
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ระเบียบกรมการขนสงทางบก 
วาดวยการขอจดทะเบียนรถยนตนัง่สวนบคุคลที่มีทีน่ั่งเกนิ  ๑๒  ที่นัง่   

และรถยนตบรรทุกสวนบุคคลที่มีน้ําหนกัรถเกนิ  ๒,๒๐๐  กโิลกรัม   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

เพ่ือใหการจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคลที่มีที่นั่งเกิน  ๑๒  ท่ีนั่ง  และรถยนตบรรทุกสวนบุคคล   

ที่มีน้ําหนักรถเกิน  ๒,๒๐๐  กิโลกรัม  เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย  และปองกันมิใหมีการนํารถยนต

สวนบุคคลดังกลาวไปใชประกอบการขนสง  สมควรกําหนดหลักเกณฑการจดทะเบียนรถยนตดังกลาวไว 

เปนการเฉพาะ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๕  อธิบดีกรมการขนสงทางบก 

ออกระเบียบการขอจดทะเบียนรถยนตนั่งสวนบุคคลที่มีที่นั่งเกิน  ๑๒  ที่นั่ง  และรถยนตบรรทุกสวนบุคคล 

ที่มีน้ําหนักรถเกิน  ๒,๒๐๐  กิโลกรัมไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการขอจดทะเบียนรถยนตนั่ง  

สวนบุคคลที่มีที่นั่งเกิน  ๑๒  ที่นั่ง  และรถยนตบรรทุกสวนบุคคลที่มีน้ําหนักรถเกิน  ๒,๒๐๐  กิโลกรัม   

พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีมีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ใหยกเลิกระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการขอจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคล 

ตามกฎหมายวาดวยรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

ขอ ๕ ในระเบียบนี้   

“รถยนตสวนบุคคล”  หมายความวา 

(๑) รถยนตนั่งท่ีมีท่ีนั่งเกิน  ๑๒  ท่ีนั่ง   

(๒) รถยนตบรรทุกท่ีมีน้ําหนักรถเกิน  ๒,๒๐๐  กิโลกรัม 
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ขอ ๖ การขอจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคล  เจาของรถจะตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดี

หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายกอน  และเมื่อไดรับความเห็นชอบแลว  ใหดําเนินการจดทะเบียนตามระเบียบ

กรมการขนสงทางบกวาดวยการดําเนินการทางทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต   

พ.ศ.  ๒๕๓๑  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ขอ ๗ การพิจารณาจํานวนที่นั่งของรถยนตนั่งหรือน้ําหนักรถของรถยนตบรรทุกที่จะตองขอรับ

ความเห็นชอบตามขอ  ๖  ใหเปนไปตามเกณฑที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 

ขอ ๘ การขอรับความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคล  ใหเจาของรถย่ืนขอตามแบบ    

ที่กําหนด  พรอมเอกสารหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) หนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการใชรถคันที่ขอจดทะเบียนโดยละเอียด 

(๒) ภาพตัวรถ  พรอมรายละเอียดเกี่ยวกับ  ชนิด  แบบ  รุน  น้ําหนัก  ขนาดสัดสวน  จํานวนที่นั่ง

จากผูผลิต   

(๓) หลักฐานแสดงสถานที่จอดรถ  ดังตอไปนี้ 

 (ก)  ภาพถายพ้ืนที่จอดรถ  ขนาดไมนอยกวา  ๕  x  ๗  นิ้ว  จํานวน  ๑  รูป 

 (ข)  ภาพถายทางเขา  -  ออกพ้ืนที่จอดรถ  ขนาดไมนอยกวา  ๕  x  ๗  นิ้ว  จํานวน  ๑  รูป 

 (ค)  แผนท่ีแสดงที่ตั้ง  แผนผังแสดงบริเวณท่ีจอดรถ  และทางเขา  -  ออก  โดยระบุขนาด

ความกวางและความยาวไวดวย 

 (ง)  หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในสถานที่จอดรถของตนเองหรือคูสมรส  

เชน  สําเนาโฉนดที่ดิน  นส.๓  ก  หรือ  นส.๓   

(๔) หนังสือรับรองการใชรถยนตสวนบุคคลตามแบบที่กําหนด 

ขอ ๙ การขอรับความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคล  ตองเปนไปตามหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้ 

(๑) มีความจําเปนตองใชรถเพ่ือการสวนตัว  มิไดใชทําการขนสงเพ่ือการคาหรือธุรกิจของตนเอง  

