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พระราชบัญญัติ 
รถยนต 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

----------- 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ  ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยรถยนต 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันที ่๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒       

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติรถยนต พุทธศักราช ๒๔๗๓ 
(๒) พระราชบัญญัติรถยนตแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
(๓) พระราชบัญญัติรถยนตแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
(๔) พระราชบัญญัตริถยนตแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(๕) พระราชบัญญัตริถยนตแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒) 
(๖) พระราชบัญญัติรถยนตแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
(๗) พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๗) พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๘) พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
(๙) พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๙) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
(๑๐) พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๐) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

                                                 
๑
 รก.๒๕๒๒/๗๗/๒๒พ/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๑๑) พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๑) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๑๒) พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พุทธศักราช ๒๔๙๔ 
(๑๓) พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๑๔) พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
(๑๕) พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
(๑๖) พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๑๒ 
(๑๗) ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๒๐ ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
(๑๘) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนต พุทธศักราช ๒๔๗๓   

พ.ศ. ๒๕๑๖ 
(๑๙) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนต พุทธศักราช ๒๔๗๓  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
(๒๐) พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
บรรดากฎหมาย กฎ ขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
“รถ” หมายความวา  รถยนต รถจักรยานยนต รถพวง รถบดถนน รถ

แทรกเตอร และรถอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“รถยนต” หมายความวา  รถยนตสาธารณะ รถยนตบริการ และรถยนตสวน

บุคคล 
“รถยนตสาธารณะ” หมายความวา 
(๑) รถยนตรับจางระหวางจังหวัด ซ่ึงไดแกรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไม

เกินเจ็ดคนที่ใชรับจางระหวางจังหวัด โดยรับสงคนโดยสารไดเฉพาะที่นายทะเบียนกําหนด 
(๒) รถยนตรับจาง ซึ่งไดแกรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน หรอื

รถยนตสาธารณะอื่นนอกจากรถยนตโดยสารประจําทาง 
“รถยนตบริการ” หมายความวา  รถยนตบรรทุกคนโดยสารหรือใหเชาซึ่ง

บรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน ดังตอไปนี้ 
(๑) รถยนตบริการธุรกิจ ซึ่งไดแกรถยนตที่ใชบรรทุกคนโดยสารระหวางทา

อากาศยาน ทาเรือเดินทะเล สถานีขนสงหรือสถานีรถไฟกับโรงแรมที่พักอาศัย ที่ทําการของ
ผูโดยสาร หรือที่ทําการของผูบริการธุรกิจนั้น 

(๒) รถยนตบริการทัศนาจร ซึ่งไดแกรถยนตที่ผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ
ทองเท่ียวใชรับสงคนโดยสารเพ่ือการทองเท่ียว 

(๓) รถยนตบริการใหเชา ซึ่งไดแกรถยนตที่จัดไวใหเชาซึ่งมิใชเปนการเชาเพื่อ
นําไปรับจางบรรทุกคนโดยสารหรือสิ่งของ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“รถยนตสวนบุคคล”๒  หมายความวา 
(๑) รถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน 
(๒) รถยนตนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคนแตไมเกินสิบสองคน และรถยนตบรรทุก

สวนบุคคลที่มีน้ําหนักรถไมเกินหนึ่งพันหกรอยกิโลกรัม ซึ่งมิไดใชประกอบการขนสงเพื่อสินจาง
ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 

“รถจักรยานยนต” หมายความวา  รถที่เดินดวยกําลังเครื่องยนตหรือกําลังไฟฟา
และมีลอไมเกินสองลอ ถามีพวงขางมีลอเพิ่มอีกไมเกินหนึ่งลอ และใหหมายความรวมถึง
รถจักรยานที่ติดเครื่องยนตดวย 

“รถพวง” หมายความวา  รถที่เคลื่อนท่ีไปโดยใชรถอื่นลากจูง 
“รถบดถนน” หมายความวา  รถที่ใชในการบดอัดวัสดุบนพื้นใหแนน และมี

เครื่องยนตขับเคลื่อนในตัวเอง หรือใชรถอื่นลากจูง 
“รถแทรกเตอร” หมายความวา  รถที่มีลอหรือสายพาน และมีเคร่ืองยนต

ขับเคลื่อนในตัวเอง เปนเครื่องจักรกลขั้นพื้นฐานในงานที่เกี่ยวกับการขุด ตัก ดันหรือฉุดลาก เปน
ตน หรือรถยนตสําหรับลากจูงซึ่งมิไดใชประกอบการขนสงสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการ
ขนสงทางบก 

“เจาของรถ” หมายความรวมถึงผูมีรถไวในครอบครองดวย 
“ผูตรวจการ”๓  หมายความวา ขาราชการสังกัดกรมการขนสงทางบก ซ่ึง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมแตงตั้งใหเปนผูตรวจการตามพระราชบัญญัตินี ้
“นายทะเบียน”๔ หมายความวา ขาราชการซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

แตงตั้งใหเปนนายทะเบียน 
“อธิบดี”๕ หมายความวา อธิบดีกรมการขนสงทางบก 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียนและผูตรวจการ กับออกกฎกระทรวงกําหนดในเรื่องดังตอไปนี้ 
                                                 

๒
 มาตรา ๔ นิยามคําวา “รถยนตสวนบุคคล” แกไขโดยพระราชบัญญติัรถยนต (ฉบับท่ี ๑๐)       

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓
 มาตรา ๔ นิยามคําวา “ผูตรวจการ” เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔
 มาตรา ๔ นิยามคําวา “นายทะเบียน” แกไขโดยพระราชบัญญติัรถยนต (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๓๐ 
๕
 มาตรา ๔ นิยามคําวา “อธิบดี” แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๖
 มาตรา ๕ แกไขโดยพระราชบัญญติัรถยนต (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐  

  มาตรา ๕ วรรคแรก แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ลักษณะ ขนาด หรือกําลังของเคร่ืองยนตและของรถท่ีจะรับจดทะเบียนเปน
รถประเภทตาง ๆ เง่ือนไขการเปลี่ยนแปลง ลักษณะ ขนาด หรือกําลังของเครื่องยนต และของรถ
สําหรับรถประเภทดังกลาว และการแกไขเพิ่มเติมทะเบียนรถและใบคูมือจดทะเบียนรถที่ได
เปลี่ยนแปลงแลว 

(๒) เครื่องอุปกรณสําหรับรถและการใชเครื่องอุปกรณดังกลาว เชน โคม เครื่อง
มองหลัง แตร เครื่องระงับเสียง ทอไอเสีย เครื่องสัญญาณไฟ เครื่องปดน้ําฝนและเครื่องอุปกรณ
อื่นที่จําเปน 

(๓) เคร่ืองส่ือสาร และการใชเครื่องสื่อสารระหวางรถกับศูนยบริการหรือสถานที่
อื่น 

(๔) แผนปายทะเบียนรถ เคร่ืองหมายประเภทรถและเคร่ืองหมายอ่ืน รวมทั้งวิธี
แสดงแผนปายและเครื่องหมายดังกลาว 

(๕) สีและเครื่องหมายสําหรับรถยนตสาธารณะ 
(๖) น้ําหนักบรรทุกอยางมาก และจํานวนคนโดยสารอยางมาก สําหรับรถยนต

สวนบุคคลและรถยนตสาธารณะ 
(๗) เง่ือนไขในการใชลอยางตัน 
(๘) ประเภท ขนาด และน้ําหนักของรถที่จะไมใหเดินบนทางที่มิใชทางหลวง 
(๙) เงื่อนไขในการใชรถที่มีลออยางอื่น นอกจากลอยางเดินบนทางที่มิใชทาง

หลวง 
(๑๐) ประเภทรถที่ตองกําหนดอายุการใชในเขตที่กําหนด 
(๑๑) ประเภทรถที่หามใชเดินในเขตที่กําหนด 
(๑๒) การงดรับจดทะเบียนรถประเภทใดประเภทหนึ่งในเขตที่กําหนด 
(๑๓) จํานวนรถยนตรับจางระหวางจังหวัด จังหวัดตนทางและจังหวัดปลายทาง

สําหรับรถยนตดังกลาว 
(๑๔) อัตราคาจางบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถยนตสาธารณะ 
(๑๕) เครื่องแตงกาย เครื่องหมาย และการแสดงบัตรประจําตัวคนขับรถยนต

สาธารณะ รถยนตบริการธุรกิจ และรถยนตบริการทัศนาจร 
(๑๖) หลักสูตรและอุปกรณการสอนและการฝกหัดขับรถของโรงเรียนฝกหัดขับ

รถ 
(๑๗) คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี ้
(๑๘) กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดสรรเงินตามมาตรา ๔๑ ใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๑ 
การจดทะเบียน เคร่ืองหมาย และการใชรถ 

---------- 
 
มาตรา ๖๗  หามมิใหผูใดใชรถท่ียังมิไดจดทะเบียน 
หามมิใหผูใดใชรถท่ีจดทะเบียนแลว แตยังมิไดเสียภาษีประจําปสําหรับรถนั้นให

ครบถวนถูกตองภายในเวลาที่กําหนด 
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกรถที่นําเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักรชั่วคราว

โดยที่ผูนําเขาไมมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร แตตองปฏิบัติตามขอตกลงที่รัฐบาลไทย
ทําไวกับรัฐบาลของประเทศที่ผูนําเขามีสัญชาติ 

 
มาตรา ๗  รถที่จะขอจดทะเบียนไดตอง 
(๑) เปนรถที่มีสวนควบและมีเครื่องอุปกรณสําหรับรถครบถวนถูกตองตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง และ 
(๒)๘ ผานการตรวจสภาพรถจากนายทะเบียน หรือจากสถานตรวจสภาพที่ไดรับ

อนุญาตตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก ในเวลาท่ีขอจดทะเบียนแลว 
ในกรณีที่ขอจดทะเบียนเปนรถยนตสาธารณะ รถยนตบริการธุรกิจ หรอืรถยนต

บริการทัศนาจร รถนั้นตองมีลักษณะ ขนาด หรือกําลังของเครื่องยนตและของรถตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และผูขอจดทะเบียนตองแจงสถานที่เก็บรถยนตสาธารณะ หรือรถยนตบริการซึ่งมี
ลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดวย 

 
มาตรา ๘  รถดังตอไปนี้ใหไดรับยกเวนไมตองจดทะเบียน 
(๑) รถสําหรับเฉพาะพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
(๒)๙ รถของกรมตํารวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกรม

ตํารวจกําหนด 
(๓) รถของสํานักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่

เลขาธิการพระราชวังกําหนด 
(๔) รถที่เจาของแจงการไมใชรถตามมาตรา ๓๔ 
(๕) รถที่ผูผลิตหรือประกอบเพื่อจําหนายหรือที่ผูนําเขาเพื่อจําหนาย ผลิต

ประกอบหรือนําเขา และยังมิไดจําหนายใหแกผูอ่ืน 
 

                                                 
๗

 มาตรา ๖ แกไขโดยพระราชบัญญติัรถยนต (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๘
 มาตรา ๕ (๒) แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๙
 มาตรา ๘ (๒) แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๑๐  รถดังตอไปนี้ใหไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม เวนแต
คาธรรมเนียมแผนปายทะเบียนรถ 

(๑) รถดับเพลิง 
(๒) รถพยาบาลที่มิใชเปนรถสําหรับรับจาง 
(๓) รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด 

สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการสวนทองถิ่นที่เรียกชื่ออยางอื่น  ท้ังน้ี เฉพาะ
รถที่มิไดใชในทางการคาหรือหากําไร 

(๔) รถบดถนนของรัฐวิสาหกิจ 
(๕) รถแทรกเตอรของรัฐวิสาหกิจ 
(๖) รถของสภากาชาดไทย 
(๗) รถของบุคคลในคณะผูแทนทางการฑูต คณะผูแทนทางกงสุล องคการ

ระหวางประเทศ หรือทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ ซึ่งประจําอยูในประเทศไทย 
(๘) รถใชงานเกษตรกรรมตามลักษณะและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๐๑๑  ผูใดประสงคจะขอจดทะเบียนรถ ใหย่ืนคําขอตอนายทะเบียนแหง

