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ระเบียบกรมการขนส่งทางบก 
ว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับทะเบียนและภาษีรถ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดําเนินการทางทะเบียน
และภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกเสียใหม่  เพื่อให้การดําเนินการเก่ียวกับทะเบียน 
และภาษีรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  สามารถให้บริการแก่ประชาชนด้วยความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับ
ทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ  เว้นแต่ความใน
หมวด  ๓  การต่ออายุทะเบียนและชําระภาษีรถ  และหมวด  ๕  การย้ายรถ  ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนด
สองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ   

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับทะเบียนและภาษีรถ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
(๒) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับทะเบียนและภาษีรถ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
(๓) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับทะเบียนและภาษีรถ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
(๔) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับทะเบียนและภาษีรถ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
(๕) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับทะเบียนและภาษีรถ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
(๖) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับทะเบียนและภาษีรถ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
(๗) หนังสือกรมการขนส่งทางบก  ที่  คค  ๐๓๐๘/๐๕๕๙๖  ลงวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๒๕  

เรื่อง  การใช้ป้ายทะเบียนรถสีแดง 
บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในส่วนที่มีไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
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ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
“ตรวจสภาพรถ”  หมายความว่า  การตรวจความม่ันคงแข็งแรง  ความสะอาด  ความเรียบร้อย  

ความเหมาะสมของสภาพรถที่นํามาใช้ในการขนส่ง  และเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถให้ครบถ้วนถูกต้อง  
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

“ตรวจสอบรถ”  หมายความว่า  การตรวจสอบความถูกต้องของตัวรถตามรายการที่จดทะเบียน 
และประวัติรถ 

ข้อ ๕ ให้รองอธิบดี  (ฝ่ายปฏิบัติการ)  กรมการขนส่งทางบก  รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๖ การยื่นขอดําเนินการใด ๆ  เก่ียวกับทะเบียนและภาษีรถตามระเบียบนี้หากไม่ได้
กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  ให้ยื่นต่อนายทะเบียน  ณ  สํานักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน 

ข้อ ๗ การดําเนินการใด ๆ  ทางทะเบียนและภาษีรถ  หากผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ
ไม่มาดําเนินการด้วยตนเอง  ต้องมีหนังสือมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้มาดําเนินการแทน  เว้นแต่การยื่น 
ขอต่ออายุทะเบียนและชําระภาษีรถ 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจแนบภาพถ่ายบัตร
ประจําตัวประชาชน  หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  แล้วแต่กรณี  เป็นหลักฐาน
ประกอบด้วย   

ข้อ ๘ การจดทะเบียนรถ  การต่ออายุทะเบียนและชําระภาษีรถ  หรือการโอนรถที่มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการขนส่ง  ให้นายทะเบียนตรวจสอบการจัดให้มีการประกันภัยตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ   

สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยตามวรรคหนึ่ง  จะต้องมีความคุ้มครองอย่างน้อย   
ถึงวันสิ้นอายุภาษีรถในปีถัดไป   

หมวด  ๒ 
การจดทะเบียนรถ 

 

 

ข้อ ๙ ผู้ขอจดทะเบียนรถจะต้องเป็นผู้ประกอบการขนส่งที่มีสิทธิใช้รถ  โดยการมีกรรมสิทธิ์  
หรือสิทธิครอบครอง  หรือรับเข้าร่วมกิจการขนส่ง  และต้องบรรจุรถในบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ 
ในการขนส่ง  (บัญชี  ขส.บ.๑๑)  ให้แล้วเสร็จก่อน   

การจดทะเบียนรถให้ยื่นได้  ณ  สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่  หรือสํานักงานขนส่ง
จังหวัด  แล้วแต่กรณี  โดยให้ใช้คําขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด  พร้อมด้วยหลักฐาน
ประจําตัวผู้ประกอบการขนส่ง  และเจ้าของรถผู้เข้าร่วมกิจการขนส่ง  (กรณีมีการเข้าร่วมกิจการขนส่ง)  
ได้แก่  บัตรประจําตัวประชาชน  หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  สัญญาเข้าร่วม
กิจการขนส่ง  (ถ้ามี)  แล้วแต่กรณี  และหลักฐานประกอบคําขอ  ดังต่อไปนี้ 
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  ๙.๑ รถใหม่ที่ผลิตจากโรงงานภายในประเทศ  หรือรถที่นําเข้าจากต่างประเทศ 
เพื่อจําหน่าย 

   (๑) หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจําหน่ายรถ 
   (๒) หลักฐานการได้มาของรถ  เช่น  สัญญาเช่าซ้ือรถ  หรือหลักฐานอ่ืนใด 

ที่แสดงการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ 
   (๓) หลักฐานการชําระราคารถ  เช่น  ใบเสร็จรับเงิน  หรือใบกํากับภาษี   

หรือใบส่งสินค้า  (กรณีที่ใบส่งสินค้ามีรายการเก่ียวกับตัวรถ  ผู้ซ้ือ  ผู้ขาย  ราคาจําหน่าย  จํานวน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

  ๙.๒ รถประกอบขึ้นใหม่จากชิ้นส่วนอุปกรณ์รถเก่าที่นําเข้าจากต่างประเทศ 
   (๑) ใบเสร็จรับเงินค่าโครงคัสซี  หรือใบกํากับภาษี 
   (๒) ใบขนสินค้าขาเข้า  พร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  หรือภาพถ่าย  ซ่ึงต้องเป็นภาพถ่ายเอกสารแผ่นที่ระบุรายละเอียดหมายเลขโครงคัสซี  
โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรรับรองความถูกต้อง 

   (๓) บัญชีราคาสินค้าหรือใบกํากับสินค้า  (อินวอยซ์)  หรือภาพถ่าย  ซ่ึงต้อง
เป็นภาพถ่ายเอกสารแผ่นที่ระบุรายละเอียดหมายเลขโครงคัสซี  โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรรับรอง
ความถูกต้อง 

   (๔) ใบเสร็จรับเงินค่าอากรขาเข้า  หรือภาพถ่าย  โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรม
ศุลกากรรับรองความถูกต้อง 

   (๕) ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องยนต์  หรือใบกํากับภาษี  หรือหลักฐานการซ้ือขาย
หรือการให้เครื่องยนต์  แล้วแต่กรณี 

    (ก) กรณีเครื่องยนต์เก่าที่เคยนําไปใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้วให้แนบ
ภาพถ่ายหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถที่มีรายละเอียดหมายเลขเครื่องยนต์  พร้อมด้วยบัตรประจําตัว
ประชาชน  หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของเจ้าของหรือผู้จําหน่ายเครื่องยนต์  
แล้วแต่กรณี 

    (ข) กรณีเครื่องยนต์ที่ยังไม่เคยจดทะเบียน  ให้แนบหนังสือรับรอง
หลักฐานการส่งบัญชีรับและจําหน่ายเครื่องยนต์   

   (๖) หนังสือจากเจ้าของรถยืนยันความถูกต้องในการได้มาซ่ึงชิ้นส่วนอุปกรณ์
และส่วนควบของรถทั้งหมดและบันทึกยืนยันความรับผิดทั้งในทางแพ่งและทางอาญาหากมีข้อโต้แย้ง
เก่ียวกับสิทธิและการได้มาของชิ้นส่วนอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามแบบที่กรมการขนส่งทางบก
กําหนด   

   (๗) ใบเสร็จรับเงินค่าหัวเก๋ง  (กรณีรถบรรทุก)  หรือใบเสร็จรับเงินค่าตัวถังรถ  
(กรณีรถโดยสาร)   
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   (๘) หลักฐานการสร้างประกอบรถ  เช่น  ใบเสร็จรับเงินค่าแรง  (กรณีที่ไม่ได้
ประกอบรถขึ้นใช้เอง)    

