
ระเบียบกรมการขนส่งทางบก 
ว่าดว้ยการออกเอกสารและเครื่องหมายก ากบัรถเพื่อน ารถไปใช้ระหวา่งประเทศ 

พ.ศ.  2563 
 
 

ตามที่ได้มีระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการออกเอกสารและเครื่องหมายก ากับรถ  
เพื่อน ารถไปใช้ระหว่างประเทศ  พ.ศ.  2555  ลงวันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ.  2555  ไว้แล้ว  นั้น 

โดยที่ได้มีการท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด าเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่ง  
ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงในระยะแรก  และบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลง
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ราชอาณาจักรไทย  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ในการอ านวย
ความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนของสินค้าและบุคคลที่จุดผ่านแดนเมียวด ี สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา  และแม่สอด  ราชอาณาจักรไทย  เป็นการเพ่ิมเติม  ดังนั้น  เพ่ือให้การออกเอกสารและ
เครื่องหมายก ากับรถเพ่ือน ารถไปใช้ระหว่างประเทศสอดคล้องกับความตกลงที่เพ่ิมเติมขึ้น  อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และอนุวัตรการให้เป็นไปตามความตกลง
ระหว่างประเทศ  อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการออกเอกสารและ
เครื่องหมายก ากับรถเพ่ือน ารถไปใช้ระหว่างประเทศ  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการออกเอกสารและเครื่องหมายก ากับรถ 

เพื่อน ารถไปใช้ระหว่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕5  ลงวันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ.  2555 
บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  และหนังสือเวียนอื่นใดในส่วนที่มีไว้แล้ว  หรือ  

ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
(๑) “รถยนต์”  หมายความว่า  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล  

เกินเจ็ดคน  รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล  รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด  รถยนต์รับจ้าง  รถยนต์บริการ   
รถยนต์ของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต  หน่วยงานพิเศษของสถานทูตต่าง ๆ  คณะผู้แทนทางกงสุล   
องค์การระหว่างประเทศ  หรือทบวงการช านัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ  ซึ่งประจ าอยู่ในประเทศไทย   
รถยนต์ของส านักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามความตกลง  
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ส านักงานดังกล่าว 

(๒) “รถยนต์โดยสาร”  หมายความว่า  รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารตามพระราชบัญญัติ 
การขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๕๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



(๓) “รถยนต์บรรทุก”  หมายความว่า  รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามพระราชบัญญตัิ
การขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

ข้อ ๕ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับส าหรับการน ารถไปใช้ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ  ดังนี้ 
(๑) ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย  และรัฐบาล

แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(๒) บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย - ลาว - เวียดนาม  ในการเริ่มใช้ความตกลงระหว่างรัฐบาล

แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สหภาพพม่า  
ราชอาณาจักรไทย  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ในการอ านวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน  
ของสินค้าและผู้โดยสาร  ที่จุดผ่านแดน  แดนสะหวัน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
และลาวบาว  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  และจุดผ่านแดน  สะหวันนะเขต  สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและมุกดาหาร  ราชอาณาจักรไทย 

(๓) บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย - กัมพูชา  ในการแลกเปลี่ยนสิทธิการจราจรส าหรับ 
การขนส่งข้ามพรมแดน  ณ  จุดผ่านแดน  อรัญประเทศ  ราชอาณาจักรไทย  และปอยเปต  ราชอาณาจักร
กัมพูชาเพื่อการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

(4) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด าเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน  
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงในระยะแรก   

(5) บันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  
สาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
ราชอาณาจักรไทย  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ในการอ านวยความสะด วกในการขนส่ง 
ข้ามพรมแดนของสินค้าและบุคคลที่จุดผ่านแดนเมียวดี  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  และแม่สอด  
ราชอาณาจักรไทย 

ข้อ ๖ ภายใต้ความตกลงตามข้อ  ๕  การน ารถไปใช้ระหว่างประเทศให้เป็นไป  ดังนี้ 
(๑) ความตกลงระหว่างประเทศตามข้อ  ๕  (๑)  ส าหรับรถ 
 (ก) รถยนต์ 
 (ข) รถยนต์โดยสาร 
 (ค) รถยนต์บรรทุก 
(๒) ความตกลงระหว่างประเทศตามข้อ  ๕  (๒)  ส าหรับรถยนต์บรรทุก 
(๓) ความตกลงระหว่างประเทศตามข้อ  ๕  (๓)  (4)  และ  (5)  ส าหรับรถ 
 (ก) รถยนต์โดยสาร 
 (ข) รถยนต์บรรทุก 
รถยนต์ที่เป็นรถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด  รถยนต์รับจ้าง  รถยนต์บริการ  หากจะน าไปใช้

