
พระราชบัญญัติ 
 

รถยนต (ฉบับที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๖(๑) 

______________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เปนปที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ           
ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยรถยนต 
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล    
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ       
รัฐสภาดังตอไปนี้ 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖” 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศใน       
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป(๒) 

 มาตรา ๓ ใหเปลี่ยนชื่อ พระราชบัญญัติรถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒ เปน พระราชบัญญัติรถยนต 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

                                                           
(๑) บทบัญญัติตางๆ ที่แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยพระราชบัญญัตินี้ไดนําลงพิมพในพระราชบัญญัติ

รถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ในสวนที่มีการแกไขเพิ่มเติมนั้นแลว  
(๒) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา  เลม ๑๒๐  ตอนที่ ๔๘ ก ลงวันที่  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 



 ๒

 ใหแกไขคําวา “รถยนตร” “รถจักรยานยนตร” และ “เครื่องยนตร” ในพระราชบัญญัติรถยนตร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติมเปนคําวา “รถยนต” “รถจักรยานยนต” และ “เครื่องยนต” ทุกแหง 

 มาตรา ๔ ให เพิ่ มความต อ ไปนี้ เป นมาตรา  ๑๐/๑ มาตรา  ๑๐/๒ และมาตรา  ๑๐/๓          
แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “มาตรา ๑๐/๑ ใหอธิบดีนําหมายเลขทะเบียนซึ่งเปนที่ตองการหรือเปนที่นิยมตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงออกเปดประมูลเปนการทั่วไป และใหถือวาราคาสูงสุดที่มีผูเสนอเปนอัตราคาธรรมเนียม
พิเศษสําหรับการใชหมายเลขทะเบียนนั้น 
 การเปดประมูลและการจดทะเบียนรถตามหมายเลขทะเบียนดังกลาว ใหเปนไปตาม         
หลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 เงินคาธรรมเนียมพิเศษที่ไดจากการประมูลตามมาตรานี้ ใหนําเขากองทุนตามมาตรา ๑๐/๒ 
 มาตรา ๑๐/๒  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมการขนสงทางบก เรียกวา “กองทุน     
เพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนสนับสนุน และสงเสริมดาน
ความปลอดภัยในการใชรถใชถนน และใหความชวยเหลือผูประสบภัยอันเกิดจากการใชรถใชถนน 
ประกอบดวย 
 (๑) เงินคาธรรมเนียมพิเศษที่ไดจากการประมูลตามมาตรา ๑๐/๑ 
 (๒) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพื่อสมทบกองทุน 
 (๓) ดอกผลและรายไดจากกองทุน 
 (๔) เงินและทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของกองทุน 
 ใหมีคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
คมนาคมเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทน      
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง         
และจราจร และผูทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํานวนสองคนเปนกรรมการ และอธิบดีกรมการ  
ขนสงทางบกเปนกรรมการและเลขานุการ เพื่อทําหนาที่บริหารกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค  
ของกองทุน 
 การดํารงตําแหนงและการปฏิบัติหนาที่กรรมการ การบริหารกองทุนและการใชจายเงนิกองทนุ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ใหคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนนเสนองบแสดงฐานะ           
ทางการเงินภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เพื่อให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี และประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของ     
กองทุน  โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวาการใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคและ



 ๓

ไดผลตามเปาหมายเพียงใด และเมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบรับรองงบการเงินแลว 
ใหทําบันทึกรายงานผลเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 มาตรา ๑๐/๓ ใหนายทะเบียนมีอํานาจอนุญาตใหเจาของรถนําหมายเลขทะเบียนที่ออกให
สําหรับรถคันหนึ่งมาใชกับรถอีกคันหนึ่ง หรือนําหมายเลขทะเบียนที่ยังไมเคยออกใหสําหรับรถคันใด
มาใชกับรถที่จดทะเบียนแลวได  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด” 

 มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใช 
ความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา ๓๒ เจาของรถมีหนาที่เสียภาษีประจําป 
 ภาษีประจําปใหเสียลวงหนาคราวละหนึ่งป ถามิไดเสียภาษีภายในเวลาที่กําหนดใหเจาของรถ 
นั้นชําระเงินเพิ่มอีกรอยละหนึ่งตอเดือนหรือเศษของเดือนของจํานวนภาษีที่ตองชําระ 
 เงินเพิ่มตามมาตรานี้ใหถือเปนเงินภาษี 
 รถที่ไดเสียภาษีประจําปสําหรับปใด ถาเปลี่ยนเจาของรถ เจาของใหมไมตองเสียภาษีประจําป
ในปนั้นอีก” 

 มาตรา ๖ ให เพิ่ มความตอไปนี้ เป นมาตรา  ๓๕/๑ มาตรา  ๓๕/๒ และมาตรา  ๓๕/๓         
แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “มาตรา ๓๕/๑  ในระหวางที่เจาของรถคางชําระภาษีประจําป ใหนายทะเบียนมีอํานาจ         
ที่จะไมรับดําเนินการทางทะเบียนจนกวาเจาของรถจะเสียภาษีที่คางชําระใหครบถวนกอน หรือไดมี
การดําเนินการตามมาตรา ๓๕/๒ วรรคสอง แลว 
 มาตรา ๓๕/๒  รถที่คางชําระภาษีประจําปไมถึงสามป หากเจาของรถประสงคจะขอเสียภาษี
ประจําปเพื่อใชรถในปนั้น  ใหนายทะเบียนรับชําระภาษีนั้นได 
 สําหรับภาษีที่คางชําระ ใหนายทะเบียนกําหนดจํานวนเงิน และระยะเวลาในการชําระตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 ในกรณีที่เจาของรถผิดนัดไมเสียภาษีที่คางชําระตามวรรคสองใหครบถวน นายทะเบียน       
มีอํานาจไมรับดําเนินการทางทะเบียน จนกวาเจาของรถจะเสียภาษีที่คางชําระใหครบถวน 
 มาตรา ๓๕/๓ รถที่คางชําระภาษีประจําปติดตอกันครบสามป ใหการจดทะเบียนรถเปนอัน 
ระงับไป ในการนี้ใหนายทะเบียนประกาศหมายเลขทะเบียนพรอมทั้งจํานวนภาษีที่คางชําระไว          
ณ ที่ทําการนายทะเบียนและในสถานที่ที่อธิบดีประกาศกําหนด และแจงใหเจาของรถทราบ และให
บุคคลดังกลาวสงคืนแผนปายทะเบียนรถตอนายทะเบียนและนําใบคูมือจดทะเบียนรถมาแสดง       
ตอนายทะเบียนเพื่อบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียนรถภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดแจงและปด
ประกาศดังกลาว 



 ๔

 ในกรณีที่เจาของรถมิไดดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนหรือผูตรวจการหรือผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมายมีอํานาจยึดแผนปายทะเบียนรถได 
 ใหภาระภาษีประจําปหลังจากปที่สามเปนอันระงับไป แตเจาของรถยังคงตองเสียภาษีที่คาง
ชําระใหครบถวน และใหนํามาตรา ๓๕/๑ และมาตรา ๓๕/๒ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับ     
โดยอนุโลม” 

 มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา ๔๔ ใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓(๑) มีอายุหนึ่งปนับแตวันออกใบอนุญาตขับรถ 
 ใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓(๒) (๓) (๖) (๗) (๘) และ (๙) มีอายุหาปนับแตวันออก      
ใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓(๔) และ (๕) มีอายุสามปนับแตวันออกใบอนุญาต
ขับรถ และอาจขอตออายุใบอนุญาตขับรถไดอีกคราวละหาปหรือสามป แลวแตกรณี โดยผูขอตออายุ
ใบอนุญาตตองผานการทดสอบสมรรถภาพของรางกายตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
 ในกรณีที่วันครบกําหนดอายุใบอนุญาตตามวรรคสองไมตรงกับวันครบรอบวันเกิดของผูไดรับ
ใบอนุญาตขับรถ ใหขยายอายุใบอนุญาตตอไปจนถึงวันครบรอบวันเกิดของผูไดรับใบอนุญาตขับรถ 
ในปนั้นหรือในปถัดไป แลวแตกรณี โดยใหถือวาวันดังกลาวเปนวันที่ใบอนุญาตขับรถครบกําหนดอายุ 
 ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตขับรถเกิดในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ และในปที่ใบอนุญาตขับรถครบ
กําหนดอายุตามวรรคสองนั้นไมมีวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ใหถือเอาวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ เปนวันครบรอบ
วันเกิด 
 การขอตออายุใบอนุญาตขับรถ และการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

