
 หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๙๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบกรมการขนสงทางบก 
วาดวยการรับจดทะเบียนรถจักรยานยนตสาธารณะ 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  วรรคทาย  แหงพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ประกอบกับมาตรา  ๒๓/๑  
แหงพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต  (ฉบับที่  ๑๓)  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  และเพื่อใหการปฏิบัติราชการในการรับจดทะเบียนรถจักรยานยนตสาธารณะเปนไปดวย
ความเรียบรอย  อธิบดีกรมการขนสงทางบกจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรมการขนสงทางบก  วาดวยการรับจดทะเบียนรถจักรยานยนต
สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดที่มีไวแลวในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือ 

แยงกับที่กําหนดไวในระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ เพื่อประโยชนแกการดําเนินการตามระเบียบนี้  ใหถือวารถขอเปลี่ยนประเภทจากที่ 

จดทะเบียนไวเดิม  เปนการขอจดทะเบียนรถดวย 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ขอ ๕ ผูใดประสงคจะขอจดทะเบียนรถเปนรถจักรยานยนตสาธารณะจะตองมีหนังสือรับรอง
การใชรถจักรยานยนตสาธารณะจากคณะกรรมการประจําจังหวัด  หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ
ประจําจังหวัดแตงต้ัง 

ขอ ๖ รถจักรยานยนตสาธารณะตองมีสวนควบและเครื่องอุปกรณครบถวน  ถูกตองตาม 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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ขอ ๗ เพื่อประโยชนในการควบคุมจัดระเบียบรถจักรยานยนต รับจ างที่มีอ ยู เ ดิม   
กอนพระราชบัญญัติรถยนต  (ฉบับที่  ๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ใชบังคับและเปนการอํานวยความสะดวกแก  
ผูประกอบอาชีพดังกลาว  ซ่ึงจะตองมาดําเนินการเปลี่ยนประเภทรถเปนรถจักรยานยนตสาธารณะภายใน  
๑๒๐  วัน  นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  จึงใหสามารถมายื่นขอดําเนินการได  ณ  สวนทะเบียนรถยนต  
สํานักงานขนสงเขตพื้นที่  สํานักงานขนสงจังหวัด  และสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา  ที่รถนั้นจดทะเบียน
อยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ  หรือ  ณ  สวนทะเบียนรถยนต  สํานักงานขนสงเขตพื้นที่  สํานักงาน
ขนสงจังหวัด  และสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา  ที่สถานที่รอรับคนโดยสาร  (ที่ต้ังวิน)  ของรถนั้นต้ังอยู  
ทั้งนี้  หากพนระยะเวลาดังกลาวแลว  การเปลี่ยนประเภทรถเปนรถจักรยานยนตสาธารณะใหมาย่ืนขอ
ดําเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติในกรณีปกติตอไป 

หมวด  ๒ 
การขอจดทะเบียนรถจักรยานยนตสาธารณะ 

 
 

ขอ ๘ ภายใตบังคับตามระเบียบกรมการขนสงทางบก  วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับทะเบยีน
และภาษีรถ  ตามกฎหมายวาดวยรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๓๑  และที่แกไขเพิ่มเติม  การดําเนินการใด ๆ  
เกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถจักรยานยนตสาธารณะ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบนี้ 

ขอ ๙ ผูใดประสงคจะขอจดทะเบียนรถจักรยานยนตสาธารณะ  ใหย่ืนคําขอ  ณ  สวนทะเบียน 
รถยนต  สํานักงานขนสงจังหวัด  หรือสํานักงานขนสงจังหวัดยะลาสาขาอําเภอเบตง  แลวแตกรณี  
พรอมดวยหลักฐานประกอบคําขอ  ดังนี้ 

(๑) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน  หรือภาพถายบัตรอื่นซ่ึงใชแทนบัตรประจําตัวประชาชน 
(๒) ภาพถายสําเนาทะเบียนบาน 
(๓) หนังสือแจงจําหนายและหนังสือรับรองหลักฐานการสงบัญชีรับและจําหนายรถ 
(๔) หลักฐานการไดมาของรถ  เชน  ใบเสร็จรับเงิน  ใบกํากับภาษี  สัญญาซื้อขาย  สัญญาเชาซ้ือ  

หนังสือรับรองการเชาซ้ือ  เปนตน 
(๕) หนังสือรับรองการใชรถจักรยานยนตสาธารณะจากคณะกรรมการประจําจังหวัด  หรือ

คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการประจําจังหวัดแตงต้ัง 
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(๖) หลักฐานการเอาประกันภัย  ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ที่ยังไมส้ินอายุ 

ขอ ๑๐ ภายใตบังคับตามขอ  ๗  ใหผูประสงคจะขอเปลี่ยนประเภทรถจากรถจักรยานยนต
สวนบุคคลเปนรถจักรยานยนตสาธารณะ  ย่ืนคําขอพรอมดวยหลักฐานประกอบคําขอ  ดังนี้ 

