
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
รถยนต 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยรถยนต 
 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เปนตนไป 
 

มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติรถยนต พุทธศักราช ๒๔๗๓ 
(๒)  พระราชบัญญัติรถยนตแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
(๓)  พระราชบัญญัติรถยนตแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
(๔)  พระราชบัญญัติรถยนตแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(๕)  พระราชบัญญัติรถยนตแกไขเพิ่มเติม 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 
(๑๑)  พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๑) พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
(๑๒)  พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พุทธศักราช ๒๔๙๔ 
(๑๓)  พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๗๗/ฉบับพิเศษ หนา ๒๒/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๔)  พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
(๑๕)  พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๐๖ 
(๑๖)  พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๑๒ 
(๑๗)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐ ลงวันที่ 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  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“รถ”  หมายความวา รถยนต รถจักรยานยนต รถพวง รถบดถนน รถแทรกเตอร 

และรถอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“รถยนต”  หมายความวา รถยนตสาธารณะ รถยนตบริการ และรถยนตสวน

บุคคล 
“รถยนตสาธารณะ”  หมายความวา 
(๑)  รถยนตรับจางระหวางจังหวัด ซึ่งไดแกรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไม

เกินเจ็ดคนที่ใชรับจางระหวางจังหวัด โดยรับสงคนโดยสารไดเฉพาะที่นายทะเบียนกําหนด 
(๒)  รถยนตรับจาง ซึ่งไดแกรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน 

หรือรถยนตสาธารณะอื่นนอกจากรถยนตโดยสารประจําทาง 
“รถยนตบริการ”  หมายความวา รถยนตบรรทุกคนโดยสารหรือใหเชาซึ่งบรรทุก

คนโดยสารไมเกินเจ็ดคน ดังตอไปนี้ 
(๑)  รถยนตบริการธุรกิจ ซึ่งไดแกรถยนตที่ใชบรรทุกคนโดยสารระหวางทา

อากาศยาน ทาเรือเดินทะเล สถานีขนสงหรือสถานีรถไฟกับโรงแรมที่พักอาศัย ที่ทําการของ
ผูโดยสาร หรือที่ทําการของผูบริการธุรกิจนั้น 

(๒)  รถยนตบริการทัศนาจร ซึ่งไดแกรถยนตที่ผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวใชรับสงคนโดยสารเพื่อการทองเที่ยว 

(๓)  รถยนตบริการใหเชา ซึ่งไดแกรถยนตที่จัดไวใหเชาซึ่งมิใชเปนการเชาเพ่ือ
นําไปรับจางบรรทุกคนโดยสารหรือส่ิงของ 

“รถยนตสวนบุคคล”๒  หมายความวา 
(๑)  รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน 

                                                 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา “รถยนตสวนบุคคล” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต 

(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  รถยนตนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคนแตไมเกินสิบสองคน และรถยนตบรรทุก
สวนบุคคลที่มีน้ําหนักรถไมเกินหนึ่งพันหกรอยกิโลกรัม ซึ่งมิไดใชประกอบการขนสงเพ่ือสินจาง
ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 

“รถจักรยานยนต”  หมายความวา รถที่เดินดวยกําลังเคร่ืองยนตหรือกําลังไฟฟา
และมีลอไมเกินสองลอ ถามีพวงขางมีลอเพ่ิมอีกไมเกินหนึ่งลอ และใหหมายความรวมถึง
รถจักรยานที่ติดเครื่องยนตดวย 

“รถจักรยานยนตสวนบุคคล”๓  หมายความวา รถจักรยานยนตที่มิไดใชรับจาง
บรรทุกคนโดยสาร 

“รถจักรยานยนตสาธารณะ”๔  หมายความวา รถจักรยานยนตที่ใชรับจางบรรทุก
คนโดยสารแตไมหมายรวมถึงรถจักรยานยนตที่มีพวงขางและรถจักรยานที่ติดเครื่องยนต 

“รถพวง”  หมายความวา รถที่เคลื่อนที่ไปโดยใชรถอื่นลากจูง 
“รถบดถนน”  หมายความวา รถที่ใชในการบดอัดวัสดุบนพื้นใหแนน และมี

เครื่องยนตขับเคลื่อนในตัวเอง หรือใชรถอื่นลากจูง 
“รถแทรกเตอร”  หมายความวา รถที่มีลอหรือสายพาน และมีเครื่องยนต

ขับเคลื่อนในตัวเอง เปนเครื่องจักรกลข้ันพื้นฐานในงานที่เก่ียวกับการขุด ตัก ดัน หรือฉุดลาก 
เปนตน หรือรถยนตสําหรับลากจูงซึ่งมิไดใชประกอบการขนสงสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการ
ขนสงทางบก 

“เจาของรถ”  หมายความรวมถึงผูมีรถไวในครอบครองดวย 
“ผูตรวจการ”๕  หมายความวา ขาราชการสังกัดกรมการขนสงทางบก ซึ่ง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมแตงตั้งใหเปนผูตรวจการตามพระราชบัญญัตินี ้
“นายทะเบียน”๖  หมายความวา ขาราชการซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

แตงตั้งใหเปนนายทะเบียน 
“อธิบดี”๗  หมายความวา อธิบดีกรมการขนสงทางบก 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําวา “รถจักรยานยนตรสวนบุคคล” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต 

(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําวา “รถจักรยานยนตรสาธารณะ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต 

(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๕ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ผูตรวจการ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๖ มาตรา ๔ นิยามคําวา “นายทะเบียน” แกไขเพ่ิมเติมเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับ

ท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๗ มาตรา ๔ นิยามคําวา “อธิบดี” แกไขเพ่ิมเติมเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๗) 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และใหมีอํานาจแตงตั้งนายทะเบียนและผูตรวจการ กับออกกฎกระทรวงกําหนดในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑)  ลักษณะ ขนาด หรือกําลังของเครื่องยนตและของรถที่จะรับจดทะเบียนเปน
รถประเภทตางๆ เง่ือนไขการเปลี่ยนแปลง ลักษณะ ขนาด หรือกําลังของเครื่องยนต และของรถ
สําหรับรถประเภทดังกลาว และการแกไขเพิ่มเติมทะเบียนรถและใบคูมือจดทะเบียนรถที่ได
เปลี่ยนแปลงแลว 

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

(๓)  เครื่องส่ือสาร และการใชเครื่องส่ือสารระหวางรถกับศูนยบริการหรือ
สถานที่อ่ืน 

(๔)  แผนปายทะเบียนรถ เครื่องหมายประเภทรถและเครื่องหมายอื่น รวมทั้งวิธี
แสดงแผนปายและเครื่องหมายดังกลาว 

(๕)  สีและเคร่ืองหมายสําหรับรถยนตสาธารณะ 
(๖)  น้ําหนักบรรทุกอยางมาก และจํานวนคนโดยสารอยางมาก สําหรับรถยนต

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

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

สําหรับรถยนตดังกลาว 
(๑๔)๙  อัตราคาจางบรรทุกคนโดยสารหรือคาบริการอื่น สําหรับรถยนต

สาธารณะและรถจักรยานยนตสาธารณะ 
(๑๕)๑๐  เครื่องแตงกาย เครื่องหมาย ประวัติคนขับรถ บัตรประจําตัวคนขับรถ 

และการแสดงบัตรประจําตัวคนขับรถยนตสาธารณะ รถยนตบริการธุรกิจ รถยนตบริการทัศนาจร 
และรถจักรยานยนตสาธารณะ 

(๑๕/๑)๑๑  ขอกําหนดวาดวยความปลอดภัยในการรับจางบรรทุกคนโดยสาร 

                                                 
๘ มาตรา ๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๙ มาตรา ๕ (๑๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๑๐ มาตรา ๕ (๑๕) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๖)  หลักสูตรและอุปกรณการสอนและการฝกหัดขับรถของโรงเรียนฝกหัดขับ
รถ 

(๑๗)  คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๘)  กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้๑๒ 
ในส วนที่ เ ก่ี ยวกับการจัดสรรเงินตามมาตรา  ๔๑  ให รั ฐมนตรี ว าการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
การจดทะเบียน เครื่องหมาย และการใชรถ 

   
 

มาตรา ๖๑๓   หามมิใหผูใดใชรถที่ยังมิไดจดทะเบียน 
หามมิใหผูใดใชรถที่จดทะเบียนแลว แตยังมิไดเสียภาษีประจําปสําหรับรถนั้นให

ครบถวนถูกตองภายในเวลาที่กําหนด 
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกรถที่นําเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักรชั่วคราว

โดยที่ผูนําเขาไมมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร แตตองปฏิบัติตามขอตกลงที่รัฐบาลไทย
ทําไวกับรัฐบาลของประเทศที่ผูนําเขามีสัญชาติ 
 

มาตรา ๗  รถที่จะขอจดทะเบียนไดตอง 
(๑)  เปนรถที่มีสวนควบและมีเครื่องอุปกรณสําหรับรถครบถวนถูกตองตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง และ 
(๒)๑๔  ผานการตรวจสภาพรถจากนายทะเบียน หรือจากสถานตรวจสภาพที่

ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก ในเวลาที่ขอจดทะเบียนแลว 
ในกรณีที่ขอจดทะเบียนเปนรถยนตสาธารณะ รถยนตบริการธุรกิจ หรือรถยนต

บริการทัศนาจร รถนั้นตองมีลักษณะ ขนาด หรือกําลังของเครื่องยนตและของรถตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และผูขอจดทะเบียนตองแจงสถานที่เก็บรถยนตสาธารณะ หรือรถยนตบริการซึ่งมี
ลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดวย 
 

มาตรา ๘  รถดังตอไปนี้ใหไดรับยกเวนไมตองจดทะเบียน 

                                                                                                                                            
๑๑ มาตรา ๕ (๑๕/๑) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๑๒ มาตรา ๕ วรรคแรก แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๑๓ มาตรา ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๑๔ มาตรา ๗ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  รถสําหรับเฉพาะพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
(๒)๑๕  รถของกรมตํารวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดี

กรมตํารวจกําหนด 
(๓)  รถของสํานักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่

เลขาธิการพระราชวังกําหนด 
(๔)  รถที่เจาของแจงการไมใชรถตามมาตรา ๓๔ 
(๕)  รถที่ผูผลิตหรือประกอบเพื่อจําหนายหรือที่ผูนําเขาเพ่ือจําหนาย ผลิต

ประกอบหรือนําเขา และยังมิไดจําหนายใหแกผูอ่ืน 
 

มาตรา ๙๑๖  รถดังตอไปนี้ใหไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม เวนแต
คาธรรมเนียมแผนปายทะเบียนรถ 

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

สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการสวนทองถ่ินที่เรียกชื่ออยางอ่ืน  ทั้งนี้ เฉพาะ
รถที่มิไดใชในทางการคาหรือหากําไร 

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

ระหวางประเทศ หรือทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ ซึ่งประจําอยูในประเทศไทย 
(๘)  รถใชงานเกษตรกรรมตามลักษณะและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๐๑๗  ผูใดประสงคจะขอจดทะเบียนรถ ใหย่ืนคําขอตอนายทะเบียนแหง

ทองที่ที่ตนมีภูมิลําเนา เวนแตเจาของรถมีความประสงคจะนํารถไปใชในทองถ่ินอื่น ใหย่ืนคําขอ
ตอนายทะเบียนทองถ่ินนั้นได 

ในกรณีที่ผูขอเปนคนตางดาวและไมมีภูมิลําเนาในราชอาณาจักร ใหย่ืนคําขอตอ
นายทะเบียนแหงทองที่ที่ตนมีถ่ินที่อยู 

การขอจดทะเบียนและการออกใบคูมือจดทะเบียนรถใหเปนไปตามระเบียบที่
อธิบดีกําหนด 
 

                                                 
๑๕ มาตรา ๘(๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๖ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๑๗ มาตรา ๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐/๑๑๘  ใหอธิบดีนําหมายเลขทะเบียนซึ่งเปนที่ตองการหรือเปนที่นิยม
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงออกเปดประมูลเปนการทั่วไป และใหถือวาราคาสูงสุดที่มีผูเสนอเปน
อัตราคาธรรมเนียมพิเศษสําหรับการใชหมายเลขทะเบียนนั้น 

การเปดประมูลและการจดทะเบียนรถตามหมายเลขทะเบียนดังกลาว ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

เงินคาธรรมเนียมพิเศษที่ไดจากการประมูลตามมาตรานี้ ใหนําเขากองทุนตาม
มาตรา ๑๐/๒ 
 

มาตรา ๑๐/๒๑๙  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมการขนสงทางบก 
เรียกวา “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนสนับสนนุ 
และสงเสริมดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนน และใหความชวยเหลือผูประสบภัยอันเกิดจาก
การใชรถใชถนนประกอบดวย 

(๑)  เงินคาธรรมเนียมพิเศษที่ไดจากการประมูลตามมาตรา ๑๐/๑ 
(๒)  เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพ่ือสมทบกองทุน 
(๓)  ดอกผลและรายไดจากกองทุน 
(๔)  เงินและทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของกองทุน 
ใหมีคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน ประกอบดวย 

ปลัดกระทรวงคมนาคมเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวง
สาธารณสุข ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร และผูทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนสองคนเปนกรรมการ
และอธิบดีกรมการขนสงทางบกเปนกรรมการและเลขานุการ เพ่ือทําหนาที่บริหารกองทุนให
เปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน 

