กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
(วันที่ 30 มีนาคม 2559)



พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2557
 ให้ออกกฎระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนียมกำรอนุญำตและเครือ่ งหมำยกำรใช้รถ
 ให้อธิบดีออกประกำศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงือ่ นไขในกำรขอใช้อนุญำตรถ



กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนี ยมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2559
 ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ เมือ่ วันที่ 24 มีนำคม 2559 มีผลใช้บงั คับทันที



ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรือ่ ง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ในการขออนุญาต การอนุญาตระยะเวลาในการใช้รถและเครือ่ งหมายแสดง
การใช้รถที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชัวคราวเพื
่
่อใช้ในการ
ท่องเที่ยวหรือการอื่นใดที่มีความจาเป็ นเฉพาะกรณี พ.ศ. 2559
 ประกำศกรมฯ ลงวันที่ 30 มีนำคม 2559 (มีผลใช้บงั คับเมือ่ พ้นหกสิบวัน นับแต่วนั ทีป่ ระกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ)



กรมการขนส่งทางบกได้จดั ประชุมหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการแสดง
ความเห็นและพิจารณาร่างประกาศฯ ร่วมกัน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559
ประกอบด้วย






กระทรวงคมนำคม (สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม กรมทำงหลวง)
กระทรวงกำรท่องเทีย่ วและกีฬำ (กรมกำรท่องเทีย่ ว)
กระทรวงกำรคลัง (กรมศุลกำกร)
กระทรวงพำณิชย์ (กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ)
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ (กองบังคับกำรตำรวจจรำจร, กองบังคับกำรตำรวจท่องเทีย่ ว
กองบังคับกำรตำรวจทำงหลวง, สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง)
 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 กำรท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.)
 กรมกำรขนส่งทำงบกร่วมกับกรมศุลกำกรพัฒนำโปรแกรมกำรทำงำนพร้อมกันบนเว็บไซต์
เพือ่ ให้กำรอนุ ญำต และกำรส่งผ่ำนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนของ ขบ. และหน่วยงำนประจำด่ำน
เป็ นไปอย่ำงสะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้

สาระสาคัญ
ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาตระยะเวลา
ในการใช้รถและเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรเป็ นการชัวคราว
่
เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือการอื่นใด ที่มีความจาเป็ นเฉพาะกรณี พ.ศ. 2559

ประเภทรถ
ใช้บงั คับกับรถของประเทศทีไ่ ม่มคี วามตกลงด้านการขนส่งกับประเทศไทย ดังนี้
(1) รถยนต์นงไม่
ั ่ เกิน 9 ทีน่ งั ่ (รวมคนขับ) แต่ไม่รวมถึงรถตู้
(2) รถยนต์บรรทุกทีม่ นี ้าหนักรวมบรรทุกไม่เกิน 3,500 กก.

กรณี รถอื่นในหลักการไม่อนุญาต ต้องมีเหตุผลความจาเป็ นและ
ต้องขออนุญาต เป็ นพิเศษเฉพาะกรณี เช่น รถบ้าน หรือรถจักรยานยนต์

ยกเว้น
1. รถทีน่ าเข้ามาตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศนัน้
2. รถของประเทศทีไ่ ทยมีความตกลงด้านการขนส่งทางถนน (ลาว,มาเลเซีย,สิงคโปร์)
3. รถประจาถิน่ (เข้า-ออกเป็ นปกติตามพรมแดนทีต่ ดิ กับไทย)

ระยะเวลายื่นขออนุญาต
ต้องยืน่ ก่อนนำรถเข้ำมำในรำชอำณำจักรไม่น้อยกว่ำ 10 วันทำกำร

ระยะเวลาที่อนุญาตให้ใช้รถ

ตำมกำหนดกำรเดินทำง แต่ไม่เกิน 30 วัน และให้อนุญำตได้
ไม่เกิน 60 วัน ในรอบปี ปฏิทนิ