 มาตรา ๘ ใหยกเลิกมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา ๔๙  ผูขอใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓(๔) หรือ (๕) ตอง 
 (๑) ไดรับใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓(๑) มาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 
 (๒) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๖ เวนแตตองมีอายุไมต่ํากวา       
ยี่สิบสองปบริบูรณ 
 (๓) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๗(๓) 
 (๔) มีสัญชาติไทย 



 ๕

 (๕) รูจักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร 
 (๖) ไมเปนผูมีโรคติดตอนารังเกียจตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (๗) ไมเปนผูติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดใหโทษ 
 (๘) ไมเคยเปนผูไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดตามพระราช
บัญญัตินี้ หรือความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตราย
ตอประชาชน ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดตอชีวิต ความผิดตอรางกาย 
ความผิดตอเสรีภาพ ความผิดฐานลักทรัพยและวิ่งราวทรัพย ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย       
ชิงทรัพยและปลนทรัพย ความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานรับของโจร และความผิดฐานทําให       
เสียทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ ตามกฎหมายวาดวย
ยาเสพติดใหโทษ หรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษมาแลวไมนอยกวาสามป” 

 มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ และ    
ใหใชความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา ๖๑ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๓๕/๓ วรรคหนึ่ง หรือ     
ไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท ” 

 มาตรา ๑๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๓/๑) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ      
รถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “(๓/๑) การขอใชหมายเลขทะเบียนรถ 
   (ก) การขอใชหมายเลขทะเบียนที่ออกให 
    สําหรับรถคันหนึ่งมาใชกับรถอีกคันหนึ่ง  คร้ังละ ๑,๐๐๐ บาท 
   (ข) การขอใชหมายเลขทะเบียนซึ่งยังไมเคย 
    ออกใหสําหรับรถคันใดมาใชกับรถที่จดทะเบียนแลว  คร้ังละ ๑,๐๐๐ บาท 
   (ค) การขอใชหมายเลขทะเบียนที่ 
    ตองเสียคาธรรมเนียมพิเศษที่ไดจากการประมูล  
    ตามมาตรา ๑๐/๑ กับกรณีตาม (ก) หรือ (ข) คร้ังละ ๓,๐๐๐ บาท ” 

 มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความใน  (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) (๒๑) และ (๒๒) 
ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
 “(๑๔) ใบอนุญาตขับรถช่ัวคราว  ตามมาตรา ๔๓(๑)  ฉบับละ   ๕๐๐ บาท 
 (๑๕) ใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคล  ฉบับละ    ๑,๐๐๐  บาท 
 (๑๖) ใบอนุญาตขับรถยนตสามลอสวนบุคคล  ฉบับละ   ๕๐๐ บาท 



 ๖

 (๑๗) ใบอนุญาตขับรถยนตสาธารณะ  ฉบับละ  ๑,๐๐๐  บาท 
 (๑๘) ใบอนุญาตขับรถสามลอสาธารณะ  ฉบับละ   ๕๐๐  บาท 
 (๑๙) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต  ฉบับละ   ๕๐๐  บาท 
 (๒๐) ใบอนุญาตขับรถบดถนน   ฉบับละ   ๕๐๐  บาท 
 (๒๑)  ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร  ฉบับละ   ๕๐๐  บาท 
 (๒๒)  ใบอนุญาตขับรถตามมาตรา ๔๓(๙)  ฉบับละ   ๕๐๐  บาท ” 

 มาตรา ๑๓ ใหยกเลิก  (๒๓) (๒๔) (๒๕) (๒๖) และ  (๒๗) ของอัตราคาธรรมเนียมทาย     
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 มาตรา ๑๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๓๖) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ      
รถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “(๓๖) การตออายุใบอนุญาตขับรถ คร้ังละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตขับรถ     
แตละฉบับ”  

