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ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง  กําหนดคุณลักษณะและระบบการทํางานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ   

สําหรับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้มีประกาศกําหนดคุณลักษณะและระบบการทํางานของเครื่องบันทึก
ข้อมูลการเดินทางของรถสําหรับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๕  ไว้แล้ว  นั้น   

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อกําหนดเก่ียวกับระบบการทํางานเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
ของรถ  เงื่อนไขในการรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ  และการรายงานข้อมูลการใช้งานของรถ
เสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๕  (๑)  (ต)  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๙  
(พ.ศ.  ๒๕๒๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖๐  (พ.ศ.  ๒๕๕๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  อธิบดกีรมการขนส่งทางบกออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๔  ของประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  กําหนดคุณลักษณะ
และระบบการทํางานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถสําหรับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๔  เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถต้องมีระบบการทํางาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องทํางานตลอดเวลาที่เครื่องยนต์ทํางานหรือรถเคล่ือนที่ 
(๒) สามารถทํางานให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

และสามารถจัดส่งข้อมูลดังต่อไปนี้  ในลักษณะที่เป็นปัจจุบัน  (Real  time)  ผ่านทางโครงข่ายโทรคมนาคม  
หรือระบบสารสนเทศให้กรมการขนส่งทางบกตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

 (ก) ข้อมูลเก่ียวกับเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ  ได้แก่  หมายเลขการรับรอง
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ   (Vendor  Identifier)  และหมายเลขเครื่องบันทึกข้อมูล 
การเดินทางของรถ  (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 ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  ของประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  กําหนดคุณลักษณะ
และระบบการทํางานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถสําหรับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๖  การขอรับการตรวจสอบและรับรองคุณลักษณะและระบบการทํางานของเครื่องบันทึก
ข้อมูลการเดินทางของรถ  ให้ผู้ให้บริการระบบติดตามรถยื่นคําขอ  ณ  สํานักวิศวกรรมยานยนต์   
กรมการขนส่งทางบก  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน  กรณีเป็นคนต่างด้าวให้ยื่นภาพถ่ายใบสําคัญประจําตัว  
คนต่างด้าวพร้อมด้วยใบสําคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

(๒) กรณีเป็นนิติบุคคลให้ยื่นภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  พร้อมด้วย
ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม  กรณีผู้มีอํานาจลงนามเป็นคนต่างด้าวให้ยื่นภาพถ่าย
ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวพร้อมด้วยใบสําคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

(๓) หนังสือมอบอํานาจพร้อมด้วยภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ   
กรณีมีการมอบอํานาจให้กระทําการแทน 

(๔) ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
(๕) ภาพถ่ายใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ 
(๖) ชนิด  แบบ  และเอกสารแสดงข้อกําหนดทางเทคนิค  (Technical  Specification)  ของ

เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ  อุปกรณ์บ่งชี้ผู้ขับรถ  พร้อมด้วยเอกสารรับรองอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(๗) คู่มือการใช้งานเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ  พร้อมอุปกรณ์บ่งชี้ผู้ขับรถ” 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  ของประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  กําหนดคุณลักษณะ

และระบบการทํางานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถสําหรับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๗  เม่ือตรวจสอบแล้วปรากฏว่า  เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถมีคุณลักษณะเป็นไป
ตามที่กําหนดและผู้ให้บริการระบบติดตามรถดําเนินการเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถ
ด้วยระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก  (Global  Positioning  System:  GPS)  ของกรมการขนส่งทางบก
เรียบร้อยแล้ว  กรมการขนส่งทางบกจะออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ให้บริการระบบติดตามรถ” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๙  ของประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  กําหนดคุณลักษณะ
และระบบการทํางานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถสําหรับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๙  เม่ือผู้ให้บริการระบบติดตามรถติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถให้แก่
ผู้ประกอบการขนส่งรายใดแล้ว  ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ติดเครื่องหมายการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกไว้ที่เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ  
หรือบริเวณใกล้เคียงกับเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ  หรือภายในห้องผู้ขับรถ  ในตําแหน่งที่เห็น
ได้ชัดเจน  โดยเครื่องหมายดังกล่าวต้องชัดเจน  ไม่ลบเลือน 

(๒) ออกหนังสือรับรองการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถตามแบบที่กําหนดไว้ 
ท้ายประกาศนี้  ให้กับผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถนําไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสภาพรถ
และดําเนินการทางทะเบียน 

(๓) ส่งข้อมูลการติดตั้ง  เปล่ียน  ถอด  หรือยกเลิกการใช้  เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
ให้แก่กรมการขนส่งทางบก   

(๔) ส่งข้อมูลตามข้อ  ๔  (๒)  ให้แก่กรมการขนส่งทางบกในลักษณะที่เป็นปัจจุบัน  (Real  Time) 
(๕) จัดเก็บข้อมูลการใช้งานของรถที่ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางไว้ไม่น้อยกว่า  ๖  เดือน  

