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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๒๔) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๒๓ วรรคสอง และมาตรา ๒๘ วรรค 
ส่ี แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎ 
กระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑ ผูใดประสงคจะประกอบการขนสงประจําทาง การขนสงไมประจําทางหรือ 
การขนสงโดยรถขนาดเล็ก ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบของกรมการขนสงทางบก พรอม 
ดวยหลักฐานดังตอไปน้ี 
  (๑) บุคคลธรรมดา 
        (ก) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน 
        (ข) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบาน 
        (ค) ตัวอยางเครื่องหมายประจํารถ 
        (ง) รูปถายสํานักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐  
เซนติเมตร อยางละ ๒ รูป 
        (จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใชสถานที่เก็บรถ 
        (ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยูแลว 
ในวันยื่นคําขอ 
  (๒) หางหุนสวนสามัญ 
        (ก) รายชื่อผูเปนหุนสวนทุกคน 
        (ข) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวนทุกคน 
        (ค) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของผูเปนหุนสวนทุกคน 
        (ง) ตัวอยางรอยตราประทับของผูยื่นคําขอ ๒ ตรา ถามี 
        (จ) ตัวอยางเครื่องหมายประจํารถ 
        (ฉ) รูปถายสํานักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐  
เซนติเมตร อยางละ ๒ รูป 
        (ช) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใชสถานที่เก็บรถ 
        (ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยูแลว 
ในวันยื่นคําขอ 
  (๓) หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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        (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัท แสดงการจดทะเบียน 
เปนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัด 
        (ข) รายชื่อและสัญชาติของผูเปนหุนสวนทุกคน 
        (ค) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคน 
ตางดาวของผูเปนหุนสวนทุกคน 
        (ง) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของผูเปนหุนสวนทุกคน 
        (จ) ตัวอยางรอยตราประทับของผูยื่นคําขอ ๒ ตรา ถามี 
        (ฉ) ตัวอยางเครื่องหมายประจํารถ 
        (ช) รูปถายสํานักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐  
เซนติเมตร อยางละ ๒ รูป 
        (ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใชสถานที่เก็บรถ 
        (ฌ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยูแลว 
ในวันยื่นคําขอ 
  (๔) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
        (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัท แสดงการจดทะเบียน 
เปนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
        (ข) รายชื่อกรรมการของบริษัทหรือบริษัทมหาชนจํากัดทุกคน 
        (ค) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคน 
ตางดาวของกรรมการของบริษัททุกคน 
        (ง) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของกรรมการของบริษัททุกคน 
        (จ) รายชื่อและสัญชาติของผูถือหุนทุกคน และจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละ 
คนถือ 
        (ฉ) สําเนาหรือภาพถายหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับฉบับตีพิมพ 
        (ช) ตัวอยางรอยตราประทับของผูยื่นคําขอ ๒ ตรา ถามี 
        (ซ) ตัวอยางเครื่องหมายประจํารถ 
        (ฌ) รูปถายสํานักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐  
เซนติเมตร อยางละ ๒ รูป 
        (ญ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใชสถานที่เก็บรถ 
        (ฎ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ  ในกรณีที่มีรถอยู 
แลวในวันยื่นคําขอ 
  (๕) สหกรณ 
        (ก) ภาพถายใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ 
        (ข) บัญชีรายชื่อสมาชิกของสหกรณฉบับที่นายทะเบียนสหกรณรับรอง 
        (ค) สําเนาหรือภาพถายขอบังคับของสหกรณ 
        (ง) ตัวอยางรอยตราประทับของผูยื่นคําขอ ๒ ตรา ถามี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

        (จ) ตัวอยางเครื่องหมายประจํารถ 
        (ฉ) รูปถายสํานักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐  
เซนติเมตร อยางละ ๒ รูป 
        (ช) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใชสถานที่เก็บรถ 
        (ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยูแลว 
