
ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร 
เรื่อง  ให้เจา้ของรถที่จะเสียภาษีประจ าปีน ารถไปตรวจสภาพ 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร  เรื่อง  ให้เจ้าของรถที่จะเสียภาษีประจ าปี  
น ารถไปตรวจสภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ไว้แล้ว  นั้น 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศดังกล่าวเพ่ือก าหนดให้รถบางประเภทต้องได้รับ  
การตรวจสภาพก่อนเสียภาษีประจ าปีเป็นการเพ่ิมเติม  อันจะท าให้รถที่จะเสียภาษีประจ าปีมีความมั่นคง
แข็งแรง  และมีความปลอดภัยในการใช้งาน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  36  แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๓๐  นายทะเบียน 
ทั่วราชอาณาจักรออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร  เรื่อง  ให้เจ้าของรถที่จะเสียภาษีประจ าปี
น ารถไปตรวจสภาพ  พ.ศ.  25๖๒  ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ข้อ ๒ เจ้าของรถดังต่อไปนี้  ต้องน ารถไปตรวจสภาพก่อนเสียภาษีประจ าปี  โดยให้ตรวจสภาพ
ล่วงหน้าก่อนถึงวันครบก าหนดเสียภาษีประจ าปีได้ไม่เกิน  ๑  เดือน  ณ  ส านักงานขนส่งในเขตจังหวัด 
ที่รถนั้นจดทะเบียน   

(1) รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด 
(2) รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน  ๗  คน  (รถแท็กซี่) 
(3) รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง 
(4) รถยนต์รับจ้างสามล้อ 
(5) รถยนต์บริการธุรกิจ 
(6) รถยนต์บริการทัศนาจร 
(7) รถยนต์บริการให้เช่า 
(8) รถจักรยานยนต์สาธารณะ 
ข้อ 3 เจ้าของรถดังต่อไปนี้  ต้องน ารถไปตรวจสภาพก่อนเสียภาษีประจ าปี  โดยให้ตรวจสภาพ

ล่วงหน้าก่อนถึงวันครบก าหนดเสียภาษีประจ าปีได้ไม่เกิน  3  เดือน  ณ  ส านักงานขนส่งทุกแห่ง   
เว้นแต่  รถตาม  (๓)  ให้ตรวจสภาพได้ที่ส านักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่รถนั้นจดทะเบียน   

(1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งสูงสุดตามที่ผู้ผลิตก าหนดไว้ในข้อมูลรายละเอียดจ าเพาะ  
(Specification)  เกิน  12  ที่นั่ง  ดังนี้   

 (ก) รถที่จดทะเบียนตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการขอจดทะเบียนรถยนตน์ัง่  
ส่วนบุคคลที่มีที่นั่งเกิน  ๑๒  ที่นั่ง  และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ าหนักรถเกิน  ๒,๒๐๐  กิโลกรัม  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๘   

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๓



 (ข) รถที่จดทะเบียนตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการขอจดทะเบียนรถยนต์  
ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๕๘  ตั้งแต่วันที่   
๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๘   

 (ค) รถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ก่อนวันที่   
๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๘  และได้แจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา  ๗๙  หรือทะเบียนระงับตามมาตรา  ๘๖/๔   
หรือถูกยกเลิกหรือเพิกถอนการจดทะเบียน  แล้วน ามาขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ตั้งแต่วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๘   

(2) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ าหนักรถเกิน  ๒,๒๐๐  กิโลกรัม 
(3) รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 
(4) รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ท าการแก้ไขเพ่ิมเติม  

หรือดัดแปลงรถที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้งาน  ได้แก่  โครงคัสซี  
ตัวถัง  ระบบบังคับเลี้ยว  ระบบรองรับน้ าหนักและช่วงล่าง  และช่วงล้อ   

ข้อ 4 ภายใต้บังคับความในข้อ  3  เจ้าของรถดังต่อไปนี้  ต้องน ารถไปตรวจสภาพ 
ก่อนเสียภาษีประจ าปี  โดยให้ตรวจสภาพล่วงหน้าก่อนถึงวันครบก าหนดเสียภาษีประจ าปีได้ไม่เกิน  3  เดือน  
ณ  สถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

(๑) รถยนต์ส่วนบุคคล  ที่มีอายุการใช้งานครบ  ๗  ปี  นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก  ได้แก่ 
 (ก) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน  ๗  คน 
 (ข) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน  ๗  คน 
 (ค) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 
(2) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานครบ  ๕  ปี  นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก   
ในกรณีรถตามวรรคหนึ่งเป็นรถของส่วนราชการ  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่ก าหนด  
ในกฎกระทรวง  และรถของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต  คณะผู้แทนทางกงสุล  องค์การระหว่างประเทศ   
หรือทบวงการช านัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ  ซึ่งประจ าอยู่ในประเทศไทย  และรถของส านักงาน
เศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย  
กับรัฐบาลต่างประเทศ  และรถของเจ้าหน้าที่ส านักงานดังกล่าว  ให้น ารถไปตรวจสภาพก่อนเสียภา ษี
ประจ าปี  ณ  ส านักงานขนส่งทุกแห่ง  หรือสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย  
การขนส่งทางบก   

ข้อ 5 กรณีเจ้าของรถประสงค์จะขอเสียภาษีประจ าปีพร้อมกับการด าเนินการทางทะเบียน  
เช่น  การแจ้งเปลี่ยนสี  เครื่องยนต์  ชนิดเชื้อเพลิง  และติดตั้งโครงหลังคาหรือโครงเหล็กเสริมกระบะข้างรถ  
เปลี่ยนแปลงแหนบ  เพลา  และขนาดของยาง  รวมถึงกรณีรถที่แผ่นป้ายทะเบียนสูญหาย  ถูกท าลาย  
ช ารุด  หรือลบเลือน  ให้เจ้าของรถน ารถไปตรวจสภาพได้  ณ  ส านักงานขนส่งทุกแห่ง  เว้นแต่กรณี

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๓



เจ้าของรถมีความประสงค์จะขอออกแผ่นป้ายทะเบียนรถพร้อมกับเสี ยภาษีประจ าปี  ให้เจ้าของรถ 
น าผลการตรวจสภาพไปด าเนินการเสียภาษีประจ าปีและขอออกแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่  ณ  ส านักงาน
ขนส่งที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ   

ข้อ ๖ รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ค้างช าระภาษีประจ าปีเกิน  ๑  ปี  
แต่ไม่เกิน  ๓  ปี  ให้เจ้าของรถน ารถไปตรวจสภาพ  ณ  ส านักงานขนส่งทุกแห่ง  หรือสถานตรวจสภาพรถ 
ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

จิรุตม ์ วิศาลจติร 
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

นายทะเบียนทัว่ราชอาณาจกัร 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๙๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   สิงหาคม   ๒๕๖๓


