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บทคัดย่อ 
  

ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกก าลังก าหนดแนวทางด้านกฎหมายส าหรับยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ 
เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่ได้มีการบัญญัติกฎหมาย
เพิ่มเติมเพื่ออนุญาตและควบคุมการด าเนินการทดสอบและการใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนน
สาธารณะ บทความนี้จะน าเสนอบทบัญญัติกฎหมายที่เป็นหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้มีการทดสอบและใช้งาน
ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติของมลรัฐแคลิฟอร์เนียแห่งสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อศึกษาถึงการบัญญัติกฎหมาย และน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของประเทศไทย
ต่อไป 
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ABSTRACT 
 

 Currently, countries around the world are formulating legal guidelines for autonomous 
vehicles (AVs). The United States of America (US), Canada, the Federal Republic of Germany, and 
the Republic of Singapore have permitted AVs to operate on public roads by passing legislation to 
regulate their testing and deployment. This article aims to present legal provisions for testing and 
deployment of AVs on public roads in California, the US, Canada, the Federal Republic of 
Germany, and the Republic of Singapore in order to determine appropriate legislation that would 
suit conditions in Thailand. 
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บทน า 

ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่ารถยนต์ไร้คนขับ เป็นผลผลิตจากการผนวก
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์กับอุตสาหกรรมยานยนต์เข้าด้วยกัน ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายและ
ความปลอดภัยในการสัญจรทางถนนของมนุษย์  ปัจจุบันประเทศที่เป็นแหล่งผลิตรถยนต์ชั้นน า รวมถึงผู้น าด้าน
เทคโนโลยีต่าง ๆ ประสงค์จะน ายานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติของตนออกด าเนินการทดสอบและใช้งานบนถนน
สาธารณะเพิ่มมากขึ้น ประเทศเหล่านั้นจึงได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออนุญาตให้มีการทดสอบและการใช้งาน
ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแลการด าเนินการเกี่ยวกับยานพาหนะ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะด้วย กรณีของประเทศไทย แม้จะยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดประสงค์จะน ายานพาหนะ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติมาทดสอบหรือใช้งานบนถนนสาธารณะ แต่เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในด้าน
การผลิตรถยนต์ โดยมียอดส่งออกของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยานยนต์ในปี พ.ศ. 2561 สูงถึง 950 ,000 ล้านบาท ซึ่ง
มากกว่าปี พ.ศ. 2560 ที่มียอดส่งออกผลิตภัณฑ์ยานยนต์ 941 ,000 ล้านบาท1 ทั้งยังเป็นฐานในการผลิตรถยนต์ที่มี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 12 ของโลก2 ย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงการเกิดขึ้นของยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติในอนาคต
อันใกล้นี้ได้ 

ปัจจุบันประเทศไทย แม้จะไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติใดห้ามมิให้มียานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ
ด าเนินการขับเคลื่อนบนถนนสาธารณะอย่างชัดเจน แต่ก็ ไม่มีกฎหมายฉบับใดก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอ
อนุญาตทดสอบหรือใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะเป็นการเฉพาะเช่นเดียวกัน คงมีแต่
บทบัญญัติที่พอจะเทียบเคียงได้ อันได้แก่ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 
2522 และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต
และระยะเวลาในการใช้รถ และเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ใช้เพื่อการทดสอบ พ.ศ.2560 แต่อย่างไรก็ตามการน าเอา
หลักเกณฑ์ที่ตราขึ้นเพื่อก ากับดูแลรถยนต์หรือยานพาหนะทางบกทั่วไปอาจยังไม่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ เนื่องจากบทบัญญัติข้างต้นถูกตราขึ้นเพื่อใช้กับรถยนต์หรือยานพาหนะทางบกทั่วไปที่
มีมนุษย์ผู้ท าการขับขี่เป็นผู้ควบคุม อีกทั้งมิได้มีมาตราใดกล่าวถึงยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ จึงอาจกล่าวได้ว่าการ
ใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติจะไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และ
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เป็นผลให้บุคคลที่ด าเนินการใด ๆ เกี่ยวเนื่องกับยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติไม่
จ าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และรับโทษในกรณีที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย หากเป็น
เช่นนี้จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้ถนนและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นการขัดต่อ
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งได้ตราขึ้นเพื่อสงวนไว้ซึ่งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
ของบุคคลที่ต้องเดินทางด้วย บทความนี้จึงจะน าเสนอหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตทดสอบและใช้งาน
ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะ โดยจะศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศที่มีชื่อเสียงใน
ด้านเทคโนโลยีและด้านอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตทดสอบและใช้งาน
ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะ ได้แก่ California Vehicle Code และ California Code of 
Regulations ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา, Highway Traffic Act, R.S.O. 1990 และ Ontario 
Regulations 305/16 ของแคนาดา, the German Road Traffic Act 2003 ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, Road 

                                                           
1 Piyachart Maikaew, “Automotive industry at a turning point,” Bangkok Post, (7 January 2019) accessed 9 December 2019, 
from https://www.bangkokpost.com/business/1606570/automotive-industry-at-a-turning-point 
2 อธิป อัศวานันท์, “รถยนต์ไร้คนขับครั้งแรกที่มีผู้เสียชีวิต,” กรุงเทพธุรกิจ, (5 กรกฎาคม 2559) สืบค้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562, จาก
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/638198. 
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Traffic Act 2004 และ Road Traffic (Autonomous Vehicles) Rules 2017 ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมและรองรับการพัฒนาของระบบการคมนาคมและการขนส่งทางบกของประเทศไทยให้มีความ
สะดวก ปลอดภัยและลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางบกได้ดียิ่งขึ้น อนึ่ง บทความนี้จะวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เฉพาะแต่บทบัญญัติที่ได้กล่าวมาแล้วเท่านั้น โดยจะไม่ศึกษาไปถึงบทบัญญัติหรือกรณีอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการทดสอบ
และการใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติในทางกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา 

1. ความหมายของยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ 

ความหมายของยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Autonomous Vehicles หรือ AVs) ตาม California 
Vehicle Code มาตรา 38750 (a)(2)(A) และ 38750 (a)(2)(B) ได้บัญญัติค านิยามไว้ว่า ยานพาหนะขับเคลื่อน
อัตโนมัติ (Autonomous Vehicle) หมายความว่า ยานพาหนะใด ๆ ที่ได้ติดตั้งเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติผสานไว้
กับยานพาหนะนั้น3 แต่ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติไม่มีความหมายรวมถึงยานพาหนะที่ถูกติดตั้ง ระบบหลีกเลี่ยง
การชน (Collision Avoidance Systems) และรวมถึงระบบช่วยตรวจสอบจุดบอด (Electronic Blind Spot 
Assistance) ระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉิน (Automated Emergency Braking Systems) ระบบช่วยจอดรถ (Park 
Assist) ระบบควบคุมความเร็วปรับเปลี่ยนได้อัตโนมัติ (Adaptive Cruise Control) ระบบดึงกลับเข้าเลนอัตโนมัติ 
(Lane Keep Assist) ระบบเตือนการออกนอกเลน (Lane Departure Warning) ระบบเคลื่อนที่ในช่วงที่การจราจร
ติดขัด (Traffic Jam and Queuing Assist) หรือระบบอ่ืนในท านองเดียวกัน ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยหรือให้การ
ช่วยเหลือผู้ขับขี่ยานพาหนะ แต่ระบบต่าง ๆ ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างได้หากไม่
มีการสั่งการหรือควบคุมโดยมนุษย์4 

Ontario Regulations 305/16 ของแคนาดา ให้ค าจ ากัดความของยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติไว้
ในมาตรา 1 ความว่า ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Automated Vehicle) หมายความว่า ยานยนต์ (Motor 
Vehicle) หรือรถยนต์ (Street Car) ที่ได้ถูกติดตั้งระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติซึ่งได้ปฏิบตัิการขับเคลื่อนอัตโนมัติในระดับ 
3, 4 หรือ 55 หรือยานยนต์หรือรถยนต์ที่ได้รับการติดตั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูง (Advanced Driver 
Assistance System) และระบบสื่อสารระหว่างยานพาหนะด้วยกัน (Vehicle-to-Vehicle Communication 
System) ซึ่งสามารถท างานร่วมกับขบวนรถบรรทุกกึ่งอัตโนมัติ (Truck Platooning)6 ได้ แต่ไม่รวมถึงจักรยานยนต์ 
หรือจักรยานที่มีเคร่ืองยนต์ช่วย (Motor-assisted Bicycle)7 

                                                           
3 California Vehicle Code, DIVISION 16.6. Autonomous Vehicles § 38750 (a)(2)(A). 
4 California Vehicle Code, DIVISION 16.6. Autonomous Vehicles § 38750 (a)(2)(B). 
5 ระดับการขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ระบุไว้ในมาตรานี้ หมายถึงระดับความสามารถในการเคลื่อนที่บนถนนของระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติในยานพาหนะ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ซ่ึงถูกนิยามไว้ในมาตรฐานสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ J3016 (Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving 
Automation Systems for On - Road Motor Vehicles, standard J3016 (SEP 2016)) โดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์นานาชาติ (Society of 
Automotive Engineers หรือ SAE International) ซ่ึงมีทั้งหมดด้วยกัน 6 ระดับ ตั้งแต่ระดับ 0 คือยานพาหนะที่ไม่มีความสามารถในการ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติเลย จนถึงระดับ 5 คือยานพาหนะที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ 
6 Truck Platooning หรือขบวนรถบรรทุกกึ่งอัตโนมัติ คือ การเชื่อมต่อระหว่างรถบรรทุกสองคันหรือมากกว่านั้น โดยใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมต่อ 
(Connectivity Technology) และระบบต่าง ๆ ในการช่วยเหลือการขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Automated Driving Support Systems) เมื่อมีการ
เคลื่อนที่ รถบรรทุกเหล่านี้จะเคลื่อนที่และกระท าการใด ๆ ตามรถบรรทุกคันแรกที่อยู่ด้านหน้าสุด และภายในรถบรรทุกคันแรกจะมีผู้ขับขี่ คอย
ควบคุมการขับขี่อยู่เพียงคันเดียวเท่านั้น โปรดดู “Infographic: EU Roadmap for Truck Platooning,” European Automobile 
Manufacturer Association, (9 May 2017) accessed 23 May 2019, from https://www.acea.be/uploads/publications/Platooning_roadmap.pdf. 
7 Ontario Regulation 306/15, Pilot Project - Automated Vehicles Section 1. 
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Road Traffic Act 2004 ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาตรา 2 ได้จ ากัดความไว้ว่า ยานยนต์ขับเคลื่อน
อัตโนมัติ (Autonomous Motor Vehicle) หมายถึง ยานยนต์ที่ได้ถูกติดตั้งระบบเคลื่อนที่อัตโนมัติไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน (หรืออาจรู้จักกันทั่วไปว่ายานพาหนะไร้คนขับ) และยังหมายความรวมถึงรถพ่วงที่พ่วงเข้ากับยานยนต์ด้วย8 