ในวันยื่นคําขอ 
  (๖) องคการของรัฐตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาลหรือตาม 
กฎหมายวาดวยการนั้น ๆ 
        (ก) ตัวอยางรอยตราประทับของผูยื่นคําขอ ๒ ตรา ถามี 
        (ข) ตัวอยางเครื่องหมายประจํารถ 
        (ค) รูปถายสํานักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐  
เซนติเมตร อยางละ ๒ รูป 
        (ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใชสถานที่เก็บรถ 
        (จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยูแลว 
ในวันยื่นคําขอ 
  ขอ ๒ ผูใดประสงคจะประกอบการขนสงสวนบุคคล ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
ตามแบบของกรมการขนสงทางบก พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี ้
  (๑) บุคคลธรรมดา 
        (ก) สําเนาหรือภาพถายใบทะเบียนพาณิชย และใบทะเบียนการคา ถามี 
        (ข) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคน 
ตางดาว 
        (ค) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบาน 
        (ง) ตัวอยางเครื่องหมายประจํารถที่ประสงคจะใช ถามี 
        (จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยูแลว 
ในวันยื่นคําขอ 
  (๒) หางหุนสวนสามัญ 
        (ก) สําเนาหรือภาพถายใบทะเบียนพาณิชยและใบทะเบียนการคา ถามี 
        (ข) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคน 
ตางดาวของผูเปนหุนสวนทุกคน 
        (ค) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของผูเปนหุนสวนทุกคน 
        (ง) ตัวอยางรอยตราประทับของผูยื่นคําขอ ๒ ตรา ถามี 
        (จ) ตัวอยางเครื่องหมายประจํารถที่ประสงคจะใช ถามี 
        (ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยูแลว 
ในวันยื่นคําขอ 
  (๓) หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

        (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเปน 
หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด 
        (ข) ตัวอยางรอยตราประทับของผูยื่นคําขอ ๒ ตรา ถามี 
        (ค) ตัวอยางเครื่องหมายประจํารถที่ประสงคจะใช ถามี(ง) หลักฐานแสดง 
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยูแลวในวันยื่นคําขอ 
  (๔) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
        (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเปน 
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
        (ข) สําเนาหรือภาพถายหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับ 
        (ค) ตัวอยางรอยตราประทับของผูยื่นคําขอ ๒ ตรา ถามี 
        (ง) ตัวอยางเครื่องหมายประจํารถที่ประสงคจะใช ถามี 
        (จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยูแลว 
ในวันยื่นคําขอ 
  (๕) สหกรณ 
        (ก) ภาพถายใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ 
        (ข) บัญชีรายชื่อสมาชิกของสหกรณฉบับที่นายทะเบียนสหกรณรับรอง 
        (ค) สําเนาหรือภาพถายขอบังคับของสหกรณ 
        (ง) ตัวอยางรอยตราประทับของผูยื่นคําขอ ๒ ตรา ถามี 
        (จ) ตัวอยางเครื่องหมายประจํารถที่ประสงคจะใช ถามี 
        (ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยูแลว 
ในวันยื่นคําขอ 
  ขอ ๓ การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ 
  (๑) สําหรับการขนสงประจําทางหรือการขนสงโดยรถขนาดเล็กในเขต 
กรุงเทพมหานครและการขนสงไมประจําทางหรือการขนสงสวนบุคคลที่ผูขอมีภูมิลําเนาหรือสํานัก 
งานในกรุงเทพมหานครใหย่ืนตอกรมการขนสงทางบก 
  (๒) สําหรับการขนสงประจําทางหรือการขนสงโดยรถขนาดเล็กในเขตจังหวัดอื่น 
นอกจากกรุงเทพมหานคร และการขนสงไมประจําทางหรือการขนสงสวนบุคคลที่ผูขอมีภูมิลําเนา 
หรือสํานักงานในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหย่ืนคําขอตอสํานักงานขนสงจังหวัดน้ัน ๆ 
  (๓) สําหรับการขนสงประจําทางระหวางจังหวัด ใหยื่นคําขอตอกรมการขนสง 
ทางบกหรือสํานักงานขนสงจังหวัดท่ีเปนตนทางหรือปลายทางของการขนสงน้ัน ๆ 
  ขอ ๔ ใบอนุญาตประกอบการขนสง ใหใชแบบใบอนุญาตทายกฎกระทรวง 
ดังตอไปนี ้
  (๑) ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง 
        (ก) ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางดวยรถที่ใชในการขนสงผู 
โดยสาร ใหใชแบบ ขส.บ. ๑๒ ก. 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

        (ข) ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางดวยรถที่ใชในการขนสงสัตว 
หรือส่ิงของ ใหใชแบบ ขส.บ. ๑๒ ข. 
  (๒) ใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทาง 
        (ก) ใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทางดวยรถที่ใชในการขนสงผู 
โดยสาร ใหใชแบบ ขส.บ. ๑๒ ค. 
