
ค ำอธิบำยสรุปสำระส ำคัญ 
พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 

(ค ำอธิบำยนี้จัดท ำข้ึนเพ่ือประโยชน์ในกำรท ำควำมเข้ำใจสำระส ำคัญของกฎหมำยเท่ำนั้น) 
______________________ 

  1. หลักกำรและเหตุผล พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 ตรำขึ้นเพ่ือจัด
ระเบียบกำรใช้รถในกำรขนส่งคน สัตว์ หรือสิ่งของ ให้มีมำตรฐำนและควำมปลอดภัยทั้งแก่ผู้ขับขี่ ผู้โดยสำร 
และบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน 

๒. ขอบเขตกำรใช้บังคับของกฎหมำย 
  พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติขอบเขตกำรใช้บังคับและกรณี
ยกเว้นไว้ตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 5 พระรำชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 

(1) กำรขนส่งโดยรถยนต์ทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ทหำร 
  (2) กำรขนส่งโดย 
       (ก) รถยนต์รับจ้ำงที่บรรทุกผู้โดยสำรไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์รับจ้ำงระหว่ำงจังหวัดที่
บรรทุกผู้โดยสำรไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์บริกำรที่บรรทุกผู้โดยสำรไม่เกินเจ็ดคน และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน
เจ็ดคนตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ 
       (ข) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่
มีน้ ำหนักรถไม่เกินสองพันสองร้อยกิโลกรัมตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ ซึ่งมิได้ใช้ประกอบกำรขนส่งเพ่ือสินจ้ำง 
       (ค) รถยนต์สำมล้อ รถจักรยำนยนต์ และรถแทรกเตอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ 
  (3) กำรขนส่งตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

3. โครงสร้ำงของกฎหมำย 
1. กำรประกอบกำรขนส่ง 
2. คณะกรรมกำร 
3. อ ำนำจหน้ำที่ของนำยทะเบียน 
4. อ ำนำจหน้ำที่ผู้ตรวจกำร 
5. กำรวำงหลักทรัพย์ 
6. รถ 
7. สถำนตรวจสภำพรถ 
8. ผู้ประจ ำรถ 

  9. ผู้โดยสำร 
  10. สถำนีขนส่ง 

4. สรุปสำระส ำคัญของกฎหมำย 

พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 มีสำระส ำคัญโดยสรุป ดังนี้ 
1. กำรประกอบกำรขนส่ง 
กำรขนส่ง หมำยควำมว่ำ กำรขนส่งคน สัตว์ หรือสิ่งของทำงบกด้วยรถ แบ่งเป็น 4 ประเภท 

ได้แก่ กำรขนส่งประจ ำทำง กำรขนส่งไม่ประจ ำทำง กำรขนส่งส่วนบุคคล กำรขนส่งโดยรถขนำดเล็ก 
  กำรประกอบกำรขนส่งต้องได้รับอนุญำตจำกนำยทะเบียน 
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  ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งมี 4 ประเภท ดังนี้ 
  (1) ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประจ ำทำง อำยุ 7 ปี 
       - ดว้ยรถที่ใช้ในกำรขนส่งผู้โดยสำร 
       - ดว้ยรถที่ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ 
  (2) ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง อำยุ ๕ ปี 
       - ด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่งผู้โดยสำร 
       - ด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ 
  (3) ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล อำยุ ๕ ปี 
       - ด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่งผู้โดยสำร 
       - ด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ 
  (4) ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งโดยรถขนำดเล็ก อำยุ ๕ ปี 