ทองท่ีท่ีตนมีภูมิลําเนา เวนแตเจาของรถมีความประสงคจะนํารถไปใชในทองถิ่นอื่น ใหยื่นคําขอ
ตอนายทะเบียนทองถิ่นนั้นได 

ในกรณีที่ผูขอเปนคนตางดาวและไมมีภูมิลําเนาในราชอาณาจักร ใหย่ืนคําขอตอ
นายทะเบียนแหงทองท่ีท่ีตนมีถ่ินท่ีอยู 

การขอจดทะเบียนและการออกใบคูมือจดทะเบียนรถใหเปนไปตามระเบียบที่
อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๑๐/๑๑๒ ใหอธิบดีนําหมายเลขทะเบียนซึ่งเปนที่ตองการหรือเปนที่นิยม

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงออกเปดประมูลเปนการทั่วไป และใหถือวาราคาสูงสุดที่มีผูเสนอเปน
อัตราคาธรรมเนียมพิเศษสําหรับการใชหมายเลขทะเบียนนั้น 

การเปดประมูลและการจดทะเบียนรถตามหมายเลขทะเบียนดังกลาว ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

เงินคาธรรมเนียมพิเศษที่ไดจากการประมูลตามมาตรานี้ ใหนําเขากองทุนตาม
มาตรา ๑๐/๒ 

 

                                                 
๑๐

 มาตรา ๙ แกไขโดยพระราชบัญญติัรถยนต (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๑๑

 มาตรา ๑๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๑๒

 มาตรา ๑๐/๑ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐/๒๑๓ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมการขนสงทางบก เรียกวา 
“กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนสนับสนุน และ
สงเสริมดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนน และใหความชวยเหลือผูประสบภัยอันเกิดจากการ
ใชรถใชถนนประกอบดวย 

(๑) เงินคาธรรมเนียมพิเศษท่ีไดจากการประมูลตามมาตรา ๑๐/๑ 
(๒) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูมอบใหเพ่ือสมทบกองทุน 
(๓) ดอกผลและรายไดจากกองทุน 
(๔) เงินและทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของกองทุน 
ใหมีคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน ประกอบดวย 

ปลัดกระทรวงคมนาคมเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวง
สาธารณสุข ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร และผูทรงคุณวุฒิท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนสองคนเปนกรรมการ
และอธิบดีกรมการขนสงทางบกเปนกรรมการและเลขานกุาร เพื่อทําหนาที่บริหารกองทุนให
เปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน 

การดํารงตําแหนงและการปฏิบัติหนาที่กรรมการ การบริหารกองทุนและการใช
จายเงินกองทุน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใหคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนนเสนองบแสดง
ฐานะทางการเงินภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
เพื่อใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญช ีและประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสิน
ของกองทุน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคและไดผลตามเปาหมายเพียงใด และเม่ือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินได
ตรวจสอบรบัรองงบการเงินแลว ใหทําบันทึกรายงานผลเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๐/๓๑๔ ใหนายทะเบียนมีอํานาจอนุญาตใหเจาของรถนําหมายเลข

ทะเบียนที่ออกใหสําหรับรถคันหนึ่งมาใชกับรถอีกคันหนึ่ง หรือนําหมายเลขทะเบียนท่ียังไมเคย
ออกใหสําหรับรถคันใดมาใชกับรถที่จดทะเบียนแลวได  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๑  รถที่จดทะเบียนแลว ตองมีและแสดงแผนปายและเคร่ืองหมาย

ครบถวนถูกตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
                                                 

๑๓
 มาตรา ๑๐/๒ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๔
 มาตรา ๑๐/๓ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒  รถใดที่จดทะเบียนแลว หากปรากฏในภายหลังวารถนั้นมีสวนควบ
หรือเครื่องอุปกรณสําหรับรถไมครบถวนถูกตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือเพิม่ส่ิงใดส่ิง
หนึ่งเขาไปซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของผูอื่น หามมิใหผูใดใชรถนั้นจนกวาจะ
จัดใหมีครบถวนถูกตองหรือเอาออกแลว 

ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวาเจาของรถไมอาจจัดใหมีครบถวนถูกตองหรือเอา
ออกได ใหนายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรถนัน้ 

เจาของรถมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตออธิบดีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบ
คําส่ังของนายทะเบียน 

คําวินิจฉัยของอธิบดีใหเปนท่ีสุด 
 
มาตรา ๑๓  รถใดที่จดทะเบียนแลว หากมีการเปลี่ยนแปลงสีของรถใหผิดไปจาก

ท่ีจดทะเบียนไว เจาของรถตองแจงนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันเปลี่ยนแปลง 
การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๑๔  รถใดที่จดทะเบียนแลว หามมิใหผูใดเปล่ียนแปลงตัวรถหรือสวนใด

สวนหนึ่งของรถใหผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไวและใชรถนั้น เวนแตเจาของรถนํารถไปให
นายทะเบียนตรวจสภาพกอน 

ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวารถที่เปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งอาจกอใหเกิด
อันตรายในเวลาใช ใหส่ังเจาของรถแกไขและนํารถไปใหตรวจสภาพกอนใช การตรวจสภาพ
ดังกลาวนายทะเบียนจะสั่งใหเจาของรถนํารถไปใหตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพท่ีไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกก็ได และใหนํามาตรา ๑๒ วรรคสอง วรรคสาม และ
วรรคส่ี มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถานายทะเบียนเห็นวารถนั้นปลอดภัยในเวลาใช ใหแกไข
เพิ่มเติมรายการในทะเบียน และใบคูมือจดทะเบียนรถนั้นดวย๑๕ 

 
มาตรา ๑๕๑๖  ในกรณีที่นายทะเบียนหรือผูตรวจการเห็นวารถใดในขณะที่ใชมี

ลักษณะท่ีเห็นไดวานาจะไมปลอดภัยในการใช ใหมีอํานาจส่ังเปนหนังสือใหเจาของรถนํารถนั้นไป
ใหนายทะเบียน หรือสถานตรวจสภาพท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกตรวจ
สภาพภายในเวลาท่ีกําหนดได 

 

                                                 
๑๕

 มาตรา ๑๔ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๖

 มาตรา ๑๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕ ทวิ๑๗  การตรวจสภาพรถตามมาตรา ๗ (๒) มาตรา ๑๔ วรรคสอง 
มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๓๖ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๖  ในการยายรถไปไวตางทองที่ ใหเจาของรถแจงตอนายทะเบียน

ภายในสิบหาวันนับแตวันยาย 
การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๑๗  ในการโอนรถที่จดทะเบียนแลว ผูโอนและผูรับโอนตองแจงตอนาย

ทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันโอน 
ในกรณีที่ผูรับโอนจะนํารถตามวรรคหนึ่งออกนอกราชอาณาจักรภายในสิบหาวัน

นับแตวันโอน ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งดวย 
การแจงตามวรรคหนึ่ง และการขออนุญาตและการอนญุาตตามวรรคสอง  ให

เปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๑๘  ในการนํารถออกนอกราชอาณาจักรไมวาดวยเหตุใดๆ ตองไดรับ

อนุญาตจากนายทะเบียน เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) การนํารถออกนอกราชอาณาจักรโดยไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ วรรค

สอง 
(๒) การรับจางบรรทุกคนโดยสารออกนอกราชอาณาจักร แลวนํารถกลับเขามา

ตามปกติกิจ 
(๓) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การขออนุญาตและการอนญุาต ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๑๙  ในการอนุญาตตามมาตรา ๑๗  หรือมาตรา ๑๘ รัฐมนตรีมีอํานาจ

กําหนดเง่ือนไขใด ๆ ในการใหนายทะเบียนอนุญาตและจะใหนายทะเบียนยกเวนหรือผอนผันการ
ปฏิบัติหรือไมตองปฏิบัติตามเง่ือนไขน้ัน ๆ ก็ได ตามท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๐  ผูใดสั่งหรือนํารถหรือเครื่องยนตสําหรับรถเขามาในราชอาณาจักร

เพื่อจําหนาย หรือผลิตหรือประกอบรถหรือเครื่องยนตสําหรับรถขึ้นใหมเพื่อจําหนาย ผูน้ันตองสง
บัญชีประจําเดือนในการรับและจําหนายรถหรือเครื่องยนตสําหรับรถใหแกนายทะเบียนภายใน
วันที่สิบหาของเดือนถัดไป 

บัญชีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

                                                 
๑๗

 มาตรา ๑๕ ทว ิเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๑ หามมิใหผูใดใชรถไมตรงตามประเภทที่จดทะเบียนไว เวนแตใน
กรณี ดังตอไปนี้ 

(๑) การใชรถยนตบริการธุรกิจหรือรถยนตบริการทัศนาจรในกิจการสวนตัว 
(๒) การใชรถยนตสาธารณะในกิจการสวนตัว โดยมีขอความแสดงไวที่รถนั้นให

เห็นไดงายจากภายนอกวาใชในกิจการสวนตัว 
(๓) การใชรถยนตสาธารณะบรรทุกของที่ติดตัวไปกับผูโดยสาร 
(๓ ทว)ิ๑๘ การใชรถยนตบรรทุกสวนบุคคลที่มีน้ําหนักรถไมเกินหนึ่งพันหกรอย

กิโลกรัม เปนรถยนตนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน หรือใชรถยนตนั่งสวนบุคคลเปนรถยนตบรรทุก
สวนบุคคล 

(๔) ไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๒  หามมิใหผูใดใชรถยนตอื่นนอกจากรถยนตโดยสารประจําทาง

รับจางรับคนโดยสารซึ่งเสียคาโดยสารเปนรายตัวตามรายทางในทางที่ไดรับอนุญาตใหมีรถยนต
โดยสารประจําทางหรือในเขตจากทางนั้นไมเกินหนึ่งรอยเมตร 

ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับในกรณีที่เปนการรับจางรับสงนักเรียน คนงาน 
นักทองเท่ียว หรือการรับสงผูโดยสาร เปนครั้งคราวซึ่งไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียน 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นวาในทองที่ใดการประกอบการรบัจางบรรทุก

คนโดยสารโดยใชรถยนตบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคนหรือรถยนตรับจางระหวางจังหวัด 
สมควรใหดําเนินการโดยบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจํากัดหรือสหกรณ และตองไดรับใบอนุญาต
จากนายทะเบียน ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุทองที่สําหรับการรับจางดังกลาว 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ไมใชบังคับแกการประกอบการรบัจางบรรทุกคนโดยสาร
โดยใชรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไดไมเกินเจ็ดคนหรือรถยนตรับจางระหวางจังหวัดซ่ึงไดจด
ทะเบียนอยูกอนวันประกาศจนกวาจะพนสามปนับแตวันประกาศ 

กําหนดเวลาสามปตามวรรคสอง ถามีเหตุผลสมควร รัฐมนตรีอาจขยายออกไป
ไดอีกคร้ังละไมเกินสองป แตจะขยายระยะเวลาเกินสองครั้งไมได การขยายระยะเวลาใหประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๔  ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ มีอายุสามปนับแตวันออกใบอนุญาตแต

อาจตออายุไดคราวละสามป 

                                                 
๑๘

 มาตรา ๒๑ (๓ ทว)ิ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาต
น้ันหมดอายุ และเม่ือไดย่ืนคําขอแลว จะประกอบการตอไปก็ไดจนกวานายทะเบียนจะส่ังไม
อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๕  ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ซึ่งไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 
 
มาตรา ๒๖  ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งไมออกใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ไม

ตออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ ผูขอรับใบอนุญาต 
ผูขอตออายุใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาต แลวแตกรณี มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีได
ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันทราบคําสั่งนายทะเบียน 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
ในกรณีที่อุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ กอนที่

จะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ รัฐมนตรีอาจอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตประกอบการไปพลางกอนไดเมื่อมี
คําขอของผูอุทธรณ 

 
มาตรา ๒๗  ผูใดมีรถยนตไวเพื่อขายหรือเพื่อซอม ถาจะขับเองหรือใหผูอื่นขับ

เพื่อการนั้น ตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน และใหขับไดระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระ
อาทิตยตก เวนแตมีความจําเปนและไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในการออกใบอนุญาต ใหนายทะเบียนออกเคร่ืองหมายพิเศษและสมุดคูมือ
ประจํารถใหดวย 