  ๙.๓ รถที่มีการเปลี่ยนโครงคัสซี   
   (๑) หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 
   (๒) ใบเสร็จรับเงินค่าโครงคัสซี  หรือใบกํากับภาษี  หรือสัญญาซ้ือขายโครงคัสซี  

แล้วแต่กรณี  สําหรับกรณีเป็นโครงคัสซีเก่าของรถที่ได้แจ้งเลิกใช้แล้ว  ให้แนบภาพถ่ายหนังสือแสดง 
การจดทะเบียนรถที่มีรายละเอียดหมายเลขโครงคัสซีด้วย   

   (๓) หลักฐานการเปลี่ยนโครงคัสซี  เช่น  ใบเสร็จรับเงินค่าเปลี่ยนโครงคัสซี   
   (๔) กรณีเป็นโครงคัสซีที่นําเข้าจากต่างประเทศ  ต้องมีหลักฐานตามข้อ  ๙.๒  

(๒)  (๓)  และ  (๔)   
  ๙.๔ รถนําเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง 
   (๑) เอกสารการอนุญาตนํารถเข้าของกรมศุลกากร  ได้แก่  ใบเสร็จรับเงิน 

ค่าอากรขาเข้า  หรือหลักฐานการยกเว้นอากรขาเข้า  บัญชีราคาสินค้าหรือใบกํากับสินค้า  (อินวอยซ์)  
ใบขนสินค้าขาเข้า  พร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม  ใบรับรองการนําเข้า  
(แบบที่  ๓๒)  ซ่ึงระบุรายละเอียดเก่ียวกับรถ  เช่น  หมายเลขโครงคัสซี  หมายเลขเครื่องยนต์ 

   (๒) กรณีเป็นรถใช้แล้วให้ใช้หลักฐานตาม  (๑)  และต้องมีหนังสืออนุญาต 
ให้นํารถเข้ามาในราชอาณาจักรของกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์    

  ๙.๕ รถพ่วงและรถก่ึงพ่วงที่ประกอบขึ้นใช้ในกิจการของตนเอง 
   (๑) หนังสือรับรองการประกอบรถขึ้นใช้ในกิจการของตนเอง 
   (๒) หลักฐานการสร้างประกอบรถ  เช่น  ใบเสร็จรับเงินค่าแรง  (กรณีไม่ได้

ประกอบรถขึ้นเอง)   
   (๓) หนังสือจากเจ้าของรถยืนยันความถูกต้องในการได้มาซ่ึงชิ้นส่วนอุปกรณ์

และส่วนควบของรถทั้งหมดและบันทึกยืนยันความรับผิดทั้งในทางแพ่งและทางอาญา  หากมีข้อโต้แย้ง
เก่ียวกับสิทธิและการได้มาของชิ้นส่วนอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามแบบที่กรมการขนส่งทางบก
กําหนด   

  ๙.๖ รถที่ได้มาจากการขายทอดตลาดของทางราชการ  อันเนื่องมาจากรถเป็นของกลาง  
ในคดีอาญา 

   (๑) หนังสือแจ้งการขายทอดตลาด  ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับรถที่ขายทอดตลาด 
   (๒) ใบเสร็จรับเงินค่ารถ 
   (๓) หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  (ถ้ามี)  
  ๙.๗ รถที่ได้มาจากการขายทอดตลาดของทางราชการในลักษณะรถเก่าชํารุด  โดยไม่มี

การโอนทะเบียนรถเดิม  ให้ใช้หลักฐานตามข้อ  ๙.๖   
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  ๙.๘ รถที่เคยจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  ให้ใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
ที่มีการแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปตามมาตรา  ๓๔  หรือที่แสดงว่าการจดทะเบียนรถเป็นอันระงับไปตาม 
มาตรา  ๓๕/๓  แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

  ๙.๙ รถที่เคยจดทะเบียนตามกฎหมายอ่ืน  ให้ใช้หนังสือรับรองการจําหน่ายรถ 
ของหน่วยงานที่รถนั้นเคยจดทะเบียน  โดยต้องแสดงรายละเอียดเก่ียวกับหมายเลขทะเบียนรถ  (เดิม)  
ชนิดรถ  หมายเลขเครื่องยนต์  หมายเลขตัวถัง  หรือหมายเลขโครงคัสซี 

  ๙.๑๐ รถที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทการขนส่ง  หรือรถที่ เปลี่ยนลักษณะจาก
รถบรรทุกเป็นรถโดยสาร  หรือเปลี่ยนจากรถโดยสาร  เป็นรถบรรทุก 

   (๑) หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 
   (๒) หลักฐานการเปลี่ยนลักษณะรถ  เช่น  ใบเสร็จรับเงินค่าแรง  ค่าอุปกรณ์

และส่วนควบ   
  ๙.๑๑ รถที่การจดทะเบียนเป็นอันระงับตามมาตรา  ๘๖/๔  แห่งพระราชบัญญัติ 

การขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ให้ใช้หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 
  ๙.๑๒ รถที่มีคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลให้จดทะเบียน  ให้ใช้ภาพถ่ายคําพิพากษา

หรือคําส่ังของศาล  และเอกสารหลักฐานตามขอ้  ๙.๑  (ถ้ามี) 
ข้อ ๑๐ เม่ือได้รับคําขอจดทะเบียนรถและตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอตามข้อ  ๙  

ครบถ้วนถูกต้องแล้วให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบผลการตรวจสภาพรถ  หากปรากฏว่าผ่านการตรวจสภาพให้ออกหมายเลข

ทะเบียนรถ 
(๒) จัดเก็บภาษีรถประจําปี  และค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ 
(๓) ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี  และแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ 
(๔) บันทึกรายการจดทะเบียนรถในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  และสําเนาหนังสือแสดง

การจดทะเบียนรถ   
การจดทะเบียนรถตามคําพิพากษาหรือคําส่ังศาลตามข้อ  ๙.๑๒  เม่ือดําเนินการจดทะเบียน  

รถแล้ว  ให้มีหนังสือแจ้งศาลที่ออกคําพิพากษาหรือคําส่ังเพื่อทราบผลการดําเนินการทางทะเบียนด้วยทุกครั้ง 
ข้อ ๑๑ การจดทะเบียนรถตามข้อ  ๙.๑๑  ซ่ึงเป็นการดําเนินการจดทะเบียนรถในจังหวัดอ่ืน 

ที่มิใช่จังหวัดที่รถนั้นเคยจดทะเบียนอยู่ในวันที่ทะเบียนระงับ  ให้นําหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนดไว้ใน
หมวด  ๕  การย้ายรถ  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  และให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกับการจดทะเบียนรถใหม่
ตามข้อ  ๑๐  โดยหากหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถยังมีช่องบันทึกรายการเหลืออยู่ให้ใช้หนังสือแสดง
การจดทะเบียนรถเล่มเดิมต่อไป 
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ข้อ ๑๒ ภายใต้บังคับแห่งหมวดนี้   
(๑) รถที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนอุปกรณ์รถเก่าที่นําเข้าจากต่างประเทศตามข้อ  ๙.๒  หรือรถ

ที่มีการเปลี่ยนโครงคัสซีตามข้อ  ๙.๓  รถนําเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในกิจการของตนเองตามข้อ  ๙.๔  
หรือรถที่ได้มาจากการขายทอดตลาดของทางราชการในลักษณะรถเก่าชํารุดตามข้อ  ๙.๗  ให้ตรวจสอบ
หลักฐานการได้มาของชิ้นส่วนอุปกรณ์รถหรือหลักฐานการได้มาของรถไปยังส่วนทะเบียนรถขนส่ง  
สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่  ๕  ก่อนดําเนินการจดทะเบียน   