  เงื่อนไขในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง 
  (1) ให้นำยทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมกำรก ำหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญำตประกอบกำร
ขนส่งประจ ำทำง ประกอบด้วย 1) จ ำนวนรถ 2) สิทธิในรถ 3) ลักษณะ ชนิด ขนำด และสีของรถ และ
เครื่องหมำยของผู้ประกอบกำรขนส่ง 4) จ ำนวนที่นั่ง เกณฑ์น้ ำหนักบรรทุก 5) จ ำนวนผู้ประจ ำรถ 6) เส้นทำง 
7) อัตรำค่ำขนส่ง 8) สถำนที่หยุดและจอด 9) ที่ที่รถต้องหยุดระหว่ำงเส้นทำง ๑๐) มำตรฐำนบริกำร        
๑๑) เวลำและจ ำนวนเที่ยว ๑๒) เวลำท ำงำนประจ ำวัน ๑๓) สถำนที่เก็บ ซ่อม บ ำรุงรักษำรถ ๑๔) กำรประกอบ
กิจกำรอ่ืน ๑๕) เงื่อนไขอ่ืน 
  (2) ให้นำยทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมกำรก ำหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญำตประกอบกำร
ขนส่งไม่ประจ ำทำง ประกอบด้วย 1) จ ำนวนรถ 2) ลักษณะ ชนิด ขนำด และสีของรถ และเครื่องหมำยของ
ผู้ประกอบกำรขนส่ง 3) จ ำนวนที่นั่ง เกณฑ์น้ ำหนักบรรทุก 4) ท้องที่ท ำกำรขนส่ง 5) เส้นทำง 6) อัตรำค่ำขนส่ง 
7) สถำนทีห่ยุดและจอด 8) มำตรฐำนบริกำร 9) สถำนที่เก็บ ซ่อม บ ำรุงรักษำรถ 10) เงื่อนไขอ่ืน 
  3. ให้นำยทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมกำรก ำหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญำตประกอบกำร
ขนส่งโดยรถขนำดเล็ก ประกอบด้วย 1) จ ำนวนรถ 2) ลักษณะ ชนิด ขนำด และสีของรถ และเครื่องหมำยของ
ผู้ประกอบกำรขนส่ง 3) จ ำนวนที่นั่ง เกณฑ์น้ ำหนักบรรทุก 4) จ ำนวนที่นั่ง เกณฑ์น้ ำหนักบรรทุก 5) เส้นทำง 
6) อัตรำค่ำขนส่ง 7) เงื่อนไขอ่ืน 
  4. ให้นำยทะเบียนก ำหนดเงื่อนไขตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรควบคุมกำรขนส่งทำงบก
กลำงก ำหนดไว้ในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล ประกอบด้วย 1) จ ำนวนรถ 2) ลักษณะ ชนิด และ
ขนำดของรถและเครื่องหมำยของผู้ประกอบกำรขนส่ง 3) สถำนที่เก็บ ซ่อม บ ำรุงรักษำรถ 4) เงื่อนไขอ่ืน 

  หลักเกณฑ์กำรขออนุญำตประกอบกำรขนส่ง 
  (ก) บุคคลธรรมดำ    
  (ข) นิติบุคคล 
   - ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล    
   - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  
   - บริษัทจ ำกัด 
   - บริษัทมหำชนจ ำกัด 

  หลักฐำนที่ต้องมีประกอบในกำรยื่นขออนุญำตประกอบกำรขนส่ง 1) เอกสำรประจ ำตัว   
ผู้ยื่นขออนุญำต 2) ตัวอย่ำงเครื่องหมำยประจ ำรถ 3) รอยตรำประทับ (นิติบุคคล) 4) รูปถ่ำยส ำนักงำนและ
สถำนที่เก็บรถ 5) หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิกำรใช้สถำนที่เก็บรถ 
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  หน้ำทีข่องผู้ประกอบกำรขนส่ง 1) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่นำยทะเบียนก ำหนด 2) จัดให้มีสมุด
ประจ ำรถ ประวัติผู้ประจ ำรถ และรำยงำนอุบัติเหตุ 3) จัดให้มีอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้เพ่ือควำม
ปลอดภัย ๔) จัดให้มีที่พักผู้โดยสำร 5) ห้ำมยกเว้นค่ำโดยสำรหรือค่ำบริกำร 6) ห้ำมใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้
รถนอกเส้นทำง หรือนอกท้องที่ ๗) ห้ำมน ำรถไม่ประจ ำทำงมำใช้ท ำนองเดียวกันกับรถประจ ำทำง ๘) ห้ำมใช้
หรือยินยอมให้ผู้ขับรถปฏิบัติหน้ำที่ขณะเมำสุรำ หรือเสพยำเสพติด 

2. คณะกรรมกำร ประกอบด้วย คณะกรรมกำรนโยบำยกำรขนส่งทำงบก คณะกรรมกำร
ควบคุมกำรขนส่งทำงบกกลำง คณะกรรมกำรควบคุมกำรขนส่งทำงบกประจ ำจังหวัด 

  คณะกรรมกำรนโยบำยกำรขนส่งทำงบก มีอ ำนำจหน้ำที่ 1) ก ำหนดนโยบำยกำรขนส่ง  
ทำงบกระยะสั้นและระยะยำว ๒) ก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำและด ำเนินกำรสถำนีขนส่ง ๓) ก ำหนดมำตรกำร
และแผนพัฒนำกำรขนส่งทำงบก ๔) ก ำหนดมำตรกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและควำมสะดวกในกำรขนส่ง        
๕) ก ำหนดกำรห้ำมรับจดทะเบียนรถเป็นครั้งครำว ๖) ประสำนงำนกับหน่วยงำนด้ำนกำรขนส่งประเภทอ่ืน   
๗) ให้ค ำปรึกษำต่อรัฐมนตรี 