เครื่องหมายพิเศษและสมุดคูมือประจํารถ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และใหใชสับเปลี่ยนกันไดไมเฉพาะคันรถ 

 
มาตรา ๒๘  ในการขับรถยนตตามมาตรา ๒๗ ผูขับตองบันทึกรายการดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อรถ หมายเลขตัวรถ และหมายเลขเครื่องยนตของรถ 
(๒) ความประสงคในการขับรถยนต 
(๓) วันเดือนป และเวลาที่นํารถออกไปขับและกลับถึงที่ 
(๔) ช่ือและช่ือสกุลของผูขับ 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
ภาษีประจําป 

---------- 
 
มาตรา ๒๙  ภาษีประจําปสําหรับรถมีอัตราตามที่กําหนดไวทายพระราชบัญญัตินี ้

เวนแต 
(๑) รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนมาแลวหาปนับแตปที่จด

ทะเบียนครั้งแรก ใหไดรับการลดหยอนภาษีประจําปในปตอ ๆ ไปในอัตรารอยละ ดังตอไปนี ้
ปท่ีหก รอยละสิบ 
ปที่เจ็ด รอยละย่ีสิบ 
ปท่ีแปด รอยละสามสิบ 
ปที่เกา รอยละส่ีสิบ 
ปที่สิบและปตอ ๆ ไป รอยละหาสิบ 
(๒) รถซึ่งใชลออยางอื่นนอกจากยางกลวง ใหเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากอัตราที่

กําหนดไวอีกกึ่งหนึ่ง 
(๓)๑๙ รถยนตที่ใชน้ํามันดีเซลหรือกาซเปนเชื้อเพลิงไมวาจะใชเชื้อเพลิงอื่นได

ดวยหรือไมก็ตาม ใหเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเปนสี่เทาของอัตราที่กําหนดไว 
 
มาตรา ๒๙ ทวิ๒๐  ในกรณีที่รถยนตคันใดไมใชเครื่องยนตลูกสูบที่จะคํานวณ

ความจุของกระบอกสูบได หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของกระบอกสูบหรือเครื่องยนต 
ใหเทียบเปนความจุของกระบอกสูบ หรือคํานวณความจุตามเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๙ ตรี๒๑  ในการกําหนดความจุของกระบอกสูบของรถยนตเพื่อชําระ

ภาษีประจําปใหนายทะเบียนประกาศความจุของกระบอกสูบของรถยนตแตละแบบไวดวยความ
เห็นชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม 

ในกรณีที่ประกาศตามวรรคหนึ่งไมครอบคลุมถึงแบบของรถยนตคันใด ใหนาย
ทะเบียนเก็บภาษีประจําปโดยถือความจุของกระบอกสูบตามหนังสือคูมือประจํารถยนตของ
รถยนตคันนั้น ทั้งนี้ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมรับรอง และใหนายทะเบียนดําเนินการประกาศ
ความจุของกระบอกสูบของรถยนตคันดังกลาวตอไป 

ประกาศตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

                                                 
๑๙

 มาตรา ๒๙ (๓) เพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 
๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๒๐
 มาตรา ๒๙ ทว ิเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๒๑
 มาตรา ๒๙ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๐  ใหรถที่ไดรับยกเวนไมตองจดทะเบียนตามมาตรา ๘ และรถที่ไดรับ
ยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียมตามมาตรา ๙ ไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีประจําปดวย 

 
มาตรา ๓๑  ในกรณีท่ีเห็นเปนการสมควร ใหรัฐมนตรีมีอํานาจลดภาษีประจําป

สําหรับรถในเขตทองที่ใดหรือในกรณีใดลงจากอัตราที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙ ได 
การลดตามวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๓๒๒๒ เจาของรถมีหนาท่ีเสียภาษีประจําป 
ภาษีประจําปใหเสียลวงหนาคราวละหนึ่งป ถามิไดเสียภาษีภายในเวลาที่

กําหนดใหเจาของรถนั้นชําระเงินเพิ่มอีกรอยละหนึ่งตอเดือนหรือเศษของเดือนของจํานวนภาษีที่
ตองชําระ 

เงินเพิ่มตามมาตรานี้ใหถือเปนเงินภาษ ี
รถที่ไดเสียภาษีประจําปสําหรับปใด ถาเปล่ียนเจาของรถ เจาของใหมไมตองเสีย

ภาษีประจําปในปนั้นอีก 
 
มาตรา ๓๓๒๓  ในกรณีที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทรถหรือเปลี่ยนการใชรถ

ผิดไปจากที่จดทะเบียนไวหรือเปลี่ยนแปลงรถตามมาตรา ๑๔ ในระหวางป ถาเปนเหตุใหเสียภาษี
ลดลง เจาของรถไมมีสิทธิไดรับคืนภาษีสวนท่ีเสียเกิน แตถาตองเสียภาษีเพ่ิมข้ึน เจาของรถตอง
เสียภาษีเฉพาะสวนท่ีเพ่ิมข้ึนใหครบถวนถูกตองเม่ือจะตองขอจดทะเบียน 

 
มาตรา ๓๔  รถใดที่จดทะเบียนแลว แมจะไมไดใชก็ตองเสียภาษีประจําปตาม

มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๑ แลวแตกรณี และมาตรา ๓๒ เวนแตเจาของรถจะแจงการไมใชตอ
นายทะเบียนกอนถึงกําหนดเสียภาษีประจําปครั้งตอไป  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๕  ผูใดมีหนาท่ีเสียภาษีประจําแลวไมเสียภาษีประจําปภายในเวลาท่ี

กําหนด นายทะเบียนอาจแจงเปนหนังสือใหผูนั้นนําเงินไปชําระภาษีประจําปใหถูกตองครบถวน 
ณ ที่ทําการของนายทะเบียนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในกรณีที่ผูนั้นไมปฏิบัติตามคําสั่งในวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนมีอํานาจยึดรถนั้น
ไวได 

 

                                                 
๒๒

 มาตรา ๓๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๓

 มาตรา ๓๓ แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญติัรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ 
พ.ศ. ๒๕๒๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๕/๑๒๔ ในระหวางที่เจาของรถคางชําระภาษีประจําป ใหนายทะเบียนมี
อํานาจท่ีจะไมรับดําเนินการทางทะเบียนจนกวาเจาของรถจะเสียภาษีท่ีคางชําระใหครบถวนกอน 
หรือไดมีการดําเนินการตามมาตรา ๓๕/๒ วรรคสองแลว 

 
มาตรา ๓๕/๒๒๕ รถที่คางชําระภาษีประจําปไมถึงสามป หากเจาของรถประสงค

จะขอเสียภาษีประจําปเพื่อใชรถในปนั้น ใหนายทะเบียนรับชําระภาษีนั้นได 
สําหรับภาษีที่คางชําระ ใหนายทะเบียนกําหนดจํานวนเงิน และระยะเวลาในการ

ชําระตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
ในกรณีที่เจาของรถผิดนัดไมเสียภาษีที่คางชําระตามวรรคสองใหครบถวน นาย

ทะเบียนมีอํานาจไมรับดําเนินการทางทะเบียน จนกวาเจาของรถจะเสียภาษีท่ีคางชําระใหครบถวน 
 
มาตรา ๓๕/๓๒๖ รถที่คางชําระภาษีประจําปติดตอกันครบสามป ใหการจด

ทะเบียนรถเปนอันระงับไป ในการนี้ใหนายทะเบียนประกาศหมายเลขทะเบียนพรอมท้ังจํานวน
ภาษีที่คางชําระไว ณ ที่ทําการนายทะเบียนและในสถานที่ที่อธิบดีประกาศกําหนด และแจงให
เจาของรถทราบ และใหบุคคลดังกลาวสงคืนแผนปายทะเบียนรถตอนายทะเบียนและนําใบคูมือ
จดทะเบียนรถมาแสดงตอนายทะเบียน เพื่อบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียนรถภายในหกสิบวัน
นับแตวันท่ีไดแจงและปดประกาศดังกลาว 

ในกรณีที่เจาของรถมิไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนหรือ
ผูตรวจการหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจยึดแผนปายทะเบียนรถได 

ใหภาระภาษีประจําปหลังจากปที่สามเปนอันระงับไป แตเจาของรถยังคงตองเสีย
ภาษีที่คางชําระใหครบถวน และใหนํามาตรา ๓๕/๑ และมาตรา ๓๕/๒ วรรคสอง และวรรคสาม
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๖๒๗  นายทะเบียนมีอํานาจออกประกาศหรือสั่งเปนหนังสือใหเจาของ

รถนํารถไปตรวจ ณ ที่ทําการของนายทะเบียน หรือสถานตรวจสภาพที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
วาดวยการขนสงทางบก 

 
มาตรา ๓๗๒๘  นายทะเบียนและผูตรวจการซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเขาตรวจ

ในที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีรถคางชําระภาษีประจําปและยึดรถนั้นไวเพื่อตรวจสอบได 

                                                 
๒๔

  มาตรา ๓๕/๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๕

  มาตรา ๓๕/๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๖

 มาตรา ๓๔/๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒๗
 มาตรา ๓๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การเขาตรวจตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก 
 
มาตรา ๓๘๒๙  ในกรณีที่ผูตรวจการซึ่งอธิบดีมอบหมายเปนผูตรวจและยึดตาม

มาตรา ๓๗ ใหนําสงนายทะเบียนโดยมิชักชา และใหนํามาตรา ๓๕ มาใชบังคับโดยอนโุลม 
 
มาตรา ๓๙  รถท่ียึดมาตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๗ ใหนาย

ทะเบียนเก็บรักษาไวสิบหาวัน ถาเจาของรถไมนําเงินภาษีคาธรรมเนียม และคาใชจายในการยึดรถ
ไปชําระใหถูกตองครบถวนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหจัดการขายทอดตลาดรถนั้น 

ในการขายทอดตลาด หามมิใหนายทะเบียนหรือผูตรวจการเขาสูราคา๓๐ 
ถาขายทอดตลาดไดเงินเกินคาภาษ ีคาธรรมเนียม และคาใชจายในการยึดและ

ขายรถ ใหคืนเงินที่เหลือแกเจาของรถ 
 
มาตรา ๔๐  ผูใดแจงความนําจับรถที่เจาของรถมิไดชําระภาษีประจําปภายใน

เวลาที่กําหนด เม่ือคดีถึงท่ีสุดแลว ใหผูนั้นไดรับรางวัลนําจับในอัตรารอยละหกสิบของจํานวนเงิน
เพิ่มของภาษีที่ตองชําระ 

 
มาตรา ๔๑๓๑  เงินภาษีประจําปรวมทั้งเงินเพิ่มและคาธรรมเนียมตาม

พระราชบัญญัตินี้ เวนแตคาธรรมเนียมแผนปายทะเบียนรถที่จัดเก็บไดในกรุงเทพมหานครใหตก
เปนรายไดของกรุงเทพมหานคร สวนในจังหวัดอื่นใหตกเปนรายไดขององคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล สุขาภิบาลในจังหวัดน้ัน เมืองพัทยา และราชการสวนทองถิ่นที่เรียกชื่ออยางอื่น 
โดยใหกระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๓ 

ใบอนุญาตขับรถ 
---------- 

 
มาตรา ๔๒  ผูขับรถตองไดรับใบอนุญาตขับรถและตองมีใบอนุญาตขับรถและ

สําเนาภาพถายใบคูมือจดทะเบียนรถในขณะขับหรือควบคุมผูฝกหัดขับรถเพื่อแสดงตอเจา
พนักงานไดทันที เวนแตผูฝกหัดขับรถยนตตามมาตรา ๕๗ 

