เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๙๔ ง

หน้า ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง กําหนดคุณลักษณะและระบบการทํางานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
สําหรับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากรถบรรทุกวัตถุอันตรายก่อให้เกิดความเสียหาย
ที่รุนแรง ทั้งแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งสาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับรถฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้สามารถควบคุม กํากับ ดูแลผู้ขับรถบรรทุกวัตถุอันตรายให้มี
การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สมควรกําหนดให้รถที่นํามาใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายต้องติดตั้ง
และใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๕ (๑) (ต) แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศกําหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ” หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับบัน ทึกและส่งข้อมูล
การใช้งานของรถด้วยระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก (Global Positioning System : GPS)
“ผู้ให้บริการระบบติดตามรถ” หมายถึง ผู้จําหน่ายเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถหรือ
ผู้ให้บริการข้อมูลในการติดตาม ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
ของรถผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม และให้หมายความรวมถึงผู้ประกอบการขนส่งที่ดําเนินการในลักษณะดังกล่าว
สําหรับรถของตนเองด้วย
ข้อ ๒ รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ ๔ และรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ลักษณะ ๙ ที่ใช้ลากจูงรถกึ่งพ่ วงบรรทุกวัสดุอันตราย ในประเภทการขนส่งไม่ประจําทางและการขนส่ ง
ส่วนบุคคล ต้องติดตั้งและใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่มีคุณลักษณะและระบบการทํางาน
ตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๓ เครื่ องบั น ทึ กข้อ มูลการเดิน ทางของรถต้องสามารถทํา งานผ่า นโครงข่ายคมนาคม
และต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) มีระบบบันทึกและส่งข้อมูลการใช้งานของรถ ซึ่งต้องสามารถบันทึกและส่งข้อมูลอย่างน้อย
ดังนี้
(ก) ตําแหน่งของรถในรูปแบบของระบบพิกัดบนพื้นโลกและสถานที่ โดยมีความคลาดเคลื่อน
ของตําแหน่งพิกัดในแนวราบไม่เกิน 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
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(ค) จํานวนชั่วโมงการขับรถของผู้ขับรถ โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน ๑ นาที
(ง) วันเวลาที่บันทึกข้อมูล
(จ) ชื่อและนามสกุลหรือเลขที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของผู้ขับรถที่ได้จากระบบบ่งชี้ผู้ขับรถ
(๒) มีระบบส่งข้อมูลการใช้งานของรถในลักษณะที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) หรือไม่น้อยกว่า
๑ ครั้ง ใน ๕ นาที โดยเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ติดตั้งในเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
และประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
(๓) มีระบบบัน ทึกข้อมูลการใช้งานของรถไว้ที่เครื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่ว โมง
สําหรับกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมได้ในบางขณะ
(๔) มี ร ะบบบ่ ง ชี้ ผู้ ขั บ รถ โดยเป็ น การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล จากใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ขั บ รถของ
กรมการขนส่งทางบกที่เป็นแบบแถบแม่เหล็ก หรือเชื่อมโยงจากข้อมูลอื่นตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด
(๕) มีระบบควบคุมให้ผู้ขับรถแสดงตนผ่านระบบบ่งชี้ผู้ขับรถระบบใดระบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) ระบบการแจ้งเตือนเป็นตัวอักษร สัญญาณเสียงหรือสัญญาณอื่น ๆ หากเครื่องยนต์
มีการทํางานหรือรถเคลื่อนที่โ ดยผู้ขับรถมิได้แ สดงตนผ่านระบบบ่งชี้ผู้ขับรถ โดยการแจ้งเตือนต้องมี
การแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที หรือจนกว่าจะหยุดเครื่องยนต์ หรือมีการแสดงตน
ผ่านระบบบ่งชี้ผู้ขับรถ
(ข) ระบบป้องกันมิให้เครื่องยนต์ทํางานหรือรถเคลื่อนที่ หากผู้ขับรถมิได้แสดงตนผ่านระบบ
บ่งชี้ผู้ขับรถ
(๖) มีระบบบันทึกและส่งข้อมูลการใช้งานของรถ กรณีผู้ขับรถมิได้แสดงตนผ่านระบบบ่งชี้ผู้ขับรถ
(๗) มีระบบแจ้งการปลดหรือถอดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
ข้อ ๔ เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถต้องมีระบบการทํางาน ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องทํางานตลอดเวลาที่เครื่องยนต์ทํางานหรือรถเคลื่อนที่
(๒) สามารถทํางานให้เป็น ไปตามคุณลักษณะที่กําหนดไว้ตามข้อ ๓ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และต้ อ งสามารถจั ด ส่ ง รายงานดั ง ต่ อ ไปนี้ ผ่ า นทางโครงข่ า ยโทรคมนาคมหรื อ ระบบสารสนเทศให้
กรมการขนส่งทางบก
(ก) ข้อมูลการใช้งานของรถที่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด
(ข) ข้อมูลการขับรถเกินชั่วโมงการทํางานของผู้ขับรถตามที่กฎหมายกําหนด
(ค) ข้อมูลการไม่ได้แ สดงตนผ่านระบบบ่งชี้ผู้ขับรถ หรือการใช้ใบอนุญ าตเป็น ผู้ขับรถ
ไม่ตรงกับประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ทําการขนส่ง
(ง) ข้อมูลการปลดหรือถอดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
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ข้อ ๕ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการขนส่งให้สามารถเลือกติดตั้งเครื่องบัน ทึก
ข้อ มู ลการเดิ น ทางของรถที่มี คุ ณ ลั ก ษณะและระบบการทํ า งานเป็ น ไปตามที่ กํา หนดไว้ใ นประกาศนี้
และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติการเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด เครื่องบันทึก
