
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการตออายุใบอนุญาตประกอบการ 

รถยนตสวนบุคคลรับจางบรรทุกคนโดยสารผานแอปพลิเคชันหรือระบบอ่ืนใด 
พ.ศ. …. 

___________________ 
 

หลักการ 

 กำหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการตออายุ
ใบอนุญาตประกอบการรถยนตสวนบุคคลรับจางบรรทุกคนโดยสารผานแอปพลิเคชันหรือระบบอ่ืนใด 

เหตุผล 

 โดยท่ีปจจุบันเทคโนโลยีดานการสื่อสารมีการพัฒนา มีการนำแอปพลิเคชันมาประยุกตใชใน
ระบบการขนสงโดยนำรถยนตสวนบุคคลมาใหบริการรับคนโดยสารผานแอปพลิเคชันในลักษณะรวมเดินทาง 
ซ่ึงยังไมมีการควบคุมและกำกับผูใหบริการขนสงลวงหนาใหมีมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ สมควร
กำหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการตออายุใบอนุญาตประกอบการ
รถยนตสวนบุคคลรับจางบรรทุกคนโดยสารผานแอปพลิเคชันหรือระบบอ่ืนใด จึงจำเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ราง 

กฎกระทรวง 
กำหนดการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการตออายุใบอนุญาตประกอบการ 

รับจางบรรทุกคนโดยสารท่ีใหบริการผานแอปพลิเคชันหรือระบบอ่ืนใด 
พ.ศ. .... 

___________________ 

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๑๐) และ (๑๘) แหง
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑๔) แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
รถยนต (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๓ วรรคสี่ และมาตรา ๒๔ วรรคสามแหงพระราชบัญญัติรถยนต 
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ ใหใชบังคับเม่ือพนกำหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใน            
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
 “รถยนตสวนบุคคล” หมายความวา รถยนตสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคนท่ีนำมาใหบริการรับคน
โดยสารโดยเรียกผานแอปพลิเคชันหรือระบบอ่ืนใด 
 “ผูใหบริการขนสงลวงหนา” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการรับจางบรรทุกคน
โดยสารไมเกินเจ็ดคนโดยการนำรถยนตสวนบุคคลมาใหบริการรับคนโดยสารผานแอปพลิเคชันหรือระบบอ่ืนใด 
 “ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตประกอบการรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคนโดย
การนำรถยนตสวนบุคคลมาใหบริการรับคนโดยสารผานแอปพลิเคชันหรือระบบอ่ืนใด 

 ขอ ๓ ผูใดประสงคจะเปนผูใหบริการขนสงลวงหนา ตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนและ
จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
 (๑) เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีทุนจดทะเบียนตามท่ีอธิบดีประกาศ
กำหนด และมีสำนักงานใหญหรือสำนักงานสาขาตั้งอยูในราชอาณาจักรไทยตลอดระยะการดำเนินกิจการ 
 (๒) มีสมาชิกซ่ึงเปนเจาของหรือผูครอบครองรถยนตสวนบคุคลท่ีมีใบอนุญาตขับรถยนต
สาธารณะ โดยมีจำนวนตามท่ีอธิบดีประกาศกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 

 
 (๓) มีพ้ืนท่ีการใหบริการครอบคลุมทองท่ีเขตจังหวัดเปนไปตามท่ีอธิบดีประกาศกำหนด 
 (๔) มีโครงสรางการบริหารองคกรท่ีนาเชื่อถือและมีธรรมาภิบาลในการประกอบกิจการ 
รวมท้ังมีความรับผิดชอบตอสมาชิก ผูใชบริการ และกรมการขนสงทางบกในฐานะหนวยงานกำกับดูแล 
 (๕) มีเทคโนโลยีท่ีใชสำหรับการเรียกใชบริการรับคนโดยสาร เชน แอปพลิเคชันหรือระบบอ่ืน
ใดเปนของตนเอง โดยตองแสดงหลักฐานการมีและประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยี หลักเกณฑ วิธีการ และ
รายละเอียดของระบบเทคโนโลยีดังกลาว ตามท่ีอธิบดีประกาศกำหนด 