                                                                                                                                            
๒๘

 มาตรา ๓๗ วรรคแรก แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒๙
 มาตรา ๓๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๐
 มาตรา ๓๙ วรรคสอง แกไขโโยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๑
 มาตรา ๔๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูขับรถเปนคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ผูขับรถซึ่งเปนคนตางดาวนั้นจะใชใบอนุญาตขับรถตาม
มาตรา ๔๒ ทวิ ขับรถในราชอาณาจักรก็ได และในกรณีนี้จะตองมีใบอนุญาตขับรถดังกลาวพรอม
ดวยเอกสารตามที่ระบุไวในอนุสัญญาและหรือความตกลงที่มีอยูระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของ
ประเทศนั้น ๆ เพื่อแสดงตอเจาพนักงานไดทันที๓๒ 

 
มาตรา ๔๒ ทวิ๓๓  ในกรณีท่ีมีความตกลงระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาล

ตางประเทศวาดวยการยอมรับใบอนุญาตขับรถภายในประเทศซึ่งกันและกันคนตางดาวซึ่งไดรับ
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และมีใบอนุญาต
ขับรถที่ออกโดยพนักงานเจาหนาที่หรือสมาคมยานยนตท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศที่มี
ความตกลงดังกลาวกับรัฐบาลไทย อาจใชใบอนุญาตขับรถของประเทศนั้นขับรถในราชอาณาจักร
ไดตามประเภทและชนิดของรถที่ระบุไวในใบอนุญาตขับรถนั้น แตตองปฏิบัติตามอนุสัญญาและ
หรือความตกลงที่มีอยูระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ และตามบทบัญญัติ
ทั้งหลายในสวนที่เกี่ยวกับหนาที่ของผูขับรถตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๔๓๓๔  ใบอนุญาตขับรถม ี๑๐ ชนิด คือ 
(๑) ใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคล รถยนตสามลอสวนบุคคลหรอื

รถจักรยานยนตชั่วคราว 
(๒) ใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคล 
(๓) ใบอนุญาตขับรถยนตสามลอสวนบุคคล 
(๔) ใบอนุญาตขับรถยนตสาธารณะ 
(๕) ใบอนุญาตขับรถยนตสามลอสาธารณะ 
(๖) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต 
(๗) ใบอนุญาตขับรถบดถนน 
(๘) ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร 
(๙) ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นนอกจาก (๑) ถึง (๘) 
(๑๐) ใบอนุญาตขับรถระหวางประเทศสําหรับรถยนตสวนบุคคลหรือ

รถจักรยานยนต 
ในอนุญาตขับรถตาม (๑) ใชสําหรับขับรถยนตบริการใหเชาเฉพาะในกรณีที่ผูขับ

เปนผูเชาไดดวย ใบอนุญาตขับรถตาม (๒) ใชสําหรับขับรถยนตบริการใหเขาไดดวย ใบอนุญาต

                                                 
๓๒

 มาตรา ๔๒ วรรคสอง เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๓๓

 มาตรา ๔๒ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๓๔

 มาตรา ๔๓ วรรคแรก แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขับรถตาม (๔) ใชสําหรับขับรถยนตบริการและใชแทนใบอนุญาตขับรถตาม (๒) ไดดวย และ
ใบอนุญาตขับรถตาม (๕) ใชแทนใบอนุญาตขับรถตาม (๓) ได นอกนั้นใชแทนกันไมได 

 
มาตรา ๔๓ ทวิ๓๕ ใบอนุญาตเปนผูขับรถในประเภทการขนสงประจําทาง การ

ขนสงไมประจําทางหรือการขนสงโดยรถขนาดเล็กตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก ใหใชแทน
ใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคลตามมาตรา ๔๓ (๒) และใบอนุญาตขับรถยนตสาธารณะตาม
มาตรา ๔๓ (๔) ได 

ใบอนุญาตเปนผูขับรถในประเภทการขนสงสวนบุคคล ตามกฎหมายวาดวยการ
ขนสงทางบกใหใชแทนใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคลตามมาตรา ๔๓ (๒) ได 

 
มาตรา ๔๔๓๖ ใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๑) มีอายุหนึ่งปนับแตวันออก

ใบอนุญาตขับรถ 
ใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๒) (๓) (๖) (๗) (๘) และ (๙) มีอายุหาป

นับแตวันออกใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๔) และ (๕) มีอายุสามปนบั
แตวันออกใบอนุญาตขับรถ และอาจขอตออายุใบอนุญาตขับรถไดอีกคราวละหาปหรือสามป
แลวแตกรณี โดยผูขอตออายุใบอนุญาตตองผานการทดสอบสมรรถภาพของรางกายตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่วันครบกําหนดอายุใบอนุญาตตามวรรคสองไมตรงกับวันครบรอบวัน
เกิดของผูไดรับใบอนุญาตขับรถ ใหขยายอายุใบอนุญาตตอไปจนถึงวันครบรอบวันเกิดของผูไดรับ
ใบอนุญาตขับรถในปนั้นหรือในปถัดไป แลวแตกรณี โดยใหถือวาวันดังกลาวเปนวันที่ใบอนุญาต
ขับรถครบกําหนดอายุ 

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตขับรถเกิดในวันที ่๒๙ กุมภาพนัธ และในปที่
ใบอนุญาตขับรถครบกําหนดอายุตามวรรคสองนั้นไมมีวันที ่๒๙ กุมภาพันธ ใหถือเอาวันที ่๒๘ 
กุมภาพันธ เปนวันครบรอบวันเกิด 

การขอตออายุใบอนุญาตขับรถ และการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๕  ผูใดประสงคจะขอใบอนุญาตขับรถ ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัตินี้ และย่ืนคําขอตอนายทะเบียนแหงทองท่ีท่ีตนมีภูมิลําเนา
หรือมีถ่ินท่ีอยู 

การขอใบอนุญาตขับรถและการออกใบอนุญาตขับรถ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๓๕

 มาตรา ๔๓ ทว ิเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๓๖

 มาตรา ๔๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๖  ผูขอใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๑) ตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(๑)๓๗ มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ แตถาเปนผูขอใบอนุญาตขับ
รถจักรยานยนตชั่วคราว สําหรับรถจักรยานยนตความจุของกระบอกสูบขนาดไมเกินเกาสิบ
ลูกบาศกเซนติเมตร ตองมีอายุไมต่ํากวาสิบหาปบริบูรณ 

(๒) มีความรูและความสามารถในการขับรถ 
(๓) มีความรูในขอบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายวา

ดวยการจราจรทางบก 
(๔) ไมเปนผูมีรางกายพิการจนเปนที่เห็นไดวาไมสามารถขับรถได 
(๕) ไมมีโรคประจําตัวที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นวาอาจเปนอันตรายขณะ

ขับรถ 
(๖) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 
(๗) ไมมีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยูแลว 
(๘) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ 
 
มาตรา ๔๗  ผูขอใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๒) (๓) (๔) (๕) หรอื (๖) 

ตอง 
(๑) ไดรับใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๑) มาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 
(๒) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๖ และ 
(๓) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหลงโทษหรือถูกเจาพนักงานเปรียบเทียบ

ปรับตั้งแตสองครั้งขึ้นไปสําหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ เวนแตจะ
พนโทษคร้ังสุดทายไมนอยกวาหกเดือนแลว 

(ก) ฝาฝนสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร 
(ข) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอื่น 
(ค) ในลักษณะกีดขวางการจราจร 
(ง) ใชความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด 
(จ) โดยประมาทหรือนาหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน 
(ฉ) โดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดรอนของผูอื่น 
 
มาตรา ๔๘๓๘   
 
มาตรา ๔๙๓๙ ผูขอใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๔) หรือ (๕) ตอง 

                                                 
๓๗

 มาตรา ๔๖ (๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๓๘

  มาตรา ๔๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ไดรับใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๑) มาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 
(๒) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๖ เวนแตตองมีอายุไม

ต่ํากวายี่สิบสองปบริบูรณ 
(๓) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๗ (๓) 
(๔) มีสัญชาติไทย 
(๕) รูจักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร 
(๖) ไมเปนผูมีโรคติดตอนารังเกียจตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๗) ไมเปนผูติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดใหโทษ 
(๘) ไมเคยเปนผูไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิด

ตามพระราชบัญญัตินี ้หรือความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการ
กอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดตอ
ชีวิต ความผิดตอรางกาย ความผิดตอเสรีภาพ ความผิดฐานลักทรัพยและวิ่งราวทรัพย ความผิด
ฐานกรรโชกรีดเอาทรัพย ชิงทรัพยและปลนทรัพย ความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานรับของโจร 
และความผิดฐานทําใหเสียทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให
โทษ ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ หรือโดยคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายใหจําคุก เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษมาแลวไมนอยกวา
สามป 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๔) หรอื (๕) 

เปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๙ (๘) แตพนโทษจําคุกมาแลวไมนอยกวา 
(๑) หกเดือนสําหรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาไมเกินสามเดือน 
(๒) หนึ่งปสําหรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาไมเกินสามเดือนแตคดีนั้นเกี่ยวดวย

การใชรถกระทําความผิด หรือ 
(๓) หนึ่งปหกเดือนสําหรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาเกินสามเดือน แตไมเกิน

สามป 
และไดยื่นคํารองตอนายทะเบียนโดยชี้แจงถึงเหตุผลที่ตนตองโทษพรอมกับ

แสดงหลักฐานวา ตนเปนบุคคลที่มีความประพฤติเรียบรอยควรไววางใจใหขับรถยนตสาธารณะได 
ใหนายทะเบียนดําเนินการสอบสวนคํารองดังกลาว ถาเห็นดวยกับคํารอง มิใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๔๙ (๘) มาใชบังคับ แตถาไมเห็นดวย ใหส่ังยกคํารองและแจงใหผูขอทราบ 

ผูขอมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตออธิบดีภายในสิบหาวันแตวันที่ไดรับคําสั่งจาก
นายทะเบียน 

                                                                                                                                            
๓๙

  มาตรา ๔๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําส่ังของอธิบดีใหเปนท่ีสุด 
 
มาตรา ๕๑  ผูขอใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๗) (๘) หรอื (๙) ตอง 
(๑) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๖ และ 
(๒) มีความรูความสามารถในการขับรถประเภทนั้น ๆ เปนอยางดี 
 
มาตรา ๕๑ ทวิ๔๐  ผูมีใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๒) (๔) (๕) และ (๖) 

มีสิทธิขอรบัใบอนญุาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๑๐) 
 
มาตรา ๕๒  ใหนายทะเบียนแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ 
มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ 

 
มาตรา ๕๓  ผูใดไดรับใบอนุญาตขับรถประเภทใดแลว หากปรากฏในภายหลัง

วาเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวสําหรับผูขอรับใบอนุญาตขับรถ
ประเภทนั้น ใหนายทะเบียนส่ังเพิกถอนใบอนุญาตขับรถนั้น 

 
มาตรา ๕๔  ผูใดไดรับใบอนุญาตขับรถแลว หากปรากฏวา 
(๑) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือ

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒) ไมปฏิบัติตามคําส่ังอันชอบดวยกฎหมายของเจาพนักงานจราจร หรอื

พนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก 
(๓) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดฐานขับรถหรือกระทําการใด ๆ 

อันนาจะเปนภัยตอประชาชน หรอื 
(๔) มีผูกลาวโทษวาทําลายความสงบสุขของประชาชนในถนนหรือทางหลวงโดย

ขูเข็ญ ดูหมิ่น รังแก หรือรบกวนคนขับรถดวยกันหรือผูโดยสาร 
นายทะเบียนมีอํานาจเรียกใบอนุญาตขับรถมายึดไวได แตหามมิใหยึดเกินหน่ึงป 
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๔) หรอื (๕) เปนผูตองหาใน

คดีอาญาประเภทที่ระบุไวในมาตรา ๔๙ (๘) ใหนายทะเบียนหรือผูตรวจการซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ยึดใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๔) หรอื (๕) ตั้งแตวันยื่นฟองตอศาลจนถึงเวลาท่ีมีคํา
พิพากษาถึงท่ีสุด และในระหวางเวลาดังกลาวหามมิใหนายทะเบียนตออายุใบอนุญาตขับรถ
ดังกลาว๔๑ 
                                                 

๔๐
 มาตรา ๕๑ ทว ิเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๔๑
 มาตรา๕๔ วรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการยึดใบอนุญาตขับรถดังกลาว ใหผูยึดบันทึกการยึดไวในใบอนุญาตขับรถ
ดวย 

