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บัญชีอัตราคาปรับตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522
เฉพาะความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว
มาตรา

ขอหาความผิดที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

26 ว.2 ผูประจํารถในการขนสงระหวางประเทศไมปฏิบัติตาม พ.ร.บ. นี้ และ
หรือตามขอตกลงที่มีอยูระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศนั้นๆ
31 (1) ผูประกอบการขนสงประจําทางไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายทะเบียน
กําหนดเกี่ยวกับจํานวนรถที่ตองใชในเสนทาง

ผูประกอบการขนสงประจําทางระหวางประเทศไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่นายทะเบียนกําหนดเกี่ยวกับจํานวนรถที่ตองใชในเสนทาง

มาตรา
127

บทกําหนดโทษ
ปรับไมเกิน/บาท
5,000

อัตราคาปรับ
ไมควรต่ํากวา/บาท
500

129 ปรับตามจํานวนรถที่ขาด
คันละไมเกิน 5,000 บาท
ตอวัน จนกวาจะปฏิบัติ
ใหถูกตอง

1,000/วัน/คัน

130 ปรับตามจํานวนรถที่ขาด
คันละไมเกิน 5,000 บาท
ตอวัน จนกวาจะปฏิบัติ
ใหถูกตอง

1,000/วัน/คัน

31 (2) - ผูประกอบการขนสงประจําทางไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายทะเบียน
(15) กําหนดเกี่ยวกับ
(2) สิทธิในรถที่ใชประกอบการขนสงของผูประกอบการขนสง
(3) ลักษณะ ชนิด ขนาด สีของรถ และเครื่องหมายของผูประกอบการ
ขนสงที่ตองใหปรากฏประจํารถทุกคัน
(4) จํานวนที่นั่ง เกณฑน้ําหนักบรรทุก และวิธีการบรรทุก
(5) จํานวนผูประจํารถ
(6) เสนทางที่ใชในการประกอบการขนสง
(7) อัตราคาขนสง และคาบริการอยางอื่นในการขนสง
(8) สถานที่หยุดและจอดเพื่อขนถายคน สัตว หรือสิ่งของ
(9) ที่ที่รถจะตองหยุดในระหวางเสนทาง
(10) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนสง
(11) เวลาและจํานวนเที่ยวของการเดินรถ
(12) เวลาทํางานประจําวันในการประกอบการขนสง
(13) สถานที่เก็บ ซอม และบํารุงรักษารถ
(14) การประกอบกิจการอื่นนอกจากการประกอบการขนสงประจําทาง
(15) เงื่อนไขอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง

131

31 ว.2 ผูประกอบการขนสงประจําทางไมจัดใหมีประกาศเงื่อนไขตาม
ม. 31 (6), (7), (8), (9) และ (11) ณ ที่ซึ่งอธิบดีกําหนด

133

50,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
500
2,000
1,000
1,000
1,000

500
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32 (1) - ผูประกอบการขนสงไมประจําทางไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายทะเบียน
(10) กําหนดในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใด ดังนี้
(1) จํานวนรถที่ตองใชในการประกอบการขนสง
(2) ลักษณะ ชนิด ขนาดของรถ และเครื่องหมายของผูประกอบการ
ขนสงที่ตองใหปรากฏประจํารถทุกคัน
(3) จํานวนที่นั่ง เกณฑน้ําหนักบรรทุก และวิธีการบรรทุก
(4) จํานวนผูประจํารถ
(5) ทองที่ที่ทําการขนสง
(6) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนสง
(7) อัตราคาขนสง และคาบริการอยางอื่นในการขนสง
(8) สถานที่หยุดและจอดเพื่อขนถายคน สัตว หรือสิ่งของ
(9) สถานที่เก็บ ซอม และบํารุงรักษารถ
(10) เงื่อนไขอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา
131

บทกําหนดโทษ
ปรับไมเกิน/บาท
50,000

อัตราคาปรับ
ไมควรต่ํากวา/บาท

1,000
500
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000

ผูประกอบการขนสงไมประจําทางระหวางประเทศไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดขางตน

132

50,000

32 ว.2 ผูประกอบการขนสงไมประจําทางไมจัดใหมีประกาศเงื่อนไขตาม
ม.32 (7) และ (8) ณ ที่ซึ่งอธิบดีกําหนด