รถที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนอุปกรณ์รถเก่าที่นําเข้าจากต่างประเทศตามข้อ  ๙.๒  ให้บันทึกใน
สําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  และหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  มีข้อความว่า  “รถประกอบ
จากชิ้นส่วนอุปกรณ์รถเก่า”  และกรณีเป็นรถที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต  เม่ือจดทะเบียนรถเรียบร้อยแล้ว  
ให้นายทะเบียนรวบรวมภาพถ่ายใบเสร็จรับเงนิ  หรือใบกํากับภาษีค่าโครงคัสซี  ค่าเครื่องยนต์  ภาพถ่าย
ใบเสร็จรับเงินค่าหัวเก๋ง  (กรณีรถบรรทุก)  ค่าตัวถังรถ  (กรณีรถโดยสาร)  และภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน
ค่าแรง  (กรณีที่ไม่ได้ประกอบรถขึ้นใช้เอง)  จัดส่งให้กรมสรรพสามิต  หรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่  
แล้วแต่กรณี   

(๒) รถที่ตัวถังส่วนบรรทุกเป็นถังบรรทุกวัตถุอันตราย  ถังบรรทุกและอุปกรณ์ของรถดังกล่าว
จะต้องผ่านการตรวจและทดสอบความม่ันคงแข็งแรงและความปลอดภัย  โดยมีเอกสารการรับรองถัง  
(Tank  Certificate)  จากผู้รับรองที่เป็นหน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานของรัฐ   

หมวด  ๓ 
การต่ออายุทะเบียนและชําระภาษีรถ 
 

 

ข้อ ๑๓ การต่ออายุทะเบียนและชําระภาษีรถให้ยื่นต่อนายทะเบียน  ณ  สํานักงานขนส่ง   
ที่รถนั้นจดทะเบียน  เว้นแต่รถที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการขนส่งประเภทการขนส่งส่วนบุคคล  ให้ยื่น
ต่อนายทะเบียน  ณ  สํานักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน  หรือสํานักงานขนส่งอ่ืนก็ได้   

ข้อ ๑๔ เม่ือได้รับเรื่องขอต่ออายุทะเบียนและชําระภาษีรถตามข้อ  ๑๓  แล้ว  ให้ดําเนินการ
ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบหลักฐานประกอบการขอชําระภาษีรถ  เช่น  หลักฐานแสดงว่าผ่านการตรวจ  
สภาพรถ  หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  เอกสาร
หรือหนังสือรับรองอ่ืน ๆ  ตามที่กฎหมายกําหนด   

(๒) จัดเก็บภาษีรถประจําปี 
สําหรับการรับชําระภาษีรถประจําปีแทนนายทะเบียนสํานักงานขนส่ง อ่ืน  ให้บันทึก 

ในระบบงานว่ารับชําระภาษีแทนนายทะเบียนสํานักงานขนส่งใด  และจัดพิมพ์รายงานการรับชําระภาษี
รถคันดังกล่าว  เพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ   
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หมวด  ๔ 
การโอนรถ 

 

 

ข้อ ๑๕ การโอนรถ  ให้ยื่นคําขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกําหนดพร้อมด้วยหนังสือ
แสดงการจดทะเบียนรถ  และหลักฐานประกอบคําขอในแต่ละกรณี  ดังนี้ 

(๑) การโอนกรรมสิทธิ์รถ 
 (ก) หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์  เช่น  ใบเสร็จรับเงิน  สัญญาเช่าซ้ือ  สัญญาซ้ือขายโดยมี

เงื่อนไข  สัญญาเช่า  (แบบลิสซ่ิง)  หรือสัญญาอย่างอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน   
 (ข) หลกัฐานประจําตัวผู้โอนและผู้รับโอน  ได้แก่  บัตรประจําตัวประชาชน  หรือภาพถ่าย

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  แล้วแต่กรณี 
(๒) การโอนสิทธิการใช้รถ 
 (ก) หลักฐานการถอนรถออกจากบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง  (ขส.บ.๑๑)  

ของผู้โอน 
 (ข) หลักฐานการโอนสิทธิการใช้รถ  เช่น  สัญญาเช่าซ้ือ  หนังสือโอนสิทธิการเช่าซ้ือ  

สัญญาเข้าร่วมกิจการ  หรือหลักฐานการเป็นสมาชิกสหกรณ์เดินรถซ่ึงได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจการกับ  
สหกรณ์เดินรถ   

 (ค) หลักฐานประจําตัวผู้โอนและผู้รับโอน  ได้แก่  บัตรประจําตัวประชาชน  หรือภาพถ่าย
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  แล้วแต่กรณี 

(๓) การโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิการใช้รถ 
 (ก) หลักฐานการถอนรถออกจากบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง  (ขส.บ.๑๑)  

ของผู้โอน 
 (ข) หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์  เช่น  ใบเสร็จรับเงิน  สัญญาเช่าซ้ือ  สัญญาซ้ือขายโดยมี

เงื่อนไข  สัญญาเช่า  (แบบลิสซ่ิง)  หรือสัญญาอย่างอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน   
 (ค) หลักฐานประจําตัวผู้โอนและผู้รับโอน  ได้แก่  บัตรประจําตัวประชาชน  หรือภาพถ่าย

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  แล้วแต่กรณี 
(๔) การโอนรถโดยการรับมรดกที่ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก 
 (ก) ภาพถ่ายคําส่ังศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก 
 (ข) หลักฐานประจําตัวผู้รับมรดก  และผู้จัดการมรดก  (ถ้ามี)  ได้แก่  บัตรประจําตัว

ประชาชน  หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  แล้วแต่กรณี 
(๕) การโอนรถโดยการรับมรดกมีพินัยกรรม 
 (ก) ภาพถ่ายใบมรณบัตรของเจ้าของรถซึ่งเป็นเจา้มรดก 
 (ข) พินัยกรรมพร้อมภาพถ่าย 
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 (ค) หลักฐานประจําตัวผู้รับมรดก  และผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม  (ถ้ามี)  ได้แก่   
บัตรประจําตัวประชาชน  หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  แล้วแต่กรณี 

(๖) การโอนรถโดยการรับมรดกที่ไม่มีพินัยกรรม  และไม่มีคําส่ังศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก 
 (ก) ภาพถ่ายใบมรณบัตรของเจ้าของรถซึ่งเป็นเจ้ามรดก 
 (ข) หลักฐานประจําตัวทายาทซ่ึงเป็นผู้รับโอน  ได้แก่  บัตรประจําตัวประชาชน 

หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  แล้วแต่กรณี 
(๗) การโอนรถโดยคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาล  หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจตามกฎหมาย   
 (ก) คําส่ังหรือคําพิพากษาของศาล  หรือหนังสือของเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจตามกฎหมาย  

ให้โอนรถให้กับผู้รับโอน  แล้วแต่กรณี  พร้อมทั้งรายละเอียดของรถคันดังกล่าว   
 (ข) หลักฐานประจําตัวผู้รับโอน  ได้แก่  บัตรประจําตัวประชาชนหรือภาพถ่ายหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๑๖ เม่ือได้รับคําขอโอนและได้ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอตามข้อ  ๑๕  ครบถ้วน

ถูกต้องแล้ว  เว้นแต่กรณีการโอนรถตามข้อ  ๑๕  (๖)  ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบการบรรจุรถในบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง  (ขส.บ.๑๑)  และผล

การตรวจสอบรถ  เว้นแต่กรณีการโอนกรรมสิทธิ์รถโดยการเช่าซ้ือ  การซ้ือขายโดยมีเงื่อนไข  หรือการเช่า  
(แบบลิสซ่ิง)  หรือสัญญาอย่างอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันไม่ต้องทําการตรวจสอบรถ 