 
มาตรา ๕๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับ

ใบอนุญาตขับรถยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวัน
ทราบเหตุนั้น และในกรณีที่ไดใบอนุญาตขับรถที่สูญหายคืน ใหสงใบแทนใบอนุญาตขับรถนั้นแก
นายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันไดคืน 

การขอใบแทนใบอนุญาตขับรถ และการออกใบแทนใบอนุญาตขับรถตามวรรค
หน่ึง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๕๖  ภายใตบังคับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๕๗ หามมิใหเจาของรถหรือ

คนขับรถยินยอมใหผูซ่ึงไมมีใบอนุญาตขับรถ หรือมีใบอนุญาตขับรถประเภทอื่นที่ใชแทนกันไมได 
เขาขับรถของตนหรือรถที่ตนเปนคนขับ 

 
มาตรา ๕๗   ผูใดฝกหัดขับรถยนต ตองมีผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตขับรถยนตมาแลว

ไมนอยกวาสามปควบคุมอยูดวย 
ในการฝกหัดขับรถ หามมิใหผูใดนอกจากผูฝกหัดและผูควบคุมอยูในรถ ถามี

การเสียหายเกิดข้ึน ผูควบคุมตองรับผิดทางแพง เวนแตจะพิสูจนไดวาผูฝกหัดฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามคําสอนในเวลาที่ขับอยูนั้น 

 
มาตรา ๕๗ ทวิ๔๒  ใหผูตรวจการมีอํานาจส่ังใหผูขับรถหยุดรถเพื่อทําการ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้กับมีอํานาจส่ังใหบุคคลใดปฏิบัติการเทาท่ีจําเปนเพื่อ
ประโยชนแกการตรวจสอบนัน้ได และเมื่อพบวาผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ จะวากลาวตักเตือนหรือสั่งเปนหนังสือใหผูนั้นไปรายงานตนตอนายทะเบียน
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีคําสั่งเพื่อดําเนินการเปรียบเทียบปรับก็ได เวนแตเปนกรณีที่ความผิด
ดังกลาวมีโทษจําคุก ใหผูตรวจการนําตัวผูนั้นสงพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจเพื่อดําเนินคดีตอไป 

ในการออกคําสั่งใหไปรายงานตนตอนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ผูตรวจการจะ
เรียกเก็บใบอนุญาตขับรถของผูนั้นไวเปนการชั่วคราวก็ได แตตองรีบนําใบอนุญาตขับรถที่เรียก
เก็บไวไปสงมอบแกนายทะเบียนภายในแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ออกคําสั่งและใหถือวาคําสั่งนั้น
เปนใบอนุญาตขับรถชั่วคราวภายในกําหนดเวลาที่ใหไปรายงานตนดังกลาว 

คําส่ังใหไปรายงานตนตอนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดี
กําหนด 

 

                                                 
๔๒

 มาตรา ๕๗ ทว ิเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๗ ตรี๔๓  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหผูตรวจการแสดง
บัตรประจําตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวผูตรวจการใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด ๔ 
บทกําหนดโทษ 
----------- 

 
มาตรา ๕๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงออกตามมาตรา ๕ (๒) 

(๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๔) (๑๕) หรอื (๑๖) ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๕๙๔๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง

หมื่นบาท 
 
มาตรา ๖๐๔๕  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๖ วรรคสองและวรรคสาม 

มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๑ 
มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๖ หรือมาตรา ๕๗ ตองระวางโทษปรับไม
เกินสองพันบาท 

 
มาตรา ๖๑๔๖ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๓๕/๓ วรรค

หน่ึง หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท 

 
มาตรา ๖๒  ผูใดรับจางบรรทุกคนโดยสารโดยใชรถยนตรับจางบรรทุกคน

โดยสารไมเกินเจ็ดคน หรือรถยนตรับจางระหวางจังหวัดในทองที่ที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 
๒๓ วรรคหนึ่ง โดยไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน หรือไมไดรับยกเวนตามมาตรา ๒๓ วรรค
สองหรือวรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
                                                 

๔๓
 มาตรา ๕๗ ตรี เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔๔
 มาตรา ๕๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๔๕
 มาตรา ๖๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๔๖
 มาตรา ๖๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๓  ผูใดรับจางบรรทุกคนโดยสารโดยใชรถยนตรับจางบรรทุกคน
โดยสารไมเกินเจ็ดคนหรือรถยนตรับจางระหวางจังหวัดในทองที่ที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 
๒๓ วรรคหนึ่ง เมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุหรือใบอนุญาตถูกเพิกถอน ตองระวางโทษปรับไมเกินสอง
พันบาท 

 
มาตรา ๖๔  ผูใดขับรถโดยไมไดรับใบอนุญาตขับรถ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

หน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๕  ผูใดขับรถเมื่อใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุหรือระหวางถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตขับรถหรือถูกยึดใบอนุญาตขับรถ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๖๖  ผูใดขับรถโดยไมแสดงใบอนุญาตขับรถ และสําเนาภาพถายใบคูมือ

จดทะเบยีนรถตามมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๖๖ ทวิ๔๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูตรวจการซึ่งสั่งตาม

มาตรา ๕๗ ทวิ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๖๗  ผูใด 
(๑) ใหผูอื่นใชใบอนุญาต หรือเครื่องหมายที่นายทะเบียนออกใหแกตน 
(๒) ใชเครื่องหมายที่นายทะเบียนออกใหสําหรับรถคันหนึ่งกับรถอีกคันหนึ่ง 
(๓) ใชเคร่ืองหมายท่ีนายทะเบียนออกใหแกผูอ่ืน 
(๔) เปล่ียนแปลงโดยวิธีใด ๆ หรือปดบังทั้งหมดหรือแตบางสวนซึ่งเครื่องหมาย

ที่นายทะเบียนออกใหประจํารถ หรอื 
(๕) ใชรถท่ีไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียมตามมาตรา ๙ หรือยกเวนไม

ตองเสียภาษีประจําปตามมาตรา ๓๐ หรือลดภาษีประจําปตามมาตรา ๓๑ ผิดไปจากวัตถุประสงค
ท่ีไดรับยกเวนหรือลด 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๖๗ ทวิ๔๘  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว

ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับผูตองหาได เมื่อผูตองหาไดชําระ
คาปรับตามจํานวนที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวา
คดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

                                                 
๔๗

 มาตรา ๖๖ ทว ิเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๘

 มาตรา ๖๗ ทว ิเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระคาปรับ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหดําเนินคดีเพื่อฟองรองตอไป 

 
บทเฉพาะกาล 
---------- 

 
มาตรา ๖๘  เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีประจาํป ในกรณีที่เปนรถที่จด

ทะเบียนแลว การเสียภาษีประจําปในปแรกภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหนาย
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงกําหนดระยะเวลาการเสียภาษีใหม โดยเฉล่ียจํานวนรถท่ีจะตองเสียภาษี
ออกไปเปนรายเดือนตามระยะเวลาและจํานวนที่นายทะเบียนเห็นสมควร และประกาศ ณ ท่ีทํา
การของนายทะเบียนใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งเดือน  ท้ังนี ้ใหนาย
ทะเบียนดําเนินการภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

การคิดภาษีเปนรายเดือนตามวรรคหนึ่ง ใหคิดเฉลี่ยจากอัตราภาษีประจําป
สําหรับรถชนิดนั้น 

 
มาตรา ๖๙  สําหรับรถและเครื่องอุปกรณของรถอันมิชอบดวยพระราชบัญญัตินี้

ที่มีอยูแลวในวันที่ประกาศพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา หรือที่จะนําเขามาใน
ราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับแตวันที่ประกาศพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา ให
รัฐมนตรีมีอํานาจผอนผันไดตามควรแกกรณ ีและถาจะอนุญาตใหใชตอไป ใหมีกําหนดเวลาไม
เกินสามป นับแตวันที่ประกาศพระราชบญัญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๗๐  บรรดากฎกระทรวง คําส่ัง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ

รถยนต พุทธศักราช ๒๔๗๓ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมกีฎกระทรวง คําส่ัง หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๗๑  ในทองท่ีใดท่ีไดมีการประกาศใหการประกอบการรับจางบรรทุกคน

โดยสารโดยใชรถยนตบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน ตองดําเนินการโดยบริษัทมหาชนจํากัด 
บริษัทจํากัดหรือสหกรณ และตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญตัิรถยนต 
พุทธศักราช ๒๔๗๓ รวมท้ังท่ีไดมีการขยายระยะเวลาตามประกาศดังกลาว ใหถือวาประกาศนั้น
เปนประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๓ และใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการในทองที่ดังกลาว
อยูแลวในวันที่พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ เปนผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ และตอง
ดําเนินการโดยบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจํากัดหรือสหกรณตอไป 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๒  บรรดาใบอนุญาตและใบอนุญาตขับรถยนตที่ออกตาม
พระราชบัญญัติรถยนต พุทธศักราช ๒๔๗๓ กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงมีผลใช
บังคับตอไปจนกวาจะสิ้นอายุใบอนุญาตหรือใบอนุญาตขับรถยนตนั้น 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ส. โหตระกิตย 
รองนายกรัฐมนตร ี

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
------------ 

 
(๑) คําขอ ฉบบัละ       ๕  บาท 
(๒) ใบคูมือจดทะเบียนรถ  ฉบบัละ   ๑๐๐  บาท 
(๓) แผนปายทะเบียนรถ แผนละ   ๑๐๐  บาท 
(๓/๑)๔๙ การขอใชหมายเลขทะเบียนรถ 

(ก)  การขอใชหมายเลขทะเบยีนท่ีออกให 
สําหรับรถคันหนึ่งมาใชกับรถอีก 
คันหนึ่ง คร้ังละ ๑,๐๐๐ บาท 

(ข)  การขอใชหมายเลขทะเบยีนซ่ึง 
ยังไมเคยออกใหสําหรับรถคันใด 
มาใชกับรถที่จดทะเบียนแลว คร้ังละ ๑,๐๐๐ บาท 

(ค)  การขอใชหมายเลขทะเบยีน 
ที่ตองเสียคาธรรมเนียมพิเศษที่ไดจากการประมูล 
ตามมาตรา ๑๐/๑ กับกรณีตาม (ก) 
หรอื (ข) คร้ังละ ๓,๐๐๐ บาท 

(๔) การขอคนทะเบียนรถหรือขอแกไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถและใบ
คูมือจดทะเบียนรถ 

(ก) รถจักรยานยนต คร้ังละ          ๑๐  บาท 
(ข) รถอื่นนอกจาก (ก) คร้ังละ          ๕๐  บาท 
(๕) การโอนทะเบียนรถ  คร้ังละ        ๑๐๐  บาท 
(๖) การยายรถ 
(ก) รถยนต คร้ังละ         ๕๐  บาท 
(ข) รถอื่นนอกจาก (ก) คร้ังละ         ๒๐  บาท 
(๗) การตรวจสภาพรถ 
(ก) รถจักรยานยนต  คันละ           ๑๐  บาท 
(ข) รถอื่นนอกจาก (ก) คันละ           ๕๐  บาท 
(๘) ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ฉบบัละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๙) ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๗ ฉบบัละ   ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๐) เครื่องหมายพิเศษตามมาตรา ๒๗ อันละ        ๑๐๐  บาท 
(๑๑) สมุดคูมือประจํารถตามมาตรา ๒๗ เลมละ       ๑๐๐  บาท 

                                                 
๔๙

 ๓/๑ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๒) ใบอนุญาตรถยนตตามอนุสัญญาวาดวยการจราจรทางถนน ทําณ นครเจนี
วา ค.ศ. ๑๙๔๙ ซึ่งประเทศไทยไดภาคยานุวัติเม่ือวันท่ี ๑๕สิงหาคม ๒๕๐๕  

ฉบบัละ  ๑,๐๐๐  บาท 
(๑๓) ใบอนุญาตขับรถยนตตามอนุสัญญาวาดวยการจราจรทางถนน ทํา ณ นคร

