ระเบียบกรมการขนสงทางบก
วาดวยการตรวจสภาพรถและเกณฑการวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต
พ.ศ. ๒๕๕๕
_______________
ตามที่ไดมีระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการตรวจสภาพรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต
พ.ศ. ๒๕๓๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยหลักเกณฑ วิธีการตรวจ
และวินจิ ฉัยผลการตรวจสภาพรถ พ.ศ. ๒๕๓๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗ และระเบียบกรมการขนสงทางบก
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการตรวจและวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่
๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไวแลว นั้น
โดยที่ระเบียบดังกลาวไดใชบังคับมาเปนเวลานาน เปนผลใหไมสอดคลองกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต รวมทั้งขอกําหนดตางๆ เกี่ยวกับการตรวจสภาพรถมีการแกไขเพิ่มเติมไปเปนอันมาก
ดังนัน้ เพื่อใหการดําเนินการตรวจสภาพรถและเกณฑการวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต
สอดคลองกับวิวัฒนาการดานยานยนตที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงหลักเกณฑการดําเนินการตรวจสภาพรถ
และเกณฑการวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถเสียใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒ วรรคสอง
และขอ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒
อธิบดีกรมการขนสงทางบกจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการตรวจสภาพรถและเกณฑ
การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต พ.ศ. ๒๕๕๕
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการตรวจสภาพรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต พ.ศ. ๒๕๓๔
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔
(๒) ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยหลักเกณฑ วิธีการตรวจและวินจิ ฉัยผลการตรวจสภาพรถ
พ.ศ. ๒๕๓๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗
(๓) ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยหลักเกณฑ วิธีการตรวจและวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙
(๔) ประกาศกรมการขนสงทางบก เรือ่ ง หลักเกณฑและวิธีการขออนุญาตและการอนุญาต
ตรวจสภาพรถนอกสถานที่ทําการและการตรวจสภาพนอกเวลาราชการ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
(๕) หนังสือกรมการขนสงทางบก ที่ คค ๐๓๑๐/ว.๑๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๔
เรื่อง ใหจัดทําประวัติรถสําหรับรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต

-๒(๖) หนังสือกรมการขนสงทางบก ที่ คค ๐๓๑๐/ว.๓๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๔
เรื่อง การจัดทําประวัติรถสําหรับรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต
(๗) หนังสือกรมการขนสงทางบก ที่ คค ๐๓๑๘/ว.๖๑ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐
เรื่อง การจัดทําประวัติรถสําหรับรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต
(๘) หนังสือกรมการขนสงทางบก ที่ คค ๐๔๐๗.๒/ว.๑๔๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕
เรื่อง การจัดทําประวัติรถสําหรับรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต
(๙) หนังสือกรมการขนสงทางบก ที่ คค ๐๔๐๗.๔/ว.๑๕๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาต การอนุญาตและการตรวจสภาพรถนอกสถานที่ทําการในเวลาราชการ
หรือนอกเวลาราชการเปนการลวงหนา
ขอ ๔ บรรดาระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับทีก่ ําหนดไวระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“การตรวจสภาพรถ” หมายความวา การตรวจความมั่นคงแข็งแรง และความถูกตองของ
สวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับรถ และรายการอื่นตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
“นายชางตรวจสภาพรถ” หมายความวา ขาราชการสังกัดกรมการขนสงทางบกที่ไดรบั การ
แตงตั้งหรือไดรบั มอบหมายจากนายทะเบียนใหทําหนาที่ตรวจสภาพรถ
“เอกสารหลักฐาน” หมายความวา ใบคูมือจดทะเบียนรถ หนังสือรับรองการสงบัญชีรับ
และจําหนายรถหรือเครื่องยนต หลักฐานการนําเขารถหรือเครื่องยนต หรือหลักฐานการไดมาของรถ
หรือเครื่องยนต
ขอ ๖ ใหรองอธิบดีกรมการขนสงทางบก (ฝายปฏิบัตกิ าร) รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การตรวจสภาพรถ
______________
ขอ ๗ ใหนายชางตรวจสภาพรถประจําสํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่ สํานักงานขนสงจังหวัด
หรือสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา แลวแตกรณี เปนผูร บั ผิดชอบดําเนินการตรวจสภาพรถในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
เวนแตกรณีอื่นๆ ที่กรมการขนสงทางบกกําหนดใหดําเนินการตรวจสภาพรถนอกเขตพื้นที่ความรับผิดชอบได
ขอ ๘ การตรวจสภาพรถเพื่อเสียภาษีประจําป ใหดําเนินการไดลวงหนาภายในสามเดือน
กอนวันสิ้นอายุภาษี
ขอ ๙ การตรวจสภาพรถแตละคันจะดําเนินการโดยนายชางตรวจสภาพรถคนเดียวหรือหลายคนก็ได
ในกรณีที่การตรวจสภาพรถดําเนินการโดยนายชางตรวจสภาพรถหลายคน ใหผูอํานวยการ
สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่ ขนสงจังหวัด หัวหนาสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา หรือผูที่ไดรบั มอบหมาย
แลวแตกรณี มอบหมายและจัดแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการตรวจสภาพรถออกเปนสัดสวน และ
ใหนายชางตรวจสภาพรถที่ไดรับมอบหมายดําเนินการตรวจสภาพรถเฉพาะในสวนที่ตนรับผิดชอบ และ
ใหบันทึกผลการตรวจสภาพลงในบันทึกการตรวจสภาพรถ พรอมทั้งลงลายมือชื่อและวันที่ตรวจกํากับไวดวย