(6) มีหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการคิดคาโดยสารหรืออัตราคาบริการอ่ืน และวิธีการ
แสดงคาโดยสารใหผูใชบริการทราบลวงหนาตามท่ีอธิบดีใหความเห็นชอบ  
 (7) มีศูนยบริการลูกคาและรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการใหบริการพรอมใหบริการตลอดยี่สิบ
สี่ชั่วโมงและมีระบบการจัดการขอรองเรียน โดยศูนยบริการตองสามารถดำเนินการไดดังตอไปนี้ 
  (ก) ระงับการใหบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกสของคนขับไดทันที 
  (ข) ใหบริการไดอยางนอยสามภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 

 ขอ ๔ การยื่นขอรับใบอนุญาต ใหยื่นตอนายทะเบียน ณ สำนักงานขนสงทองท่ีท่ีประสงคจะ
ใหบริการ โดยใชคำขอตามแบบท่ีกำหนด พรอมดวยเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 
 (๑) หนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกใหไวไมเกินเกาสิบวัน 
 (๒) ภาพถายบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 (๓) หลักฐานการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล (ถามี)  
 (๔) ตัวอยางรอยตราประทับของผูยื่นคำขอ จำนวนสองตรา (ถามี) 
 (๕) รายชื่อเจาของรถ หมายเลขทะเบียนรถ และหมายเลขใบอนุญาตขับรถของสมาชิก พรอม
หลักฐานการรับรองวาไดมีการอบรมใหความรูแกสมาชิกรถตามท่ีอธิบดีประกาศกำหนด และมีการตรวจสอบ
ความถูกตองของตัวรถและสภาพความพรอมใชงานของรถท่ีจะนำมาใหบริการแลว  
 (๖) หลักฐานแสดงการมีและประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยี และหลักเกณฑ วิธีการ และ
รายละเอียดของระบบเทคโนโลยีดังกลาว รวมถึงหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการคิดคาโดยสารหรือคาบริการ
อ่ืน  
 (๗) หลักฐานแสดงสถานท่ีตั้งศูนยบริการลูกคาและรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการใหบริการ  
 (๘) หลักฐานแสดงระบบการจัดการขอรองเรียนและแกไขปญหาในเรื่องตางๆ  
 (๙) หนังสือแสดงทองท่ีเขตจังหวัดท่ีประสงคจะใหบริการ 
 (๑๐) เครื่องหมายหรือสัญลักษณติดตัวรถของสมาชิกตามท่ีไดรับอนุญาตหรือไดรับความ
เห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก 
 
 
 

 

 

 

 



 

- ๓  

 

 ขอ ๕ เม่ือนายทะเบียนไดรับคำขอและเอกสารหลักฐานแลว ใหดำเนินการดังตอไปนี้  
 (๑) ตรวจสอบคำขอและเอกสารหลักฐานใหครบถวนถูกตอง  
 (๒) ตรวจสอบความถูกตองเก่ียวกับรายละเอียดเจาของรถและตัวรถท่ีจะนำไปใชใหบริการรับ
คนโดยสาร และการอบรมความรูใหแกเจาของรถ 
 (๓) ตรวจสอบระบบเทคโนโลยี โดยพิจารณาหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขของระบบ
เทคโนโลยีดังกลาว รวมถึงหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการคิดคาโดยสารหรือคาบริการอ่ืน ตลอดจนความ
ครอบคลุมทองท่ีการใหบริการตามท่ีแจงความประสงค  
 ในกรณีตรวจสอบแลวถูกตองเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกรมการขนสงทางบก
กำหนด ใหนายทะเบียนออกใบอนุญาตใหแกผูใหบริการขนสงลวงหนา 

 ขอ ๖ ใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกำหนด  

 ขอ ๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองวางหลักทรัพยค้ำประกันเปนหนังสือค้ำประกันของธนาคาร
ภายในประเทศ (Bank Guarantee) ท่ีมีอายุการค้ำประกันไมนอยกวาวันหมดอายุของใบอนุญาต หรือวาง
หลักประกันเปนพันธบัตรรัฐบาลไทยชนิดท่ีขายคืนไดกอนครบกำหนดชำระเงินตนตอกรมการขนสงทางบก 
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาต สำหรับเปนคาใชจายหรือคาชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการไม
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือฝาฝนหลักเกณฑและเง่ือนไขตามท่ีกำหนดไวในประกาศนี้ใหแกสมาชิก หรือผูใชบริการ 
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกำหนด 
 ในการวางหลักประกันซ่ึงเปนพันธบัตรของรัฐบาลไทย ผูไดรับใบอนุญาตตองมอบอำนาจให
กรมการขนสงทางบกมีอำนาจจัดการจำหนายพันธบัตรนั้น 

 ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตซ่ึงประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตตอ
นายทะเบียนตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกำหนดภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันแตไมนอยกวาหกสิบวันกอนใบอนุญาต            
สิ้นอายุ โดยใหนำหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตมาใชบังคับกับการตออายุใบอนุญาต
โดยอนุโลม 
 ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตซ่ึงยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวใน
กฎกระทรวงนี้ หากนายทะเบียนเห็นวาการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขนั้นสามารถแกไขปรับปรุงไดใหแจงผูรับ
ใบอนุญาตดำเนินการแกไขปรับปรุงใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนด หากผูรับใบอนุญาตนั้นมิไดดำเนินการให
แลวเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนด ใหถือวาไมประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตและใหการพิจารณาคำขอตออายุ
ใบอนุญาตเปนอันสิ้นสุดลง 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๔ - 

 
 การใหบริการท่ีกอใหเกิดผลกระทบ เสียหายตอสมาชิก หรือคนโดยสารท่ีใชบริการ ผูไดรับ
ใบอนุญาตตองใหการชดใชความเสียหายใหมีความเหมาะสมหรือตามท่ีอธิบดีประกาศกำหนด 

 ขอ ๗ ผูไดรับใบอนุญาตมีหนาท่ีและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
 (๑) สงบัญชีรายชื่อ หมายเลขทะเบียนรถ และหมายเลขใบอนุญาตขับรถขอท้ังสมาชิกเดิมและ
สมาชิกใหมในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใหนายทะเบียนทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 (๒) ควบคุม กำกับ ดูแล ใหเจาของรถท่ีเปนสมาชิกใหปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ี
กำหนด 
 (๓) ตองจัดเก็บขอมูล สงขอมูล รายงานผลการดำเนินงาน การประเมินผล และสถิติตางๆ 
ตามท่ีอธิบดีประกาศกำหนด หรือท่ีกรมการขนสงทางบกรองขอ 
 (๔) ดูแลศูนยบริการลูกคาและรับเรื่องรองเรียนใหพรอมบริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง และ
ดำเนินการตามระบบการจัดการขอรองเรียน  
 (๖) ตรวจสอบหรือจัดใหมีประกันภัยของรถยนตสวนบุคคลท่ีเปนสมาชิกใหเปนไปตามท่ี
กฎหมายกำหนด 
 (๗) จัดใหมีการอบรมผูขับข่ีตามท่ีอธิบดีประกาศกำหนด 
 (๘) มีระบบรองรับการชำระคาโดยสารผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 
 (๙) มีระบบคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูโดยสาร 
 (๑๐) ติดเครื่องหมายหรือสัญลักษณใหกับรถยนตสวนบุคคลท่ีเปนสมาชิกตามท่ีไดรับอนุญาต
หรือท่ีไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก 
 (๑๑) ใหบริการรับคนโดยสารในเขตทองท่ีจังหวัดท่ีแจงความประสงค 
 (๑๒) ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีใหมีความเสถียรและเปนไปตามเง่ือนไขท่ี
ไดรับอนุญาตหรือไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก  

 ขอ ๘ ผูไดรับใบอนุญาตท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ใหนายทะเบียนมีอำนาจ
ตักเตือน ปรับ ระงับการดำเนินการ หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามหลักเกณฑ เง่ือนไข ตามท่ีอธิบดีประกาศ
กำหนด 

 ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตซ่ึงจะเลิกประกอบการ ใหแจงความประสงคเปนหนังสือใหนายทะเบียน
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน พรอมกับสงคืนใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 



 
- ๕ - 

 

 ขอ ๑๐ ในกรณีรถยนตสวนบุคคลครบอายุการใชงาน ใหผูไดรับใบอนุญาตดำเนินการให
สมาชิกสงคืนเครื่องหมายหรือสัญลักษณท่ีติดรถ และนำใบคูมือจดทะเบียนรถไปใหนายทะเบียนบันทึกภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีครบอายุการใชงาน  
 ในกรณีผูรับใบอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือไมไดรับใบอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ให
สงคืนใบอนุญาตใหแกนายทะเบียนท่ีออกใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือ
วันท่ีไมไดรับอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต แลวแตกรณี 

   ใหไว ณ วันท่ี............................................ 
     

    รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
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