ข้อมูลการเดินทางของรถที่จะติดตั้งบนรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง
จากกรมการขนส่งทางบก
ข้อ ๖ การขอรับการตรวจสอบและรับรองคุณลักษณะและระบบการทํางานของเครื่องบันทึก
ข้อ มู ล การเดิ น ทางของรถ ให้ ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารระบบติ ด ตามรถยื่ น คํ า ขอ ณ สํ า นั ก วิ ศ วกรรมยานยนต์
กรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน กรณีเป็นคนต่างด้าวให้ยื่นภาพถ่ายใบสําคัญประจําตัว
คนต่างด้าวพร้อมด้วยใบสําคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
(๒) กรณีเป็นนิติบุคคลให้ยื่นภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อมด้วย
ภาพถ่ า ยบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของผู้ มี อํ า นาจลงนาม กรณี ผู้ มี อํ า นาจลงนามเป็ น คนต่ า งด้ า ว
ให้ยื่นภาพถ่ายใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวพร้อมด้วยใบสําคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
(๓) หนั ง สือ มอบอํ านาจพร้ อ มด้ ว ยภาพถ่า ยบัต รประจํา ตั ว ประชาชนของผู้รั บ มอบอํา นาจ
กรณีมีการมอบอํานาจให้กระทําการแทน
(๔) ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
(๕) ภาพถ่ายใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
(๖) ชนิด แบบ และเอกสารแสดงข้อกําหนดทางเทคนิค (Technical Specification)
ของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถพร้อมด้วยเอกสารรับรองอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๗) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบการทํางานสําหรับบันทึกและส่งข้อมูลการใช้งานของรถ
พร้อมด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สําหรับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก
(๘) คู่มื อ การใช้ งานของเครื่อ งบั น ทึ ก ข้ อมู ล การเดิ น ทางของรถ อุ ป กรณ์ บ่ งชี้ ผู้ ขั บรถและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบการทํางานสําหรับบันทึกและส่งข้อมูลการใช้งานของรถตาม (๖) และ (๗)
ข้อ ๗ เมื่อกรมการขนส่งทางบกได้รับคําขอตามข้อ ๖ และตรวจสอบเครื่องบัน ทึกข้อมูล
การเดิน ทางของรถของผู้ให้บริการระบบติดตามรถแล้วเห็น ว่า เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
มีคุณลักษณะและระบบการทํางานเป็นไปตามประกาศนี้ กรมการขนส่งทางบกจะออกหนังสือรับรอง
ให้แก่ผู้ให้บริการระบบติดตามรถ
ข้อ ๘ ผู้ให้บริการระบบติด ตามรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่ง ทางบกต้องจัด ทํ า
เครื่องหมายการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกเพื่อแสดงว่าเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถของผู้ให้บริการ
ระบบติด ตามรถเป็นชนิดและแบบที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก โดยต้องมีร ายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
(๑) หมายเลขการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก
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(๒) ชนิดและแบบของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
(๓) หมายเลขของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
(๔) เลขทะเบียนรถคันที่ติดตั้ง
(๕) ชื่อผู้ให้บริการระบบติดตามรถ
เครื่องหมายการรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดไว้ท้าย
ประกาศนี้
ข้อ ๙ เมื่อผู้ ให้บริ การระบบติ ด ตามรถติด ตั้งเครื่องบั น ทึกข้ อมูลการเดิ น ทางของรถให้แ ก่
ผู้ประกอบการขนส่งรายใดแล้ว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ติดเครื่องหมายการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกไว้ที่เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
หรือบริเวณใกล้เคียงกับเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ หรือภายในห้องผู้ขับรถ ในตําแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
โดยเครื่องหมายดังกล่าวต้องชัดเจน ไม่ลบเลือน
(๒) ส่งข้อมูลการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ติดตั้งให้กับรถที่ใช้ในการขนส่ง
วัตถุอันตรายทุกคันให้แก่กรมการขนส่งทางบก
(๓) จัดส่งข้อมูลรายงานตามข้อ ๔ (๒) ให้แก่กรมการขนส่งทางบก
(๔) จัดเก็บข้อมูลการใช้งานของรถที่ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางไว้ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
และต้องจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรมการขนส่งทางบกเมื่อมีการร้องขอหรือเมื่อต้องการตรวจสอบ
(๕) ให้สิทธิหรืออนุญาตให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของรถได้ตลอดเวลา
ทั้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) หรือข้อมูลย้อนหลังที่จัดเก็บไว้ตาม (๔)
การส่งข้อมูลตาม (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ ๔ และรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ ๙ ที่ใช้ลากจูงรถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุอันตราย ในประเภทการขนส่ง
ไม่ประจําทางและการขนส่งส่วนบุคคล ตามเงื่อนเวลาดังต่อไปนี้
(๑) รถที่จดทะเบีย นใหม่ หรือรถที่จดทะเบีย นไว้แ ล้ว แต่ได้แ จ้งเลิกใช้ร ถตามมาตรา ๗๙
แล้วนํามาจดทะเบียนใหม่ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
(๒) รถที่จดทะเบีย นไว้ก่อนวัน ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ แต่มิไ ด้ติด ตั้ง เครื่อ งบัน ทึก ข้อ มูล
การเดินทางของรถ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
(๓) รถที่จดทะเบีย นไว้ก่อนวัน ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และได้ติด ตั้ง เครื่อ งบัน ทึก ข้อ มูล
การเดินทางของรถไว้แล้วแต่ไม่เป็นไปตามประกาศนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สมชัย ศิริวัฒนโชค
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

