
ระเบียบกรมการขนส่งทางบก 
ว่าดว้ยการด าเนนิการทางทะเบียนและภาษีส าหรับรถยนต์รบัจ้าง 

ผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส ์
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

เพ่ือให้การด าเนินการทางทะเบียนและภาษีส าหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   พ.ศ.  2564  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  10  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  2522  ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2525  อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงออก
ระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการทางทะเบียน
และภาษีส าหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  2564 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน  (รย.1)  

ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน  9  ปี  นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก  น ามาจดทะเบียนเปลี่ยนประเภท 
เป็นรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

“ระบบอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  ระบบหรือแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งลงในอุปกรณ์เครื่องสื่อสาร
เพ่ือใช้รับงานจ้างและเรียกใช้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   ซึ่งประกอบด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้ขับรถและระบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับคนโดยสาร 

“ระบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้ขับรถ  (Driver)”  หมายความว่า  ระบบหรือแอพพลิเคชั่น 
ที่ติดตั้งลงในอุปกรณ์เครื่องสื่อสารของผู้ขับรถส าหรับใช้รับงานจ้างโดยรถยนต์รับจ้างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

“ระบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับคนโดยสาร  (Passenger)”  หมายความว่า  ระบบหรือแอพพลิเคชั่น 
ที่ติดตั้งลงในอุปกรณ์เครือ่งสื่อสารของคนโดยสารส าหรับเรียกใช้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 4 การขอจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   ให้เจ้าของรถยื่นขอรับ
ความเห็นชอบต่อนายทะเบียน  ดังนี้ 

(1) รถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  ส านักการขนส่งผู้ โดยสาร   
กรมการขนส่งทางบก 

(2) รถที่จดทะเบียนในเขตจังหวัดอื่น  ให้ยื่น  ณ  ส านักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้นจดทะเบียน
อยู่ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ตุลาคม   ๒๕๖๔



ข้อ 5 การขอจดทะเบียนรถยนตร์ับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ตามระเบียบนี้  ให้เจ้าของรถ  
จดทะเบียนได้เพียงคนละหนึ่งคัน 

ข้อ 6 การขอรับความเห็นชอบในการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์    
ให้เจ้าของรถยื่นค าขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด  พร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(1) หลักฐานการลงทะเบียนรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ให้บริการระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(2) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ  หรือส าเนาหรือภาพถ่าย 
(3) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(4) ใบอนุญาตขับรถยนตส์าธารณะหรือใบอนญุาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

ในประเภทท่ีใช้แทนกันได้  ที่ยังไม่สิ้นอายุ 
(5) หนังสือมอบอ านาจกรณีมีการมอบอ านาจ  พร้อมภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน 

ของผู้รับมอบอ านาจ 
ข้อ 7 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน  ให้เสนอนายทะเบียน   

ให้ความเห็นชอบการจดทะเบียนและบันทึกข้อมูลการให้ความเห็นชอบลงในระบบฐานข้อมูลกลาง  
ของกรมการขนส่งทางบก  เพื่อใช้ประกอบการด าเนินการทางทะเบียนและภาษีรถต่อไป 

ข้อ 8 เมื่อได้รับความเห็นชอบการจดทะเบียนตามข้อ  7  ให้ผู้ยื่นขอน ารถมาด าเนินการ   
ทางทะเบียนและภาษีรถภายในก าหนด  90  วัน  นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน   
กรณีที่ไม่น ารถมาด าเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าการให้ความเห็นชอบเป็นอันยกเลิก   
แต่ไม่ตัดสิทธิเจ้าของรถในการขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 

ข้อ 9 การด าเนินการทางทะเบียนและภาษีรถเพ่ือจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ให้เจ้าของรถน ารถเข้ารับการตรวจสภาพ  ณ  ส านักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ  ได้แก่  ส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่  1 - 5  ส านักงานขนส่งจังหวัด  
ส านักงานขนส่งจังหวัดสาขา  หรือส านักงานขนส่งจังหวัดยะลา  สาขาอ าเภอเบตง  แล้วแต่กรณี   
พร้อมยื่นค าขอที่มีการบันทึกข้อมูลการให้ความเห็นชอบ  และเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อมูลหลักฐานการลงทะเบียนรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ให้บริการระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(2) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
(3) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(4) ใบอนุญาตขับรถยนตส์าธารณะหรือใบอนญุาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

ในประเภทท่ีใช้แทนกันได้  ที่ยังไม่สิ้นอายุ 
(5) หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  พ.ศ.  2535 
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(6) หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยเพ่ิมเติมจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
พ.ศ.  2535  ที่มีวันสิ้นอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันสิ้นอายุภาษีของรถคันนั้น  ที่กรมธรรม์ระบุข้อตกลง
คุ้มครองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง  โดยมีวงเงินความคุ้มครองดังนี้ 

 (ก) ความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายของผู้โดยสารและบุคคลภายนอกในวงเงิน   
ไม่ต่ ากว่า  50,000  บาท  ส าหรับการชดใช้ค่าเสียหายต่อคนในแต่ละครั้ง 

 (ข) ความเสียหายต่อทรัพย์สินในวงเงินไม่ต่ ากว่า  200,000  บาท  ส าหรับการชดใช้
ค่าเสียหายในแต่ละครั้ง 