-๓ขอ ๑๐ การตรวจสภาพรถทีจ่ ะขอจดทะเบียนและขอแจงใชรถสําหรับรถที่ไดแจงไมใชรถตลอดไปไว
ใหตรวจสภาพรถตามรายการ ดังตอไปนี้
(๑) ความถูกตองของหมายเลขเครื่องยนตและหมายเลขตัวรถ
(๒) ความถูกตองของสวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับรถ
(๓) ความมั่นคงแข็งแรงของรถและความปลอดภัยสําหรับการใชรถ
(๔) สภาพตัวถังและโครงรถ
(๕) ระบบการบังคับเลี้ยว พวงมาลัยและเครื่องลาง
(๖) ระบบการหามลอ
(๗) ระบบไอเสีย
(๘) ระบบเครื่องระงับเสียง
(๙) ระบบแสงไฟ
การตรวจสภาพรถตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามทีก่ ําหนดไวในภาคผนวกทายระเบียบนี้
ขอ ๑๑ การตรวจสภาพรถทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือสวนใดสวนหนึ่งของรถใหผิดไปจาก
รายการที่จ ดทะเบีย นไว ให ตรวจสภาพรถในรายการที่มีก ารเปลี่ย นแปลงตามที่กําหนดไวในภาคผนวก
ทายระเบียบนี้
ขอ ๑๒ การตรวจสภาพรถทีน่ ายทะเบียนหรือผูตรวจการเห็นวารถใดในขณะที่ใชมีลกั ษณะ
ที่เห็นไดวานาจะไมปลอดภัยในการใช ใหตรวจสภาพรถในรายการทีน่ ายทะเบียนหรือผูตรวจการเห็นวานาจะ
ไมปลอดภัยในการใชตามที่กําหนดไวในภาคผนวกทายระเบียบนี้
ขอ ๑๓ การตรวจสภาพรถตามขอ ๑๑ และขอ ๑๒ หากนายชางตรวจสภาพรถเห็นวา
การเปลี่ ย นแปลงจะสง ผลกระทบตอ ความมั่ น คงแข็ ง แรงของรถหรื อ การใช ร ถนั้ น น าจะไม ป ลอดภั ย
ใหตรวจสภาพรถทุกรายการตามที่กําหนดไวในภาคผนวกทายระเบียบนี้
ขอ ๑๔ การตรวจสภาพรถทีน่ ายทะเบียนออกประกาศหรือสัง่ เปนหนังสือใหเจาของรถนํารถ
ไปตรวจ ณ ที่ทําการของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๖ ใหตรวจสภาพรถทุกรายการตามที่กําหนดไวใน
ภาคผนวกทายระเบียบนี้ หรือตามรายการที่นายทะเบียนออกประกาศหรือสั่งเปนหนังสือไว
ขอ ๑๕ สวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับรถรายการใดที่ผานการรับรองจาก
กรมการขนสงทางบกแลว ใหตรวจเฉพาะเอกสารการรับรองและความครบถวนถูกตองของสวนควบและ
เครื่องอุปกรณสําหรับรถในรายการนั้น
หมวด ๒
การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ
และการออกใบรับรองการตรวจสภาพรถ
______________
ขอ ๑๖ เมื่อดําเนินการตรวจสภาพรถตามหมวด ๑ เสร็จแลว ใหนายชางตรวจสภาพรถ
เปนผูวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถในบันทึกการตรวจสภาพรถ
การตรวจสภาพรถโดยนายชางตรวจสภาพรถหลายคน ใหผทู ี่ไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการสํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่ ขนสงจังหวัด หรือหัวหนาสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา
แลวแตกรณี เปนผูวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ

