
การน ารถจดทะเบียนต่างประเทศเข้ามาใช้
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว



ภารกิจด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ

ไทย-มาเลเซียGMS ไทย-กัมพูชา

ไทย-เมียนมา ไทย-ลาว ไทย-ลาว-เวียดนาม



ความเป็นมาของประกาศกรมการขนส่งทางบกฯ
กฎหมายเกี่ยวกับการใช้รถในประเทศไทย

เว้นแต่รถที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
ที่มีความตกลงกับรัฐบาลไทย

(ลาว, มาเลเซีย, สิงคโปร์)

รถที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
ที่ไม่มีความตกลงกับรัฐบาลไทย 
หากเข้ามาเป็นความผิดตามมาตรา 6
เช่น รถจากประเทศ จีน, เวียดนาม, กัมพูชา, เมียนมา

มาตรา 6
รถที่น ามาใช้ในประเทศไทย
ต้องจดทะเบียนและเสียภาษี
ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ 

พ.ศ. 2522



ความเป็นมาของประกาศกรมการขนส่งทางบกฯ

เร่ิม

ขาดการควบคุมก ากับดูแลการใช้รถจากราชการ  
ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ อีกท้ังยังไม่ช านาญ
เส้นทางจึงท าให้เกิดอุบัติเหตุ และปัญหาการจราจร  
รวมไปถึงปัญหาความรับผิดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ไม่เปิดช่อง
ให้นายทะเบียนท าการพิจารณาอนุญาต 

และไม่มีหลักเกณฑ์ในการควบคุมก ากับดูแล

สภาพก่อนมีประกาศกรมการขนส่งทางบก

มีการน ารถจดทะเบียนต่างประเทศเข้ามาโดย
ผ่านพิธีการศุลกากรตามพระราชก าหนดพิกัด

อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530



ความเป็นมาของประกาศกรมการขนส่งทางบกฯ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบกอาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ. 
ในการออกประกาศกรมการขนส่งทางบกฯ

เร่ิม

แก้ไข พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 เป็น พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2557
เพ่ือให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกมีอ านาจออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ฯ

ออกกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 

เพ่ือก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตและเครื่องหมายแสดงการใช้รถ



ความเป็นมาของประกาศกรมการขนส่งทางบกฯ

กรมการขนส่งทางบก แก้ไขร่างประกาศฯ
และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา

เร่ิม

ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 58
กรมการขนส่งทางบกรับข้อสังเกตที่ประชุมมาปรับแก้

กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ยกร่างประกาศฯ
โดยค านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมการท่องเที่ยว

กระทรวงคมนาคมจัดประชุมครั้งแรก
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 57

กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
กองบังคับการต ารวจทางหลวง กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ คปภ. เข้าร่วม



จัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินการตามประกาศฯ 
เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2559

ความเป็นมาของประกาศกรมการขนส่งทางบกฯ

ประกาศกรมการขนส่งทางบกฯ มีผลบังคับใช้
ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559

เตรียมความพร้อมการบังคับใช้ประกาศฯ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 7 มิถุนายน 2559

กรมการขนส่งทางบกจัดประชุมพิจารณาร่างประกาศฯ 
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ วันที่ 10 มีนาคม 2559



สาระส าคัญประกาศกรมการขนส่งทางบกสาระส าคัญของประกาศกรมการขนส่งทางบกฯ
ประเภทรถที่

สามารถขออนุญาต

ประเภทรถที่
ไม่สามารถขออนุญาต

รถยนต์นั่ง  
ไม่เกิน 9 ที่นั่ง 
(รวมคนขับ) 

รถจักรยานยนต์

รถยนต์บรรทุก
ที่มีน  าหนักรถ
รวมน  าหนัก
บรรทุกไม่เกิน 
3,500 กก.

รถที่มีลักษณะ
เป็นรถตู้

รถบ้าน

รถยนต์บรรทุกที่
มีน  าหนักรถรวม
น  าหนักบรรทุก
เกิน 3,500 กก.