 มาตรา ๑๕ รถที่คางชําระภาษีประจําปอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการ   
ดังนี้ 
 (๑) ใหนายทะเบียนประกาศหมายเลขทะเบียนพรอมทั้งจํานวนภาษีคางชําระไว ณ ที่ทําการ
นายทะเบียนและในสถานที่ที่อธิบดีประกาศกําหนดภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 
 (๒) ใหเจาของรถทําความตกลงกับนายทะเบียนในการชําระภาษีคางชําระภายในหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนไดมีประกาศตาม (๑)  โดยใหไดรับยกเวนเงินเพิ่ม หากมีภาษีคาง
ชําระเกินกวาสามป ใหคิดภาษีคางชําระเพียงสามป และใหผอนชําระเปนงวดได ตามระเบียบที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 
 (๓) เจาของรถที่มิไดดําเนินการตาม (๒) ตองเสียภาษีคางชําระทั้งหมดพรอมทั้งเงินเพิ่ม     
ในอัตรารอยละยี่สิบตอปของจํานวนภาษีที่คางชําระ 
 (๔) เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตาม (๒) รถที่คางชําระภาษีประจําปตั้งแตสามปข้ึนไป หรือรถ 
ที่คางชําระภาษีประจําปไมถึงสามป แตตอมาภายหลังคางชําระภาษีติดตอกันครบสามป ใหถือวา
ทะเบียนรถเปนอันระงับไป และใหเจาของรถมีหนาที่สงคืนแผนปายทะเบียนรถตอนายทะเบียนและ 
นําใบคูมือจดทะเบียนรถมาแสดงตอนายทะเบียนเพื่อบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียนรถภายใน
สามสิบวันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาตาม (๒) หรือนับแตวันคางชําระภาษีติดตอกันครบสามป 
แลวแตกรณี 
 



 ๗

 ใหนํามาตรา ๓๕/๑ มาตรา ๓๕/๒ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๓๕/๓ วรรคสอง    
แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
 เจาของรถผูใดไมสงคืนแผนปายทะเบียนรถและนําใบคูมือจดทะเบียนรถมาแสดงตอ        
นายทะเบียนตามความใน (๔) ใหนําโทษตามมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒   
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับ 

 มาตรา ๑๖ ใบ อนุญ าตขั บ รถตามม าต รา  ๔๓(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ            
(๙)  แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ไดออกใหกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชได   
ตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ สวนการตออายุใบอนุญาตขับรถดังกลาว ใหเปนไปตามมาตรา ๔๔           
แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
 การขอใบแทนใบอนุญาตขับรถตามวรรคหนึ่ง  ใหคิดคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตครึ่งหนึ่ง
ของคาธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม 

 มาตรา ๑๗ ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตขับรถตลอดชีพอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใช
ใบอนุญาตขับรถนั้นไดตอไป 
 การขอใบแทนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ ใหนํามาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติรถยนต      
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม และใหคิดคาธรรมเนียมฉบับละหนึ่งรอยบาท 

 มาตรา ๑๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
         นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันการจดทะเบียนรถเพื่อใหไดหมายเลขทะเบียน      
ซ่ึงเปนที่นิยมยังไมมีหลักเกณฑที่เหมาะสม รวมทั้งยังมีการละเลยหรือหลีกเลี่ยงการชําระภาษีประจําป ทําใหมีภาษีประจําปคางชําระ
เพิ่มขึ้นทุกป สมควรกําหนดใหมีการประมูลหมายเลขทะเบียนซ่ึงเปนที่นิยม อันจะเปนการแกไขปญหาการเลือกปฏิบัติ และชวยเพิ่ม    
รายไดใหแกรัฐอีกทางหนึ่ง ตลอดจนปรับปรุงมาตรการในการจัดเก็บภาษีประจําปที่คางชําระใหไดผลอยางจริงจัง และปรับปรุงอายุ     
ใบอนุญาตขับรถใหเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิขอรับใบอนุญาตขับรถยนตสาธารณะ   
จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ 