  คณะกรรมกำรควบคุมกำรขนส่งทำงบกกลำง มีอ ำนำจหน้ำที่ 1) ก ำหนดลักษณะของกำร
ขนส่งประจ ำทำงและไม่ประจ ำทำง 2) ก ำหนดเส้นทำง จ ำนวนผู้ประกอบกำร และจ ำนวนรถ ประจ ำทำง     
ในเขตกรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงจังหวัด และระหว่ำงประเทศ 3) ก ำหนดจ ำนวนผู้ประกอบกำรและจ ำนวนรถ
ไม่ประจ ำทำงในเขตกรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงจังหวัด และระหว่ำงประเทศ 4) ก ำหนดเส้นทำง จ ำนวน
ผู้ประกอบกำร จ ำนวนรถส ำหรับกำรขนส่งด้วยรถขนำดเล็ก 5) ก ำหนดจ ำนวนผู้ประกอบกำรรับจัดกำรขนส่ง 
6) ก ำหนดอัตรำค่ำขนส่งและค่ำบริกำรอย่ำงอ่ืน 7) ก ำหนดสถำนที่ จัดให้มีหรือจัดตั้งสถำนีขนส่ง 8) ก ำหนด
ชนิดหรือสภำพรถที่มิให้รับจดทะเบียน 9) ก ำหนดประเภทหรือชนิดรถที่ต้องเข้ำหยุดหรือจอดรับส่งคนโดยสำร 
ณ สถำนีขนส่ง 

  คณะกรรมกำรควบคุมกำรขนส่งทำงบกประจ ำจังหวัด มีอ ำนำจหน้ำที่ภำยในเขตจังหวัด ดังนี้ 
1) ก ำหนดเส้นทำง จ ำนวนผู้ประกอบกำร จ ำนวนรถส ำหรับกำรขนส่งประจ ำทำง 2) ก ำหนดจ ำนวน
ผู้ประกอบกำร และจ ำนวนรถส ำหรับกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง 3) ก ำหนดเส้นทำง จ ำนวนผู้ประกอบกำร และ
จ ำนวนรถขนำดเล็ก 4) ก ำหนดอัตรำค่ำขนส่งและค่ำบริกำรอย่ำงอ่ืน 5) ปฏิบัติตำมมติของคณะกรรมกำรนโยบำย
กำรขนส่งทำงบก และคณะกรรมกำรควบคุมกำรขนส่งทำงบกกลำง โดยกำรก ำหนด ๑) และ ๔) ต้องได้รับอนุมัติ
จำกคณะกรรมกำรควบคุมกำรขนส่งทำงบกกลำง 

  3. อ ำนำจหน้ำที่ของนำยทะเบียน 1) ออกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง 2) ก ำหนดเงื่อนไข
ในใบอนุญำตฯ เมื่อได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรควบคุมกำรขนส่งทำงบกกลำง 3) เปลี่ยนแปลงเส้นทำงเดิน
รถกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือควำมจ ำเป็นที่จะแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 4) เพิกถอนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง 
กรณีไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง ๕) รับจดทะเบียนรถและจัดเก็บภำษี 6) แก้ไข
เปลี่ยนแปลงสภำพรถ หรือสำระส ำคัญของรถ กำรโอนรถ กำรแจ้งเลิกใช้รถ 7) กำรไม่ด ำเนินกำรทำงทะเบียน
ส ำหรับรถค้ำงช ำระภำษี ๘) กำรเพิกถอนกำรจดทะเบียนรถท่ีค้ำงช ำระภำษีเกิน ๓ ปี 

