
ระเบียบกรมการขนส่งทางบก 
ว่าดว้ยการด าเนนิการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษรีถตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต์ 

พ.ศ.  2562 
 
 

ตามที่ได้มีระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ  
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  พ.ศ.  ๒๕๓๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ไว้แล้ว  นั้น 

โดยที่เป็นการสมควรรวบรวมระเบียบดังกล่าวในส่วนที่มีแก้ไขเพ่ิมเติมให้เป็นฉบับเดียวกัน   
และปรับปรุงเอกสารหลักฐานที่ ใช้ประกอบการจดทะเบียนและการโอนรถให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  10  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  25๒๕  มาตรา  13  มาตรา  16  และมาตรา  17  แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  2522  
อธิบดีกรมการขนส่งทางบกวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับ
ทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป   

ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ 

ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  พ.ศ.  2531 
(2) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ 

ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2533 
(3) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ 

ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2534 
(4) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ 

ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2538 
(5) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ 

ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2541 
(6) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ 

ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.  2541 
(7) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ 

ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2542 
(8) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ 

ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  (ฉบับที่  8)  พ.ศ.  2542 
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(9) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ 
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  (ฉบับที่  9)  พ.ศ.  2545 

(10) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ 
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  (ฉบับที่  10)  พ.ศ.  2547 

(11) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ 
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  (ฉบับที่  11)  พ.ศ.  2547 

(12) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ 
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  (ฉบับที่  12)  พ.ศ.  2547 

(13) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ 
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  (ฉบับที่  13)  พ.ศ.  2547 

(14) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ 
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  (ฉบับที่  14)  พ.ศ.  2548 

(15) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ 
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  (ฉบับที่  15)  พ.ศ.  2548 

(16) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ 
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  (ฉบับที่  16)  พ.ศ.  2548 

(17) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ 
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  (ฉบับที่  17)  พ.ศ.  2549 

(18) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ 
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  (ฉบับที่  18)  พ.ศ.  2551 

บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่มีไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“ตรวจสภาพ”  หมายความว่า  การด าเนินการตรวจสภาพรถตามระเบยีบกรมการขนส่งทางบก  

ว่าด้วยการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
“ตรวจสอบ”  หมายความว่า  การตรวจสอบความถูกต้องของเลขตัวรถ  เลขเครื่องยนต์  และสีรถ 
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  ข้าราชการซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งให้เป็น

นายทะเบียน  และข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้มีอ านาจและหน้าที่ในการ
ด าเนินการด้านทะเบียน  ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์   

“ระบบฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบก”  หมายความว่า  ระบบบันทึกผลการตรวจสภาพรถ  
และระบบต้นทะเบียนรถ  ที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 5 ให้รองอธิบดี  (ฝ่ายปฏิบัติการ)  กรมการขนส่งทางบก  รักษาการตามระเบียบนี้ 
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หมวด  1 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ 6 การด าเนินการด้านการตรวจสภาพและด้านทะเบียนรถ  ให้นายทะเบียนด าเนินการ
ผ่านระบบฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบก   

การยื่นขอด าเนินการใด ๆ  เกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามระเบยีบนี้  หากไม่ได้ก าหนดไวเ้ปน็
อย่างอื่น  ให้ยื่นต่อนายทะเบียน  ณ  ส านักงานขนส่งทั่วประเทศ  ดังนี้ 

(1) การด าเนินการที่ต้องน ารถเข้ารับการตรวจสภาพหรือตรวจสอบ  ให้เจ้าของรถยื่นเรื่อง  
ขอด าเนินการที่หน่วยงานตรวจสภาพรถ 

(2) การด าเนินการที่ไม่ต้องน ารถเข้ารับการตรวจสภาพหรือตรวจสอบ  ให้เจ้าของรถยื่นเรื่อง
ขอด าเนินการที่หน่วยงานทะเบียนรถของรถประเภทนั้น 

การด าเนินการทางทะเบียนของรถบางประเภทหากมีกฎ  ระเบียบ  ประกาศหรือค าสั่งอื่นใด  
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้นายทะเบียนถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ  ระเบียบ  ประกาศหรือค าสั่งอื่นใด
ที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะด้วย   

ข้อ 7 ในการยื่นขอด าเนินการใด ๆ  เกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ  ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
ค าขอทุกกรณี  เว้นแต่การยื่นเสียภาษีรถประจ าปี  โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามขอ้  6  เป็นผู้จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมค าขอ 

ข้อ 8 การด าเนินการใด ๆ   ตามระเบียบนี้  หากเจ้าของรถมิได้มาด้วยตนเอง  ต้องมีหลักฐาน
การมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นมาด าเนินการ  พร้อมแนบหลักฐานประจ าตัวผู้มอบอ านาจ
และผู้รับมอบอ านาจประกอบการด าเนินการ  เว้นแต่การยื่นเสียภาษีรถประจ าปี 

หมวด  2 
การจดทะเบียนรถ 

 
 

ข้อ 9 รถดังต่อไปนี้  ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน 
(1) รถที่ประกอบจากชิ้นส่วนเก่าใช้แล้วน าเข้าจากต่างประเทศตามกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถ 

ที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ   
(2) ซากรถหรือรถมีสภาพความเสียหายในสาระส าคัญโดยสิ้นเชิง 
(3) รถที่น าเข้าจากต่างประเทศโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  เช่น  ไม่มีใบอนุญาตให้น าเข้าจาก

กรมการค้าต่างประเทศ 
(4) รถที่ใช้แล้วน าเข้าจากต่างประเทศโดยผ่านพิธีการศุลกากรตามประกาศถ่ายล าผ่านแดน  

โดยไม่น าออกไปนอกราชอาณาจักรจริงหรือเป็นการถ่ายล าผ่านแดนเทียม 
(5) รถที่ใช้แล้วน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก 
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(6) รถที่ไม่สามารถตรวจสอบที่มาของรถได้ 
การขอจดทะเบียนรถ  ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ เจ้าของรถมีภูมิล าเนา   

หรือท้องที่ที่จะน ารถไปใช้  ดังนี้ 
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  ส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่  5   
(2) ในเขตจังหวัดอื่นให้ยื่น  ณ  ส านักงานขนส่งจังหวัด  ยกเว้นเจ้าของรถมีภูมิล าเนาหรือ 

จะน ารถไปใช้ในเขตท้องที่รับผิดชอบของส านักงานขนส่งจังหวัดยะลา  สาขาอ าเภอเบตง  ให้ยื่น   
ณ  ส านักงานขนส่งจังหวัดยะลา  สาขาอ าเภอเบตง 

กรณีเจ้าของรถเป็นคนต่างด้าวและไม่มีภูมิล าเนาในราชอาณาจักร  ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียน  
ที่คนต่างด้าวนั้นมีถิ่นที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ที่ทางราชการออกให้เท่านั้น 

ข้อ 10  ให้ก าหนดประเภทรถในการขอจดทะเบียนและการออกใบคู่มือจดทะเบียนรถ  
ดังต่อไปนี้ 

(1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน  7  คน  (รย.  1) 
(2) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน  7  คน  (รย.  2) 
(3) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล  (รย.  3) 
(4) รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล  (รย.  4) 
(5) รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด  (รย.  5) 
(6) รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน  7  คน  (รย.  6) 
(7) รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง  (รย.  7) 
(8) รถยนต์รับจ้างสามล้อ  (รย.  8) 
(9) รถยนต์บริการธุรกิจ  (รย.  9) 

(10) รถยนต์บริการทัศนาจร  (รย.  10) 
(11) รถยนต์บริการให้เช่า  (รย.  11) 
(12) รถจักรยานยนต์  (รย.  12) 
(13) รถแทรกเตอร์  (รย.  13) 
(14) รถบดถนน  (รย.  14) 
(15) รถใช้งานเกษตรกรรม  (รย.  15) 
(16) รถพ่วง  (รย.  16) 
(๑๗) รถจักรยานยนต์สาธารณะ  (รย.  ๑๗) 

การยื่นขอจดทะเบียนรถทุกประเภท  เจ้าของรถต้องแนบหลักฐานการท าประกันภัย 
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  ที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครองประกอบด้วย  
เว้นแต่รถที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท าประกันภัยตามที่กฎหมายก าหนด  เช่น  รถส าหรับองค์พระมหากษัตริย์    
พระราชินี  พระรัชทายาท  รถของกระทรวง  กรม  เทศบาล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรุงเทพมหานคร  
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เมืองพัทยา  รถของหน่วยงานธุรการ  ขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ  และหน่วยงานธุรการ 
ที่เป็นอิสระขององค์กรที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ   

ข้อ 11  การยื่นขอจดทะเบียนรถ  ให้ยื่นค าขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด  และ
หลักฐานประจ าตัวเจ้าของรถ  ได้แก่  บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
นิติบุคคล  แล้วแต่กรณี   

