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ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง กําหนดคุณลักษณะและระบบการทํางานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง
พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตั้ ง และใช้ เ ครื่ อ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การเดิ น ทางของรถเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม กํากับ ดูแลผู้ขับรถให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
สมควรกําหนดคุณลักษณะและระบบการทํางานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑ (๑) (ต) และข้อ ๑๕ (๑) (ต) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๐
(พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ออกประกาศกําหนดคุณลักษณะและระบบการทํางานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้
ในการขนส่งไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ” หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับบันทึกและส่งข้อมูล
การใช้งานของรถด้วยระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก (Global Positioning System : GPS)
“ผู้ให้บริการระบบติดตามรถ” หมายถึง ผู้จําหน่ายเครื่องบันทึกข้อ มูลการเดินทางของรถ
หรือผู้ให้บริการข้อมูลในการติดตาม ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องบันทึกข้อมูล
การเดินทางของรถผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม และให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบการขนส่งที่ดําเนินการ
ในลักษณะดังกล่าวสําหรับรถของตนเองด้วย
ข้อ ๒ เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถต้องสามารถทํางานผ่านโครงข่ายคมนาคม
และต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีระบบบันทึกและส่งข้อมูลการใช้งานของรถ ซึ่งต้องสามารถบันทึกและส่งข้อมูลได้อย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ตํ า แหน่ ง ของรถในรู ป แบบของระบบพิ กั ด บนพื้ น โลกและสถานที่ โดยมี ค วาม
คลาดเคลื่อนของตําแหน่งพิกัดในแนวราบไม่เกิน ๒๐ เมตร
(ข) ความเร็ ว ของรถเป็ น หน่ ว ยกิ โ ลเมตรต่ อ ชั่ ว โมง โดยมี ค่ า ความละเอี ย ดไม่ เ กิ น
๑ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีค่าความเร็วของรถในทุก ๆ ๑ นาที
(ค) จํานวนชั่วโมงการขับรถของผู้ขับรถ โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน ๑ นาที
(ง) วันเวลาที่บันทึกข้อมูล
(จ) ชื่อและนามสกุลหรือเลขที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถที่ได้จากระบบบ่งชี้ผู้ขับรถ
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(๒) มีระบบส่งข้อมูลการใช้งานของรถในลักษณะที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) หรือไม่น้อยกว่า
๑ ครั้งใน ๕ นาที โดยเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ติดตั้งในเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
ต้ อ งได้ รั บ การตรวจสอบและรั บ รองมาตรฐานตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบกิ จ การโทรคมนาคม
และประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของ
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
(๓) มีระบบบันทึกข้อมูลการใช้งานของรถไว้ที่เครื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง
สําหรับกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้ในบางขณะ
(๔) มีระบบบ่งชี้ผู้ขับรถ โดยเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของกรมการขนส่งทางบก
ที่เป็นแบบแถบแม่เหล็ก หรือเชื่อมโยงจากข้อมูลอื่นตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด
(๕) มีระบบควบคุมให้ผู้ขับรถแสดงตนผ่านระบบบ่งชี้ผู้ขับรถระบบใดระบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) ระบบการแจ้งเตือนเป็นตัวอักษร สัญญาณเสียงหรือสัญญาณอื่น ๆ หากเครื่องยนต์
มีการทํางานหรือรถเคลื่อนที่โดยผู้ขับรถมิได้แสดงตนผ่านระบบบ่งชี้ผู้ขับรถ โดยการแจ้งเตือนต้องทํางาน
ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที หรือจนกว่าจะหยุดเครื่องยนต์ หรือมีการแสดงตนผ่านระบบบ่งชี้
ผู้ขับรถ
(ข) ระบบป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ ครื่ อ งยนต์ ทํ า งานหรื อ รถเคลื่ อ นที่ หากผู้ ขั บ รถมิ ไ ด้ แ สดงตน
ผ่านระบบบ่งชี้ผู้ขับรถ
(๖) มีระบบบันทึกและส่งข้อมูลการใช้งานของรถ กรณีผู้ขับรถมิได้แสดงตนผ่านระบบบ่งชี้ผู้ขับรถ
(๗) มีระบบแจ้งการปลดหรือถอดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
ข้อ ๓ เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถต้องมีระบบการทํางาน ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องทํางานตลอดเวลาที่เครื่องยนต์ทํางานหรือรถเคลื่อนที่
(๒) สามารถทํางานให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กําหนดไว้ตามข้อ ๒ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถจัดส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ ในลักษณะที่เป็นปัจจุบัน (Real time) ผ่านทางโครงข่ายโทรคมนาคม
หรือระบบสารสนเทศให้กรมการขนส่งทางบกตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ได้แก่ หมายเลขการรับรอง
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (Vendor Identifier) และหมายเลขเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
ของรถ (GPS Unit Identifier)
(ข) ข้อมูลการใช้งานของรถ ได้แก่ วัน เวลา ความเร็ว ตําแหน่งพิกัด สถานะของเครื่องยนต์
สถานะของสัญญาณ (GPS Fix Status) สถานะของข้อมูล (Data status) และลําดับของข้อมูล
(Record Sequence Number)
(ค) ข้อมูลผู้ขับรถ ได้แก่ ประเภทใบอนุญาตขับรถ หมายเลขใบอนุญาตขับรถและจังหวัด
ที่ออกใบอนุญาต
(ง) ข้อมูลการปลดหรือถอดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
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ข้อ ๔ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการขนส่งให้สามารถเลือกติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูล
การเดินทางของรถที่มีคุณลักษณะและระบบการทํางานเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ และเพื่อประโยชน์
ในการควบคุมกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติการเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
ที่จะติดตั้งบนรถต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากกรมการขนส่งทางบก
ข้อ ๕ การขอรับการตรวจสอบและรับรองคุณลักษณะและระบบการทํางานของเครื่องบันทึกข้อมูล
การเดินทางของรถ ให้ผู้ให้บริการระบบติดตามรถยื่นคําขอ ณ สํานักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน กรณีเป็นคนต่างด้าวให้ยื่นภาพถ่ายใบสําคัญประจําตัว
คนต่างด้าวพร้อมด้วยใบสําคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
(๒) กรณีเป็นนิติบุคคลให้ยื่นภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมด้วย
ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม กรณีผู้มีอํานาจลงนามเป็นคนต่างด้าวให้ยื่น
ภาพถ่ายใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวพร้อมด้วยใบสําคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
(๓) หนั ง สื อ มอบอํ า นาจพร้ อ มด้ ว ยภาพถ่ า ยบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของผู้ รั บ มอบอํ า นาจ
กรณีมีการมอบอํานาจให้กระทําการแทน
(๔) ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
(๕) ภาพถ่ายใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
(๖) ชนิ ด แบบและเอกสารแสดงข้ อ กํา หนดทางเทคนิ ค (Technical Specification)
ของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ อุปกรณ์บ่งชี้ผู้ขับรถ พร้อมด้วยเอกสารรับรองอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๗) คู่มือการใช้งานเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ พร้อมอุปกรณ์บ่งชี้ผู้ขับรถ
ข้อ ๖ เมื่อตรวจสอบแล้วปรากฏว่า เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถมีคุณลักษณะ
เป็นไปตามที่กําหนดและผู้ให้บริการระบบติดตามรถดําเนินการเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถ
ด้วยระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก (Global Positioning System : GPS) ของกรมการขนส่งทางบก
เรียบร้อยแล้ว กรมการขนส่งทางบกจะออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ให้บริการระบบติดตามรถ
ข้อ ๗ ผู้ให้บริการระบบติดตามรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกต้องจัดทํา
เครื่องหมายการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกเพื่อแสดงว่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถของ
ผู้ให้บริการระบบติดตามรถเป็นชนิดและแบบที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก โดยต้องมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) หมายเลขการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก
(๒) ชนิดและแบบของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
(๓) หมายเลขของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
(๔) เลขทะเบียนรถและหมายเลขคัสซีของรถคันที่ติดตั้ง
(๕) ชื่อผู้ให้บริการระบบติดตามรถ
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เครื่องหมายการรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดไว้
ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๘ เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ได้รับการรับรองตามประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง กําหนดคุณลักษณะและระบบการทํางานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถสําหรับรถที่ใช้
ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กําหนด
คุณลักษณะและระบบการทํางานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถสําหรับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กําหนดคุณลักษณะและระบบการทํางาน
ของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถสําหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๔ (รถสองชั้น)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ถือว่าได้รับการรับรองตามประกาศนี้ โดยผู้ให้บริการระบบติดตามรถต้องปฏิบัติและดําเนินการ
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ด้วย
ข้อ ๙ เมื่อผู้ให้บริการระบบติดตามรถติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถให้แก่
ผู้ประกอบการขนส่งรายใดแล้ว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ติดเครื่องหมายการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกไว้ที่เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
หรือบริเวณใกล้เคียงกับเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ หรือภายในห้องผู้ขับรถ ในตําแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
โดยเครื่องหมายดังกล่าวต้องชัดเจน ไม่ลบเลือน
(๒) ออกหนังสือรับรองการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถตามแบบที่กําหนดไว้
ท้ายประกาศนี้ ให้กับผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถนําไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสภาพรถ
และดําเนินการทางทะเบียน
(๓) ส่งข้อมูลการติดตั้ง เปลี่ยน ถอด หรือยกเลิกการใช้ เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
ให้แก่กรมการขนส่งทางบก
(๔) ส่งข้อมูลตามข้อ ๓ (๒) ให้แก่กรมการขนส่งทางบกในลักษณะที่เป็นปัจจุบัน (Real time)
(๕) จัดเก็บข้อมูลการใช้งานของรถที่ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางไว้ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
และต้องจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรมการขนส่งทางบกเมื่อมีการร้องขอหรือเมื่อต้องการตรวจสอบ
การส่งข้อมูลตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สนิท พรหมวงษ์
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