สถานที่ยื่นขออนุญาต
• สำนักงำนขนส่งจังหวัดทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของด่ำนพรมแดนศุลกำกร หรือสำนักงำน
ขนส่งทีอ่ ธิบดีกำหนด เป็ นสถำนทีย่ น่ื คำขอเท่ำนัน้
• กรณี ผข้ ู บั รถไม่มีใบขับขี่ที่สามารถใช้ขบั รถได้ในประเทศ ต้องไปขอรับ
ใบขับขี่ในวันแรกที่เข้ามาในราชอาณาจักรที่ สานักงานขนส่งจังหวัด
หรือสานักงานขนส่งสาขา ในจังหวัดที่เป็ นที่ตงั ้ ของด่านพรมแดน
ศุลกากร

การยื่นคาขอ
ผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยว เป็ นผูย้ น่ื ขอแทน โดยใช้หลักฐาน ดังนี้
(1) บัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยว
(2) ในกรณีมกี ารมอบอานาจต้องมีหนังสือมอบอานาจของผูป้ ระกอบธุรกิจนาเทีย่ ว
(3) ภาพถ่ายใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ ว
หลักฐานของผูข้ ออนุญาต
(1) ภาพถ่ายหนังสือเดินทางของผูข้ ออนุ ญาตหรือผูข้ บั รถทีม่ อี ายุเหลืออยูไ่ ม่น้อยกว่า 6 เดือน
(2) ภาพถ่ายใบอนุ ญาตขับรถทีส่ ามารถใช้ขบั รถตามประเภททีข่ ออนุ ญาตทีม่ อี ายุเหลืออยู่
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
(3) ภาพถ่ายหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
(4) ภาพถ่ายตัวรถ
(5) ภาพถ่ายหลักฐานการเอาประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
และหลักฐานการเอาประกันภัยประเภท 3 ซึง่ มีความคุม้ ครองความเสียหายต่อชีวติ และร่างกายของ
บุคคลภายนอกไม่ต่ากว่า 1,000,000 บาท ต่อหนึ่งคนในแต่ละครัง้ และมีความคุม้ ครองความเสียหายต่อ
ทรัพย์สนิ ไม่ต่ากว่า 1,000,000 บาท ในแต่ละครัง้
(6) รายละเอียดเกีย่ วกับการเดินทางในราชอาณาจักร
(7) หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ
*** เอกสารทุกฉบับต้องมีการแปลเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

เงื่อนไขที่ผไู้ ด้รบั อนุญาตและผูข้ บั รถ
ต้องปฏิบตั ิ เมื่ออยู่ในราชอาณาจักร
(1) มีใบอนุญำตขับรถทีส่ ำมำรถใช้ได้ในรำชอำณำจักร
(2) ติดเครือ่ งหมำยแสดงกำรใช้รถไว้ทร่ี ถในตำแหน่งทีเ่ ห็นได้ชดั เจน
(3) ใช้รถในเขตจังหวัดทีร่ ะบุไว้ในเครือ่ งหมำยแสดงกำรใช้รถ
(4) มีภำพถ่ำยหนังสือแสดงกำรจดทะเบียนรถ พร้อมฉบับทีแ่ ปลเป็ นภำษำไทยหรือ
ภำษำอังกฤษไว้ในรถ
(5) มีหลักฐำนกำรประกันภัยไว้ในรถ
(6) ออกนอกรำชอำณำจักรตำมกำหนดเวลำ เว้นแต่มเี หตุฉุกเฉินหรือเหตุสดุ วิสยั
(7) เข้ำและออกรำชอำณำจักร ณ ด่ำนพรมแดนศุลกำกรในจังหวัดเดียวกัน
(8) ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยของประเทศไทย

หน้ าที่ของผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยว
ต้องกำกับดูแลให้ผไู้ ด้รบั อนุญำตให้ใช้รถหรือผูข้ บั รถปฏิบตั ติ ำมเงือ่ นไข
โดยเคร่งครัดหำกมีกำรฝ่ ำฝืนเงือ่ นไขกำรใช้รถ
• ให้ถอื เป็ นควำมรับผิดชอบของผูป้ ระกอบธุรกิจนำเทีย่ ว และ
• ให้นำยทะเบียนบันทึกประวัตคิ วำมรับผิดของผูป้ ระกอบธุรกิจนำเที่ยวไว้ใน
ระบบฐำนข้อมูลด้วย (Blacklist)

