
ประกาศกระทรวงคมนาคม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการผ่อนผันการงดรบัจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 

ส าหรบัคนพิการทีแ่ปรสภาพมาจากรถจักรยานยนต์ 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

โดยที่ปัจจุบันมีคนพิการน ารถจักรยานยนต์มาท าการดัดแปลงเป็นรถยนต์สามล้อส าหรับใช้งาน  
ให้เหมาะสมกับสภาพความพิการที่มีความจ าเป็นต้องใช้สัญจร  เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้โดยปกติ  
เป็นจ านวนมาก  จึงสมควรผ่อนผันการงดรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อดังกล่าว  และเพ่ือให้รถที่ท าการ
ดัดแปลงนั้นมีความมั่นคงแข็งแรง  และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม  อันจะก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่คนพิการ
ซึ่งเป็นผู้ขับรถและผู้ใช้รถ  ใช้ถนนรายอื่น ๆ  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๒  วรรคสอง  แห่งกฎกระทรวง  
ฉบับที่  ๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  2522  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคม  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
การจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล  ส าหรับคนพิการที่แปรสภาพมาจากรถจักรยานยนต์  ลงวันที่  
๑๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลส าหรับคนพิการ”  หมายความว่า  รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลส าหรับ  

คนพิการที่แปรสภาพมาจากรถจักรยานยนต์ 
“คนพิการ”  หมายความว่า  คนพิการขาหรือล าตัว 
ข้อ ๓ รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลส าหรับคนพิการที่ขอจดทะเบียน  ต้องมีขนาดความกว้าง 

ไม่เกิน  ๒  เมตร  ความยาวไม่เกิน  ๔  เมตร  ความสูงไม่เกิน  ๒  เมตร  เครื่องยนต์ต้องมีความจุ 
ในกระบอกสูบรวมกันไม่ต่ ากว่า  ๑๐๐  ลูกบาศก์เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน  ๖๖๐  ลูกบาศก์เซนติเมตร   
กรณีที่รถขับเคลื่อนดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า  ต้องมีก าลังพิกัด  (Rated  Power)  ของมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกวา่  
๒๕๐  วัตต์  แต่ไม่เกิน  ๔  กิโลวัตต์  และต้องสามารถขับเคลื่อนรถให้มีความเร็วสูงสุดในขณะที่มีน้ าหนักรถ 
รวมน้ าหนักบรรทุก  (Gross  Vehicle  Weight)  ตามที่ผู้ผลิตก าหนดได้ไม่น้อยกว่า  ๔๕  กิโลเมตร 
ต่อชั่วโมง  และต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๓๐  นาที   

ข้อ ๔ รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลส าหรับคนพิการต้องมีส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับ
รถยนต์สามล้อตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับรถ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
เว้นแต่ระบบห้ามล้ออาจใช้อุปกรณ์หรือกลไกอื่นที่ท าใหร้ถหยุดนิง่ขณะจอดแทนระบบหา้มล้อขณะจอดได้  
ทั้งนี้  อธิบดีกรมการขนส่งทางบกอาจเห็นชอบให้รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลส าหรับคนพิการ  ได้รับยกเว้น
การจัดให้มีเครื่องอุปกรณ์ส าหรับรถบางรายการ  ดังต่อไปนี้  ก็ได้   

(๑) กระจกกันลมหน้า   

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



(๒) อุปกรณ์ปัดและฉีดท าความสะอาดกระจกกันลมหน้า   
(๓) โคมไฟถอยหลัง   
(๔) โคมไฟภายในรถ   
ข้อ ๕ คนพิการที่ต้องเคลื่อนที่ด้วยรถคนพิการ  (Wheel  chair)  อาจจัดให้รถยนต์สามล้อ

ส่วนบุคคลส าหรับคนพิการนั้น  มีทางลาด  สะพาน  หรือเครื่องอุปกรณ์ที่น าพารถคนพิการขึ้นและลงจากรถ  
และต้องมีอุปกรณ์ส าหรับยึดตรึงรถคนพิการให้ติดอยู่กับที่อย่างมั่นคง  แข็งแรงและปลอดภัย   

ข้อ ๖ รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลส าหรับคนพิการ  ต้องมีและใช้โคมไฟและแสงสัญญาณ 
ที่มีแสง  หรือสีและจ านวนตามที่ประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  ก าหนดระบบการท างาน  
ประสิทธิภาพการท างาน  การติดตั้ง  ขนาด  หรือจ านวนของอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์แสงสัญญาณ
ของรถได้ก าหนดไว้  โดยต้องติดตั้ง  ในต าแหน่งที่เหมาะสม  ทั้งนี้  กรณีโคมไฟที่ติดตั้งเป็นคู่  ให้ติดตั้ง
ห่างจากด้านข้างริมสุดไม่เกิน  ๔๐  เซนติเมตร   

กรณีรถที่มีความกว้างไม่เกิน  ๑.๑๐  เซนติเมตร  ให้ได้รับการยกเว้นการติดตั้งโคมไฟแสดง
ต าแหน่งด้านหน้า  โคมไฟแสดงต าแหน่งด้านท้าย  ทั้งนี้  ต้องติดตั้งโคมไฟหยุดจ านวน  ๑  ดวง  หรือ  ๒  ดวง  
และอุปกรณ์สะท้อนแสงจ านวน  ๑  แผ่น   

ข้อ ๗ รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลส าหรับคนพิการ  ต้องมีเครื่องหมายแสดงไว้ที่ตัวรถ  และ
เครื่องหมายดังกล่าวให้มีลักษณะ  ขนาด  และต าแหน่งการติดตั้ง  ดังนี้ 