การดํารงตําแหนงและการปฏิบัติหนาที่กรรมการ การบริหารกองทุนและการใช
จายเงินกองทุน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใหคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนนเสนองบแสดง
ฐานะทางการเงินภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
เพ่ือใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี และประเมินผลการใชจายเงินและทรพัยสิน
ของกองทุน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคและไดผลตามเปาหมายเพียงใด และเมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินได
ตรวจสอบรับรองงบการเงินแลว ใหทําบันทึกรายงานผลเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

                                                 
๑๘ มาตรา ๑๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๙ มาตรา ๑๐/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐/๓๒๐  ใหนายทะเบียนมีอํานาจอนุญาตใหเจาของรถนําหมายเลข
ทะเบียนที่ออกใหสําหรับรถคันหนึ่งมาใชกับรถอีกคันหนึ่ง หรือนําหมายเลขทะเบียนที่ยังไมเคย
ออกใหสําหรับรถคันใดมาใชกับรถที่จดทะเบียนแลวได  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 
 

มาตรา ๑๑  รถที่จดทะเบียนแลว ตองมีและแสดงแผนปายและเครื่องหมาย
ครบถวนถูกตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๑๒  รถใดที่จดทะเบียนแลว หากปรากฏในภายหลังวารถนั้นมีสวนควบ
หรือเคร่ืองอุปกรณสําหรับรถไมครบถวนถูกตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือเพ่ิมสิ่งใดส่ิง
หนึ่งเขาไปซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของผูอ่ืน หามมิใหผูใดใชรถนั้นจนกวาจะ
จัดใหมีครบถวนถูกตองหรือเอาออกแลว 

ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวาเจาของรถไมอาจจัดใหมีครบถวนถูกตองหรือเอา
ออกได ใหนายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรถนั้น 

เจาของรถมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตออธิบดีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบ
คําส่ังของนายทะเบียน 

คําวินิจฉัยของอธิบดีใหเปนที่สุด 
 

มาตรา ๑๓  รถใดที่จดทะเบียนแลว หากมีการเปลี่ยนแปลงสีของรถใหผิดไปจาก
ที่จดทะเบียนไว เจาของรถตองแจงนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันเปลี่ยนแปลง 

การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 

มาตรา ๑๔  รถใดที่จดทะเบียนแลว หามมิใหผูใดเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือสวนใด
สวนหนึ่งของรถใหผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไวและใชรถนั้น เวนแตเจาของรถนํารถไปให
นายทะเบียนตรวจสภาพกอน 

ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวารถที่เปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งอาจกอใหเกิด
อันตรายในเวลาใช ใหส่ังเจาของรถแกไขและนํารถไปใหตรวจสภาพกอนใช การตรวจสภาพ
ดังกลาวนายทะเบียนจะสั่งใหเจาของรถนํารถไปใหตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพที่ไดรับ
อนุญาตตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกก็ได และใหนํามาตรา ๑๒ วรรคสอง วรรคสาม และ
วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถานายทะเบียนเห็นวารถนั้นปลอดภัยในเวลาใช ใหแกไข
เพ่ิมเติมรายการในทะเบียน และใบคูมือจดทะเบียนรถนั้นดวย๒๑ 
 

                                                 
๒๐ มาตรา ๑๐/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๑ มาตรา ๑๔ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕๒๒  ในกรณีที่นายทะเบียนหรือผูตรวจการเห็นวารถใดในขณะที่ใชมี
ลักษณะที่เห็นไดวานาจะไมปลอดภัยในการใช ใหมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหเจาของรถนํารถนั้นไป
ใหนายทะเบียน หรือสถานตรวจสภาพที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกตรวจ
สภาพภายในเวลาที่กําหนดได 
 

มาตรา ๑๕ ทวิ๒๓   การตรวจสภาพรถตามมาตรา ๗ (๒) มาตรา ๑๔ วรรคสอง 
มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๓๖ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 

มาตรา ๑๖  ในการยายรถไปไวตางทองที่ ใหเจาของรถแจงตอนายทะเบียน
ภายในสิบหาวันนับแตวันยาย 

การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 

มาตรา ๑๗  ในการโอนรถที่จดทะเบียนแลว ผูโอนและผูรับโอนตองแจงตอนาย
ทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันโอน 

ในกรณีที่ผูรับโอนจะนํารถตามวรรคหนึ่งออกนอกราชอาณาจักรภายในสิบหาวัน
นับแตวันโอน ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งดวย 

การแจงตามวรรคหนึ่ง และการขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคสอง ให
เปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๑๗/๑๒๔  รถยนตที่จดทะเบียนแลว รถพวง รถบดถนน และรถแทรค

เตอรที่จดทะเบียนแลว ใหเปนทรัพยสินประเภทที่จํานองเปนประกันหนี้ไดตามกฎหมาย 
ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูมี ช่ือเปนเจาของในทะเบียนรถยนตเปนเจาของ

กรรมสิทธิ์ 
การจํานองตองทําเปนหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด และตองแจงจด

ทะเบียนจํานองตอนายทะเบียน พรอมกับการเสียคาธรรมเนียมในการจดจํานองตามเงื่อนไข 
วิธีการ และอัตราคาธรรมเนียมที่ประกาศในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๑๘  ในการนํารถออกนอกราชอาณาจักรไมวาดวยเหตุใดๆ ตองไดรับ
อนุญาตจากนายทะเบียน เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑)  การนํารถออกนอกราชอาณาจักรโดยไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ วรรค
สอง 

                                                 
๒๒ มาตรา ๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๓ มาตรา ๑๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๒๔ มาตรา ๑๗/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  การรับจางบรรทุกคนโดยสารออกนอกราชอาณาจักร แลวนํารถกลับเขามา
ตามปกติกิจ 

(๓)  กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๑๙  ในการอนุญาตตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ รัฐมนตรีมีอํานาจ

กําหนดเงื่อนไขใดๆ ในการใหนายทะเบียนอนุญาตและจะใหนายทะเบียนยกเวนหรือผอนผันการ
ปฏิบัติหรือไมตองปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นๆ ก็ได ตามที่เห็นสมควร 
 

มาตรา ๒๐  ผูใดสั่งหรือนํารถหรือเครื่องยนตสําหรับรถเขามาในราชอาณาจักร
เพ่ือจําหนาย หรือผลิตหรือประกอบรถหรือเคร่ืองยนตสําหรับรถขึ้นใหมเพ่ือจําหนาย ผูนั้นตองสง
บัญชีประจําเดือนในการรับและจําหนายรถหรือเครื่องยนตสําหรับรถใหแกนายทะเบียนภายใน
วันที่สิบหาของเดือนถัดไป 

บัญชีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 

มาตรา ๒๑  หามมิใหผูใดใชรถไมตรงตามประเภทที่จดทะเบียนไว เวนแตใน
กรณี ดังตอไปนี้ 

(๑)๒๕  การใชรถยนตบริการธุรกิจ รถยนตบริการทัศนาจร หรือรถจักรยานยนต
สาธารณะในกิจการสวนตัว 

(๒)  การใชรถยนตสาธารณะในกิจการสวนตัว โดยมีขอความแสดงไวที่รถนั้นให
เห็นไดงายจากภายนอกวาใชในกิจการสวนตัว 

(๓)  การใชรถยนตสาธารณะบรรทุกของที่ติดตัวไปกับผูโดยสาร 
(๓ ทวิ)๒๖  การใชรถยนตบรรทุกสวนบุคคลที่มีน้ําหนักรถไมเกินหนึ่งพันหกรอย

กิโลกรัม เปนรถยนตนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน หรือใชรถยนตนั่งสวนบุคคลเปนรถยนตบรรทุก
สวนบุคคล 

(๔)  ไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๒๒  หามมิใหผูใดใชรถยนตอ่ืนนอกจากรถยนตโดยสารประจําทาง
รับจางรับคนโดยสารซึ่งเสียคาโดยสารเปนรายตัวตามรายทางในทางที่ไดรับอนุญาตใหมีรถยนต
โดยสารประจําทางหรือในเขตจากทางนั้นไมเกินหนึ่งรอยเมตร 

ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับในกรณีที่เปนการรับจางรับสงนักเรียน คนงาน 
นักทองเที่ยว หรือการรับสงผูโดยสาร เปนครั้งคราวซึ่งไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายทะเบียน 
 

                                                 
๒๕ มาตรา ๒๑ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒๖ มาตรา ๒๑ (๓ทวิ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๓  ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นวาในทองที่ใดการประกอบการรับจางบรรทุก
คนโดยสารโดยใชรถยนตบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคนหรือรถยนตรับจางระหวางจังหวัด 
สมควรใหดําเนินการโดยบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจํากัดหรือสหกรณ และตองไดรับใบอนุญาต
จากนายทะเบียน ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุทองที่สําหรับการรับจางดังกลาว 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ไมใชบังคับแกการประกอบการรับจางบรรทุกคนโดยสาร
โดยใชรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไดไมเกินเจ็ดคนหรือรถยนตรับจางระหวางจังหวัดซึ่งไดจด
ทะเบียนอยูกอนวันประกาศจนกวาจะพนสามปนับแตวันประกาศ 

กําหนดเวลาสามปตามวรรคสอง ถามีเหตุผลสมควร รัฐมนตรีอาจขยายออกไป
ไดอีกครั้งละไมเกินสองป แตจะขยายระยะเวลาเกินสองครั้งไมได การขยายระยะเวลาใหประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๒๓/๑๒๗  หามมิใหผูใดใชรถจักรยานยนตเพ่ือรับจางบรรทุกคนโดยสาร 
เวนแตรถจักรยานยนตนั้นไดจดทะเบียนเปนรถจักรยานยนตสาธารณะ 

ผูใดประสงคจะขอจดทะเบียนรถจักรยานยนตสาธารณะ ใหย่ืนคําขอตอนาย
ทะเบียนและใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนไดเมื่อมีการปฏิบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวงและระเบียบที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๑๐ 

กฎกระทรวงตามวรรคสองตองกําหนดใหมีคณะกรรมการประจําจังหวัด ซึ่งอยาง
นอยตองประกอบดวย ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เก่ียวของ ผูแทนหนวยงานของรัฐที่มี
หนาที่ควบคุมดูแลรถยนต การจราจร หรือการขนสง และบุคคลอื่นตามจํานวนที่เหมาะสม เพ่ือทํา
หนาที่กําหนดสถานที่รอรับคนโดยสาร เสนทางหรือทองที่ในการรับจางบรรทุกคนโดยสาร และ
หลักเกณฑการออกหนังสือรับรองการใชรถจักรยานยนตสาธารณะใหกับผูประสงคจะจดทะเบียน
รถจักรยานยนตสาธารณะเพื่อนําไปแสดงเปนหลักฐานการขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนตาม
วรรคสอง ในการนี้อาจกําหนดใหมีคณะอนุกรรมการประจําทองที่ดวยก็ได 

การกําหนดอายุและการเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนตสาธารณะ ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๒๔  ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ มีอายุสามปนับแตวันออกใบอนุญาต แต
อาจตออายุไดคราวละสามป 

ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาต
นั้นหมดอายุ และเมื่อไดย่ืนคําขอแลว จะประกอบการตอไปก็ไดจนกวานายทะเบียนจะสั่งไม
อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

                                                 
๒๗ มาตรา ๒๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๒๔/๑๒๘  ในกรณีที่ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ สูญหาย หรือชํารุดใน
สาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับ
แตวันทราบเหตุหากภายหลังไดใบอนุญาตที่สูญหายคืนมา ใหสงใบแทนใบอนุญาตนั้นแกนาย
ทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันไดคืน 

การขอใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 

มาตรา ๒๕  ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ซึ่งไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 

ใหผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตสงคืนใบอนุญาตแกนายทะเบียน
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต๒๙ 
 

มาตรา ๒๖  ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําส่ังไมออกใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ไม
ตออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๕ ผูขอรับใบอนุญาต 
ผูขอตออายุใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาต แลวแตกรณี มีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีได
ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันทราบคําส่ังนายทะเบียน 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
ในกรณีที่อุทธรณคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ กอนที่

จะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ รัฐมนตรีอาจอนุญาตใหผูรับใบอนุญาตประกอบการไปพลางกอนไดเมื่อมี
คําขอของผูอุทธรณ 
 

มาตรา ๒๗  ผูใดมีรถยนตไวเพ่ือขายหรือเพ่ือซอม ถาจะขับเองหรือใหผูอ่ืนขับ
เพ่ือการนั้น ตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน และใหขับไดระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระ
อาทิตยตก เวนแตมีความจําเปนและไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในการออกใบอนุญาต ใหนายทะเบียนออกเครื่องหมายพิเศษและสมุดคูมือ
ประจํารถใหดวย 

เครื่องหมายพิเศษและสมุดคูมือประจํารถ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และใหใชสับเปลี่ยนกันไดไมเฉพาะคันรถ 
 

                                                 
๒๘ มาตรา ๒๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒๙ มาตรา ๒๕ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
หมวด ๒ 

ภาษีประจําป 
   

 
มาตรา ๒๙  ภาษีประจําปสําหรับรถมีอัตราตามที่กําหนดไวทายพระราชบัญญัตินี้ 

เวนแต 
(๑)  รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนมาแลวหาปนับแตปที่จด

ทะเบียนครั้งแรก ใหไดรับการลดหยอนภาษีประจําปในปตอๆ ไปในอัตรารอยละ ดังตอไปนี้ 
ปที่หก     รอยละสิบ 
ปที่เจ็ด    รอยละยี่สิบ 
ปที่แปด   รอยละสามสิบ 
ปที่เกา     รอยละสี่สิบ 
ปที่สิบและปตอๆ ไป   รอยละหาสิบ 
(๒)  รถซึ่งใชลออยางอ่ืนนอกจากยางกลวง ใหเก็บภาษีเพ่ิมขึ้นจากอัตราที่

กําหนดไวอีกก่ึงหนึ่ง 
 

มาตรา ๒๙ ทวิ๓๐  ในกรณีที่รถยนตคันใดไมใชเครื่องยนตลูกสูบที่จะคํานวณ
ความจุของกระบอกสูบได หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของกระบอกสูบหรือเครื่องยนต 
ใหเทียบเปนความจุของกระบอกสูบ หรือคํานวณความจุตามเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๒๙ ตรี๓๑  ในการกําหนดความจุของกระบอกสูบของรถยนตเพ่ือชําระ
ภาษีประจําปใหนายทะเบียนประกาศความจุของกระบอกสูบของรถยนตแตละแบบไวดวยความ
เห็นชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม 

ในกรณีที่ประกาศตามวรรคหนึ่งไมครอบคลุมถึงแบบของรถยนตคันใด ใหนาย
ทะเบียนเก็บภาษีประจําปโดยถือความจุของกระบอกสูบตามหนังสือคูมือประจํารถยนตของ
รถยนตคันนั้น ทั้งนี้ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมรับรอง และใหนายทะเบียนดําเนินการประกาศ
ความจุของกระบอกสูบของรถยนตคันดังกลาวตอไป 

ประกาศตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                                                 
๓๐ มาตรา ๒๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 
๓๑ มาตรา ๒๙ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๐  ใหรถที่ไดรับยกเวนไมตองจดทะเบียนตามมาตรา ๘ และรถที่ไดรับ

ยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียมตามมาตรา ๙ ไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีประจําปดวย 
 

มาตรา ๓๑  ในกรณีที่เห็นเปนการสมควร ใหรัฐมนตรีมีอํานาจลดภาษีประจําป
สําหรับรถในเขตทองที่ใดหรือในกรณีใดลงจากอัตราที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙ ได 

การลดตามวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๒๓๒  เจาของรถมีหนาที่เสียภาษีประจําป 
ภาษีประจําปใหเสียลวงหนาคราวละหนึ่งป ถามิไดเสียภาษีภายในเวลาที่

กําหนดใหเจาของรถนั้นชําระเงินเพิ่มอีกรอยละหนึ่งตอเดือนหรือเศษของเดือนของจํานวนภาษีที่
ตองชําระ 

เงินเพิ่มตามมาตรานี้ใหถือเปนเงินภาษ ี
รถที่ไดเสียภาษีประจําปสําหรับปใด ถาเปลี่ยนเจาของรถ เจาของใหมไมตองเสีย

ภาษีประจําปในปนั้นอีก 
 

มาตรา ๓๓  ในกรณีที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทรถหรือเปล่ียนการใชรถ
ผิดไปจากที่จดทะเบียนไวในระหวางป ถาเปนเหตุใหเสียภาษีลดลง เจาของรถไมมีสิทธิไดรับคืน 

ภาษีสวนที่เสียเกิน แตถาตองเสียภาษีเพ่ิมขึ้น เจาของรถตองเสียภาษีเฉพาะสวน
ที่เพ่ิมขึ้นใหรบถวนถูกตองเมื่อจะตองขอจดทะเบียน 
 

มาตรา ๓๔  รถใดที่จดทะเบียนแลว แมจะไมไดใชก็ตองเสียภาษีประจําปตาม
มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๑ แลวแตกรณี และมาตรา ๓๒ เวนแตเจาของรถจะแจงการไมใชตอ
นายทะเบียนกอนถึงกําหนดเสียภาษีประจําปครั้งตอไป  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๓๕  ผูใดมีหนาที่เสียภาษีประจําแลวไมเสียภาษีประจําปภายในเวลาที่
กําหนด นายทะเบียนอาจแจงเปนหนังสือใหผูนั้นนําเงินไปชําระภาษีประจําปใหถูกตองครบถวน 
ณ ที่ทําการของนายทะเบียนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในกรณีที่ผูนั้นไมปฏิบัติตามคําส่ังในวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนมีอํานาจยึดรถนั้น
ไวได 
 

มาตรา ๓๕/๑๓๓  ในระหวางที่เจาของรถคางชําระภาษีประจําป ใหนายทะเบียนมี
อํานาจที่จะไมรับดําเนินการทางทะเบียนจนกวาเจาของรถจะเสียภาษีที่คางชําระใหครบถวนกอน 
หรือไดมีการดําเนินการตามมาตรา ๓๕/๒ วรรคสองแลว 

                                                 
๓๒ มาตรา ๓๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๕/๒๓๔  รถที่คางชําระภาษีประจําปไมถึงสามป หากเจาของรถประสงค

จะขอเสียภาษีประจําปเพ่ือใชรถในปนั้น ใหนายทะเบียนรับชําระภาษีนั้นได 
สําหรับภาษีที่คางชําระ ใหนายทะเบียนกําหนดจํานวนเงิน และระยะเวลาในการ

ชําระตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ในกรณีที่เจาของรถผิดนัดไมเสียภาษีที่คางชําระตามวรรคสองใหครบถวน นาย

ทะเบียนมีอํานาจไมรับดําเนินการทางทะเบียน จนกวาเจาของรถจะเสียภาษีที่คางชําระใหครบถวน 
 

มาตรา ๓๕/๓๓๕  รถที่คางชําระภาษีประจําปติดตอกันครบสามป ใหการจด
ทะเบียนรถเปนอันระงับไป ในการนี้ใหนายทะเบียนประกาศหมายเลขทะเบียนพรอมทั้งจํานวน
ภาษีที่คางชําระไว ณ ที่ทําการนายทะเบียนและในสถานที่ที่อธิบดีประกาศกําหนด และแจงให
เจาของรถทราบ และใหบุคคลดังกลาวสงคืนแผนปายทะเบียนรถตอนายทะเบียนและนําใบคูมือ
จดทะเบียนรถมาแสดงตอนายทะเบียน เพ่ือบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียนรถภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดแจงและปดประกาศดังกลาว 

ในกรณีที่ เจาของรถมิไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนหรือ
ผูตรวจการหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจยึดแผนปายทะเบียนรถได 

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

มาตรา ๓๖๓๖  นายทะเบียนมีอํานาจออกประกาศหรือส่ังเปนหนังสือใหเจาของ
รถนํารถไปตรวจ ณ ที่ทําการของนายทะเบียน หรือสถานตรวจสภาพที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
วาดวยการขนสงทางบก 
 

มาตรา ๓๗๓๗  นายทะเบียนและผูตรวจการซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเขาตรวจ
ในที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีรถคางชําระภาษีประจําปและยึดรถนั้นไวเพ่ือตรวจสอบได 

การเขาตรวจตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก 
 

มาตรา ๓๘๓๘  ในกรณีที่ผูตรวจการซึ่งอธิบดีมอบหมายเปนผูตรวจและยึดตาม
มาตรา ๓๗ ใหนําสงนายทะเบียนโดยมิชักชา และใหนํามาตรา ๓๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

                                                                                                                                            
๓๓ มาตรา ๓๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๔ มาตรา ๓๕/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๕ มาตรา ๓๕/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๖ มาตรา ๓๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๓๗ มาตรา ๓๗ วรรคแรก แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๙  รถที่ยึดมาตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๗ ใหนาย

ทะเบียนเก็บรักษาไวสิบหาวัน ถาเจาของรถไมนําเงินภาษีคาธรรมเนียม และคาใชจายในการยึดรถ
ไปชําระใหถูกตองครบถวนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหจัดการขายทอดตลาดรถนั้น 

ในการขายทอดตลาด หามมิใหนายทะเบียนหรือผูตรวจการเขาสูราคา๓๙ 
ถาขายทอดตลาดไดเงินเกินคาภาษี คาธรรมเนียม และคาใชจายในการยึดและ

ขายรถ ใหคืนเงินที่เหลือแกเจาของรถ 
 

มาตรา ๔๐  ผูใดแจงความนําจับรถที่เจาของรถมิไดชําระภาษีประจําปภายใน
เวลาที่กําหนด เมื่อคดีถึงที่สุดแลว ใหผูนั้นไดรับรางวัลนําจับในอัตรารอยละหกสิบของจํานวนเงิน
เพ่ิมของภาษีที่ตองชําระ 
 

มาตรา  ๔๑๔๐  เ งินภาษีประจําปรวมทั้ ง เ งินเพิ่มและคาธรรมเนียมตาม
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตคาธรรมเนียมแผนปายทะเบียนรถ ที่จัดเก็บไดในกรุงเทพมหานครใหตก
เปนรายไดของกรุงเทพมหานคร สวนในจังหวัดอื่นใหตกเปนรายไดขององคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล สุขาภิบาลในจังหวัดนั้น เมืองพัทยา และราชการสวนทองถ่ินที่เรียกชื่ออยางอ่ืน 
โดยใหกระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๓ 
ใบอนญุาตขับรถ 
   

 
มาตรา ๔๒  ผูขับรถตองไดรับใบอนุญาตขับรถและตองมีใบอนุญาตขับรถและ

สําเนาภาพถายใบคูมือจดทะเบียนรถในขณะขับหรือควบคุมผูฝกหัดขับรถเพื่อแสดงตอเจา
พนักงานไดทันที เวนแตผูฝกหัดขับรถยนตตามมาตรา ๕๗ 

ในกรณีที่ผูขับรถเปนคนตางดาวซึ่งไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการ
ช่ัวคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ผูขับรถซึ่งเปนคนตางดาวนั้นจะใชใบอนุญาตขับรถตาม
มาตรา ๔๒ ทวิ ขับรถในราชอาณาจักรก็ได และในกรณีนี้จะตองมีใบอนุญาตขับรถดังกลาวพรอม
ดวยเอกสารตามที่ระบุไวในอนุสัญญาและหรือความตกลงที่มีอยูระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของ
ประเทศนั้นๆ เพ่ือแสดงตอเจาพนักงานไดทันที๔๑ 
 

                                                                                                                                            
๓๘ มาตรา ๓๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๙ มาตรา ๓๙ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
๔๐ มาตรา ๔๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๔๑ มาตรา ๔๒ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๒ ทวิ๔๒  ในกรณีที่มีความตกลงระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาล
ตางประเทศวาดวยการยอมรับใบอนุญาตขับรถภายในประเทศซึ่งกันและกัน คนตางดาวซึ่งไดรับ
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และมีใบอนุญาต
ขับรถที่ออกโดยพนักงานเจาหนาที่หรือสมาคมยานยนตที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศที่มี
ความตกลงดังกลาวกับรัฐบาลไทย อาจใชใบอนุญาตขับรถของประเทศนั้นขับรถในราชอาณาจักร
ไดตามประเภทและชนิดของรถที่ระบุไวในใบอนุญาตขับรถนั้น แตตองปฏิบัติตามอนุสัญญาและ
หรือความตกลงที่มีอยูระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศนั้นๆ และตามบทบัญญัติทัง้หลาย
ในสวนที่เก่ียวกับหนาที่ของผูขับรถตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๔๓๔๓  ใบอนุญาตขับรถมีดังนี้ 
(๑)  ใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคล รถยนตสามลอสวนบุคคล หรือ

รถจักรยานยนตสวนบุคคลชั่วคราว 
(๒)  ใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคล 
(๓)  ใบอนุญาตขับรถยนตสามลอสวนบุคคล 
(๔)  ใบอนุญาตขับรถยนตสาธารณะ 
(๕)  ใบอนุญาตขับรถยนตสามลอสาธารณะ 
(๖)  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนตสวนบุคคล 
(๖/๑)  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนตสาธารณะ 
(๗)  ใบอนุญาตขับรถบดถนน 
(๘)  ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร 
(๙)  ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นนอกจาก (๑) ถึง (๘) 
(๑๐)  ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนภาคี 
ใบอนุญาตขับรถตาม (๑) ใชสําหรับขับรถยนตบริการใหเชา เฉพาะในกรณีที่ผู

ขับรถเปนผูเชาไดดวย ใบอนุญาตขับรถตาม (๒) ใชสําหรับขับรถยนตบริการใหเชาไดดวย 
ใบอนุญาตขับรถตาม (๔) ใชสําหรับขับรถยนตบริการและใชแทนใบอนุญาตขับรถตาม (๒) ได
ดวย ใบอนุญาตขับรถตาม (๕) ใชแทนใบอนุญาตขับรถตาม (๓) ไดดวย และใบอนุญาตขับรถ
ตาม (๖/๑) ใชแทนใบอนุญาตขับรถตาม (๖) ไดดวย นอกนั้นใชแทนกันไมได 
 