การรายงานข้อมูลตามประกาศข้อ ๙ (๒) และ (๓)
๑. รายงานการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
(๑) กําหนดส่งรายงานทุก ๆ วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เมื่อมีการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูล
การเดินทางของรถ
(๒) วิธีการส่งรายงาน ให้ส่งตามรูปแบบและวิธีการที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด
(๓) รายละเอียดของรายงานประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ
(ข) เลขทะเบียนรถหรือหมายเลขคัสซี
(ค) ลักษณะรถและประเภทของวัตถุอันตราย
(ง) ชนิดและแบบของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
(จ) วันที่ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
๒. รายงานข้อมูลการใช้งานของรถ
๒.๑ รายงานข้อมูลการใช้งานของรถที่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด
(๑) กําหนดส่งรายงานภายในเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ของวันถัดไป
(๒) วิธีการส่งรายงาน ให้ส่งตามรูปแบบและวิธีการที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด
(๓) เงื่อนไขความเร็วที่กําหนดให้ต้องรายงาน
(ก) รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ ๔ ความเร็วเกินกว่า ๘๐ กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ในระยะเวลา ๒ นาทีต่อเนื่องกัน
(ข) รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ ๙ ความเร็วเกินกว่า ๖๐ กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ในระยะเวลา ๒ นาทีต่อเนื่องกัน
(๔) รายละเอียดของรายงานประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
(ก) วันเวลา และสถานที่หรือตําแหน่งของรถที่มีความเร็วเกินกว่าที่กําหนด และ
ความเร็วสูงสุดในแต่ละช่วงเวลาที่มีความเร็วเกินกว่าที่กําหนด
(ข) ชื่อและนามสกุล หรือเลขที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของผู้ขับรถ
(ค) เลขทะเบียนรถ
(ง) ระยะเวลารวมที่รถมีความเร็วเกินกว่าที่กําหนด
๒.๒ รายงานข้อมูลการขับรถเกินชั่วโมงการทํางานของผู้ขับรถตามที่กฎหมายกําหนด
(๑) กําหนดส่งรายงานภายในเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ของวันถัดไป
(๒) วิธีการส่งรายงาน ให้ส่งตามรูปแบบและวิธีการที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด
(๓) เงื่อนไขระยะเวลาการทํางานของผู้ขับรถที่กําหนดให้ต้องรายงาน
(ก) การขับรถติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสี่ชั่วโมง โดยไม่มีการหยุดพักติดต่อกันเป็น
เวลาเกินกว่า ๓๐ นาที
(ข) การขับรถเป็นเวลารวมกันเกินกว่า ๘ ชั่วโมงในรอบ ๒๔ ชั่วโมง
(๔) รายละเอียดของรายงานประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อและนามสกุล หรือเลขที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของผู้ขับรถ
(ข) เลขทะเบียนรถ