ในกรณีผู้ขอจดทะเบียนรถเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  ให้ใช้ใบส าคัญ
ประจ าตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง  หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง  พร้อมภาพถ่าย  และ
ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  หรือเอกสารหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักร
ที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้  หรือใบอนุญาต
ท างานตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว  พร้อมภาพถ่าย 

ข้อ 12  ภายใต้บังคับตามความในข้อ  ๑๐  วรรคสอง  และข้อ  ๑๑  เจ้าของรถซึ่งประสงค์
จะขอจดทะเบียนรถประเภทใดประเภทหนึ่ง  ต้องยื่นเอกสารหลักฐานแต่ละกรณี  ดังนี้   

(1) รถใหม่ที่ผลิตภายในประเทศหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจ าหน่าย 
 (ก) หนังสือแจ้งจ าหน่ายและการรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจ าหน่าย 
 (ข) หลักฐานการได้มาของรถ  เช่น  ใบเสร็จรับเงินหรือใบก ากับภาษี  สัญญาเช่าซื้ อ   

เป็นต้น 
(2) รถใหม่ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้เฉพาะตัว  ที่มิใช่เพ่ือการจ าหน่าย 
 (ก) ใบรับรองการน าเข้าจากกรมศุลกากร  (แบบที่  32)  และใบเสร็จรับเงินค่าอากรขาเข้า 
 (ข) บัญชีราคาสินค้าหรือใบก ากับสินค้า  (อินวอยซ์)  ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบ 

แสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม  โดยเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรรับรองความถูกต้อง 
(3) รถใช้แล้วที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือใช้เฉพาะตัวหรือเฉพาะหน่วยงาน  มิใช่เพ่ือ  

การจ าหน่าย 
 (ก) ใบรับรองการน าเข้าจากกรมศุลกากร  (แบบที่  32)  และใบเสร็จรับเงินค่าอากรขาเข้า 
 (ข) บัญชีราคาสินค้าหรือใบก ากับสินค้า  (อินวอยซ์)  ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบ 

แสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม  โดยเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรรับรองความถูกต้อง 
 (ค) หนังสืออนุญาตให้น ารถเข้ามาในราชอาณาจักรของกรมการค้าต่างประเทศ  

กระทรวงพาณิชย์  หรือหนังสืออนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นกรณีบุคคลหรือ
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้น าเข้ามาโดยกระทรวงการต่างประเทศเห็นสมควร 

(4) รถที่เคยจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก   
 (ก) รถที่เคยจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  ให้ใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถที่มีการแจ้ง  

ไม่ใช้รถตลอดไปตามมาตรา  ๓๔  หรือที่แสดงว่าการจดทะเบียนรถเป็นอันระงับไปตามมาตรา  ๓๕/๓  
แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
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 (ข) รถที่เคยจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  ให้ใช้หนังสือแสดง 
การจดทะเบียนรถที่มีการแจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา  ๗๙  หรือการจดทะเบียนเป็นอันระงับตามมาตรา  ๘๖/๔  
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

(5) รถที่ได้มาจากการขายทอดตลาดหรือการจ าหน่ายของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
 (ก) กรณีรถที่ไม่เคยจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก   
  ๑) หนังสือรับรองหลักฐานการจ าหน่ายรถ 
  ๒) หนังสือรับรองการขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายรถ 
  ๓) บัญชีรายละเอียดของรถขายทอดตลาดหรือจ าหน่าย 
  ๔) ส าเนาใบเสร็จรับเงินจากหน่วยงานที่ท าการขายทอดตลาด 
  ๕) ภาพถ่ายตัวรถที่ขายทอดตลาด 
 (ข) กรณีรถที่เคยจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก   
  ๑) หนังสือรับรองการขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายรถ 
  ๒) บัญชีรายละเอียดของรถขายทอดตลาดหรือจ าหน่าย 
  ๓) ส าเนาใบเสร็จรับเงินจากหน่วยงานที่ท าการขายทอดตลาด 
  ๔) ภาพถ่ายตัวรถที่ขายทอดตลาด 
  ๕) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ  หรือหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 
 (ค) กรณีรถที่เคยจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร  หรือระเบียบของ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
  ๑) หนังสือรับรองหลักฐานการจ าหน่ายรถ 
  ๒) หนังสือรับรองการขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายรถ 
  ๓) ส าเนาใบทะเบียนรถยนต์ทหารหรือส าเนาสมุดประวัติรถส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  ๔) บัญชีรายละเอียดของรถขายทอดตลาดหรือจ าหน่าย 
  ๕) ส าเนาใบเสร็จรับเงินจากหน่วยงานที่ท าการขายทอดตลาด  หรือสัญญาแลกเปลี่ยน

ระหว่างหน่วยงาน 
  ๖) ภาพถ่ายตัวรถที่ขายทอดตลาด 
(6) รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง   
 (ก) กรณีเป็นรถที่ผลิตภายในประเทศหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือจ าหน่ายให้ใช้

หลักฐานตาม  (1) 
 (ข) กรณีเป็นรถที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือใช้เฉพาะตัวหรือเฉพาะหน่วยงาน   

ที่มิใช่เพ่ือการจ าหน่าย  ให้ใช้หลักฐานตาม  (2)  หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี 
 (ค) กรณีเป็นรถที่ประกอบขึ้นใช้เองภายในประเทศ  มิใช่เพ่ือการจ าหน่ายให้ใช้หลักฐาน  

ดังนี้ 
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  ๑) หนังสือรับรองการประกอบรถขึ้นใช้เอง 
  ๒) หลักฐานการสร้างประกอบรถ  เช่น  ใบเสร็จรับเงินค่าแรงหรือใบก ากับภาษี  

เป็นต้น 
  ๓) หนังสือจากเจ้าของรถยืนยันความถูกต้องในการได้มาซึ่งชิ้นส่วนอุปกรณ์และส่วนควบ

ของรถทั้งหมดและบันทึกยืนยันความรับผิดทั้งหมดทั้งในทางแพ่งและทางอาญา  หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิ
และการได้มาของชิ้นส่วนอุปกรณ์และส่วนควบของรถ 

  ๔) หนังสือรับรองความมั่นคงแข็งแรงของรถและส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถ
จากผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิชาชีพวิศวกร 

(๗) รถที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนอุปกรณ์รถเก่า 
 (ก) หลักฐานการได้มาของโครงคัสซีรถหรือตัวรถ   
 (ข) ใบเสร็จรับเงินหรือใบก ากับภาษี  ของค่าโครงคัสซีหรือตัวรถ  ซึ่งต้องระบุชนิดและ

หมายเลขโครงคัสซีหรือตัวรถด้วย 
 (ค) หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์  ได้แก่  หนังสือแจ้งจ าหน่ายและการรับรองหลักฐาน  

การส่งบัญชีรับและจ าหน่ายเครื่องยนต์ 
 (ง) ใบเสร็จรับเงินหรือใบก ากับภาษี  ของค่าเครื่องยนต์ 
 (จ) หลักฐานการได้มาของหัวเก๋ง  (ในกรณีเป็นรถที่มีหัวเก๋ง)  หรือตัวถังรถ 
 (ฉ) ใบเสร็จรับเงินหรือใบก ากับภาษี  ของหัวเก๋ง  (ในกรณีเป็นรถที่มีหัวเก๋ง)  หรือตัวถังรถ 
 (ช) หลักฐานการประกอบรถ  ได้แก่  ใบเสร็จรับเงินค่าประกอบรถ  กรณีที่เจ้าของรถ

ประกอบขึ้นเองให้ท าหนังสือยืนยันไว้เป็นหลักฐาน 
 (ซ) หนังสือรับรองความมั่นคงแข็งแรงของรถและส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ของรถจาก  

ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล  ระดบัสามัญวิศวกรขึ้นไป  
(8) รถใช้งานเกษตรกรรม 
 (ก) หลักฐานการได้มาของโครงคัสซีรถ  ในกรณีเป็นโครงคัสซีเก่าที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ  

ได้แก่  บัญชีราคาสินค้าหรือใบก ากับสินค้า  (อินวอยซ์)  ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการ  
ภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม  หรือภาพถ่ายที่มีเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรรับรองความถูกต้อง   

 (ข) ใบเสร็จรับเงินหรือใบก ากับภาษี  ค่าโครงคัสซี  ซึ่งต้องระบุชนิดและหมายเลข
โครงคัสซีด้วย 

 (ค) หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์  อุปกรณ์  และส่วนควบอื่น  ๆ  เท่าที่จ าเป็น   
หากไม่มีหลักฐานดังกล่าว  ให้บันทึกปากค าเจ้าของรถประกอบค าขอด้วย 
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 (ง) ในกรณีเจ้าของรถมิได้เป็นผู้ผลิตหรือประกอบขึ้นเอง  ต้องมีหลักฐานการเสียภาษี
สรรพสามิตของผู้ผลิตหรือประกอบ  หรือหลักฐานการได้รับยกเว้นการเสียภาษีดังกล่าวมาประกอบค าขอด้วย 