        (ข) ใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทางดวยรถที่ใชในการขนสงสัตว 
หรือส่ิงของ ใหใชแบบ ขส.บ. ๑๒ ง. 
  (๓) ใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก ใหใชแบบ ขส.บ. ๑๒ จ. 
  (๔) ใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคล 
        (ก) ใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคลดวยรถที่ใชในการขนสงผู 
โดยสาร ใหใชแบบ ขส.บ. ๑๒ ฉ. 
        (ข) ใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคลดวยรถที่ใชในการขนสงสัตว 
หรือส่ิงของ ใหใชแบบ ขส.บ. ๑๒ ช. 
  ขอ ๕  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง การขนสงไมประจําทาง 
หรือการขนสงโดยรถขนาดเล็กผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตามแบบของ 
กรมการขนสงทางบก พรอมดวยหลักฐาน ดังตอไปนี ้
  (๑) บุคคลธรรมดา 
        (ก) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน 
        (ข) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบาน 
        (ค) รูปถายสํานักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐  
เซนติเมตร อยางละ ๒ รูป (ถามีการเปลี่ยนแปลง) 
        (ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใชสถานที่เก็บรถ (ถามีการ 
เปล่ียนแปลง) 
        (จ) ใบอนุญาตประกอบการขนสงหรือใบแทน 
  (๒) หางหุนสวนสามัญ 
        (ก) รายชื่อผูเปนหุนสวนทุกคน 
        (ข) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวนทุกคน 
        (ค) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของผูเปนหุนสวนทุกคน 
        (ง) รูปถายสํานักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐  
เซนติเมตร อยางละ ๒ รูป (ถามีการเปลี่ยนแปลง) 
        (จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใชสถานที่เก็บรถ (ถามีการ 
เปล่ียนแปลง) 
        (ช) ใบอนุญาตประกอบการขนสงหรือใบแทน 
  (๓) หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด 
        (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเปน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน หรือหางหุนสวนจํากัด 
        (ข) รายชื่อและสัญชาติของผูเปนหุนสวนทุกคน 
        (ค) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคน 
ตางดาวของผูเปนหุนสวนทุกคน 
        (ง) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของผูเปนหุนสวนทุกคน 
        (จ) รูปถายสํานักงานและสถานที่เก็บรถ ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐ เซนติเมตร  
อยางละ ๒ รูป (ถามีการเปลี่ยนแปลง) 
        (ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใชสถานที่เก็บรถ (ถามีการ 
เปล่ียนแปลง) 
        (ช) ใบอนุญาตประกอบการขนสงหรือใบแทน 
  (๔) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
        (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเปน 
บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
        (ข) รายชื่อกรรมการของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดทุกคน 
        (ค) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือภาพถายใบสําคัญประจําตัวคน 
ตางดาวของกรรมการของบริษัททุกคน 
        (ง) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของกรรมการของบริษัททุกคน 
        (จ) รายชื่อและสัญชาติของผูถือหุนทุกคน และจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละ 
คนถือ 
        (ฉ) สําเนาหรือภาพถายหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับฉบับตีพิมพ 
        (ช) รูปถายสํานักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐  