(๒) ประเมินราคารถเพื่อเสียอากรตามประมวลรัษฎากร  เว้นแต่การโอนรถโดยไม่มี
ค่าตอบแทน  หรือผู้โอนอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  หรือการโอนกรรมสทิธิ์รถโดยการเช่าซ้ือ  การซ้ือขาย
โดยมีเงื่อนไข  หรือการเช่า  (แบบลิสซ่ิง)  หรือสัญญาอย่างอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน  ไม่ต้องประเมินราคา
รถเพื่อเสียอากรตามประมวลรัษฎากร 

(๓) บันทึกรายการโอนรถในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  สําเนาหนังสือแสดงการจด
ทะเบียนรถ   

การโอนรถตามข้อ  ๑๕  (๗)  เม่ือดําเนินการทางทะเบียนแล้วให้มีหนังสือแจ้งศาลที่ออกคําส่ัง
หรือคําพิพากษาเพื่อทราบผลการดําเนินการทางทะเบียนด้วยทุกครั้ง 

ข้อ  ๑๗  การโอนรถโดยการรับมรดกที่ไม่มีพินัยกรรม  และไม่มีคําส่ังศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก  
ตามข้อ  ๑๕  (๖)  เม่ือได้รับคําขอโอนและได้ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอครบถ้วนถูกต้องแล้ว   
ให้ดําเนินการดังนี้   

(๑) จัดทําหนังสือถึงเจ้าพนักงานท้องที่ตามภูมิลําเนาของเจ้ามรดก  เพื่อขอความร่วมมือ 
ให้สอบปากคําบรรดาทายาทของเจ้ามรดกพร้อมทั้งขอให้ดําเนินการประกาศรับโอนมรดกนั้นด้วย   
ถ้าปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องที่ดังกล่าวไม่อาจดําเนินการสอบปากคําบรรดาทายาท  และประกาศ 
รับมรดกตามที่ขอความร่วมมือได้  ให้นายทะเบียนแจ้งผู้รับโอนนั้นไปยื่นคําร้องต่อศาลให้มีการแต่งตั้ง
ผู้จัดการมรดก  แล้วนําคําส่ังศาลมาเป็นหลักฐานประกอบการโอนรถต่อไป 



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

(๒) เม่ือได้รับแจ้งผลการดําเนินการตาม  (๑)  แล้ว  ให้ดําเนินการตามขั้นตอนเดียวกับการโอน
รถตามข้อ  ๑๖ 

ข้อ ๑๘ ในการโอนรถ  ผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน  ๑๕  วันนับแต่ 
วันโอนในกรณีไม่แจ้งภายในกําหนด  ให้เปรียบเทียบความผิดตามมาตรา  ๑๔๙  แห่งพระราชบัญญัติ 
การขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

หมวด  ๕ 
การย้ายรถ 

 

 

ข้อ ๑๙ การแจ้งย้ายรถ  ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียน  ณ  สํานักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน  
(ต้นทาง)  หรือนายทะเบียน  ณ  สํานักงานขนส่งที่จะนํารถนั้นไปใช้งาน  (ปลายทาง)  โดยยื่นคําขอ 
ตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกําหนดพร้อมด้วยหลักฐานประกอบคําขอ  ดังนี้ 

(๑) หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 
(๒) หลักฐานการได้รับอนุญาตให้บรรจุรถคันที่แจ้งย้ายออก  เว้นแต่กรณีการแจ้งย้ายรถ 

ที่ได้แจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา  ๗๙  หรือกรณีทะเบียนรถเป็นอันระงับตามมาตรา  ๘๖/๔  แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือยกเลิกการจดทะเบียนเนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือ   
หรือสัญญาอย่างอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันไว้แล้ว 

(๓) หลักฐานประจําตัวผู้ประกอบการขนส่ง  ได้แก่  บัตรประจําตัวประชาชน  หรือภาพถ่าย
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๒๐ เม่ือได้รับคําขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอตามข้อ  ๑๙  ครบถ้วน
ถูกต้องแล้วให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) การแจ้งย้ายรถที่จังหวัดต้นทาง   
 (ก) ตรวจสอบรายการเสียภาษีรถประจําปี  หากมีภาษีค้างชําระให้จัดเก็บภาษีค้างชําระ

พร้อมเงินเพิ่มให้ครบถ้วนถูกต้อง 
 (ข) ตรวจสอบการถอนรถออกจากบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง  (ขส.บ.๑๑)  

หากยังมิได้ถอนรถก็ให้ดําเนินการให้เรียบร้อยก่อน 
 (ค) หากรถคันที่ขอแจ้งย้ายยังมิได้รับอนุญาตให้ใช้ในการประกอบการขนส่งของ

ผู้ประกอบการขนส่งที่จังหวัดปลายทาง  ให้ผู้ประกอบการขนส่งที่ขอแจ้งย้ายรถแจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา  ๗๙  
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ก่อน 

 (ง) บันทึกข้อมูลการย้ายรถในระบบงานและบันทึกการย้ายรถในหนังสือแสดงการ 
จดทะเบียนรถและสําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ   

กรณีรถที่การจดทะเบียนเป็นอันระงับตามมาตรา  ๘๖/๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ก่อนดําเนินการตาม  (๑)  ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  หากยังมิได้ส่งคืน
แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถหรือยังมิได้บันทึกหลักฐานการระงับทะเบียนรถในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ   
ก็ให้ดําเนินการให้เรียบร้อยก่อน 



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

(๒) การแจ้งย้ายรถที่จังหวัดปลายทาง 
 (๒.๑) การดําเนินการของจังหวัดปลายทาง 
   (ก) ให้นายทะเบียนจังหวัดปลายทางตรวจสอบคําขอและหลักฐานประกอบคําขอ

ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๙  และกรณีเป็นรถที่การจดทะเบียนเป็นอันระงับให้ตรวจสอบหนังสือแสดง 
การจดทะเบียนรถ  หากยังมิได้ส่งคืนแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถหรือยังมิได้บันทึกหลักฐานการระงับ
ทะเบียนรถในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอไปดําเนินการที่ จังหวัดต้นทาง 
ให้แล้วเสร็จก่อน   

   (ข) ตรวจสอบการถอนรถในบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง  (ขส.บ.๑๑)  
จังหวัดต้นทางและการบรรจุรถในบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง  (ขส.บ.๑๑)  จังหวัดปลายทาง  
หากปรากฏว่ายังมิได้ถอนรถจากบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง  (ขส.บ.๑๑)  จังหวัดต้นทาง   
ก็ให้ดําเนินการก่อน  ทั้งนี้  เว้นแต่รถที่แจ้งเลิกใช้รถไว้แล้วตามมาตรา  ๗๙  หรือกรณีรถที่การจดทะเบียน
เป็นอันระงับตามมาตรา  ๘๖/๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  รถที่นายทะเบียน
อนุญาตให้ยกเลิกการจดทะเบียน  เนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือ  สัญญาซ้ือขายโดยมีเงื่อนไข  
สัญญาเช่า  (แบบลิสซ่ิง)  หรือสัญญาอย่างอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันไว้แล้ว 

   (ค) บันทึกข้อมูลการย้ายรถในระบบงานและบันทึกการย้ายรถในหนังสือแสดง
การจดทะเบียนรถ 

 (๒.๒) การดําเนินการของจังหวัดต้นทาง 
   จัดพิมพ์รายงานการแจ้งย้ายรถออกจากระบบงาน  ตรวจสอบรายละเอียด 

ในรายงานกับสําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  เม่ือถูกต้องให้บันทึกการอนุญาตย้ายรถในระบบงาน  
พร้อมบันทึกการย้ายรถในสําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 