-๒(ค) วั น เวลาที่ เ ริ่ ม ทํ า งานและหยุ ด ทํ า งานในแต่ ล ะช่ ว งที่ มี ร ะยะเวลาการขั บ รถ
ติดต่อกันเกิน ๔ ชั่วโมง
(ง) วันเวลาที่เริ่มทํางานและหยุดทํางานในแต่ละช่วงที่มีระยะเวลาการขับรถรวมกัน
เกิน ๘ ชั่วโมง ในรอบ ๒๔ ชั่วโมง
๒.๓ รายงานข้อมูลการไม่ได้แสดงตนผ่านระบบบ่งชี้ผู้ขับรถ หรือการใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
ไม่ตรงกับประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ทําการขนส่ง
(๑) กําหนดส่งรายงานภายในเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ของวันถัดไป
(๒) วิธีการส่งรายงาน ให้ส่งตามรูปแบบและวิธีการที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด
(๓) เงื่อนไขที่กําหนดให้ต้องรายงาน
(ก) มีการทํางานของเครื่องยนต์หรือการเคลื่อนที่ของรถโดยไม่มีข้อมูลบ่งชี้ผู้ขับรถ
(ข) มีการใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถไม่ตรงกับประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ทําการ
ขนส่ง
(๔) รายละเอียดของรายงานประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
(ก) วันเวลาที่เครื่องยนต์ทํางานหรือรถเคลื่อนที่โดยไม่มีการบ่งชี้ผู้ขับรถ
(ข) วันเวลาที่มีการใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถไม่ตรงกับประเภทและลักษณะของรถที่
ใช้ทําการขนส่ง
(ค) เลขทะเบียนรถ
๒.๔ รายงานข้อมูลการปลดหรือถอดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
(๑) กําหนดส่งรายงานภายในเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ของวันถัดไป
(๒) วิธีการส่งรายงาน ให้ส่งตามรูปแบบและวิธีการที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด
(๓) เงื่อนไขที่กําหนดให้ต้องรายงาน ให้รายงานเมื่อมีการปลดหรือถอดเครื่องบันทึก
ข้อมูลการเดินทางของรถ
(๔) รายละเอียดของรายงานประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
(ก) วันเวลาที่มีการปลดหรือถอดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
(ข) เลขทะเบียนรถ

แบบเครื่องหมายการรับรองเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ

เครื่องหมายการค้า
ของผู้ให้บริการ
ระบบติดตามรถ
(ถ้ามี)

ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก เลขที่
ชนิด
แบบ
หมายเลขเครือ่ ง
เลขทะเบียนรถ/หมายเลขคัสซี
ผู้จําหน่าย/ผู้ให้บริการ
วันที่ติดตั้ง

XXXX/YYYY

โดย XXXX หมายถึง หมายเลขการรับรอง
YYYY หมายถึง ปีที่ได้รับการรับรองเป็นปีพุทธศักราช
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