133

1,000

33 (1) - ผูประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็กไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
(7) นายทะเบียนกําหนดในอนุมาตราหนึ่งมาตราใด ดังนี้
(1) จํานวนรถที่ตองใชในการประกอบการขนสงตามเสนทางที่ใช
ในการประกอบการขนสง
(2) ลักษณะ ชนิด ขนาด สีของรถ และเครื่องหมายของผูประกอบการ
ขนสงที่ตองใหปรากฏประจํารถทุกคัน
(3) จํานวนที่นั่ง เกณฑน้ําหนักบรรทุก และวิธีการบรรทุก
(4) เวลาและจํานวนเที่ยวของการเดินรถ
(5) เสนทางที่ใชในการประกอบการขนสง
(6) อัตราคาขนสง และคาบริการอยางอื่นในการขนสง
(7) เงื่อนไขอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง

131

50,000

33 ว.2 ผูประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็กไมจัดใหมีประกาศเงื่อนไขตาม
ม.33 (5) และ (6) ณ ที่ซึ่งอธิบดีกําหนด

133

1,000

34 (1) - ผูประกอบการขนสงสวนบุคคลไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายทะเบียน
(4) กําหนดในอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใด ดังนี้
(1) จํานวนรถที่ตองใชในการประกอบการขนสงตามทองที่ที่
ทําการขนสง

131

50,000

สองเทาของความผิดใน
แตละอนุมาตราขางตน
500

500
500
500
500
500
1,000
500
200

500
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มาตรา

บทกําหนดโทษ
ปรับไมเกิน/บาท

(2) ลักษณะ ชนิด ขนาดของรถ และเครื่องหมายของผูประกอบการ
ขนสงที่ตองใหปรากฏประจํารถทุกคัน
(3) ทองที่ที่ทําการขนสง
(4) สถานที่เก็บ ซอม และบํารุงรักษารถ

อัตราคาปรับ
ไมควรต่ํากวา/บาท
500
500
1,000

ผูประกอบการขนสงสวนบุคคลระหวางประเทศไมปฏิบัติ
ตามอนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดขางตน

132

50,000

500

34 ว.2 ผูประกอบการขนสงสวนบุคคลไมจัดใหมีประกาศเงื่อนไขตาม (3)
ณ ที่ซึ่งอธิบดีกําหนด

133

1,000

200

35 ผูประกอบการขนสงไมจัดใหมีสมุดประจํารถ ประวัติผูประจํารถ
ใบกํากับสินคา ไมทํารายงานเกี่ยวกับการขนสงและอุบัติเหตุที่เกิดจาก
การขนสงตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

131

50,000

36 ผูประกอบการขนสงไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่วาดวยความปลอดภัย
ของผูโดยสาร

131

50,000

1,000

132

50,000

1,000

37 ผูประกอบการขนสงประจําทางไมจัดใหมีที่พักผูโดยสารตามระยะทาง
โดยมีลักษณะขนาด จํานวน และจุดที่ตั้งของที่พักตามที่คณะกรรมการ
กําหนด

134

50,000

1,000

38 ผูประกอบการขนสง เพิ่ม ลด หรือยกเวนคาขนสงหรือคาบริการ
อยางอื่นในการขนสง โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ

135

20,000

136

20,000

ผูประกอบการขนสงระหวางประเทศไมปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงขางตน

ผูประกอบการรับจัดการขนสงกระทําการฝาฝนดังกลาว
39 ผูประกอบการขนสง (ประจําทาง,ไมประจําทาง, รถขนาดเล็ก,
สวนบุคคล)ใชหรือยอมใหบุคคลอื่นใชรถทําการขนสงนอกเสนทาง
หรือนอกทองที่ที่ไดรับอนุญาต โดยมิไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
นายทะเบียน หรือผูซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย

ประจําทาง 300
ไมประจําทาง 300
รถขนาดเล็ก 100
สวนบุคคล 100

ประจําทาง 3,000
ไมประจําทาง 2,000
รถขนาดเล็ก 500
2,000

137 ปรับตามจํานวนรถที่ใชทํา ประจําทาง 2,000/วัน/คัน
การขนสงนอกเสนทาง หรือ ไมประจําทาง2,000/วัน/คัน
นอกทองที่ที่ไดรับอนุญาต รถขนาดเล็ก 500/วัน/คัน
คันละไมเกิน 5,000 บาท ตอ สวนบุคคล 200/วัน/คัน
วันจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
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40 ผูประกอบการขนสงไมประจําทางกระทําการขนสงมีลักษณะเชนเดียว
หรือคลายกับผูประกอบการขนสงประจําทาง หรือมีลักษณะเปนการ
แยงผลประโยชนกับผูประกอบการขนสงประจําทางในเสนทางที่
ผูประกอบการขนสงประจําทางไดรับอนุญาต
40 ทวิ ผูประกอบการขนสงไมดูแลและปองกันผูซึ่งมีอาการดังตอไปนี้ มิให
ว.2 ปฏิบัติหนาที่ผูขับรถ
(1) เสพสุราหรือของมึนเมาอยางอื่น
(2) เสพยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ
(3) เสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่
ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท

บทกําหนดโทษ
มาตรา
ปรับไมเกิน/บาท
138 ตั้งแต 50,000-200,000 บาท

อัตราคาปรับ
ไมควรต่ํากวา/บาท
50,000

138 ทวิ

40,000

5,000

41 ผูประกอบการขนสงไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนที่สั่งเปลี่ยน
แปลงเสนทางการเดินรถ เวลาและจํานวนเที่ยวการเดินรถหรือไมสงรถ
ที่ตนไดรับอนุญาตไปชวยเหลือเปนการชั่วคราวในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
หรือมีความจําเปนที่จะแกไขสถานการณเพื่อใหการขนสงไดรับความ
สะดวกหรือใหมีรถเพียงพอแกการขนสง

139

20,000

42 ผูประกอบการขนสงไมแสดงใบอนุญาตประกอบการขนสง
หรือใบแทนใบอนุญาตไวในที่เปดเผย ณ ที่ตั้งสํานักงานผูนั้น

133

1,000

500

ผูประกอบการรับจัดการขนสงกระทําการฝาฝนดังกลาวขางตน

140

1,000

500

43 ผูประกอบการขนสงไมยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอนายทะเบียน
ภายใน15 วัน นับแตวันที่ไดรับทราบวาใบอนุญาตประกอบการขนสง
สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ

141

1,000

500

ผูประกอบการรับจัดการขนสงกระทําการฝาฝนดังกลาวขางตน

142

1,000

500

44 ผูประกอบการขนสงประจําทางไมแจงความประสงควาจะเลิกประกอบ
การขนสงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวา 90 วัน
กอนวันเลิกประกอบการขนสง

143

10,000

1,000

45 ผูประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็กไมแจงความประสงควาจะเลิก
ประกอบการขนสงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอย
กวา 60 วัน กอนวันเลิกประกอบการขนสง

143

10,000

500

ประจําทาง 2,000
ไมประจําทาง 2,000
รถขนาดเล็ก 500
สวนบุคคล 500
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47 ผูประกอบการขนสงซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ไมสงคืนใบอนุญาต
ตอนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

มาตรา
133

บทกําหนดโทษ
ปรับไมเกิน/บาท
1,000

อัตราคาปรับ
ไมควรต่ํากวา/บาท
500

ผูประกอบการรับจัดการขนสงกระทําการฝาฝนดังกลาวขางตน

140

1,000

500

ผูจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถกระทําการฝาฝนดังกลาวขางตน

133

1,000

500

144

5,000

49 ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกอธิบดี นายทะเบียน
ผูตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพซึ่งมีอํานาจ
(1) เขาไปในสถานที่ดําเนินการของผูประกอบการขนสง
(รวมผูรับจัดการขนสงและผูจัดการตั้งสถานตรวจสภาพรถตาม
ม.70, ม.76) ในระหวางเวลาทํางานตามปกติ เพื่อทราบขอเท็จจริง
และเพื่อตรวจสอบบัญชี และเอกสารอื่นที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบการขนสง
(2) เรียกผูประกอบการขนสง (รวมผูรับจัดการขนสง และผูจัดตั้ง
สถานตรวจสภาพรถตาม ม.70, ม.76) ผูจัดการและพนักงานของ
ผูประกอบการขนสงซึ่งเปนนิติบุคคล มาใหถอยคําหรือสั่งให
ยื่นคําชี้แจงแสดงขอเท็จจริงตามที่ตองการ