ข้อ ๒๑ ในกรณีการแจ้งย้ ายรถที่ จั งหวัดปลายทาง   หากปรากฏว่าข้อมูลประวัติรถ 
ในระบบงานไม่สมบูรณ์  ให้นายทะเบียนจังหวัดปลายทางขอข้อมูลประวัติรถจากนายทะเบียนจังหวัด 
ต้นทาง  และให้นายทะเบียนจังหวัดต้นทางจัดส่งภาพถ่ายประวัติรถที่ได้รับรองสําเนาถูกต้องโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน  ไปยังนายทะเบียนจังหวัดปลายทางภายในวันนั้นหรือวันทําการถัดไป 

ข้อ ๒๒ การแจ้งย้ายรถเข้า  ให้ยื่นคําขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกําหนดพร้อมด้วย
หลักฐานประกอบคําขอดังนี้ 

(๑) หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 
(๒) แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถเดิม  เว้นแต่รถที่ได้แจ้งเลิกใช้ตามมาตรา  ๗๙  หรือรถที่การจดทะเบียน

เป็นอันระงับตามมาตรา  ๘๖/๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือรถที่ยกเลิก
การจดทะเบียน  เนื่องจากมีการยกเลิกสัญญาเช่าซ้ือ  สัญญาซ้ือขายโดยมีเงื่อนไข  สัญญาเช่า   
(แบบลิสซ่ิง)  หรือสัญญาอย่างอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน   



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๒๓ ในกรณีการแจ้งย้ายรถที่จังหวัดปลายทาง  แม้นายทะเบียนจังหวัดต้นทางยังไม่ได้
บันทึกการอนุญาตย้ายรถในระบบงานตามข้อ  ๒๐  ก็สามารถยื่นคําขอแจ้งย้ายรถเข้าพร้อมกับนํารถเข้ารับ  
การตรวจสอบไว้ก่อนได้ 

ข้อ ๒๔ เม่ือได้รับคําขอและเอกสารประกอบคําขอตามข้อ  ๒๒  และนายทะเบียนจังหวัด   
ต้นทางอนุญาตให้ย้ายรถออกแล้ว  ให้ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอกับรายงานรถขอย้ายรถเข้าใน
ระบบงานและผลการตรวจสอบรถ  หากถูกต้องให้ดําเนินการเช่นเดียวกับการจดทะเบียนรถใหม่ตามข้อ  ๑๐  
โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๕ ผู้ประกอบการขนส่งที่ประสงค์จะยกเลิกการแจ้งย้ายรถ  ให้ยื่นคําขอตามแบบ 
ที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด  พร้อมด้วยหลักฐานประจําตัวผู้ประกอบการขนส่ง  ได้แก่  บัตรประจําตัว
ประชาชน  หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  แล้วแต่กรณี  ต่อนายทะเบียน
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีการแจ้งย้ายรถที่จังหวัดต้นทาง  ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนจังหวัดต้นทาง 
(๒) กรณีการแจ้งย้ายรถที่จังหวัดปลายทาง  ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนจังหวัดต้นทางหรือ  

นายทะเบียนจังหวัดปลายทาง 

หมวด  ๖ 
การแจ้งเลิกใช้รถ  การแจ้งไม่เสียภาษีรถและการยกเลิกการจดทะเบียนรถ 

 

 

ข้อ ๒๖ การแจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา  ๗๙  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ให้ยื่นคําขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกําหนดพร้อมด้วยหลักฐานประกอบคําขอ  ดังนี้ 

(๑) หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 
(๒) แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ  เว้นแต่กรณีแจ้งว่าแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถสูญหายให้นายทะเบียน

บันทึกแจ้งการสูญหายไว้เป็นหลักฐาน  หรือใช้หลักฐานการรับแจ้งความของพนักงานสอบสวน   
(๓) หลักฐานประจําตัวผู้ประกอบการขนส่ง  ได้แก่  บัตรประจําตัวประชาชน  หรือภาพถ่าย

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๒๗ เม่ือได้รับคําขอและตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอตามข้อ  ๒๖  ครบถ้วนถูกต้องแล้ว  

ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) กรณีรถที่ ใช้ในการประกอบการขนส่งประจําทางและการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก 

ให้ตรวจสอบว่าได้รับอนุญาตให้ถอนรถออกจากบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง  (ขส.บ.๑๑)  
แล้วหรือไม่  หากยังมิได้ถอนรถก็ให้ดําเนินการให้เรียบร้อยก่อน   

(๒) ตรวจรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถคืนให้ถูกต้อง   
(๓) ตรวจสอบรายการเสียภาษีรถประจําปี  หากมีภาษีค้างชําระให้จัดเก็บภาษีค้างชําระ 

พร้อมเงินเพิ่มให้ครบถ้วนถกูต้อง 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

(๔) บันทึกการแจ้งเลิกใช้รถในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  และสําเนาหนังสือแสดง 
การจดทะเบียนรถ   

รถที่ใช้ในการประกอบการขนส่งไม่ประจําทางและการขนส่งส่วนบุคคลที่ได้ดําเนินการแจ้ง   
เลิกใช้รถแล้ว  ให้หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งทําการถอนรถออกจากบัญชีรายละเอียด
ของรถที่ใช้ในการขนส่ง  (ขส.บ.๑๑) 

ข้อ ๒๘ การแจ้งใช้รถสําหรับรถที่แจ้งเลิกใช้ตามมาตรา  ๗๙  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง  
ทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ถือว่าเป็นการจดทะเบียนรถใหม่  โดยให้ยื่นคําขอตามแบบที่กรมการขนส่ง 
ทางบกกําหนดพร้อมด้วยหลักฐานประกอบคําขอดังนี้ 

(๑) หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 
(๒) สัญญาเข้าร่วมกิจการขนส่ง  (กรณีมีการเข้าร่วมกิจการขนส่ง) 
(๓) หลักฐานประจําตัวผู้ประกอบการขนส่ง  และเจา้ของรถผู้เข้าร่วมกิจการขนส่ง  (กรณีมีการ  

เข้าร่วมกิจการขนส่ง)  ได้แก่  บัตรประจําตัวประชาชน  หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๙ เม่ือได้รับคําขอและตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอตามข้อ  ๒๘  ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว  ให้ดําเนินการตามขั้นตอนเดียวกับการจดทะเบียนรถใหม่ตามข้อ  ๑๐  และหากหนังสือแสดง 
การจดทะเบียนรถยังมีช่องบันทึกรายการเหลืออยู่ให้ใช้หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถเล่มเดิมต่อไป 

ข้อ ๓๐ การแจ้งไม่เสียภาษีรถตามมาตรา  ๘๙  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ให้ยื่นคําขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด  พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคําขอดังนี้ 

(๑) หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 
(๒) แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ 
(๓) หลักฐานประจําตัวผู้ประกอบการขนส่ง  ได้แก่  บัตรประจําตัวประชาชน  หรือภาพถ่าย

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๓๑ เม่ือได้รับคําขอและตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอตามข้อ  ๓๐  ครบถ้วนถูกต้องแล้ว  

ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถคืนให้ถูกต้อง  หากแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถสูญหาย  

ชํารุด  หรือลบเลือนในสาระสําคัญ  ให้ดําเนินการสั่งซ้ือแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถใหม่ก่อน   
(๒) ตรวจสอบรายการเสียภาษีรถประจําปี  หากปรากฏว่ามีภาษีค้างชําระให้จัดเก็บภาษี 

ค้างชําระพร้อมเงินเพิ่มให้ครบถ้วนถูกต้อง 
(๓) บันทึกการแจ้งไม่เสียภาษีรถในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  และสําเนาหนังสือแสดง

การจดทะเบียนรถ   
ข้อ ๓๒ การแจ้งใช้รถสําหรับรถที่ได้แจ้งไม่เสียภาษีรถตามมาตรา  ๘๙  แห่งพระราชบัญญัติ  

การขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ให้ยื่นคําขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด  พร้อมด้วยหลักฐาน
ประกอบ  คําขอดังนี้ 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

