
หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดลักษณะ  ขนาด  และสีของแผนปายทะเบียนรถ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๔)  แหงพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติ

ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

ออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปน  (๑/๑)  ของ  (ก)  ในขอ  ๒  แหงกฎกระทรวงกําหนด

ลักษณะ  ขนาด  และสีของแผนปายทะเบียนรถ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“(๑/๑)  แผนปายทะเบียนรถสําหรับรถยนตรับจางระหวางจังหวัด  รถยนตรับจางบรรทุก   

คนโดยสารไมเกินเจ็ดคน  รถยนตรับจางสามลอ  รถยนตสี่ลอเล็กรับจาง  รถยนตบริการธุรกิจ  รถยนต

บริการทัศนาจร  รถยนตบริการใหเชา  รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน  รถยนตนั่งสวนบุคคล 

เกินเจ็ดคน  รถยนตบรรทุกสวนบุคคล  รถยนตสามลอสวนบุคคล  รถพวง  และรถแทรกเตอรท่ีเปน

รถยนตสําหรับลากจูงที่ใชตามความตกลงระหวางประเทศ  มีขนาดกวาง  ๑๕  เซนติเมตร  ยาว  ๓๔  เซนติเมตร  

แผนปายแบงออกเปนสองบรรทัด  บรรทัดที่หนึ่งเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขประจําหมวด   
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ซึ่งอาจมีสองตัวหรือสามตัวก็ได  และตามดวยหมายเลขทะเบียนที่เปนเลขอารบิค  บรรทัดที่สอง 

เปนตัวอักษรภาษาอังกฤษคําวา  THAILAND  ตามดวยรหัสจังหวัด 

ลักษณะของตัวอักษรหรือตัวเลขประจําหมวด  หมายเลขทะเบียน  ตัวอักษร  THAILAND  

รหัสจังหวัด  และขอบแผนปายอัดเปนรอยดุน  ตัวอักษรหรือตัวเลขประจําหมวดและหมายเลขทะเบียน

มีขนาดสูงไมนอยกวา  ๕.๔  เซนติเมตร  กวางไมนอยกวา  ๓.๕  เซนติเมตร  ตัวอักษร  THAILAND  มีขนาดสูง

ไมนอยกวา  ๒.๗  เซนติเมตร  กวางไมนอยกวา  ๒๒.๓  เซนติเมตร  และรหัสจังหวัด  มีขนาดสูง 

ไมนอยกวา  ๑.๘  เซนติเมตร  ขนาดกวางใหกําหนดไวไดตามความเหมาะสม  เวนแตตัวอักษร  I  และ

หมายเลข  ๑  อาจมีขนาดสูงหรือกวางมากหรือนอยกวาที่กําหนดไวไดตามความเหมาะสม  ในแผนปาย

มีเครื่องหมายเปนตัวอักษร  ขส  อยูภายในวงกลมอัดเปนรอยดุนที่มุมลางดานซายของแผนปาย  สามารถ

มองเห็นดวยตาเปลาได 

การใชตัวอักษรหรือตัวเลขประจําหมวด  หมายเลขทะเบียนและรหัสจังหวัดใหเปนไปตามที่

อธิบดีประกาศกําหนด” 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความใน  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ของ  (ก)  ในขอ  ๒  แหงกฎกระทรวง

กําหนดลักษณะ  ขนาด  และสีของแผนปายทะเบียนรถ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๓)  แผนปายทะเบียนรถสําหรับรถยนตของบุคคลในคณะผูแทนทางการทูตใหมีขนาดกวาง  

๑๑  เซนติเมตร  ยาว  ๓๘.๗  เซนติเมตร  ตัวอักษร  ตัวเลข  และขีดเปนรอยดุน  ตอนหนาแถวบน 

มีตัวอักษร  ท  ขนาดสูง  ๔  เซนติเมตร  ใตตัวอักษร  ท  มีตัวเลขอารบิคเริ่มตั้งแต  ๑  ขนาดสูง  ๔  เซนติเมตร  

เปนรหัสแทนชื่อประเทศ  ระหวางตัวอักษรและตัวเลขดังกลาวมีขีดตามทางยาว  ขนาดกวาง  ๑.๑  

เซนติเมตร  ยาว  ๔  เซนติเมตร  เหนือขีดมีเครื่องหมายเปนตัวอักษร  ขส  อยูภายในวงกลมอัดเปนรอยดุน  

สามารถมองเห็นดวยตาเปลาได  หลังขีดมีหมายเลขทะเบียนเปนเลขอารบิค  ขนาดสูง  ๗.๒  เซนติเมตร  

