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อัตราคาปรับ
มาตรา ปรับไมเกิน/บาท ไมควรต่ํากวา/บาท

5 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับกรณีตอไปนี้ 58 1,000
(2)  เครื่องอุปกรณสําหรับรถและการใชเครื่องอุปกรณดังกลาว   200
       เชน โคม เครื่องมองหลัง แตร เครื่องระงับเสียง ทอไอเสีย เครื่องสัญญาณไฟ
       เครื่องปดน้ําฝน และเครื่องอุปกรณอ่ืนที่จําเปน
(3)  เครื่องส่ือสาร และการใชเครื่องส่ือสารระหวางรถกับศูนยบริการหรือสถานที่อ่ืน 200
(5)  สีและเครื่องหมายสําหรับรถยนตสาธารณะ 200
(6) น้ําหนักบรรทุกอยางมาก และจํานวนคนโดยสารอยางมาก สําหรับ 200
      รถยนตสวนบุคคลและรถยนตสาธารณะ
(7) เงื่อนไขในการใชลอยางตัน 200
(8) ประเภท ขนาด และน้ําหนักของรถที่จะไมใหเดินบนทางที่มิใชทางหลวง 200
(9) เงื่อนไขในการใชรถที่มีลออยางอื่นนอกจากลอยางเดินบนทางที่มิใชทางหลวง 200
(10) ประเภทรถที่ตองกําหนดอายุการใชในเขตที่กําหนด 500
(11) ประเภทรถที่หามใชเดินในเขตที่กําหนด 200
(15) เครื่องแตงกาย เครื่องหมาย ประวัติคนขับรถ บัตรประจําตัวคนขับรถและ 100
        การแสดงบัตรประจําตัวคนขับรถยนตสาธารณะ รถยนตบริการธุรกิจ
        รถยนตบริการทัศนาจร และรถจักรยานยนตสาธารณะ
(15/1) ผูขับรถรับจางบรรทุกคนโดยสารฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนด 58/1 5,000 200
          ในกฎกระทรวงวาดวยความปลอดภัยในการรับจางบรรทุกคนโดยสาร
(16)  หลักสูตรและอุปกรณการสอนและการฝกหัดขับรถของโรงเรียนฝกหัดขับรถ 58 1,000 500

6 ว.1  ผูใดใชรถที่ยังมิไดจดทะเบียน 59 10,000 1,000
 ว.2   ผูใดใชรถที่จดทะเบียนแลวแตยังมิไดเสียภาษีประจําปใหครบถวนถูกตอง 60 2,000 200

ภายในเวลาที่กําหนด         
 ว.3  ผูใดไมปฏิบัติตามขอตกลงที่รัฐบาลไทยทําไวกับรัฐบาลของประเทศที่ผูนําเขา 60 2,000 200

 มีสัญชาติเก่ียวกับรถที่นําเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักรช่ัวคราวโดยที่
 ผูนําเขาไมมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร

11 ผูใดไมจัดใหรถที่จดทะเบียนแลวมีและแสดงแผนปายและเครื่องหมาย 60 2,000 200
ครบถวนถูกตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

12 ผูใดใชรถที่จดทะเบียนแลวแตปรากฏในภายหลังวา รถนั้นมีสวนควบหรือ 60 2,000 200
เครื่องอุปกรณสําหรับรถไมครบถวนถูกตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือ
เพ่ิมส่ิงใดส่ิงหนึ่งเขาไป ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของผูอ่ืน

   บทกําหนดโทษ

บัญชีอัตราคาปรับตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ.2522 
เฉพาะความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว

ขอหาความผิดที่ฝาฝนมาตรา
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13 ผูใดไมแจงการเปลี่ยนแปลงสีของรถที่จดทะเบียนแลวตอนายทะเบียน 60 2,000 200
ภายใน 7 วัน นับแตวันเปลี่ยนแปลง

14 ผูใดเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือสวนใดสวนหนึ่งของรถใหผิดไปจาก 60 2,000 200
รายการที่จดทะเบียนไวและใชรถนั้น
   -เปลี่ยนแปลงตัวรถจากรถยนตนั่งเกิน 7 คน เปนรถยนตนั่งไมเกิน 7 คน 2,000

15 ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังนายทะเบียนหรือผูตรวจการ ซ่ึงส่ังใหนํารถไปให 61 1,000 200
นายทะเบียนหรือสถานตรวจสภาพที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
การขนสงทางบก ตรวจสภาพภายในเวลาที่กําหนดในกรณีที่นายทะเบียนหรือ
ผูตรวจการเห็นวารถใดขณะที่ใชมีลักษณะที่เห็นไดวาไมปลอดภัยในการใช

16 ผูใดเปนเจาของรถไมแจงการยายรถไปไวตางทองที่ตอนายทะเบียน 60 2,000 200
ภายใน 15 วัน นับแตวันยาย