รถยนต์โดยสาร
มากกว่า 9 ที่นั่ง

รถทีไม่ต้องขออนุญาต: รถตามความร่วมมือรัฐบาล, รถประจ าถ่ิน, รถจากประเทศลาว มาเลเซีย สิงคโปร์



ขั นตอนในการยื่นขออนุญาต
การด าเนินการเพื่อยื่นขออนุญาตส าหรับผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว

สามารถยื่นค าขอได้ ณ ส านักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศไทย

ยื่นเอกสาร 
ณ ส านักงานขนส่ง

จังหวัด

ออกเครื่องหมายและ
เก็บค่าธรรมเนียม

เจ้าหน้าที่ขนส่ง
ตรวจสอบความถูก

ของเอกสาร

ส านักงานขนส่งจังหวัด
แจ้งสถานะค าขอแก่ผู้
ประกอบธุรกิจน าเที่ยว

และท าการนัดหมายเพื่อ
รับเครื่องหมาย

หากพบว่าเอกสาร
ครบถ้วนถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ขนส่งจะ
พิจารณาอนุญาต

ผู้ประกอบธุรกิจน า
เที่ยวจะต้องยื่นขอ

อนุญาตด้วยเอกสาร
ที่ครบถ้วนไม่น้อยกว่า 

15 วันท าการ
ก่อนการน ารถมาใช้

ตัวแทนของบริษัท
ที่มาด าเนินการ 

จะต้องมีหนังสือมอบ
อ านาจมาด้วย



เอกสารหลักฐานในการยื่นขออนุญาต
เอกสารหลักฐานที่ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวจะต้องน าส่ง

เอกสารประกอบค าขอ
ส่วนที่เกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว

• บัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล
• ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว
• หนังสือรับรองการก ากับดูแล
• หนังสือมอบอ านาจ + อากรแสตมป์ 10 บาท

(กรณีผู้ได้รับใบประกอบธุรกิจน าเที่ยวมิได้มา
ด าเนินการด้วยตนเอง)

เอกสารประกอบค าขอ
ส่วนที่เกี่ยวกับผู้ขออนุญาตใช้รถและตัวรถ

• ภาพถ่ายหนังสือเดินทางและวีซ่า
• ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถ
• ภาพถ่ายหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
• หนังสือยินยอมให้ใช้รถ (กรณีผู้ขับไม่ใชเ่จ้าของรถ)
• ภาพถ่ายหนังสือรับรองการผ่านการตรวจสภาพรถ
• ภาพถ่ายหลักฐานการเอาประกันภัย ตาม พ.ร.บ.

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
• ภาพถ่ายหลักฐานการเอาประกันภัยประเภท 3 *
• ภาพถ่ายตัวรถ
• หลักฐานรายละเอียดการเดินทาง
• หนังสือชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการใช้รถจด

ทะเบียนต่างประเทศ

* ประกันภัยประเภท 3 ตามประกาศฯ 
มีก าหนดขั นต่ าเอาไว้ ดังต่อไปนี 
1. ชีวิตและร่างกาย 1 ล้านบาท/คน/ครั ง
2. ทรัพย์สิน 1 ล้านบาท/ครั ง



การรับรองการก ากับดูแลการใช้รถของนักท่องเที่ยว
ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะต้องยื่นหนังสือรับรองการดูแล

หนังสือรับรองการก ากับดูแล
โดยผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว

• จุดประสงค์ของการน ารถเข้ามาใช้ในราชอาณาจักร
• จ านวนรถและประเภทของรถในขบวนคาราวาน
• เส้นทาง (ถนน) ที่ใช้ในการเดินทาง
• รายชื่อของผู้น าทางติดตามดูแลคาราวานพร้อมช่อง

ทางการติดต่อ
• ทะเบียนรถยนต์จดทะเบียนประเทศไทยที่ใช้ในการ

ติดตามดูแลและอ านวยความสะดวกนักท่องเที่ยว

หนังสือจะต้องลงนามด้วยเจ้าของกิจการหรือ
กรรมการบริษัทผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน

พร้อมตราประทับของบริษัท

เงื่อนไขในการกับกับดูแลขบวนคาราวาน

• รถไม่เกิน 5 คัน: ผู้น าทางอย่างน้อย 1 คน 
พร้อมรถยนต์น าทางอย่างน้อย 1 คัน
• รถ 5-15 คัน: ผู้น าทางอย่างน้อย 2 คน 

พร้อมรถยนต์น าทางอย่างน้อย 2 คัน
• รถมากกว่า 15 คัน: ผู้น าทางอย่างน้อย 3 คน 

พร้อมรถยนต์น าทางอย่างน้อย 3 คัน

ผู้น าทางจะเป็นมัคคุเทศก์หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของ
ผู้ประกอบธุรกิจท าเที่ยวก็ได้ โดยที่รถยนต์น าทางจะต้องเป็น
รถจดทะเบียนประเทศไทยอย่างน้อย 1 คัน กล่าวคือ หากมี
ผู้น าทางมากกว่า 1 คน ผู้น าทางสามารถไปกับรถในคณะได้



ด้านหน้า
ด้านหลัง

ตัวอย่างใบอนุญาตขับรถชั่วคราว (ชนิดอายุ 30 วัน)

กรณีที่ใบอนุญาตของผู้ขับรถไม่สามารถ
ใช้ในประเทศไทยได้ จะต้องขอรับ

ใบอนุญาตชั่วคราว ณ ส านักงานขนส่ง
จังหวัดในจังหวัดที่เดินทางเข้ามา

ใบอนุญาตขับรถของประเทศอื่นที่สามารถใช้
ในประเทศไทยได้ มีดังนี้
1. ใบอนุญาตขับรถสากลตามอนุสัญญาว่า

ด้วยการจราจรทางถนน เจนีวา ค.ศ. 1949
2. ใบอนุญาตขับรถของกลุ่มประเทศอาเซียน



ขั นตอนการท าใบอนุญาตขับรถชั่วคราว (ชนิดอายุ 30 วัน)

เอกสารประกอบการด าเนินการ
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. หนังสือรับรองที่อยู่โดยผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว
3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขับรถไม่มีโรคประจ าตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถและไม่เป็นบุคคล

วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน มีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองก าหนด ออกก่อนวันยื่นค าขอไม่เกินหนึ่งเดือน
4. ใบอนุญาตขับรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับซึ่งรัฐบาลของประเทศอื่นออกให้และยังไม่ส้ินอายุ 

พร้อมฉบับแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยหน่วยงานที่มีอ านาจ

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว
1. เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
2. เข้ารับการอบรมจ านวน 1 ชั่วโมง
3. ช าระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 

ก. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว 205 บาท
ข. ค่าบริการถ่ายรูปและออกใบอนุญาตขับรถแบบพลาสติก 100 บาท



ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายแสดงการใช้รถ

กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม (จัดเก็บจริง) 
มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

- เครื่องหมายแสดงการใช้รถ

รถยนต์ = 500 บาท/แผ่น

รถจักรยานยนต์ = 200 บาท/แผ่น

- การอนุญาตให้ใช้รถ

(1) รถเพ่ือใช้ในกิจการใดโดยเฉพาะเป็นการชั่วคราว 

(ก) กรณีเพื่อการท่องเที่ยว = 500บาท/ครั้ง

(ข) กรณีอ่ืนนอกจาก (ก) = 2,000 บาท/ครั้ง



ตัวอย่างเครื่องหมายแสดงการใช้รถ

ระยะเวลาที่น ารถเข้ามาใช้ในประเทศไทย

ระยะเวลาที่น ารถเข้ามาใช้ในประเทศไทย

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถ

รายละเอียดด่านที่เข้า-ออก

ประเทศที่จดทะเบียน

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขับรถ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว

ระยะเวลาที่น ารถเข้ามาใช้ในประเทศไทย

หมายเลขทะเบียน

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถ

รายละเอียดด่านที่เข้า-ออก

ประเทศที่จดทะเบียน