(9) รถของส่วนราชการ  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มหาวิทยาลัย  
และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ทั้งนี้  เฉพาะรถที่มิได้ใช้ในทางการค้าหรือหาก าไร  รถดับเพลิง  รถพยาบาลที่มิใช่เป็นรถส าหรับรับจ้าง  
รถบดถนนของรัฐวิสาหกิจ  รถแทรกเตอร์ของรัฐวิสาหกิจ  และรถของสภากาชาดไทย  ให้ใช้หลักฐาน  ดังนี้ 

 (ก) หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจ าหน่าย 
 (ข) หนังสือแจ้งจ าหน่าย 
 (ค) หลักฐานการได้มาของรถ  เช่น  ใบเสร็จรับเงินหรือใบก ากับภาษี  สัญญาเช่าซื้อ  เป็นต้น 
 (ง) หนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าของรถ 
ในกรณีรถของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การสาธารณกุศลของประเทศไทยซึ่งได้รับ  

การบริจาคจากต่างประเทศ  น าเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง่ชาติ  
ให้ใช้หนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศแนบประกอบด้วย   

(10) รถของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต  คณะผู้แทนทางกงสุล  ส านักงานเศรษฐกิจ 
และการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
ต่างประเทศและรถของเจ้าหน้าที่ส านักงานดังกล่าว  ให้ใช้หนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศแจ้งเรื่อง
ขอจดทะเบียนและขอยกเว้นการเสียภาษีประจ าปีและคา่ธรรมเนียม  พร้อมด้วยหลักฐานการไดม้าของรถ  
เช่น  ใบเสร็จรับเงินหรือใบก ากับภาษี  สัญญาเช่าซื้อ  เป็นต้น 

(11) รถของบุคคลในคณะผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ  หรือทบวงการช านัญพิเศษ 
แห่งสหประชาชาติ  ซึ่งประจ าอยู่ในประเทศไทย  ให้ใช้หนังสือจากส่วนราชการที่รับผิดชอบหน่วยงาน
ดังกล่าวแจ้งเรื่องขอจดทะเบียน  และขอยกเว้นการเสียภาษีประจ าปี  และค่าธรรมเนียมเฉพาะในกรณี 
ที่ได้รับยกเว้นการเสียภาษีประจ าปี  พร้อมด้วยหลักฐานการได้มาของรถ  เช่น  ใบเสร็จรับเงิน  
หรือใบก ากับภาษี  สัญญาเช่าซื้อ  เป็นต้น 

(12) รถที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้จดทะเบียนให้ใช้ภาพถ่ายค าพิพากษาหรือค าสั่ง
ของศาลที่เจ้าพนักงานศาลรับรองความถูกต้องพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อที่เกี่ยวข้อง  แล้วแต่กรณี   

(13) รถแทรกเตอร์ 
 (ก) หนังสือแจ้งจ าหน่ายและการรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจ าหน่าย 
 (ข) หลักฐานการได้มาของรถ  เช่น  ใบเสร็จรับเงินหรือใบก ากับภาษี  สัญญาเช่าซื้อ  เป็นต้น 
 (ค) กรณีรถแทรกเตอร์ใช้ในการเกษตรต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าตนเองมีอาชีพ 

เป็นเกษตรกร  เช่น  หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  หนังสือแสดงสิทธิครอบครองหรือ
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน  เป็นต้น 
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(14) รถบดถนน   
 (ก) หนังสือแจ้งจ าหน่ายและการรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจ าหน่าย 
 (ข) หลักฐานการได้มาของรถ  เช่น  ใบเสร็จรับเงินหรือใบก ากับภาษี  สัญญาเช่าซื้อ  เป็นต้น 
ในกรณีการจดทะเบียนรถประเภทใดหรือลักษณะใด  หากนายทะเบียนเห็นว่า  อาจมีการน ารถ

ไปใช้รับจ้างส่งคนโดยสารโดยผิดกฎหมาย  อาจให้เจ้าของรถจัดท าหนังสือรับรองการใช้รถประกอบค าขอ
จดทะเบียนได้ 

ข้อ 13 การเปลี่ยนประเภทรถที่จดทะเบียนไว้แล้ว  ให้ถือเป็นการขอจดทะเบียนรถ  โดยให้
เจ้าของรถยื่นค าขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

(๑) กรณีเปลี่ยนประเภทรถยนต์ส่วนบคุคลเป็นรถยนตส์าธารณะหรือรถยนตบ์ริการ  หรือกรณี
เปลี่ยนรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ   

 (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
 (ข) หลักฐานการท าประกันภัยเพ่ิมเติมจากกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

ที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครอง  เฉพาะกรณีเปลี่ยนเป็นรถยนต์สาธารณะหรือรถยนต์บริการ 
 (ค) หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกของสหกรณ์  เฉพาะกรณีเปลี่ยนเป็นรถยนต์สาธารณะ  

ซึ่งสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ 
 (ง) แผ่นป้ายทะเบียนรถประเภทเดิม 
(๒) กรณีเปลี่ยนประเภทรถยนต์สาธารณะเป็นรถยนต์บริการ  หรือรถยนต์ส่วนบุคคล   

หรือกรณีเปลี่ยนรถจักรยานยนต์สาธารณะเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 
 (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
 (ข) แผ่นป้ายทะเบียนรถประเภทเดิม 
(๓) กรณีเปลี่ยนประเภทรถยนต์บริการเป็นรถยนต์สาธารณะ  หรือรถยนต์ส่วนบุคคล   
 (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
 (ข) หลักฐานการท าประกันภัยเพ่ิมเติมจากกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

ที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครอง  เฉพาะกรณีเปลี่ยนเป็นรถยนต์สาธารณะ 
 (ค) หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกของสหกรณ์  เฉพาะกรณีเปลี่ยนเป็นรถยนต์สาธารณะ  

ซึ่งสหกรณ์เป็นผู้ด าเนินการ 
 (ง) แผ่นป้ายทะเบียนรถประเภทเดิม 
(๔) กรณีรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเปลี่ยนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล  หรือรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

เปลี่ยนเป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล   
 (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
 (ข) หลักฐานการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วย

หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถที่ท าการแก้ไขดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์   
 (ค) แผ่นป้ายทะเบียนรถประเภทเดิม 
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 (ง) หลักฐานแสดงการเสียภาษีสรรพสามิต  เฉพะกรณีต้องเสียภาษีสรรพสามิต 
ข้อ 14 เมื่อได้รับค าขอจดทะเบียนรถตามข้อ  1๒  และ  ๑๓  ให้นายทะเบียนที่ปฏิบัติหน้าที่

ตรวจสภาพรถลงรับค าขอในระบบฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบก  และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบค าขอเท่าที่จ าเป็นต่อการตรวจสภาพรถ  เช่น  หนังสือแจ้งจ าหน่ายและการรับรองหลักฐาน  
การส่งบัญชีรับและจ าหน่ายรถ  หลักฐานการเสียภาษีสรรพสามิต  เป็นต้น  เมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน  
ให้สั่งผู้ยื่นค าขอน ารถเข้ารับการตรวจสภาพตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการตรวจสภาพรถ
และเกณฑ์การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์   

การตรวจสภาพรถทุกกรณีให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมตรวจสภาพรถเป็นรายครั้ง  ไม่ว่ารถนั้น 
จะผ่านการตรวจสภาพหรือไม่ก็ตาม  โดยในกรณีไม่ผ่านการตรวจสภาพ  เมื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียม  
ตรวจสภาพรถ  และออกใบเสร็จรับเงินแล้ว  ให้คืนเอกสารให้ผู้ยื่นค าขอน ารถกลับไปแก้ไข 

ข้อ ๑๕ เมื่อนายทะเบียนได้รับค าขอจดทะเบียนรถ  ให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ  
พร้อมผลผ่านการตรวจสภาพ  หากครบถ้วนถูกต้องแล้วให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ออกหมายเลขทะเบียนรถ 
(๒) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายการรถ  ข้อมูลบุคคล  พร้อมจัดเก็บภาษีประจ าปี

ส าหรับรถและค่าธรรมเนียม 
(๓) ออกเครื่องหมายการเสียภาษี  และแผ่นป้ายทะเบียนรถ 
(๔) บันทึกรายการจดทะเบียนรถในใบคู่มือจดทะเบียนรถ   
การจดทะเบียนรถตามค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลตามข้อ  ๑๒  (๑๒)  เมื่อด าเนินการ 

จดทะเบียนรถแล้ว  ให้มีหนังสือแจ้งศาลที่ออกค าพิพากษาหรือค าสั่งเพ่ือทราบผลการด าเนินการ  
ทางทะเบียนด้วยทุกครั้ง 

ข้อ ๑๖ กรณีการจดทะเบียนรถที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนอุปกรณ์รถเก่า  เมื่อตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบค าขอแล้ว  ให้ด าเนินการ  ดังนี้   