แต่ส าหรับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศไทยนั้น the German Road Traffic Act 2003  
ที่ได้มีการแก้ไขใหม่ในปี ค.ศ. 2017 และกฎหมายเก่ียวกับยานพาหนะทางบกของไทย ไม่มีการก าหนดค าจ ากัดความ
ของยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติเอาไว้เป็นการเฉพาะ ในส่วนของกฎหมายไทยจึงต้องพิจารณาจากค าจ ากัดความใน
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ว่าสามารถตีความให้ครอบคลุมถึงยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติได้หรือไม่ 

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 “รถ หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถ
บดถนน รถแทรกเตอร์ และรถอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง”  

“รถยนต์ หมายความว่า รถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล”  

“รถยนต์ส่วนบุคคล หมายความว่า รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ซึ่งมิได้ใช้
ประกอบการขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก”  

จากค าจ ากัดความตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ข้างต้น หากจะตีความว่ายานพาหนะที่มี
ความสามารถในการขับเคลื่อนอัตโนมัติเป็นรถยนต์ตามค าจ ากัดความที่ได้นิยามไว้ กรณีนี้เห็นว่ากระท าได้ เนื่องจาก
ตามค านิยามดังกล่าวไม่ได้บัญญัติถึงลักษณะ ระบบ หรือกลไกของรถยนต์ไว้ว่าจะต้องมีลักษณะอย่างไร เพียงแต่มีการ
ก าหนดลักษณะ ขนาด ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่สามารถน าไปจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตใช้งานเอ าไว้
เท่านั้น ดังนั้น พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จึงน่าจะใช้บังคับกับยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติได้ แต่อย่างไรก็
ตามเพื่อความชัดเจน ควรมีการบัญญัติค าจ ากัดความเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึงยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วย โดย
เพิ่มค านิยามที่มีเนื้อความดังนี้  

“รถยนต์ หมายความว่า รถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการ รถยนต์ส่วนบุคคล และให้หมายความรวมถึง
ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วย” 

“ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ หมายถึง รถยนต์ที่ได้ถูกติดตั้งระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติขั้นสูงหรือเต็ม
รูปแบบ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และระบบอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถควบคุมยานพาหนะรวมถึงการปฏิบัติงานของ
ยานพาหนะได้ทั้งระบบ ส่งผลให้สามารถขับเคลื่อนยานพาหนะได้เองโดยปราศจากการควบคุมทางกายภาพหรือการ
ดูแลสั่งการโดยมนุษย์” 

2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะ 

2.1 มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

ก่อนที่จะขออนุญาตทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ ผู้ผลิตต้องน ายานพาหนะขับเคลื่อน
อัตโนมัติส าหรับการทดสอบที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ 3 4 หรือ 5 ตามค านิยามของ SAE 
International9 ไปจดทะเบียนต่อกรมยานยนต์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Department of Motor 

                                                           
8 Road Traffic Act 2004, Section 2 
9 California Code of Regulations, Article 3.7 § 227.02 (b)(2). 
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Vehicles หรือ DMV) เสียก่อน10 โดยการยื่นค าร้องขอจดทะเบียนตามชนิดของยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติพร้อม
กับใบรับรองความเป็นเจ้าของหรือหนังสือรับรองแหล่งที่มาของยานพาหนะซึ่งได้รับมาจากผู้ผลิต และ เอกสาร
ค าอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติของยานพาหนะ11 เมื่อได้ท าการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ผลิตที่
ประสงค์ด าเนินการทดสอบระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะจะต้องยื่นค าร้องขอต่อกรมยานยนต์แห่งมลรัฐ
แคลิฟอร์เนียเพื่อขออนุญาตทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะ12 พร้อมกับเอกสารอ่ืน ๆ เช่น 
หนังสือรับรองว่าเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติมีกลไกการเปิดปิดระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
และมีแถบแสดงสถานะการท างานอย่างชัดเจน มีระบบเตือนความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ ในกรณีที่ระบบเกิดความขัดข้อง 
ให้ผู้ขับขี่เข้าควบคุมหรือยานพาหนะหยุดการท างานเอง เมื่อผู้ขับขี่ไม่สามารถเข้าควบคุมได้ในขณะนั้น หนังสือรับรอง
ความปลอดภัยจากผู้ผลิตยานพาหนะว่ายานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติมีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยในยานพาหนะของรัฐบาลกลาง (Federal Motor Vehicle Safety Standard)13 และช าระค่าธรรมเนียม14 
นอกจากนี้ในกรณีที่ประสงค์จะใช้ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติในเชิงพาณิชย์ ผู้ที่ประสงค์ด าเนินการทดสอบจะต้อง
ลงทะเบียนในโครงการแจ้งเตือนผู้ใช้งาน (Employee Pull Notice Program หรือ EPN) ด้วย หากไม่ลงทะเบียน
โครงการดังกล่าวค าร้องขอออกใบอนุญาตทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะจะถูกกรมยาน
ยนต์ปฏิเสธ15 เมื่อผู้ประสงค์ได้ท าการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติยื่นเอกสารต่าง ๆ ต่อกรมยานยนต์แห่ง
มลรัฐแคลิฟอร์เนียแล้ว หากค าร้องขออนุญาตทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ได้ยื่นต่อกรมยานยนต์ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด กรมยานยนต์จะออกใบอนุญาตทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติให้ 16 
โดยใบอนุญาตดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปี นับจากเที่ยงคืนในวันสุดท้ายของเดือนที่ออกใบอนุญาต และสามารถต่ออายุได้
ภายใน 60 วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ17 แต่หากว่าค าร้องขอนั้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ กรมจะแจ้งแก่ผู้ยื่นค าร้องขอถึง
ความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น พร้อมทั้งก าหนดเวลาให้แก้ไขเพิ่มเติมค าร้องขอให้สมบูรณ์ หากผู้ยื่นค าร้องขอไม่
ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด กรมยานยนต์อาจปฏิเสธค าร้องขอได้18 และกรมยานยนต์อาจปฏิเสธค าร้องขอ
ออกใบอนุญาตทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือใบค าร้องขอต่ออายุใบอนุญาตทดสอบยานพาหนะ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติ หากผู้ผลิตรายใดมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนต่อ California Vehicle Code มาตรา 38750 หรือระเบียบ
ข้ออ่ืนในมาตรานี้ หรือผู้ผลิต ตัวแทน ลูกจ้าง ผู้รับเหมา หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้ผลิตได้กระท าการ หรืองดเว้นการ
กระท าใด ๆ ในการด าเนินการทดสอบยานพาหนะโดยมีความเสี่ยงว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชน 19 กระท าการ
ทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัตินอกเหนือไปจากขอบเขตของแผนด าเนินการทดสอบที่ระบไุว้ในค าร้องขอ หรือ
ผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตไม่สามารถรักษาหรือคงสถานภาพทางการเงินไว้ได้อีกต่อไป20 อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตสามารถยื่นค า
ร้องขอต่ออธิบดีกรมยานยนต์ให้มีการไต่สวนค าสั่งเช่นว่านั้นได้ภายใน 60 วันนับแต่ได้รับค าสั่ง21 

                                                           
10 California Code of Regulations, Article 3.7 § 227.52 (b).; California Vehicle Code, Section 4150. 
11 California Code of Regulations, Article 3.7 § 227.52 (b)(1), (2). 
12 California Code of Regulations, Article 3.7 § 227.30 (a). 
13 California Vehicle Code, Section 38750 (c). 
14 California Code of Regulations,  Article 3.7 § 227.30 (a)(1), (2).; §227.38 (i). 
15 California Code of Regulations, Article 3.7 § 227.24. 
16 California Code of Regulations, Article 3.7 § 227.20 (a). 
17 California Code of Regulations, Article 3.7 § 227.22. 
18 California Code of Regulations, Article 3.7 § 227.20 (b). 
19 California Code of Regulations, Article 3.7 § 227.40. 
20 California Code of Regulations, Article 3.7 § 227.42. 
21 California Code of Regulations, Article 3.7 § 227.44. 
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เมื่อกรมยานยนต์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียอนุญาตให้ท าการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบน
ถนนสาธารณะแล้ว ก่อนน ายานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติออกมาทดสอบบนถนนสาธารณะ ผู้ผลิตจะต้องท า
ประกันภัยหรือประกันความรับผิดจ านวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ22 ที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการทดสอบ
ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะ23 และยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัตินั้นต้องถูกทดสอบการ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติภายใต้สถานการณ์เสมือนจริงเสียก่อน24 นอกจากนี้ในการทดสอบการขับเคลื่อนอัตโนมัติของ
ยานพาหนะจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมประจ าอยู่ ณ ต าแหน่งคนขับตลอดเวลาที่ด าเนินการทดสอบ25 โดยบุคคลนั้นต้อง
เป็นลูกจ้าง ผู้รับเหมา หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้ผลิต26 เว้นแต่จะเป็นการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ
ที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนระดับ 4 หรือ 5 ที่ปราศจากผู้ขับขี่27 ผู้ควบคุมที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต28 ให้ประจ า
อยู่ในต าแหน่งคนขับนั้นต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมการใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติจากผู้ผลิตแล้ว29 และต้อง
มีใบอนุญาตขับรถตามชนิดของยานพาหนะที่ใช้ด าเนินการทดสอบ นอกจากนี้ ผู้ขับขี่คนดังกล่าวต้องเป็นผู้มีความ
ประพฤติดีในการรกัษากฎจราจร ไม่เคยขับขี่ยานพาหนะโดยเจตนาหรือประมาทจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือ
ถึงแก่ความตาย และไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีความผิดฐานขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมาจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์หรือยา
เสพติดภายใน 10 ปี ก่อนวันยื่นค าร้องขออนุญาตทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติอีกด้วย30  