ระหว่างประเทศจะต้องน าไปใช้ในลักษณะส่วนบุคคลเท่านั้น  ห้ามน าไปใช้รับจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๕๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



ข้อ ๗ รถที่จะน าไปใช้ระหว่างประเทศต้องเป็นรถที่ช าระภาษีประจ าปีครบถ้วนถูกต้อง  และ
ต้องมีเอกสารและเครื่องหมายก ากับรถภายใต้ข้อก าหนดเงื่อนไขตามความตกลงระหว่ างประเทศนั้น ๆ  
ดังนี้ 

(๑) การน ารถไปใช้ตามความตกลงระหว่างประเทศตามข้อ  ๕  (๑) 
 (ก) หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ 
 (ข) เครื่องหมายแสดงประเทศ 
 (ค) หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ 
 (ง) ใบอนุญาตขับรถที่เป็นภาษาอังกฤษ  เฉพาะผู้มีความประสงค์จะขับรถในต่างประเทศ 
 (จ) แผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษ 
(๒) การน ารถไปใช้ตามความตกลงระหว่างประเทศตามข้อ  ๕  (๒)  (๓)  และ  (4) 
 (ก) หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ 
 (ข) เครื่องหมายแสดงประเทศ 
 (ค) หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ 
 (ง) หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  หรือใบคู่มือจดทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษ  

แล้วแต่กรณี 
 (จ) ใบอนุญาตขับรถที่เป็นภาษาอังกฤษ  เฉพาะผู้มีความประสงค์จะขับรถในต่างประเทศ 
 (ฉ) แผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษ 
(3) การน ารถไปใช้ตามความตกลงระหว่างประเทศตามข้อ  ๕  (5) 
 (ก) เครื่องหมายแสดงประเทศ 
 (ข) หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ 
 (ค) หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  หรือใบคู่มือจดทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษ  

แล้วแต่กรณี 
 (ง) ใบอนุญาตขับรถที่เป็นภาษาอังกฤษ  เฉพาะผู้มีความประสงค์จะขับรถในต่างประเทศ 
 (จ) แผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษ 
นอกจากเอกสารที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง  การน ารถไปใช้ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ

ตามข้อ  ๕  (๒)  (3)  (4)  และ  (5)  รถนั้นต้องได้รับใบอนุญาตส าหรับการขนส่งทางถนนตามความตกลง 
ว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  (GMS  Road  Transport  Permit)   
จากกรมการขนส่งทางบกก่อนด้วย 

ข้อ ๘ การขอรับเอกสารและเครื่องหมายก ากบัรถตามข้อ  ๗  เว้นแต่กรณีการขอรบัแผ่นปา้ย
ทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษ  ให้ยื่นได้  ณ  ส านักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ  โดยให้ใช้แบบค าขออื่น ๆ  
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๕๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



(๑) รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
 (ก) หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 
 (ข) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ 
 (ค) บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  หรือหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 (ง) หนังสือมอบอ านาจ  (กรณีมิได้มาด าเนินการด้วยตนเอง)  พร้อมภาพถ่ายบัตร

ประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
 (จ) หนังสือจากหน่วยงานแสดงความประสงค์ขอรับเอกสารและเครื่องหมายก ากับรถ 

ตามระเบียบนี้  เฉพาะในกรณีเป็นหน่วยงานตามมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

(๒) รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
 (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
 (ข) บัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถที่ปรากฏชื่อในใบคู่มือ 

จดทะเบียนรถ  หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 (ค) หนังสือมอบอ านาจ  (กรณีมิได้มาด าเนินการด้วยตนเอง)  พร้อมภาพถ่ายบัตร

ประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  หากผู้ยื่นค าขอรับเอกสารและเครื่องหมายก ากับรถ 

ตามวรรคหนึ่งประสงค์จะยื่นภาพถ่ายเอกสารหลักฐานตาม  (1)  (ก)  (ข)  (ค)  หรือ  (2)  (ก)  (ข)   
ประกอบการขอรับเอกสารและเครื่องหมายก ากับรถแทนการยื่นต้นฉบับเอกสารหลักฐาน  ให้สามารถ  
กระท าได้   

ข้อ ๙ การยื่นขอรับเอกสารและเครื่องหมายก ากับรถตามข้อ  ๗  (๑)  (ก)  (ข)  (ค)  ข้อ  7   
(2)  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  และข้อ  7  (3)  (ก)  (ข)  (ค)  สามารถยื่นขอพร้อมกันทุ กรายการ  โดยใช้ 
หลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๘  เพียงชุดเดียว  หรือจะแยกยื่นเพ่ือขอรับเอกสารหรือเครื่องหมาย 
ก ากับรถเฉพาะบางรายการก็ได้ 

การขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษ  ให้เป็นไปตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก
ว่าด้วยการขอและการออกแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ใช้ตามความตกลงระหว่างประเทศ 

ข้อ ๑๐ การขอแปลหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  ใบคู่มือจดทะเบียนรถ  และใบอนุญาต
ขับรถเป็นภาษาอังกฤษ  และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการแปล  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ  
กรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการแปลหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
และใบคู่มือจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์เป็นภาษาอังกฤษ  และระเบียบกรมการขนส่งทางบก 
ว่าด้วยการแปลใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
เป็นภาษาอังกฤษ  โดยการยื่นค าขอให้สามารถยื่นได้  ณ  ส านักงานขนส่งทุกแห่งทั่ วประเทศ  และให้ 
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นายทะเบียนที่รับค าขอสามารถแปลหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  ใบคู่มือจดทะเบียนรถ  และ
ใบอนุญาตขับรถ  ที่ออกโดยนายทะเบียนส านักงานขนส่งอื่นได้ 

ข้อ ๑๑ เมื่อได้รับค าขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว  ให้นายทะเบียนด าเนินการ
ให้แก่ผู้ยื่นค าขอให้แล้วเสร็จภายในวันนั้น  หรืออย่างช้าในวันท าการถัดไป 

ข้อ ๑๒ หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศและเครื่องหมายแสดงประเทศให้เป็นไปตามแบบ
แนบท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๓ หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศให้มีสีของปกเป็น  ๓  สี  ดังนี้ 
(๑) สีเขียว  ส าหรับรถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
(๒) สีม่วง  ส าหรับรถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
(๓) สีฟ้า  ส าหรับรถของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต  หน่วยงานพิเศษของสถานทูตต่าง ๆ  

คณะผู้แทนทางกงสุล  องค์การระหว่างประเทศ  หรือทบวงการช านัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ   
ซึ่งประจ าอยู่ในประเทศไทย  ส านักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศและรถของเจ้าหน้าที่ส านักงานดังกล่าว 

ข้อ ๑๔ เอกสารและเครื่องหมายก ากับรถภายใต้ข้อก าหนดเงื่อนไขตามความตกลงระหว่างประเทศ
ตามข้อ  7  ต้องมีอยู่กับรถตลอดเวลาที่ใช้รถนั้น 

เครื่องหมายแสดงประเทศให้ติดไว้ที่กระจกหน้ารถในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจนหนึ่งแผ่น   
และที่ด้านหลังของรถในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจนอีกหนึ่งแผ่น 

ข้อ ๑๕ การบันทึกรายการในหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศให้ใช้ข้อมูลจากระบบ
ฐานข้อมูลกลาง  และให้ระบุวันสิ้นอายุหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศตรงตามก าหนดวันสิ้นอายุ  
ภาษีประจ าปีของรถนั้น 

ข้อ ๑๖ การขอรับหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศในกรณีระยะเวลาการอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง 
หากหนังสืออนุญาตฉบับเดิมยังมีช่องบันทึกรายการเหลืออยู่  ให้นายทะเบียนบันทึกรายการอนุญาต 
ในหนังสืออนุญาตฉบับเดิม 

ข้อ ๑๗ การขอรับหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศหรือเครื่องหมายแสดงประเทศแทนฉบับที่ช ารุด  
หรือสูญหาย  ให้ยื่นค าขอพร้อมด้วยหลักฐานตามข้อ  ๘  และเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม  ดังนี้ 

(๑) กรณีช ารุด  ให้ใช้หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศหรือเครื่องหมายแสดงประเทศที่ช ารุด
ประกอบค าขอ 

(๒) กรณีสูญหาย  ให้นายทะเบียนบันทึกแจ้งการสูญหาย  หรือใช้หลักฐานการรับแจ้งความ
ของพนักงานสอบสวนประกอบค าขอ 

ข้อ ๑๘ เมื่อพบว่ารถคันที่ยื่นขอรับหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
รายการทางทะเบียน  ให้นายทะเบียนด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ 
ให้ถูกต้องตรงกัน 
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ข้อ ๑๙ ให้นายทะเบียนจัดเก็บค่าค าขอและค่าธรรมเนียม  ดังนี้ 
(๑) รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ค่าค าขอรับใบอนุญาตรถ 

ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ  ๒๐  บาท 
(๒) รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
 (ก) การออกหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ  ค่าค าขอ  ๕  บาท  ค่าหนังสืออนุญาต  