เซนติเมตร อยางละ ๒ รูป (ถามีการเปลี่ยนแปลง) 
        (ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใชสถานที่เก็บรถ  (ถามีการ 
เปล่ียนแปลง) 
        (ฌ) ใบอนุญาตประกอบการขนสงหรือใบแทน 
  (๕) สหกรณ 
        (ก) บัญชีรายชื่อสมาชิกของสหกรณ ฉบับที่นายทะเบียนสหกรณรับรอง 
        (ข) สําเนาหรือภาพถายขอบังคับของสหกรณ (ถามีการเปลี่ยนแปลง) 
        (ค) รูปถายสํานักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐  
เซนติเมตร อยางละ ๒ รูป (ถามีการเปลี่ยนแปลง) 
        (ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใชสถานที่เก็บรถ (ถามีการ 
เปล่ียนแปลง) 
        (จ) ใบอนุญาตประกอบการขนสงหรือใบแทน 
  (๖) องคการของรัฐตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล หรือตาม 
กฎหมายวาดวยการนั้น ๆ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

        (ก) รูปถายสํานักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด ๗.๖๐ x ๑๒.๗๐  
เซนติเมตร อยางละ ๒ รูป (ถามีการเปลี่ยนแปลง) 
        (ข) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใชสถานที่เก็บรถ (ถามีการ 
เปล่ียนแปลง) 
        (ค) ใบอนุญาตประกอบการขนสงหรือใบแทน 
  ขอ ๖ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคลผูใดประสงคจะขอตออายุ 
ใบอนุญาตใหย่ืนคําขอตามแบบของกรมการขนสงทางบก พรอมดวยใบอนุญาตประกอบการขนสง 
หรือใบแทน 
  ขอ ๗ การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตประกอบการขนสงตามกฎกระทรวงนี้ ให 
ผูอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมใหใหม 
  ขอ ๘ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดประสงคจะขอรับใบแทนใบ 
อนุญาต ใหย่ืนคําขอตามแบบของกรมการขนสงทางบก พรอมดวยหลักฐานการรับแจงความของ 
สถานีตํารวจ หรือใบอนุญาตที่ชํารุดนั้น 
  การอนุญาตคําขอใบแทนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบใบ 
อนุญาตเดิม แตใหระบุคําวา "ใบแทน" ไวที่ดานหนาดวย 
  ขอ ๙ เพื่อประโยชนแกนายทะเบียนในการกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะของ 
รถในใบอนุญาตประกอบการขนสง ใหกําหนดลักษณะของรถที่จะไดรับอนุญาตใหใชในการ 
ประกอบการขนสงโดยมีสามลักษณะคือ 
  (๑) รถท่ีใชในการขนสงผูโดยสาร 
  (๒) รถท่ีใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของ 
  (๓) รถขนาดเล็ก 
  ขอ ๑๐ รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารตามขอ ๙ (๑) มี ๗ มาตรฐาน ไดแก 
  (๑) รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๑ คือ รถปรับอากาศพิเศษ ซ่ึงหมาย 
ความวารถท่ีใชในการขนสงผูโดยสารซ่ึงมีคัสซี เปนคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงดานขางหรือท่ีดาน 
ทายของรถ โดยไมกําหนดท่ีสําหรับผูโดยสารยืน มีเครื่องปรับอากาศ มีท่ีเก็บสัมภาระไวโดย 
เฉพาะมีที่สําหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม มีอุปกรณใหเสียงและประชาสัมพันธ และมีหองสุข 
ภัณฑ 
  (๒) รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๒ คือ รถปรับอากาศ ซึ่งหมายความ 
วา 
        (ก) รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารที่มีจํานวนที่นั่งเกิน ๓๐ ที่นั่ง โดยไม 
กําหนดท่ีสําหรับผูโดยสารยืน ซ่ึงมีคัสซีเปนคัสซีรถโดยสารมีทางข้ึนลงดานขางหรือท่ีดานทาย 
ของรถ 
  สําหรับที่เก็บสัมภาระ ท่ีสําหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืมอุปกรณใหเสียงและ 
ประชาสัมพันธนั้น จะมีหรือไมก็ได แตไมมีหองสุขภัณฑ 