การส่งข้อมูลตามประกาศข้อ ๙ (๓) และ (๔)
______________
๑. รายงานการติดตั้ง เปลี่ยน ถอด หรือยกเลิกการใช้ เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
ผู้ให้บริการระบบติดตามรถต้องส่งข้อมูลการติดตั้ง การเปลี่ยน การถอดหรือการยกเลิกการ
ใช้ เ ครื่ อ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การเดิ น ทางของรถให้ ก รมการขนส่ ง ทางบกใน ๒ รู ป แบบ คื อ รู ป แบบรายงาน
ประจําเดือนและรูปแบบข้อมูลสะสม (Master File)
(๑.๑) รูปแบบรายงานประจําเดือน เป็นการส่งข้อมูลที่ผู้ให้บริการระบบติดตามรถได้ทําการ
ติดตั้ง เปลี่ยน ถอดหรือยกเลิกการใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถในแต่ละเดือน
(ก) กําหนดส่งรายงานทุกวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
(ข) วิธีการส่งรายงาน ให้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft
Excel เวอร์ชั่น ๑๙๙๗ ขึ้นไป หรือตามโปรแกรมที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด
(ค) รายละเอียดข้อมูลที่ต้องรายงาน ประกอบด้วย
(ค.๑) ชื่อผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ
(ค.๒) หมายเลขทะเบียนรถ
(ค.๓) ชนิดรถ
(ค.๔) หมายเลขคัสซี
(ค.๕) มาตรฐานรถหรือลักษณะรถ และประเภทการขนส่ง
(ค.๖) ชนิดและแบบของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
(ค.๗) หมายเลขการรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (Vendor Identifier)
(ค.๘) หมายเลขเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS Unit Identifier)
(ค.๙) วันที่ติดตั้ง เปลี่ยน ถอด หรือยกเลิกการใช้ เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
ของรถ
(๑.๒) รูปแบบข้อมูลสะสม (Master File) เป็นการส่งข้อมูลการติดตั้ง เปลี่ยน ถอด หรือ
ยกเลิกการใช้ เครื่องบันทึกข้อมูลการดินทางของรถทั้งหมดที่อยู่ในความดูแลของผู้ให้บริการระบบติดตามรถ
(ก) กําหนดส่งข้อมูลทุกวันจันทร์ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา
(ข) วิธีการส่งรายงาน ให้ส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์ comma-separated-values (.csv)
ผ่านระบบ FTP หรือตามรูปแบบที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด
(ค) รายละเอียดข้อมูลที่ต้องรายงาน ประกอบด้วย
(ค.๑) หมายเลขการรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (Vendor
Identifier)
(ค.๒) หมายเลขเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS Unit Identifier)
(ค.๓) หมายเลขทะเบียนรถ และรหัสจังหวัดที่รถจดทะเบียน
(ค.๔) ชนิดรถ
(ค.๕) หมายเลขคัสซี