(๑) ส่งเรื่องให้ส่วนควบคุมบัญชีรถและเครื่องยนต์  ส านักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ
ตรวจสอบหลักฐานการได้มาของโครงคัสซีหรือตัวรถและเครื่องยนต์   

 (ก) กรณีที่หลักฐานการได้มาของโครงคัสซีหรือตัวรถมีหมายเลขและโครงคัสซีหรือตัวรถ  
ก็มีหมายเลข  เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้ลงบัญชีคุมเอกสารไว้แล้วส่งเรื่องคืน 

 (ข) กรณีที่หลักฐานการได้มาของโครงคัสซีหรือตัวรถไม่มีหมายเลขก ากับไว้  แต่ที่โครงคัสซี
หรือตัวรถมีหมายเลข  ให้ท าหนังสือสอบถามกองทะเบียนประวัติอาชญากร  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ว่ามีการแจ้งโครงคัสซีหรือตัวรถดังกล่าวหายหรือไม่  เมื่อได้รับแจ้งผลเป็นหนังสือว่า  ไม่มีผู้ใดแจ้งหายไว้
และตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง  ให้ลงบัญชีคุมเอกสารไว้แล้วส่งเรื่องคืน 
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กรณีที่หลักฐานการได้มาของโครงคัสซีหรือตัวรถไม่มีหมายเลข  และที่โครงคัสซีหรือตัวรถก็ไมม่ี
หมายเลข  ไม่ให้รับด าเนินการทางทะเบียน  และแจ้งส านักงานต ารวจแห่งชาติ  (กองบังคับการปราบปราม)  
เพื่อให้ท าการสอบสวนความถูกต้องแท้จริงของรถต่อไป 

(๒) เมื่อได้รับเรื่องคืนจากส่วนควบคุมบัญชีรถและเครื่องยนต์  ส านักมาตรฐานงานทะเบียน
และภาษีรถแล้วให้ด าเนินการตรวจสภาพรถ 

(๓) ให้ผู้ยื่นไปเสียภาษีสรรพสามิตในฐานะผู้ผลิตหรือประกอบรถ  แล้วน าหลักฐาน 
การเสียภาษีสรรพสามิตหรือหลักฐานการได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตมาแนบเรื่อง 

(๔) ด าเนินการตามข้อ  ๑๕ 

หมวด  3 
การเสียภาษีประจ าป ี

 
 

ข้อ ๑๗ รถทุกคันที่จดทะเบียนแล้ว  ต้องเสียภาษีรถประจ าปี  เว้นแต่รถที่ได้รับการยกเว้น  
ไม่ต้องเสียภาษีประจ าปี   

รถที่ได้รับยกเว้นภาษีรถประจ าปี  เจ้าของรถต้องยื่นขอรับการยกเว้นภาษีประจ าปีทุกปี 
ข้อ ๑๘ การเสียภาษีรถประจ าปีให้กระท าได้  ณ  ส านักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ   

หรือหน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกมอบหมาย  หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Payment)   
ด้วยหลักฐาน  ดังนี้ 

(๑) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ  (ถ้ามี) 
(๒) หลักฐานการท าประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ   

ที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครอง 
(๓) หลักฐานการท าประกันภัยเพ่ิมเติม  เฉพาะกรณีรถที่ต้องจัดท าประกันภัยเพ่ิมเติม 
(๔) หลักฐานผ่านการตรวจสภาพรถ  เฉพาะกรณีรถที่อยู่ในข่ายต้องเข้ารับการตรวจสภาพ 

ก่อนเสียภาษีรถประจ าปี 
(๕) หนังสือขอรับการยกเว้นภาษีรถประจ าปี  (ถ้ามี)   
ข้อ ๑๙ เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว  ให้จัดเก็บภาษีรถ 

ให้ถูกต้องครบถ้วนตามอัตราที่กฎหมายก าหนด  พร้อมออกใบเสร็จรับเงินและเครื่องหมายการเสียภาษี   
ในกรณีปรากฏว่าช่องรายการเสียภาษีเต็ม  ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบคู่มือจดทะเบียนรถ   

และจัดท าใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับใหม่ให้แก่เจ้าของรถ   
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หมวด  4 
การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตวัรถหรือส่วนใดสว่นหนึง่ของรถ 

 
 

ข้อ ๒๐ การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจาก
รายการที่จดทะเบียนไว้  เช่น  การเปลี่ยนเครื่องยนต์ซึ่งมิใช่กรณีที่ต้องตอกเลขเครื่องยนต์  การเปลี่ยนสี  
การติดตั้งโครงหลังคาหรือโครงเหล็กด้านข้างรถ  การเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง  การเปลี่ยน ถังก๊าซ   
ให้เจ้าของรถยื่นค าขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

(๑) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ  (ถ้ามี) 
(๒) บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   

ของเจ้าของรถ  แล้วแต่กรณี  ในกรณีเจ้าของรถเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง   
ให้ยื่นใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง  หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง 

(๓) หลักฐานการได้มาของชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ขอเปลี่ยนแปลง  เช่น  
กรณีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ต้องมีหลักฐาน  ได้แก่  หนังสือแจ้งจ าหน่ายและการรับรองหลักฐาน 
การส่งบัญชีรับและจ าหน่ายเครื่องยนต์  ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องยนต์  หรือหนังสือซื้อขายหรือหลักฐาน
การยกให้เครื่องยนต์  หรือกรณีการเปลี่ยนสีรถต้องมีใบเสร็จรับเงินค่าจ้างท าสี   

กรณีการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงจากน้ ามันเป็นก๊าซหรือใช้ก๊าซร่วมหรือสลับน้ ามันหรือเปลี่ยน 
ถังก๊าซต้องมีหนังสือรับรองการติดตั้งและหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบการติดตั้งส่วนควบ  
และเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง 

ข้อ 2๑ เจ้าของรถต้องแจ้งการเปลี่ยนสีรถต่อนายทะเบียนภายใน  7  วัน  นับแต่วันที่เปลี่ยนสีรถ 
กรณีที่จ้างผู้อื่นท าสี  ให้ถือวันที่ลงในใบเสร็จรับเงินค่าจ้างท าสีเป็นวันเปลี่ยนสีรถ  ส าหรับกรณี

เจ้าของรถอ้างว่าท าสีเอง  ให้มีหนังสือยืนยันว่าได้ท าสีเองเมื่อใด  และให้ถือวันที่ยืนยันนั้นเป็นวันเปลี่ยนสรีถ 
ข้อ ๒๒ เมื่อได้รับค าขอตามข้อ  ๒๐  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ให้นายทะเบียนที่ท าหน้าที่ตรวจสภาพ  ตรวจสอบหลักฐานประกอบค าขอ  และตรวจ

สภาพรถเฉพาะรายการที่ขอเปลี่ยนแปลง  เว้นแต่การเปลี่ยนสีให้ตรวจสอบว่าสีรถตรงกับสีรถที่ขอเปลีย่น
หรือไม่  และบันทึกเลขที่ค าขอ  วันที่ตรวจสภาพ  และผลการตรวจสภาพลงในระบบฐานข้อมูล 
กรมการขนส่งทางบก  ในกรณีรถนั้นตรวจสภาพไม่ผ่าน  ให้จัดเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมค าขอและ
ค่าธรรมเนียมตรวจสภาพรถ  และออกใบเสร็จรับเงินพร้อมคืนเอกสารให้ผู้ยื่นค าขอน ารถกลับไปแก้ไข 

(๒) เมื่อผ่านการตรวจสภาพรถหรือตรวจสอบรถ  ให้นายทะเบียนจัดเก็บค่าธรรมเนียมค าขอ  
ค่าธรรมเนียมตรวจสภาพรถ  ค่าธรรมเนียมการแก้ไขเพ่ิมเติมรายการในทะเบียนรถ  และออกใบเสร็จรับเงิน 

(๓) บันทึกรายการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตัวรถในใบคู่มือจดทะเบียนรถ  และจ่าย 
ใบคู่มือจดทะเบียนรถ  (ถ้ามี) 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๒



กรณีเป็นการรับด าเนินการแทนส านักงานอื่น  ให้บันทึกรายการในบันทึกเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติม
ต่อท้ายด้วยว่า  “แจ้งต่างส านักงาน” 

กรณีเจ้าของรถไม่ได้ยื่นใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานประกอบค าขอ  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) การตรวจสภาพรถให้เจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลรายการจดทะเบียนรถจากระบบฐานข้อมูล

กรมการขนส่งทางบก 
(๒) การบันทึกรายการทางทะเบียนให้บันทึกเพิ่มเติมด้วยว่า  “ไม่ใช้ใบคู่มือ” 
(๓) เมื่อบันทึกรายการทางทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  ให้พิมพ์รายการจดทะเบียนรถจาก