2.2 แคนาดา 

การขออนุญาตด าเนินการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะแห่งรัฐออนแทริโอ
ในแคนาดา ผู้ผลิตหรือเจ้าของยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติจะต้องยื่นค าร้องขอ31 ทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อน
อัตโนมัติต่อนายทะเบียน ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลและเอกสารที่ส าคัญเกี่ยวกับผู้ร้องขอ เอกสารเกี่ยวกับยานพาหนะ
ที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ประสงค์จะน ามาท าการทดสอบ เอกสารเกี่ยวกับการทดสอบยานพาหนะ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขับขี่ซึ่งเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติในขณะที่ด าเนินการทดสอบ
การขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะ32 ทั้งยังต้องมีการท าประกันภัยที่ครอบคลุมถึงความรับผิดอันเป็นเหตุให้มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมถึงเกิดความสูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพย์สิน เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 5 ล้านดอลลาร์
แคนาดาส าหรับยานพาหนะที่บรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน 8 คน หรือไม่น้อยกว่า 8 ล้านดอลลาร์แคนาดา ส าหรับ
ยานพาหนะที่บรรทุกผู้โดยสารได้เกิน 8 คน33 และในกรณีที่นายทะเบียนร้องขอ ผู้ผลิตหรือเจ้าของยานพาหนะจะต้อง
พิสูจน์ว่ายานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติดังกล่าว เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดเกี่ยวกับยานยนต์หรือรถยนต์ 
และต้องสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยในรัฐออนแทริโอ34 นอกจากข้อก าหนดในเรื่องเอกสารและการท าประกันภัย 
Ontario Regulation 306/15 ยังก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบและกลไกของยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติที่จะท า

                                                           
22 California Vehicle Code, Section 38750 (b)(3). 
23 California Code of Regulations, Article 3.7 § 227.12. 
24 California Code of Regulations, Article 3.7 § 227.18 (b). 
25 California Vehicle Code, Section 38750 (b)(2).; California Code of Regulations, Article 3.7 § 227.26 (c). 
26 California Vehicle Code, Section 38750 (b)(1).; California Code of Regulations, Article 3.7 § 227.04 (b). 
27 California Code of Regulations, Article 3.7 § 227.26 (c), § 227.38 (c). 
28 California Code of Regulations, Article 3.7 § 227.26 (a), § 227.34 (b). 
29 California Code of Regulations, Article 3.7 § 227.34 (b)(2). 
30 California Code of Regulations, Article 3.7 § 227.34 (b)(1). 
31 Ontario Regulation 306/15, Pilot Project - Automated Vehicles Section 7. 
32 Ontario Regulation 306/15, Pilot Project - Automated Vehicles Section 8 (1). 
33 Ontario Regulation 306/15, Pilot Project - Automated Vehicles Section 2.2. 
34 Ontario Regulation 306/15, Pilot Project - Automated Vehicles Section 8 (2). 
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การทดสอบบนถนนสาธารณะอีกด้วย โดยยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติจะต้องสามารถเปิดและปิดระบบขับเคลื่อน
อัตโนมัติโดยผู้ขับขี่ได้ ยอมรับการควบคุมโดยมนุษย์ มีระบบแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่เข้าควบคุมเมื่ อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือ
ขัดข้อง35 สามารถปฏิบัติการขับเคลื่อนได้อย่างถูกต้องตามกฎจราจรและมีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยของยานพาหนะตาม Motor Vehicle Safety Act (Canada)36 เมื่อนายทะเบียนได้รับค าร้องขอและได้มี
ค าสั่งอนุญาตให้ด าเนินการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะแห่งรัฐออนแทริโอได้แล้ว นาย
ทะเบียนอาจก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจว่าการด าเนินการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติของผู้ร้อง
ขอจะเป็นไปอย่างปลอดภัยและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ได้37 แต่หากนายทะเบียนเห็นว่าการด าเนิน
ทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติจะเป็นไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่เป็นไปอย่างปลอดภัย นายทะเบียนอาจ
ท าการปฏิเสธค าร้องขอดังกล่าวได้38 อย่างไรก็ตามเมื่อนายทะเบียนได้มีค าสั่งอนุญาตไปแล้ว ต่อมาภายหลังนาย
ทะเบียนอาจมีค าสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติได้ หากนายทะเบียนเห็นว่าข้อมูล
ในเอกสารขออนุญาตท าการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัตินั้นเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือขาดความน่าเชื่อถือ 
หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตนั้นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตหรือบุคคลดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติตามที่ระเบียบนี้อีก
ต่อไป หรือการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติไม่สามารถด าเนินการได้ไม่ว่าจะด้วยเพราะเหตุจากระเบียบนี้
หรือโดยเงื่อนไขในการอนุญาตให้ท าการทดสอบ หรือการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติไม่สามารถด าเนินการ
ได้โดยปลอดภัยหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย39 

2.3 สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

การขออนุญาตด าเนินการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะในสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ผู้ประสงค์จะด าเนินการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติต้องยื่นค าร้องขอต่อเจ้าหน้าที่กรมขนส่งทาง
บกแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์40 โดยยื่นค าร้องต้องกระท าในรูปแบบที่เจ้าหน้าที่ก าหนด41 และต้องยื่นประกอบกับ
เอกสารส าคัญอ่ืน ๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์ แบบแผน และวิธีการในการด าเนินการทดสอบ รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ 
เก่ียวกับยานพาหนะที่ใช้ทดสอบ ข้อมูลระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติและเอกสารด้านความปลอดภัยในยานพาหนะ42 เมื่อ
เจ้าหน้าที่ได้รับค าร้องขอและพิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่อาจมีค าสั่งได้ 2 กรณี คืออนุญาตหรือปฏิเสธตามค าร้องขอ ใน
กรณีที่เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกอนุญาต เจ้าหน้าที่จะให้ผู้ร้องขอช าระค่าธรรมเนียมและภาษี และเจ้าหน้าที่ 
จะมอบเอกสารอนุญาตให้43 การอนุญาตจะมีผลตามระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น เว้นแต่จะมีเหตุให้ถูกเพิก
ถอนการอนุญาต44 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ก่อนด าเนินการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะ  
ผู้ที่ได้รับอนุญาตต้องท าประกันความรับผิดที่มีระยะเวลาครอบคลุมตลอดการด าเนินทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อน
อัตโนมัติบนถนนสาธารณะ45 และยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติที่น ามาด าเนินการทดสอบต้องติดตั้งอุปกรณ์ในการ

                                                           
35 Ontario Regulation 306/15, Pilot Project - Automated Vehicles Section 12. 
36 Ontario Regulation 306/15, Pilot Project - Automated Vehicles Section 11 (1). 
37 Ontario Regulation 306/15, Pilot Project - Automated Vehicles Section 9 (1). 
38 Ontario Regulation 306/15, Pilot Project - Automated Vehicles Section 9 (3). 
39 Ontario Regulation 306/15, Pilot Project - Automated Vehicles Section 10. 
40 Road Traffic (Autonomous Motor Vehicles) Rules 2017, 5 (1). 
41 Road Traffic (Autonomous Motor Vehicles) Rules 2017, 5 (2)(a). 
42 Road Traffic (Autonomous Motor Vehicles) Rules 2017, 5 (2)(b). 
43 Road Traffic (Autonomous Motor Vehicles) Rules 2017, 7 (1)(a). 
44 Road Traffic (Autonomous Motor Vehicles) Rules 2017, 8 (2). 
45 Road Traffic (Autonomous Motor Vehicles) Rules 2017, 14 (1). 
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จัดเก็บข้อมูลการใช้งานระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วย46 นอกจากนี้หากเจ้าหน้าที่กรมขนส่งทางบกเห็นสมควร 
เจ้าหน้าที่อาจก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตก็ได้47 ซึ่งเงื่อนไขนั้นอาจรวมถึง การก าหนดสภาพพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ที่อนุญาตให้ด าเนินการขับเคลื่อนยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ การก าหนดให้มีผู้ขับขี่ที่สามารถท าการ 
ขับขี่ยานพาหนะได้อย่างปลอดภัยอยู่ประจ าต าแหน่งคนขับภายในยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ  ห้ามมิให้บรรทุก
ผู้โดยสาร หรือห้ามมิให้น ายานพาหนะออกให้เช่า เป็นต้น48 อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่อาจระงับหรือยกเลิกการอนุญาต
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ หากเจ้าหน้าที่เชื่อว่า การอนุญาตให้ทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติไม่เป็น
ประโยชน์อีกต่อไป หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ท าการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัตินั้นฝ่าฝืนต่อเงื่อนไขที่
เจ้าหน้าที่ก าหนด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมที่จะด าเนินการใดๆ  
ในฐานะผู้ที่ได้รับอนุญาตอีกต่อไป49 

2.4 ประเทศไทย 

กรณีของประเทศไทยปัจจุบันไม่มีกฎหมายฉบับใดบัญญัติห้ามหรือบัญญัติอนุญาตให้มีการด าเนินการ
ทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ บทบัญญัติที่พอจะเทียบเคียงได้ในเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบยานพาหนะบน
ถนนสาธารณะจึงได้แก่ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต 
การอนุญาตและระยะเวลาในการใช้รถ และเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ใช้เพื่อการทดสอบ พ.ศ.  2560 ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 6/1 ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตใช้รถเพื่อทดสอบไว้ 2 กรณี 
ได้แก่ รถทดสอบก่อนผลิตและรถทดสอบคุณภาพ แต่เฉพาะกรณีของรถทดสอบก่อนผลิตเท่านั้นที่น่าจะมีความ
ใกล้เคียงและเหมาะสมในการน ามาเทียบเคียงกับการขออนุญาตทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติของ
ต่างประเทศ เนื่องจากการทดสอบรถกรณีนี้เป็นการทดสอบการขับเคลื่อนของรถโดยผู้ผลิต ก่อนจะมีการผลิตรถยนต์
เพื่อออกจ าหน่ายเช่นเดียวกับการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติของต่างประเทศ 