๕๐  บาท 
 (ข) การต่ออายุหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ  ค่าค าขอ  ๕  บาท  ค่าธรรมเนียมอื่น  

๒๐  บาท 
 (ค) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ  ค่าค าขอ  ๕  บาท  

ค่าธรรมเนียมอื่น  ๒๐  บาท 
 (ง) การออกใบแทนหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศกรณีช ารุดหรือสูญหาย  ค่าค าขอ  

๕  บาท  ค่าใบแทนหนังสืออนุญาต  ๒๕  บาท 
 (จ) การออกเครื่องหมายแสดงประเทศกรณีช ารุดหรือสูญหาย  ค่าค าขอ  ๕  บาท 
ข้อ ๒๐ ให้นายทะเบียนเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถโดยใช้ผลการตรวจสภาพรถ 

ที่ประกอบการจดทะเบียนครั้งแรกหรือเสียภาษีประจ าปี  แล้วแต่กรณี 
การบันทึกรายการในหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ  ส าหรับช่องวันที่ตรวจสภาพรถให้ด าเนินการ  

ดังนี้ 
(๑) รถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ให้ระบุวันที่เสียภาษีประจ าปี 
(๒) รถตามพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ให้ระบุวันที่รถนั้นจดทะเบียนครั้งแรก 

ส าหรับกรณีรถมีอายุใช้งานไม่ครบ  ๗  ปี  หรือระบุวันที่เสียภาษีประจ าปีส าหรับกรณีรถมีอายุใช้งาน 
ครบ  ๗  ป ี

วันสิ้นอายุหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถให้ก าหนดเป็นวันเดียวกับวันสิ้นอายุภาษีประจ าปี
ของรถนั้น 

ข้อ ๒๑ หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๒๒ ให้นายทะเบียนจัดเก็บค่าค าขอและค่าธรรมเนียมเฉพาะการขอรับหนังสือรับรอง 

การตรวจสภาพรถส าหรับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ดังนี้ 
(๑) ค่าค าขอ  ๕  บาท 
(๒) ค่าธรรมเนียมอื่น  ๒๐  บาท 
การขอรับหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถแทนฉบับที่ช ารุดหรือสูญหาย  ให้จัดเก็บค่าค าขอ

และค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง 
ข้อ ๒๓ การขอรับหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถแทนฉบับที่ช ารุดหรือสูญหาย  ให้น าข้อ  ๘  

และข้อ  ๑๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ ๒๔ การจัดเก็บค่าค าขอและค่าธรรมเนียมตามข้อ  ๑๙  และข้อ  ๒๒  ไม่ให้น ามาใช้บังคับกับรถ 
ตามมาตรา  ๘  และมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

ข้อ ๒๕ บรรดาค าขอรับเอกสารและเครื่องหมายก ากับรถที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ 
มีผลใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียน  ให้ถือเป็นค าขอตามระเบียบนี้  และในกรณี 
ระเบียบนี้ก าหนดให้ใช้หลักฐานประกอบค าขอหรือก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการที่แตกต่างไปจาก  
ที่ก าหนดไว้เดิม  ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมหลักฐานประกอบค าขอและสั่งให้ด าเนินการ
เป็นไปตามระเบียบนี้ได้ 

ข้อ ๒๖ ให้รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  (ฝ่ายปฏิบัติการ)  รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  3  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕63 
จิรุตม ์ วิศาลจติร 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
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1

No. ...............................

°“√®¥∑–‡∫’¬π√∂
VEHICLE REGISTRATION

ª√–‡¿∑√∂/TYPE OF VEHICLE

À¡“¬‡≈¢∑–‡∫’¬π/REGISTRATION NUMBER

‡§√◊ËÕßÀ¡“¬· ¥ßª√–‡∑»/DISTINGUISHING SIGN

T

√∂∫√√∑ÿ°
Truck

√∂‚¥¬ “√
Bus



2 3

 “√– ”§—≠¢Õßæ“Àπ–
THE PARTICULARS OF VEHICLE

«—π∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π§√—Èß·√°
Date of First Registration...........................................................

®—ßÀ«—¥∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π
Registered at Province...............................................................

¬’ËÀâÕ √àÿπ/√À— 
Brand.................................. Model/Code....................................

 ’ ªï∑’Ëº≈‘µ
Color................................... Year of Manufacture.....................

‡≈¢µ—«∂—ßÀ√◊Õ‚§√ß§— ´’
Body/Chassis Number................................................................

µ”·Àπàß
Location........................................................................................

 “√– ”§—≠¢Õßæ“Àπ–
THE PARTICULARS OF VEHICLE

®”π«π‡æ≈“ πÈ”Àπ—°√∂
Number of Axles........................ Empty Weight.......................