        (ข) รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารที่มีจํานวนที่นั่งเกิน ๓๐ ท่ีน่ังและมีท่ี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สําหรับผูโดยสารยืนซ่ึงคัสซีเปนคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงดานขางหรือท่ีดานทายของรถ 
  สําหรับที่เก็บสัมภาระ อุปกรณใหเสียงและประชาสัมพันธนั้น จะมีหรือไมก็ได แต 
ไมมีท่ีสําหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และหองสุขภัณฑ 
        (ค) รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารที่มีจํานวนที่นั่งตั้งแต ๒๑ ถึง ๓๐ ที่นั่ง  
โดยไมกําหนดท่ีสําหรับผูโดยสารยืน ซ่ึงมีคัสซีเปนคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงดานขางหรือท 
 ี ่ดานทายของรถ 
  สําหรับที่เก็บสัมภาระ ที่สําหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณใหเสียงและ 
ประชาสัมพันธ จะมีหรือไมก็ได แตไมมีหองสุขภัณฑ 
        (ง) รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารที่มีจํานวนที่นั่งตั้งแต ๒๑ ถึง ๓๐ ที่นั่ง 
และมีท่ีสําหรับผูโดยสารยืนซ่ึงมีคัสซีเปนคัสซีรถโดยสารมีทางข้ึนลงดานขางหรือท่ีดานทายของรถ 
  สําหรับที่เก็บสัมภาระ อุปกรณใหเสียงและประชาสัมพันธนั้น จะมีหรือไมก็ได แต 
ไมมีท่ีสําหรับเตรียมอาหารและเคร่ืองด่ืม และหองสุขภัณฑ 
        (จ) รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารที่มีจํานวนที่นั่งไมเกิน ๒๐ ท่ีน่ังโดยไม 
กําหนดท่ีสําหรับผูโดยสารยืน ซ่ึงคัสซีจะเปนคัสซีรถโดยสารหรือไมก็ได มีทางข้ึนลงดานขางหรือท่ี 
ดานทายของรถ จะมีท่ีเก็บสัมภาระดวยหรือไมก็ได 
  (๓) รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๓ คือ รถที่ไมมีเครื่องปรับอากาศซึ่ง 
หมายความวา 
        (ก) รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารที่มีจํานวนที่นั่ง ๓๐ ที่นั่ง และมีท่ีสําหรับผู 
โดยสารยืน ซ่ึงมีคัสซีเปนคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงดานขางหรือท่ีดานทายของรถ ไมมีท่ีเก็บ 
สัมภาระ ที่สําหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และหองสุขภัณฑ 
        (ข) รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารที่มีจํานวนที่นั่งเกิน ๓๐ ที่นั่ง โดยไม 
กําหนดท่ีสําหรับผูโดยสารยืน ซ่ึงมีคัสซีเปนคัสซีรถโดยสารมีทางข้ึนลงดานขางหรือท่ีดานทายของ 
รถ มีท่ีเก็บสัมภาระ แตไมมีที่สําหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และหองสุขภัณฑ 
        (ค) รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารที่มีจํานวนที่นั่งตั้งแต ๒๑ ถึง ๓๐ ที่นั่ง  
และมีท่ีสําหรับผูโดยสารยืน ซ่ึงคัสซีจะเปนคัสซีรถโดยสารหรือไมก็ได มีทางข้ึนลงดานขางหรือท่ี 
ดานทายของรถ ไมมีท่ีเก็บสัมภาระ ที่สําหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และหองสุขภัณฑ 
        (ง) รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารที่มีจํานวนที่นั่งตั้งแต ๒๑ ถึง ๓๐ ที่นั่ง  
โดยไมกําหนดท่ีสําหรับผูโดยสารยืน ซ่ึงคัสซีจะเปนคัสซีรถโดยสารหรือไมก็ได มีทางข้ึนลงดานขาง 
หรือที่ดานทายของรถมีที่เก็บสัมภาระ แตไมมีที่สําหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และหองสุข
ภัณฑ 
        (จ) รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารที่มีจํานวนที่นั่งตั้งแต ๑๓ ถึง ๒๔ ที่นั่ง ซ่ึง 
คัสซีจะเปนคัสซีรถโดยสารหรือไมก็ได มีทางข้ึนลงดานขางหรือท่ีดานทายของรถจะกําหนดท่ี 
สําหรับโดยสารยืนหรือไมก็ได และจะมีท่ีเก็บสัมภาระดวยหรือไมก็ได 
        (ฉ) รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารที่มีจํานวนที่นั่งไมเกิน ๑๒ ท่ีน่ังโดยไม 
กําหนดท่ีสําหรับผูโดยสารยืน ซ่ึงคัสซีจะเปนคัสซีรถโดยสารหรือไมก็ได มีทางข้ึนลงดานขางหรือท่ี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ดานทายของรถ จะมีท่ีเก็บสัมภาระดวยหรือไมก็ได 