และต้องจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรมการขนส่งทางบกเม่ือมีการร้องขอหรือเม่ือต้องการตรวจสอบ 
การส่งข้อมูลตาม  (๓)  และ  (๔)  ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกแบบเครื่องหมายการรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ  ตามที่
กําหนดไว้ท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  กําหนดคุณลักษณะและระบบการทํางานของ 
บันทึกข้อมูลการเดินทางของรถสําหรับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้แบบเครื่องหมาย
การรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ ๖ ผู้ให้บริการระบบติดตามรถต้องแก้ไขปรับปรุงเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ 
ที่ได้รับการรับรองไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้มีระบบการทํางานและสามารถรายงานข้อมูล 
การใช้งานของรถให้เป็นไปตามประกาศนี้ภายในวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
อัฌษไธค์  รัตนดิลก  ณ  ภูเก็ต 
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 



การส่งข้อมลูตามประกาศข้อ ๙ (๓) และ (๔) 
____________ 

 ๑. รายงานการติดต้ัง เปลี่ยน ถอด หรือยกเลิกการใช้ เคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ 
 ผู้ให้บริการระบบติดตามรถต้องสง่ข้อมลูการติดต้ัง การเปลี่ยน การถอดหรือการยกเลกิการใช้
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถให้กรมการขนส่งทางบกใน ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบรายงานประจําเดือน 
และรูปแบบข้อมูลสะสม (Master File)  
  (๑.๑) รปูแบบรายงานประจําเดือน เป็นการส่งข้อมูลที่ผู้ให้บริการระบบติดตามรถได้ทําการ
ติดต้ัง เปลี่ยน ถอดหรือยกเลิกการใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถในแต่ละเดือน 
  (ก) กําหนดส่งรายงานทกุวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เ 
  (ข) วิธีการส่งรายงาน ให้ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel เวอร์ช่ัน ๑๙๙๗ ข้ึนไป หรือตามโปรแกรมที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด  
  (ค) รายละเอียดข้อมูลที่ต้องรายงาน ประกอบด้วย  

 (ค.๑) ช่ือผู้ประกอบการขนสง่หรือเจ้าของรถ 
 (ค.๒) หมายเลขทะเบียนรถ  
 (ค.๓) ชนิดรถ 
 (ค.๔) หมายเลขคัสซี 
 (ค.๕) ลักษณะรถและประเภทของวัตถุอันตราย 
 (ค.๖) ชนิดและแบบของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ 

 (ค.๗) หมายเลขการรับรองเครื่องบนัทึกข้อมลูการเดินทางของรถ (Vendor dentifier) 
 (ค.๘) หมายเลขเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS Unit Identifier)  

 (ค.๙) วันที่ติดต้ัง เปลี่ยน ถอด หรือยกเลิกการใช้ เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง                       
  ของรถ 
  (๑.๒) รูปแบบข้อมูลสะสม (Master File) เป็นการส่งข้อมูลการติดต้ัง เปลี่ยน ถอด หรือ
ยกเลิกการใช้ เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถทั้งหมดที่อยู่ในความดูแลของผู้ให้บริการระบบติดตามรถ 
  (ก) กําหนดส่งข้อมูลทุกวันจันทร์ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.  
  (ข) วิธีการส่งรายงาน ใหส้่งข้อมลูในรปูแบบไฟล์ comma-separated-values (.csv)        
ผ่านระบบ FTP หรอืตามรูปแบบทีก่รมการขนส่งทางบกกําหนด  
  (ค) รายละเอียดข้อมูลที่ต้องรายงาน ประกอบด้วย  

 (ค.๑) หมายเลขการรบัรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (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) โดยจะต้อง
มีรายละเอียดของข้อมูลดังน้ี 

(๒.๑) ข้อมูลเกี่ยวกบัเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ 
(ก) หมายเลขการรับรองเครื่องบันทกึข้อมลูการเดินทางของรถ (Vendor Identifier) 
(ข) หมายเลขเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS Unit Identifier) 

  (๒.๒) ข้อมูลการใช้งานของรถ 
(ก) วันและเวลาของข้อมูลจากเครือ่งบันทกึข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS Date/Time) 
(ข) วันและเวลาของข้อมูลที่ผู้ให้บริการระบบติดตามรถได้รบั (Date/Time-stamp  

     location received) 
(ค) ความเร็วของรถเปน็หน่วยกิโลเมตร (Speed) 
(ง) ตําแหน่งพิกัดบนโลก (Latitude and Longitude units) 
(จ) สถานะของเครื่องยนต์ (Engine status) 
(ฉ) สถานะของสัญญาณ (GPS Fix Status) 
(ช) สถานะของข้อมลู (Data Status) 
(ซ) ลําดับของข้อมลู (Record Sequence Number) 

(๒.๓) ข้อมูลผู้ขับรถ 
- ข้อมูลใบอนุญาตผู้ขับรถ (Driver License Information) ประกอบด้วย ประเภท 