πÈ”Àπ—°√«¡ ®”π«π∑’Ëπ—Ëß
Gross Weight.............................. Seat Capacity........................

‡≈¢‡§√◊ËÕß¬πµå
Engine Number...........................................................................

µ”·Àπàß ¬’ËÀâÕ‡§√◊ËÕß¬πµå
Location....................................... Engine Brand.........................

®”π«π                                     Ÿ∫                   ´’´’
Number of Cylinders....................... Capacity...................C.C.

·√ß¡â“
Horse Power....................................
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√“¬≈–‡Õ’¬¥‡®â“¢Õßæ“Àπ–
OWNER OF VEHICLE

™◊ËÕ/Name.......................................................................................
∑’ËÕ¬àŸ/Address................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

™◊ËÕºâŸª√–°Õ∫°“√/Transport Operator..........................................
......................................................................................................

∑’ËÕ¬àŸ/Address................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

«—π∑’ËÕÕ°Àπ—ß ◊Õ «—πÀ¡¥Õ“¬ÿ
Issued Date................................. Expiry Date...........................

ÕÕ°„Àâ ≥
Done at.......................................................

≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ·≈–µ√“ª√–∑—∫ºâŸÕπÿ≠“µ
(Signature and Seal of Issuing Authority)

√–¬–‡«≈“∑’ËÕπÿ≠“µ
PERIOD OF VALIDITY
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√“¬°“√∫—π∑÷°·≈–·°â‰¢
ENDORSEMENTS AND AMENDMENTS

√–¬–‡«≈“∑’ËÕπÿ≠“µ
PERIOD OF VALIDITY

Õπÿ≠“µ∂÷ß«—π∑’Ë
Extended to.................................................................................
≥ «—π∑’Ë
Done at........................................ Date.......................................

≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ·≈–µ√“ª√–∑—∫ºâŸÕπÿ≠“µ
(Signature and Seal of Issuing Authority)

√–¬–‡«≈“∑’ËÕπÿ≠“µ
PERIOD OF VALIDITY

Õπÿ≠“µ∂÷ß«—π∑’Ë
Extended to.................................................................................
≥ «—π∑’Ë
Done at........................................ Date.......................................

≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ·≈–µ√“ª√–∑—∫ºâŸÕπÿ≠“µ
(Signature and Seal of Issuing  Authority)



8 9

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD
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¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD
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¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



14 15

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



16 17

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



18 19

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



20 21

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



22 23

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



24 25

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



26 27

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



28 29

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



30 31

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



32

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD



§”·π–π”
INSTRUCTION

1. Àπ—ß ◊ÕÕπÿ≠“µ©∫—∫π’ÈÕπÿ≠“µ„Àâ√∂∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π„π√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬
 “¡“√∂π”√∂‡¢â“ÕÕ°√–À«à“ßª√–‡∑»‰¥â
This Permit allows vehicle registered in the Kingdom
of Thailand to be used in international traffic.

2. „Àâ‡°Á∫Àπ—ß ◊ÕÕπÿ≠“µ©∫—∫π’È‰«â„π√∂‡æ◊ËÕ· ¥ß‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫°“√µ√«® Õ∫
This Permit shall be carried on the vehicle for inspection
upon the request by competent authorities.

3. Àâ“¡≈∫ ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß À√◊Õª≈Õ¡·ª≈ß¢âÕ§«“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â
„πÀπ—ß ◊ÕÕπÿ≠“µ©∫—∫π’È
It is prohibited to erase, add or falsify any terms specified
in this permit.

4. Àπ—ß ◊ÕÕπÿ≠“µ∑’ËÕÕ°„Àâ°—∫¬“πæ“Àπ–„¥ „Àâ„™â‡©æ“–°—∫¬“πæ“Àπ–
§—π¥—ß°≈à“«‡∑à“π—Èπ
This Permit shall be used for specified vehicle only.

5. ¬“πæ“Àπ–∑ÿ°§—π∑’Ë‰¥â√—∫Àπ—ß ◊ÕÕπÿ≠“µµâÕßµ‘¥‡§√◊ËÕßÀ¡“¬
´÷ËßÕÕ°„Àâ§àŸ°—∫Àπ—ß ◊ÕÕπÿ≠“µ©∫—∫π’È
The permitted vehicle shall display the distinguishing
sign issued with this permit.





1

No. ...............................