มาตรา ๔๓ ทวิ๔๔  ใบอนุญาตเปนผูขับรถในประเภทการขนสงประจําทาง การ
ขนสงไมประจําทางหรือการขนสงโดยรถขนาดเล็กตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก ใหใชแทน
ใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคลตามมาตรา ๔๓ (๒) และใบอนุญาตขับรถยนตสาธารณะตาม
มาตรา ๔๓ (๔) ได 

                                                 
๔๒ มาตรา ๔๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๔๓ มาตรา ๔๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔๔ มาตรา ๔๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใบอนุญาตเปนผูขับรถในประเภทการขนสงสวนบุคคล ตามกฎหมายวาดวยการ
ขนสงทางบกใหใชแทนใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคลตามมาตรา ๔๓ (๒) ได 
 

มาตรา ๔๔๔๕  ใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๑) มีอายุหนึ่งปนับแตวันออก
ใบอนุญาตขับรถ 

ใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๒) (๓) (๖) (๗) (๘) และ (๙) มีอายุหาป
นับแตวันออกใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๔) (๕) และ (๖/๑) มีอายุสาม
ปนับแตวันออกใบอนุญาตขับรถ และอาจขอตออายุใบอนุญาตขับรถไดอีกคราวละหาปหรือสามป 
แลวแตกรณี โดยผูขอตออายุใบอนุญาตตองผานการทดสอบสมรรถภาพของรางกายตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง๔๖ 

ในกรณีที่วันครบกําหนดอายุใบอนุญาตตามวรรคสองไมตรงกับวันครบรอบวัน
เกิดของผูไดรับใบอนุญาตขับรถ ใหขยายอายุใบอนุญาตตอไปจนถึงวันครบรอบวันเกิดของผูไดรับ
ใบอนุญาตขับรถในปนั้นหรือในปถัดไป แลวแตกรณี โดยใหถือวาวันดังกลาวเปนวันที่ใบอนุญาต
ขับรถครบกําหนดอายุ 

ในกรณีที่ผูได รับใบอนุญาตขับรถเกิดในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ และในปที่
ใบอนุญาตขับรถครบกําหนดอายุตามวรรคสองนั้นไมมีวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ใหถือเอาวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ เปนวันครบรอบวันเกิด 

การขอตออายุใบอนุญาตขับรถ และการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธิกีาร
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๔๕  ผูใดประสงคจะขอใบอนุญาตขับรถ ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัตินี้ และย่ืนคําขอตอนายทะเบียนแหงทองที่ที่ตนมีภูมิลําเนา
หรือมีถ่ินที่อยู 

การขอใบอนุญาตขับรถและการออกใบอนุญาตขับรถ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๔๖  ผูขอใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๑) ตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(๑)๔๗  มีอายุไมต่ํ ากวา สิบแปดปบริบูรณ แตถาเปนผูขอใบอนุญาตขับ
รถจักรยานยนตสวนบุคคลชั่วคราว สําหรับรถจักรยานยนตที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบ
รวมกันไมเกินที่กําหนดในกฎกระทรวงตองมีอายุไมต่ํากวาสิบหาปบริบูรณ 

                                                 
๔๕ มาตรา ๔๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๖ มาตรา ๔๔ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 

๒๕๔๗ 
๔๗ มาตรา ๔๖ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  มีความรูและความสามารถในการขับรถ 
(๓)  มีความรูในขอบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายวา

ดวยการจราจรทางบก 
(๔)  ไมเปนผูมีรางกายพิการจนเปนที่เห็นไดวาไมสามารถขับรถได 
(๕)  ไมมีโรคประจําตัวที่ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นวาอาจเปนอันตรายขณะ

ขับรถ 
(๖)  ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 
(๗)  ไมมีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยูแลว 
(๘)  ไมเปนผูอยูในระหวางถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ 

 
มาตรา ๔๗๔๘  ผูขอใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 

หรือ (๖/๑) ตอง 
(๑)  ไดรับใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓(๑) มาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 
(๒)  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๖ และ 
(๓)  ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษหรือถูกเจาพนักงานเปรียบเทียบ

ปรับตั้งแตสองครั้งข้ึนไป สําหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ เวนแต
จะพนโทษครั้งสุดทายไมนอยกวาหกเดือนแลว 

(ก)  ฝาฝนสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจร 
(ข)  ในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอ่ืน 
(ค)  ในลักษณะกีดขวางการจราจร 
(ง)  ใชความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด 
(จ)  โดยประมาทหรือนาหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน 
(ฉ)  โดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดรอนของผูอ่ืน 

 
มาตรา ๔๘๔๙  (ยกเลิก) 

 
มาตรา ๔๙๕๐  ผูขอใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๔) (๕) หรือ (๖/๑) ตอง 
(๑)  ไดรับใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๑) มาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 
(๒)  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๖ แตตองมีอายุไมต่ํา

กวาย่ีสิบสองปบริบูรณ สําหรับผูขอใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๔) หรือ (๕) และย่ีสิบป
บริบูรณ สําหรับผูขอใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๖/๑) 

(๓)  ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๗ (๓) 

                                                 
๔๘ มาตรา ๔๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔๙ มาตรา ๔๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕๐ มาตรา ๔๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  มีสัญชาติไทย 
(๕)  รูจักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร 
(๖)  ไมเปนผูมีโรคติดตอนารังเกียจตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๗)  ไมเปนผูติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดใหโทษ 
(๘)  ไมเคยเปนผูไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิด

ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการ
กอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดตอ
ชีวิต ความผิดตอรางกาย ความผิดตอเสรีภาพ ความผิดฐานลักทรัพยและวิ่งราวทรัพย ความผิด
ฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพยและปลนทรัพย ความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานรับของโจร 
และความผิดฐานทําใหเสียทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให
โทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษหรือโดยคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษมาแลวไมนอยกวา
สามป 
 

มาตรา ๕๐๕๑  ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๔) (๕) หรือ 
(๖/๑) เปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๙ (๘) แตพนโทษจําคุกมาแลวไมนอยกวา 

(๑)  หกเดือนสําหรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาไมเกินสามเดือน 
(๒)  หนึ่งปสําหรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาไมเกินสามเดือนในคดีเก่ียวดวย

การใชรถกระทําความผิด หรือ 
(๓)  หนึ่งปหกเดือนสําหรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาเกินสามเดือนแตไมเกิน

สามป 
และไดย่ืนคํารองตอนายทะเบียนโดยชี้แจงถึงเหตุผลที่ตนตองโทษพรอมกับ

แสดงหลักฐานวาตนเปนบุคคลที่มีความประพฤติเรียบรอยควรไววางใจใหขับรถยนตสาธารณะ
หรือรถจักรยานยนตสาธารณะได แลวแตกรณี ใหนายทะเบียนดําเนินการสอบสวนคํารองดังกลาว 
ถาเปนดวยกับคํารองก็ใหมีอํานาจออกใบอนุญาตขับรถใหไดโดยมิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๙ 
(๘) มาใชบังคับ แตถาไมเห็นดวย ใหส่ังยกคํารองและแจงใหผูขอทราบ 

ผูขอมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตออธิบดีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังยก
คํารองจากนายทะเบียน 

คําส่ังของอธิบดีใหเปนที่สุด 
 

มาตรา ๕๑  ผูขอใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๗) (๘) หรือ (๙) ตอง 
(๑)  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๖ และ 
(๒)  มีความรูความสามารถในการขับรถประเภทนั้นๆ เปนอยางด ี

 

                                                 
๕๑ มาตรา ๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๑/๑๕๒  ผูมีใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๒) (๔) (๕) (๖) และ 
(๖/๑) มีสิทธิขอรับใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๑๐) 
 

มาตรา ๕๒  ใหนายทะเบียนแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ 
มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ 
 

มาตรา ๕๓  ผูใดไดรับใบอนุญาตขับรถประเภทใดแลว หากปรากฏในภายหลัง
วาเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวสําหรับผูขอรับใบอนุญาตขับรถ
ประเภทนั้น ใหนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถนั้น 

ใหนายทะเบียนมีอํานาจเรียกผูไดรับใบอนุญาตขับรถมาตรวจสอบคุณสมบัติหรือ
ลักษณะตองหามได หากมีเหตุอันควรเชื่อวาผูไดรับใบอนุญาตขับรถขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามที่กําหนดไวสําหรับผูขอรับใบอนุญาตขับรถประเภทนั้น๕๓ 
 

มาตรา ๕๓/๑๕๔  ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตขับรถฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตขับรถไดคราวละไม
เกินหกเดือน 

ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตขับรถยนตสาธารณะหรือรถจักรยานยนตสาธารณะ
กระทําความผิดในกรณีดังตอไปนี้ นายทะเบียนจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถเสียก็ได 

(๑)  กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซ้ําในขอหาเดียวกับความผิดครั้งกอน
ภายในเวลาหนึ่งเดือนนับแตวันที่ความผิดครั้งกอนเกิดขึ้น 

(๒)  ไมมารายงานตนตอนายทะเบียนตามที่นายทะเบียนสั่งเปนหนังสือไปแลว
ไมนอยกวาสองคร้ังโดยมีระยะเวลาหางกันไมนอยกวาหนึ่งเดือน ทั้งนี้ โดยไมมีเหตุสมควร 

(๓)  เ รียกเก็บคาโดยสารหรือคาบริการอื่นเกินกวา อัตราที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 

มาตรา ๕๓/๒๕๕  ผูซึ่งถูกส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ
เปนหนังสือตออธิบดีไดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังจากนายทะเบียน 

ใหอธิบดีวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
อุทธรณถาไมมีวินิจฉัยชี้ขาดภายในเวลาดังกลาวใหถือวาอธิบดีวินิจฉัยไมใหพักใชหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตขับรถตามหนังสืออุทธรณของผูขับรถ 

คําส่ังของอธิบดีใหเปนที่สุด 
                                                 

๕๒ มาตรา ๕๑/๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๕๓ มาตรา ๕๓ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๕๔ มาตรา ๕๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๕๕ มาตรา ๕๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังพักใชหรือเพิก
ถอนใบอนุญาตขับรถ 
 

มาตรา ๕๓/๓๕๖  ใหผูไดรับใบอนุญาตขับรถซึ่งถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
สงคืนใบอนุญาตนั้นแกนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตขับรถ 
 

มาตรา ๕๔  ผูใดไดรับใบอนุญาตขับรถแลว หากปรากฏวา 
(๑)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือ

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒)  ไมปฏิบัติตามคําส่ังอันชอบดวยกฎหมายของเจาพนักงานจราจร หรือ

พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก 
(๓)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดฐานขับรถหรือกระทําการใดๆ 

อันนาจะเปนภัยตอประชาชน หรือ 
(๔)  มีผูกลาวโทษวาทําลายความสงบสุขของประชาชนในถนนหรือทางหลวง 

โดยขูเข็ญ ดูหมิ่น รังแก หรือรบกวนคนขับรถดวยกันหรือผูโดยสาร 
นายทะเบียนมีอํานาจเรียกใบอนุญาตขับรถมายึดไวได แตหามมิใหยึดเกินหนึ่งป 
ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๔) (๕) หรือ (๖/๑) เปน

ผูตองหาในคดีอาญาตามที่ระบุไวในมาตรา ๔๙ (๘) ใหนายทะเบียนหรือผูตรวจการซึ่งอธิบดี
มอบหมายยึดใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๔) (๕) หรือ (๖/๑) ตั้งแตวันยื่นฟองตอศาล
จนถึงเวลาที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด และในระหวางเวลานั้นหามมิใหนายทะเบียนตออายุใบอนุญาต
ขับรถดังกลาว๕๗ 

ในการยึดใบอนุญาตขับรถดังกลาว ใหผูยึดบันทึกการยึดไวในใบอนุญาตขับรถ
ดวย 
 

มาตรา ๕๕  ในกรณีที่ใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับ
ใบอนุญาตขับรถย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวัน
ทราบเหตุนั้น และในกรณีที่ไดใบอนุญาตขับรถที่สูญหายคืน ใหสงใบแทนใบอนุญาตขับรถนั้นแก
นายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันไดคืน 

การขอใบแทนใบอนุญาตขับรถ และการออกใบแทนใบอนุญาตขับรถตามวรรค
หนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 

                                                 
๕๖ มาตรา ๕๓/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๕๗ มาตรา ๕๔ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 

๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๖  ภายใตบังคับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๕๗ หามมิใหเจาของรถหรือ
คนขับรถยินยอมใหผูซึ่งไมมีใบอนุญาตขับรถ หรือมีใบอนุญาตขับรถประเภทอื่นที่ใชแทนกันไมได 
เขาขับรถของตนหรือรถที่ตนเปนคนขับ 
 

มาตรา ๕๗  ผูใดฝกหัดขับรถยนต ตองมีผูซึ่งไดรับใบอนุญาตขับรถยนตมาแลว
ไมนอยกวาสามปควบคุมอยูดวย 

ในการฝกหัดขับรถ หามมิใหผูใดนอกจากผูฝกหัดและผูควบคุมอยูในรถ ถามี
การเสียหายเกิดขึ้น ผูควบคุมตองรับผิดทางแพง เวนแตจะพิสูจนไดวาผูฝกหัดฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามคําสอนในเวลาที่ขับอยูนั้น 
 