ใบอนุญาตขับรถ หมายเลขใบอนุญาตขับรถและจงัหวัดทีอ่อกใบอนุญาต 
(๒.๔) ข้อมูลการปลดหรอืถอดเครือ่งบันทึกข้อมลูการเดินทางของรถ 

 - สถานะการปลดหรือถอดเครื่องบันทึกข้อมลูการเดินทางของรถ (External Power  
Status) 
 
 

____________________ 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
แบบเคร่ืองหมายการรับรองเคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ 

 
 

 

ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก เลขที่         XXX/YYYY              . 
ชนิด                          แบบ                                                         . 
หมายเลขเครื่อง                                                                          . 
เลขทะเบียนรถ/หมายเลขคัสซี                                                          . 
ผู้ให้บริการระบบติดตามรถ                                                              .  
วันที่ติดต้ัง                                                                                  . 

เคร่ืองหมายการค้า 
ของผู้ให้บริการ 
ระบบติดตามรถ 

(ถ้ามี) 
 

หมายเหตุ 
 XXX/YYYY หมายถึง หมายเลขการรับรองเครือ่งบันทึกข้อมลูการเดินทางของรถ 

ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก  
 ชนิด หมายถึง ชนิดของเครื่องบันทกึข้อมูลการเดินทางของรถที่ได้รับการ

รับรองจากกรมการขนสง่ทางบก 
 หมายเลขเครื่อง หมายถึง หมายเลขของเครื่องบันทกึข้อมลูการเดินทางของรถ  

(GPS Box Identification Number) 
 เลขทะเบียนรถ/หมายเลขคัสซ ี หมายถึง หมายเลขทะเบียนรถหรือหมายเลขคัสซีของรถที่ติดต้ัง

เครื่องบันทกึข้อมูลการเดินทางของรถ กรณีที่รถมิได้ 
จดทะเบียน ใหร้ะบเุป็นหมายเลขคัสซีของรถ 

 ผู้ให้บริการระบบติดตามรถ หมายถึง ผู้ที่ได้รบัการรับรองเครือ่งบันทึกข้อมลูการเดินทางของรถ 
 วันที่ติดต้ัง หมายถึง วันที่ได้ดําเนินการติดต้ังเครื่องบันทกึข้อมูลการเดินทาง  

ของรถจนแล้วเสรจ็และใช้งานได้โดยสมบรูณ์ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
แบบหนังสือรับรองการติดต้ังเคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ 

 
 

หนังสือรับรองการติดต้ังเคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ 

เลขทีห่นังสือ                   .   

    (ช่ือผู้ให้บริการระบบติดตามรถ)          
ที่อยู่/ที่ต้ังเลขที ่  หมูที ่  ตรอก/ซอย  ถนน     
ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   จังหวัด     
รหสัไปรษณีย์   โทรศัพท ์   โทรสาร     
ได้ติดต้ังเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถรายละเอียดดังน้ี 

การรับรองจากกรมการขนส่งทางบก เลขท่ี      
ชนิด    แบบ       
หมายเลขเคร่ือง          
เคร่ืองอ่านบัตรแถบแม่เหล็ก ชนิด   แบบ     
วันท่ีติดต้ัง          
ชื่อผู้ประกอบการขนส่ง/เจ้าของรถ       
เลขทะเบียนรถ/หมายเลขคัสซ ี        

 หมายเหตุ            

ขอรับรองว่า  เครื่ องบันทึกข้อมูลการ เดินทางของรถดังกล่าวข้างต้น มี คุณลักษณะและ                
ระบบการทํางานตามที่ได้รับรองจากกรมการขนส่งทางบก 

กรณีเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถมีคุณลักษณะหรือระบบการทํางานไม่เป็นไปตามที่
กรมการขนส่งทางบกได้ให้การรับรอง หรือมีการรายงานข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่สามารถรายงาน
ข้อมูลได้ตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด (ช่ือผู้ให้บริการระบบติดตามรถ) ยินยอมรับผิดชอบต่อความ
เสียหายทั้งหมดที่เกิดข้ึนต่อเจ้าของรถหรือผู้ประกอบการขนส่งที่ได้ซื้อหรือใช้บริการเครื่องบันทึกข้อมูลการ
เดินทางของรถดังกล่าวทุกประการ 

 

 ออกให้ ณ วันที่        
    ลงช่ือ  (บุคคลผู้มีอํานาจลงนาม/หรือได้รับมอบอํานาจ)  

         
   

หมายเหตุ:  
 ๑. ชนิดและแบบของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถและเครื่องอ่านบัตรชนิดแถบ
แม่เหล็ก ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก  
 ๒. กรณีที่เป็นการติดต้ังเครื่องใหม่ทดแทนของเดิม ให้ระบุรายละเอียดของเครื่องบันทึกข้อมูล
การเดินทางของรถเครือ่งเดิมในช่องหมายเหตุ เช่น ผู้ใหบ้ริการเดิม ชนิดและแบบเดิม หมายเลขเครื่องเดิม  
 


