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ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง กําหนดลักษณะ ขนาด สีของแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถ
และการแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศ เรื่อง กําหนดลักษณะ ขนาด สีข องแผ่น ป้าย
เลขทะเบี ย นสํ า หรั บ รถ และการแสดงแผ่ น ป้ า ยและเครื่ อ งหมายแสดงการเสี ย ภาษี ลงวั น ที่
๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ ไว้แล้ว นั้น
โดยที่ปัจจุบันเลขรหัสแสดงประเภทรถประเภทการขนส่งไม่ประจําทางด้วยรถบรรทุกที่กําหนดไว้
ตามประกาศดังกล่าวได้ใช้สําหรับจดทะเบียนรถใกล้จะหมดลง จําเป็น ที่จะต้องกําหนดเลขรหัสเพื่อใช้
สําหรับจดทะเบีย นรถที่ใช้ในการขนส่งไม่ประจําทางด้ว ยรถบรรทุก เพิ่มเติม อาศัย อํานาจตามความ
ในมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และอนุวัตรการความตกลงว่าด้วย
การขนส่ ง ข้า มพรมแดนในอนุ ภู มิภ าคลุ่ ม แม่น้ํ า โขง (Greater Mekong Subregion Cross-Border
Transport Agreement) อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ กประกาศกรมการขนส่ ง ทางบก เรื่อ ง กํ า หนดลั ก ษณะ ขนาด สี ข อง
แผ่น ป้ายเลขทะเบีย นสําหรับรถ และการแสดงแผ่น ป้ายและเครื่องหมายแสดงการเสีย ภาษี ลงวัน ที่
๑๓ กันยายน ๒๕๔๙
ข้อ ๒ แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถให้มีลักษณะ ขนาด และสี ดังนี้
(๑) แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถที่ใช้ในการขนส่งประจําทาง การขนส่งไม่ประจําทางและการขนส่ง
โดยรถขนาดเล็ก มีขนาดกว้าง ๒๒ เซนติเมตร ยาว ๔๔ เซนติเมตร มีพื้นเป็นวัสดุสะท้อนแสงสีเหลือง
รายการบนแผ่นป้ายแบ่งออกเป็นสามบรรทัด บรรทัดแรกเป็นตัวอักษรคําว่า THAILAND และเลขรหัส
จังหวัด บรรทัดที่สองเป็นตัวเลขรหัสแสดงประเภทรถกับหมายเลขทะเบียนรถ ระหว่างตัวเลขรหัสแสดง
ประเภทรถ กับหมายเลขทะเบียนรถมีขีดตามทางยาวคั่นกลาง บรรทัดที่สามเป็นชื่อจังหวัด ตัวอักษร
ชื่อจังหวัดเป็นภาษาไทย และมีเครื่องหมายเป็นตัว อักษร ขส อยู่ภายในวงกลมที่มุมล่างด้านซ้ายของ
แผ่นป้าย
ตัวอักษร THAILAND รหัสจังหวัด ตัวเลขรหัสแสดงประเภทรถ ขีดระหว่างตัวเลขรหัสแสดง
ประเภทรถกับหมายเลขทะเบียนรถ หมายเลขทะเบียนรถ เครื่องหมายเป็นตัวอักษร ขส อยู่ภายในวงกลม
ตัวอักษรชื่อจังหวัด และขอบแผ่นป้าย อัดเป็นรอยดุนนูนสีดํา และรายการต่าง ๆ บนแผ่นป้ายมีขนาด
ดังนี้
(ก) ตัวอักษร THAILAND มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๒.๔ เซนติเมตร
(ข) รหัสจังหวัด มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๒.๔ เซนติเมตร
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(ค) รหัสประเภทรถ และหมายเลขทะเบียนรถ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร
กว้างไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร
(ง) ขีดระหว่างตัวเลขรหัสแสดงประเภทรถกับหมายเลขทะเบียนรถ มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
๑.๕ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๕ เซนติเมตร
(จ) ชื่อจังหวัดมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๒.๕ เซนติเมตร
(๒) แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถที่ใช้ในการขนส่งส่วนบุคคล มีลักษณะและขนาดเป็นไปตาม (๑)
แต่มีพื้นเป็นวัสดุสะท้อนแสงสีขาว
(๓) เลขรหั ส แสดงประเภทรถ หมายเลขทะเบีย นรถ และเลขรหั สจั ง หวั ด ใช้ เ ลขอารบิ ค
โดยหมายเลขทะเบีย นรถใช้เ ลข ๔ หลัก ตั้ง แต่ลํา ดับ หมายเลข ๐๐๐๑ ถึง หมายเลข ๙๙๙๙
แล้วเริ่มต้นโดยใช้เลขรหัสแสดงประเภทรถเดิมลําดับถัดไป
เลขรหัสแสดงประเภทรถแบ่งตามประเภทการขนส่งดังนี้
(ก) รถโดยสารประจําทาง
ใช้หมายเลขตั้งแต่ ๑๐ ถึง ๑๙
(ข) รถขนาดเล็ก
ใช้หมายเลขตั้งแต่ ๒๐ ถึง ๒๙
(ค) รถโดยสารไม่ประจําทาง
ใช้หมายเลขตั้งแต่ ๓๐ ถึง ๓๙
(ง) รถโดยสารส่วนบุคคล
ใช้หมายเลขตั้งแต่ ๔๐ ถึง ๔๙
(จ) รถบรรทุกไม่ประจําทาง
ใช้หมายเลขตั้งแต่ ๖๐ ถึง ๖๙ และ ๗๐ ถึง ๗๙
(ฉ) รถบรรทุกส่วนบุคคล
ใช้หมายเลขตั้งแต่ ๕๐ ถึง ๕๙ และ ๘๐ ถึง ๙๙
ข้อ ๓ การติดแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีให้เป็น ดังนี้
(๑) แผ่น ป้ายเลขทะเบีย นรถ ให้ติด ตรึงไว้ในที่ที่เห็น ได้ง่าย ที่ด้า นหน้ารถหนึ่ง แผ่นและที่
ด้านท้ายรถหนึ่งแผ่น
(๒) เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ให้ติดที่ด้านในของกระจกกันลมด้านหน้า โดยหันข้อความ
ด้านหน้าของเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีออกด้านนอกรถ
ข้อ ๔ บรรดาแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แผ่นป้ายเลข
ทะเบียนสําหรับรถ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ยังคงเหลืออยู่ก่อน
ประกาศนี้ ใช้บงั คับ ให้ใช้เป็นแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถต่อไปได้จนกว่าจะหมดลง และให้ยังคงใช้ได้ต่อไป
เว้นแต่เจ้าของรถมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนหรือมาแจ้งดําเนินการทางทะเบียนต่อนายทะเบียนเกี่ยวกับ
การโอนหรื อ ขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงเครื่ อ งอุ ป กรณ์ ห รื อ ส่ ว นควบของรถในสาระสํ า คั ญ
ให้นายทะเบียนเปลี่ยนแผ่นป้ายเลขทะเบียนรถให้เป็นไปตามประกาศนี้โดยให้เจ้าของรถเสียค่าธรรมเนียม
แผ่นป้ายเลขทะเบียนรถตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เทียนโชติ จงพีร์เพียร
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