หมายเลขทะเบียนใหเริ่มตั้งแต  ๑  ถึง  ๙๙๙๙ 

แผนปายทะเบียนรถสําหรับรถยนตของบุคคลในคณะผูแทนทางการทูต  ท่ีใชตามความตกลง

ระหวางประเทศ  ใหมีลักษณะและขนาดเชนเดียวกับแผนปายตามวรรคหนึ่ง  เวนแตตัวอักษรใหใช

ตัวอักษร  D 

(๔) แผนปายทะเบียนรถสําหรับรถยนตของบุคคลในหนวยงานพิเศษของสถานทูตตาง ๆ   

ใหมีลักษณะและขนาดเชนเดียวกับแผนปายตามวรรคหนึ่งของ  (๓)  เวนแตตัวอักษรใหใชตัวอักษร  พ   
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แผนปายทะเบียนรถสําหรับรถยนตของบุคคลในหนวยงานพิเศษของสถานทูตตาง ๆ  ท่ีใชตาม

ความตกลงระหวางประเทศ  ใหมีลักษณะและขนาดเชนเดียวกับแผนปายตามวรรคหนึ่งของ  (๓)   

เวนแตตัวอักษรใหใชตัวอักษร  S 

(๕) แผนปายทะเบียนรถสําหรับรถยนตของบุคคลในคณะผูแทนทางกงสุลใหมีลักษณะ 

และขนาดเชนเดียวกับแผนปายตามวรรคหนึ่งของ  (๓)  เวนแตตัวอักษรใหใชตัวอักษร  ก 

แผนปายทะเบียนรถสําหรับรถยนตของบุคคลในคณะผูแทนทางกงสุล  ท่ีใชตามความตกลง

ระหวางประเทศ  ใหมีลักษณะและขนาดเชนเดียวกับแผนปายตามวรรคหนึ่งของ  (๓)  เวนแตตัวอักษร

ใหใชตัวอักษร  C 

(๖) แผนปายทะเบียนรถสําหรับรถยนตของบุคคลในองคการระหวางประเทศหรือทบวง 

การชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติซึ่งประจําอยูในประเทศไทยใหมีลักษณะและขนาดเชนเดียวกับแผนปาย

ตามวรรคหนึ่งของ  (๓)  เวนแตตัวอักษรใหใชตัวอักษร  อ  ตัวเลขอารบิคใตตัวอักษร  อ  เปนรหัส 

แทนชื่อองคการหรือทบวงการชํานัญพิเศษ 

แผนปายทะเบียนรถสําหรับรถยนตของบุคคลในองคการระหวางประเทศหรือทบวงการชํานัญ

พิเศษแหงสหประชาชาติซึ่งประจําอยูในประเทศไทย  ท่ีใชตามความตกลงระหวางประเทศ  ใหมี

ลักษณะและขนาดเชนเดียวกับแผนปายตามวรรคหนึ่งของ  (๓)  เวนแตตัวอักษรใหใชตัวอักษร  I  

ตัวเลขอารบิคใตตัวอักษร  I  เปนรหัสแทนชื่อองคการหรือทบวงการชํานัญพิเศษ 

(๗) แผนปายทะเบียนรถสําหรับรถจักรยานยนตสวนบุคคลของบุคคลในคณะผูแทนทางการทูต  

บุคคลในหนวยงานพิเศษของสถานทูตตาง ๆ  บุคคลในคณะผูแทนทางกงสุลและบุคคลในองคการ

ระหวางประเทศหรือทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติซึ่งประจําอยูในประเทศไทยใหมีลักษณะ  

และตัวอักษรเชนเดียวกับแผนปายตามวรรคหนึ่งของ  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  แลวแตกรณี  เวนแต  

ขนาดของแผนปายใหมีขนาดกวาง  ๙  เซนติเมตร  ยาว  ๒๗  เซนติเมตร  ตัวอักษรและตัวเลขรหัสแทน

ชื่อประเทศ  องคการหรือทบวงการชํานัญพิเศษ  มีขนาดสูง  ๓.๕  เซนติเมตร  กวาง  ๐.๕  เซนติเมตร  

หมายเลขทะเบียนหลังขีดมีขนาดสูง  ๕  เซนตเิมตร  กวาง  ๐.๕  เซนติเมตร” 

ขอ ๔ ใหยกเลิกความใน  (ข)  ของขอ  ๒  แหงกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ  ขนาด  และสี

ของแผนปายทะเบียนรถ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“(ข) สี 
 (๑) แผนปายทะเบียนรถสําหรับรถยนตรับจางระหวางจังหวัด  รถยนตรับจางบรรทุกคน

โดยสารไมเกินเจ็ดคน  รถยนตรับจางสามลอ  และรถยนตสี่ลอเล็กรับจาง  พ้ืนแผนปายเปนสีเหลือง
สะทอนแสง  ตัวอักษรประจําหมวด  หมายเลขทะเบียน  ตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด  
และขอบแผนปายของรถยนตรับจางระหวางจังหวัดเปนสีแดง  รถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกิน
เจ็ดคนเปนสีดํา  รถยนตรับจางสามลอเปนสีเขียว  และรถยนตสี่ลอเล็กรับจางเปนสีน้ําเงิน 