โปรแกรมสอบถามข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบก  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมรับรองส าเนาเป็นเงิน  20  บาท  แล้วส่งมอบให้กับผู้ยื่นค าขอเก็บไว้เป็นหลักฐานแสดงว่า
ได้มีการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์  เปลี่ยนสี  ติดตั้งโครงหลังคารถหรือโครงเหล็กด้านข้างรถ  เปลี่ยนชนิด
เชื้อเพลิง  เปลี่ยนถังก๊าซ  แล้ว 

ข้อ ๒๓ การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถที่กระทบต่อความมั่นคง
แข็งแรงของรถ  หรือเป็นการแก้ไขตัวรถในรายการที่เป็นสาระส าคัญ  ให้เจ้าของรถยื่นค าขอตามแบบ   
ที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด  ณ  ส านักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน  โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
เงื่อนไข  และเอกสารหลักฐานที่ก าหนดไว้ในระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาต 
และการอนุญาตให้ใช้รถที่ท าการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

กรณีเจ้าของรถยื่นค าขอ  ณ  ส านักงานขนส่งจังหวัดสาขา  ให้ส านักงานขนส่งจังหวัดสาขานั้น  
รับค าขอพร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งส านักงานขนส่งจังหวัดเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป   

หมวด  5 
การย้ายรถ 

 
 

ข้อ ๒๔ การแจ้งย้ายรถออก  ให้ยื่นค าขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด  ณ  จังหวัดต้นทาง
หรือจังหวัดปลายทางก็ได้  พร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

(1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
(2) หลักฐานประจ าตัวเจ้าของรถ  ได้แก่  บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือภาพถ่ายหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิคติบุคคล 
ข้อ ๒๕ เมื่อได้รับค าขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้วให้ด าเนินการ  

ดังนี้ 
(1) กรณีแจ้งย้ายรถที่จังหวัดต้นทาง 
 (ก) จัดเก็บค่าธรรมเนียมค าขอ  ค่าธรรมเนียมการย้ายรถ  และออกใบเสร็จรับเงิน 
 (ข) จัดท าบันทึกรายการย้ายรถในใบคู่มือจดทะเบียนรถเสนอนายทะเบียนลงนาม 
 (ค) จ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถให้ผู้ยื่นขอน าไปยื่นขอย้ายเข้าที่จังหวัดปลายทาง 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๒



(2) กรณีแจ้งย้ายรถที่จังหวัดปลายทาง 
 (ก) จัดเก็บค่าธรรมเนียมค าขอ  ค่าธรรมเนียมการย้ายรถ  และออกใบเสร็จรับเงิน 
 (ข) จัดท าบันทึกรายการย้ายรถในใบคู่มือจดทะเบียนรถเสนอนายทะเบียนลงนาม 
 (ค) จ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถให้ผู้ยื่นขอ 
(3) กรณีแจ้งย้ายรถที่จังหวัดปลายทางที่เจ้าของรถประสงค์จะขอเปลี่ยนการแจ้งย้ายรถ  

จากจังหวัดเดิมเพื่อไปใช้งานในจังหวัดนั้น 
 (ก) จัดเก็บค่าธรรมเนียมค าขอ  ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการย้ายรถ  ค่าธรรมเนียม 

การย้ายรถ  และออกใบเสร็จรับเงิน 
 (ข) จัดท าบันทึกการยกเลิกการแจ้งย้ายรถเดิม  พร้อมบันทึกข้อมูลการย้ายรถใหม่  

ในใบคู่มือจดทะเบียนรถ  เสนอนายทะเบียนลงนาม 
 (ค) จ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
ข้อ ๒๖ การแจ้งย้ายรถเข้า  ให้ยื่นค าขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด  พร้อมด้วย

เอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
(1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
(2) หลักฐานประจ าตัวเจ้าของรถ  ได้แก่  บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือภาพถ่ายหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(3) แผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม  กรณีสูญหายให้นายทะเบียนจังหวัดปลายทางใช้หลักฐาน 

การแจ้งความ  แผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากสถานีต ารวจ  หรือบันทึกถ้อยค าเจ้าของรถหรือผู้ได้รับ
มอบอ านาจ 

การแจ้งย้ายรถเข้า  ผู้ยื่นขอจะต้องน ารถมาเข้ารับการตรวจสอบในขณะที่ยื่นค า ขอด้วย  
มิฉะนั้น  ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการแจ้งย้ายรถเข้าต่อนายทะเบียนแล้ว   

ข้อ ๒๗ กรณีการแจ้งย้ายรถที่จังหวัดปลายทาง  แม้นายทะเบียนจังหวัดต้นทางยังไม่ได้บันทึก
การอนุญาตย้ายในระบบฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบก  ก็สามารถยื่นค าขอแจ้งย้ายรถเข้าพร้อมกับ  
น ารถเข้ารับการตรวจสอบไว้ก่อนได้  และให้ถือว่าเป็นการแจ้งย้ายรถเข้าต่อนายทะเบียนแล้ว 

ข้อ ๒๘ เมื่อได้รับค าขอตามข้อ  ๒๖  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนและ 
นายทะเบียนจังหวัดต้นทางได้อนุญาตให้ย้ายรถออกแล้ว  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบรถ 
(2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานกับรายงานรถขอย้ายเข้าในระบบงานคอมพิวเตอร์  และผลการผ่าน

การตรวจสอบรถ  เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
 (ก) ในกรณีที่แจ้งย้ายรถเข้าเกิน  15  วัน  นับแต่วันแจ้งย้ายรถออก  ให้จัดเก็บค่าปรับ

ตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๒



 (ข) จัดเก็บค่าธรรมเนียมค าขอ  ค่าธรรมเนียมใบแทนเครื่องหมายการเสียภาษีประจ าปี  
ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  (ถ้ามี)  ออกใบเสร็จรับเงิน 

 (ค) ออกหมายเลขทะเบียนรถ 
 (ง) จัดท าเครื่องหมายการเสียภาษีประจ าปี  แก้ไขเพ่ิมเติมรายการต่าง  ๆ  ในใบคู่มือ 

จดทะเบียนรถให้ถูกต้อง  เสนอนายทะเบียนลงนาม 
 (จ) จ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ  เครื่องหมายการเสียภาษีประจ าปี  และแผ่นป้ายทะเบียนรถ  

ที่ออกใหม่ให้ผู้ยื่นขอ 
ข้อ ๒๙ ส าหรับกรณีเป็นรถที่แจ้งไม่ใช้ตลอดไป  เมื่อเจ้าของรถมาขอด าเนินการแจ้งย้ายรถเข้า  

ให้นายทะเบียนด าเนินการเช่นเดียวกับการจดทะเบียนรถใหม่   
ข้อ ๓๐ เจ้าของรถที่ประสงค์จะยกเลิกการแจ้งย้ายรถ  ให้ยื่นค าขอตามแบบที่กรมการขนส่ง

ทางบกก าหนด  พร้อมด้วยหลักฐานประจ าตัวเจ้าของรถประกอบค าขอ  ได้แก่  บัตรประจ าตัวประชาชน  
หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อนายทะเบียน  ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณียกเลิกการแจ้งย้ายและขอใช้งานที่จังหวดัเดมิ  ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนจังหวัดต้นทาง
หรือนายทะเบียนจังหวัดปลายทางก็ได้ 

(2) กรณียกเลิกการแจ้งย้ายและประสงค์จะเปลี่ยนจังหวัดปลายทางที่ขอย้ายไว้เดิมไปยัง  
อีกจังหวัดหนึ่ง  ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนจังหวัดต้นทาง  นายทะเบียนจังหวัดปลายทางหรือ 
นายทะเบียนจังหวัดที่เจ้าของรถประสงค์จะเปลี่ยนการแจ้งย้ายรถจากจังหวัดเดิมไปใช้งานจังหวัดนั้นก็ได้ 

ข้อ ๓๑ เมื่อได้รับค าขอตามข้อ  ๓๐  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้วให้
ด าเนินการ  ดังนี้ 

(1) ถ้าปรากฏว่า  แจ้งขอยกเลิกการแจ้งย้ายเกิน  15  วัน  นับแต่วันแจ้งย้ายรถออก   
ให้จัดเก็บค่าปรับตามอัตราที่กฎหมายก าหนด  พร้อมจัดเก็บค่าธรรมเนียมค าขอ  ค่าธรรมเนียม 
การยกเลิกการแจ้งย้ายรถเดิม  ค่าธรรมเนียมการย้ายรถ  (ถ้ามี)  และออกใบเสร็จรับเงิน 

(2) กรณียกเลิกการแจ้งย้ายและขอใช้งานที่เดิม  ให้บันทึกยกเลิกการแจ้งย้ายในใบคู่มือ  
จดทะเบียนรถ  เสนอนายทะเบียนลงนาม 

(3) กรณียกเลิกการแจ้งย้ายและประสงค์จะเปลี่ยนจังหวัดปลายทางที่ขอย้ายไว้เดิมไปอีก
จังหวัดหนึ่ง  ให้ด าเนินการ  ดังนี้   