  (๔) รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๔ คือ รถสองช้ันซ่ึงหมายความวา 
        (ก) รถสองชั้นปรับอากาศ ซ่ึงมีคัสซีเปนคัสซีรถโดยสารมีทางข้ึนลงทางดาน 
ขางและมีทางข้ึนลงช้ันบนภายในตัวรถอยางนอยหน่ึงทาง โดยช้ันลางกําหนดใหมีท่ีสําหรับผู 
โดยสารยืน มีเครื่องปรับอากาศไมมีที่เก็บสัมภาระ ที่สําหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และหอง 
สุขภัณฑ 
        (ข) รถสองชั้นที่ไมมีเครื่องปรับอากาศ ซ่ึงมีคัสซีเปนคัสซีรถโดยสาร มีทาง 
ขึ้นลงดานขาง และมีทางข้ึนลงช้ันบนภายในตัวรถอยางนอยหน่ึงทาง  โดยช้ันลางกําหนดใหมีท่ี 
สําหรับผูโดยสารยืน ไมมีท่ีเก็บสัมภาระ ที่สําหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และหองสุขภัณฑ 
  (๕) รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๕ คือ รถพวงซึ่งหมายความวา 
        (ก) รถพวงปรับอากาศ ซ่ึงไมมีแรงขับเคล่ือนในตัวเอง จําเปนตองใชรถอื่น 
ลากจูงและน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกทั้งหมดลงบนเพลาลอสมบูรณในตัวเอง ซ่ึงมีคัสซีเปนคัส 
ซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงดานขางจะกําหนดใหมีท่ีสําหรับผูโดยสารยืน ที่เก็บสัมภาระ ท่ีสําหรับ 
เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณใหเสียงและประชาสัมพันธ และหองสุขภัณฑหรือไมก็ได 
        (ข) รถพวงที่ไมมีเครื่องปรับอากาศ ซ่ึงไมมีแรงขับเคล่ือนในตัวเอง จําเปน 
ตองใชรถอื่นลากจูงและน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกทั้งหมดลงบนเพลาลอสมบูรณในตัวเอง ซ่ึง 
มีคัสซีเปนคัสซีรถโดยสารมีทางข้ึนลงดานขาง จะกําหนดใหมีท่ีสําหรับผูโดยสารยืน ที่เก็บสัมภาระ  
ที่สําหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และอุปกรณใหเสียงและประชาสัมพันธหรือไมก็ได 
  (๖) รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๖ คือ รถก่ึงพวงซ่ึงหมายความวา 
        (ก) รถกึ่งพวงปรับอากาศซึ่งมีสองตอน ตอนทายมีเพลาลอชุดเดียวนํามา 
ตอพวงกับตอนหนาทําใหมีทางเดินติดตอถึงกันได ซ่ึงมีคัสซีเปนคัสซีรถโดยสาร มีทางข้ึนลงดาน 
ขาง จะกําหนดใหมีท่ีสําหรับผูโดยสารยืน ที่เก็บสัมภาระ ที่สําหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม  
อุปกรณใหเสียงและประชาสัมพันธ และหองสุขภัณฑหรือไมก็ได 
        (ข) รถกึ่งพวงไมมีเครื่องปรับอากาศซึ่งมีสองตอน ตอนทายมีเพลาลอชุด 
เดียวนํามาตอพวงกับตอนหนา ทําใหมีทางเดินติดตอถึงกันได ซ่ึงมีคัสซีเปนคัสซีรถโดยสาร มีทาง 
ขึ้นลงดานขาง ที่สําหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และหองสุขภัณฑ จะกําหนดใหมีท่ีสําหรับผู 
โดยสารยืน ที่เก็บสัมภาระ และอุปกรณใหเสียงและประชาสัมพันธหรือไมก็ได 
  (๗) รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน ๗ คือ รถโดยสารเฉพาะกิจ ซ่ึง 
หมายความวารถซึ่งสวนที่ใชในการขนสงผูโดยสารมีลักษณะพิเศษเพื่อใชในกิจการใดกิจการหนึ่ง 
โดยเฉพาะ ซ่ึงคัสซีจะเปนคัสซีรถโดยสารหรือไมก็ได เชน รถพยาบาล รถบริการซอมบํารุงรักษา  
รถบริการถายทอดวิทยุหรือโทรทัศน รถบริการไปรษณีย รถบริการธนาคาร รถบริการทางการ 
แพทย รถบริการในทาอากาศยาน เปนตน 
  ขอ ๑๑ รถท่ีใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของตามขอ ๙ (๒) มี ๙ ลักษณะ ไดแก 
  (๑) รถท่ีใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๑ คือ รถกระบะบรรทุก ซ่ึง 
หมายความวารถซึ่งสวนที่ใชในการบรรทุกมีลักษณะเปนกระบะ โดยจะมีหลังคาหรือไมก็ได รถท่ีมี 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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เครื่องทุนแรงสําหรับยกสิ่งของที่จะบรรทุกในกระบะนั้น ๆ รถท่ีมีกระบะบรรทุกสามารถยกเท  