  4. อ ำนำจหน้ำที่ผู้ตรวจกำร 1) เรียกรถให้หยุดเพ่ือท ำกำรตรวจสอบ ๒) จับกุมผู้ฝ่ำฝืนส่ง
พนักงำนสอบสวน 3) ตรวจสภำพควำมมั่นคงแข็งแรง และเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถ 4) สั่งระงับกำร
ใช้รถที่น่ำจะเป็นอันตรำยแก่กำรขนส่ง ๕) ยึดใบอนุญำตเป็นผู้ประจ ำรถ และสั่งเป็นหนังสือให้ไปรำยงำนตัว 
ต่อนำยทะเบียน 
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  5. กำรวำงหลักทรัพย์ ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง ต้องวำงหลักทรัพย์ ดังนี้ 
   1) เงินสด 
   - ประจ ำทำง ไม่ประจ ำทำง และส่วนบุคคล 35,000 บำท ส ำหรับคันแรก คันต่อไป
คันละ 500 บำท รวมแล้วไม่เกิน 300,000 บำท 
   - ขนำดเล็ก 35,000 บำท ส ำหรับคันแรก คันต่อไปคันละ 200 บำท รวมแล้วไม่
เกิน 200,000 บำท 
   2) พันธบัตรรัฐบำลไทย ที่มีมูลค่ำตำม 1)  
   3) สัญญำประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย 
   - จะต้องมีควำมคุ้มครองอย่ำงน้อยตลอดอำยุภำษีรถ 
   - จะต้องมีควำมคุ้มครองต่อชีวิตและร่ำงกำยของบุคคลภำยนอกที่เกิดจำกกำรขนส่ง
ของผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งในแต่ละครั้งต้องไม่ต่ ำกว่ำจ ำนวนเงินเอำประกันภัยตำมกฎหมำย    
ว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ  

  6. รถ หมำยควำมว่ำ ยำนพำหนะทุกชนิดที่ใช้ในกำรขนส่งทำงบก  ซึ่งเดินด้วยก ำลัง
เครื่องยนต์ ก ำลังไฟฟ้ำหรือพลังงำนอื่น และให้หมำยควำมรวมถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วย เว้นแต่รถไฟ ดังนี้ 
  - รถที่ใช้ในกำรขนส่งผู้โดยสำรมี ๗ มำตรฐำน 
  - รถที่ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของมี ๙ ลักษณะ 

  เงื่อนไขกำรใช้รถ 1) รถที่จะน ำมำจดทะเบียนและเสียภำษีต้องผ่ำนกำรตรวจสภำพ ๒) ภำษรีถ
ให้ช ำระล่วงหน้ำเป็นรำยปี แต่จะขอช ำระเป็นงวดก็ได้ แต่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมเพ่ิม 3) รถที่ค้ำงช ำระภำษี
ติดต่อกันครบ ๓ ปี ทะเบียนเป็นอันระงับ ๔) รถที่จดทะเบียนแล้ว หำกประสงค์จะเลิกใช้รถให้แจ้งต่อนำยทะเบียน
ภำยใน 15 วัน นับแต่วันเลิกใช้ 

  แผ่นป้ำยแสดงประเภทรถ ประกอบด้วย 1) กำรขนส่งประจ ำทำงด้วยรถโดยสำร ใช้รหัส 
๑๐-๑๙ 2) กำรขนส่งโดยรถขนำดเล็ก ใช้รหัส 20-29 3) กำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถโดยสำร ใช้รหัส   
๓๐-๓๙ 4) กำรขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถโดยสำร ใช้รหัส ๔๐-๔๙ ๕) กำรขนส่งประจ ำทำงด้วยรถบรรทุก ใช้รหัส   
๖๐-๖๙ ๖) กำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุก ใช้รหัส ๗๐-๗๙ ๗) กำรขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุก    
ใช้รหัส ๕๐-๕๙ และ 80-99 

  7. สถำนตรวจสภำพรถ 1) ผู้จัดตั้งต้องได้รับอนุญำตจำกนำยทะเบียนกลำง ๒) สถำนตรวจ
สภำพต้องมีอำคำรที่ตรวจสภำพ มีเครื่องอุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจรถ มีลำนจอดรถ       
มีผู้ควบคุมกำรตรวจ และออกใบรับรองกำรตรวจสภำพ 3) ตรวจสภำพรถตำมชนิดหรือประเภทของรถท่ีได้รับ
อนุญำตให้ตรวจ เช่น ตรวจสภำพได้เฉพำะรถจักรยำนยนต์ 4) ใบอนุญำตจัดตั้งสถำนตรวจสภำพรถ มีอำยุ ๓ ปี 
5) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจัดตั้งสถำนตรวจสภำพรถ 15,๐๐๐ บำท 

  8. ผู้ประจ ำรถ 
  “ห้ำมมิให้ผู้ใดปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ประจ ำรถ เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกนำยทะเบียน” 