 (ก) ตรวจสอบข้อมูลในระบบงานคอมพิวเตอร์ว่า  รถนั้นได้มีการย้ายรถเข้าจังหวัด
ปลายทางเดิมหรือไม่ 

 (ข) หากผลการตรวจสอบปรากฏว่า  ยังไม่มีการแจ้งย้ายรถเข้าจังหวัดปลายทางเดิม   
ให้ยกเลิกการแจ้งย้ายในระบบงานคอมพิวเตอร์  และให้ด าเนินการย้ายรถออกไปยังจังหวัดใหม่
เช่นเดียวกับข้อ  2๕   

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๒



(4) กรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหาย  ให้นายทะเบียนจังหวัดปลายทางใช้หลักฐานการแจ้งความ  
ใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายจากสถานีต ารวจ  หรือบันทึกถ้อยค าเจ้าของรถหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ  
และด าเนินการ  ดังนี้ 

 (ก) ตรวจสอบข้อมูลในระบบงานคอมพิวเตอร์ว่า  มีการแจ้งย้ายรถเข้าจังหวัดปลายทาง
แล้วหรือไม่ 

 (ข) หากผลการตรวจสอบปรากฏว่า  ยังไม่มีการแจ้งย้ายรถเข้า  ให้ด าเนินการออกใบแทน   
ใบคู่มือจดทะเบียนรถ  และด าเนินการตาม  (2)  หรือ  (3)  แล้วแต่กรณี  ต่อไป 

หมวด  6 
การโอนรถ 

 
 

ข้อ ๓๒ การโอนรถ  ให้ยื่นค าขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด  พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐาน  ดังนี้ 

(1) การโอนรถโดยการซื้อขายเสร็จเด็ดขาด 
 (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
 (ข) หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์  เช่น  ใบเสร็จรับเงิน  สัญญาซื้อขาย  เป็นต้น 
 (ค) หลักฐานประจ าตวัผู้โอนและผู้รับโอน  ได้แก่  บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือภาพถ่าย

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  แล้วแต่กรณี 
(2) การโอนรถโดยการเช่าซื้อ  หรือการซื้อขายโดยมีเงื่อนไข 
 (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
 (ข) ส าเนาสัญญาเช่าซื้อ  หรือสัญญาซื้อขายโดยมีเงื่อนไข 
 (ค) ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าซื้อหรือซื้อขายโดยมีเงื่อนไข  และใบก ากับภาษีงวดสุดท้ายพร้อม

หนังสือยันยันการช าระเงินครบถ้วนตามสัญญา 
 (ง) หลักฐานประจ าตัวผู้โอนและผู้รับโอน  ได้แก่  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือภาพถ่าย

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  แล้วแต่กรณี 
(3) การโอนโดยการรับมรดกมีพินัยกรรม 
 (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
 (ข) ภาพถ่ายใบมรณบัตรของเจ้ามรดก 
 (ค) พินัยกรรมพร้อมภาพถ่ายพินัยกรรม 
 (ง) หลักฐานประจ าตวัของผูร้ับมรดกและของผู้จัดการมรดกตามพินยักรรม  (ถ้ามี)  ไดแ้ก่  

บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือใบส าคัญประจ าตัว
คนต่างด้าว  แล้วแต่กรณี 

(4) การโอนรถโดยศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๒



 (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
 (ข) ภาพถ่ายใบมรณบัตรของเจ้ามรดก 
 (ค) ส าเนาค าสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก 
 (ง) หลักฐานประจ าตัวผู้ จัดการมรดกในฐานะผู้ โอนและของผู้ รับโอน  ได้แก่    

บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือใบส าคัญประจ าตัว
คนต่างด้าว  แล้วแต่กรณี 

(5) การโอนรถโดยการรับมรดกที่ไม่มีพินัยกรรมและไม่มีค าสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก 
 (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
 (ข) ภาพถ่ายใบมรณบัตรของเจ้ามรดก 
 (ค) หลักฐานประจ าตวัของผูร้ับโอน  ได้แก่  บัตรประจ าตวัประชาชนหรอืภาพถ่ายหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  แล้วแต่กรณี 
(6) การโอนรถโดยค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาล  หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
 (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ  (ถ้ามี)   
 (ข) ส าเนาค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลที่รับรองส าเนาถูกต้อง  หรือหนังสือของ 

เจ้าพนักงาน  ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  ให้โอนรถให้กับผู้รับโอนพร้อมทั้งบัญชีรายละเอียดของรถคันดังกล่าว 
 (ค) หลักฐานประจ าตัวของผู้รับโอน  ได้แก่  บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือภาพถ่าย

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  แล้วแต่กรณี 
(๗) การโอนรถที่ได้รับยกเว้นการเสียภาษีประจ าปีให้กับบุคคลที่ไม่ได้รับยกเว้นการเสียภาษี

ประจ าปี 
 (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
 (ข) หนังสือแจ้งการโอนรถจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นการเสียภาษี

ประจ าปี 
 (ค) หลักฐานการได้มาของรถ  เช่น  ใบเสร็จรับเงิน  เป็นต้น 
 (ง) หลักฐานประจ าตัวของผู้รับโอน  ได้แก่  บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือภาพถ่าย

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  แล้วแต่กรณี 
(๘) การโอนรถของบรรดาคณะทูต  สถานกงสุล  องค์การระหว่างประเทศ  ส านักงาน

เศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลต่างประเทศและรถของเจ้าหน้าที่ส านักงานดังกล่าว  ซึ่งน าเข้ามาโดยได้รับการยกเว้นอากร
ศุลกากรและบรรดาภาษีต่าง ๆ  ให้กับบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว 

 (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
 (ข) หนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศแจ้งให้ทราบถึงการโอน  หรือการขายรถคันนั้นแล้ว 
 (ค) หลักฐานการเสียอากรขาเข้ามาจากกรมศุลกากรและภาษีอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๒



 (ง) หลักฐานประจ าตัวผู้รับโอน  ได้แก่  บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือภาพถ่ายหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  แล้วแต่กรณี 

(๙) การโอนรถของบุคคลที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีอื่น ๆ  แต่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
ประจ าปี  ให้กับบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว 

 (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
 (ข) หนังสือจากกรมพิธีการทูต  กระทรวงการต่างประเทศ  อนุมัติให้จ าหน่ายรถ   

และแจ้งให้ทราบถึงการโอนหรือขายรถคันนั้นแล้ว 
 (ค) หลักฐานการเสียอากรขาเข้าจากกรมศุลกากรและภาษีอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
 (ง) หลักฐานประจ าตัวผู้รับโอน  ได้แก่  บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือภาพถ่ายหนังสือรับรอง  

การจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๓๓ เมื่อได้รับค าขอโอนรถตามข้อ  ๓๒  ยกเว้นการโอนตามข้อ  ๓๒  (๕)  และตรวจสอบ

หลักฐานประกอบค าขอถูกต้องแล้ว  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบรถเว้นแต่การโอนรถตามข้อ  ๓๒  (๒)  ไม่ต้องตรวจสอบ 
(๒) เจ้าหน้าที่ทะเบียนรถตรวจสอบหลักฐานประกอบค าขอ  ผลการผ่านการตรวจสอบรถ  

และการเสียอากรตามประมวลรัษฎากร  เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้วจัดเก็บค่าธรรมเนียมค าขอ  และค่าธรรมเนียม
การโอนรถ 

(๓) บันทึกรายการโอนในใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
(๔) จ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
ข้อ ๓๔ การโอนรถโดยการรับมรดกที่ไม่มีพินัยกรรม  และไม่มีค าสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก  

เมื่อได้รับค าขอโอนรถตามข้อ  ๓๒  และตรวจสอบหลักฐานประกอบค าขอถูกต้องแล้ว  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบรถ 
(๒) จัดท าหนังสือไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือพนักงานสอบสวนท้องถิ่นที่ตามภูมิล าเนา

ของเจ้าของมรดก  เพ่ือขอความร่วมมือให้สอบปากค าบรรดาทายาทของเจ้ามรดก  พร้อมทั้งขอให้
ด าเนินการประกาศรับโอนมรดกภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

ถ้าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่อาจด าเนินการสอบปากค าบรรดาทายาท  และประกาศ  
รับมรดกตามที่ขอความร่วมมือไปได้  ให้นายทะเบียนแจ้งให้ทายาทยื่นค าร้องต่อศาลให้มีการแต่งตั้ง
ผู้จัดการมรดกแล้วน าค าสั่งศาลมาเป็นหลักฐานประกอบการโอนรถ  โดยให้ด าเนินการเช่นเดียวกับ 
การโอนรถโดยศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกตามข้อ  ๓๒  (4) 

(3) เมื่อได้รับแจ้งผลการด าเนินการตาม  (2)  วรรคแรกแล้วให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมค าขอ  
และค่าธรรมเนียมการโอนรถ  ออกใบเสร็จรับเงิน 

(4) บันทึกรายการโอนในใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
(5) จ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๓๕ การโอนรถตามข้อ  ๓๒  (7)  และ  (8)  ให้ค านวณภาษีรถ  นับแต่วันที่ลงในหนังสือ
แจ้งการโอนรถ 

ข้อ ๓๖ ในการโอนรถผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน  15  วันนับแต่วันโอน   
ในกรณีไม่แจ้งภายในก าหนด  ให้ผู้ยื่นเสียค่าปรับตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 

หมวด  7 
การแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวหรอืไม่ใช้รถตลอดไปและการแจ้งใช้รถ 

 
 

ข้อ ๓๗ การแจ้งไม่ใช้รถมี  2  กรณี  คือ 
(1) การแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราว 
(2) การแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป 
การแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราว  ให้มีผลใช้ได้ครั้งละไม่เกินสองปี 
ข้อ ๓๘ การแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวหรือไม่ใช้รถตลอดไป  ให้ยื่นค าขอตามแบบที่กรมการขนส่ง

ทางบกก าหนด  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
(1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
(2) บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือ

ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  แล้วแต่กรณี 
(3) แผ่นป้ายทะเบียนรถ  ในกรณีที่แผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายให้ใช้  หลักฐานการแจ้งความ

แผ่นป้ายสูญหายจากสถานีต ารวจ  หรือบันทึกถ้อยค าเจ้าของรถโดยใช้แบบบันทึกที่กรมการขนส่งทางบก
ก าหนด 

ข้อ ๓๙ การแจ้งไม่ใช้รถในกรณีเลิกสัญญาเช่าซื้อ  แต่ไม่สามารถน าแผ่นป้ายทะเบียนรถมาคืนได้  
เนื่องจากยังติดตามยึดรถคืนไม่ได้  ให้เจ้าของรถแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป  พร้อมกับแก้ไขรายการผู้ครอบครองรถ 
ในใบคู่มือจดทะเบียนรถ  พร้อมด้วยหลักฐานประกอบค าขอ  ดังนี้ 

(1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
(2) บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือ

ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  แล้วแต่กรณี 
(3) ส าเนาหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซือ้  และหลักฐานการเช่าซื้อ  ได้แก่  ส าเนาสัญญาเช่าซื้อ 
(4) ส าเนาหนังสือยืนยันความถูกต้องในการเลิกสัญญาเช่าซื้อ  โดยอาศัยสิทธิตามกฎหมาย

หรือสัญญาข้อใด  เลิกสัญญาตั้งแต่เมื่อใด  และระบุด้วยว่าหากมีข้อโต้แย้งใด  ๆ  เกี่ยวกับสิทธิในรถ 
คันดังกล่าว  ผู้ให้เช่าซื้อยินยอมรับผิดชอบทุกประการ  และหากผู้ให้เช่าซื้อติดตามรถคืนมาจากผู้เช่าซื้อ
ได้จะน าแผ่นป้ายทะเบียนรถส่งคืนแก่นายทะเบียนทันที 

ข้อ ๔๐ เมื่อได้รับค าขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ด าเนินการ  
ดังนี้ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๒



(1) จัดเก็บค่าธรรมเนียมค าขอ  ค่าธรรมเนียมการแจ้งไม่ใช้รถ  และค่าธรรมเนียมการแก้ไข
เพ่ิมเติมรายการในทะเบียนรถ  และจัดเก็บค่าภาษีประจ าปีส าหรับกรณีที่ต้องเสียเพ่ิมตามที่กฎหมาย
ก าหนด   

(2) บันทึกชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในใบคู่มือจดทะเบียนรถในหน้ารายการจดทะเบียนรถหน้าถัดไป 
(3) ให้บันทึกรายการในใบคู่มือจดทะเบียนรถในหน้ารายการบันทึกของเจ้าหน้าที่ว่า  “เลิกสัญญา  

เช่าซื้อและแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป  ยังไม่คืนแผ่นป้ายเนื่องจากตามยึดรถไม่ได้  และได้แจ้ง ความไว้ที ่
สถานีต ารวจ..............................ประจ าวันล าดับที่......................วันที่....................” 

(4) ในกรณีน าแผ่นป้ายทะเบียนรถมาคืนภายหลัง  ให้บันทึกรายการในใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ในหน้ารายการบันทึกของเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติมว่า  “ส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถ  จ านวน.....................แผ่น  
เมื่อวันที่.............................แล้ว” 

(5) ในกรณีมีการแจ้งใช้รถคันดังกล่าวใหม่  และไม่มีหลักฐานการส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถ  
ให้เรียกคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถด้วย  หากสูญหายให้น าหลักฐานการแจ้งความแผ่นป้ายสูญหายจาก 
สถานีต ารวจมาแสดงหรือบันทึกถ้อยค าสูญหายตามแบบบันทึกที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด 

ข้อ ๔๑ การแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปกรณีรถสูญหายหรือรถเกิดอุบัติเหตุเสียหายจนใช้งานไม่ได้  
ให้ยื่นค าขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

(1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
(2) บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือ

ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  แล้วแต่กรณี 
(3) ส าเนาประจ าวันเกี่ยวกับคดีจากสถานีต ารวจที่เจ้าของรถแจ้งความสูญหายหรือเกิดอุบัติเหตุ 

ไว้ต่อพนักงานสอบสวน  ซึ่งต้องระบุวันที่รถนั้นสูญหายหรือเกิดอุบัติเหตุเสียหายจนใช้งานไม่ได้ไว้ใน
ส าเนารายงานประจ าวันเกี่ยวกับคดีด้วย 

(4) แผ่นป้ายทะเบียนรถ  (ถ้ามี)  กรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายให้ใช้หลักฐานการแจ้งความ
แผ่นป้ายสูญหายจากสถานีต ารวจหรือบันทึกถ้อยค าเจ้าของรถโดยใช้แบบบันทึกตามที่กรมการขนส่ง  
ทางบกก าหนด 

ข้อ ๔๒  เมื่อได้รับค าขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ด าเนินการ  
ดังนี้ 

(1) จัดเก็บภาษีประจ าปีที่ค้างช าระ  พร้อมเงินเพ่ิมให้ครบถ้วน  (ถ้ามี)  โดยให้ด าเนินการ
จัดเก็บภาษีประจ าปีที่ค้างอยู่ก่อนถึงวันที่รถสูญหายหรือเกิดอุบัติเหตุเสียหายจนใช้งานไม่ได้ทั้งรอบปีภาษี 

(2) จัดเก็บค่าธรรมเนียมค าขอและค่าธรรมเนียมการแจ้งไม่ใช้รถ  ออกใบเสร็จรับเงิน 
(3) บันทึกรายการในใบคู่มือจดทะเบียนรถ  ดังนี้ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๒



“แจ้งไม่ใช้ตลอดไป  เนื่องจาก  สูญหายหรือเกิดอุบัติเหตุเสียหายจนใช้งานไม่ได้ตั้งแต่วันที่  (วันทีร่ถ  
สูญหายหรือเกิดอุบัติเหตุ)  แจ้งความไว้ที่สถานีต ารวจ................ประจ าวันล าดับที่.........วันที่............” 

ข้อ ๔๓ เจ้าของรถซึ่งได้แจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวไว้  หากมีความประสงค์จะแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราว
ต่อไปอีกหรือจะแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป  ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่เดิมที่แจ้งไม่ใช้รถนั้นไว้  
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ  ดังนี้ 

(1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
กรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหาย  ให้เจ้าของรถยื่นค าขอออกใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ

แทนที่สูญหายโดยใช้หลักฐานการแจ้งความสูญหายจากสถานีต ารวจหรือบันทึกถ้อยค าเจ้าของรถโดยใช้
แบบบันทึกตามที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด 

(2) บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือใบส าคัญ
ประจ าตัวคนต่างด้าว  แล้วแต่กรณี 

การแจ้งไม่ใช้รถตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นขอได้ล่วงหน้าภายใน  ๓๐  วันก่อนครบก าหนดอายุการแจ้ง  
ไม่ใช้รถนั้น 

ข้อ ๔๔ เมื่อได้รับค าขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ด าเนินการดังนี้ 
(1) หากเจ้าของรถซึ่งได้แจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวไว้  มาแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวหรือแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป  

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาสองปี  ให้จัดเก็บภาษีประจ าปีตั้งแตว่ันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาดังกลา่ว
จนถึงวันสิ้นอายุภาษีตามรอบปีภาษีเดิม  พร้อมกับเงินเพิ่มตามที่กฎหมายก าหนด 

(2) จัดเก็บค่าธรรมเนียมค าขอ  ค่าธรรมเนียมการแจ้งไม่ใช้รถ  ค่าธรรมเนียมใบแทนใบคู่มือ
จดทะเบียนรถกรณีสูญหาย  และออกใบเสร็จรับเงิน 