หรือเพ่ือสินจาง   
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(๒) ไมมีประวัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับการนํารถยนตสวนบุคคลไปใชทําการขนสง   

เพ่ือการคาหรือธุรกิจของตนเอง  หรือเพ่ือสินจาง  หรือใหบุคคลอื่นใชรถของตนกระทําการดังกลาวภายใน  ๓  

ป  กอนวันที่ย่ืนขอรับความเห็นชอบ 

(๓) มีสถานที่จอดรถเปนของตนเองหรือคูสมรส  โดยมีพ้ืนที่ไมนอยกวาขนาดของตัวรถและตองมี

พ้ืนที่วางรอบตัวรถไมนอยกวาดานละ  ๕๐  เซนติเมตร  และมีความเหมาะสมตอการใชเปนที่จอดรถ 

เพ่ือการสวนตัว  โดยตองอยูบริเวณที่อยูอาศัยหรือบริเวณใกลเคียง   

ขอ ๑๐ การย่ืนขอรับความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคล  ใหย่ืนตอนายทะเบียน  

ณ  สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพ้ืนที่  ๑  -  ๕  สํานักงานขนสงจังหวัด  หรือสํานักงานขนสงจังหวัด

ยะลา  สาขาอําเภอเบตง  ที่เจาของรถมีภูมิลําเนาหรือทองที่ท่ีประสงคจะใชรถ  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๑ เมื่อไดรับเอกสารหลักฐานตามขอ  ๘  แลว  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบใหครบถวนถูกตอง

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวนใหแจงผูขอทราบทันทีและใหผูขอดําเนินการแกไขใหแลว

เสร็จภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงหากพนกําหนด  ใหการขอรับความเห็นชอบเปนอันยกเลิก   

ขอ ๑๒ ในกรณีท่ีเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน  ใหดําเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑใน

ขอ  ๙  และในการตรวจสอบสถานที่จอดรถใหเจาของรถอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดวย   

ขอ ๑๓ เมื่อเจาหนาที่ดําเนินการตามขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  แลว  ใหสรุปรายงานความเห็น

เบื้องตนเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี  ๑  -  ๕  ขนสงจังหวัด  หรือหัวหนา

สํานักงานขนสงจังหวัดยะลา  สาขาอําเภอเบตง  ท่ีย่ืนขอ  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๔ เมื่อผูอํานวยการสํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพ้ืนที่  ๑  -  ๕  ขนสงจังหวัด  หรือ

หัวหนาสํานักงานขนสงจังหวัดยะลา  สาขาอําเภอเบตง  พิจารณาเอกสารหลักฐานการขอรับความเห็นชอบ

การจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคลตามขอ  ๘  ประกอบกับความเห็นเบื้องตนของเจาหนาท่ีตามขอ  ๑๓  แลว  

เห็นวา   

(๑) กรณีไมเปนไปตามหลักเกณฑตามขอ  ๙  ใหแจงเจาของรถทราบเปนหนังสือถึงเหตุแหง 

การไมเห็นชอบใหทราบดวย 

(๒) กรณีเปนไปตามหลักเกณฑตามขอ  ๙  ใหเสนอความเห็นตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย

เพ่ือพิจารณาตอไป 
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ขอ ๑๕ เจาของรถที่ไดรับความเห็นชอบจะตองนํารถ  พรอมหนังสือไดรับความเห็นชอบไป   

จดทะเบียนเปนรถยนตสวนบุคคลภายใน  ๙๐  วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากนายทะเบียน   

หากไมนํารถไปจดทะเบียนภายในกําหนดเวลาดังกลาว  ใหถือวาการใหความเห็นชอบการจดทะเบียน 

เปนอันยกเลิก  แตไมตัดสิทธิการย่ืนขอรับความเห็นชอบใหม 

ขอ ๑๖ ใหนําความในขอ  ๖  ขอ  ๘  ขอ  ๙  ขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  และ 

ขอ  ๑๔  มาใชบังคับกับผูรับโอนรถยนตสวนบุคคลโดยอนุโลม   

ขอ ๑๗ ใหนําความในขอ  ๘  (๓)  ขอ  ๙  (๓)  และขอ  ๑๒  เกี่ยวกับการตรวจสอบสถานท่ี

จอดรถ  มาใชบังคับกับการยายรถยนตสวนบุคคลโดยอนุโลม   

ขอ ๑๘ ในกรณีตรวจพบวามีการย่ืนหลักฐานอันเปนเท็จเปนเหตุใหมีการรับจดทะเบียนรถยนต

สวนบุคคล  หรือนํารถยนตสวนบุคคลไปใชทําการขนสงเพ่ือการคาหรือธุรกิจของตนเอง  หรือเพ่ือสินจาง    