17 ผูใดเปนผูโอนและผูรับโอนไมแจงการโอนรถที่จดทะเบียนแลวตอนายทะเบียน 60 2,000 200
ภายใน 15 วัน นับแตวันโอน
ว.2  ผูรับโอนผูใดจะนํารถตามวรรคหนึ่งออกนอกราชอาณาจักรภายใน 15 วัน 
นับแตวันโอนโดยไมไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียน

18 ผูใดนํารถออกนอกราชอาณาจักรไมวาดวยเหตุใด ๆ โดยไมไดรับอนุญาต 60 2,000 1,000
จากนายทะเบียน

20 ผูใดส่ังหรือนํารถหรือเครื่องยนตสําหรับรถเขามาในราชอาณาจักรเพ่ือจําหนาย 60 2,000 200
หรือผลิตหรือประกอบรถหรือเครื่องยนตสําหรับรถขึ้นใหมเพ่ือจําหนายไมสงบัญชี
ประจําเดือนในการรับและจําหนายรถหรือเครื่องยนตสําหรับรถใหแกนายทะเบียน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

21 ผูใดใชรถไมตรงตามประเภทที่จดทะเบียนไว เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 60 2,000 500
(1) ใชรถยนตบริการธุรกิจหรือรถยนตบริการทัศนาจรหรือ
      รถจักรยานยนตสาธารณะในกิจการสวนตัว
(2) ใชรถยนตสาธารณะในกิจการสวนตัว โดยมีขอความแสดงไวที่รถนั้น
      ใหเห็นไดงายจากภายนอกวาใชรถในกิจการสวนตัว
(3) การใชรถยนตสาธารณะบรรทุกของติดตัวไปกับผูโดยสาร
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21 (3 ทวิ) การใชรถยนตบรรทุกสวนบุคคลที่มีน้ําหนักรถไมเกิน หนึ่งพันหกรอยกิโลกรัม 60 2,000 500
      เปนรถยนตนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน  หรือใชรถยนตนั่งสวนบุคคลเปน
      รถยนตบรรทุกสวนบุคคล
(4) ไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักเกณฑวิธีการและ เงื่อนไขที่กําหนด
      ในกฎกระทรวง

22 ผูใดใชรถยนตอ่ืนซ่ึงมิใชรถยนตโดยสารประจําทางรับจางรับคนโดยสาร 60 2,000 500
ซ่ึงเสียคาโดยสารเปนรายตัวตามรายทางในทางที่ไดรับอนุญาตใหมีรถยนต
โดยสารประจําทางหรือในเขตจากทางนั้นไมเกิน 100 เมตร

23/1 ว.1  ผูใดใชรถจักรยานยนตเพ่ือรับจางบรรทุกคนโดยสาร 62/1 2,000 400
โดยมิไดจดทะเบียนเปนรถจักรยานยนตสาธารณะ
ว.4  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องอายุและ 
การเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนตสาธารณะ

25 ว. 2  ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 23 ไมสงคืนใบอนุญาตแกนายทะเบียน 63/1 1,000 200
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

27 ผูใดมีรถยนตไวเพ่ือขายหรือเพ่ือซอมแตขับเองหรือใหผูอ่ืนขับเพ่ือการนั้น 60 2,000 200
โดยไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนและขับรถนอกเหนือจากเวลาที่ไดรับอนุญาต
ระหวางพระอาทิตยตกโดยไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน

28 ผูใดขับรถยนตที่มีไวเพ่ือขายหรือเพ่ือซอมไมบันทึกรายการดังตอไปนี้ 61 1,000 200
ในสมุดคูมือประจํารถ
(1) ช่ือรถ หมายเลขตัวรถ และหมายเลขเครื่องยนตของรถ
(2) ความประสงคในการขับรถยนต
(3) วัน เดือน ป และเวลาที่นํารถออกไปขับและกลับถึงที่
(4) ช่ือและสกุลของผูขับ

35/3 รถที่คางชําระภาษีประจําปติดตอกันครบสามป ใหการจดทะเบียน 61 1,000 200
เปนอันระงับไป เจาของรถไมสงคืนแผนปายทะเบียนรถและไมนําใบคูมือ   
จดทะเบียนรถมาแสดงตอนายทะเบียนเพ่ือบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียนรถ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดแจงและปดประกาศ

36 ผูใดเปนเจาของรถไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนซ่ึงส่ังใหนํารถไปตรวจ 61 1,000 200
 ณ ที่ทําการของนายทะเบียน
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42 ผูใดขับรถโดยไมแสดงใบอนุญาตขับรถและสําเนาภาพถายใบคูมือจดทะเบียนรถ 66 1,000 200

53 ว.2  ผูไดรับใบอนุญาตขับรถไมปฏิบัติตามคําส่ังนายทะเบียนซ่ึงเรียก 61 1,000 200
ผูไดรับใบอนุญาตขับรถมาตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะตองหาม  

53/3 ผูไดรับใบอนุญาตขับรถซ่ึงถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตขับรถไมสงคืนใบอนุญาตนั้น 63/2 1,000 200
แกนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ  