(3) บันทึกรายการในใบคู่มือจดทะเบียนรถ  จัดท าเครื่องหมายการเสียภาษีประจ าปี  และเสนอ  
นายทะเบียนลงนาม 

(4) จ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษี
ประจ าปี 

ข้อ ๔๕ การแจ้งใช้รถส าหรับรถที่แจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวไว้  ให้ยื่นค าขอตามแบบที่กรมการขนส่ง
ทางบกก าหนด  ต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่เดิมที่แจ้งไม่ใช้รถนั้นไว้  พร้อมด้วยหลักฐานประกอบค าขอ  ดังนี้ 

(1) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
 กรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหาย  ให้เจ้าของรถยื่นค าขอออกใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ

แทนที่สูญหายและให้ใช้หลักฐานการแจ้งความสูญหายจากสถานีต ารวจ  หรือบันทึกถ้อยค าเจ้าของรถ
โดยใช้แบบบันทึกตามที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด 

(2) บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือ
ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๔๖ เมื่อได้รับค าขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ด าเนินการ  
ดังนี้ 

(1) ตรวจสภาพรถ  ในกรณีรถนั้นตรวจสภาพไม่ผ่าน  ให้จัดเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมค าขอและ
ค่าธรรมเนียมตรวจสภาพรถ  และออกใบเสร็จรับเงินพร้อมคืนเอกสารให้ผู้ยื่นค าขอน ารถกลับไปแก้ไข 

(2) จัดเก็บภาษีประจ าปี 
 (ก) กรณีเป็นการแจ้งใช้รถก่อนครบก าหนดการแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราว 
  ๑) หากอายุภาษีประจ าปีของรถนั้นยังเหลืออยู่  ไม่ต้องจัดเก็บภาษีใหม่  และให้ใช้

อายุภาษปีระจ าปีที่เหลืออยู่นั้นต่อไป 
  ๒) หากอายุภาษีประจ าปีของรถนั้นสิ้นสุดลงแล้ว  ให้จัดเก็บภาษีประจ าปีนับแต่วันที่

แจ้งใช้รถ  จนถึงวันสิ้นอายุภาษีตามรอบปีภาษีเดิม 
 (ข) ในกรณีที่เป็นการแจ้งใช้รถเมื่อพ้นก าหนดการแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราว  ให้จัดเก็บภาษี

ประจ าปีนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดการแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวจนถึงวันสิ้นอายุภาษีตามรอบปีภาษีเดิม  
พร้อมทั้งจัดเก็บเงินเพ่ิมอีกร้อยละหนึ่งต่อเดือน 

(3) จัดเก็บค่าธรรมเนียมค าขอ  ค่าธรรมเนียมการแจ้งใช้รถ  ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพรถ
ค่าธรรมเนียมใบแทนใบคู่มอืจดทะเบียนรถกรณีสูญหาย  ค่าธรรมเนียมแผ่นปา้ยทะเบยีนรถกรณีแผ่นปา้ย
ทะเบียนรถสูญหาย  และออกใบเสร็จรับเงิน 

(4) บันทึกรายการในใบคู่มือจดทะเบียนรถพร้อมทั้งจัดท าเครื่องหมายการเสียภาษีประจ าปี  
เสนอนายทะเบียนลงนาม 

(5) จ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ  เครื่องหมายการเสียภาษีประจ าปี  และแผ่นป้ายทะเบียนรถ” 
ข้อ ๔๗ กรณีแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราว  หรือแจ้งไม่ใช้ตลอดไปต่างส านักงานให้บันทึกเพ่ิมเติมด้วยว่า  

“แจ้งต่างส านักงานโดย....(ชื่อส านักงาน)” 
ข้อ ๔๘ การแจ้งใช้รถส าหรบัรถที่เคยจดทะเบียนแล้ว  และการจดทะเบยีนเปน็อันระงับไปตาม

กฎหมาย  หรือแจ้งการไม่ใช้ตลอดไป  หรือแจ้งเลิกใช้รถ  ให้ด าเนินการจดทะเบียนรถใหม่  โดยให้ใช้
เอกสารหลักฐานตามข้อ  ๑๒  (4)  และมีขั้นตอนด าเนินการตามข้อ  ๑๔  เว้นแต่ในกรณีรถนั้นได้มี 
การน าไปแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงจากเดิม  ให้น าข้อก าหนดหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และเอกสารหลักฐาน
ตามที่ก าหนดไว้ในระเบยีบกรมการขนส่งทางบกวา่ด้วยหลักเกณฑ์การขออนญุาตและการอนุญาตให้ใชร้ถ
ที่ท าการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ด้วย 

หมวด  8 
การออกใบแทนใบคูม่ือจดทะเบียนรถ  เครื่องหมายการเสียภาษีประจ าปีหรือแผ่นปา้ยทะเบียนรถ 

 
 

ข้อ ๔๙ การขอออกใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ  หรือเครื่องหมายการเสียภาษีประจ าป ี หรือ
แผ่นป้ายทะเบียนรถ  กรณีสูญหาย  ถูกท าลาย  ช ารุดหรือลบเลือน  ให้ยื่นค าขอ  ณ  ส านักงานขนส่ง  

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๒



ที่รถนั้นอยู่ในเขตความรับผิดชอบ  ตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด  พร้อมด้วยหลักฐานใบคู่มือ
จดทะเบียนรถ  เครื่องหมายการเสียภาษีประจ าปี  หรือแผ่นป้ายทะเบียนรถ  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้   
กรณีสูญหายหรือถูกท าลายให้ใช้หลักฐานการแจ้งความสูญหายจากสถานีต ารวจ  หรือให้นายทะเบียน
บันทึกถ้อยค าประกอบค าขอด้วย   

ข้อ ๕๐ เมื่อได้รับค าขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ด าเนินการ  
ดังนี้ 

(1) จัดเก็บค่าธรรมเนียมค าขอและค่าธรรมเนียมการออกใบแทน  หรือค่าธรรมเนียมแผ่นป้าย
ทะเบียนรถ  แล้วแต่กรณี  และออกใบเสร็จรับเงิน 

(2) จัดท าใบคู่มือจดทะเบียนรถ  โดยบันทึกหมายเหตุการออกใบแทนในระบบฐานข้อมูล
กรมการขนส่งทางบก  และใบคู่มือจดทะเบียนรถ  หรือจัดท าเครื่องหมายการเสียภาษีประจ าปี  แล้วแต่กรณี  
เสนอนายทะเบียนลงนาม 

(3) ส าหรับการออกแผ่นป้ายทะเบียนรถให้ใหม่แทนของเดิม  ให้ก าหนดวันนัดมารับแผ่นป้าย
ทะเบียนรถที่ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 

(4) จ่ายใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเครื่องหมายการเสียภาษีประจ าปี  หรือใบเสร็จรับเงิน 
ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถ  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๙ 
การออกใบอนญุาตขับรถยนต์หรอืให้ผู้อืน่ขับรถยนต์ทีม่ีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม 

พร้อมทั้งการออกเครื่องหมายพิเศษและสมดุคูม่ือประจ ารถใช้กับเครื่องหมายพิเศษ 
 
 

ข้อ ๕๑ การออกใบอนุญาตขับรถยนต์หรือให้ผู้อื่นขับรถยนต์ที่มีไว้เพ่ือขายหรือเพ่ือซ่อม  
พร้อมทั้งการออกเครื่องหมายพิเศษและสมุดคู่มือประจ ารถใช้กับเครื่องหมายพิเศษ  ให้ยื่นค าขอ 
ตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

(๑) ภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายรถหรือซ่อมรถ 
(๒) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบกิจการขายรถหรือซ่อมรถ 
(๓) หลักฐานประจ าตัวผู้ขอ  ได้แก่  บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือภาพถ่ายหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๕๒ เมื่อได้รับค าขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ด าเนินการ  

ดังนี้ 
(๑) ออกหมายเลขเครื่องหมายพิเศษแล้วจัดเก็บค่าธรรมเนียมค าขอ  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ขับรถยนต์หรือให้ผู้อื่นขับรถยนต์ที่มีไว้เพ่ือขายหรือเพ่ือซ่อม  ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายพิเศษ  และ
ค่าธรรมเนียมสมุดคู่มือประจ ารถใช้กับเครื่องหมายพิเศษ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๒



(๒) จัดท าใบอนุญาตขับรถยนต์หรือให้ผู้อื่นขับรถยนต์ที่มีไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อมและสมุดคูม่อื  
ประจ ารถ  เสนอนายทะเบียนลงนาม 

(๓) จ่ายใบอนุญาตขับรถยนต์หรือให้ผู้อื่นขับรถยนต์ที่มีไว้เพ่ือขายหรือเพ่ือซ่อม  พร้อมทั้ง
เครื่องหมายพิเศษดังกล่าว  และสมุดคู่มือประจ ารถใช้กับเครื่องหมายพิเศษ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  27  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พีระพล  ถาวรสุภเจริญ 
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   ตุลาคม   ๒๕๖๒