กรณี ฝ่าฝื นเงื่อนไข
• เจ้ำพนักงำนลงโทษตำมกฎหมำย
• นำยทะเบียนบันทึกประวัตกิ ำรกระทำผิดในระบบฐำนข้อมูล (Blacklist)

หลักเกณฑ์การอนุญาต
่ มค
- รถของประเทศทีไม่
ี วามตกลง ดังต่อไปนี ้

่ ่ ง (ไม่รวมรถตู)้
# รถนั่งไม่เกิน 9 ทีนั
้
# รถบรรทุกส่วนบุคคล นาหนั
กรถ+บรรทุก
ไม่เกิน 3,500 กก.
่ ต ้องขออนุ ญาตเป็ นกรณี ๆ ไป
-กรณี รถอืน
่ ความตกลง
ยกเว้น 1) รถของประเทศทีมี
2) รถตามความร่วมมือระหว่างรฐั บาล
่
3) รถประจาถิน
หลักฐาน
- หนังสือเดินทางของผูขออนุ
้
ญาต
่
ใช ้รถ และผู ้ขับรถ ทีมีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า
6 เดือน
- ใบอนุ ญาตขับรถ (แปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
่
หรือใบอนุ ญาตทีประเทศไทยยอมร
บั
- หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ (แปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ) ภาษีเหลือครอบคลุมเวลาการ
ใช ้รถ และภาพถ่ายตัวรถ
- หลักฐานประกันภัย
(1) พรบ.คุมครอง
้
(2) ประเภท 3
# ชีวต
ิ +ร่างกาย > 1,000,000
้ั
บาท/ครง/คน
# ทร ัพย ์สิน > 1,000,000 บาท
- หนังสือร ับรองการตรวจสภาพรถ (แปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ)
- รายละเอียดการเดินทาง

1

2

3

ให้ผูไ้ ด ้รับใบอนุ ญาต
่
ประกอบธุรกิจนาเทียว
่ าขอแทน
ยืนค

ณ สขจ.
่ งของด่
้
ทีตั
าน
่
ศุลกากรทีจะ
เข ้ามา

- ขบ. ส่งข ้อมูลไปยัง
่
หน่ วยงานทีตรวจสอบ
ตามด่าน ศุลกากรเข ้า
และออก

5

อนุ ญาต

การพิจารณา
อนุ ญาต

4

เก็บค่าธรรมเนี ยม

หลักฐานไม่ถก
ู ต ้อง
มีประวัตก
ิ ารกระทา
่
ผิด/ฝ่ าฝื นเงือนไข
เข ้ามาเกินระยะเวลา
60 วัน/รอบ 1 ปี
ขออนุ ญาตใช ้รถเกิน
่ ้ามา
กว่าเขตจังหวัดทีเข

 การอนุ ญาต 500 บาท/ครง้ั

่
 เครืองหมายแสดงการใช
้รถ
รถยนต ์ 500 บาท/แผ่น

่
ออกเครืองหมายแสดง
การใช ้รถ

การอนุ ญาตใช้รถ

่ น
ใช ้ภายในเขตจังหวัดทีเป็
่
ด่านพรมแดนทีรถเข ้าออก
ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
ในรอบ 1 ปี ไม่เกิน 60 วัน
ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายภายใน/
่
่ าหนด
เงือนไขที
ก
่
ติดเครืองหมายการใช
้รถ
่
ไว ้ในรถบริเวณทีเห็นได ้ชัดเจน
มีใบอนุ ญาตขับรถ
มีหลักฐานการประกันภัย
มีสาเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
่
พร ้อมฉบับทีแปล

ไม่อนุ ญาต

7
8

่ นทึก
ส่งข ้อมูลเพือบั
ประวัตก
ิ ระทาผิด/ฝ่ า
่
ฝื นเงือนไข

9 ออกด่านศุลกากรใน
เขตจังหวัดเดียวกัน
ข ้อมูล 15/03/59