°“√®¥∑–‡∫’¬π√∂
VEHICLE REGISTRATION

ª√–‡¿∑√∂/TYPE OF VEHICLE

À¡“¬‡≈¢∑–‡∫’¬π/REGISTRATION NUMBER

‡§√◊ËÕßÀ¡“¬· ¥ßª√–‡∑»/DISTINGUISHING SIGN

T

√∂∑Ÿµ
Diplomatic Vehicle

√∂Õß§å°“√√–À«à“ßª√–‡∑»
International Organization Vehicle



2 3

 “√– ”§—≠¢Õßæ“Àπ–
THE PARTICULARS OF VEHICLE

«—π∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π§√—Èß·√°
Date of First Registration...........................................................

®—ßÀ«—¥∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π
Registered at Province...............................................................

¬’ËÀâÕ √àÿπ/√À— 
Brand.................................. Model/Code....................................

 ’ ªï∑’Ëº≈‘µ
Color................................... Year of Manufacture.....................

‡≈¢µ—«∂—ßÀ√◊Õ‚§√ß§— ´’
Body/Chassis Number................................................................

µ”·Àπàß
Location........................................................................................

 “√– ”§—≠¢Õßæ“Àπ–
THE PARTICULARS OF VEHICLE

®”π«π‡æ≈“ πÈ”Àπ—°√∂
Number of Axles........................ Empty Weight.......................

πÈ”Àπ—°√«¡ ®”π«π∑’Ëπ—Ëß
Gross Weight.............................. Seat Capacity........................

‡≈¢‡§√◊ËÕß¬πµå
Engine Number...........................................................................

µ”·Àπàß ¬’ËÀâÕ‡§√◊ËÕß¬πµå
Location....................................... Engine Brand.........................

®”π«π                                     Ÿ∫                   ´’´’
Number of Cylinders....................... Capacity...................C.C.

·√ß¡â“
Horse Power....................................



4 5

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡®â“¢Õßæ“Àπ–
OWNER OF VEHICLE

™◊ËÕ/Name.......................................................................................
∑’ËÕ¬àŸ/Address................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

™◊ËÕºâŸª√–°Õ∫°“√/Transport Operator..........................................
......................................................................................................

∑’ËÕ¬àŸ/Address................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

«—π∑’ËÕÕ°Àπ—ß ◊Õ «—πÀ¡¥Õ“¬ÿ
Issued Date................................. Expiry Date...........................

ÕÕ°„Àâ ≥
Done at.......................................................

≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ·≈–µ√“ª√–∑—∫ºâŸÕπÿ≠“µ
(Signature and Seal of Issuing Authority)

√–¬–‡«≈“∑’ËÕπÿ≠“µ
PERIOD OF VALIDITY



6 7

√“¬°“√∫—π∑÷°·≈–·°â‰¢
ENDORSEMENTS AND AMENDMENTS

√–¬–‡«≈“∑’ËÕπÿ≠“µ
PERIOD OF VALIDITY

Õπÿ≠“µ∂÷ß«—π∑’Ë
Extended to.................................................................................
≥ «—π∑’Ë
Done at........................................ Date.......................................

≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ·≈–µ√“ª√–∑—∫ºâŸÕπÿ≠“µ
(Signature and Seal of Issuing Authority)

√–¬–‡«≈“∑’ËÕπÿ≠“µ
PERIOD OF VALIDITY

Õπÿ≠“µ∂÷ß«—π∑’Ë
Extended to.................................................................................
≥ «—π∑’Ë
Done at........................................ Date.......................................

≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ·≈–µ√“ª√–∑—∫ºâŸÕπÿ≠“µ
(Signature and Seal of Issuing  Authority)



8 9

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



10 11

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



12 13

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



14 15

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



16 17

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



18 19

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



20 21

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



22 23

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



24 25

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



26 27

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



28 29

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



30 31

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



32

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD



§”·π–π”
INSTRUCTION

1. Àπ—ß ◊ÕÕπÿ≠“µ©∫—∫π’ÈÕπÿ≠“µ„Àâ√∂∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π„π√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬
 “¡“√∂π”√∂‡¢â“ÕÕ°√–À«à“ßª√–‡∑»‰¥â
This Permit allows vehicle registered in the Kingdom
of Thailand to be used in international traffic.

2. „Àâ‡°Á∫Àπ—ß ◊ÕÕπÿ≠“µ©∫—∫π’È‰«â„π√∂‡æ◊ËÕ· ¥ß‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫°“√µ√«® Õ∫
This Permit shall be carried on the vehicle for inspection
upon the request by competent authorities.

3. Àâ“¡≈∫ ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß À√◊Õª≈Õ¡·ª≈ß¢âÕ§«“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â
„πÀπ—ß ◊ÕÕπÿ≠“µ©∫—∫π’È
It is prohibited to erase, add or falsify any terms specified
in this permit.