(๑) หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 
(๒) ใบรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ 
(๓) หลักฐานประจําตัวผู้ประกอบการขนส่ง  ได้แก่  บัตรประจําตัวประชาชน  หรือภาพถ่าย

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๓๓ เม่ือได้รับคําขอและตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอตามข้อ  ๓๒  ครบถ้วนถูกต้องแล้ว  

ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบผลการตรวจสภาพรถ 
(๒) ตรวจสอบรายการเสียภาษีรถประจําปี  ดังนี้ 
 (ก) ถ้าขอใช้รถภายในอายุภาษีเดิม  ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุภาษี 
 (ข) ถ้าขอใช้รถภายหลังสิ้นอายุภาษีเดิม  ให้เริ่มจัดเก็บภาษีใหม่ตั้งแต่งวดที่ผู้ประกอบการ

ขนส่งได้นํารถเข้ารับการตรวจสภาพเป็นต้นไป 
(๓) บันทึกการแจ้งใช้รถในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  และสําเนาหนังสือแสดงการจด

ทะเบียนรถ   
ข้อ ๓๔ การยกเลิกการจดทะเบียนรถเนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือ  สัญญาเช่า   

(แบบลิสซ่ิง)  หรือสัญญาอย่างอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน  ให้เจ้าของรถยื่นคําขอตามแบบที่กรมการขนส่ง
ทางบกกําหนด  พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคําขอ  ดังนี้ 

(๑) หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 
(๒) แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ 
(๓) หนังสือยืนยันการบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือ  สัญญาเช่า  (แบบลิสซ่ิง)  หรือสัญญาอย่างอื่น 

ที่มีลักษณะเดียวกัน  ภาพถ่ายสัญญาเช่าซ้ือ  สัญญาเช่า  (แบบลิสซ่ิง)  หรือสัญญาอย่างอ่ืนที่มีลักษณะ
เดียวกัน  และสําเนาใบเสร็จรับเงินที่มีการชําระหนี้บางส่วนตามสัญญา 

(๔) หลักฐานประจําตัวเจ้าของรถ  ได้แก่  บัตรประจําตัวประชาชน  หรือภาพถ่ายหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๕ เม่ือได้รับคําขอและตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอตามข้อ  ๓๔  ครบถ้วนถูกต้องแล้ว  
ให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ตรวจรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถคืนให้ถูกต้อง 
(๒) ตรวจสอบรายการเสียภาษีรถประจําปี  หากปรากฏว่ามีภาษีค้างชําระให้จัดเก็บภาษีค้างชําระ

พร้อมเงินเพิ่มให้ครบถ้วนถูกต้อง 
(๓) บันทึกการยกเลิกการจดทะเบียนรถในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถและสําเนาหนังสือ

แสดงการจดทะเบียนรถว่า  “ยกเลิกการจดทะเบียนเนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญา”   



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๓๖ การยกเลิกการจดทะเบียนรถเนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือ  สัญญาเช่า   
(แบบลิสซ่ิง)  หรือสัญญาอย่างอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน  กรณีไม่สามารถนําหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
มาแสดงได้  ให้เจ้าของรถยื่นคําขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด  พร้อมด้วยหลักฐาน 
ประกอบคําขอดังนี้ 

(๑) หนังสือยืนยันการบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือ  สัญญาเช่า  (แบบลิสซ่ิง)  หรือสัญญาอย่างอ่ืน 
ที่มีลักษณะเดียวกัน  โดยให้มีข้อความรับรองไว้ด้วยว่า  หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ  เก่ียวกับกรรมสิทธิ์ในรถ 
คันดังกล่าว  ผู้ให้เช่าซ้ือยินยอมรับผิดชอบทุกประการ 

(๒) ภาพถ่ายสัญญาเช่าซ้ือ  สัญญาเช่า  (แบบลิสซ่ิง)  หรือสัญญาอย่างอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน 
(๓) สําเนาใบเสร็จรับเงินที่มีการชําระหนี้บางส่วนตามสัญญา 
(๔) หลักฐานที่แสดงถึงการติดตามทวงคืนหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 
(๕) แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ 
(๖) หลักฐานประจําตัวเจ้าของรถ  ได้แก่  บัตรประจําตัวประชาชน  หรือภาพถ่ายหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๓๗ เม่ือได้รับคําขอและตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอตามข้อ  ๓๖  ครบถ้วนถูกต้องแล้ว  

ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) มีหนังสือแจ้งผู้เช่าซ้ือทราบถึงการขอยกเลิกการจดทะเบียนรถเนื่องจากผู้ให้เช่าซ้ือได้บอก

เลิกสัญญาเช่าซ้ือ  สัญญาเช่า  (แบบลิสซ่ิง)  หรือสัญญาอย่างอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน  พร้อมทั้งให้นํา
หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถไปคืนต่อนายทะเบียนภายในกําหนด  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

(๒) กรณีที่ผู้เช่าซ้ือนําหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถมาคืนต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลา  
ที่กําหนด  ให้ยกเลิกการจดทะเบียนรถและดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓๕ 

(๓) กรณีที่ ผู้ เช่าซ้ือไม่นําหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถมาคืนต่อนายทะเบียนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  หรือมิได้โต้แย้งกรรมสิทธิ์ใด  ๆ  ในรถคันดังกล่าว  ให้นายทะเบียนออกคําส่ัง 
ยกเลิกหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถและออกใบแทนหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถให้แก่เจ้าของรถ  
โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคําขอรับใบแทนจากผู้ให้เช่าซ้ือ  พร้อมกับยกเลิกการจดทะเบียนรถ 
และดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓๕ 

(๔) นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซ้ือทราบผลการดําเนินการดังกล่าว 
ข้อ ๓๘ การจดทะเบียนรถที่มีการยกเลิกการจดทะเบียนเนื่องจากมีการบอกเลิกสัญญาเช่าซ้ือ  

สัญญาเช่า  (แบบลิสซ่ิง)  หรือสัญญาอย่างอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน  ถือว่าเป็นการจดทะเบียนรถใหม่   
โดยให้ยื่น  คําขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกําหนดพร้อมด้วยหลักฐานประกอบคําขอ  ดังนี้ 

(๑) หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 
(๒) หลักฐานการได้มาของรถ  เช่น  หนังสือแจ้งจําหน่ายรถ  สัญญาเช่าซ้ือรถ  หรือหลักฐาน

อ่ืนใดที่แสดงการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

(๓) หลักฐานการชําระราคารถ  เช่น  ใบเสร็จรับเงิน  หรือใบกํากับภาษี  หรือใบส่งสินค้า  
(กรณีที่ใบส่งสินค้ามีรายการเก่ียวกับตัวรถ  ผู้ซ้ือ  ผู้ขาย  ราคาจําหน่าย  จํานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

(๔) สัญญาเข้าร่วมกิจการขนส่ง  (กรณีมีการเข้าร่วมกิจการขนส่ง) 
(๕) หลักฐานประจําตัวผู้ประกอบการขนส่ง  และเจ้าของรถผู้เข้าร่วมกิจการขนส่ง  (กรณีมีการ  

เข้าร่วมกิจการขนส่ง)  ได้แก่  บัตรประจําตัวประชาชน  หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๙ เม่ือได้รับคําขอและตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอตามข้อ  ๓๘  ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว  ให้ดําเนินการตามขั้นตอนเดียวกับการจดทะเบียนรถใหม่ตามข้อ  ๑๐  และขั้นตอนการย้ายรถ 
เข้าตามข้อ  ๒๔  ทั้งนี้  เม่ือจดทะเบียนรถแล้วหากหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถยังมีช่องบันทึกรายการ
เหลืออยู่ให้ใช้หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถเล่มเดิมต่อไป 

หมวด  ๗ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของรถ 

 

 