  ใบอนุญำตเป็นผู้ประจ ำรถมี ๔ ประเภท 
  (1) ใบอนุญำตเป็นผู้ขับรถ แบ่งเป็น ๔ ชนิด 
       ก) ชนิดที่ ๑ รถบรรทุกที่มีน้ ำหนักรถและน้ ำหนักบรรทุกรวมกันไม่เกิน ๓,๕๐๐ กิโลกรัม 
หรือรถโดยสำรไม่เกิน ๒๐ คน 
       ข) ชนิดที่ ๒ รถบรรทุกที่มีน้ ำหนักรถและน้ ำหนักบรรทุกรวมกันเกิน ๓,๕๐๐ กิโลกรัม 
หรือรถโดยสำรเกิน ๒๐ คน 
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       ค) ชนิดที่ ๓ ส ำหรับรถพ่วงและรถลำกจูง 
       ง) ชนิดที่ ๔ ส ำหรับรถบรรทุกวัตถุอันตรำย 
  (2) ใบอนุญำตเป็นผู้เก็บค่ำโดยสำร 
  (๓) ใบอนุญำตเป็นนำยตรวจ 
  (๔) ใบอนุญำตเป็นผู้บริกำร 

  คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำตขับรถ 1) อำยุ ๒๐ ปี หรือ ๒๒ ปี แล้วแต่กรณี 2) ผ่ำน
กำรศึกษำและจบหลักสูตรจำกโรงเรียนกำรขนส่งหรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมกำรขนส่งทำงบกรับรอง         
3) มีสัญชำติไทย 4) มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกฎจรำจรและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง  5) ไม่พิกำรจน
เห็นได้ว่ำไม่สำมำรถขับรถได้ ๖) ไม่วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 7) ไม่มีโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจ 8) ไม่ติดสุรำ
ยำเมำหรือยำเสพติดให้โทษ 9) ไม่มีใบอนุญำตขับรถชนิดหรือประเภทเดียวกันกับที่ได้รับอนุญำตอยู่แล้ว        
10) ไม่อยู่ระหว่ำงถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญำต ๑๑) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุก เว้นแต่ควำมผิดฐำน
ประมำท หรือลหุโทษ หรือพ้นโทษมำแล้วเกิน ๓ ปี 

  ข้อห้ำมของผู้ขับรถ 1) ไม่ขับรถขณะร่ำงกำยหรือจิตใจหย่อนควำมสำมำรถ ๒) ไม่บรรทุก
บุคคลที่เป็นโรคติดต่ออันน่ำรังเกียจไปกับคนอ่ืน 3) ไม่บรรทุกศพ สัตว์ หรือสิ่งของที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยไป
กับคนอื่น 4) ไม่บรรทุกน้ ำมันเชื้อเพลิง ระเบิด หรือวัตถุอันตรำยโดยฝ่ำฝืนข้อห้ำมของอธิบดี 5) ต้องหยุดหรือ
จอดรถ ณ สถำนีขนส่งที่ก ำหนด 6) ต้องขับรถไม่เกิน ๔ ช.ม. ติดต่อกัน เว้นแต่ได้พักผ่อนแล้วครึ่งชั่วโมง       
จะขับต่อไปได้อีกไม่เกิน ๔ ชั่วโมง ใน ๑ วัน 7) ห้ำมไล่ผู้โดยสำรที่ช ำระค่ำโดยสำรถูกต้องลงจำกรถ 8) ไม่รับ – ส่ง
ผู้โดยสำรที่ป้ำยหยุดรถ ๙) ละทิ้งหน้ำที่ขับรถโดยไม่มีเหตุอันควร 

  9. ผู้โดยสำร 
  หน้ำที่ผู้โดยสำร  (1) ช ำระค่ำโดยสำรและค่ำบริกำรอย่ำงอ่ืน (๒) ไม่สูบบุหรี่ (3) ไม่กล่ำววำจำ
ไม่สุภำพ ดูหมิ่น ก้ำวร้ำวผู้อื่น (4) ไม่ยื่นส่วนหนึ่งส่วนใดของร่ำงกำยออกนอกตัวรถ (5) ไม่น ำสิ่งของที่มีกลิ่น   
อันอำจก่อควำมร ำคำญต่อผู้อ่ืนขึ้นบนรถ (๖) ไม่น ำดอกไม้เพลิง วัตถุอันตรำย ขึ้นรถ (๗) ไม่บ้วน หรือถ่มน้ ำลำย   
ลงบนรถ (๘) ไม่ลงรถนอกป้ำยหยุดรถ 4.10  

10. สถำนีขนส่ง 
  สถำนีขนส่งมี 2 ประเภท 
  (๑) สถำนีขนส่งผู้โดยสำร 
  (๒) สถำนีขนส่งสัตว์และหรือสิ่งของ 
 

___________________ 