1,000

1,000

53 ผูประกอบการขนสงไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนกลางซึ่งสั่ง
145 ปรับ 100,000 หรือปรับเปน ปรับ 100,000 บาท หรือ
ใหนําหลักทรัพย (เพื่อประกันความเสียหายอันเกิดแกชีวิตหรือรางกายของ
รายวัน วันละ 5,000 บาท
วันละ 5,000 บาท จนกวา
จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง จะปฏิบัติใหถูกตอง
บุคคลภายนอก และซึ่งผูประกอบการขนสงจะตองรับผิดชอบเนื่องจาก
การกระทําของตน) มาเพิ่มเติมใหครบจํานวนหรือมูลคาตามที่กําหนด
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่รับคําสั่ง (ในกรณีที่หลักทรัพยที่นํามาวางไวตาม
ม.52 มีจํานวนหรือมูลคาลดนอยลง)
66 ว.1 ผูประกอบการรับจัดการขนสงไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในอนุมาตรา 146
หนึ่งอนุมาตราใด ดังนี้
(1) ทองที่ที่ประกอบการรับจัดการขนสง
(2) สถานที่ตั้งสํานักงานของผูประกอบการรับจัดการขนสง
(3) สถานที่พักคน สัตว หรือเก็บสิ่งของ
(4) วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิภาพ ความสะดวก และปลอดภัย
ในการรับจัดการขนสง
(5) อัตราคาบริการรับจัดการขนสง
(6) เงื่อนไขอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

50,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
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66 ว.2 ผูประกอบการรับจัดการขนสงไมจัดใหมีประกาศเงื่อนไขตาม (1),(2),
(3), (4) และ (5) ณ ที่ซึ่งอธิบดีกําหนด

มาตรา
147

บทกําหนดโทษ
ปรับไมเกิน/บาท
10,000

อัตราคาปรับ
ไมควรต่ํากวา/บาท
500

68 ผูประกอบการรับจัดการขนสงไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียน
กลางซึ่งสั่งใหนําหลักทรัพยมาเพิ่มเติมใหครบจํานวนหรือมูลคาตามที่
กําหนดภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับคําสั่ง

145 ปรับ 100,000 บาทหรือปรับ ปรับ 100,000 บาท หรือ
เปนรายวัน วันละ 5,000 บาท วันละ 5,000 บาท จนกวา
จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง จะปฏิบัติใหถูกตอง

71

148

(1) ใชรถที่มีสภาพไมมั่นคงแข็งแรงไมมีเครื่องอุปกรณและสวนควบ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(ก) ควันดํา
(ข) แตรลม
(ค) ไมมีโซคลองเพลากลาง,ไมมียางบังโคลน,ทอไอเสียขาดหรือ
ชํารุด ทอไอเสียออกขาง,กระจกแตก,ไมมีที่ปดน้ําฝน,ติดสปอรตไลท
(2) ใชรถในการขนสงโดยไมจดทะเบียนและเสียภาษี
(ก) ไมจดทะเบียน
(ข) ไมชําระภาษี

50,000
1,000
1,000
500

5,000
2,000

78 แกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ หรือสวนควบ
ของรถใหผิดแผกแตกตางในสาระสําคัญ โดยมิไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากนายทะเบียน
(1) โครงคัสซี,ระบบบังคับเลี้ยว,จํานวนกงลอและยางจํานวนเพลาลอ
และชวงลอ
(2) ตัวถัง
(3) เครื่องกําเนิดพลังงาน,สีภายนอกตัวรถ,จํานวนที่นั่งผูโดยสารและ
จํานวนโคมไฟแสงพุงไกลแสงพุงต่ํา
(4) แปลงสภาพเปนรถชั้นครึ่ง
(5) แปลงสภาพเปนรถสองชั้น

149

79 ผูประกอบการขนสงที่ประสงคจะเลิกใชรถที่จดทะเบียนแลวไมแจง
เปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบและไมนําแผนปายเลขทะเบียนรถ
คืนแกนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแตวันที่เลิกใชรถ

143

10,000

1,000

80 ผูประกอบการขนสง ซึ่งมีความจําเปนตองระงับใชรถชั่วคราวเปน
เวลาเกิน 15 วัน ไมแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบกอนวันที่จะ
ระงับใชรถ

143

10,000

500

149

5,000

500

81 ว.1 นํารถที่ยังไมไดจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. นี้หรือที่เลิกใชตาม ม.79
มาใชเพื่อขายหรือเพื่อซอมโดยไมมีใบอนุญาตหรือเครื่องหมายโดยเฉพาะ

