการขนส&งประจําทางเปFนไปด2วยความเปFนธรรม สมควรให2มีการปLด
ประกาศการรับคําขออนุญาตประกอบการขนส&งประจําทางเปFนการท่ัวไปเปFนเวลาไม&น2อยกว&าสามสิบ
วัน  จึงจําเปFนต2องออกกฎกระทรวงน้ี 
 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช2กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากปYจจุบันการให2บริการแก&
ผู2โดยสารสําหรับรถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสารมาตรฐาน ๑ (รถปรับอากาศพิเศษ) ได2รับความนิยมจาก
ประชาชนผู2ใช2บริการเพ่ิมข้ึน เพ่ือเปFนการสนับสนุนและพัฒนาการให2บริการด2านการขนส&งผู2โดยสาร 
สมควรแก2ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส&ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือแก2ไขลักษณะของรถท่ีจะได2รับอนุญาตให2ใช2ในการประกอบการขนส&ง
ผู2โดยสารดังกล&าวให2เหมาะสมและอํานวยความสะดวกแก&ผู2โดยสารเพ่ิมข้ึน  จึงจําเปFนต2องออก
กฎกระทรวงน้ี 
 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช2กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากในปYจจุบันผู2ประกอบกิจการ
ขนส&งได2นํารถโดยสารมาตรฐาน ๔ (สองช้ัน) ไปใช2ทําการขนส&งผู2โดยสารระหว&างจังหวัดเปFนจํานวน
มาก สมควรแก2ไขเพ่ิมเติมลักษณะของรถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสารมาตรฐาน ๔ เสียใหม& เพ่ือให2
เหมาะสมกับสภาพการใช2งาน และเพ่ือเปFนการอํานวยความสะดวกแก&ประชาชนผู2ใช2บริการให2มาก
                                                 

๗ ราชกิจจานุเบกษา เล&ม ๑๐๒/ตอนท่ี ๕/หน2า ๓/๑๕ มกราคม ๒๕๒๘ 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เล&ม ๑๐๖/ตอนท่ี ๗๐/ฉบับพิเศษ หน2า ๓/๑ พฤษภาคม ๒๕๓๒ 
๙ ราชกิจจานุเบกษา เล&ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๑๑๒/หน2า ๖/๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 
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ย่ิงข้ึน  จึงจําเปFนต2องออกกฎกระทรวงน้ี 
 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒๑๐ 
 

ข2อ ๒  ใบอนุญาตประกอบการขนส&งส&วนบุคคลด2วยรถท่ีใช2ในการขนส&งผู2โดยสาร
และใบอนุญาตประกอบการขนส&งส&วนบุคคลด2วยรถท่ีใช2ในการขนส&งสัตว8หรือสิ่งของท่ีนายทะเบียนได2
ออกให2แก&ผู2ได2รับใบอนุญาตก&อนวันท่ีกฎกระทรวงน้ีใช2บังคับ ให2ใช2ได2ต&อไปจนกว&าจะสิ้นอายุ 

 
ข2อ ๓  กฎกระทรวงน้ีให2ใช2บังคับเม่ือพ2นกําหนดเก2าสิบวันนับแต&วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปFนต2นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช2กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เน่ืองจากมาตรา ๓๔ (๔) แห&ง
พระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก2ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการขนส&งทางบก 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว&า ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส&งส&วนบุคคลให2นาย
ทะเบียนกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับจํานวนผู2ประจํารถตามหลักเกณฑ8ท่ีคณะกรรมการควบคุมการขนส&ง
ทางบกกลางกําหนดไว2ในใบอนุญาตประกอบการขนส&ง แต&โดยท่ีปYจจุบันแบบใบอนุญาตประกอบการ
ขนส&งส&วนบุคคลท่ีกําหนดไว2ท2ายกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการขนส&งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม&มีช&องรายการบันทึกเง่ือนไขเก่ียวกับจํานวนผู2ประจํา
รถไว2ในแบบใบอนุญาตประกอบการขนส&งส&วนบุคคล สมควรปรับปรุงแบบใบอนุญาตประกอบการ
ขนส&งส&วนบุคคลดังกล&าวเพ่ือให2เหมาะสมและสอดคล2องกับบทบัญญัติแห&งพระราชบัญญัติการขนส&ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่ีแก2ไขเพ่ิมเติมใหม&ดังกล&าว  จึงจําเปFนต2องออกกฎกระทรวงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เล&ม ๑๑๐/ตอนท่ี ๑๙๖/ฉบับพิเศษ หน2า ๑๖/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 
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โชติกานต8/ผู2จัดทํา 

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 

อังศุมาลี/เพ่ิมเติม 
๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


