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กฎกระทรวง
วาดวยคณะกรรมการประจําจังหวัด
และเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนตสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓/๑ วรรคสองและวรรคสาม แห งพระราชบั ญญั ติรถยนต
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“คณะกรรมการประจําจังหวัด” หมายความวา คณะกรรมการประจํากรุงเทพมหานคร หรือ
คณะกรรมการประจําจังหวัดแตละจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี
ขอ ๒ ใหมีคณะกรรมการประจํากรุงเทพมหานครคณะหนึ่ง ประกอบดวย ปลัดกรุงเทพมหานคร
หรือรองปลัดกรุ งเทพมหานครที่ ไดรั บมอบหมาย เปนประธานกรรมการ อธิ บดีกรมการขนส งทางบก
ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ผูบัญชาการตํารวจนครบาล ผูอํานวยการสํานัก
พัฒนาสังคมในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักเทศกิจในสังกัดกรุงเทพมหานคร และผูอํานวยการ
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในสังกัดกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกิน
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สามคนซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครแตงตั้ง โดยในจํานวนนี้ตองประกอบดวยผูแทนผูใชบริการรถจักรยานยนต
สาธารณะ ผูแทนชุมชน และผูแทนผูขับรถจักรยานยนตสาธารณะ
ใหผูอํานวยการสํานักการจราจรและขนสงในสังกัดกรุงเทพมหานครเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการประจํากรุงเทพมหานครแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน
ขอ ๓ ใหมีคณะกรรมการประจําจังหวัดแตละจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย
ผูวาราชการจั งหวัดหรือรองผูวาราชการจั งหวัดที่ได รับมอบหมาย เป นประธานกรรมการ ผู บังคั บการ
ตํารวจภูธรจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และขนสงจังหวัด เปนกรรมการ และกรรมการอื่นอีก
ไมเกินสี่คนซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง โดยในจํานวนนี้ตองประกอบดวยนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัด
ผูแทนผูใชบริการรถจักรยานยนตสาธารณะ ผูแทนชุมชน และผูแทนผูขับรถจักรยานยนตสาธารณะอยางละ
หนึ่งคน
ใหผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองเปนกรรมการและเลขานุการ
ใหคณะกรรมการประจําจังหวัดแตละจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานครแตงตั้งผูชวยเลขานุการได
ตามความจําเปน
ขอ ๔ ใหคณะกรรมการประจําจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดสถานที่รอรับคนโดยสาร
(๒) กําหนดเสนทางหรือทองที่ในการรับจางบรรทุกคนโดยสาร
(๓) กําหนดหลักเกณฑการออกหนังสือรับรองการใชรถจักรยานยนตสาธารณะ
(๔) ออกหนังสือรับรองการใชรถจักรยานยนตสาธารณะ
(๕) กําหนดคาจางบรรทุกคนโดยสารหรือคาบริการอื่น ในแตละเสนทางหรือทองที่ ไมเกินอัตรา
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการประจําท องที่ เพื่อปฏิ บัติการตามที่ คณะกรรมการประจํ าจังหวั ด
มอบหมาย
ขอ ๕ กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ ๒ และขอ ๓ ตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
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(๒) เปนบุคคลลมละลาย
(๓) ได รั บโทษจํ าคุ กโดยคํ าพิพากษาถึ งที่ สุดให จํ าคุ ก เว นแต ในความผิ ดอั นได กระทํ าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๖ ใหกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ ๒ และขอ ๓ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ
สองป สําหรับกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากนายกเทศมนตรีอยูในตําแหนงกรรมการจนกวาจะพนจาก
ตําแหนงนายกเทศมนตรี
กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามวรรคหนึ่งอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได
ขอ ๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ ๒ และ
ขอ ๓ อาจพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผูวา ราชการจังหวัดใหออก แลวแตกรณี
(๔) มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ ๕
ขอ ๘ ในกรณีที่กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระตามขอ ๗ ใหกรรมการ
เทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได และใหถือวาคณะกรรมการประจําจังหวัดประกอบดวยกรรมการเทาที่
เหลืออยู
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหปลัดกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี แตงตั้ง
บุคคลอื่นเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กรรมการพนจากตําแหนง แตถาวาระ
ของกรรมการผูนั้นเหลือไมถึงเกาสิบวัน จะแตงตั้งกรรมการแทนหรือไมก็ได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
ขอ ๙ ในกรณีที่กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ ๒ และขอ ๓ ดํารงตําแหนงจนครบวาระแลว
แตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ แตตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่
กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระนั้น
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ขอ ๑๐ ในการประชุมของคณะกรรมการประจําจังหวัด ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่
มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดย
อนุโลม
ขอ ๑๑ ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตามขอ ๔ (๖) ใหนําความในขอ ๑๐ มาใช
บังคับแกการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะขอจดทะเบียนรถจักรยานยนตสาธารณะ ใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนตาม
แบบที่อธิบดีประกาศกําหนด และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) มีหนั งสือรั บรองการใช รถจักรยานยนต สาธารณะจากคณะกรรมการประจํ าจั งหวั ดหรื อ
คณะอนุกรรมการประจําทองที่ที่ไดรับมอบหมาย
(๒) รถจักรยานยนตตองมีเครื่องยนตที่มีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบหา
ลูกบาศกเซนติเมตร เวนแตเปนรถจักรยานยนตที่มีเครื่องกําเนิดพลังงานอยางอื่นนอกจากเครื่องยนตสันดาป
ภายใน ตองมีกําลังตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด
รถจักรยานยนตที่มีเครื่องยนตมีความจุในกระบอกสูบรวมกันเกินกวาหนึ่งรอยยี่สิบหาลูกบาศก
เซนติเมตร ซึ่งไดจดทะเบียนไวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หากเจาของรถมีความประสงคจะเปลี่ยน
ประเภทเปนรถจักรยานยนตสาธารณะ ใหนํารถจักรยานยนตดังกลาวมาจดทะเบียนเปนรถจักรยานยนต
สาธารณะภายในสามรอยหกสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
(๓) รถจักรยานยนตตองมีสวนควบและเครื่องอุปกรณครบถวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๔) ปฏิบัติตามระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการรับจดทะเบียนรถจักรยานยนตสาธารณะ
ใหไว ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พลเอก ชัยนันท เจริญศิริ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๒๓/๑ วรรคสองและวรรคสาม
แห งพระราชบั ญญั ติ ร ถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแก ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญญั ติ ร ถยนต (ฉบั บที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติใหมีคณะกรรมการประจําจังหวัด เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดสถานที่รอรับคนโดยสาร
เส นทางหรื อทองที่ในการรั บจ างบรรทุ กคนโดยสาร และกําหนดหลักเกณฑ การออกหนังสื อรั บรองการใช
รถจักรยานยนตสาธารณะ เพื่อนําไปใชเปนหลักฐานประกอบการจดทะเบียนรถจักรยานยนตสาธารณะตอ
นายทะเบียน รวมทั้งกําหนดใหการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนตสาธารณะตองปฏิบัติใหครบถวนตามเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