การจะใช้รถเพื่อการทดสอบก่อนผลิตจะต้องได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบก
เสียก่อน โดยนิติบุคคลอันเป็นผู้วิจัยหรือพัฒนา หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ท าการวิจัยหรือพัฒนารถ หรือส่วนควบและ
เครื่องอุปกรณ์ส าหรับรถ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา ผู้ผลิต ผู้ประกอบ หรือผู้น าเข้าซึ่งรถ หรือส่วน
ควบและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับรถ50 ต้องยื่นค าขออนุญาตใช้รถเพื่อการทดสอบต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยเอกสารต่าง 
ๆ แก่นายทะเบียน ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือหนังสือมอบอ านาจจากหน่วยงานของรัฐหรือ
สถาบันการศึกษา51 หนังสือรับรองว่ารถที่ใช้เพื่อการทดสอบมีส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ครบถ้วนถูกต้องตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง52 เอกสารแสดงข้อมูลและรายละเอียดของรถ และหลักฐานการเอาประกันภัยตามจ านวนรถที่
น ามาขออนุญาตท าการทดสอบ53 หากเอกสารที่ได้ยื่นมาถูกต้องครบถ้วน นายทะเบียนจะออกหนังสืออนุญาตและ
                                                           
46 Road Traffic (Autonomous Motor Vehicles) Rules 2017, 17. 
47 Road Traffic (Autonomous Motor Vehicles) Rules 2017, 9 (1). 
48 Road Traffic (Autonomous Motor Vehicles) Rules 2017, 9 (2). 
49 Road Traffic (Autonomous Motor Vehicles) Rules 2017, 13 (1). 
50 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาตและระยะเวลาในการใช้รถ และ
เครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ใช้เพื่อการทดสอบ พ.ศ. 2560, ข้อ 3. 
51 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาตและระยะเวลาในการใช้รถ และ
เครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ใช้เพื่อการทดสอบ พ.ศ. 2560, ข้อ 5(1)(ก). 
52 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาตและระยะเวลาในการใช้รถ และ
เครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ใช้เพื่อการทดสอบ พ.ศ. 2560, ข้อ 5(1)(ข). 
53 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาตและระยะเวลาในการใช้รถ และ
เครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ใช้เพื่อการทดสอบ พ.ศ. 2560, ข้อ 5(ค). 
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เครื่องหมายแสดงการใช้รถเป็นรายคันตามจ านวนรถที่ยื่นค าขอมาพร้อมจัดเก็บค่าธรรมเนียม54 ซึ่งหนังสืออนุญาตใช้
รถจะมีอายุ 180 วันนับแต่วันอนุญาต55 และสามารถขอต่ออายุหนังสืออนุญาตได้ภายใน 15 วันก่อนหนังสืออนุญาต
สิ้นอายุ56 แต่อย่างไรก็ตามหากนายทะเบียนพิจารณาแล้วว่าเอกสารที่ผู้ยื่นค าขอมานั้นไม่ถูกต้องครบถ้วน นาย
ทะเบียนจะแจ้งแก่ผู้ยื่นค าขอให้ท าการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารโดยมีก าหนดระยะเวลาไว้ 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอ
ได้รับแจ้ง หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ค าขออนุญาตใช้รถเพื่อการทดสอบ
เป็นอันยกเลิก57  

เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้รถเพื่อท าการทดสอบบนถนนสาธารณะจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว ผู้ไ ด้รับ
อนุญาตต้องด าเนินการทดสอบรถภายใต้เงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ท าการ
ทดสอบรถจะต้องพกส าเนาหนังสืออนุญาตให้ทดสอบและหลักฐานการเอาประกันภัยไว้ พร้อมทั้งติดเคร่ืองหมายแสดง
การใช้รถเพื่อการทดสอบให้เห็นได้อย่างชัดเจนที่ด้านหน้าและท้ายรถด้านละหนึ่งแผ่นด้วย ในกรณีที่หนังสืออนุญาต
สิ้นอายุหรือเลิกใช้รถเพื่อการทดสอบ ต้องท าการส่งคืนหนังสืออนุญาตและเครื่องหมายแสดงการใช้รถภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่หนังสืออนุญาตสิ้นอายุหรือวันที่เลิกใช้รถเพื่อการทดสอบ58 

เมื่อเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติของ
ต่างประเทศกับการขออนุญาตใช้รถเพื่อการทดสอบก่อนผลิตในประกาศกรมการขนส่งทางบกฯ ของประเทศไทย  
จะเห็นได้ว่ามีหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตทดสอบยานพาหนะคล้ายคลึงกัน เพียงแต่การขออนุญาตทดสอบ
ยานพาหนะในต่างประเทศจะมีรายละเอียดเก่ียวกับยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติเพิ่มขึ้นมา ได้แก่ เอกสารเกี่ยวกับ
ขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติและ
เอกสารด้านความปลอดภัย รวมถึงมีระยะเวลาในการอนุญาตให้ด าเนินการทดสอบยานพาหนะที่ยาวนานกว่าด้วย 
เนื่องจากบัญญัติของประเทศต่าง ๆ ข้างต้นบัญญัติขึ้นเพื่อใช้กับการทดสอบยานพาหนะที่มีความสามารถในการ
ขับเคลื่อนอย่างอัตโนมัติโดยเฉพาะ หากจะน าบทบัญญัติในประกาศกรมการขนส่งทางบกฯ ที่ถูกตราขึ้นเพื่อบังคับใช้
กับการทดสอบรถยนต์โดยทั่วไปมาปรับใช้กับการทดสอบยานพาหนะที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนอย่างอัตโนมัติ 
ผู้เขียนเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสมเท่าใดนัก ในกรณีเช่นนี้ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการบัญญัติเพิ่มเติมค าจ ากัดความค าว่า 
“ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ” ในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 เพื่อให้สามารถจ าแนกยานพาหนะชนิด
ขับเคลื่อนอัตโนมัติออกจากยานพาหนะชนิดอ่ืนได้อย่างชัดเจน และบัญญัติการใช้รถเพื่อทดสอบการขับเคลื่อน
อัตโนมัติเพิ่มเติมในมาตรา 6/1 เพื่อเป็นข้อยกเว้นให้ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติไม่ต้องน าไปจดทะเบียนตาม
มาตรา 6 แต่ต้องขออนุญาตท าการทดสอบยานพาหนะเป็นการเฉพาะ ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
วิธีการและข้อก าหนดต่าง ๆ ในทางปฏิบัติส าหรับการขออนุญาตด าเนินการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติให้
บัญญัติขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะ ซึ่งอาจกระท าได้โดยการออกเป็นประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต ระยะเวลา และเครื่องหมายแสดงการทดสอบและใช้งาน
                                                           
54 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาตและระยะเวลาในการใช้รถ และ
เครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ใช้เพื่อการทดสอบ พ.ศ. 2560, ข้อ 6(2)(ก). 
55 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาตและระยะเวลาในการใช้รถ และ
เครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ใช้เพื่อการทดสอบ พ.ศ. 2560, ข้อ 8(1). 
56 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาตและระยะเวลาในการใช้รถ และ
เครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ใช้เพื่อการทดสอบ พ.ศ. 2560, ข้อ 11. 
57 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาตและระยะเวลาในการใช้รถ และ
เครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ใช้เพื่อการทดสอบ พ.ศ. 2560, ข้อ 6(1). 
58 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาตและระยะเวลาในการใช้รถ และ
เครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ใช้เพื่อการทดสอบ พ.ศ. 2560, ข้อ 9(1). 
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ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะ ที่บัญญัติถึงหลักเกณฑ์เก่ียวกับทั้งการขออนุญาตทดสอบและใช้งาน
ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติในฉบับเดียวกันเหมือนเช่นในสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อลดความ
ยุ่งยากในการตรากฎหมายหลายฉบับและเพื่อความสะดวกในการค้นหาและใช้งาน 

3. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะ 

3.1 มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

การจะน ายานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติมาใช้งานบนถนนสาธารณะ ผู้ผลิตยานพาหนะขับเคลื่อน
อัตโนมัติต้องยื่นค าร้องขออนุญาตใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะต่อกรมยานยนต์แห่งมลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย พร้อมกับเอกสารที่ระบุรายละเอียดที่ส าคัญเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานยานพาหนะบนถนน
สาธารณะ เช่น เลขที่ใบอนุญาตของผู้ผลิต เขตพื้นที่ในการปฏิบัติการตามขอบเขตของแผนด าเนินการใช้งาน
ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ เหตุการณ์อันเป็นข้อจ ากัดของยานพาหนะและมาตรการในการแก้ไขในสถานการณ์
นั้น ๆ พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมต่อกรมยานยนต์59 นอกจากนี้ผู้ผลิตต้องท าประกันภัยหรือประกันความรับผิดเป็น
จ านวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐและต้องรักษาสถานภาพทางการเงินนั้นไว้ โดยต้องแสดงหลักฐานว่าผู้ผลิตมีแหล่งที่อยู่
และสามารถรับผิดได้เมื่อถูกพิพากษาว่ามีความผิดส าหรับความเสียหายใด ๆ ที่เป็นผลมาจากยานพาหนะขับเคลื่อน
อัตโนมัติของผู้ผลิตเอง ในรูปแบบของเอกสารประกันภัยหรือเอกสารประกันตนเองที่ได้กระท าต่อกรมยานยนต์60 กรณี
เป็นการใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติชนิดที่ไม่จ าต้องมีผู้ขับขี่ประจ าอยู่ภายในยานพาหนะ ผู้ผลิตต้องรับรอง
ว่าได้มีการติดตั้งระบบส่งสัญญาณสื่อสารระหว่างยานพาหนะและผู้ควบคุมทางไกล และเครื่องมือแสดงและโอนถ่าย
ข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย61 หลังจากที่ได้ยื่นเอกสารต่อกรมยานยนต์แล้ว กรมยานยนต์จะท าการพิจารณาและแจ้งผล
การพิจารณาให้แก่ผู้ผลิตภายใน 30 วันนับแต่วันที่กรมยานยนต์ได้รับค าร้องขอ62 หากเอกสารของผู้ผลิตที่ได้ยื่นมานั้น
ถูกต้องครบถ้วนและกรมยานยนต์เห็นว่ายานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติของผู้ผลิตมีความปลอดภัยที่จะด าเนินการ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะ กรมยานยนต์จะออกใบอนุญาตให้ใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ63  
โดยใบอนุญาตนี้จะมีผลสมบูรณ์จนกว่าจะถูกระงับหรือเพิกถอนโดยกรมยานยนต์ หรือผู้ผลิตสละการอนุญาตเอง 64  
แต่หากเอกสารของผู้ผลิตไม่ถูกต้องสมบูรณ์ กรมยานยนต์จะแจ้งให้ผู้ผลิตแก้ไขความไม่ถูกต้องสมบูรณ์นั้นภายใน  
30 วันท าการ65 และในกรณีที่กรมยานยนต์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตรวจพบว่าผู้ผลิตได้กระท าการหรืองดเว้นกระท า
การใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสี่ยงต่ออันตรายแก่สาธารณชน หรือกระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย กรมยานยนต์อาจปฏิเสธ
ค าร้องขออนุญาตใช้งานยานพาหนะบนถนนสาธารณะ66 แต่อย่างไรก็ตามผู้ผลิตก็สามารถร้องขอให้มีการไต่สวน 
ต่อกรมยานยนต์ได้ภายใน 60 วันนับแต่ได้รับการปฏิเสธ67 

3.2 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

                                                           
59 California Code of Regulations, Article 3.8 §228.06 (a). 
60 California Code of Regulations, Article 3.8 §228.04 (a).; California Vehicle Code. Section 38750 (c)(3). 
61 California Code of Regulations, Article 3.8 §228.06 (b). 
62 California Code of Regulations, Article 3.8 §228.08 (a). 
63 California Code of Regulations, Article 3.8 §228.08 (e). 
64 California Code of Regulations, Article 3.8 §228.14. 
65 California Code of Regulations, Article 3.8 §228.08 (c). 
66 California Code of Regulations, Article 3.8 §228.16. 
67 California Code of Regulations, Article 3.8 §228.18. 
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แม้ว่าตาม The German Traffic Act 2003 ที่ได้มีการแก้ไขใหม่ในปี ค.ศ. 2017 จะบัญญัติอนุญาตให้
ใช้ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติได้ หากระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติได้ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้68 แต่บทบัญญัติ
ดังกล่าวก็ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดและขั้นตอนในการขออนุญาตใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ เอาไว้
โดยเฉพาะแต่อย่างใด เพียงแต่ก าหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นเพื่อให้ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติสามารถด าเนินการใช้
งานบนถนนสาธารณะได้เท่านั้น โดยยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติที่จะน าออกมาใช้งานได้ต้องเป็นยานพาหนะที่
สามารถขับเคลื่อนได้ถูกต้องตามกฎจราจร และมีความสามารถในการขับเคลื่อนอัตโนมัติตั้งแต่ระดับ 3 และระดับ 469 
ตามค านิยามของ SAE International เท่านั้น ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติภายในยานพาหนะดังกล่าวจะต้องสามารถ
เปิดปิดได้โดยผู้ขับขี่และต้องยอมรับการควบคุมโดยมนุษย์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุขัดข้องจะต้องมีระบบแจ้ง
เตือนให้ผู้ขับขี่เข้าควบคุม70 นอกจากนี้ในขณะที่มีการด าเนินการขับเคลื่อนอัตโนมัติของยานพาหนะจะต้องมีผู้ควบคุม
อยู่ประจ าต าแหน่งคนขับภายในยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติตลอดเวลาอีกด้วย71 

3.3 สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ในการขออนุญาตใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ผู้ร้อง
ขอต้องยื่นค าร้องขอพร้อมกับเอกสารระบุวัตถุประสงค์ในการใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ เอกสารข้อมูลและ
รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับยานพาหนะ ข้อมูลระบบขับเคลื่อนที่ถูกติดตั้งภายในยานพาหนะ และเอกสารด้านความ
ปลอดภัย72 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค าร้องขอแล้ว เจ้าหน้าที่จะมีค าสั่งได้ 2 กรณี คืออนุญาตหรือปฏิเสธตามค าร้องขอ 73 
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีค าสั่งอนุญาตผลแห่งการอนุญาตจะมีอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะมีการเพิกถอนการอนุญาต74 ผู้ได้รับ
อนุญาตต้องท าประกันความรับผิดที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่ใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ75 และต้อง
ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการใช้งานระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วย76 นอกจากนี้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กรมขนส่งทางบกมี
ค าสั่งอนุญาตนั้น เจ้าหน้าที่อาจก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้งานยานพาหนะเพิ่มเติมให้แก่ผู้ได้รับอนุญาต77 เช่น 
ก าหนดให้ตลอดระยะเวลาที่ใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติต้องมีผู้ขับขี่ที่สามารถท าการขับขี่ได้อย่างปลอดภัย
คอยควบคุมอยู่ภายในยานพาหนะนั้น78 อย่างไรก็ตาม หากต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนต่อ
เงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ก าหนด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย เจ้าหน้าที่อาจระงับหรือเพิกถอนการอนุญาตใช้งานยานพาหนะ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติของบุคคลนั้นได้79 

3.4 ประเทศไทย 
                                                           
68 The German Road Traffic Act, Section 1a (1). 
69 ค าว่า “ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติขั้นสูง” และ “ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ” ตาม The German Traffic Act 2003 ที่
ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ.2017 หมายถึง ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มีความสามารถในขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ 3 และระดับ 
4 ตามค านิยามของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์นานาชาติ โปรดดู “Eight Act amending the Road Traffic Act,” Federal Ministry of 
Transport and Digital Infrastructure, accessed 17 December 2019, from  
https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/Documents/DG/eight-act-amending-the-road-traffic-act.pdf?__blob=publicationFile. 
70 The German Road Traffic Act, Section 1a (2). 
71 The German Road Traffic Act, Section 1b. 
72 Road Traffic (Autonomous Motor Vehicles) Rules 2017, 6. 
73 Road Traffic (Autonomous Motor Vehicles) Rules 2017, 7. 
74 Road Traffic (Autonomous Motor Vehicles) Rules 2017, 14 (1). 
75 Road Traffic (Autonomous Motor Vehicles) Rules 2017, 14. 
76 Road Traffic (Autonomous Motor Vehicles) Rules 2017, 17. 
77 Road Traffic (Autonomous Motor Vehicles) Rules 2017, 9 (1). 
78 Road Traffic (Autonomous Motor Vehicles) Rules 2017, 9 (2). 
79 Road Traffic (Autonomous Motor Vehicles) Rules 2017, 13 (1). 
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การน ารถยนต์ออกใช้งานในประเทศไทย ผู้ครอบครองรถจ าต้องน ารถไปจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ต่อนายทะเบียน ณ กรมการขนส่งทางบก เพื่อเป็นการขออนุญาตใช้รถ80 เว้นแต่
จะเป็นรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน เช่น รถที่ใช้เพื่อการทดสอบ81 ซึ่งแม้จะไม่ต้องน าไปจดทะเบียนแต่ต้อง
ยื่นค าร้องขออนุญาตใช้เป็นกรณีเฉพาะ โดยรถที่จะน าไปขอจดทะเบียนได้ต้องเป็นรถที่มีส่วนควบและเครื่อง อุปกรณ์
ส าหรับรถครบถ้วนถูกต้องตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับรถ พ.ศ. 2551 และ
ต้องผ่านการตรวจสภาพรถจากนายทะเบียนหรือสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
ทางบกว่ามีลักษณะ ขนาด หรือก าลังของเครื่องยนต์และรถตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดลักษณะ ขนาด 
หรือก าลังของเครื่องยนต์และของรถที่จะรับจดทะเบียนเป็นรถประเภทต่าง ๆ พ.ศ.  254882 ในกรณีของการใช้งาน
รถยนต์ที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ กฎหมายปัจจุบันของประเทศ
ไทยไม่มีฉบับใดกล่าวถึง กรณีนี้ผู้เขียนมีความเห็นว่าการอนุญาตให้มีการใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนน
สาธารณะของประเทศไทย นอกจากจะต้องมีการจดทะเบียนยานพาหนะตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 แล้ว 
ยังต้องมีการขออนุญาตเพื่อใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติโดยเฉพาะเช่นเดียวกับการใช้งานยานพาหนะ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติของสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการคัดกรองผู้ใช้งานว่ามีความเหมาะสมเพียงพอที่จะด าเนินการเก่ียวกับ
ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือไม่ รวมถึงก าหนดเงื่อนไขในการด าเนินการใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ
เพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติและผู้ใช้รถและถนนสาธารณะคนอ่ืนด้วย 
โดยบัญญัติเพิ่มเติมมาตรา 7/1 ในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ให้ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติที่จะน าออก
ใช้งานบนถนนสาธารณะต้องน าไปจดทะเบียนตามมาตรา 7 และต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมเพื่อใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะด้วย ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อก าหนดในทางปฏิบัติส าหรับการขออนุญาตใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติอาจ
ออกเป็นประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต 
ระยะเวลา และเครื่องหมายแสดงการทดสอบและใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะ อันเป็น
กฎหมายล าดับรองเช่นเดียวกันกับของต่างประเทศ และบัญญัติขึ้นมาใหม่โดยน าหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตใช้งาน
ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติของต่างประเทศมาเป็นต้นแบบและปรับให้เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์ของ
ประเทศไทย 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

การทดสอบหรือใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะในประเทศไทยนั้น แม้จะไม่
ปรากฏว่ามีบทบัญญัติบทใดในกฎหมายไทยบัญญัติห้ามมิให้ทดสอบหรือใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติอย่าง
ชัดเจน ผู้มีความประสงค์จะด าเนินการทดสอบหรือใช้งานยานพาหนะดังกล่าวจึงอาจกระท ากา รเกี่ยวเนื่องกับ
ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติได้ แต่การทดสอบหรือใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะโดยไม่มี
กฎหมายก ากับดูแล อาจก่อให้เกิดปัญหาในด้านระเบียบวินัยในการจราจรและด้านความปลอดภัยอันจะส่งผลกระทบ
ต่อผู้ใช้ทางหรือถนน การก ากับดูแลและการควบคุมการใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติจึงมีความส าคัญเป็น
อย่างมาก และวิธีที่ดีที่สุดในการก ากับดูแลและควบคุมการใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ เพื่อมิให้เกิดปัญหา

                                                           
80 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522, มาตรา 10. 
81 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522, มาตรา 6/1. 
82 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522, มาตรา 7. 
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ดังกล่าวจึงได้แก่การบัญญัติกฎเกณฑ์เพื่อบังคับใช้กับยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติโดยเฉพาะ ผู้เขียนจึงขอเสนอให้มี
การแก้ไขและเพิ่มเติมบทบัญญัติดังต่อไปนี้ 

1. แก้ไขพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยเพิ่มเติมในส่วนของค านิยามค าว่า “ผู้ขับขี่” ให้
ครอบคลุมถึงผู้ใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดยเพิ่มเนื้อความดังนี้ “มาตรา 4 (28) ผู้ขับขี่ หมายความว่า  
ผู้ขับรถ ผู้ประจ าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ผู้ลากเข็นยานพาหนะ และให้หมายความ
รวมถึงผู้ใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติและเป็นผู้ที่นั่งอยู่ ณ ต าแหน่งคนขับภายในยานพาหนะขับเคลื่อน
อัตโนมัติ แม้บุคคลนั้นจะไม่ได้ท าการขับหรือควบคุมยานพาหนะด้วยตัวเองอยู่ในขณะนั้นก็ตาม” นอกจากนี้ให้เพิ่ม
บทบัญญัติในลักษณะ 1 หมวด 1 ลักษณะของรถที่ใช้ในทาง ระบุอนุญาตให้น ายานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติออก
ทดสอบและใช้งานบนถนนสาธารณะได้ และให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่ยานพาหนะ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วย เพือ่ให้สามารถน าบทบัญญัติทั้งหลายไปใช้กับยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติได้ 

2. เพื่อให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติสามารถแยก
ยานพาหนะชนิดขับเคลื่อนอัตโนมัติออกจากยานพาหนะชนิดอ่ืนได้อย่างชัดเจน และเพื่อความสะดวกในการก ากับ
ดูแล ควรเพิ่มเติมค านิยามในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ดังนี้ 

เพิ่มค าว่ายานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติลงในค านิยามของค าว่า “รถยนต์” จากเนื้อความเดิม 
“รถยนต์ หมายความว่า รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล” ให้เป็น “รถยนต์ หมายความว่า  
รถสาธารณะ รถยนต์บริการ รถยนต์ส่วนบุคคล และให้หมายความรวมถึงยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วย” 

บัญญัติค านิยามของค าว่า “ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ” ขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยให้มีเนื้อความดังนี้ 
“ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ หมายถึง รถยนต์ที่ได้ถูกติดตั้งระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติขั้นสูงหรือเต็มรูปแบบ 
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และระบบอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถควบคุมยานพาหนะรวมถึงการปฏิบัติงานของยานพาหนะได้  
ทั้งระบบ ส่งผลให้สามารถขับเคลื่อนยานพาหนะได้เองโดยปราศจากการควบคุมทางกายภาพหรือการดูแลสั่งการโดย
มนุษย์” และบัญญัติค านิยามค าว่า “ขับ” เพิ่มเติม เพื่อให้เนื้อความในพระราชบัญญัติครอบคลุมถึงการใช้งาน
ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีเนื้อความว่า “ขับ หมายความว่า การขับรถ หรือในกรณีที่เป็น
รถหรือยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ ให้หมายความรวมถึง การควบคุมหรือใช้งานยานพาหนะขับ เคลื่อนอัตโนมัติ  
ไม่ว่าจะเปิดใช้งานระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม” 

3. บัญญัติเพิ่มเติมในมาตรา 6/1 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 โดยเพิ่มเติม รถเพื่อทดสอบ
การขับเคลื่อนอัตโนมัติเป็นอีกหนึ่งอนุมาตรา เพื่อเป็นข้อยกเว้นให้ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ ใช้ในการทดสอบ
การขับเคลื่อนอัตโนมัติไม่ต้องน าไปจดทะเบียนยานพาหนะตามมาตรา 6 แต่อย่างไรก็ตามการน ายานพาหนะ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติเพื่อการทดสอบออกท าการทดสอบบนถนนสาธารณะจะต้องท าการขออนุญาตทดสอบเป็นการ
เฉพาะ โดยเพิ่มเติมวรรคสี่ให้รถเพื่อการทดสอบการขับเคลื่อนอัตโนมัติต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและ 
เสียค่าธรรมเนียม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

4. การใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะควรจัดให้มีการจดทะเบียนยานพาหนะ
ดังเช่นยานพาหนะอ่ืน ๆ กรณีนี้จึงเห็นว่าควรบัญญัติเพิ่มเติมมาตรา 7/1 ในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522  
ให้ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติที่จะน าออกใช้งานบนถนนสาธารณะต้องน าไปจดทะเบียนตามมาตรา 7 นอกจากนี้
ยังต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากนายทะเบียนพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมเพื่อใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ
บนถนนสาธารณะด้วย ทั้งนี้ การขออนุญาต การอนุญาต ระยะเวลาในการใช้รถ และเครื่องหมายแสดงการใช้งาน
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ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด 

5. บัญญัติรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและข้อก าหนดในทางปฏิบัติส าหรับการขออนุญาต
ด าเนินการทดสอบและใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะ โดยการออกเป็น
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต ระยะเวลา 
และเครื่องหมายแสดงการทดสอบและใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะ ที่บัญญัติถึงหลักเกณฑ์ 
วิธีการและข้อก าหนดเก่ียวกับทั้งการขออนุญาตทดสอบและใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติดังเช่น California 
Code of Regulations ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียและ Road Traffic (Autonomous Motor Vehicles) Rules 2017 
ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่บัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทดสอบและการใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติไว้ใน
ฉบับเดียว เพื่อลดความซับซ้อนในการตรากฎหมายหลายฉบับและเพื่อความสะดวกในการค้นหาและใช้งาน  
โดยหลักเกณฑ์ส าคัญในประกาศกรมการขนส่งทางบกฯ มีดังต่อไปนี้ 

 5.1 กรณีทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ 

 5.1.1 การขออนุญาตทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ 

 ในการยื่นค าร้องขออนุญาตทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะ ผู้มีความ
ประสงค์จะด าเนินการทดสอบจะต้องยื่นค าร้องขอทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติต่อนายทะเบียนกรมการ
ขนส่งทางบกพร้อมด้วยเอกสารส าคัญอ่ืน ๆ ได้แก่ 

 1. เอกสารส าคัญของผู้ยื่นค าร้องขอ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ภาพถ่ายบัตร
ประชาชน เป็นต้น โดยผู้ยื่นค าร้องขอจะต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เป็นผู้ผลิต ผู้วิจัย หรือผู้พัฒนาเทคโนโลยีหรือ
ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ หรือยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลเหล่านั้น 

  2. เอกสารหรือหลักฐานในการเอาประกันภัยที่มีความคุ้มครองครอบคลุมถึงบุคคลภายนอก และมี
ระยะเวลาคุ้มครองครอบคลุมตลอดการด าเนินการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ ซึ่งประกันภัยในกรณีนี้ควร
เป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น 183 เพราะการประกันภัยชนิดนี้มีขอบเขตความคุ้มครองครอบคลุมถึงความเสียหายในหลาย
กรณี เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ผู้ท าประกันภัยชนิดนี้ รวมถึงผู้โดยสารและคู่กรณีจะได้รับการเยียวยาตามจ านวน
เงินทุนประกันที่ผู้ท าประกันภัยได้ท าไว้กับบริษัทรับประกันภัย นอกจากนี้ รถยนต์ที่สามารถท าประกันภัยรถยนต์
ประเภทนี้ได้จะต้องเป็นรถยนต์ที่มีอายุ 1 – 10 ปี84 ซึ่งเป็นช่วงอายุรถยนต์ที่ค่อนข้างใหม่ ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
จากสภาพและระบบภายในรถยนต์จึงไม่สูงมากนัก 

                                                           
83 ประกันรถยนต์ชั้น 1 คือ ประกันภัยรถยนต์ชนิดหนึ่ง ซ่ึงให้ความคุ้มครองแก่ผู้ท าประกันภัยครอบคลุมที่สุด แม้ว่าผู้ท าประกันภัยจะประสบ
อุบัติเหตุหรืออุบัติภัยประเภทใด เช่น รถยนต์สูญหาย หรือเสียหายจากอัคคีภัยหรืออุทกภัย ประสบอุบัติเหตุชนกับรถยนต์คันอื่น หรือสิ่งอื่นใดที่ไม่มี
คู่กรณี หรือกระทั่งได้รับความเสียหายจากการก่อการร้าย เป็นต้น ผู้ท าประกันและบุคคลอื่นจะได้รับการเยียวยาจากบริษัทที่รับท าประกันภัยตาม
ทุนประกันภัยที่ได้ท าไว้ อย่างไรก็ตามความคุ้มครองตามประกันภัยจะไม่ครอบคลุมถึงกรณีความเสียหายจากการเสื่อมสภาพของรถยนต์เอง ความ
เสียหายอันเกิดจากการบรรทุกของเกินขอบเขตที่ก าหนดไว้ ความเสียหายจากภาวะสงคราม กัมมันตภาพรังสีหรือวัตถุปรมาณู ความเสียหายจาก
การแข่งขันความเร็ว จากการขับขี่ขณะมึนเมา และการใช้รถยนต์ในการท าผิดกฎหมาย เป็นต้น โปรดดู “ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1,” Frank 
Insurance Broker (Thailand) Co. Ltd., สืบค้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562, จาก https://www.frank.co.th/ประกันภัยรถยนต์/ชั้น1.; 
“ประกันรถชั้น 1 ไม่ได้คุ้มครองทุกเรื่อง อย่าเข้าใจผิด,” Money Guru, (14 พฤษภาคม 2562) สืบค้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562, จาก 
https://www.moneyguru.co.th/car-insurance/articles/ประกันรถยนต์ชั้น-1/  
84 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน), “ประกันรถยนต์ชั้น 1,” สืบค้นเมือ่วันที่ 18 ธันวาคม 2562, 
https://www.muangthaiinsurance.com/th/product/detail/16. 
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  3. เอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ เช่น วัตถุประสงค์ แบบ
แผน วิธีการ และขอบเขตในการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยและ
วิธีการแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นขณะที่ด าเนินการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนน
สาธารณะ 