มาตรา ๕๗ ทวิ๕๘  ใหผูตรวจการมีอํานาจสั่งใหผู ขับรถหยุดรถเพื่อทําการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กับมีอํานาจสั่งใหบุคคลใดปฏิบัติการเทาที่จําเปนเพื่อ
ประโยชนแกการตรวจสอบนั้นได และเมื่อพบวาผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ จะวากลาวตักเตือนหรือส่ังเปนหนังสือใหผูนั้นไปรายงานตนตอนายทะเบียน
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีคําส่ังเพ่ือดําเนินการเปรียบเทียบปรับก็ได เวนแตเปนกรณีที่ความผิด
ดังกลาวมีโทษจําคุก ใหผูตรวจการนําตัวผูนั้นสงพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจเพื่อดําเนินคดีตอไป 

ในการออกคําส่ังใหไปรายงานตนตอนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ผูตรวจการจะ
เรียกเก็บใบอนุญาตขับรถของผูนั้นไวเปนการชั่วคราวก็ได แตตองรีบนําใบอนุญาตขับรถที่เรียก
เก็บไวไปสงมอบแกนายทะเบียนภายในแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ออกคําส่ังและใหถือวาคําส่ังนั้น
เปนใบอนุญาตขับรถชั่วคราวภายในกําหนดเวลาที่ใหไปรายงานตนดังกลาว 

คําส่ังใหไปรายงานตนตอนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดี
กําหนด 
 

มาตรา ๕๗ ตรี๕๙  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหผูตรวจการแสดง
บัตรประจําตัวตอผูซึ่งเก่ียวของ 

บัตรประจําตัวผูตรวจการใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 

มาตรา ๕๗ จัตวา๖๐  ในขณะที่อยูในระหวางการรับจางบรรทุกคนโดยสาร ผูขับ
รถยนตสาธารณะหรือรถจักรยานยนตสาธารณะจะปฏิเสธไมรับจางบรรทุกคนโดยสารมิได เวนแต
การบรรทุกนั้นนาจะกอใหเกิดอันตรายแกตนหรือแกคนโดยสาร 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกผูขับรถจักรยานยนตสาธารณะที่ปฏิเสธ
รับจางบรรทุกคนโดยสารนอกเสนทางหรือนอกทองที่ในการรับจางบรรทุกคนโดยสาร 
 

                                                 
๕๘ มาตรา ๕๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๙ มาตรา ๕๗ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖๐ มาตรา ๕๗ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๗ เบญจ๖๑  ผูขับรถยนตสาธารณะหรือรถจักรยานยนตสาธารณะตอง
พาคนโดยสารไปยังสถานที่ที่วาจางตามเสนทางที่ส้ันหรือถึงที่หมายเร็วที่สุด หรือเสนทางที่ไมออม
เกินควร และตองสงคนโดยสาร ณ สถานที่ตามที่ตกลงกันไว 

หามมิใหผูขับรถตามวรรคหนึ่ง พาคนโดยสารไปทอดทิ้งระหวางทางไมวาดวย
ประการใดๆ 
 

มาตรา ๕๗ ฉ๖๒  ในขณะขับรถ ผูขับรถยนตสาธารณะหรือรถจักรยานยนต
สาธารณะ ตอง 

(๑)  ไมสูบบุหร่ี หรือกระทําดวยประการใดๆ ในลักษณะที่กอความรําคาญใหแก
คนโดยสาร 

(๒)  ไมกลาววาจาไมสุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น กาวราวหรือแสดงกิริยาในลักษณะ
ดังกลาวตอคนโดยสาร 

(๓)  ไมเสพหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอยางอ่ืน 
(๔)  ไมเสพยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ 
(๕)  ไมเสพติดวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามกฎหมายวาดวยวัตถทุีอ่อก

ฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
(๖)  ไมขับรถในขณะหยอนความสามารถในอันที่จะขับ 
(๗)  ปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยความปลอดภัยในการรับจางบรรทุกคน

โดยสารตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๔ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๘๖๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงออกตามมาตรา ๕ (๒) 

(๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๕) หรือ (๑๖) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท 
 

มาตรา ๕๘/๑๖๔  ผูขับรถรับจางบรรทุกคนโดยสารผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕ (๑๕/๑) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 

                                                 
๖๑ มาตรา ๕๗ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๖๒ มาตรา ๕๗ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๖๓ มาตรา ๕๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๖๔ มาตรา ๕๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๙๖๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท 
 

มาตรา ๖๐๖๖  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 ๖๑ ๖๗ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๓๕/๓ 
วรรคหนึ่งหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๕๓ วรรคสอง 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 

มาตรา ๖๒  ผูใดรับจางบรรทุกคนโดยสารโดยใชรถยนตรับจางบรรทุกคน
โดยสารไมเกินเจ็ดคน หรือรถยนตรับจางระหวางจังหวัดในทองที่ที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 
๒๓ วรรคหนึ่ง โดยไมไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน หรือไมไดรับยกเวนตามมาตรา ๒๓ วรรค
สองหรือวรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 

มาตรา ๖๒/๑๖๘  ผูใดรับจางบรรทุกคนโดยสารโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๓/๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 

มาตรา ๖๓  ผูใดรับจางบรรทุกคนโดยสารโดยใชรถยนตรับจางบรรทุกคน
โดยสารไมเกินเจ็ดคนหรือรถยนตรับจางระหวางจังหวัดในทองที่ที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 
๒๓ วรรคหนึ่ง เมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุหรือใบอนุญาตถูกเพิกถอน ตองระวางโทษปรับไมเกินสอง
พันบาท 
 

มาตรา ๖๓/๑๖๙  ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๕ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 

มาตรา ๖๓/๒๗๐  ผูไดรับใบอนุญาตขับรถผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 
๕๓/๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

                                                 
๖๕ มาตรา ๕๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๖๖ มาตรา ๖๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๖๗ มาตรา ๖๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๖๘ มาตรา ๖๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๖๙ มาตรา ๖๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๗๐ มาตรา ๖๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๖๔  ผูใดขับรถโดยไมไดรับใบอนุญาตขับรถ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

มาตรา ๖๕๗๑  ผูใดขับรถเมื่อใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุ หรือระหวางถูกส่ังพักใช
ใบอนุญาตขับรถหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือถูกยึดใบอนุญาตขับรถ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองพันบาท 
 

มาตรา ๖๖  ผูใดขับรถโดยไมแสดงใบอนุญาตขับรถ และสําเนาภาพถายใบคูมือ
จดทะเบียนรถตามมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 

มาตรา ๖๖/๑๗๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูตรวจการ ซึ่งส่ังตาม
มาตรา ๕๗ ทวิ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 

มาตรา ๖๖/๒๗๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๗ จัตวา มาตรา ๕๗ 
เบญจ หรือมาตรา ๕๗ ฉ (๑) หรือ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 

มาตรา ๖๖/๓๗๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๗ ฉ (๓) หรือ (๖) ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามเดือนหรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

มาตรา ๖๖/๔๗๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๗ ฉ (๔) หรือ (๕) ตองระวางโทษสงูกวาที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ หรือกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท แลวแตกรณีอีกหนึ่งในสาม 
 

มาตรา ๖๖/๕๗๖  ผูใดเรียกเก็บคาโดยสารหรือคาบริการอื่นเกินกวาอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวงตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 

มาตรา ๖๗  ผูใด 
(๑)  ใหผูอ่ืนใชใบอนุญาต หรือเคร่ืองหมายที่นายทะเบียนออกใหแกตน 
(๒)  ใชเครื่องหมายที่นายทะเบียนออกใหสําหรับรถคันหนึ่งกับรถอีกคันหนึ่ง 
(๓)  ใชเครื่องหมายที่นายทะเบียนออกใหแกผูอ่ืน 

                                                 
๗๑ มาตรา ๖๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๗๒ มาตรา ๖๖/๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๗๓ มาตรา ๖๖/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๗๔ มาตรา ๖๖/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๗๕ มาตรา ๖๖/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๗๖ มาตรา ๖๖/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  เปลี่ยนแปลงโดยวิธีใดๆ หรือปดบังทั้งหมดหรือแตบางสวนซึ่งเคร่ืองหมาย
ที่นายทะเบียนออกใหประจํารถ หรือ 

(๕)  ใชรถที่ไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียมตามมาตรา ๙ หรือยกเวนไม
ตองเสียภาษีประจําปตามมาตรา ๓๐ หรือลดภาษีประจําปตามมาตรา ๓๑ ผิดไปจากวัตถุประสงค
ที่ไดรับยกเวนหรือลด 

ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 

มาตรา ๖๗ ทวิ๗๗  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว
ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับผูตองหาได เมื่อผูตองหาไดชําระ
คาปรับตามจํานวนที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวา
คดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระคาปรับ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหดําเนินคดีเพ่ือฟองรองตอไป 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๖๘  เพ่ือประโยชนในการจัดเก็บภาษีประจําป ในกรณีที่เปนรถที่จด

ทะเบียนแลว การเสียภาษีประจําปในปแรกภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหนาย
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงกําหนดระยะเวลาการเสียภาษีใหม โดยเฉลี่ยจํานวนรถที่จะตองเสียภาษี
ออกไปเปนรายเดือนตามระยะเวลาและจํานวนที่นายทะเบียนเห็นสมควร และประกาศ ณ ที่ทํา
การของนายทะเบียนใหผูมีหนาที่เสียภาษีทราบลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งเดือน ทั้งนี้ ใหนาย
ทะเบียนดําเนินการภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

การคิดภาษีเปนรายเดือนตามวรรคหนึ่ง ใหคิดเฉลี่ยจากอัตราภาษีประจําป
สําหรับรถชนิดนั้น 
 

มาตรา ๖๙  สําหรับรถและเครื่องอุปกรณของรถอันมิชอบดวยพระราชบัญญัตินี้
ที่มีอยูแลวในวันที่ประกาศพระราชบัญญัตินี้ ในราชกิจจานุเบกษา หรือที่จะนําเขามาใน
ราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับแตวันที่ประกาศพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา ให
รัฐมนตรีมีอํานาจผอนผันไดตามควรแกกรณี และถาจะอนุญาตใหใชตอไป ใหมีกําหนดเวลาไม
เกินสามป นับแตวันที่ประกาศพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๗๐  บรรดากฎกระทรวง คําส่ัง หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
รถยนต  พุทธศักราช  ๒๔๗๓  ให ยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเท าที่ ไม ขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีกฎกระทรวง คําส่ัง หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

                                                 
๗๗มาตรา ๖๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๑  ในทองที่ใดที่ไดมีการประกาศใหการประกอบการรับจางบรรทุกคน

โดยสารโดยใชรถยนตบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน ตองดําเนินการโดยบริษัทมหาชนจํากัด 
บริษัทจํากัดหรือสหกรณ และตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต 
พุทธศักราช ๒๔๗๓ รวมทั้งที่ไดมีการขยายระยะเวลาตามประกาศดังกลาว ใหถือวาประกาศนั้น
เปนประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๓ และใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการในทองที่ดังกลาว
อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ และตอง
ดําเนินการโดยบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจํากัดหรือสหกรณตอไป 
 

มาตรา  ๗๒   บรรดาใบอนุญาตและใบอนุญาตขับรถยนตที่ ออกตาม
พระราชบัญญัติรถยนต พุทธศักราช ๒๔๗๓ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงมีผลใช
บังคับตอไปจนกวาจะสิ้นอายุใบอนุญาตหรือใบอนุญาตขับรถยนตนั้น 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 ส. โหตระกิตย 
 รองนายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

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

(ก) ๗๘การขอใชหมายเลขทะเบียนที่ออกให 
สําหรับรถคันหนึ่งมาใชกับรถอีกคันหนึ่ง ครั้งละ  ๑,๐๐๐  บาท 
(ข) การขอใชหมายเลขทะเบียนซึ่งยังไมเคยออกให 
สําหรับรถคันใดมาใชกับรถที่จดทะเบียนแลว ครั้งละ  ๑,๐๐๐  บาท 
(ค) การขอใชหมายเลขทะเบียนที่ตองเสีย 
คาธรรมเนียมพิเศษที่ไดจากการประมูล 
ตามมาตรา ๑๐/๑ กับกรณตีาม (ก) หรือ (ข)  ครั้งละ  ๓,๐๐๐  บาท 

(๔) การขอคนทะเบียนรถหรือขอแกไขเพิ่มเติมรายการ 
ในทะเบียนรถและใบคูมือจดทะเบียนรถ 
(ก) รถจักรยานยนต ครั้งละ ๑๐ บาท 
(ข) รถอื่นนอกจาก (ก) ครั้งละ ๕๐ บาท 

(๕) การโอนทะเบียนรถ ครั้งละ ๑๐๐  บาท 
(๖) การยายรถ 

(ก) รถยนต ครั้งละ ๕๐  บาท 
(ข) รถอื่นนอกจาก (ก)  ครั้งละ ๒๐ บาท 

(๗) การตรวจสภาพรถ 
(ก) รถจักรยานยนต คันละ ๑๐ บาท 
(ข) รถอื่นนอกจาก (ก)  คันละ ๕๐ บาท 

(๘) ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๙) ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๗ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๐) เครื่องหมายพิเศษตามมาตรา ๒๗ อันละ ๑๐๐ บาท 
(๑๑) สมุดคูมือประจํารถตามมาตรา ๒๗ เลมละ ๑๐๐ บาท 
(๑๒) ใบอนุญาตรถยนตตามอนุสัญญาวาดวยการจราจร 