-๔ขอ ๑๗ เกณฑการวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถใหเปนไปตามที่กําหนดไวในภาคผนวกทายระเบียบนี้
ขอ ๑๘ การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถมี ๒ กรณี ดังตอไปนี้
(๑) ผาน
(๒) ไมผาน
รถที่ผานการตรวจสภาพตองเปนไปตามเกณฑการวินจิ ฉัยผลการตรวจสภาพรถตามทีก่ ําหนดไว
ในภาคผนวกทายระเบียบนี้
รถที่ตรวจสภาพแลวไมเปนไปตามเกณฑการวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามที่กําหนดไว
ในภาคผนวกทายระเบียบนี้ ใหรถนั้นไมผานการตรวจสภาพ
ขอ ๑๙ เมื่อตรวจสภาพรถเสร็จแลว ใหวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถและบันทึกผลการวินจิ ฉัย
ดังตอไปนี้
(๑) กรณีผานการตรวจสภาพ ใหผูวินิจฉัยผลบันทึกผลการตรวจสภาพรถไวในบันทึกการ
ตรวจสภาพรถวา “ผาน” พรอมทัง้ ลงลายมือชื่อและวันที่วินจิ ฉัยผลการตรวจสภาพรถกํากับไว บันทึกขอมูล
การตรวจสภาพรถและการวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถลงในระบบคอมพิวเตอร และออกใบรับรองการตรวจสภาพรถ
ใหบันทึกการตรวจสภาพรถเปนใบรับรองการตรวจสภาพรถ
ใบรับรองการตรวจสภาพรถมีอายุสามเดือน นับแตวันที่ออก
(๒) กรณีไมผานการตรวจสภาพ ใหผูวินิจฉัยผลบันทึกผลการตรวจสภาพรถวา “ไมผาน”
โดยบันทึกขอบกพรองไวในบันทึกการตรวจสภาพรถ บันทึกขอมูลการตรวจสภาพรถและการวินิจฉัยผลการ
ตรวจสภาพรถลงในระบบคอมพิวเตอร และแจงขอบกพรองนั้นใหเจาของรถหรือผูนํารถมาตรวจทราบ
เปนลายลักษณอักษร
ขอ ๒๐ รถที่ไดทําการแกไขขอบกพรองตามที่ไดรบั แจงตามขอ ๑๙ (๒) แลว เจาของรถ
หรือผูนํารถมาตรวจประสงคจะนํารถมาขอรับการตรวจสภาพใหม ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) กรณีนํารถมาตรวจสภาพภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไมผานการตรวจสภาพรถครั้งแรก
ใหตรวจสภาพเฉพาะรายการขอบกพรองที่ไมผานการตรวจสภาพ เวนแตเห็นวารถนั้นมีขอบกพรองหรือมีการ
แกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพสวนควบหรือเครื่องอุปกรณของรถในรายการที่ไดผานการ
ตรวจสภาพไปแลว ให ดําเนินการตรวจสภาพในรายการนั้นเพิ่มเติมดวย
(๒) กรณีนํารถมาตรวจสภาพรถเกินกวาสิบหาวัน นับแตวันที่ไมผานการตรวจสภาพรถครั้งแรก
ใหตรวจสภาพทุกรายการ
หมวด ๓
การจัดทําประวัติรถ
______________
ขอ ๒๑ รถที่ประกอบขึ้นจากชิ้นสวนอุปกรณเกาและรถที่มีการดัดแปลงตัวถังใหผิดไปจาก
แบบของผูผลิตหรือผูประกอบรถ ใหนายชางตรวจสภาพรถจัดทําประวัติรถตามแบบทีก่ รมการขนสงทางบก
กําหนดเมือ่ รถนั้นผานการตรวจสภาพ พรอมทั้งดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ถายรูปตัวรถแนบติดที่ประวัติรถทุกคัน พรอมทัง้ ประทับตราขอความวา “รถที่ประกอบ
ขึ้นจากชิ้นสวนอุปกรณเกา” หรือ”รถที่มีการดัดแปลงตัวรถ” ไวประวัติรถ พรอมทั้งลอกลายหมายเลขโครงคัสซี
หรือหมายเลขตัวรถติดไว และลงลายมือชื่อ ประทับตรายางชือ่ และตําแหนง วันที่ตรวจ พรอมทัง้ ลงลายมือชื่อกํากับ

