
ค าอธิบายสรุปสาระส าคัญ 
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 

(ค าอธิบายนี้จัดท าข้ึนเพ่ือประโยชน์ในการท าความเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่านั้น) 
______________________ 

 1. หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ตราขึ้นเพ่ือควบคุม ก ากับ ดูแล 
จัดระเบียบการใช้รถและการเสียภาษี ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย ทั้งแก่ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคล
อ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
 ๒. โครงสร้างของกฎหมาย 
 ๒.๑ รถ 
 ๒.๒ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับรถ 
 ๒.๓ การจดทะเบียนรถ 
 ๒.๔ รถที่ไม่ต้องจดทะเบียน 
 ๒.๕ รถที่มีไว้เพ่ือขายหรือซ่อม (ป้ายแดง) 
 ๒.๖ ภาษีประจ าปี 
 ๒.๗ รถยกเว้นภาษี 
 ๒.๘ การใช้รถที่จดทะเบียน 
 ๒.๙ ใบอนุญาตขับรถ 
 ๒.๑๐ อ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนและผู้ตรวจการ 

 ๓. สรุปสาระส าคัญของกฎหมาย 
 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
 ๓.๑ รถ 
  แบ่งประเภทรถท่ีอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติไว้ ๖ ประเภท ดังนี้ 
  (1) รถยนต์ 
  (๒) รถจักรยานยนต์ 
  (๓) รถพ่วง 
  (๔) รถบดถนน 
  (๕) รถแทรกเตอร์ 
  (๖) รถอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ๓.๒ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับรถ 
  รถที่จะขอจดทะเบียนได้ต้องมีส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ครบถ้วนถูกต้องตามที่
กฎหมายก าหนด 
  (๑) สวนควบ เช่น 
    ๑) โครงสร้างและตัวถัง 
    ๒) เครื่องก าเนิดพลังงาน 
    ๓) ระบบส่งก าลัง 
    ๔) ระบบบังคับเลี้ยว 
    ๕) ระบบห้ามล้อ 
    ๖) คันเร่ง 
    ๗) ระบบรองรับน้ าหนัก 
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    ๘) ระบบเชื้อเพลิงหรือระบบพลังงานอ่ืน 
    ๙) ระบบไฟฟ้า 
    ๑๐) ระบบไอเสีย 
  (๒) เครื่องอุปกรณ์ เช่น 
    ๑) โคมไฟต่าง ๆ เช่น โคมไฟแสงพุ่งไกล โคมไฟแสงพุ่งต่ า โคมไฟท้าย 
    ๒) เครื่องมองหลัง 
    ๓) แตรชนิดเสียงเดียว 
    ๔) กันชน 
    ๕) แผ่นบังโคลน 
    ๖) เข็มขัดนิรภัย 
    ๗) ห้ามล้อมือและเท้า 
    ๘) ท่อไอเสียพร้อมเครื่องระงับเสียง 
    ๙) เครื่องวัดความเร็ว 
    ๑๐) ที่บังแดด 
 ๓.๓ การจดทะเบียนรถ 
  สามารถแบ่งตามลักษณะรถ และตามการจดทะเบียนได้ ดังนี้ 
  (๑) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน (รย.๑) 
  (๒) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน (รย.๒) 
  (๓) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.๓) 
  (๔) รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล (รย.๔) 
  (๕) รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด (รย.๕) 
  (๖) รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน ๗ คน (รย.๖) 
  (๗) รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง (รย.๗) 
  (๘) รถยนต์รับจ้างสามล้อ (รย.๘) 
  (๙) รถยนต์บริการธุรกิจ (รย.๙) 
  (๑๐) รถยนต์บริการทัศนาจร (รย.๑๐) 
  (๑๑) รถยนต์บริการให้เช่า (รย.๑๑) 
  (๑๒) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รย.๑๒) 
  (๑๓) รถแทรกเตอร์ (รย.๑๓) 
  (๑๔) รถบดถนน (รย. ๑๔) 
  (๑๕) รถใช้งานเกษตรกรรม (รย.๑๕) 
  (๑๖) รถพ่วง (รย.๑๖) 
  (๑๗) รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รย.๑๗) 
 ๓.๔ รถที่ไม่ต้องจดทะเบียน 
  (๑) รถส าหรับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  (๒) รถของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  (๓) รถของส านักพระราชวัง (ร.ย.ล.) 
 