ทางถนน ทํา ณ นครเจนีวา ค.ศ. ๑๙๔๙  
ซึ่งประเทศไทยไดภาคยานุวัติเมื่อวันที่  
๑๕ สิงหาคม ๒๕๐๕  ฉบับละ  ๑,๐๐๐  บาท 

                                                 
๗๘ (๓/๑) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ิมโดย

พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๓) ใบอนุญาตขับรถยนตตามอนุสัญญาวาดวย 
การจราจรทางถนน ทํา ณ นครเจนีวา ค.ศ. ๑๙๔๙  
ซึ่งประเทศไทยไดภาคยานุวัติเมื่อวันที่  
๑๕ สิงหาคม ๒๕๐๕ ฉบับละ ๕๐๐  บาท 

(๑๔)๗๙ ใบอนญุาตขับรถชั่วคราวตามมาตรา ๔๓ (๑) ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๑๕)๘๐ ใบอนญุาตขับรถยนตสวนบคุคล ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๖)๘๑ ใบอนญุาตขับรถยนตสามลอสวนบุคคล ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๑๗)๘๒ ใบอนญุาตขับรถยนตสาธารณะ ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๘)๘๓ ใบอนญุาตขับรถสามลอสาธารณะ ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๑๙)๘๔ ใบอนญุาตขับรถจักรยานยนตสวนบุคคล ฉบับละ ๕๐๐  บาท 
(๑๙/๑)๘๕ ใบอนุญาตขับรถจกัรยานยนตสาธารณะ ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๒๐)๘๖ ใบอนญุาตขับรถบดถนน ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๒๑)๘๗ ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๒๒)๘๘ ใบอนญุาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๙) ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๒๓) ยกเลิก๘๙ 

                                                 
๗๙ (๑๔) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘๐ (๑๕) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘๑ (๑๖) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘๒ (๑๗) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘๓ (๑๘) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘๔ (๑๙) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘๕ (๑๙/๑) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ิมโดย

พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๘๖ (๒๐) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘๗ (๒๑) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๘๘ (๒๒) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒๔) ยกเลิก๙๐ 
(๒๕) ยกเลิก๙๑ 
(๒๖) ยกเลิก๙๒ 
(๒๗) ยกเลิก๙๓ 
(๒๘) การแกไขรายการในใบอนุญาตขับรถ ครั้งละ ๕๐ บาท 
(๒๙) หนังสืออนุญาตตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง 

หรือมาตรา ๑๘ ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๓๐) ใบแทนใบคูมือจดทะเบียนรถ ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๓๑) ใบแทนใบอนุญาตครึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมใบอนุญาต  

แตไมเกินฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๓๒) ใบแทนเครื่องหมายการเสียภาษปีระจําป ฉบับละ ๒๐ บาท 
(๓๓) ใบแทนหนังสืออนญุาต ฉบับละ ๒๕ บาท 
(๓๔) คาธรรมเนียมอื่น ครั้งละ ๒๐ บาท 
(๓๕) การรับรองสําเนาเอกสาร แผนละ ๒๐ บาท 
(๓๖)๙๔ การตออายุใบอนุญาตขับรถ ค รั้ ง ล ะ เ ท า กั บ

 คาธรรมเนียมสําหรับ
 ใบอนุญาตขับรถแตละ
 ฉบับ 

                                                                                                                                            
๘๙ (๒๓) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๙๐ (๒๔) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๙๑ (๒๕) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๙๒ (๒๖) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๙๓ (๒๗) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๙๔ (๓๔) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ิมโดย

พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราภาษปีระจําป 
   

 
(๑)๙๕ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคนใหเก็บภาษีตามความจุของกระบอก

สูบรวมกันของเครื่องยนตของรถยนตแตละคัน ในอัตราดังตอไปนี้ 
(ก) ๖๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตรแรกลูก บาศกเซนติเมตรละ ๐.๕๐ บาท 
(ข) สวนที่เกิน ๖๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร 

แตไมเกิน ๑,๘๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร ลูกบาศกเซนติเมตรละ ๑.๕๐ บาท 
(ค) สวนที่เกิน ๑,๘๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร 

 ลูกบาศกเซนติเมตรละ ๔.๐๐  บาท 
รถยนตตาม (๑) ที่นิติบุคคลเปนเจาของ และมิไดใหบุคคลธรรมดาเชาซื้อใน

การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการใหเชาซื้อของนิติบุคคลนั้น ใหเก็บภาษีในอัตราสองเทา 
(๒) รถยนตนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน ใหเก็บภาษีตามน้ําหนักในอัตราดังตอไปนี ้

(ก) น้ําหนักไมเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม คันละ ๑๕๐ บาท 
(ข) น้ําหนักตัง้แต ๕๐๑ - ๗๕๐ กิโลกรัม คันละ ๓๐๐ บาท 
(ค) น้ําหนักตัง้แต ๗๕๑ - ๑,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๔๕๐ บาท 
(ง) น้ําหนักตัง้แต ๑,๐๐๑ - ๑,๒๕๐ กิโลกรัม คันละ ๘๐๐ บาท 
(จ) น้ําหนักตัง้แต ๑,๒๕๑ - ๑,๕๐๐ กิโลกรัม คันละ ๑,๐๐๐ บาท 
(ฉ) น้ําหนักตัง้แต ๑,๕๐๑ - ๑,๗๕๐ กิโลกรัม คันละ ๑,๓๐๐ บาท 
(ช) น้ําหนักตัง้แต ๑,๗๕๑ - ๒,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๑,๖๐๐ บาท 
(ซ) น้ําหนักตัง้แต 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) น้ําหนักตัง้แต ๓๕๐๑ - ๔,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๒,๖๐๐ บาท 
(ฏ) น้ําหนักตัง้แต ๔,๐๐๑ - ๔,๕๐๐ กิโลกรัม คันละ ๒,๘๐๐ บาท 
(ฐ) น้ําหนักตัง้แต ๔,๕๐๑ - ๕,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๓,๐๐๐ บาท 
(ฑ) น้ําหนักตัง้แต ๕,๐๐๑ - ๖,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๓,๒๐๐ บาท 
(ฒ) น้าํหนักตั้งแต ๖,๐๐๑ - ๗,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๓,๔๐๐ บาท 
(ณ) น้ําหนักตั้งแต ๗,๐๐๑  กิโลกรัมขึน้ไป คันละ ๓,๖๐๐ บาท 

(๓)๙๖ รถจักรยานยนต ใหคํานวณภาษีประจําปในอัตราดังตอไปนี ้
(ก) รถจักรยานยนตสวนบุคคล คันละ ๑๐๐ บาท 

                                                 
๙๕ อัตราภาษีประจําป (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๒๔ 
๙๖ อัตราภาษีประจําป (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 

๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข) รถจักรยานยนตสาธารณะ คันละ ๑๐๐ บาท 
(๔)๙๗ รถพวงของรถจักรยานยนตสวนบุคคล คันละ ๕๐ บาท 
(๕) รถพวงนอกจาก (๔)  คันละ ๑๐๐ บาท 
(๖) รถบดถนน คันละ ๒๐๐ บาท 
(๗) รถแทรกเตอรที่ใชในการเกษตร คันละ ๕๐ บาท 
(๘) รถยนตรับจางระหวางจังหวัด รถยนตบริการ ใหเก็บภาษีตามน้ําหนักใน

อัตรา ดังตอไปนี้ 
(ก) น้ําหนักไมเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม คันละ ๔๕๐ บาท 
(ข) น้ําหนักตัง้แต ๕๐๑ - ๗๕๐ กิโลกรัม คันละ ๗๕๐ บาท 
(ค) น้ําหนักตัง้แต ๗๕๑ - ๑,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๑,๐๕๐ บาท 
(ง) น้ําหนักตัง้แต ๑,๐๐๑ - ๑,๒๕๐ กิโลกรัม คันละ ๑,๓๕๐ บาท 
(จ) น้ําหนักตัง้แต ๑,๒๕๑ - ๑,๕๐๐ กิโลกรัม คันละ ๑,๖๕๐ บาท 
(ฉ) น้ําหนักตัง้แต ๑,๕๐๑ - ๑,๗๕๐ กิโลกรัม คันละ ๒,๑๐๐ บาท 
(ช) น้ําหนักตัง้แต ๑,๗๕๑ - ๒,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๒,๕๕๐ บาท 
(ซ) น้ําหนักตัง้แต 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) น้ําหนักตัง้แต ๓,๕๐๑ - ๔,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๔,๓๕๐ บาท 
(ฏ) น้ําหนักตัง้แต ๔,๐๐๑ - ๔,๕๐๐ กิโลกรัม คันละ ๔,๘๐๐ บาท 
(ฐ) น้ําหนักตัง้แต ๔,๕๐๑ - ๕,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๕,๒๕๐ บาท 
(ฑ) น้ําหนักตัง้แต ๕,๐๐๑ - ๖,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๕,๗๐๐ บาท 
(ฒ) น้าํหนักตั้งแต ๖,๐๐๑ - ๗,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๖,๑๕๐ บาท 
(ณ) น้ําหนักตั้งแต ๗,๐๐๑ กิโลกรัมขึ้นไป คันละ ๖,๖๐๐ บาท 

(๙) รถยนตรับจาง ใหเก็บภาษีตามน้ําหนักในอัตราดังตอไปนี ้
(ก) น้ําหนักไมเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม คันละ ๑๘๕ บาท 
(ข) น้ําหนักตัง้แต ๕๐๑ - ๗๕๐ กิโลกรัม คันละ ๓๑๐ บาท 
(ค) น้ําหนักตัง้แต ๗๕๑ - ๑,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๔๕๐ บาท 
(ง) น้ําหนักตัง้แต ๑,๐๐๑ - ๑,๒๕๐ กิโลกรัม คันละ ๕๖๐ บาท 
(จ) น้ําหนักตัง้แต ๑,๒๕๑ - ๑,๕๐๐ กิโลกรัม คันละ ๖๘๕ บาท 
(ฉ) น้ําหนักตัง้แต ๑,๕๐๑ - ๑,๗๕๐ กิโลกรัม คันละ ๘๗๕ บาท 
(ช) น้ําหนักตัง้แต ๑,๗๕๑ - ๒,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๑,๐๖๐ บาท 
(ซ) น้ําหนักตัง้แต ๒,๐๐๑ - ๒,๕๐๐ กิโลกรัม คันละ ๑,๒๕๐ บาท 
(ฌ) น้ําหนักตั้งแต ๒,๕๐๑ - ๓,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๑,๔๓๕ บาท 

                                                 
๙๗ อัตราภาษีประจําป (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 

๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ญ) น้ําหนักตั้งแต ๓,๐๐๑ - ๓,๕๐๐ กิโลกรัม คันละ ๑,๖๒๕ บาท 
(ฎ) น้ําหนักตัง้แต ๓,๕๐๑ - ๔,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๑,๘๑๐ บาท 
(ฏ) น้ําหนักตัง้แต ๔,๐๐๑ - ๔,๕๐๐ กิโลกรัม คันละ ๒,๐๐๐ บาท 
(ฐ) น้ําหนักตัง้แต ๔,๕๐๑ - ๕,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๒,๑๘๕ บาท 
(ฑ) น้ําหนักตัง้แต ๕,๐๐๑ - ๖,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๒,๓๗๕ บาท 
(ฒ) น้าํหนักตั้งแต ๖,๐๐๑ - ๗,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๒,๕๖๐ บาท 
(ณ) น้ําหนักตั้งแต ๗,๐๐๑ กิโลกรัมขึ้นไป คันละ ๒,๗๕๐ บาท 

(๑๐) รถยนตบรรทุกสวนบุคคลหรือรถยนตสําหรับลากจูงซึ่งมิไดใชในการ
ประกอบการขนสงสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกหรือรถแทรกเตอรที่มิไดใชใน
การเกษตร ใหเก็บภาษีตามน้ําหนักในอัตราดังตอไปนี ้

(ก) น้ําหนักไมเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม คันละ ๓๐๐ บาท 
(ข) น้ําหนักตัง้แต ๕๐๑ - ๗๕๐ กิโลกรัม คันละ ๔๕๐ บาท 
(ค) น้ําหนักตัง้แต ๗๕๑ - ๑,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๖๐๐  บาท 
(ง) น้ําหนักตัง้แต ๑,๐๐๑ - ๑,๒๕๐ กิโลกรัม คันละ ๗๕๐ บาท 
(จ) น้ําหนักตัง้แต ๑,๒๕๑ - ๑,๕๐๐ กิโลกรัม คันละ ๙๐๐ บาท 
(ฉ) น้ําหนักตัง้แต ๑,๕๐๑ - ๑,๗๕๐ กิโลกรัม คันละ ๑,๐๕๐ บาท 
(ช) น้ําหนักตัง้แต ๑,๗๕๑ - ๒,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๑,๓๕๐ บาท 
(ซ) น้ําหนักตัง้แต 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) น้ําหนักตัง้แต ๓,๕๐๑ - ๔,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๒,๕๕๐ บาท 
(ฏ) น้ําหนักตัง้แต ๔,๐๐๑ - ๔,๕๐๐ กิโลกรัม คันละ ๒,๘๕๐ บาท 
(ฐ) น้ําหนักตัง้แต ๔,๕๐๑ - ๕,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๓,๑๕๐ บาท 
(ฑ) น้ําหนักตัง้แต ๕,๐๐๑ - ๖,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๓,๔๕๐ บาท 
(ฒ) น้าํหนักตั้งแต ๖,๐๐๑ - ๗,๐๐๐ กิโลกรัม คันละ ๓,๗๕๐ บาท 
(ณ) น้ําหนักตั้งแต ๗,๐๐๑ กิโลกรัมขึ้นไป คันละ ๔,๐๕๐ บาท 