-๕ลายหมายเลขโครงคัสซีหรือหมายเลขตัวรถไวดวย ในกรณีที่มีการลงรายการในประวัติรถผิดพลาด ใหขีดฆาและ
ลงลายมือชื่อกํากับไวหรือจัดทําประวัติรถขึ้นใหมทั้งฉบับ
(๒) บันทึกขอมูลหมายเลขโครงคัสซีหรือหมายเลขตัวรถ ประเภทรถ ยี่หอรถ
หมายเลขทะเบียนรถสําหรับรถที่จดทะเบียนแลว และจัดเก็บภาพถายพรอมลายหมายเลขโครงคัสซีหรือ
หมายเลขตัวรถลงในระบบคอมพิวเตอร
ใหสํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่ สํานักงานขนสงจังหวัด หรือสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา
แลวแตกรณี ที่จัดทําประวัตริ ถเปนผูเก็บรักษา
ขอ ๒๒ การจัดทําประวัติรถในกรณีอื่นๆ ตามทีก่ รมการขนสงทางบกกําหนด ใหนายชาง
ตรวจสภาพรถปฏิบัติตามที่กําหนดไวในหมวดนีโ้ ดยอนุโลม
หมวด ๔
การตรวจสภาพรถนอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ทําการ
______________
ขอ ๒๓ เจาของรถรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน มีความประสงคจะขอใหนายทะเบียน
ทําการตรวจสภาพรถในสถานที่ทําการนอกเวลาราชการ ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) หนังสือรับรองการสงบัญชีรบั และจําหนายรถ หลักฐานการนําเขารถ หลักฐานการไดมา
ของรถ หรือใบคูมือจดทะเบียนรถ แลวแตกรณี
(๒) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
แลวแตกรณี
(๓) หนังสือมอบอํานาจ และภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและ
ผูรบั มอบอํานาจ (ในกรณีที่ไมมาดําเนินการดวยตนเอง)
ใหผูขออนุญาตเสียคาธรรมเนียม ดังตอไปนี้
(๑) คาคําขอ ฉบับละ ๕ บาท
(๒) คาธรรมเนียมอื่น ครัง้ ละ ๒๐ บาท
ขอ ๒๔ การพิจารณาอนุญาตใหนายชางตรวจสภาพรถทําการตรวจสภาพรถในสถานทีท่ ําการ
นอกเวลาราชการ จะตองเปนกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) รถที่มีความจําเปนตองใชงานอยางตอเนื่อง และไมสามารถนํารถมาขอรับการตรวจสภาพรถ
ในเวลาราชการได
(๒) รถที่มีเปนจํานวนมากและจําเปนตองตรวจสภาพใหแลวเสร็จในคราวเดียวกัน
(๓) รถในกรณีอื่นนอกจาก (๑) หรือ (๒) ซึ่งผูอํานวยการสํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่
ขนสงจังหวัด หรือหัวหนาสํานักงานสงจังหวัดสาขา แลวแตกรณี เห็นสมควร
ใหนายชางตรวจสภาพรถดําเนินการตรวจสภาพรถตามที่กําหนดไวในหมวด ๑ วินิจฉัยผล
การตรวจสภาพรถ และออกใบรับรองการตรวจสภาพรถตามที่กําหนดไวในหมวด ๒