และใหหมายความรวมถึงรถซ่ึงสวนท่ีใชบรรทุกไมมีดานขางหรือดานทาย 
  (๒) รถท่ีใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๒ คือ รถตูบรรทุก ซ่ึงหมาย 
ความวารถซึ่งสวนที่ใชในการบรรทุกมีลักษณะเปนตูทึบ มีหลังคาถาวร ตัวถังบรรทุกกับหองผูขับ 
รถจะเปนตอนเดียวกันหรือแยกกันและจะมีบานประตูปดเปดสําหรับการบรรทุกที่ดานขางหรือ 
ดานทายก็ได 
  (๓) รถท่ีใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๓ คือ รถบรรทุกของเหลว ซ่ึง 
หมายความวารถซึ่งสวนที่ใชในการบรรทุกมีลักษณะเปนถังสําหรับบรรทุกของเหลวตามความ 
เหมาะสมกับของเหลวท่ีบรรทุกน้ัน 
  (๔) รถท่ีใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๔ คือ รถบรรทุกวัสดุอันตราย  
ซึ่งหมายความวา รถซึ่งสวนที่ใชในการบรรทุกมีลักษณะเฉพาะ เพื่อใชในการบรรทุกวัสดุอันตราย 
เชน น้ํามันเชื้อเพลิง กาซเหลวสารเคมี วัตถุระเบิด วัสดุไวไฟ เปนตน 
  (๕) รถท่ีใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๕ คือ รถบรรทุกเฉพาะกิจ ซ่ึง 
หมายความวารถซึ่งสวนที่ใชในการบรรทุกมีลักษณะพิเศษ เพื่อใชในกิจการใดกิจการหนึ่งโดย 
เฉพาะ เชน รถบรรทุกขวดเครื่องดื่ม รถบรรทุกขยะมูลฝอย รถผสมซีเมนต รถบรรทุกเครื่องราด 
ยาง รถบรรทุกเครื่องทุนแรง เปนตน 
  (๖) รถท่ีใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๖ คือ รถพวง ซึ่งหมายความวา 
รถที่ไมมีแรงขับเคลื่อนในตัวเอง จําเปนตองใชรถอื่นลากจูง และน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกทั้ง 
หมดลงบนเพลาลอสมบูรณในตัวเอง 
  (๗) รถท่ีใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๗ คือ รถก่ึงพวงซ่ึงหมายความ 
วา รถที่ไมมีแรงขับเคลื่อนในตัวเอง จําเปนตองใชรถอื่นลากจูง และน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก 
บางสวนเฉล่ียลงบนเพลาลอของรถคันลากจูง 
  (๘) รถท่ีใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๘ คือ รถกึ่งพวงบรรทุกวัสดุยาว  
ซึ่งหมายความวา รถก่ึงพวงท่ีมีลักษณะเพ่ือใชบรรทุกส่ิงของท่ีมีความยาวโดยมีโครงโลหะท่ี 
สามารถปรับความยาวของชวงลอระหวางรถลากจูงกับรถกึ่งพวงได 
  (๙) รถท่ีใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของลักษณะ ๙ คือ รถลากจูง ซึ่งหมายความ 
วา รถที่มีลักษณะเปนรถสําหรับลากจูงรถพวง รถกึ่งพวง และรถกึ่งพวงบรรทุกวัสดุยาวโดยเฉพาะ 
  ขอ ๑๒ รถขนาดเล็กตามขอ ๙ (๓) ไดแก รถท่ีใชในการขนสงผูโดยสารและส่ิง 
ของรวมกันซ่ึงคัสซีจะเปนคัสซีรถโดยสารหรือไมก็ได และอาจมีทางขึ้นลงดานขางหรือดานทาย 
ของรถ ที่นั่งจํานวนไมเกิน ๒๐ ที่นั่ง โดยไมกําหนดท่ีสําหรับผูโดยสาร และมีที่สําหรับบรรทุกสิ่ง 
ของรวมไปกับผูโดยสาร 
 
     ใหไว ณ วันที ่๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
              รอยตํารวจโท ชาญ มนูธรรม 
       รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 
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     ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
 
+---------------------------------------------------------------
------------------------------------+ 
หมายเหต  ุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากมาตรา ๒๓ วรรคสอง  
และมาตรา ๒๘ วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติวาการขอ 
อนุญาตและการอนุญาตใหประกอบการขนสงประจําทาง การขนสงไมประจําทาง การขนสงโดยรถ 
ขนาดเล็ก และการขนสงสวนบุคคล และการขอตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธี 
การที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
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