  4. เอกสารและข้อมูลส าคัญของยานพาหนะที่ใช้ในการทดสอบการขับเคลื่อนอัตโนมัติทุกคัน เช่น 
ยี่ห้อและรุ่นปีของรถที่ใช้ด าเนินการทดสอบ ข้อมูลต่าง ๆ ของระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ท าการติดตั้งในยานพาหนะ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติ หนังสือรับรองว่ารถยนต์หรือยานพาหนะนั้นมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบครบถ้วนถูกต้องตามที่
กฎหมายก าหนด รวมถึงหนังสือรับรองว่ายานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติจะปฏิบัติตามกฎในการจราจร 

 5.1.2 การพิจารณาค าร้องขออนุญาตทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ 

 เมื่อนายทะเบียนได้รับค าร้องขอและพิจารณาเอกสารที่ยื่นมาพร้อมค าร้องขอแล้ว หากนายทะเบียน
เห็นว่าเอกสารที่ผู้ร้องขอยื่นมามีความถูกต้องครบถ้วน ให้นายทะเบียนท าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการอนุญาตและ
เครื่องหมายแสดงการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ พร้อมออกหนังสืออนุญาตและเครื่องหมายแสดงการ
ทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติให้แก่ผู้ร้องขอ แต่หากนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่า ค าร้องขอและเอกสาร
ต่าง ๆ ที่ได้ยื่นมานั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องขอแก้ไขภายในระยะเวลาพอสมควร 
เช่น 30 วัน นับแต่วันที่รับแจ้ง หากผู้ยื่นค าร้องขอไม่ด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ค าร้องขอเป็นอัน
ยกเลิก นอกจากนี้ในกรณีที่นายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารที่ผู้ร้องขอยื่นมานั้นเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนมี
ค าสั่งไม่อนุญาตให้ทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ 

 5.1.3 การอนุญาตให้ทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ 

 เมื่อนายทะเบียนออกหนังสืออนุญาตให้ด าเนินการทดสอบยานพาหนะแล้ว หนังสืออนุญาตควรมีการ
ก าหนดระยะเวลาและสามารถต่ออายุได้ โดยการอนุญาตคราวแรกควรจะมีอายุ 2 ปี เพื่อให้กรมการขนส่งทางบก
สามารถติดตามผลการด าเนินทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติของผู้ได้รับอนุญาต ว่าได้ด าเนินการทดสอบ
ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติเป็นตามกฎหมายและมีความปลอดภัยหรือไม่ เพื่อความเป็นระเบียบและความ
ปลอดภัยในการจราจรของผู้ใช้ถนนสาธารณะ เมื่อครบก าหนด 2 ปีดังกล่าวและกรมขนส่งทางบกเห็นว่าผู้ได้รับ
อนุญาตได้ด าเนินการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดและมีความปลอดภัย  
ให้กรมการขนส่งทางบกอนุญาตให้บุคคลนั้นได้รับการต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งในการต่ออายุครั้งที่สองและคราวถัดไป 
ให้มีอายุคราวละ 5 ปี โดยให้ยื่นค าร้องขอต่อนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกภายใน 15 วันก่อนหนังสืออนุญาต 
สิ้นอายุ นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะยังมีหน้าที่
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 1. ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติที่จะสามารถด าเนินการทดสอบได้ต้องเป็นยานพาหนะขับเคลื่อน
อัตโนมัติที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ 4 หรือ 5 ตามค านิยามของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์
นานาชาติ นอกจากนี้ยานพาหนะดังกล่าวต้องเป็นยานพาหนะที่สามารถเปิดและปิดการใช้งานระบบขับเคลื่อน
อัตโนมัติได้ ทั้งยังต้องสามารถยอมรับการควบคุมโดยมนุษย์ และต้องมีระบบแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่เข้าควบคุม
ยานพาหนะทั้งหมดด้วยตัวเอง ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องหรือมีเหตุฉุกเฉิน 

 2. เพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสาธารณะอันจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อผู้ใช้ถนนสาธารณะทั่วไป ในขณะที่ด าเนินการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะต้องจัดให้มี
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ผู้ควบคุมอยู่ภายในยานพาหนะอย่างน้อย 1 คนนั่งประจ าอยู่ ณ ต าแหน่งคนขับตลอดเวลา และผู้ควบคุมนั้นต้องมี
ใบอนุญาตขับรถตามชนิดของยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ท าการทดสอบ นอกจากนี้บุคคลผู้ควบคุมยังต้องเป็น  
ผู้ที่มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี และต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติในการขับขี่ที่ดี ไม่เคยขับรถ
โดยเจตนาหรือประมาทให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และกระท าความผิดฐานขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมาจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยา หรือของที่ก่อให้เกิดอาการมึนเมาอย่างอื่น 

 3. ผู้ควบคุมยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติต้องเป็นผู้ผลิต ผู้วิจัย ผู้พัฒนา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้ผลิต ผู้วิจัย ผู้พัฒนารถหรือระบบหรือเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติของยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มีความรู้
ความเข้าใจในระบบและเทคโนโลยีการขับเคลื่อนอัตโนมัติ พร้อมทั้งต้องผ่านการอบรมการใช้งานระบบและเทคโนโลยี
ขับเคลื่อนอัตโนมัติ และผ่านการทดสอบการใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติในสถานการณ์เสมือนจริงมาก่อนจะ
ด าเนินการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือ 
เหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบการขับเคลื่อนอัตโนมัติจะมีผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติคอยดูแลและ
แก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดีและปลอดภัย 

 4. ขณะด าเนินการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัตินอกจากผู้ควบคุมประจ ายานพาหนะ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ห้ามมิให้บรรทุกผู้โดยสาร 

 5. ห้ามมิให้น ายานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติออกให้เช่า หรือให้เป็นรางวัล  

 6. ในการทดสอบการขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะ ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องใช้ยานพาหนะ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติเฉพาะคันที่ได้ระบุไว้ในค าร้องขอเท่านั้น 

 7. ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ใช้ในการทดสอบจะต้องติดเครื่องหมายแสดงการทดสอบเอาไว้ให้
สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนที่ด้านหน้าและด้านท้ายของยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดยเครื่องหมายดังกล่าว  
อาจท าขึ้นในรูปแบบของป้ายทะเบียนยานพาหนะ แต่ต้องมีความแตกต่างจากป้ายทะเบียนของยานพาหนะทั่วไป เช่น 
อาจมีสีพื้นหลัง หรือสีตัวอักษรที่แตกต่างกัน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้ถนนสาธารณะทราบว่ารถยนต์หรือยานพาหนะนี้เป็น
ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ก าลังท าการทดสอบระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติอยู่ 

 8. ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติทุกคันต้องได้รับการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูล (Data Recorder)  
ซึ่งใช้บันทึกข้อมูลการใช้งานระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ การท างานของเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติและเก็บข้อมูล
ปฏิกิริยาตอบสนองของยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อน ามาประเมินและวิเคราะห์  
ถึงประสิทธิภาพในการใช้งานและความปลอดภัย นอกจากนี้ในกรณีที่เกิดระบบขัดข้อง หรือเกิดอุบัติเหตุใดๆ ขึ้น 
ข้อมูลที่ได้จากเครื่องบันทึกข้อมูลจะเป็นประโยชน์ในการตรวจหาสาเหตุแห่งการขัดข้องและเป็นประโยชน์ในการ
พิสูจน์ความรับผิดตามกฎหมายอีกด้วย 

 9. เพื่อความปลอดภัยและเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลผู้ใช้
ถนนคนอ่ืน ๆ และประชาชน ในการอนุญาตให้ด าเนินการทดสอบยานพาหนะควรมีการก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
เขตพื้นที่ สภาวะแวดล้อม และสภาพอากาศที่อนุญาตให้ท าการทดสอบการขับเคลื่อนอัตโนมัติของยานพาหนะได้ 
รวมถึงอาจก าหนดความเร็วในการเคลื่อนที่ของยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วย เช่น เขตพื้นที่ที่จะด าเนินการ
ทดสอบการขับเคลื่อนอัตโนมัติของยานพาหนะไม่ควรจะเป็นเขตชุมชนหรือเขตโรงเรียน สภาพพื้นถนนควรมีเส้น  
แบ่งช่องการจราจรที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติไม่ควร
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ด าเนินการทดสอบในขณะที่เกิดหมอกปกคลุมหนา เกิดพายุฝน หรือมีความเร็วลมเกินกว่า 30 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือ
ประมาณ 48 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นต้น 

 10. ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นจากยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติในขณะด าเนินการทดสอบ
ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ และความเสียหายดังกล่าวอยู่นอกเหนือขอบเขตของการประกันภัยรถยนต์ผู้ได้รับ
อนุญาตให้ด าเนินการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติจะต้องรับผิดตามกฎหมายทั้งในทางแพ่งและทางอาญา 