(7) หนังสือมอบอ านาจกรณีมีการมอบอ านาจ  พร้อมภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน 
ของผู้รับมอบอ านาจ 

ข้อ 10 เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจสภาพรถ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
แล้วเห็นว่าถูกต้องให้น ารถเข้ารับตรวจสภาพ  ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการตรวจสภาพรถ 
และเกณฑ์การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

(๑) กรณีผ่านการตรวจสภาพ  ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (ก) บันทึกรับรองผลการผ่านการตรวจสภาพ  และระบุขนาดรถในระบบฐานข้อมูลกลาง

ของกรมการขนส่งทางบก 
 (ข) คืนค าขอพร้อมหลักฐานประกอบค าขอให้ผู้ยื่นไปด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทรถ

ต่อไป 
 (ค) จัด เก็บค่ าธรรมเนียมการตรวจสภาพ   (50  บาท)   ออกใบเสร็จรับ เงิน 

พร้อมเครื่องหมายแสดงการเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด  
และให้ติดเครื่องหมายดังกล่าวไว้ที่กระจกกันลมหน้าด้านซ้ายและกระจกหลังด้านซ้ายของรถ   
ภายหลังจากเจ้าหน้าที่งานทะเบียนได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเสร็จสิ้นแล้ว 

(๒) กรณีไม่ผ่านการตรวจสภาพ  ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (ก) บันทึกรับรองผลการไม่ผ่านการตรวจสภาพ  และข้อบกพร่องที่รถไม่ผ่านการตรวจสภาพ  

พร้อมลงลายมือชื่อของผู้วินิจฉัยผลการตรวจสภาพและวันที่ตรวจสภาพ 
 (ข) คืนค าขอและหลักฐานประกอบค าขอให้ผู้ยื่น  พร้อมทั้งแจ้งให้น ารถไปท าการแก้ไข

ข้อบกพร่อง  ก่อนน ารถพร้อมเรื่องเดิมมาติดต่อขอรับการตรวจสภาพเฉพาะรายการที่บกพร่อง 
ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพ  โดยให้ผู้ยื่นขอลงลายมือชื่อรับคืนในบันทึกรับรอง 
ผลการไม่ผ่านการตรวจสภาพรถ 

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าหน้าที่งานทะเบียนตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
ประกอบการยื่นขอจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และด าเนินการดังนี้ 

(1) จัดเก็บค่าธรรมเนียมค าขอ  (5  บาท)  ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมเครื่องหมายการเสียภาษีรถ
ประจ าปีส าหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ค่าภาษีรถประจ าปีนับแต่วันที่ผ่านการตรวจสภาพรถ  

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ตุลาคม   ๒๕๖๔



(ถ้ามี)  โดยให้ใช้หมายเลขทะเบียนและรอบปีภาษีของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตามที่ได้จดทะเบียนไว้เดิม   
โดยจัดเก็บภาษีประจ าปีตามอัตราของรถยนต์รับจ้างที่ก าหนดไว้ท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  2522 

(2) บันทึกการเปลี่ยนประเภทรถจากรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในระบบฐานข้อมูลกลางของกรมการขนส่งทางบก 

(3) พิมพ์รายการจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์    
ในใบคู่มือจดทะเบียนรถ  และพิมพ์ข้อความ  “จดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ตามกฎกระทรวงฯ  พ.ศ.  2564  เมื่อวันที่....”  ลงในรายการบันทึกเจ้าหนา้ที่  และจัดท าต้นทะเบียนรถ
รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (e-Database)  ทั้งประเภทรถเดิมและประเภทรถใหม่ 

ข้อ 12 ในการตรวจสภาพรถเพ่ือช าระภาษีรถประจ าปีของรถยนต์รับจ้างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่นายทะเบียนประกาศก าหนด 

ข้อ 13 การโอนรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   ผู้รับโอนต้องได้รับการเห็นชอบ 
ตามข้อ  6  และข้อ  ๗  โดยปฏิบัติตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียน
และภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  พ.ศ.  2562  โดยอนุโลม  และปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ข้อ 14 กรณีรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครบอายุการใช้งาน  9  ปีนับแต่วันที่   
จดทะเบียนครั้งแรก  ให้เจ้าของรถน าเครื่องหมายตามข้อ  10  ออก  และน าใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
มาแสดงต่อนายทะเบียนเพ่ือบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียนหรือเปลี่ยนประเภทรถ  ทั้งนี้  ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ครบอายุการใช้งาน 

ข้อ ๑๕ ในกรณีเจ้าของรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ค้างช าระภาษีติดต่อกันครบสามปี  
และเจ้าของรถได้ช าระภาษีครบถ้วนแล้ว  หากประสงค์จะน ารถมาจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้าง   
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อีกก็สามารถกระท าได้   โดยให้น าความในข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙   
ข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การจดทะเบียนรถที่ค้างช าระภาษีตามวรรคหนึ่ง  ให้นับอายุการใช้งานนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก   
และให้ใช้หมายเลขทะเบียนเดิม 

ข้อ 16 การด าเนินการทางทะเบียนและภาษีรถนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
ให้ด าเนินการตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ  
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  พ.ศ.  2562 

ข้อ 17 ให้รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  (ฝ่ายปฏิบัติการ)  รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕64 
จิรุตม ์ วิศาลจติร 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ตุลาคม   ๒๕๖๔