 



- ๓ - 

  (๔) รถที่เจ้าของแจ้งไม่ใช้รถ 
  (๕) รถที่ผู้ผลิตหรือประกอบหรือน าเข้ามาผลิต หรือประกอบเพ่ือจ าหน่าย และยังมิได้
จ าหน่ายให้แก่ผู้อ่ืน 
  (๖) รถที่น าเข้าในราชอาณาจักรชั่วคราว โดยผู้น าเข้าไม่มีภูมิล าเนาในราชอาณาจักร 
และต้องปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของผู้น าเข้า 
 ๓.๕ รถที่มีไว้เพ่ือขายหรือซ่อม (ป้ายแดง) 
  ผู้ใดมีรถยนต์ไว้เพ่ือขายหรือซ่อม ถ้าจะขับเองหรือให้ผู้อ่ืนขับต้องได้รับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียน และให้ขับได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เว้นแต่มีความจ าเป็นและได้รับอนุญาต
จากนายทะเบียน ซึ่งมีเอกสารที่นายทะเบียนออกให้ ดังนี้ 
  (๑) ใบอนุญาตให้ใช้รถ ค่าธรรมเนียม ๑,๐๐๐ บาท 
  (๒) สมุดคู่มือประจ ารถ ค่าธรรมเนียม  ๑๐๐ บาท 
  (๓) เครื่องหมายพิเศษ (ป้ายแดง) แผ่นละ  ๑๐๐ บาท 
 ๓.๖ ภาษีประจ าปีส าหรับรถ 
  สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  (๑) การค านวณภาษีประจ าปี 
    คิดตามความจุในกระบอกสูบ 
    คิดตามน้ าหนักของรถ 
    คิดเป็นรายคัน 
  (๒) รถค้างช าระภาษี 
    ค้างตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทะเบียนระงับ 
    นายทะเบียนจะไม่ด าเนินการทางทะเบียนให้ 
  (๓) ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
    เจ้าของรถ 
    ผู้มีรถไว้ในครอบครองตามกฎหมาย เช่น เช่าซื้อ เป็นต้น 
 ๓.๗ รถยกเว้นภาษี 
  กฎหมายก าหนดรถที่ได้รับยกเว้นภาษีไว้ ดังนี้ 
  (๑) รถดับเพลิง 
  (๒) รถพยาบาลที่มิใช่ส าหรับรับจ้าง 
  (๓) รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยาและราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน 
  (๔) รถบดถนนของรัฐวิสาหกิจ 
  (๕) รถแทรกเตอร์ของรัฐวิสาหกิจ 
  (๖) รถของสภากาชาดไทย 
  (๗) รถของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต ทางกงสุล องค์การระหว่างประเทศ        
ซึ่งประจ าอยู่ในประเทศไทย 
  (๘) รถใช้งานเกษตรกรรม 
  (๙) รถของส านักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย 
ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ และรถของเจ้าหน้าที่ส านักงานดังกล่าว ทั้งนี้           
ให้เป็นไปตามความตกลงนั้น 
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 ๓.๘ การใช้รถที่จดทะเบียน 
  (๑) ต้องมีและแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจ าปี 
  (๒) ห้ามมิให้เพิ่มสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น 
  (๓) ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถให้ผิดไปจากรายการที่         
จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้น 
  (๔) ห้ามมิให้ใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนไว้ 
  (๕) ต้องช าระภาษีประจ าปี หากไม่ประสงค์จะใช้รถต้องแจ้งหยุดใช้ 
 ๓.๙ ใบอนุญาตขับรถ 
  สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  (๑) ชนิดของใบอนุญาตขับรถ (สิ้นอายุตรงวันเกิด) 
    ๑) รถยนต์ รถยนต์สามล้อ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ๒ ปี 
    ๒) รถยนต์ส่วนบุคคล ๕ ปี 
    ๓) สามล้อส่วนบุคคล ๕ ปี 
    ๔) รถยนต์สาธารณะ ๓ ปี 
    ๕) สามล้อสาธารณะ ๓ ปี 
    ๖) จักรยานยนต์ส่วนบุคคล ๕ ปี 
    ๗) จักรยานยนต์สาธารณะ ๓ ปี 
    ๘) รถบดถนน ๕ ป ี
    ๙) แทรกเตอร์ ๕ ปี 
    ๑๐) ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น ๕ ปี 
    ๑๑) ใบอนุญาตระหว่างประเทศ ๑ ปี 