 11. ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติต้องจัดท ารายงานการทดสอบยานพาหนะ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติต่อกรมการขนส่งทางบก ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ 
บนถนนสาธารณะ และประเมินผลการทดสอบ โดยจัดให้อยู่ในรูปแบบของรายงานประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
นอกจากนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุใด ๆ ขึ้นเก่ียวกับยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดสอบยานพาหนะต้อง
รายงานอุบัติเหตุต่อกรมการขนส่งทางบกทราบ โดยอย่างช้าที่สุดไม่ควรเกิน 10 วันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งใน
รายงานต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับอุบัติเหตุดังกล่าว เช่น วัน เวลาและสถานที่เกิดเหตุ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
สภาพแวดล้อมบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ และรายละเอียดของเหตุการณ์ขณะเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น 

  5.1.4 การยกเลิก ระงับหรือเพิกถอนการอนุญาตทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ 

 กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ ไม่ประสงค์จะท าการ
ทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะอีกต่อไป ให้ยื่นค าร้องขอต่อนายทะเบียน พร้อมส่งคืน
หนังสืออนุญาตและเครื่องหมายแสดงการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติภายใน 15 วันนับแต่วันที่เลิกใช้
ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ 

 เมื่อนายทะเบียนได้ออกหนังสืออนุญาตให้ทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติให้แก่บุคคลใด
แล้ว หากต่อมานายทะเบียนตรวจสอบพบว่าบุคคลผู้ได้รับอนุญาตยื่นเอกสารที่ใช้ขออนุญาตทดสอบยานพาหนะ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติเป็นเท็จ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด หรือได้กระท าการหรืองดเว้นการกระท าการในการ
ด าเนินการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะอย่างมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ประชาชนหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย นายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกอาจระงับหรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตของบุคคล
นั้นได้ และเมื่อนายทะเบียนระงับหรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตของบุคคลใด บุคคลนั้นต้องระงับหรือหยุดด าเนินการ
ทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติทันที จนกว่านายทะเบียนจะมีค าสั่งยกเลิกการระงับหรือเพิกถอนหนังสือ
อนุญาตดังกล่าว 

 5.2 กรณีใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ 

 5.2.1 การขออนุญาตใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ 

 ผู้ครอบครองยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ประสงค์จะใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบน
ถนนสาธารณะในประเทศไทยต้องน ายานพาหนะดังกล่าวไปจดทะเบียนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ 
พ.ศ. 2522 ดังเช่นรถยนต์ทั่วไป และต้องด าเนินการขออนุญาตใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติจากนายทะเบียน
กรมการขนส่งทางบกพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมเพื่อใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะด้วย  
โดยในการยื่นค าร้องขออนุญาตใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะ ผู้มีความประสงค์จะต้องยื่น
ค าร้องต่อนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกพร้อมด้วยเอกสารส าคัญ ดังนี้ 
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  1. เอกสารส าคัญของผู้ยื่นค าร้องขอ เช่น ภาพถ่ายบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ภาพถ่าย
ใบอนุญาตขับรถ เอกสารยืนยันการครอบครองยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ หลักฐานการจดทะเบียนยานพาหนะ 
และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ถ้ามี เป็นต้น 

  2. เอกสารหรือหลักฐานในการเอาประกันภัย ซึ่งมีขอบเขตความคุ้มครองครอบคลุมรวมถึง
บุคคลภายนอก และมีระยะเวลาคุ้มครองครอบคลุมตลอดการด าเนินการทดสอบยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ  

  3. เอกสารและข้อมูลส าคัญของยานพาหนะ เช่น ยี่ห้อและรุ่นปีของรถ และข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ท าการติดตั้งในยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ หนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่ารถยนต์หรือ
ยานพาหนะนั้น ๆ มีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด หนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่า
ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติสามรถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎจราจร  

 5.2.2 การพิจารณาค าร้องขออนุญาตใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ 

 เมื่อนายทะเบียนได้รับค าร้องขอและพิจารณาเอกสารที่ยื่นมาพร้อมค าร้องขอแล้ว หากนายทะเบียน
เห็นว่าเอกสารที่ผู้ร้องขอยื่นมามีความถูกต้องครบถ้วน ให้นายทะเบียนท าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการอนุญาตและ
เครื่องหมายแสดงการใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ พร้อมออกหนังสืออนุญาตและเครื่องหมายแสดงการใช้
งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ แต่หากนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่า ค าร้องขอและเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นมา
นั้นไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องขอแก้ไขภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่รับแจ้ง หากผู้ยื่น
ค าร้องขอไม่ด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ค าร้องขอเป็นอันยกเลิก นอกจากนี้ในกรณีที่นายทะเบียน
พิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารที่ผู้ร้องขอยื่นมานั้นเป็นเท็จ ให้นายทะเบียนมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ใช้งานยานพาหนะ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติ 

 5.2.3 การอนุญาตให้ใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ 

 เมื่อนายทะเบียนออกหนังสืออนุญาตให้ใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติแล้ว หนังสืออนุญาต
ควรมีการก าหนดระยะเวลาและสามารถต่ออายุได้ โดยการอนุญาตคราวแรกควรจะมีอายุ 2 ปี เมื่อมีการต่ออายุครั้งที่
สองและในคราวถัดไปให้มีอายุคราวละ 5 ปี เพื่อให้กรมการขนส่งทางบกสามารถติดตามผลการใช้งานยานพาหนะ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติของผู้ได้รับอนุญาต เพื่อพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรได้รับการอนุญาตให้ใช้งานยานพาหนะ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติต่อไปหรือไม่ ในส่วนของการยื่นค าร้องขอต่อนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกภายใน 15 วันก่อน
หนังสืออนุญาตสิ้นอายุ นอกจากนี้การอนุญาตให้ใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะใน  
ประเทศไทย ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติเพื่อ
ความปลอดภัยแก่ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติและผู้ใช้ถนนคนอ่ืน ๆ ดังนี้  

  1. ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติที่จะน ามาใช้งานได้ต้องเป็นยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มี
ความสามารถในการขับเคลื่อนอัตโนมัติระดับ 4 หรือ 5 ตามค านิยามของสมาคมวิศวกรรมยานยนต์นานาชาติ 
นอกจากนี้ยานพาหนะดังกล่าวต้องเป็นยานพาหนะที่สามารถเปิดและปิดการใช้งานระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติได้ ทั้ง  
ยังต้องสามารถยอมรับการควบคุมโดยมนุษย์ และต้องมีระบบแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่เข้าควบคุมยานพาหนะทั้งหมดด้วย
ตัวเอง ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องหรือมีเหตุฉุกเฉิน 
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  2. ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติจะต้องมีใบอนุญาตขับรถตามชนิดหรือ
ประเภทของยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 หมวด 3 ใบอนุญาตขับรถ และ
ต้องปฏิบัติตามกฎในการจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

  3. ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติจะต้องผ่านการอบรมการใช้งานระบบ
และเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติจากผู้ผลิตมาก่อนน ามาใช้งานจริงบนถนนสาธารณะ เพื่อท าความเข้าใจและเพื่อ
ความปลอดภัยในการใช้งานยานพาหานะขับเคลื่อนอัตโนมัติ 

  4. ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติจะต้องเป็นผู้ครอบครองยานพาหนะ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติ และเป็นผู้ใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติเอง 

  5. ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติจะต้องติดเครื่องหมายแสดงการใช้งาน
ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนที่ด้านหน้าและด้านท้ายของยานพาหนะขับเคลื่อน
อัตโนมัติ โดยเครื่องหมายนั้นจะต้องมีความแตกต่างจากเครื่องหมายของยานพาหนะทั่วไปและแตกต่างจาก
เครื่องหมายของยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มีไว้เพื่อการทดสอบการขับเคลื่อนอัตโนมัติ 

  6. ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติได้ถูกติดตั้งเคร่ืองบันทึกข้อมูลซึ่งสามารถบันทึกการเปิดปิดการใช้งานระบบขับเคลื่อน
อัตโนมัติ ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่  
เกิดจากหรือเกิดขึ้นกับยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติแล้ว 

  7. ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นในขณะใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ และความเสียหาย
ดังกล่าวอยู่นอกเหนือขอบเขตของการประกันภัยรถยนต์ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ
จะต้องรับผิดตามกฎหมายทั้งในทางแพ่งและทางอาญา 

  8. เมื่อเกิดอุบัติเหตุใด ๆ ขึ้นเกี่ยวกับยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน
ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติต้องรายงานอุบัติเหตุให้กรมการขนส่งทางบกทราบ โดยอย่างช้าที่สุดไม่ควรเกิน 10 วัน
นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งในรายงานต้องมีรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับอุบัติเหตุดังกล่าว เช่น วัน เวลาและสถานที่เกิด
เหตุ บุคคลที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ และรายละเอียดของเหตุการณ์ขณะเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น 

 5.2.4 การยกเลิก ระงับหรือเพิกถอนการอนุญาตใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ 

 หากเจ้าของยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ
บนถนนสาธารณะไม่ประสงค์จะใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติอีกต่อไป ให้ยื่นค าร้องขอต่อนายทะเบียนภายใน 
15 วันนับแต่วันที่เลิกใช้ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ หรือกรณีที่นายทะเบียนได้ออกหนังสืออนุญาตใช้งาน
ยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติให้แก่บุคคลใดแล้ว หากต่อมานายทะเบียนตรวจสอบพบว่าบุคคลผู้ได้รับอนุญาต
ดังกล่าวยื่นเอกสารที่ใช้ขออนุญาตใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติเป็นเท็จ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
หรือได้กระท าการหรืองดเว้นการกระท าการใช้งานยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติบนถนนสาธารณะอย่างมีความเสี่ยง
ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย นายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกอาจระงับหรือเพิกถอน
หนังสืออนุญาตของบุคคลนั้นได้ และเมื่อนายทะเบียนระงับหรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตของบุคคลใด บุคคลนั้นต้อง
ระงับหรือหยุดด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติทันที จนกว่านายทะเบียนจะมีค าสั่งยกเลิกการ
ระงับหรือเพิกถอนหนังสืออนุญาตดังกล่าว 