(๑๑)๙๘ รถที่ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา หรือรถที่ขับเคล่ือนดวยพลังงานอื่น
โดยมิไดใชเครื่องยนตตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหจัดเก็บภาษีในอัตราดังตอไปนี้ 

(ก) รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน ใหจัดเก็บภาษีตามน้ําหนักของรถ
ในอัตราตาม (๒) 

(ข) รถอื่นนอกจาก (ก) ใหจัดเก็บภาษีในอัตรากึ่งหนึ่งของรถตาม (๒) (๓) 
(๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) แลวแตกรณ ี

                                                 
๙๘ อัตราภาษีประจําป (๑๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๒)๙๙ รถที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตที่ใชพลังงานทดแทน พลังงานอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมหรือพลังงานอยางประหยัด ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหจัดเก็บภาษีในอัตรากึ่ง
หนึ่งของอัตราที่กําหนดไว 

(๑๓)๑๐๐ รถที่ ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตที่ ใชก าซธรรมชาติซึ่ ง เปนกาซ
ไฮโดรคารบอนที่ประกอบดวยกาซมีเทนเปนสวนใหญเปนเชื้อเพลิง ใหจัดเก็บภาษีในอัตรา
ดังตอไปนี ้

(ก) ระบบเชื้อเพลิงที่ใชกาซธรรมชาติดังกลาวเพียงอยางเดียวในอัตรากึ่ง
หนึ่งของอัตราที่กําหนดไว 

(ข) ระบบเชื้อเพลิงที่ใชกาซธรรมชาติดังกลาวรวมหรือสลับกับน้ํามัน
เช้ือเพลิงในอัตราสามในสี่ของอัตราที่กําหนดไว 

ในการคํานวณน้ําหนัก ใหรวมน้ําหนักของรถและเครื่องอุปกรณที่ติดกับตัว
รถตามปกติแตไมรวมน้ําหนักน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ํา และเคร่ืองมือประจํารถ ถามีเศษ
ของกิโลกรัมใหปดทิ้ง 

                                                 
๙๙ อัตราภาษีประจําป (๑๒) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๐๐ อัตราภาษีประจําป (๑๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวย
รถยนตไดประกาศใชบังคับมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๗๓ นับเปนเวลาเกือบหาสิบปแลว และใน
ระหวางระยะเวลาดังกลาวมีการแกไขเพิ่มเติมมาแลวประมาณยี่สิบครั้ง อยางไรก็ดียังมีบทบัญญัติ
อีกหลายมาตราที่ใชอยูไมเหมาะสมกับกาลสมัยและสภาพการณของบานเมือง สมควรปรับปรุง
เสียใหมใหเหมาะสมและรัดกุมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔๑๐๑ 
 

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

มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑและอัตรา
การเก็บภาษีรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคนยังไมเหมาะสม สมควรเปลี่ยนหลักเกณฑและ
อัตราภาษีรถยนตดังกลาวเพื่อกอใหเกิดการใชน้ํามันโดยประหยัดตามสภาวะของการขาดแคลน
น้ํามันในปจจุบัน  นอกจากนั้น สมควรเพิ่มอัตราภาษีรถยนตดังกลาวสําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคล
ไมเกินเจ็ดคนที่นิติบุคคลบางประเภทเปนเจาของ เพราะภาษีรถยนตยอมถือเปนรายจายในการ
คํานวณกําไรสุทธิ เ พ่ือเสียภาษี เ งินไดของนิติบุคคลดังกลาวอยูแลว จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕๑๐๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏวา
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติให “ผูใด” (อันหมายถึงเจาของกรรมสิทธิ์รถยนต) 
จะไปขอจดทะเบียนรถใหย่ืนคําขอตอนายทะเบียนแหงทองที่ที่ตน มีภูมิลําเนา.นั้น ยังไม
สอดคลองกับสภาพการณและความตองการของประชาชนในปจจุบัน เพราะประชาชนสวนใหญได
ซื้อรถยนตในระบบ “เชาซื้อ” การขอจดทะเบียนรถจึงตกเปนหนาที่ของผูขายคือบริษัทรถยนต ซึ่ง
มีภูมิลําเนาอยูในที่ตางๆ การตอทะเบียนก็ดี การตรวจสภาพรถยนตก็ดี จะตองกระทําที่นาย
ทะเบียนในทองที่นั้นเมื่อประชาชนซื้อรถไปใชในทองถ่ินอื่น การกระทําตามพระราชบัญญัติ
รถยนต นี้จึงเปนการสรางความเดือดรอนใหแกประชาชนเปนอยางมาก และเมื่อมีการกระทํา
ความผิดเกิดขึ้นก็ยากแกการติดตามผูกระทําความผิดเพราะเจาของรถและผูครอบครองมิใช
บุคคลคนเดียวกัน จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑๐๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๘/ตอนที่ ๑๓๙/ฉบับพิเศษ หนา ๔/๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๔ 
๑๐๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙/ตอนที่ ๑๗/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๕ กุมภาพันธ ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗๑๐๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติหามมิใหผูใดใชรถ เวนแตรถนั้นเปนรถที่จด
ทะเบียนและเสียภาษีประจําปสําหรับรถนั้นครบถวนถูกตองแลว หากผูใดฝาฝนมาตรา ๖ วรรค
หนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาทตามมาตรา ๕๙ โดยมิไดแยกประเภทความผิดกรณีการ
ใชรถที่จดทะเบียนแลว แตยังมิไดเสียภาษีประจําปสําหรับรถนั้นใหครบถวนถูกตองภายในเวลาที่
กําหนด ทําใหผูใชรถในกรณีที่ยังมิไดเสียภาษีประจําปตองไดรับโทษในอัตราเดียวกันกับกรณีการ
ใชรถที่ยังมิไดจดทะเบียนตามมาตรา ๕๙ ซึ่งเปนความผิดที่เปรียบเทียบไมได สมควรกําหนดแยก
ประเภทความผิดเกี่ยวกับการใชรถที่จดทะเบียนแลวแตยังมิไดเสียภาษีประจําป ออกจากความผิด
เก่ียวกับการใชรถที่ยังมิไดจดทะเบียน โดยใหมีอัตราโทษแตกตางกันและมีอัตราโทษเหมาะสมแก
กรณีดวย โดยกําหนดโทษสําหรับความผิดกรณีการใชรถที่จดทะเบียนแลว แตยังมิไดเสียภาษี
ประจําป เปนความผิดที่เปรียบเทียบได  นอกจากนั้น เนื่องจากไดมีการกําหนดใหรถใชงาน
เกษตรกรรมเปน “รถ” ตามกฎหมายวาดวยรถยนตซึ่งจะตองมีการจดทะเบียนและผานการ
ตรวจสอบสภาพรถ และเพ่ือเปนการสงเสริมเกษตรกรรมของประเทศ สมควรกําหนดใหรถ
ดังกลาวไดรับยกเวนคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยรถยนต และโดยที่สมควรกําหนดใหเงินที่
เปนคาธรรมเนียมแผนปายทะเบียนรถไดนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตแผนปาย
สําหรับยานพาหนะตอไป โดยไมตองจัดสรรใหแกราชการสวนทองถ่ิน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้
 
พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๘๑๐๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ดวยปรากฏวาการใชรถยนต
สวนบุคคลที่จดทะเบียนเปนรถยนตนั่งสวนบุคคล หรือรถยนตบรรทุกสวนบุคคล จะใชเปน
รถยนตบรรทุกสวนบุคคล หรือรถยนตนั่งสวนบุคคล ซึ่งผิดไปจากประเภทจดทะเบียนไวไมได 
เปนเหตุใหประชาชนที่สามารถมีรถไดเพียงคันเดียวไดรับความเดือดรอนโดยไมมีเหตุอันสมควร 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘๑๐๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
รถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบัญญัติเ ก่ียวกับคุณสมบัติและการออกใบอนุญาตใหแกผู ขับขี่

                                                 
๑๐๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๑/ตอนที่ ๑๑๒/ฉบับพิเศษ หนา ๕/๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๗ 
๑๐๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒/ตอนที่ ๙๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๘ 
๑๐๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒/ตอนที่ ๑๕๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๔ ตุลาคม ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รถจักรยานยนตไว โดยกําหนดใหผูที่จะมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตไดจะตองมีอายุไมต่ํากวา
สิบแปดปบริบูรณ แตในความเปนจริงแลวปรากฏวาเด็กที่มีอายุไมต่ํากวาสิบหาปและมีภูมิลําเนา
อยูตางจังหวัดนั้น สวนมากมีรถจักรยานยนตใชเปนพาหนะทั้งส้ิน เพราะมีความจําเปนที่จะตองใช
รถจักรยานยนตขับขี่ไปโรงเรียนหรือใชในกิจการดานอื่นๆ เนื่องจากสถานศึกษาอยูหางไกลจาก
บานมาก ซึ่งการกระทําดังกลาวถือวาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นเพื่อใหเด็กที่มีอายุไมต่ํา
กวาสิบหาปมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตไดโดยไมผิดกฎหมาย จึงสมควรแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติดังกลาวเสีย และเนื่องจากในปจจุบันกฎหมายบัญญัติใหบุคคลที่มีอายุสิบหาปบริบูรณ
ตองไปทําบัตรประจําตัวประชาชนทุกคน ดังนั้นจึงสมควรอนุญาตใหผูที่มีอายุไมต่ํากวาสิบหาปมี
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตไดเชนเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙๑๐๖ 
 

มาตรา ๕  อัตราภาษีตามที่กําหนดในมาตรา ๒๙ (๓) แหงพระราชบัญญัติ
รถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ไมใชบังคับแกรถยนตที่ไดจด
ทะเบียนและเสียภาษีประจําปไวแลว และรถยนตที่คางชําระภาษีประจําป กอนวันที่พระราช
กําหนดนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ 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) ปที่สอง ใหเสียในอัตราสามเทาของอัตราตามที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษี
ทายพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๓) ปตอไป ใหเสียในอัตราสี่เทาของอัตราตามที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษีทาย
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ผูซึ่งไดแจงการเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่ง ไมตองรับโทษสําหรับการไมปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๔ 
 

มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันมีรถยนต
จํานวนมากใชหรือเปลี่ยนไปใชน้ํามันดีเซลหรือกาซเปนเชื้อเพลิง ทําใหเกิดความจําเปนในการสั่ง

                                                 
๑๐๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๓/ตอนที่ ๑๕/ฉบับพิเศษ หนา ๒๗/๓๑ มกราคม ๒๕๒๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

น้ํามันดีเซลหรือกาซเขามาในราชอาณาจักร ดังนั้น เพ่ือปองกันมิใหมีการเพิ่มจํานวนรถที่ใชน้ํามัน
ดีเซลหรือกาซเปนเชื้อเพลิง และเพ่ือเปนการประหยัดเงินตราตางประเทศในการนําเขาน้ํามัน
เช้ือเพลิงดังกลาว สมควรแกไขพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่
มีความจําเปนเรงดวนในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองตรา
พระราชกําหนดนี้ 
 
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเร่ือง การไมอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
รถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙๑๐๗ 
 

ตามที่คณะรัฐมนตรีไดเสนอขอใหรัฐสภาพิจารณาอนุมัติพระราชกําหนดแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ นั้น 

ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร  ครั้งที่ ๕/๒๕๒๙ (สมัยสามัญ) วันพฤหัสบดี
ที่ ๔ กันยายน ๒๕๒๙ ที่ประชุมไดลงมติไมอนุมัต ิ

จึงประกาศมาตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 
พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐๑๐๘ 
 

มาตรา ๑๒  ใหโอนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับ
การรักษาการตามพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ ไปเปนของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม 
 

มาตรา ๑๓  บรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําส่ังใดๆ ออก
ตามพระราชบัญญัติรถยนต พุทธศักราช ๒๔๗๓ และพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช
บังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชบังคับไดตอไปเพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๑๔  คําขออนุญาตใดๆ ที่ไดย่ืนไวตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 
๒๕๒๒ และยังอยูในระหวางการพิจารณา ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติรถยนต 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
 

มาตรา ๑๕  บรรดาใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัติรถยนต พุทธศักราช 
๒๔๗๓ และพระราชบัญญัติรถยนต พ .ศ .  ๒๕๒๒ ให ถือวาเปนใบอนุญาตที่ออกตาม
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณ ี
 