-๖ขอ ๒๕ เจาของรถรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน มีความประสงคจะขอใหนายทะเบียน
จัดสงนายชางตรวจสภาพรถไปทําการตรวจสภาพรถนอกสถานที่ทําการในเวลาหรือนอกเวลาราชการ
ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) หนังสือรับรองการสงบัญชีรบั และจําหนายรถ หลักฐานการนําเขารถ หลักฐานการไดมา
ของรถ หรือใบคูมือจดทะเบียนรถ แลวแตกรณี
(๒) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
แลวแตกรณี
(๓) หนังสือมอบอํานาจ และภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและ
ผูรบั มอบอํานาจ (ในกรณีที่ไมมาดําเนินการดวยตนเอง)
ใหผูขออนุญาตเสียคาธรรมเนียม ดังตอไปนี้
(๑) คาคําขอ ฉบับละ ๕ บาท
(๒) คาธรรมเนียมอื่น ครัง้ ละ ๒๐ บาท
ขอ ๒๖ การพิจารณาอนุญาตใหจัดสงนายชางตรวจสภาพรถไปทําการตรวจสภาพรถนอกสถานที่ทําการ
ในเวลาหรือนอกเวลาราชการ จะตองเปนกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) รถที่โดยสภาพไมสามารถเคลือ่ นยายไดโดยสะดวก
(๒) รถที่ใชงานอยูภายในสถานที่เปนการเฉพาะและอยูนอกเขตทางหลวง
(๓) รถที่มีเปนจํานวนมากและจําเปนตองใชงานอยางตอเนือ่ งซึง่ ไมสะดวกในการนํารถมา
ขอรับการตรวจสภาพรถ ณ ที่ทําการได
(๔) รถในกรณีอนื่ นอกจาก (๑) (๒) หรือ (๓) ซึง่ ผูอํานวยการสํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่
ขนสงจังหวัด หรือหัวหนาสํานักงานสงจังหวัดสาขา แลวแตกรณี เห็นสมควร
ขอ ๒๗ การยื่นคําขอตามขอ ๒๓ และขอ ๒๕ ใหยื่น ณ สถานที่ ดังตอไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่น ณ สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่
(๒) ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครใหยื่น ณ สํานักงานขนสงจังหวัด หรือ
สํานักงานขนสงจังหวัดสาขา แลวแตกรณี
ขอ ๒๘ ใหผอู ํานวยการสํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่ ขนสงจังหวัด หรือหัวหนา
สํานักงานขนสงจังหวัดสาขา หรือผูท ี่ไดรบั มอบหมาย แลวแตกรณี เปนผูพิจารณาอนุญาตใหจัดสง
นายชางตรวจสภาพรถออกไปตรวจสภาพรถ
ขอ ๒๙ เมื่อไดรับอนุญาตตามขอ ๒๖ แลว ผูขออนุญาตตองจัดยานพาหนะเพื่อใชรบั สง
เจาหนาที่ และขนเครื่องมืออุปกรณตางๆ ที่ใชสําหรับการตรวจสภาพรถดวย
ขอ ๓๐ ใหนายชางตรวจสภาพรถที่ไดรับมอบหมายตามขอ ๒๙ ดําเนินการตรวจสภาพรถ
ตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐ วินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ และออกใบรับรองการตรวจสภาพรถตามที่กําหนดไว
ในหมวด ๒

-๗หมวด ๕
การตรวจสภาพรถลวงหนานอกสถานที่ทําการของนายทะเบียน
_____________
ขอ ๓๑ ผูประกอบธุรกิจจําหนายรถรายใดมีความประสงคจะขอใหนายทะเบียนจัดสง
นายชางตรวจสภาพรถไปทําการตรวจสภาพรถทีจ่ ะจดทะเบียนเปนการลวงหนานอกสถานที่ทําการในเวลาหรือ