  แผนปายทะเบียนรถสําหรับรถยนตตามวรรคหนึ่ง  ท่ีใชตามความตกลงระหวางประเทศ   
พ้ืนแผนปายเปนสีเหลืองสะทอนแสง  ตัวอักษรหรือตัวเลขประจําหมวด  หมายเลขทะเบียน  ตัวอักษร  
THAILAND  รหัสจังหวัด  และขอบแผนปายของรถยนตรับจางระหวางจังหวัดเปนสีแดง  รถยนต
รับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคนเปนสีดํา  รถยนตรับจางสามลอเปนสีเขียว  และรถยนตสี่ลอเล็ก
รับจางเปนสีน้ําเงิน 

 (๒) แผนปายทะเบียนรถสําหรับรถยนตบริการธุรกิจ  รถยนตบริการทัศนาจร  และรถยนต
บริการใหเชา  พ้ืนแผนปายเปนสีเขียวสะทอนแสง  ตัวอักษรประจําหมวด  หมายเลขทะเบียน  ตัวอักษร
บอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด  และขอบแผนปายเปนสีขาว 

  แผนปายทะเบียนรถสําหรับรถยนตตามวรรคหนึ่ง  ท่ีใชตามความตกลงระหวางประเทศ   
พ้ืนแผนปายเปนสีเขียวสะทอนแสง  ตัวอักษรหรือตัวเลขประจําหมวด  หมายเลขทะเบียน  ตัวอักษร  
THAILAND  รหัสจังหวัด  และขอบแผนปายเปนสีขาว 

 (๓) แผนปายทะเบียนรถสําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน  รถยนตนั่งสวนบุคคล 
เกินเจ็ดคน  รถยนตบรรทุกสวนบุคคล  และรถยนตสามลอสวนบุคคล  พ้ืนแผนปายเปนสีขาวสะทอนแสง  
ตัวอักษรประจําหมวด  หมายเลขทะเบียน  ตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด  และขอบแผนปาย
ของรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคนเปนสีดํา  รถยนตนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคนเปนสีน้ําเงิน  รถยนต
บรรทุกสวนบุคคลเปนสีเขียว  และรถยนตสามลอสวนบุคคลเปนสีแดง  สวนแผนปายทะเบียนรถยนต
นั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน  รถยนตนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน  และรถยนตบรรทุกสวนบุคคล  ท่ีใช
หมายเลขทะเบียนที่มีกฎกระทรวงกําหนดใหเปนหมายเลขทะเบียนซึ่งเปนที่ตองการหรือเปนที่นิยม   
จะมีสีของพื้นแผนปาย  ตัวอักษรประจําหมวด  หมายเลขทะเบียน  ตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานคร
หรือจังหวัด  และขอบแผนปายแตกตางไปจากที่กําหนดไวก็ได  ท้ังนี้  ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
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  แผนปายทะเบียนรถสําหรับรถยนตตามวรรคหนึ่ง  ท่ีใชตามความตกลงระหวางประเทศ   
พ้ืนแผนปายเปนสีขาวสะทอนแสง  ตัวอักษรหรือตัวเลขประจําหมวด  หมายเลขทะเบียน  ตัวอักษร  
THAILAND  รหัสจังหวัด  และขอบแผนปายของรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคนเปนสีดํา  รถยนต
นั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคนเปนสีน้ําเงิน  รถยนตบรรทุกสวนบุคคลเปนสีเขียว  และรถยนตสามลอ 
สวนบุคคลเปนสีแดง 

 (๔) แผนปายทะเบียนรถสําหรับรถพวง  รถบดถนน  รถแทรกเตอร  และรถใชงาน

เกษตรกรรม  พ้ืนแผนปายเปนสีสมสะทอนแสง  ตัวอักษรประจําหมวด  หมายเลขทะเบียน  ตัวอักษร

บอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด  และขอบแผนปายเปนสีดํา 

  แผนปายทะเบียนรถสําหรับรถพวง  และรถแทรกเตอรท่ีเปนรถยนตสําหรับลากจูง  ท่ีใช 

ตามความตกลงระหวางประเทศ  พ้ืนแผนปายเปนสีสมสะทอนแสง  ตัวอักษรหรือตัวเลขประจําหมวด  

หมายเลขทะเบียน  ตัวอักษร  THAILAND  รหัสจังหวัด  และขอบแผนปายเปนสีดํา 

 (๕) แผนปายทะเบียนรถสําหรับรถจักรยานยนตสวนบุคคล  พ้ืนแผนปายเปนสีขาว  ตัวอักษร

ประจําหมวด  หมายเลขทะเบียน  ตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด  และขอบแผนปาย   