๒
๒. รายงานข้อมูลการใช้งานของรถ
ผู้ให้บริการระบบติดตามรถต้องส่งข้อมูลการใช้งานของรถในลักษณะที่เป็นปัจจุบัน (Real
Time) หรือไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ใน ๕ นาที โดยจะต้องมีรายละเอียดของข้อมูลทุกๆ นาที หรือน้อยกว่า ให้แก่
ศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS) โดย
จะต้องมีรายละเอียดของข้อมูลดังนี้
(๒.๑) ข้อมูลเกีย่ วกับเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
(ก) หมายเลขการรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (Vendor Identifier)
(ข) หมายเลขเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS Unit Identifier)
(๒.๒) ข้อมูลการใช้งานของรถ
(ก) วันและเวลาของข้อมูลจากเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS Date/Time)
(ข) วันและเวลาของข้อมูลที่ผใู้ ห้บริการระบบติดตามรถได้รับ (Date/Time-stamp
location received)
(ค) ความเร็วของรถเป็นหน่วยกิโลเมตร (Speed)
(ง) ตําแหน่งพิกัดบนโลก (Latitude and Longitude units)
(จ) สถานะของเครื่องยนต์ (Engine status)
(ฉ) สถานะของสัญญาณ (GPS Fix Status)
(ช) สถานะของข้อมูล (Data Status)
(ซ) ลําดับของข้อมูล (Record Sequence Number)
(๒.๓) ข้อมูลผูข้ ับรถ
ข้อมูลใบอนุญาตผู้ขับรถ (Driver License Information) ประกอบด้วย ประเภท
ใบอนุญาตขับรถ หมายเลขใบอนุญาตขับรถและจังหวัดที่ออกใบอนุญาต
(๒.๔) ข้อมูลการปลดหรือถอดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
สถานะการปลดหรือถอดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (External Power
Status)
_________________