  (๒) คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ 
    ๑) อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี/รถยนต์รับจ้าง ๒๒ ปี/จักรยานยนต์สาธารณะ ๒๐ ปี 
บริบูรณ ์
    ๒) มีความรู้ความสามารถในการขับรถ 
    ๓) ต้องผ่านการอบรมและทดสอบ 
    ๔) ไม่มีร่างกายพิการจนเห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถ 
    ๕) ไม่มีโรคประจ าตัวจนอาจเป็นอันตรายในการขับรถ 
    ๖) ไม่วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน 
    ๗) ไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว 
  (๓) การใช้ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกแทนใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
    ๑) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทสาธารณะ (ทุกประเภท) ใช้แทนใบอนุญาตขับ
รถยนต์สาธารณะและใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลตามกฎหมายรถยนต์ได้ 
    ๒) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคลใช้แทนใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วน
บุคคลตามกฎหมายรถยนต์ได ้
  (๔) ข้อห้ามส าหรับผู้ขับรถ 
    ๑) ห้ามขับรถโดยมิได้รับใบอนุญาตขับรถ ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท (มาตรา 64) 
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    ๒) ห้ามขับรถเมื่อใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือถูกพักใช้ หรือเพิกถอนหรือถูกยึดใบอนุญาต 
ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท (มาตรา ๖๕) 
    ๓) ขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญาตขับรถและส าเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ ฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท (มาตรา ๖๕) 
    ๔) ใช้รถมีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนหรือเพ่ิมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปอาจ
ก่อให้เกิดอันตราย ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๖๐) 
    ๕) เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้
และใช้รถนั้น ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา ๑๔ ประกอบมาตรา ๖๐) 
    ๖) ใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนไว้ ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
(มาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๖๐) 
 ๓.๑๐ อ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนและผู้ตรวจการ 
   (๑) อ านาจหน้าที่ของนายทะเบียน 
       ๑) รับจดทะเบียนรถ, รับแจ้งเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญ เช่น เปลี่ยนสีรถหรือ
เครื่องยนต์ เป็นต้น 
      ๒) สลับหมายเลขทะเบียน 
      ๓) เพิกถอนการจดทะเบียน กรณีเจ้าของรถเพ่ิมสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าไป ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกาย หรือจิตใจ 
      ๔) สั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของรถน ารถไปตรวจสภาพกรณีที่เห็นว่ารถที่ใช้อยู่น่าจะ
ไม่ปลอดภัย 
    (๒) อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการ 
      ผู้ตรวจการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
      ๑) สั่งให้ผู้ขับรถหยุดรถ 
      ๒) ตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
      ๓) ว่ากล่าวตักเตือนหรือสั่งเป็นหนังสือให้ไปรายงานตัวต่อนายทะเบียน ภายใน 
๗ วัน นับแต่วันมีค าสั่ง 

___________________ 