เปนสีดํา 

 (๖) แผนปายทะเบียนรถสําหรับรถจักรยานยนตสาธารณะ  พ้ืนแผนปายเปนสีเหลือง 

สะทอนแสง  ตัวอักษรประจําหมวด  หมายเลขทะเบียน  ตัวอักษรบอกชื่อกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด  

และขอบแผนปายเปนสีดํา 

 (๗) แผนปายทะเบียนรถสําหรับรถยนตของบุคคลในคณะผูแทนทางการทูต  พ้ืนแผนปาย

เปนสีขาว  ตัวอักษร  ตัวเลข  และขีดเปนสีดํา 

  แผนปายทะเบียนรถสําหรับรถยนต ท่ีใชตามความตกลงระหวางประเทศ   

ใหมีสีเชนเดียวกับแผนปายตามวรรคหนึ่ง 

 (๘) แผนปายทะเบียนรถสําหรับรถยนตของบุคคลในหนวยงานพิเศษของสถานทูตตาง ๆ  

รถยนตของบุคคลในคณะผูแทนทางกงสุล  และรถยนตของบุคคลในองคการระหวางประเทศหรือทบวง

การชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติซึ่งประจําอยูในประเทศไทย  พ้ืนแผนปายเปนสีฟา  ตัวอักษร  ตัวเลข  

และขีดเปนสีขาว  เวนแตแผนปายทะเบียนรถสําหรับรถยนตของเจาพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์  พ้ืนแผนปาย

เปนสีเทา  ตัวอักษร  ตัวเลข  และขีดเปนสีดํา 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

  แผนปายทะเบียนรถสําหรับรถยนต ท่ีใชตามความตกลงระหวางประเทศ   

ใหมีสีเชนเดียวกับแผนปายตามวรรคหนึ่ง 
 (๙) แผนปายทะเบียนรถสําหรับรถจักรยานยนตสวนบุคคลของบุคคลในคณะผูแทน 

ทางการทูต  บุคคลในหนวยงานพิเศษของสถานทูตตาง ๆ   บุคคลในคณะผูแทนทางกงสุล  และบคุคลในองคการ
ระหวางประเทศหรือทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติซึ่งประจําอยูในประเทศไทย  ใหมีสี
เชนเดียวกับแผนปายตามวรรคหนึ่งของ  (๗)  หรือ  (๘)  แลวแตกรณี 

พ้ืนแผนปายทะเบียนรถประเภทใดจะมีรูปภาพที่สามารถอธิบายหรือมองเห็นความหมาย 
ในภาพที่ปรากฏเสมือนของแทจริง  (Graphic)  นั้นเองได  ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด” 

ขอ ๕ ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ  ๓  แหงกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ  
ขนาด  และสขีองแผนปายทะเบียนรถ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“สําหรับแผนปายทะเบียนรถที่ใชตามความตกลงระหวางประเทศ  ใหติดตรึงไวในลักษณะ  
เชนเดียวกันกับที่กําหนดไวตามวรรคหนึ่งเมื่อมีการนํารถออกนอกราชอาณาจักร  และใหนําแผนปาย
ทะเบียนรถดังกลาวออกเมื่อนํารถกลับเขามาในราชอาณาจักร” 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

สรรเสรญิ  วงศชะอุม 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่ในปจจุบันประเทศไทยไดลงนาม 
ในความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง  (Greater  Mekong  Subregion  Cross-
Border  Transport  Agreement)  แลว  โดยในภาคผนวก  ๒  การจดทะเบียนพาหนะที่ใชในการขนสงระหวาง
ประเทศ  ไดกําหนดใหพาหนะที่มีวัตถุประสงคเพื่อใชสําหรับการขนสงผูโดยสารหรือสินคาทางถนนหรือ 
เพื่อลากพาหนะดังกลาวจะตองใชแผนปายทะเบียนรถเปนภาษาอังกฤษเมื่อมีการนํารถไปใชตามความตกลง
ระหวางประเทศ  ประกอบกับรัฐบาลในหลายประเทศไดใหความสําคัญและใหสิทธิอันควรแกเจาพนักงาน
กงสุลกิตติมศักดิ์  แตเนื่องจากกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ   ขนาด   และสีของแผนปายทะเบียนรถ   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ยังมิไดมีการกําหนดลักษณะ  ขนาด  และสีของแผนปายทะเบียนรถที่ใชในกรณีดังกลาวไว  
สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกลาวเพื่อกําหนดลักษณะ  ขนาด  และสีของแผนปายทะเบียนรถสําหรับ
รถที่นําไปใชตามความตกลงระหวางประเทศ  และรถยนตของเจาพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์ เสียใหม   
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 