นอกเวลาราชการ ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) บัญชีรายละเอียดของรถซึ่งประกอบดวยหมายเลขตัวรถ หมายเลขเครื่องยนต และสีของรถ
(๒) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หรือภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
แลวแตกรณี
(๓) หนังสือมอบอํานาจ และภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและ
ผูรบั มอบอํานาจ (ในกรณีที่ไมมาดําเนินการดวยตนเอง)
ใหเจาของรถเสียคาธรรมเนียม ดังตอไปนี้
(๑) คาคําขอ ฉบับละ ๕ บาท
(๒) คาธรรมเนียมอื่น ครั้งละ ๒๐ บาท
ขอ ๓๒ การยื่นคําขอตามขอ ๓๑ ใหยื่น ณ สถานที่ ดังตอไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่น ณ สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕
(๒) ในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครใหยื่น ณ สํานักงานขนสงจังหวัด
ขอ ๓๓ ใหผูอํานวยการสํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ ขนสงจังหวัด หรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย แลวแตกรณี เปนผูพจิ ารณาอนุญาตใหจัดสงนายชางตรวจสภาพรถไปทําการตรวจสภาพรถ
ขอ ๓๔ เมื่อไดรับอนุญาตแลว ผูขออนุญาตตองจัดยานพาหนะเพื่อใชรบั สงเจาหนาที่ และ
ขนเครื่องมือหรืออุปกรณตางๆ ที่ใชสําหรับการตรวจสภาพรถดวย
ขอ ๓๕ ใหนายชางตรวจสภาพรถดําเนินการตรวจสภาพรถตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐ และ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถในบันทึกการตรวจสภาพรถ โดยลงลายมือชื่อและวันที่
ตรวจสภาพรถกํากับไว แตยังไมตองวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ และไมตองออกใบรับรองการตรวจสภาพรถ
ขอ ๓๖ ใหผูขออนุญาตตามขอ ๓๑ จัดสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถมาให
นายชางตรวจสภาพรถตรวจสอบ ณ ที่ทําการใหครบถวนถูกตองภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ตรวจสภาพรถ
หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถือวาการตรวจสภาพรถเฉพาะรถคันทีไ่ มได จัดสงเอกสารหลักฐาน
ใหครบถวนถูกตองเปนอันระงับไป
ขอ ๓๗ ในกรณีที่ผูขออนุญาตจัดสงเอกสารหลักฐานตามขอ ๓๖ แลว ใหนายชางตรวจสภาพรถ
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานโดยเปรียบเทียบกับบัญชีรายละเอียดของรถทีผ่ ูขออนุญาตยื่นไวตาม
ขอ ๓๑ (๑) หากเห็นวาถูกตองตรงกันใหวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถและออกใบรับรองการตรวจสภาพรถตามที่
กําหนดไวในหมวด ๒ และใหเริ่มนับอายุของใบรับรองการตรวจสภาพรถตั้งแตวันที่วินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ
กรณีที่เห็นวาเอกสารหลักฐานไมถูกตอง ใหผูขออนุญาตจัดสงเอกสารหลักฐานที่ถูกตองมาให
นายชางตรวจสภาพรถตรวจสอบอีกครัง้ ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว
ใหถือวาการตรวจสภาพรถเฉพาะรถคันทีไ่ มได จัดสงเอกสารหลักฐานใหครบถวนถูกตองเปนอันระงับไป