เครื่องหมายติดรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลส าหรับคนพิการมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสีฟ้า  
ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร  ความสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร  ภายในมีรูป 
คนพิการนั่งบนรถ  ๒  ล้อ  (Wheel  chair)  สีขาว  และมีอักษรสีขาวค าว่า  “รถคนพิการ”  อยู่ด้านล่าง
รูปคนพิการ  ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า  ๑  เซนติเมตร  ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

การติดเครื่องหมาย  ให้ติดในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน   
ข้อ ๘ รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลส าหรับคนพิการ  ให้มีที่นั่งเฉพาะคนพิการที่เป็นผู้ควบคุมรถ

เท่านั้น  จะน าไปบรรทุกคนโดยสารอื่นบนรถไม่ได้ 
ข้อ ๙ การน ารถจักรยานยนต์ที่ท าการดัดแปลงเป็นรถยนตส์ามล้อส่วนบุคคลส าหรับคนพิการ  

มาด าเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ  ให้เจ้าของรถยื่นค าขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด  
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังนี้   

(๑) กรณีขอจดทะเบียนรถ   
 (ก) บัตรประจ าตัวประชาชน  ในกรณีเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง   

ให้ยื่นใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง  หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง   
พร้อมภาพถ่าย   

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 (ข) กรณีเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  ให้ยื่นใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 
ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  หรือเอกสารหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้  หรือใบอนุญาตท างาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว  พร้อมภาพถ่าย   

 (ค) หนังสือแจ้งจ าหน่ายและการรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจ าหน่าย 
 (ง) หลักฐานการได้มาของรถ  เช่น  ใบเสร็จรับเงินหรือใบก ากับภาษี  สัญญาเช่าซื้อ  เป็นต้น 
 (จ) หลักฐานที่แสดงว่าเจ้าของรถเป็นคนพิการ  เช่น  บัตรประจ าตัวคนพิการ  (ถ้ามี)   

ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐ   
 (ฉ) หนังสือรับรองความมั่นคงแข็งแรงของรถจากผู้ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือวิศวกรรมยานยนต์  และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมประเภทสามัญวิศวกร  หรือวุฒิวิศวกร     

(๒) กรณีขอเปลี่ยนประเภทรถที่จดทะเบียนไว้แล้ว  จากรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล  (รย.๑๒)  
เป็นรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล  (รย.๔)   

 (ก) ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
 (ข) แผ่นป้ายทะเบียนรถประเภทเดิม 
 (ค) หลักฐานตาม  (๑)  (ก)  (จ)  (ฉ)  และหลักฐานการได้มาของชิ้นส่วนอุปกรณ์ 

ที่น ามาเปลี่ยน  เช่น  ใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ใบเสร็จรับเงินค่าดัดแปลงรถ  เป็นต้น 
กรณีที่เจ้าของรถมิได้มาด าเนินการด้วยตนเอง  ต้องมีหลักฐานการมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษร

ให้ผู้อื่นมาด าเนินการ  พร้อมแนบหลักฐานประจ าตัวผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจประกอบการ
ด าเนินการ 

ข้อ ๑๐ การขอจดทะเบียนรถ  ให้เจ้าของรถยื่นค าขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
ต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่เจ้าของรถมีภูมิล าเนา  หรือท้องที่ที่จะน ารถไปใช้  ดังนี้   

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ณ  ส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพ้ืนที่  ๕   
(๒) ในเขตจังหวัดอื่นให้ยื่น  ณ  ส านักงานขนส่งจังหวัด  ยกเว้นเจ้าของรถมีภูมิล าเนาหรือ 

จะน ารถไปใช้ในเขตท้องที่รับผิดชอบของส านักงานขนส่งจังหวัดยะลา  สาขาอ าเภอเบตง  ให้ยื่น   
ณ  ส านักงานขนส่งจังหวัดยะลา  สาขาอ าเภอเบตง   

 กรณีเจ้าของรถเป็นคนต่างด้าวและไม่มีภูมิล าเนาในราชอาณาจักร  ให้ยื่นค าขอต่อ 
นายทะเบียนที่คนต่างด้าวนั้นมีถิ่นที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ที่ทางราชการออกให้เท่านั้น 

้หนา   ๒๑
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การขอเปลี่ยนประเภทรถที่จดทะเบียนไว้แล้ว  ให้ถือเป็นการขอจดทะเบียนรถ  โดยให้เจ้าของรถ  
ยื่นค าขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ณ  ส านักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน 

ข้อ ๑๑ การจัดเก็บอัตราภาษีประจ าปี  ให้เก็บภาษีตามความจุกระบอกสูบรวมกันของเครื่องยนต์
ตามอัตราภาษีประจ าปีท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

ข้อ ๑๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  7  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
ศักดิ์สยาม  ชิดชอบ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

้หนา   ๒๒
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                             แบบเครื่องหมายติดรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลส าหรับคนพิการ 
                                           ___________________________ 
      
 
 
                                        __________________________________        

                                    
                                
              
              หมายเหตุ      ๑. เครื่องหมายรถคนพิการ พื้นเครื่องหมายเป็นสีฟ้า มีรูปคนพิการนั่งบนรถ      

๒ ล้อ (Wheel chair) สีขาว และมีอักษรสีขาวค าว่า “รถคนพิการ” อยู่
ด้านล่างรูปคนพิการ ขนาดความสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร  

 ๒. ขนาดความกว้างของเครื่องหมายไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ความสูง    
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร 

 ๓. เครื่องหมายให้ติดในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
               
 
 
 

  ความกว้างไม่นอ้ยกว่า ๑๐  เซนติเมตร  

ความสูงไม่นอ้ยกว่า  
๑๐ เซนติเมตร 