ใหนายทะเบียนพิจารณาเพิกถอนทะเบียนรถนั้น 

ขอ ๑๙ ใหรองอธิบดี  (ฝายปฏิบัติการ)  กรมการขนสงทางบก  รักษาการตามระเบียบนี้ 

 

ใหไว  ณ  วนัท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ธีระพงษ  รอดประเสริฐ 

อธิบดีกรมการขนสงทางบก 

 



    
 

แบบขอรับความเห็นชอบจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคล 
ตามระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการขอจดทะเบียนรถยนตน่ังสวนบุคคลท่ีมีท่ีน่ังเกิน ๑๒ ท่ีน่ัง 

และรถยนตบรรทุกสวนบุคคลท่ีมนํ้ีาหนักรถเกิน ๒,๒๐๐ กิโลกรมั พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เรียน นายทะเบียน ………………………………… 

ขาพเจา    นาย    นาง    นางสาว ……………………………….…………………… อายุ …….. ป สัญชาติ …….……... 

หมายเลขบัตรประจําประชาชน    -              -                 -       -    อยูบานเลขท่ี ..………….…หมูท่ี ………………
ตรอก/ซอย …..………………………….…….. ถนน …..………………………….…….. ตําบล/แขวง …..………………………….………
อําเภอ/เขต …………………….……… จังหวัด …………………………………. โทรศัพท ………………….…….….. มีความประสงค
ขอรับความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตสวนบุคคล ขนาดน้ําหนักรถ ......................... ก.ก. /จํานวนท่ีนั่ง ...... ท่ีนั่ง  

โดย     ขอความเห็นชอบในหลักการ (ยังไมมีตัวรถ) ยี่หอรถ …………………….…….แบบ/รุน..…………………………………   

มีตัวรถแลว ยี่หอรถ …………………….……. แบบ/รุน..……………………หมายเลขตัวรถ ................................……..               
เลขเครื่องยนต ………………………………………………………… พรอมนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้ 

หนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการใชรถ จํานวน ........ ฉบับ และหลักฐานประกอบ จํานวน .... แผน 
ภาพตัวรถ พรอมรายละเอียดเก่ียวกับชนิด รุน แบบ น้ําหนัก ขนาดสัดสวน จํานวนท่ีนั่งจากผูผลิต จํานวน ...... แผน
ภาพถายพ้ืนท่ีจอดรถ ขนาดไมนอยกวา ๕ x ๗ นิ้ว จํานวน ......... รูป 
ภาพถายทางเขา - ออกพ้ืนท่ีจอดรถ ขนาดไมนอยกวา ๕ x ๗ นิ้ว จํานวน ......... รูป 
แผนท่ีแสดงท่ีตั้งท่ีจอดรถ จํานวน ......... แผน 
แผนผังแสดงบริเวณท่ีจอดรถ และทางเขา - ออก จํานวน ......... แผน 
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในสถานท่ีจอดรถ จํานวน ........ ฉบับ 
หนังสือรับรองการใชรถยนตสวนบุคคลตามระเบียบฯ จํานวน  ๑  แผน 

 ขาพเจาขอรับรองวาไมมีประวัติการกระทําความผิดเก่ียวกับการนํารถยนตสวนบุคคลไปใชทําการขนสง  
เพ่ือการคาหรือธุรกิจของตนเอง หรือเพ่ือสินจาง หรือใหบุคคลอ่ืนใชรถของตนกระทําการดังกลาวภายใน ๓ ป       
กอนวันท่ียื่นขอรับความเห็นชอบ 

              (ลายมือชื่อ) ………………………………………… ผูขอ 
                        (……..………........……………..…..)  
 
 ขาพเจา ……………………………………………….…………… ไดรับทราบผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานจาก
เจาหนาท่ีแลว ปรากฏวา 
         ครบถวนถูกตอง เพียงพอแลว 

ยังไมครบถวนหรือยังไมถูกตอง ใหแกไขหรือยื่นหลักฐานเพ่ิมเติมภายในวันท่ี … /…...................../......... ดังนี้ 
 (1)  ………………………………………………………...................................................................................................              
 (๒)  ………………………………………………………...................................................................................................              
  (๓)  ………………………………………………………...................................................................................................              
  (๔)  ………………………………………………………...................................................................................................              
    