-๘หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
______________
ขอ ๓๘ คําขอตรวจสภาพรถที่ไดยื่นไวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ และยังอยูในระหวางการ
พิจารณา ใหถือเปนคําขอตามระเบียบนี้
การตรวจสภาพรถตามที่นายทะเบียนหรือผูตรวจการสัง่ เปนหนังสือกอนวันทีร่ ะเบียบนี้ใชบังคับ
และเจาของรถไดนํารถมาตรวจสภาพ ณ ทีท่ ําการของนายทะเบียนตัง้ แตวันทีร่ ะเบียบนีใ้ ชบงั คับ ใหดาํ เนินการ
ตรวจสภาพรถตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
นายสมชัย ศิริวัฒนโชค
อธิบดีกรมการขนสงทางบก

ภาคผนวก
การตรวจและเกณฑการวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ ทายระเบียบกรมการขนสงทางบก
วาดวยการตรวจสภาพรถและเกณฑการวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต พ.ศ. 2555

การตรวจและเกณฑการวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ ทายระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการตรวจสภาพรถและเกณฑการวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต พ.ศ. ๒๕๕๕
สําหรับรถยนต รถแทรกเตอรที่เปนรถยนตสําหรับลากจูง และรถพวง
รายการตรวจ

วิธีการตรวจ
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- ประเภท ลักษณะ ชนิด แบบ และรุน (ป ค.ศ.) ของรถ
ถูกตองตามเอกสารหลักฐาน
- เปนแผนปายทะเบียนรถทีท่ างราชการออกให และตัวอักษร
และตัวเลขตรงกับใบคูมือการจดทะเบียนรถ
- ตองมีลักษณะ ขนาด และสีถูกตองตามที่ทางราชการกําหนด
- ไมชํารุดลบเลือน แกไข ดัดแปลง หรือมีสิ่งปดบังทําให
ไมสามารถมองเห็นตัวอักษรและตัวเลขไดอยางครบถวนชัดเจน
๓. เครื่องยนตหรือมอเตอร
- ตรวจชนิดและแบบของเครื่องยนต - ชนิดและแบบของเครื่องยนตหรือมอเตอรไฟฟา ตัวเลข
ไฟฟา
หรือมอเตอรไฟฟา
ตัวอักษร สัญลักษณและเครื่องหมายอื่น รวมทัง้ ลักษณะ ขนาด
- ตรวจตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ รูปแบบ และตําแหนงของเลขเครื่องยนตหรือเลขมอเตอรไฟฟา
และเครือ่ งหมายอื่น รวมทั้ง
ถูกตองตามทีผ่ ูผลิตกําหนด ตามเอกสารหลักฐานหรือตามที่
ลักษณะ ขนาด รูปแบบ และ
ทางราชการตอกให แลวแตกรณี และตองไมมีการขูดลบ แกไข
ตําแหนงของเลขเครื่องยนตหรือ หรือเปลี่ยนแปลง
เลขมอเตอรไฟฟา
๔. จํานวนสูบ ความจุกระบอกสูบ - ตรวจจํานวนสูบ ความจุกระบอกสูบ - จํานวนสูบ ความจุกระบอกสูบ และกําลังของเครื่องยนต
และกําลังของเครื่องยนต
และกําลั งของเครื่ องยนต ในกรณี หรือกําลังของมอเตอรไฟฟา แลวแตกรณี ถูกตองตามเอกสาร
หรือกําลังของมอเตอรไฟฟา ที่ใชมอเตอรไฟฟาใหตรวจกําลังของ หลักฐาน
มอเตอรไฟฟา
- กรณีรถที่ใชมอเตอรไฟฟา กําลังของมอเตอรไฟฟาตอง
ไมนอยกวา ๑๕ กิโลวัตตและสามารถขับเคลื่อนรถใหมี
ความเร็วสูงสุดไมนอยกวา ๔๕ กิโลเมตรตอชั่วโมง
๕. ชนิดเชื้อเพลิง
- ตรวจชนิดเชื้อเพลิงของเครือ่ งยนต - ชนิดของเชื้อเพลิงถูกตองตามเอกสารหลักฐาน

หมายเหตุ

๑. ประเภทรถ ลักษณะรถ
- ตรวจประเภท ลักษณะ ชนิด
ชนิดรถ แบบรถ รุนรถ (ป ค.ศ.) แบบ และรุน (ป ค.ศ.) ของรถ
๒. แผนปายทะเบียนรถ
- ตรวจลักษณะ ขนาด สี และ
สภาพของแผนปายทะเบียนรถ

๖. ระบบเชื้อเพลิงหรือระบบ
พลังงานอื่น

- ตรวจสภาพถัง ฝาถัง และทอสง
เชื้อเพลิง
- กรณีรถใชกาซเปนเชื้อเพลิง ให
(๑) ตรวจสอบความถูกตองของ
หนังสือรับรองการติดตัง้ และหนังสือ

- ถังเชื้อเพลิง ทอสงเชื้อเพลิงตองยึดติดแนนกับโครงสรางหรือ
ตัวถังรถ ติดตั้งในตําแหนงที่ถูกตองปลอดภัย ไมรั่วซึม
- ถังเชื้อเพลิงเหลวตองมีฝาปดที่ใชการไดดี
- กรณีรถใชกาซเปนเชื้อเพลิง
(๑) หนังสือรับรองการติดตั้ง และหนังสือรับรองการตรวจและ

- กรณีเครื่องยนตหรือมอเตอรไฟฟาไมมี
เลขจากผูผ ลิต หรือมีแตชํารุด ลบเลือน
หรือถูกทําลายใหดําเนินการกําหนดและ
ตอกใหมตามที่ทางราชการกําหนด

๒

รายการตรวจ

๗. แทนเครื่องและยางแทน
เครื่อง
๘. ระบบสตารท
๙. คันเรง
๑๐. ระบบไอเสียและเครื่อง
ระงับเสียง

วิธีการตรวจ
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รับรองการตรวจและทดสอบ
แลวแตกรณี
(๒) ตรวจถังกาซ สวนควบ และ
เครื่องอุปกรณตามรายการใน
หนังสือรับรองของผูติดตั้งหรือ
ผูตรวจและทดสอบ
(๓) ตรวจอายุถงั กาซ
(๔) ตรวจเครื่องหมายแสดงการ
ตรวจและทดสอบและเครือ่ งหมาย
แสดงการใชกาซเปนเชื้อเพลิง
- ตรวจสภาพแทนเครือ่ งและ
ยางแทนเครือ่ ง