56 ผูใดเปนเจาของรถหรือคนขับรถยินยอมใหผูซ่ึงไมมีใบอนุญาตขับรถหรือมีใบอนุญาต 60 2,000 200
ขับรถประเภทอื่นที่ใชแทนกันไมไดเขาขับรถของตนหรือรถที่ตนเปนคนขับ รถจักรยานยนตสาธารณะ 500

รถยนตสาธารณะ  1,000

57 ผูใดฝกหัดขับรถยนตโดยไมมีผูซ่ึงไดรับอนุญาตขับรถยนตมาแลวไมนอยกวาสามป 60 2,000 200
ควบคุมอยูดวย
ว.2   ผูใดซ่ึงมิใชผูฝกหัดและผูควบคุมอยูในรถที่มีการฝกหัดขับรถ

57ทวิ ผูใดฝาฝนหรือไมปฎิบัติตามคําส่ังผูตรวจการซึ่งส่ังมาตรา 57 ทวิ 66/1 5,000 200

57 จัตวา  ผูขับรถยนตสาธารณะหรือรถจักรยานยนตสาธารณะปฏิเสธไมรับจาง 66/2 1,000 200
บรรทุกคนโดยสาร
เวนแต การบรรทุกนั้นนาจะกอใหเกิดอันตรายแกตนหรือแกคนโดยสาร

57 เบญจ  ผูขับรถยนตสาธารณะหรือรถจักรยานยนตสาธารณะ ตองพาคนโดยสาร 66/2 1,000 200
ไปยังสถานที่ที่วาจางตามเสนทางที่ส้ันหรือถึงที่หมายเร็วที่สุดหรือเสนทาง
ที่ไมออมเกินควร และตองสงคนโดยสาร ณ สถานที่ตามที่ตกลงกันไว
ว.2  หามมิใหผูขับรถตาม ว.1 พาคนโดยสารไปทอดทิ้งระหวางทาง รถจักรยานยนตสาธารณะ 200
ไมวาดวยประการใด ๆ รถยนตสาธารณะ  500

57ฉ ผูขับรถยนตสาธารณะหรือรถจักรยานยนตสาธารณะตอง 66/2 1,000 200
(1)  ไมสูบบุหรี่ หรือ กระทําดวยประการใด ๆ ในลักษณะที่ กอความรําคาญ
      ใหแกคนโดยสาร
(2)  ไมกลาววาจาไมสุภาพ เสียดสี ดูหม่ิน กาวราว หรือแสดงกิริยา
        ในลักษณะดังกลาวตอคนโดยสาร
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62 ผูใดรับจางบรรทุกคนโดยสารโดยใชรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน 62 10,000 1,000
 หรือรถยนตรับจางระหวางจังหวัดในทองที่ที่รัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 23 วรรคหนึ่ง โดยไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียนหรือไมไดรับยกเวนตาม
มาตรา 23วรรคสอง หรือวรรคสาม

63 ผูใดรับจางบรรทุกคนโดยสาร โดยใชรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน 63 2,000 500
หรือรถยนตรับจางระหวางจังหวัดในทองที่ที่รัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 23 วรรคหนึ่ง  เมื่อใบอนุญาตส้ินอายุหรือใบอนุญาตถูกเพิกถอน

65 ผูใดขับรถเมื่อใบอนุญาตขับรถส้ินอายุ หรือระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตขับรถ 65 2,000 300
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถหรือถูกยึดใบอนุญาตขับรถ

66/5 ผูใดเรียกเก็บคาโดยสารหรือคาบริการอ่ืน เกินกวาอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 66/5 5,000 500

67 ผูใด
(1) ใหผูอ่ืนใชใบอนุญาตหรือเครื่องหมายที่นายทะเบียน ออกใหแกตน 67 1,000 500

 รถจักรยานยนตสาธารณะ 200
รถยนตสาธารณะ  500

(2) ใชเครื่องหมายที่นายทะเบียนออกใหสําหรับรถคันหนึ่งกับรถอีกคันหนึ่ง 500
 รถจักรยานยนตสาธารณะ 200
รถยนตสาธารณะ  500

(3) ใชเครื่องหมายที่นายทะเบียนออกใหแกผูอ่ืน 500
รถจักรยานยนตสาธารณะ  200
รถยนตสาธารณะ  500

(4) เปลี่ยนแปลงโดยวิธีใด ๆ หรือปดบังทั้งหมดหรือบางสวนซ่ึงเครื่องหมายที่ 300
      นายทะเบียนออกใหประจํารถ หรือ
(5) ใชรถที่ไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียมตามมาตรา 9 หรือ 200
      ยกเวนไมตองเสียภาษีประจําป ตามมาตรา 30 หรือลดภาษีประจําป 
      ตามมาตรา 31 ผิดไปจากวัตถุประสงคที่ไดรับยกเวนหรือลด