เจนีวา ค.ศ. ๑๙๔๙ ซึ่งประเทศไทยไดภาคยานุวัติเมื่อวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๐๕ 
ฉบบัละ   ๕๐๐  บาท 

(๑๔)๕๐ ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 
ตามมาตรา ๔๓ (๑) ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 

(๑๕)๕๑ ใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคล ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๖)๕๒ ใบอนุญาตขับรถยนตสามลอสวนบุคคล ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 
(๑๗)๕๓ ใบอนุญาตขับรถยนตสาธารณะ ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๘)๕๔ ใบอนุญาตขับรถสามลอสาธารณะ ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 
(๑๙)๕๕ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 
(๒๐)๕๖ ใบอนุญาตขับรถบดถนน ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 
(๒๑)๕๗ ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 
(๒๒)๕๘ ใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๙) ฉบบัละ ๕๐๐ บาท 
(๒๓)๕๙  
(๒๔)๖๐  
(๒๕)๖๑  
(๒๖)๖๒  

                                                 
๕๐

 (๑๔) แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๑

 (๑๕) แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๒

 (๑๖) แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๓

 (๑๗) แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๔

 (๑๘) แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๕

 (๑๙) แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๖

 (๒๐) แกไขโดยพระราชบัญญติัรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๗

 (๒๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๘

 (๒๒) แกไขโดยพระราชบัญญติัรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๙

 (๒๓) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๐

 (๒๔) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๑

 (๒๕) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๒

 (๒๖) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒๗)๖๓  
(๒๘) การแกไขรายการในใบอนุญาตขับรถ คร้ังละ      ๕๐  บาท 
(๒๙) หนังสืออนุญาตตามมาตรา ๑๗ วรรคสองหรือมาตรา ๑๘  

ฉบบัละ     ๕๐  บาท 
(๓๐) ใบแทนใบคูมือจดทะเบียนรถ ฉบบัละ     ๕๐  บาท 
(๓๑) ใบแทนใบอนุญาต ครึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมใบอนุญาต แตไมเกิน 

ฉบบัละ   ๑๐๐  บาท 
(๓๒) ใบแทนเครื่องหมายการเสียภาษีประจําป ฉบบัละ     ๒๐  บาท 
(๓๓) ใบแทนหนังสืออนุญาต ฉบบัละ     ๒๕  บาท 
(๓๔) คาธรรมเนียมอื่น  คร้ังละ      ๒๐  บาท 
(๓๕) การรับรองสําเนาเอกสาร แผนละ      ๒๐  บาท 
 (๓๖)๖๔ การตออายุใบอนุญาตขับรถ ครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับ

ใบอนุญาตขับรถแตละฉบับ 

                                                 
๖๓

 (๒๗) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๔

 (๓๖) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราภาษีประจําป 
------------ 

 
(๑)๖๕ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคนใหเก็บภาษีตามความจุของกระบอก

สูบรวมกันของเครื่องยนตของรถยนตแตละคัน ในอัตราดังตอไปนี้ 
(ก) ๖๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตรแรก 
ลูกบาศกเซนติเมตรละ  ๐.๕๐ บาท 
(ข) สวนท่ีเกิน ๖๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตรแตไมเกิน  
๑,๘๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร 
ลูกบาศกเซนติเมตรละ  ๑.๕๐ บาท 
(ค) สวนท่ีเกิน ๑,๘๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร 
ลูกบาศกเซนติเมตรละ  ๔.๐๐ บาท 
รถยนตตาม (๑) ที่นิติบุคคลเปนเจาของ และมิไดใหบุคคลธรรมดาเชาซื้อในการ

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการใหเชาซื้อของนิติบุคคลนั้น ใหเก็บภาษีในอัตราสองเทา 
(๒) รถยนตนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน ใหเก็บภาษีตามน้ําหนักในอัตราดังตอไปนี้ 
(ก) น้ําหนักไมเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม คันละ   ๑๕๐ บาท 
(ข) น้ําหนักตั้งแต ๕๐๑ - ๗๕๐ กิโลกรัม คันละ   ๓๐๐ บาท 
(ค) น้ําหนักตั้งแต ๗๕๑ - ๑,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ   ๔๕๐ บาท 
(ง) น้ําหนักตั้งแต ๑,๐๐๑ - ๑,๒๕๐ กิโลกรัม  คันละ   ๘๐๐ บาท 
(จ) น้ําหนักตั้งแต ๑,๒๕๑ - ๑,๕๐๐ กิโลกรัม คันละ ๑,๐๐๐ บาท 
(ฉ) น้ําหนักตั้งแต ๑,๕๐๑ - ๑,๗๕๐ กิโลกรัม คันละ ๑,๓๐๐ บาท 
(ช) น้ําหนักตั้งแต ๑,๗๕๑ - ๒,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๑,๖๐๐ บาท 
(ซ) น้ําหนักตั้งแต ๒,๐๐๑ - ๒,๕๐๐ กิโลกรัม คันละ ๑,๙๐๐ บาท 
(ฌ) น้ําหนักตั้งแต ๒,๕๐๑ - ๓,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๒,๒๐๐ บาท 
(ญ) น้ําหนักตั้งแต ๓,๐๐๑ - ๓,๕๐๐ กิโลกรัม คันละ ๒,๔๐๐ บาท 
(ฎ) น้ําหนักตั้งแต ๓,๕๐๑ - ๔,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๒,๖๐๐ บาท 
(ฏ) น้ําหนักตั้งแต ๔,๐๐๑ - ๔,๕๐๐ กิโลกรัม  คันละ ๒,๘๐๐ บาท 
(ฐ) น้ําหนักตั้งแต ๔,๕๐๑ - ๕,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๓,๐๐๐ บาท 
(ฑ) น้ําหนักตั้งแต ๕,๐๐๑ - ๖,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๓,๒๐๐ บาท 
(ฒ) น้ําหนักตั้งแต ๖,๐๐๑ - ๗,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๓,๔๐๐ บาท 
(ณ) น้ําหนักตั้งแต ๗,๐๐๑  กิโลกรัมขึ้นไป คันละ ๓,๖๐๐ บาท 
(๓) รถจักรยานยนต   คันละ   ๑๐๐ บาท 
(๔) รถพวงของรถจักรยานยนต   คันละ   ๕๐ บาท 

                                                 
๖๕

 อัตราภาษีประจําป (๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) รถพวงนอกจาก (๔)  คันละ   ๑๐๐ บาท 
(๖) รถบดถนน  คันละ   ๒๐๐ บาท 
(๗) รถแทรกเตอรที่ใชในการเกษตร   คันละ    ๕๐ บาท 
(๘) รถยนตรับจางระหวางจังหวัด รถยนตบริการ ใหเก็บภาษีตามน้ําหนักใน

อัตราดังตอไปนี้ 
(ก) น้ําหนักไมเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม  คันละ   ๔๕๐ บาท 
(ข) น้ําหนักตั้งแต ๕๐๑ - ๗๕๐ กิโลกรัม  คันละ   ๗๕๐ บาท 
(ค) น้ําหนักตั้งแต ๗๕๑ - ๑,๐๐๐ กิโลกรัม   คันละ ๑,๐๕๐ บาท 
(ง) น้ําหนักตั้งแต ๑,๐๐๑ - ๑,๒๕๐ กิโลกรัม  คันละ ๑,๓๕๐ บาท 
(จ) น้ําหนักตั้งแต ๑,๒๕๑ - ๑,๕๐๐ กิโลกรัม  คันละ ๑,๖๕๐ บาท 
(ฉ) น้ําหนักตั้งแต ๑,๕๐๑ - ๑,๗๕๐ กิโลกรัม  คันละ ๒,๑๐๐ บาท 
(ช) น้ําหนักตั้งแต ๑,๗๕๑ - ๒,๐๐๐ กิโลกรัม  คันละ ๒,๕๕๐ บาท 
(ซ) น้ําหนักตั้งแต ๒,๐๐๑ - ๒,๕๐๐ กิโลกรัม   คันละ ๓,๐๐๐ บาท 
(ฌ) น้ําหนักตั้งแต ๒,๕๐๑ - ๓,๐๐๐ กิโลกรัม  คันละ ๓,๔๕๐ บาท 
(ญ) น้ําหนักตั้งแต ๓,๐๐๑ - ๓,๕๐๐ กิโลกรัม  คันละ ๓,๙๐๐ บาท 
(ฎ) น้ําหนักตั้งแต ๓,๕๐๑ - ๔,๐๐๐ กิโลกรัม  คันละ ๔,๓๕๐ บาท 
(ฏ) น้ําหนักตั้งแต ๔,๐๐๑ - ๔,๕๐๐ กิโลกรัม  คันละ ๔,๘๐๐ บาท 
(ฐ) น้ําหนักตั้งแต ๔,๕๐๑ - ๕,๐๐๐ กิโลกรัม   คันละ ๕,๒๕๐ บาท 
(ฑ) น้ําหนักตั้งแต ๕,๐๐๑ - ๖,๐๐๐ กิโลกรัม   คันละ ๕,๗๐๐ บาท 
(ฒ) น้ําหนักตั้งแต ๖,๐๐๑ - ๗,๐๐๐ กิโลกรัม   คันละ ๖,๑๕๐ บาท 
(ณ) น้ําหนักตั้งแต ๗,๐๐๑ กิโลกรัมข้ึนไป  คันละ ๖,๖๐๐ บาท 
(๙) รถยนตรับจาง ใหเก็บภาษีตามน้ําหนักในอัตราดังตอไปนี้ 
(ก) น้ําหนักไมเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม  คันละ   ๑๘๕ บาท 
(ข) น้ําหนักตั้งแต ๕๐๑ - ๗๕๐ กิโลกรัม   คันละ   ๓๑๐ บาท 
(ค) น้ําหนักตั้งแต ๗๕๑ - ๑,๐๐๐ กิโลกรัม   คันละ   ๔๕๐ บาท 
(ง) น้ําหนักตั้งแต ๑,๐๐๑ - ๑,๒๕๐ กิโลกรัม  คันละ   ๕๖๐ บาท 
(จ) น้ําหนักตั้งแต ๑,๒๕๑ - ๑,๕๐๐ กิโลกรัม  คันละ   ๖๘๕ บาท 
(ฉ) น้ําหนักตั้งแต ๑,๕๐๑ - ๑,๗๕๐ กิโลกรัม  คันละ   ๘๗๕ บาท 
(ช) น้ําหนักตั้งแต ๑,๗๕๑ - ๒,๐๐๐ กิโลกรัม  คันละ ๑,๐๖๐ บาท 
(ซ) น้ําหนักตั้งแต ๒,๐๐๑ - ๒,๕๐๐ กิโลกรัม  คันละ ๑,๒๕๐ บาท 
(ฌ) น้ําหนักตั้งแต ๒,๕๐๑ - ๓,๐๐๐ กิโลกรัม  คันละ ๑,๔๓๕ บาท 
(ญ) น้ําหนักตั้งแต ๓,๐๐๑ - ๓,๕๐๐ กิโลกรัม  คันละ ๑,๖๒๕ บาท 
(ฎ) น้ําหนักตั้งแต ๓,๕๐๑ - ๔,๐๐๐ กิโลกรัม   คันละ ๑,๘๑๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ฏ) น้ําหนักตั้งแต ๔,๐๐๑ - ๔,๕๐๐ กิโลกรัม  คันละ ๒,๐๐๐ บาท 
(ฐ) น้ําหนักตั้งแต ๔,๕๐๑ - ๕,๐๐๐ กิโลกรัม  คันละ ๒,๑๘๕ บาท 
(ฑ) น้ําหนักตั้งแต ๕,๐๐๑ - ๖,๐๐๐ กิโลกรัม   คันละ ๒,๓๗๕ บาท 
(ฒ) น้ําหนักตั้งแต ๖,๐๐๑ - ๗,๐๐๐ กิโลกรัม  คันละ ๒,๕๖๐ บาท 
(ณ) น้ําหนักตั้งแต ๗,๐๐๑ กิโลกรัมข้ึนไป   คันละ ๒,๗๕๐ บาท 
(๑๐) รถยนตบรรทุกสวนบุคคลหรือรถยนตสําหรับลากจูงซึ่งมิไดใชในการ

ประกอบการขนสงสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกหรือรถแทรกเตอรท่ีมิไดใชใน
การเกษตร ใหเก็บภาษีตามน้ําหนักในอัตราดังตอไปนี ้

(ก) น้ําหนักไมเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม   คันละ   ๓๐๐ บาท 
(ข) น้ําหนักตั้งแต ๕๐๑ - ๗๕๐ กิโลกรัม   คันละ   ๔๕๐ บาท 
(ค) น้ําหนักตั้งแต ๗๕๑ - ๑,๐๐๐ กิโลกรัม  คันละ   ๖๐๐ บาท 
(ง) น้ําหนักตั้งแต ๑,๐๐๑ - ๑,๒๕๐ กิโลกรัม  คันละ   ๗๕๐ บาท 
(จ) น้ําหนักตั้งแต ๑,๒๕๑ - ๑,๕๐๐ กิโลกรัม  คันละ   ๙๐๐ บาท 
(ฉ) น้ําหนักตั้งแต ๑,๕๐๑ - ๑,๗๕๐ กิโลกรัม  คันละ ๑,๐๕๐ บาท 
(ช) น้ําหนักตั้งแต ๑,๗๕๑ - ๒,๐๐๐ กิโลกรัม  คันละ ๑,๓๕๐ บาท 
(ซ) น้ําหนักตั้งแต ๒,๐๐๑ - ๒,๕๐๐ กิโลกรัม  คันละ ๑,๖๕๐ บาท 
(ฌ) น้ําหนักตั้งแต ๒,๕๐๑ - ๓,๐๐๐ กิโลกรัม  คันละ ๑,๙๕๐ บาท 
(ญ) น้ําหนักตั้งแต ๓,๐๐๑ - ๓,๕๐๐ กิโลกรัม   คันละ ๒,๒๕๐ บาท 
(ฎ) น้ําหนักตั้งแต ๓,๕๐๑ - ๔,๐๐๐ กิโลกรัม  คันละ ๒,๕๕๐ บาท 
(ฏ) น้ําหนักตั้งแต ๔,๐๐๑ - ๔,๕๐๐ กิโลกรัม  คันละ ๒,๘๕๐ บาท 
(ฐ) น้ําหนักตั้งแต ๔,๕๐๑ - ๕,๐๐๐ กิโลกรัม   คันละ ๓,๑๕๐ บาท 
(ฑ) น้ําหนักตั้งแต ๕,๐๐๑ - ๖,๐๐๐ กิโลกรัม   คันละ ๓,๔๕๐ บาท 
(ฒ) น้ําหนักตั้งแต ๖,๐๐๑ - ๗,๐๐๐ กิโลกรัม  คันละ ๓,๗๕๐ บาท 
(ณ) น้ําหนักตั้งแต ๗,๐๐๑ กิโลกรัมข้ึนไป   คันละ ๔,๐๕๐ บาท 
(๑๑)๖๖ รถที่ขับเคลื่อนดวยกําลังไฟฟาหรือพลังงานประเภทอื่นที่มิใชเครื่องยนต

แบบสันดาปภายใน หรือรถที่ขับเคลื่อนดวยพลังงานตามประเภทที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหเก็บ
ภาษีในอัตราดังตอไปนี้ 

(ก)  รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน ใหเก็บภาษีตามน้ําหนักของรถในอัตรา
ตาม (๒) 

(ข)  รถอื่นนอกจาก (ก) ใหเก็บภาษีในอัตรากึ่งหนึ่งของรถตาม (๒) (๓) (๖) 
(๗) (๘) (๙) หรอื (๑๐) แลวแตกรณี 

                                                 
๖๖

 อัตราภาษีประจําป (๑๑) เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการคํานวณน้ําหนัก ใหรวมน้ําหนักของรถและเครื่องอุปกรณที่ติดกับตัวรถ
ตามปกติแตไมรวมน้ําหนักน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ํา และเครื่องมือประจํารถ ถามีเศษของ
กิโลกรัมใหปดท้ิง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวย
รถยนตไดประกาศใชบังคับมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๗๓ นับเปนเวลาเกือบหาสิบปแลว และใน
ระหวางระยะเวลาดังกลาวมีการแกไขเพิ่มเติมมาแลวประมาณยี่สิบครั้ง  อยางไรก็ดียังมีบทบัญญัติ
อีกหลายมาตราที่ใชอยูไมเหมาะสมกับกาลสมัยและสภาพการณของบานเมือง สมควรปรับปรุง
เสียใหมใหเหมาะสมและรัดกุมย่ิงข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
ภคิน/ีแกไข 
๑/๒/๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔๖๗ 
 

มาตรา ๕  อัตราภาษีประจําปของรถยนตตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับแกรถยนตที่ไดเสียภาษีในป พ.ศ. 
๒๕๒๔ ไวแลว และรถยนตที่คางชําระภาษีประจําปกอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 

มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากหลักเกณฑและอัตรา
การเก็บภาษีรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคนยังไมเหมาะสม สมควรเปล่ียนหลักเกณฑและ
อัตราภาษีรถยนตดังกลาวเพื่อกอใหเกิดการใชน้ํามันโดยประหยัดตามสภาวะของการขาดแคลน
น้ํามันในปจจุบัน  นอกจากนัน้ สมควรเพิ่มอัตราภาษีรถยนตดังกลาวสําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคล
ไมเกินเจ็ดคนที่นิติบุคคลบางประเภทเปนเจาของ เพราะภาษีรถยนตยอมถือเปนรายจายในการ
คํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินไดของนิติบุคคลดังกลาวอยูแลว  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้
 

ภคิน/ีแกไข 
๑/๒/๒๕๔๕ 
A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕๖๘ 
 
                                                 

๖๗
 รก.๒๕๒๔/๑๓๙/๔พ/๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๔ 

๖๘
 รก.๒๕๒๕/๑๗/๑พ/๕ กุมภาพันธ ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากปรากฏวา
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติให “ผูใด” (อันหมายถึงเจาของกรรมสิทธ์ิรถยนต) 
จะไปขอจดทะเบียนรถใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนแหงทองที่ที่ตนมีภูมิลําเนา....นั้น ยังไม
สอดคลองกับสภาพการณและความตองการของประชาชนในปจจุบัน เพราะประชาชนสวนใหญได
ซ้ือรถยนตในระบบ “เชาซื้อ” การขอจดทะเบียนรถจึงตกเปนหนาที่ของผูขายคือบริษัทรถยนต 
ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในท่ีตาง ๆ การตอทะเบียนก็ด ีการตรวจสภาพรถยนตก็ด ีจะตองกระทําที่นาย
ทะเบียนในทองที่นั้นเม่ือประชาชนซื้อรถไปใชในทองถิ่นอื่น การกระทําตามพระราชบญัญัติ
รถยนต นี้จึงเปนการสรางความเดือดรอนใหแกประชาชนเปนอยางมาก และเม่ือมีการกระทํา
ความผิดเกิดข้ึนก็ยากแกการติดตามผูกระทําความผิดเพราะเจาของรถและผูครอบครองมิใช
บุคคลคนเดียวกัน  จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี ้
 

ภคิน/ีแกไข 
๑/๒/๒๕๔๕ 
A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗๖๙ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติหามมิใหผูใดใชรถ เวนแตรถนั้นเปนรถที่จด
ทะเบียนและเสียภาษีประจําปสําหรับรถนั้นครบถวนถูกตองแลว หากผูใดฝาฝนมาตรา ๖ วรรค
หน่ึง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาทตามมาตรา ๕๙ โดยมิไดแยกประเภทความผิดกรณีการ
ใชรถที่จดทะเบียนแลว แตยังมิไดเสียภาษีประจําปสําหรับรถนั้นใหครบถวนถูกตองภายในเวลาที่
กําหนด ทําใหผูใชรถในกรณีท่ียังมิไดเสียภาษีประจําปตองไดรับโทษในอัตราเดียวกันกับกรณีการ
ใชรถท่ียังมิไดจดทะเบียนตามมาตรา ๕๙ ซึ่งเปนความผิดที่เปรียบเทียบไมได สมควรกาํหนดแยก
ประเภทความผิดเกี่ยวกับการใชรถที่จดทะเบียนแลวแตยังมิไดเสียภาษีประจําป ออกจากความผิด
เก่ียวกับการใชรถท่ียังมิไดจดทะเบียน โดยใหมีอัตราโทษแตกตางกันและมีอัตราโทษเหมาะสมแก
กรณีดวย โดยกําหนดโทษสําหรับความผิดกรณีการใชรถท่ีจดทะเบียนแลวแตยังมิไดเสียภาษี
ประจําป เปนความผิดที่เปรียบเทียบได  นอกจากนั้น เนื่องจากไดมีการกําหนดใหรถใชงาน
เกษตรกรรมเปน “รถ” ตามกฎหมายวาดวยรถยนตซึ่งจะตองมีการจดทะเบียนและผานการ
ตรวจสอบสภาพรถ และเพื่อเปนการสงเสริมเกษตรกรรมของประเทศ สมควรกาํหนดใหรถ
ดังกลาวไดรับยกเวนคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยรถยนต และโดยท่ีสมควรกําหนดใหเงินท่ี
เปนคาธรรมเนียมแผนปายทะเบียนรถไดนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตแผนปาย

                                                 
๖๙

 รก.๒๕๒๗/๑๑๒/๕พ/๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สําหรับยานพาหนะตอไป โดยไมตองจัดสรรใหแกราชการสวนทองถิ่นจึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้
 

ภคิน/ีแกไข 
๒๒/๑/๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๘๗๐ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ ดวยปรากฏวาการใชรถยนต
สวนบุคคลที่จดทะเบียนเปนรถยนตนั่งสวนบุคคล หรือรถยนตบรรทุกสวนบุคคล จะใชเปน
รถยนตบรรทุกสวนบุคคล หรือรถยนตนั่งสวนบุคคล ซึ่งผิดไปจากประเภทจดทะเบียนไวไมได 
เปนเหตุใหประชาชนที่สามารถมีรถไดเพียงคันเดียวไดรับความเดือดรอนโดยไมมีเหตุอันสมควร  
จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้
 

ภคิน/ีแกไข 
๑/๒/๒๕๔๕ 
A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘๗๑ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากพระราชบญัญัติ
รถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและการออกใบอนุญาตใหแกผูขับขี่
รถจักรยานยนตไว โดยกําหนดใหผูท่ีจะมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตไดจะตองมีอายุไมต่ํากวา
สิบแปดปบริบูรณ แตในความเปนจริงแลวปรากฏวาเด็กท่ีมีอายุไมต่ํากวาสิบหาปและมีภูมิลําเนา
อยูตางจังหวัดน้ัน สวนมากมีรถจักรยานยนตใชเปนพาหนะทั้งสิ้น เพราะมีความจําเปนที่จะตองใช
รถจักรยานยนตขับขี่ไปโรงเรียนหรือใชในกิจการดานอื่น ๆ เนื่องจากสถานศึกษาอยูหางไกลจาก
บานมาก ซึ่งการกระทําดังกลาวถือวาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ดังน้ันเพ่ือใหเด็กท่ีมีอายุไมตํ่า
กวาสิบหาปมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตไดโดยไมผิดกฎหมาย จึงสมควรแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติดังกลาวเสีย และเนื่องจากในปจจุบันกฎหมายบัญญัติใหบุคคลที่มีอายุสิบหาปบริบูรณ
ตองไปทําบัตรประจําตัวประชาชนทุกคน ดังนั้นจึงสมควรอนุญาตใหผูที่มีอายุไมต่ํากวาสิบหาปมี
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตไดเชนเดียวกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึน้ 
                                                 

๗๐
 รก.๒๕๒๘/๙๕/๑พ/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๘ 

๗๑รก.๒๕๒๘/๑๕๔/๑พ/๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๘  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภคิน/ีแกไข 
๑/๒/๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙๗๒ 
 

มาตรา ๕  อัตราภาษีตามท่ีกําหนดในมาตรา ๒๙ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
รถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ไมใชบังคับแกรถยนตที่ไดจด
ทะเบียนและเสียภาษีประจําปไวแลว และรถยนตที่คางชําระภาษีประจําป กอนวันที่พระราช
กําหนดนี้ใชบังคับ ท้ังน้ี สําหรับภาษีประจําปที่เสียไวแลวหรือที่คางชําระนั้น 