ข้อ ๔๐ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถดังต่อไปนี้
ให้ผิดแผกแตกต่างในสาระสําคัญ  ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนก่อน 

(๑) โครงคัสซี 
(๒) ระบบบังคับเลี้ยว 
(๓) จํานวนกงล้อและยาง 
(๔) จํานวนเพลาล้อ 
(๕) ช่วงล้อ 
(๖) เครื่องกําเนิดพลังงาน 
(๗) ตัวถัง 
(๘) สีภายนอกตัวรถ 
(๙) จํานวนที่นั่งผู้โดยสาร 

(๑๐) จํานวนดวงโคมไฟแสงพุ่งไกล  แสงพุ่งต่ํา 
ข้อ ๔๑ ผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถที่ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

เครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถให้ผิดแผกแตกต่างในสาระสําคัญตามข้อ  ๔๐  ให้ยื่นคําขอตามแบบ 
ที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด  พร้อมด้วยหลักฐานประกอบคําขอดังนี้ 

(๑) หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 
(๒) หลักฐานประจําตัวผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ  ได้แก่  บัตรประจําตัวประชาชน  

หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  แล้วแต่กรณี 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

(๓) รายละเอียดข้อมูลของรถที่จําเป็นแก่การพิจารณาตามรายการที่กรมการขนส่งทางบก
กําหนด 

(๔) หนังสือรับรองความม่ันคงแข็งแรงของรถจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือยานยนต์ระดับสามัญวิศวกร  หรือวุฒิวิศวกรตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เฉพาะกรณีการขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์ 
หรือส่วนควบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงแข็งแรงของรถ   

ข้อ ๔๒ เม่ือนายทะเบียนได้รับคําขอและตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอตามข้อ  ๔๑  
ครบถ้วนถูกต้องแล้ว  ให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) จัดเก็บค่าธรรมเนียมคําขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์ 
หรือส่วนควบของรถ 

(๒) แจ้งผลการอนุญาตให้ผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถทราบเพื่อดําเนินการต่อไป   
เว้นแต่กรณีที่ต้องเสนอกรมการขนส่งทางบกพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  ให้นายทะเบียนรวบรวม
เอกสารหลักฐานเสนอกรมการขนส่งทางบก  เม่ือได้รับผลการพิจารณาแล้วจึงแจ้งผลเป็นหนังสือ 
ให้ผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถทราบเพื่อดําเนินการต่อไป   

การอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถจะมีผล
สมบูรณ์เม่ือผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถนํารถเข้ารับการตรวจสภาพและแก้ไขรายการ 
ทางทะเบียนให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้ว 

ข้อ ๔๓ ผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ  เม่ือดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
สภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถตามที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้ว  ต้องนํารถเข้ารับ 
การตรวจสภาพเพื่อแก้ไขรายการทางทะเบียน  โดยใช้หลักฐานประกอบ  ดังนี้ 

(๑) หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 
(๒) หลักฐานการได้มาหรือการเปลี่ยนเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถ  เช่น  ใบเสร็จรับเงิน  

ค่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เปลี่ยน  ใบเสร็จรับเงินค่าแรง  หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจําหน่าย
เครื่องยนต์ 

ข้อ ๔๔ เม่ือนายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานตามข้อ  ๔๓  และผลการตรวจสภาพรถครบถ้วน
ถูกต้องแล้วให้บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  และสําเนาหนังสือแสดง 
การจดทะเบียนรถ 

กรณีการขอเปลี่ยนโครงคัสซี  ให้ถือเป็นการเปลี่ยนสภาพรถจากคันหนึ่งเป็นอีกคันหนึ่ง  ต้องจด
ทะเบียนและชําระภาษีรถประจําปีใหม่  โดยให้ดําเนินการตามขั้นตอนการจดทะเบียนรถตามข้อ  ๑๐ 

ข้อ ๔๕ ผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ   
เครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถให้ผิดแผกแตกต่างในสาระสําคัญก่อนได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน  
ให้เปรียบเทียบความผิดตามมาตรา  ๑๔๙  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้
นําความในข้อ  ๔๑  ข้อ  ๔๒  ข้อ  ๔๓  และข้อ  ๔๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

หมวด  ๘ 
การแจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง 

 

 

ข้อ ๔๖ การแจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงสําหรับรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง  ให้ผู้ประกอบการขนส่ง  
หรือเจ้าของรถนํารถเข้ารับการตรวจสอบและยื่นคําขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด   
พร้อมด้วยหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  หนังสือรับรองการติดตั้ง  และหนังสือรับรองการตรวจ 
และทดสอบ  ต่อนายทะเบียน  ณ  สํานักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน  หรือสาํนักงานขนส่งอ่ืนก็ได้   

ข้อ ๔๗ เม่ือนายทะเบียนได้รับคําขอและหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถพร้อมด้วยผลการ
ตรวจสอบรถแล้วให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) จัดเก็บค่าธรรมเนียมคําขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือ 
ส่วนควบของรถ 

(๒) บันทึกแก้ไขชนิดเชื้อเพลิงในระบบงาน  หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  และสําเนา
หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ   

(๓) กรณีไม่สามารถบันทึกชนิดเชื้อเพลิงลงในระบบงานได้  ให้บันทึกหรือประทับตราข้อความว่า  
“ชนิดเชื้อเพลิง………………..………………..”  ไว้ที่บริเวณด้านบนของหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 
และสําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 

(๔) กรณีดําเนินการแทนสํานักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน  ให้บันทึกในระบบงานว่า   
“แจ้งต่างสํานักงาน” 

ข้อ ๔๘ ความในข้อ  ๔๖  และข้อ  ๔๗  ให้นําไปใช้บังคับกับการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงในกรณีอ่ืน  
โดยอนุโลม 

หมวด  ๙ 
การออกหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 

หรือแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ  ทดแทน 
 

 

ข้อ ๔๙ เม่ือหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ  หรือเครื่องหมายแสดง
การเสียภาษีสูญหาย  ถูกทําลาย  ชํารุด  หรือลบเลือนในสาระสําคัญ  ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ยื่นคําขอ 

(๑) ผู้ประกอบการขนส่ง 
(๒) ผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
(๓) ผู้ครอบครองรถตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เช่น  ผู้เช่าซ้ือ  เป็นต้น 
กรณีแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ  หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสูญหาย  ถูกทําลาย  ชํารุด  

หรือลบเลือนในสาระสําคัญ  บุคคลตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  จะต้องยื่นคําขอรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ
หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
ชํารุด  หรือลบเลือนในสาระสําคัญ  หากไม่ยื่นคําขอภายใน  ๑๕  วัน  ให้เปรียบเทียบความผิดตาม
มาตรา  ๑๕๐  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒   



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๕๐ การขอรับเอกสารตามข้อ  ๔๙  ให้ยื่นคําขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด  
พร้อมด้วยหลักฐานประจําตัวผู้ยื่นคําขอ  ได้แก่  บัตรประจําตัวประชาชน  หรือภาพถ่ายหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล  และแนบหลักฐานการรับแจ้งความของพนักงานสอบสวน  หรือบันทึกแจ้ง 
การสูญหายหรือถูกทําลายของนายทะเบยีน  หรือหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ  
หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่ชํารุดหรือลบเลือนในสาระสําคัญ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๕๑ เม่ือได้รับคําขอและตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอตามข้อ  ๕๐  ครบถ้วนถูกต้องแล้ว  
ให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) จัดเก็บค่าธรรมเนียมคําขอรับใบแทนหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  หรือเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษี   

(๒) จัดทําใบแทนหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี  แล้วแต่กรณี  
โดยใช้ตรายางประทับด้วยหมึกสีแดงมีข้อความว่า  “แทนฉบับชํารุด/สูญหาย”  พร้อมกับบันทึกรายการ  
การดําเนินการทางทะเบียนในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  และสําเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 