     (ลายมือชื่อ) ……………………………………… เจาหนาท่ีผูแจง           (ลายมือชื่อ) ………………………………………… ผูขอ 
               (…............……………………….)                                             (..........…..……………….…..…….) 
           วันท่ี  …./..………/……….                                                     วันท่ี …./..………/………. 
               

เลขรับที่ ……………………… 

รับวันที่ ……………………… 

ผูรับ …………………………….. 



 
หนังสือรับรองการใชรถยนตสวนบุคคล 

ตามระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการขอจดทะเบียนรถยนตน่ังสวนบุคคลท่ีมีท่ีน่ังเกิน ๑๒ ท่ีน่ัง  
และรถยนตบรรทุกสวนบุคคลท่ีมนํ้ีาหนักรถเกิน ๒,๒๐๐ กิโลกรมั พ.ศ. ๒๕๕๘  

------------------------------ 

               เขียนท่ี .................................................... 
วันท่ี ..... เดือน ...................... พ.ศ. ............ 

เรียน  นายทะเบียน 

ขาพเจา ............................................................... อายุ ............ ป สัญชาติ ............................. 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน    -              -                 -       -    อยูบานเลขท่ี ............... หมูท่ี ...... 
ซอย ....................................... ถนน ................................................ ตําบล/แขวง .............................................. 
อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ............................................... โทรศัพท ………………..............  
มีความเก่ียวของกับรถในฐานะ   เจาของรถ (กรณีเจาของรถและผูครอบครองรถเปนบุคคลเดียวกัน) 

   ผูเชาซ้ือรถ (กรณีรถท่ีอยูระหวางการเชาซ้ือ) 
ยี่หอรถ ……………………..…….……. แบบ/รุน ..………..………………… หมายเลขตัวรถ ....................................……..               
เลขเครื่องยนต …………………………………………………..…………… ลักษณะ   รถยนตนั่ง   รถยนตบรรทุก  

 รับทราบและขอรับรองวา 
 ๑. จะใชรถเพ่ือการสวนตัวเทานั้น ไมนําไปใชทําการขนสงเพ่ือการคาหรือธุรกิจของตนเอง 
หรือเพ่ือสินจาง  
 ๒. รับทราบเง่ือนไขการจดทะเบียนรถ การโอนรถ และการยายรถตามระเบียบนี้แลว หากกระทําผิด
เง่ือนไขดังกลาว ขาพเจายินยอมใหนายทะเบียนเพิกถอนทะเบียนรถนั้น    
 ๓. เม่ือไดรับแจงคําสั่งเพิกถอนทะเบียนรถแลว ขาพเจาจะดําเนินการดังตอไปนี้ใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง 
   (๑) สงคืนแผนปายทะเบียนรถตอนายทะเบียน  
   (๒) นําใบคูมือจดทะเบียนรถมาใหนายทะเบียนบันทึกการเพิกถอนทะเบียนรถ 
   (๓) เสียภาษีประจําปท่ีคางชําระพรอมท้ังเงินเพ่ิมใหครบถวน (ถามี)  
 ๔. รับทราบแลววา การนํารถยนตสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยรถยนตไปใชประกอบการขนสง
ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก เปนความผิดตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ฐานประกอบการขนสงโดยมิไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน ตองระวางโทษตามมาตรา 126 
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และเปนความผิดตามมาตรา 21 
แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 ฐานใชรถไมตรงตามประเภทท่ีจดทะเบียนไว ตองระวางโทษตาม
มาตรา 60 ปรับไมเกินสองพันบาท 
 

 ขาพเจาไดอานและรับทราบขอความขางตนนี้โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อเปนหลักฐานไว
ตอเจาหนาท่ี 

 
      ลงชื่อ .......................................................... (เจาของรถ) 
 

              (.......................................................) 
 
 
 หมายเหตุ  ๑) ผูท่ีลงนามหนังสือรับรองฉบับน้ี ตองเปนเจาของรถ/ผูเชาซื้อคันท่ีขอจดทะเบียนเทาน้ัน 
              ๒) รถขางตนไดรับการจดทะเบียนเปนหมายเลขทะเบียน ……………………………………………               