 
มาตรา ๖  รถยนตที่ไดจดทะเบียนและเสียภาษีประจําปไวแลวในวันที่พระราช

กําหนดนี้ใชบังคับ หากเปนรถยนตตามมาตรา ๒๙ (๓) หรือเจาของรถไดเปลี่ยนแปลงใหเปน
รถยนตตามมาตรา ๒๙ (๓) อยูแลวกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ และไดแจงการ
เปลี่ยนแปลงไวแลวหรือไดแจงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวตามมาตรา ๑๔ ตอนายทะเบียนภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ ใหเสียภาษีรถประจําปสําหรับปตอไปดังตอไปนี้ 

(๑) ปที่หนึ่ง ใหเสียในอัตราสองเทาของอัตราตามที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษี
ทายพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) ปท่ีสอง ใหเสียในอัตราสามเทาของอัตราตามที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษี
ทายพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๓) ปตอไป ใหเสียในอัตราสี่เทาของอัตราตามที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษีทาย
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ผูซึ่งไดแจงการเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่ง ไมตองรับโทษสําหรับการไมปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๔ 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกําหนดนี ้

 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี ้คือ โดยท่ีในปจจุบันมีรถยนต
จํานวนมากใชหรือเปลี่ยนไปใชน้ํามันดีเซลหรือกาซเปนเชื้อเพลิง ทําใหเกิดความจําเปนในการส่ัง
น้ํามันดีเซลหรือกาซเขามาในราชอาณาจักร ดังน้ัน เพื่อปองกันมิใหมีการเพิ่มจํานวนรถที่ใชน้ํามัน
ดีเซลหรือกาซเปนเชื้อเพลิง และเพื่อเปนการประหยัดเงินตราตางประเทศในการนําเขาน้ํามัน
เชื้อเพลิงดังกลาว สมควรแกไขพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่

                                                 
๗๒

 รก.๒๕๒๙/๑๕/๒๗พ/๓๑ มกราคม ๒๕๒๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มีความจําเปนเรงดวนในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเปนตองตรา
พระราชกําหนดนี ้
 

ภคิน/ีแกไข 
๑/๒/๒๕๔๕ 
A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติขนสงทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐๗๓ 
 

มาตรา ๑๒  ใหโอนอํานาจหนาท่ีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับ
การรักษาการตามพระราชบญัญัติรถยนต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ ไปเปนของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม 

 
มาตรา ๑๓  บรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งใด ๆ 

ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต พุทธศักราช ๒๔๗๓ และพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่ี
ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๔  คําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไวตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 

๒๕๒๒ และยังอยูในระหวางการพิจารณา ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติรถยนต 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๕  บรรดาใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต พุทธศักราช 

๒๔๗๓ และพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหถือวาเปนใบอนุญาตที่ออกตาม
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๖  บรรดาแผนปายทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษีประจําป

สําหรับรถที่ออกใหแกรถที่ไดจดทะเบียนและเสียภาษีประจําปครบถวนและถูกตองตาม
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนแผนปาย
ทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษีประจําปสําหรับรถนั้น ตามพระราชบัญญัตริถยนต พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

 

                                                 
๗๓

 รก.๒๕๓๐/๑๓๙/๕พ/๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี ้
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากไดมีการโอนอํานาจ
หนาที่และกิจการบริหารบางสวนของกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยรถยนตและกฎหมายวาดวยลอเลื่อน ไปเปนของกรมการขนสงทางบก 
กระทรวงคมนาคมในการนี้สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ให
สอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีและกิจการบริหารดังกลาว และแกไขใหอธิบดีกรมการขนสง
ทางบกหรือผูซึ่งอธิบดีกรมการขนสงทางบกมอบหมาย มีอํานาจเปรียบเทียบปรับในความผิดท่ีมี
โทษปรับสถานเดียวได เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน นอกจากนี ้สมควรแกไขใหสถาน
ตรวจสภาพท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกซึ่งเปนของเอกชนมีสวนในการ
ตรวจสภาพรถตามกฎหมายวาดวยรถยนตดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 

ภคิน/ีแกไข 
๑/๒/๒๕๔๕ 
A+B(C) 
 

พระราชบัญญัติขนสงทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐๗๔ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่ประเทศไทยไดทําความ
ตกลงกับประเทศในสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตวาดวยการยอมรับใบอนุญาต
ขับรถภายในประเทศซึ่งกันและกัน และโดยที่ประเทศไทยอาจทําความตกลงในทํานองเดียวกันกับ
ประเทศอื่น ๆ ดวย ซึ่งความตกลงดังกลาวจะมีผลใหผูมีใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยพนักงาน
เจาหนาที่หรือสมาคมยานยนตที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศในสมาคมประชาชาติแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือจากรัฐบาลของประเทศที่ประเทศไทยมีความตกลงดวย สามารถใช
ใบอนุญาตขับรถนั้นขับรถในประเทศไทยได  ท้ังน้ี เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามพันธกรณีที่
ประเทศไทยมีอยูกับตางประเทศตามความตกลงดังกลาว นอกจากนี ้เห็นสมควรกําหนดให
ใบอนุญาตขับรถระหวางประเทศสําหรับรถยนตสวนบุคคลและรถจักรยานยนต ที่ออกตาม
อนุสัญญาวาดวยการจราจรทางถนนทํา ณ นครเจนีวา ค.ศ. ๑๙๔๙ ซึ่งประเทศไทยไดภาคยานุวัติ
เม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๐๕ เปนใบอนุญาตขับรถชนิดหนึ่งตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 
๒๕๒๒  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
 

                                                 
๗๔

 รก.๒๕๓๐/๒๗๐/๔๙พ/๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภคิน/ีแกไข 
๑/๒/๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
พระราชบัญญัติขนสงทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๗๗๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากผูไดรับอนุญาตเปนผู
ขับรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก ไมอาจใชใบอนุญาตนั้นขับรถที่จด
ทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนตได ท้ัง ๆ ท่ีโดยขอเท็จจรงิแลว ผูซ่ึงมีความสามารถขับรถ
ขนาดใหญยอมสามารถขับรถที่มีขนาดเล็กกวาได สมควรกําหนดใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถ
ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก ขับรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนตในบาง
ประเภทได จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้
 

ภคิน/ีแกไข 
๑/๒/๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
พระราชบัญญัติขนสงทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒๗๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่กฎหมายวาดวยรถยนต
ในปจจุบันไดกําหนดบทนิยามคําวา “รถยนตสวนบุคคล” ไวไมชัดเจนและไมสอดคลองกับ
หลักการเกี่ยวกับการใชบังคับกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก นอกจากนั้น ยังมิไดกําหนดใหมี
ผูตรวจการเพื่อทําหนาที่เปนผูตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับรถยนตใหเปนไปตามกฎหมาย
โดยเฉพาะ ดังน้ัน เพื่อใหบทนิยามคําวา “รถยนตสวนบุคคล” ตามกฎหมายวาดวยรถยนตมี
ความหมายชัดเจนโดยไมมีความหมายครอบคลุมถึงรถยนตน่ังสวนบุคคลเกินเจ็ดคนแตไมเกินสิบ
สองคนและรถยนตบรรทุกสวนบุคคลที่มีน้ําหนักรถไมเกินหนึ่งพันหกรอยกิโลกรัมซึ่งใช
ประกอบการขนสงเพื่อสินจางที่อยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และเพ่ือให
การตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับรถยนตเปนไปตามกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับแนวทางการตรวจสอบการขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก สมควรแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ในสวนท่ีเก่ียวกับเร่ืองดังกลาว  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้
 
                                                 

๗๕
 รก.๒๕๓๗/๖๔ก/๑๘/๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ 

๗๖
 รก.๒๕๔๒/๒๐ก/๑๘/๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภคิน/ีแกไข 
๑/๒/๒๕๔๕ 
A+B(C) 

 
พระราชบัญญัติขนสงทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๔๗๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากในปจจุบันมีผูนํารถที่
ขับเคลื่อนดวยกําลังไฟฟามาใชและในอนาคตมีแนวโนมวาอาจจะมีการนํารถที่ขับเคลื่อนดวย
พลังงานอื่นมาใชภายในประเทศดวย แตโดยที่พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ มิไดกําหนด
อัตราภาษีประจําปสําหรับรถลักษณะดังกลาวไว สมควรกําหนดอัตราภาษีประจําปสําหรับรถ
ลักษณะดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
พรพิมล/แกไข 
๑๓/๓/๔๕ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๘ 
 

มาตรา ๓  ใหเปลี่ยนชื่อพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนพระราชบัญัติ
รถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ใหแกไขคําวา “รถยนตร” “รถจักรยานยนตร” และ “เครื่องยนตร” ใน
พระราชบัญญัติรถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติมเปนคําวา “รถยนต” 
“รถจักรยานยนต” และ “เคร่ืองยนต”    ทุกแหง 

 
มาตรา ๑๕  รถที่คางชําระภาษีประจําปอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับให

ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ใหนายทะเบียนประกาศหมายเลขทะเบียนพรอมทั้งจํานวนภาษีคางชําระไว 

ณ ที่ทําการนายทะเบียนและในสถานที่ที่อธิบดีประกาศกาํหนดภายในหกสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

                                                 
๗๗

 รก.๒๕๔๔/๑๑๒ก/๒๔/๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ 

๗๘
  รก.๒๕๔๖/๔๘ก/-/๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ใหเจาของรถทําความตกลงกับนายทะเบียนในการชําระภาษีคางชําระภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ีนายทะเบียนไดมีประกาศตาม (๑) โดยใหไดรับยกเวนเงินเพิ่ม 
หากมีภาษีคางชําระเกินกวาสามป ใหคิดภาษีคางชําระเพียงสามป และใหผอนชําระเปนงวดได 
ตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๓) เจาของรถที่มิไดดําเนินการตาม (๒) ตองเสียภาษีคางชําระทั้งหมดพรอม
ทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบตอปของจํานวนภาษีที่คางชําระ 

(๔) เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตาม (๒) รถที่คางชําระภาษีประจําปตั้งแตสามป
ขึ้นไปหรือรถที่คางชําระภาษีประจําปไมถึงสามป แตตอมาภายหลังคางชําระภาษีติดตอกันครบ
สามป ใหถือวาทะเบียนรถเปนอันระงับไป และใหเจาของรถมีหนาที่สงคืนแผนปายทะเบียนรถตอ
นายทะเบียนและนําใบคูมือจดทะเบียนรถมาแสดงตอนายทะเบียนเพื่อบันทึกหลักฐานการระงับ
ทะเบียนรถภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตาม (๒) หรือนับแตวันคางชําระ
ภาษีติดตอกันครบสามปแลวแตกรณี 

ใหนํามาตรา ๓๕/๑ มาตรา ๓๕/๒ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๓๕/๓ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

เจาของรถผูใดไมสงคืนแผนปายทะเบียนรถและนําใบคูมือจดทะเบียนรถมา
แสดงตอนายทะเบียนตามความใน (๔) ใหนําโทษตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญตัิรถยนต 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๖  ใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 

(๗) (๘) และ (๙) แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ไดออกใหกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ สวนการตออายุใบอนุญาตขับรถ
ดังกลาว ใหเปนไปตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี ้

การขอใบแทนใบอนุญาตขับรถตามวรรคหนึ่ง ใหคิดคาธรรมเนียมใบแทน
ใบอนุญาตครึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม 

 
มาตรา ๑๗  ผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตขับรถตลอดชีพอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับใหใชใบอนุญาตขับรถนั้นไดตอไป 
การขอใบแทนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ ใหนํามาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติ

รถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใชบงัคับโดยอนุโลม และใหคิดคาธรรมเนียมฉบับละหนึ่งรอยบาท 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
 

ปาจรีย/นิลวรรณ 
จัดทํา 
๓ มี.ค. ๔๖ 
 
 
 