4. Àπ—ß ◊ÕÕπÿ≠“µ∑’ËÕÕ°„Àâ°—∫¬“πæ“Àπ–„¥ „Àâ„™â‡©æ“–°—∫¬“πæ“Àπ–
§—π¥—ß°≈à“«‡∑à“π—Èπ
This Permit shall be used for specified vehicle only.

5. ¬“πæ“Àπ–∑ÿ°§—π∑’Ë‰¥â√—∫Àπ—ß ◊ÕÕπÿ≠“µµâÕßµ‘¥‡§√◊ËÕßÀ¡“¬
´÷ËßÕÕ°„Àâ§àŸ°—∫Àπ—ß ◊ÕÕπÿ≠“µ©∫—∫π’È
The permitted vehicle shall display the distinguishing
sign issued with this permit.





1

No. ...............................

°“√®¥∑–‡∫’¬π√∂
VEHICLE REGISTRATION

À¡“¬‡≈¢∑–‡∫’¬π/REGISTRATION NUMBER

‡§√◊ËÕßÀ¡“¬· ¥ßª√–‡∑»/DISTINGUISHING SIGN

T

√∂¬πµå à«π∫ÿ§§≈
Passenger Car

Õ◊Ëπ Ê
Others



2 3

 “√– ”§—≠¢Õßæ“Àπ–
THE PARTICULARS OF VEHICLE

«—π∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π§√—Èß·√°
Date of First Registration...........................................................

®—ßÀ«—¥∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π
Registered at Province...............................................................

¬’ËÀâÕ √àÿπ/√À— 
Brand.................................. Model/Code....................................

 ’ ªï∑’Ëº≈‘µ
Color................................... Year of Manufacture.....................

‡≈¢µ—«∂—ßÀ√◊Õ‚§√ß§— ´’
Body/Chassis Number................................................................

µ”·Àπàß
Location........................................................................................

 “√– ”§—≠¢Õßæ“Àπ–
THE PARTICULARS OF VEHICLE

®”π«π‡æ≈“ πÈ”Àπ—°√∂
Number of Axles........................ Empty Weight.......................

πÈ”Àπ—°√«¡ ®”π«π∑’Ëπ—Ëß
Gross Weight.............................. Seat Capacity........................

‡≈¢‡§√◊ËÕß¬πµå
Engine Number...........................................................................

µ”·Àπàß ¬’ËÀâÕ‡§√◊ËÕß¬πµå
Location....................................... Engine Brand.........................

®”π«π                                     Ÿ∫                   ´’´’
Number of Cylinders....................... Capacity...................C.C.

·√ß¡â“
Horse Power....................................



4 5

√“¬≈–‡Õ’¬¥‡®â“¢Õßæ“Àπ–
OWNER OF VEHICLE

™◊ËÕ/Name.......................................................................................
∑’ËÕ¬àŸ/Address................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

™◊ËÕºâŸª√–°Õ∫°“√/Transport Operator..........................................
.......................................................................................................

∑’ËÕ¬àŸ/Address................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

«—π∑’ËÕÕ°Àπ—ß ◊Õ «—πÀ¡¥Õ“¬ÿ
Issued Date................................. Expiry Date...........................

ÕÕ°„Àâ ≥
Done at.......................................................

≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ·≈–µ√“ª√–∑—∫ºâŸÕπÿ≠“µ
(Signature and Seal of Issuing Authority)

√–¬–‡«≈“∑’ËÕπÿ≠“µ
PERIOD OF VALIDITY



6 7

√“¬°“√∫—π∑÷°·≈–·°â‰¢
ENDORSEMENTS AND AMENDMENTS

√–¬–‡«≈“∑’ËÕπÿ≠“µ
PERIOD OF VALIDITY

Õπÿ≠“µ∂÷ß«—π∑’Ë
Extended to.................................................................................
≥ «—π∑’Ë
Done at........................................ Date.......................................

≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ·≈–µ√“ª√–∑—∫ºâŸÕπÿ≠“µ
(Signature and Seal of Issuing Authority)

√–¬–‡«≈“∑’ËÕπÿ≠“µ
PERIOD OF VALIDITY

Õπÿ≠“µ∂÷ß«—π∑’Ë
Extended to.................................................................................
≥ «—π∑’Ë
Done at........................................ Date.......................................

≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ·≈–µ√“ª√–∑—∫ºâŸÕπÿ≠“µ
(Signature and Seal of Issuing  Authority)



8 9

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



10 11

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



12 13

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



14 15

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



16 17

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



18 19

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



20 21

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



22 23

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



24 25

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



26 27

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



28 29

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



30 31

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD

∫—π∑÷°
RECORD



32

¢“ÕÕ° Departure ¢“‡¢â“ Arrival

∫—π∑÷°
RECORD



§”·π–π”
INSTRUCTION

1. Àπ—ß ◊ÕÕπÿ≠“µ©∫—∫π’ÈÕπÿ≠“µ„Àâ√∂∑’Ë®¥∑–‡∫’¬π„π√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬
 “¡“√∂π”√∂‡¢â“ÕÕ°√–À«à“ßª√–‡∑»‰¥â
This Permit allows vehicle registered in the Kingdom
of Thailand to be used in international traffic.