                                                 
๑๐๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๓/ตอนที่ ๑๕๗/ฉบับพิเศษ หนา ๒/๑๑ กันยายน ๒๕๒๙ 
๑๐๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๔/ตอนที่ ๑๓๙/ฉบับพิเศษ หนา ๕/๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖  บรรดาแผนปายทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษีประจําป
สําหรับรถที่ออกใหแกรถที่ไดจดทะเบียนและเสียภาษีประจําปครบถวนและถูกตองตาม
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนแผนปาย
ทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษีประจําปสําหรับรถนั้น ตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๑๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี ้
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการโอนอํานาจ
หนาที่และกิจการบริหารบางสวนของกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยรถยนตและกฎหมายวาดวยลอเล่ือน ไปเปนของกรมการขนสงทางบก 
กระทรวงคมนาคมในการนี้สมควรแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ให
สอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่และกิจการบริหารดังกลาว และแกไขใหอธิบดีกรมการขนสง
ทางบกหรือผูซึ่งอธิบดีกรมการขนสงทางบกมอบหมาย มีอํานาจเปรียบเทียบปรับในความผิดที่มี
โทษปรับสถานเดียวได เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน นอกจากนี้ สมควรแกไขใหสถาน
ตรวจสภาพที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกซึ่งเปนของเอกชนมีสวนในการ
ตรวจสภาพรถตามกฎหมายวาดวยรถยนตดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐๑๐๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประเทศไทยไดทําความ
ตกลงกับประเทศในสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตวาดวยการยอมรับใบอนุญาต
ขับรถภายในประเทศซึ่งกันและกัน และโดยที่ประเทศไทยอาจทําความตกลงในทํานองเดียวกันกับ
ประเทศอื่นๆ ดวย ซึ่งความตกลงดังกลาวจะมีผลใหผูมีใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยพนักงาน
เจาหนาที่หรือสมาคมยานยนตที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศในสมาคมประชาชาติแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือจากรัฐบาลของประเทศที่ประเทศไทยมีความตกลงดวย สามารถใช
ใบอนุญาตขับรถนั้นขับรถในประเทศไทยได  ทั้งนี้ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามพันธกรณีที่
ประเทศไทยมีอยูกับตางประเทศตามความตกลงดังกลาว นอกจากนี้ เห็นสมควรกําหนดให
ใบอนุญาตขับรถระหวางประเทศสําหรับรถยนตสวนบุคคลและรถจักรยานยนต ที่ออกตาม
อนุสัญญาวาดวยการจราจรทางถนนทํา ณ นครเจนีวา ค.ศ. ๑๙๔๙ ซึ่งประเทศไทยไดภาคยานุวัติ
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๐๕ เปนใบอนุญาตขับรถชนิดหนึ่งตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 
๒๕๒๒ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๗๑๑๐ 

                                                 
๑๐๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๔/ตอนที่ ๒๗๐/หนา ๔๙/๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากผูไดรับอนุญาตเปนผู
ขับรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก ไมอาจใชใบอนุญาตนั้นขับรถที่จด
ทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนตได ทั้งๆ ที่โดยขอเท็จจริงแลว ผูซึ่งมีความสามารถขับรถ
ขนาดใหญยอมสามารถขับรถที่มีขนาดเล็กกวาได สมควรกําหนดใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถ
ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก ขับรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนตในบาง
ประเภทได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๑๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยรถยนต
ในปจจุบันไดกําหนดบทนิยามคําวา “รถยนตสวนบุคคล” ไวไมชัดเจนและไมสอดคลองกับ
หลักการเกี่ยวกับการใชบังคับกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก นอกจากนั้น ยังมิไดกําหนดใหมี
ผูตรวจการเพื่อทําหนาที่เปนผูตรวจสอบการปฏิบัติเก่ียวกับรถยนตใหเปนไปตามกฎหมาย
โดยเฉพาะ ดังนั้น เพ่ือใหบทนิยามคําวา “รถยนตสวนบุคคล” ตามกฎหมายวาดวยรถยนตมี
ความหมายชัดเจนโดยไมมีความหมายครอบคลุมถึงรถยนตนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคนแตไมเกินสิบ
สองคนและรถยนตบรรทุกสวนบุคคลที่มีน้ําหนักรถไมเกินหนึ่งพันหกรอยกิโลกรัมซึ่งใช
ประกอบการขนสงเพ่ือสินจางที่อยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก และเพ่ือให
การตรวจสอบการปฏิบัติเก่ียวกับรถยนตเปนไปตามกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับแนวทางการตรวจสอบการขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก สมควรแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ในสวนที่ เ ก่ียวกับเรื่องดังกลาว จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๔๑๑๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันมีผูนํารถที่
ขับเคลื่อนดวยกําลังไฟฟามาใชและในอนาคตมีแนวโนมวาอาจจะมีการนํารถที่ขับเคล่ือนดวย
พลังงานอื่นมาใชภายในประเทศดวย แตโดยที่พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ มิไดกําหนด
อัตราภาษีประจําปสําหรับรถลักษณะดังกลาวไว สมควรกําหนดอัตราภาษีประจําปสําหรับรถ
ลักษณะดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖๑๑๓ 

                                                                                                                                            
๑๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑/ตอนที่ ๖๔ ก/หนา ๑๘/๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๗ 
๑๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๐ ก/หนา ๑๘/๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒ 
๑๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘/ตอนที่ ๑๑๒ ก/หนา ๒๔/๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ 
๑๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๔๘ ก/หนา ๑/๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา  ๓   ให เปลี่ ยนชื่ อพระราชบัญญัติ รถยนตร  พ .ศ .  ๒๕๒๒  เปน

พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ใหแกไขคําวา “รถยนตร” “รถจักรยานยนตร” และ “เครื่องยนตร” ใน

พระราชบัญญัติ รถยนตร  พ .ศ .  ๒๕๒๒  และที่ แก ไ ข เ พ่ิม เติ ม เป นคํ า ว า  “รถยนต” 
“รถจักรยานยนต” และ “เครื่องยนต” ทุกแหง 
 

มาตรา ๑๕  รถที่คางชําระภาษีประจําปอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับให
ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ใหนายทะเบียนประกาศหมายเลขทะเบียนพรอมทั้งจํานวนภาษีคางชําระไว 
ณ ที่ทําการนายทะเบียนและในสถานที่ที่อธิบดีประกาศกําหนดภายในหกสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

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

(๓) เจาของรถที่มิไดดําเนินการตาม (๒) ตองเสียภาษีคางชําระท้ังหมดพรอม
ทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบตอปของจํานวนภาษีที่คางชําระ 

(๔) เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตาม (๒) รถที่คางชําระภาษีประจําปตั้งแตสามป
ข้ึนไป หรือรถที่คางชําระภาษีประจําปไมถึงสามป แตตอมาภายหลังคางชําระภาษีติดตอกันครบ
สามป ใหถือวาทะเบียนรถเปนอันระงับไป และใหเจาของรถมีหนาที่สงคืนแผนปายทะเบียนรถตอ
นายทะเบียนและนําใบคูมือจดทะเบียนรถมาแสดงตอนายทะเบียนเพื่อบันทึกหลักฐานการระงับ
ทะเบียนรถภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตาม (๒) หรือนับแตวันคางชําระ
ภาษีติดตอกันครบสามป แลวแตกรณี 

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

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

มาตรา ๑๖  ใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
(๘) และ (๙) แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ไดออกใหกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนกวาจะส้ินอายุ สวนการตออายุใบอนุญาตขับรถดังกลาว ใหเปนไปตาม
มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขอใบแทนใบอนุญาตขับรถตามวรรคหนึ่ง ใหคิดคาธรรมเนียมใบแทน
ใบอนุญาตครึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม 
 

มาตรา ๑๗  ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตขับรถตลอดชีพอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับใหใชใบอนุญาตขับรถนั้นไดตอไป 

การขอใบแทนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ ใหนํามาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติ
รถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม และใหคิดคาธรรมเนียมฉบับละหนึ่งรอยบาท 
 

มาตรา ๑๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันการจด
ทะเบียนรถเพื่อใหไดหมายเลขทะเบียนซึ่งเปนที่นิยมยังไมมีหลักเกณฑที่เหมาะสม รวมทั้งยังมีการ
ละเลยหรือหลีกเล่ียงการชําระภาษีประจําป ทําใหมีภาษีประจําปคางชําระเพิ่มขึ้นทุกป สมควร
กําหนดใหมีการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเปนที่นิยม อันจะเปนการแกไขปญหาการเลือกปฏิบัติ 
และชวยเพิ่มรายไดใหแกรัฐอีกทางหนึ่ง ตลอดจนปรับปรุงมาตรการในการจัดเก็บภาษีประจําปที่
คางชําระใหไดผลอยางจริงจัง และปรับปรุงอายุใบอนุญาตขับรถใหเหมาะสมยิ่งข้ึน รวมทั้ง
ปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิขอรับใบอนุญาตขับรถยนตสาธารณะ จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗๑๑๔ 
 

มาตรา ๓๒  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนตที่ไดออกใหกอนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับใหถือวาเปนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนตสวนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ และให
ใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนตประเภทนั้น สวนการตออายุใบอนุญาต
ขับรถดังกลาว ใหเปนไปตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ผูไดรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนตที่ไดออกใหกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ถาประสงคจะขับรถจักรยานยนตสาธารณะ ใหย่ืนคําขอใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต
สาธารณะตามมาตรา ๔๓ (๖/๑) แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ในระหวางนั้นใหใช
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนตดังกลาวแทนได 
 

มาตรา ๓๓  รถจักรยานยนตที่ไดจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนตไว
แลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ  ให ถือวาเปนรถจักรยานยนตสวนบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๐ ก/หนา ๑/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เจาของรถจักรยานยนตที่ไดจดทะเบียนไวแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับถาประสงคจะนํารถจักรยานยนตดังกลาวรับจางบรรทุกคนโดยสาร ใหดําเนินการจด
ทะเบียนรถจักรยานยนตนั้นเปนรถจักรยานยนตสาธารณะตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอย
ย่ีสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับในระหวางนั้นใหสามารถนํารถจักรยานยนตดังกลาว
มารับจางบรรทุกคนโดยสารได 
 

มาตรา ๓๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันมีผูนํา
รถจักรยานยนตมาใชรับสงคนโดยสารเพื่อสินจางเปนจํานวนมาก แตกฎหมายวาดวยรถยนตยังไม
มีบทบัญญัติในสวนที่เก่ียวกับการควบคุมการใชรถจักรยานยนตรับจางบรรทุกคนโดยสาร สมควร
กําหนดใหมีบทบัญญัติในลักษณะดังกลาว เพ่ือใหการรับจางเปนไปดวยความเรียบรอย และ
ปลอดภัยแกคนโดยสาร นอกจากนี้ สมควรกําหนดใหนายทะเบียนมีอํานาจเรียกผูไดรับใบอนญุาต
ขับรถมาตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามภายหลังที่ไดรับใบอนุญาตไปแลวได จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๑๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันสถานการณ
ราคาน้ํามันไดปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง รวมทั้งปญหาทางดานมลภาวะทางอากาศที่เพ่ิมมากขึ้น 
และเพ่ือเปนการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอื่นทดแทนการใชน้ํามันเชื้อเพลิง สนับสนุนการใช
พลังงานอยางประหยัด และการใชพลังงานสะอาดเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม รวมทั้งปจจุบันมีผูนํา
รถที่ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟาและพลังงานอื่นโดยมิไดใชเครื่องยนตมาใชภายในประเทศดวย 
อันจะเปนการชวยใหมีการใชพลังงานอยางเหมาะสมและคุมคา และกอใหเกิดผลดีตอระบบ
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของประเทศ สมควรสงเสริมการใชรถที่ใชพลังงานดังกลาวและ
กําหนดใหมีอัตราภาษีประจําปสําหรับรถเหลานี้เปนการเฉพาะ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๘ มกราคม ๒๕๕๑ 

 

                                                 
๑๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๓/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๑๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สังหาริมทรัพยหลาย
ประเภทสามารถจดจํานองเปนประกันหนี้ได ดังเชน เรือกําปน หรือเรือมีระวางตั้งแต ๖ ตันข้ึนไป 
เรือกลไฟ หรือเรือยนตมีระวางตั้งแต ๕ ตันขึ้นไป แพ สัตวพาหนะ สามารถจดจํานองไดตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๗๐๓ สวนเครื่องจักรสามารถจดจํานองไดตาม
กฎหมายเครื่องจักร แตปรากฏวารถยนต ไดแก รถยนตสาธารณะ รถยนตบริการ และรถยนตสวน
บุคคล รวมทั้งรถพวง รถบดถนน และรถแทรคเตอร เปนสังหาริมทรัพยที่มีมูลคาสูงแตไม
สามารถจดทะเบียนจํานองเปนประกันหนี้ไดตามกฎหมาย ในกรณีที่ตองใชเปนประกันหนี้ จึงตอง
ใชวิธีการโอนขายแกเจาหนี้ และทําเปนสัญญาเชาซื้อซึ่งตองเสียคาธรรมเนียมและคาดอกเบี้ยใน
อัตราที่สูง เปนภาระแกประชาชนและผูประกอบการหลายลานคนทั่วประเทศ สมควรบรรเทาภาระ
ดังกลาวนี้ และทําใหรถดังกลาวเปนสินทรัพยที่มีมูลคา มีราคา ที่สามารถจํานองเปนประกันหนี้ได 
และผูเปนเจาของยังคงมีสิทธิ์ครอบครองใชสอยไดดังเดิม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

วชิระ/ปรับปรุง 
๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

 
 

                                                 
๑๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๒ ก/หนา ๓๓/๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 