(๓) จ่ายใบแทนหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ  เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี  กรณีการ
จัดทําแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถใหม่  ให้กําหนดนัดวันรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถในใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการมาขอรับแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ 

ข้อ ๕๒ กรณีช่องบันทึกรายการในหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถเต็ม  เม่ือมีการเสียภาษี 
ครั้งต่อไป  ให้ออกฉบับใหม่และใช้ตรายางประทับด้วยหมึกสีแดง  มีข้อความว่า  “ออกให้ใหม่ฉบับเก่า
รายการเต็ม”  พร้อมทั้งเรียกเก็บฉบับเก่าแนบเรื่องเดิมไว้  โดยไม่ต้องยื่นคําขอและเก็บค่าธรรมเนียม   

หมวด  ๑๐ 
การขอรับใบอนุญาตและเครื่องหมาย 

สําหรับรถที่นํามาใช้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม 
 

 

ข้อ ๕๓ การขอรับใบอนุญาตและเครื่องหมายสําหรับรถที่นํามาใช้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม   
ให้กระทําได้เฉพาะบุคคลดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ผลิตรถ  ผู้ประกอบรถ  ผู้นําเข้า  ผู้ส่งออกเพื่อจําหน่ายรถ  ผู้จําหน่ายหรือตัวแทน
จําหน่ายรถ   

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถในกรณีเป็นรถที่ได้แจ้งเลิกใช้รถ 
ตามมาตรา  ๗๙  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

ข้อ ๕๔ การขอรับใบอนุญาตและเครื่องหมายตามข้อ  ๕๓  ให้ใช้แบบคําขอรับใบอนุญาต 
และเครื่องหมายสําหรับรถที่นํามาใช้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม  พร้อมแนบหลักฐานประจําตัวของผู้ยื่นคําขอ  
ได้แก่  บัตรประจําตัวประชาชน  หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  แล้วแต่กรณี  
และมีหนังสือชี้แจงแสดงเหตุผลความจําเป็นที่ต้องได้รับใบอนุญาตและเครื่องหมายสําหรับรถที่นํามาใช้
เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๕๕ การยื่นคําขอตามหมวดนี้ 
(๑) กรณี ผู้ยื่นคําขอมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นต่อสํานักงานขนส่ง

กรุงเทพมหานครพื้นที่  ๕  กรมการขนส่งทางบก 
(๒) กรณีผู้ยื่นคําขอมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตจังหวัดอ่ืน  ให้ยื่นต่อสํานักงานขนส่งจังหวัดที่ผู้ยื่น 

คําขอมีภูมิลําเนาอยู่  เว้นแต่กรณีเครื่องหมายมีไม่เพียงพอ  ให้ยื่นต่อสํานักงานขนส่งตาม  (๑) 
ข้อ ๕๖ เม่ือได้รับคําขอและตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอครบถ้วนถูกต้องแล้ว  ให้จัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมคําขอและดําเนินการดังนี้ 
(๑) พิจารณาเหตุผลความจําเป็นที่ต้องขอรับใบอนุญาตและเครื่องหมาย  ตลอดจนจํานวน 

ของใบอนุญาตและเครื่องหมายที่เหมาะสมที่ควรออกให้แก่ผู้ยื่นคําขอ   
(๒) ในกรณีเห็นสมควรออกใบอนุญาตและเครื่องหมาย  ให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมเครื่องหมาย

ตามจํานวนที่ออกให้  พร้อมจัดทําใบอนุญาตและออกเครื่องหมายสําหรับรถที่นํามาใช้เพื่อขาย 
หรือเพื่อซ่อมต่อไป  สําหรับในกรณีเห็นว่าไม่สมควรออกใบอนุญาตและเครื่องหมายให้แจ้งผู้ยื่นคําขอ
ทราบเป็นหนังสือ 

ข้อ ๕๗ ใบอนุญาตให้นํารถมาใช้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อมให้มีอายุ  ๑  ปี  นับแต่วันออก
ใบอนุญาต   

ข้อ ๕๘ กรณีใบอนุญาตให้นํารถมาใช้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อมสิ้นอายุ  ให้ยื่นขอรับใบอนุญาต
ฉบับใหม่  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ  ต่อนายทะเบียน  ณ  สํานักงานขนส่งที่ออก
ใบอนุญาตและเครื่องหมาย  พร้อมด้วยหลักฐานตามข้อ  ๕๔  และให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมคําขอ 
ให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคําขอต่อไป   

การไม่ยื่นขอรับใบอนุญาตให้นํารถมาใช้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อมภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  
ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งผู้ได้รับใบอนุญาตส่งคืนเครื่องหมายต่อนายทะเบียนภายในกําหนด  ๑๕  วัน  
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  หากไม่ส่งคืนภายในระยะเวลาที่กําหนดให้นายทะเบียนติดตามเอาคืน   
ในกรณีไม่สามารถติดตามเอาคืนได้ให้มีคําส่ังยกเลิกเครื่องหมายนั้นเสีย 

การพิจารณาออกใบอนุญาตและเครื่องหมายสําหรับรถที่นํามาใช้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม 
ตามวรรคหนึ่ง  ให้นําความตามข้อ  ๕๓  และข้อ  ๕๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  โดยการออกใบอนุญาต 
ฉบับใหม่ให้ระบุเครื่องหมาย  เลขที่เดิม   

ข้อ ๕๙ กรณีใบอนุญาตหรือเครื่องหมายสําหรับรถที่นํามาใช้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อมสูญหาย  
ถูกทําลาย  ชํารุด  หรือลบเลือนในสาระสําคัญ  ให้ยื่นคําขอและหลักฐานประจําตัวผู้ยื่นคําขอตามข้อ  ๕๔  
พร้อมแนบหลักฐานการรับแจ้งความของพนักงานสอบสวน  หรือบันทึกแจ้งการสูญหายหรือถูกทําลาย
ของนายทะเบียน  หรือใบอนุญาตหรือเครื่องหมายที่ชํารุดหรือลบเลือนในสาระสําคัญ  แล้วแต่กรณี 

ให้นายทะเบียนจัดเก็บค่าธรรมเนียมคําขอและค่าธรรมเนียมเครื่องหมายให้ครบถ้วนถูกต้อง  
ก่อนออกใบอนุญาตหรือเครื่องหมาย 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

หมวด  ๑๑ 
บทเฉพาะกาล 

 

 

ข้อ ๖๐ ในระหว่างที่ความในหมวด  ๓  การต่ออายุทะเบียนและชําระภาษีรถ  และหมวด  ๕  
การย้ายรถ  ของระเบียบนี้ยังไม่มีผลใช้บังคับ  ให้นําระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดําเนินการ
เก่ียวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ในหมวด  ๓  การต่ออายุ
ทะเบียนและชําระภาษีรถ  และหมวด  ๕  การย้ายรถ  มาใช้บังคับไปพลางก่อน   

ข้อ ๖๑ ใบอนญุาตและเครื่องหมายสําหรับรถที่นํามาใช้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อมที่ได้ออกให้ก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุ  เม่ือมาขอรับใบอนุญาตฉบับใหม่ 
ต้องปฏิบัติ  ให้เป็นไปตามระเบียบนี้   

ข้อ ๖๒ บรรดาคําขอที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  และยังอยู่ระหว่างการพิจารณา  
ให้ถือเป็นคําขอตามระเบียบนี้โดยอนุโลม  และหากระเบียบนี้กําหนดให้ใช้หลักฐานประกอบคําขอ 
หรือกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการที่แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้เดิม  ให้นายทะเบียนมีอํานาจ 
ส่ังให้เพิ่มเติมหลักฐานและสั่งให้ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ได้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

เทียนโชติ  จงพรี์เพียร 
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 