5,000

3,000
2,000
1,000
2,000
2,000
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82 (ผูโอนและผูรับโอน) ไมแจงการโอนรถซึ่งไดจดทะเบียนตอ
นายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแตวันโอน

มาตรา
149

บทกําหนดโทษ
ปรับไมเกิน/บาท
5,000

อัตราคาปรับ
ไมควรต่ํากวา/บาท
500

83 ใชรถที่ผูตรวจการสั่งระงับใชไวเปนการชั่วคราวหรือใชรถที่นาย
ทะเบียนสั่งใหสงไปใหพนักงานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพ
ตรวจสอบความบกพรองตามรายงานของผูตรวจการและนายทะเบียน
ยังไมมีคําสั่งอนุญาตใหใชไดตอไป

148

50,000

2,000

86/4 เจาของหรือผูครอบครองที่คางชําระภาษีประจําปติดตอกันครบสามป
ไมสงคืนแผนปายเลขทะเบียนรถและนําหนังสือแสดงการ
จดทะเบียนรถมาแสดงตอนายทะเบียนเพื่อบันทึกหลักฐานการระงับ
ทะเบียนรถภายใน 60 วัน

149/1

5,000

500

90 เจาของรถไมติดแผนปายเลขทะเบียนและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ไวกับตัวรถตามที่อธิบดีกําหนด

150

2,000

500

91 เจาของรถไมยื่นคําขอรับแผนปายเลขทะเบียนหรือเครื่องหมายแสดง
การเสียภาษีภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย ถูก
ทําลาย ชํารุด หรือลบเลือนในสาระสําคัญ

150

2,000

200

93 ว.1 (ผูเก็บคาโดยสาร,นายตรวจ,ผูบริการ ) ปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถ
โดยมิไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน

151

40,000

200

101 ขณะปฏิบัติหนาที่ผูประจํารถไมมีใบอนุญาตอยูกับตัว ไมแสดงตอ
นายทะเบียน หรือผูตรวจการเมื่อขอตรวจ

127

5,000

200

102 ขณะปฏิบัติหนาที่ผูประจํารถ
127
(1) ไมแตงกายใหสะอาดเรียบรอยตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
(2) แสดงกริยาหรือใชถอยคําเปนการเสียดสี ดูหมิ่น กาวราว รังแก
รบกวน หรือหยาบหยามผูหนึ่งผูใด หรือแสดงกริยาวาจาหรือสงเสียง
ดวยประการหนึ่งประการใดในลักษณะไมสมควรหรือไมสุภาพ
(3) เสพหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอยางอื่น (ผูเก็บคาโดยสาร,
127 ทวิ
นายตรวจ, ผูบริการ)
(4) ไมปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยความปลอดภัยในการขนสงตามที่
127
กําหนดในกฎกระทรวง

5,000
200
200

5,000

1,000

5,000

500
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103 ขณะปฏิบัติหนาที่ขับรถ
(1) ขับรถในเวลาที่รางกายหรือจิตใจหยอนความสามารถ
(2) รับบรรทุกบุคคลที่เปนโรคเรื้อน หรือ โรคติดตอที่นารังเกียจ
ไปกับผูโดยสารอื่น
(3) รับบรรทุกศพ สัตว หรือสิ่งของที่อาจเกิดอันตรายหรือเปนที่พึง
รังเกียจไปกับผูโดยสาร
(4) รับบรรทุกน้ํามันเชื้อเพลิง ระเบิด หรือวัตถุอันตราย
อยางอื่นไปกับผูโดยสาร
(5) ไมหยุดหรือจอด ณ สถานีขนสง และ ไมปฏิบัติตามระเบียบ
เกี่ยวกับสถานีขนสงตาม ม. 19 (8) และ (10)
103 ทวิ ในรอบ 24 ชม. ของการปฏิบัติหนาที่ขับรถ
- นับแตเริ่มปฏิบัติหนาที่ขับรถผูขับรถปฏิบัติหนาที่ขับรถ
ติดตอกันเกินกวา 4 ชม. แตไมเกิน 8 ชม. โดยไมมี
การพักอยางนอยครึ่ง ชม. ในระหวางนั้น
- นับแตเริ่มปฏิบัติหนาที่ขับรถ ผูขับรถปฏิบัติหนาที่ขับรถ
ติดตอกันเกินกวา 8 ชม. แมวาระหวางนั้นจะมีการพัก
หรือไมก็ตาม
104 ผูประจํารถกระทําการใด ๆ ใหผูโดยสารซึ่งไดชําระคาโดยสารถูกตองแลว
ตองลงจากรถกอนถึงจุดหมายปลายทาง