(๑) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน  หรือภาพถายบัตรอื่นซ่ึงใชแทนบัตรประจําตัวประชาชน 
(๒) ภาพถายสําเนาทะเบียนบาน 
(๓) ใบคูมือจดทะเบียนรถ 
(๔) แผนปายทะเบียนรถเดิม 
(๕) หนังสือรับรองการใชรถจักรยานยนตสาธารณะจากคณะกรรมการประจําจังหวัด  หรือ

คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการประจําจังหวัดแตงต้ัง 
(๖) หลักฐานการเอาประกันภัย  ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ที่ยังไมส้ินอายุ 

หมวด  ๓ 
การรับจดทะเบียนรถจักรยานยนตสาธารณะและการออกใบคูมือจดทะเบียนรถ 

 
 

ขอ ๑๑ เมื่อไดรับคําขอจดทะเบียนรถตามขอ  ๙  แลวใหดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) เจาหนาที่ตรวจสภาพรถตรวจสอบคําขอ  และหลักฐานประกอบคําขอ  เมื่อเห็นวาถูกตอง  

ใหตรวจสภาพรถตามหลักเกณฑ  เ ง่ือนไขที่กฎหมายและระเบียบกําหนดไว  พรอมทั้งจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการตรวจสภาพรถ 

(๒) เจาหนาที่ทะเบียนรถตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอ  พรอมดวยผลการผานการตรวจ
สภาพรถ  เมื่อเห็นวาถูกตองใหดําเนินการ  ดังนี้ 

 (ก) ออกหมายเลขทะเบียนรถ 
 (ข) จัดเก็บภาษีประจําป  คาธรรมเนียมคําขอ  คาธรรมเนียมใบคูมือจดทะเบียนรถ  

คาธรรมเนียมแผนปายทะเบียนรถ  และคาธรรมเนียมอื่น ๆ  (ถามี) 
 (ค) จัดทําตนทะเบียนรถ  ใบคูมือจดทะเบียนรถ  และเคร่ืองหมายการเสียภาษีประจําป  

เสนอนายทะเบียนลงนาม 



 หนา   ๖๔ 
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 (ง) จายใบคูมือจดทะเบียนรถ  เคร่ืองหมายการเสียภาษีประจําป  และแผนปายทะเบียนรถ 
ขอ ๑๒ เมื่อไดรับคําขอเปลี่ยนประเภทรถตามขอ  ๑๐  แลวใหดําเนินการเชนเดียวกับ 

การรับจดทะเบียนรถจักรยานยนตสาธารณะ  ตามขอ  ๑๑  แตไมตองจัดเก็บภาษีประจําป  และ
คาธรรมเนียมใบคูมือจดทะเบียนรถ  เวนแตมีภาษีคางชําระ  หรือตองออกใบคูมือจดทะเบียนรถ 
ฉบับใหม 

หมวด  ๔ 
การดําเนินการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

 
 

ขอ ๑๓ การขอเปลี่ยนประเภทรถตามขอ  ๗  ในกรณีเปนรถจักรยานยนตสวนบุคคลที่ 
จดทะเบียนในจังหวัดหนึ่ง  แตนํามาวิ่งรับจางในอีกจังหวัดหนึ่ง  ใหเจาของรถย่ืนขอดําเนินการได   
ณ  สวนทะเบียนรถยนต  สํานักงานขนสงเขตพื้นที่  สํานักงานขนสงจังหวัด  และสํานักงานขนสง
จังหวัดสาขา  ที่สถานที่รอรับคนโดยสาร  (ที่ต้ังวิน)  ของรถนั้นต้ังอยู  โดยตองขอแจงยายรถตามระเบียบ  
ที่กําหนดไวเสียกอน  ทั้งนี้  หากเจาของรถประสงคจะย่ืนขอเปลี่ยนประเภทรถ  ณ  สวนทะเบียนรถยนต  
สํานักงานขนสงเขตพื้นที่  สํานักงานขนสงจังหวัดและสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา  ที่รถนั้นจดทะเบียน
อยูในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบก็ใหสามารถดําเนินการได 

ขอ ๑๔ การขอแจงยายรถจักรยานยนตที่ไดจดทะเบียน  หรือเปลี่ยนประเภทเปนรถจักรยานยนต
สาธารณะแลว  เจาของรถจะตองไดรับหนังสือรับรองการใชรถจักรยานยนตสาธารณะจากคณะกรรมการ
ประจําจังหวัดปลายทาง  หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการประจําจังหวัดปลายทางแตงต้ัง 
กอนแจงยายรถทุกคร้ัง 

ขอ ๑๕ ใหรองอธิบดี  (ฝายปฏิบัติการ)  กรมการขนสงทางบก  รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ปยะพันธ  จัมปาสุต 

อธิบดีกรมการขนสงทางบก 