2. „Àâ‡°Á∫Àπ—ß ◊ÕÕπÿ≠“µ©∫—∫π’È‰«â„π√∂‡æ◊ËÕ· ¥ß‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫°“√µ√«® Õ∫
This Permit shall be carried on the vehicle for inspection
upon the request by competent authorities.

3. Àâ“¡≈∫ ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß À√◊Õª≈Õ¡·ª≈ß¢âÕ§«“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â
„πÀπ—ß ◊ÕÕπÿ≠“µ©∫—∫π’È
It is prohibited to erase, add or falsify any terms specified
in this permit.

4. Àπ—ß ◊ÕÕπÿ≠“µ∑’ËÕÕ°„Àâ°—∫¬“πæ“Àπ–„¥ „Àâ„™â‡©æ“–°—∫¬“πæ“Àπ–
§—π¥—ß°≈à“«‡∑à“π—Èπ
This Permit shall be used for specified vehicle only.

5. ¬“πæ“Àπ–∑ÿ°§—π∑’Ë‰¥â√—∫Àπ—ß ◊ÕÕπÿ≠“µµâÕßµ‘¥‡§√◊ËÕßÀ¡“¬
´÷ËßÕÕ°„Àâ§àŸ°—∫Àπ—ß ◊ÕÕπÿ≠“µ©∫—∫π’È
The permitted vehicle shall display the distinguishing
sign issued with this permit.
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เลขท่ี  
No.  

ราชอาณาจักรไทย 
KINGDOM OF THAILAND 

กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม 
DEPARTMENT OF LAND TRANSPORT, MINISTRY OF TRANSPORT 

หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ 
VEHICLE INSPECTION CERTIFICATE 

 ใหไวเพ่ือรับรองวา รถท่ีมีรายละเอียดปรากฏตามรายการขางลางนี้ไดผานการตรวจสภาพรถ

และมีสภาพม่ันคงแข็งแรงภายใตกฎหมายของประเทศไทยในวนัท่ีผานการตรวจสภาพ 
 This is to certify that vehicle with the following particulars was examined and passed  

the vehicle inspection on the date of examination deemed roadworthy under the laws governing 

vehicles in Thailand. 
 ๑. หมายเลขทะเบียนรถ 

  Vehicle Registration Number ………………………………………………. 

 ๒. หมายเลขตัวถังหรือโครงคัสซี 

  Body or Chassis Number ………………………………………………. 

 ๓. หมายเลขเคร่ืองยนต 

  Engine Number ………………………………………………. 

 ๔. วันท่ีตรวจสภาพรถ 

  Date of Inspection ………………………………………………. 

 ๕. วันท่ีออกหนังสือรับรอง 

  Date of Issue ………………………………………………. 

 ๖. วันส้ินอายุหนังสือรับรอง 

  Date of Expiry ………………………………………………. 

 

   นายทะเบยีน  (……………………………………………..) 

   Registrar of  ………………………………………………. 
(หนังสือรับรองฉบับนี้จะมีผลสมบูรณเมื่อมีตราประทับ / Not Valid without Department Seal) 



 
คําเตือน 

CAUTION 

๑. ใหเก็บหนังสือรับรองฉบับนีไ้วในรถตลอดเวลา เพ่ือแสดงเม่ือไดรับการตรวจสอบ 

 This Certificate shall be carried on the vehicle at all times and shall be made available for  

 inspection upon demand. 

 ๒. ผูถือหนังสือรับรองฉบับนี้มีหนาท่ีดูแลบํารุงรักษาใหรถตามหนังสือรับรองมีมาตรฐานและมีสภาพ 
     ม่ันคงแข็งแรงตลอดชวงระยะเวลาที่หนังสือรับรองมีผลใชได ผูฝาฝนอาจมีความผิดตามกฎหมาย 
 The holder of a valid Certificate shall be responsible for ensuring that the vehicle be         

     maintained  to the standard and conditions of roadworthiness during the period of validity.  

     Any failure may subject the holder to penalties in accordance with appropriate laws. 

๓. หนังสือรับรองฉบับนี้ใชไมไดกับรถท่ีใชขนสงวตัถุอันตราย 

 This Certificate is not valid for vehicle used for carriage of dangerous goods. 
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