มาตรา
127

บทกําหนดโทษ
ปรับไมเกิน/บาท
5,000

อัตราคาปรับ
ไมควรต่ํากวา/บาท
500
500
500
500
500

127

5,000
500

1,000

127

5,000

500

105 ผูขับรถไมหยุดรถเพื่อรับหรือสงผูโดยสารตามความตองการของผูโดยสาร 127
ณ ที่ที่มีเครื่องหมายใหรถหยุด

5,000

500

106 ขณะปฏิบัติหนาที่ผูขับรถไดกระทําการอันเปนการละทิ้งหนาที่โดย
ไมมีเหตุอันสมควร

127

5,000

500

107 ผูขับรถ (รถประจําทาง ไมประจําทางระหวางจังหวัด หรือระหวาง
ประเทศ) รับบรรทุกผูโดยสารเกินจํานวนที่นั่งผูโดยสารที่กําหนดไว
ในใบอนุญาต

127

5,000

1,000

111 ผูขับรถ ผูเก็บคาโดยสาร และนายตรวจ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. รถยนต หรือ พ.ร.บ.จราจรทางบก ในสวนที่เกี่ยวกับหนาที่
ของผูนั้น

161

5,000

200
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113 ว.1 ผูโดยสารไมปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยความปลอดภัยและความสงบ
เรียบรอยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา
153

บทกําหนดโทษ
ปรับไมเกิน/บาท
5,000

1,000

อัตราคาปรับ
ไมควรต่ํากวา/บาท
200

113 ว.2 ผูประกอบการขนสงไมจัดใหมีประกาศขอกําหนดวาดวยความ
ปลอดภัยและความสงบเรียบรอยที่ผูโดยสารตองปฏิบัติ ปดไว
ณ ที่เปดเผยในรถ

133

500

121 ว.1 ผูจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงไมจัดใหมีเจาหนาที่ฝายชางประจํา
สถานีขนสง

155 ตั้งแต 20,000 - 100,000 บาท

20,000

122 ผูจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงไมจัดใหมีอูซอมและบริการซอมรถ
เพื่อชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกรถที่ใชสถานีขนสง

155 ตั้งแต 20,000 - 100,000 บาท

20,000

123 ผูจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงไมจัดใหมีบริเวณที่จอดพักรถตามที่
อธิบดีกําหนด

155 ตั้งแต 20,000 - 100,000 บาท

20,000

124 ผูจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสง ไมจัดใหมีสมุดทะเบียนการเดินรถ
ที่ผานเขาออกสถานีขนสงตามแบบที่อธิบดีกําหนด ไมเก็บรักษาสมุด
ทะเบียนไวในที่ทําการ เพื่อพรอมที่จะใหนายทะเบียน พนักงาน
ตรวจสภาพหรือผูตรวจการ ตรวจดูไดทุกเวลา

155 ตั้งแต 20,000 - 100,000 บาท

20,000

153 ผูโดยสารรถโดยมีเจตนาไมชําระคาขนสงหรือชําระไมครบตามอัตรา
ที่กําหนด

153

5,000

500

156 ผูขับรถไมนํารถเขาหยุดหรืดจอดเพื่อรับ-สงผูโดยสาร หรือขนถาย
สินคา ณ สถานีขนสงตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบก
กลางกําหนด

156

ตั้งแต 5,000 - 20,000 บาท

5,000

157 ผูขับรถซึ่งนํารถเขาหยุด หรือจอด ณ สถานีขนสงไมชําระคาบริการ
เกี่ยวกับการดําเนินการของสถานีขนสงใหแกสถานี

157

ตั้งแต 5,000 - 20,000 บาท

5,000

159 เรียกเก็บคาขนสง คาบริการรับจัดการขนสง คาบริการเกี่ยวกับการ
ดําเนินการของสถานีขนสง หรือคาบริการอยางอื่นผิดไปจากอัตราที่
คณะกรรมการกําหนด

159

10,000

1,000

162 เปลี่ยนแปลง ยาย ทําลาย หรือกระทําใหเสียหายดวยประการใดๆ แก
162
เครื่องหมายหรือสิ่งอื่นใดที่ทางราชการไดทําขึ้นเพื่อประโยชนในการขนสง

10,000

1,000