แบบเครื่องหมายการรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ

เครื่องหมายการค้า
ของผู้ให้บริการ
ระบบติดตามรถ
(ถ้ามี)

ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก เลขที่
ชนิด
แบบ
หมายเลขเครื่อง
เลขทะเบียนรถ
หมายเลขคัสซี
ผู้ให้บริการระบบติดตามรถ
วันที่ติดตั้ง

หมายเหตุ
XXXX/YYYY
ชนิด
หมายเลขเครื่อง
เลขทะเบียนรถ
หมายเลขคัสซี
ผู้ให้บริการระบบติดตามรถ
วันที่ติดตั้ง

XXXX/YYYY

.
.
.
.. .
.
.

หมายถึง หมายเลขการรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
ของรถออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก
หมายถึง ชนิดของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่
ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก
หมายถึง หมายเลขของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
(GPS Box Identification Number)
หมายถึง หมายเลขทะเบียนรถของรถที่ติดตั้งเครื่องบันทึก
ข้อมูลการดินทางของรถ กรณีที่รถมิได้จดทะเบียน
ให้ระบุเป็นหมายเลขคัสซีของรถ
หมายถึง หมายเลขคัสซีของรถที่ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูล
การเดินทางของรถ
หมายถึง ผู้ทไี่ ด้รับการรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
ของรถ
หมายถึง วันที่ได้ดําเนินการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการ
เดินทางของรถจนแล้วเสร็จและใฃ้งานได้โดยสมบูรณ์

แบบหนังสือรับรองการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ

หนังสือรับรองการติดตั้งเครือ่ งบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
เลขที่หนังสือ…………………..
(ชื่อผู้ให้บริการระบบติดตามรถ)
ที่อยู่/ที่ตั้งเลขที่....................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย...........................ถนน..........................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณย์......................................โทรศัพท์....................................โทรสาร.........................................
ได้ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถรายละเอียดดังนี้
การรับรองจากกรมการขนส่งทางบก เลขที่.............................................................................
ชนิด..................................................แบบ..................................................................................
หมายเลขเครือ่ ง.........................................................................................................................
เครือ่ งอ่านบัตรแถบแม่เหล็ก ชนิด......................................แบบ...............................................
วันที่ติดตั้ง..................................................................................................................................
ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง/เจ้าของรถ..........................................................................................
เลขทะเบียนรถ………………………………………………………………………….…………………………………
หมายเลขคัสซี...........................................................................................................................
หมายเหตุ...................................................................................................................................
ขอรับรองว่า เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถดังกล่าวข้างต้น มีคุณลักษณะและระบบ
การทํางานตามที่ได้รับรองจากกรมการขนส่งทางบก
กรณีเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถมีคุณลักษณะหรือระบบการทํางานไม่เป็นไปตามที่
กรมการขนส่งทางบกได้ให้การรับรอง หรือมีการรายงานข้อมูลไม่ตรงข้อเท็จจริงหรือไม่สามารถรายงาน
ข้อมูลได้ตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด (ชื่อผู้ให้บริการระบบติดตามรถ) ยินยอมรับผิดชอบต่อความ
เสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อเจ้าของรถหรือผู้ประกอบการขนส่งที่ได้ซื้อหรือใช้บริการเครื่องบันทึกข้อมูล
การเดินทางของรถดังกล่าวทุกประการ
ออกให้ ณ วันที่ ....................................................................................
ลงชื่อ (บุคคลผูม้ ีอํานาจลงนาม/หรือได้รับมอบอํานาจ)
หมายเหตุ:
๑. ชนิดและแบบของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถและเครื่องอ่านบัตรชนิดแถบ
แม่เหล็ก ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก
๒. กรณีที่เป็นการติดตั้งเครื่องใหม่ทดแทนของเดิม ให้ระบุรายละเอียดของเครื่องบันทึกข้อมูล
การเดินทางของรถเครื่องเดิมในช่องหมายเหตุ เช่น ผู้ให้บริการเดิม ชนิดและแบบเดิม หมายเลขเครื่องเดิม