ทดสอบตองออกโดยผูที่ไดรบั ความเห็นชอบจากกรมการขนสง
ทางบก แลวแตกรณี
(๒) ถังกาซ สวนควบ และเครือ่ งอุปกรณ ถูกตองตามหนังสือ
รับรองการติดตั้งและหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบ
(๓) ถังกาซปโตรเลียมเหลวอายุเกิน ๑๐ ป นับจากเดือนและ
ปที่ผลิตตองมีหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบถังกาซตาม
ระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด กรณีถังกาซธรรมชาติอัดตอง
ไมหมดอายุการใชงาน
(๔) เครื่องหมายและการติดเครื่องหมายถูกตองตามที่
ทางราชการกําหนด
- แทนเครื่องตองไมชํารุด ผุกรอน
- ยางแทนเครื่องตองไมเสื่อมสภาพหรือฉีกขาด
- แทนเครื่องและยางแทนเครื่องตองยึดติดแนนกับเครื่องยนต
และโครงสรางตัวรถหรือโครงคัสซี
- ตองทํางานไดตามปกติ

- ตรวจโดยการสตารทเครื่องยนต
จากที่นั่งผูขับรถ
- ตรวจกลไกหรือระบบควบคุม
คันเรง
- ตรวจสภาพทอไอเสียและเครือ่ ง
ระงับเสียง

๑๑. อุปกรณขจัดมลพิษ
- ตรวจสภาพอุปกรณขจัดมลพิษ
ประเภท Catalytic Converter

- ตองสามารถเรงเครื่องกําเนิดพลังงานและกลับคืนสูตําแหนง
ปกติไดอยางสะดวก
- ตองไมชํารุด ผุกรอน ไมมีการรั่วของกาซไอเสีย
- ตองยึดแนนกับเครื่องยนตและตัวถังรถ
- ทอไอเสียไมอยูใกลวัตถุที่ติดไฟไดงาย เวนแตมีอุปกรณปองกัน
ตามที่ทางราชการกําหนด
- ตองไมชํารุด ผุกรอน ไมมีการรั่วของกาซไอเสีย
- รถยนตดังตอไปนี้ ตองมีอุปกรณขจัดมลพิษ
(๑) รถยนตนั่งนําเขาจากตางประเทศที่มีความจุกระบอกสูบ
ตั้งแต ๑,๖๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตรขึ้นไป ที่นําเขาตั้งแต

หมายเหตุ

- เฉพาะรถที่ใชเครื่องยนตเปนเครื่อง
กําเนิดพลังงาน

๓

รายการตรวจ

๑๒. ระดับเสียง

วิธีการตรวจ

- ตรวจระดับเสียงที่ระยะหางจาก
ปลายทอไอเสีย ๐.๕ เมตร หรือ
๗.๕ เมตร โดยใชเครือ่ งวัดระดับ
เสียง
๑๓. กาซคารบอนมอนอกไซด - ตรวจกาซคารบอนมอนอกไซด
และกาซไฮโดรคารบอน
และกาซไฮโดรคารบอนจาก
ทอไอเสีย โดยใชเครื่องวิเคราะห
กาซในขณะที่เครือ่ งยนตอยูใน
รอบเดินเบาและไมมีภาระ
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วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๖ เปนตนไป และรถที่มีความจุกระบอกสูบ
ต่ํากวา ๑,๖๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร ที่นําเขาตั้งแตวันที่
๑ กันยายน ๒๕๓๖ เปนตนไป
(๒) รถยนตนั่งที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศที่มีความจุ
กระบอกสูบตั้งแต ๑,๖๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตรขึ้นไป ที่ผลิต
หรือประกอบตัง้ แตวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๖ เปนตนไป
และรถที่มีความจุกระบอกสูบต่ํากวา ๑,๖๐๐ ลูกบาศกเซนติเมตร
ที่ผลิตหรือประกอบตั้งแตวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ เปนตนไป
- คาระดับเสียงตองไมเกิน ๑๐๐ เดซิเบล เอ หรือ ๘๕ เดซิเบล เอ - วิธีการตรวจวัดระดับเสียงใหเปนไป
แลวแตกรณี
ตามที่ทางราชการกําหนด
- คากาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอนตอง
เปนไปตามเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) รถยนตที่จดทะเบียนไวกอนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๖
(ก) คากาซคารบอนมอนอกไซดตองไมเกินรอยละ ๔.๕
โดยปริมาตร
(ข) คากาซไฮโดรคารบอนตองไมเกิน ๖๐๐ สวนในลานสวน
(๒) รถยนตที่จดทะเบียนตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๖
เปนตนไป
(ก) คากาซคารบอนมอนอกไซดตองไมเกินรอยละ ๑.๕
โดยปริมาตร
(ข) คากาซไฮโดรคารบอนตองไมเกิน ๒๐๐ สวนในลานสวน
(๓) รถยนตที่จดทะเบียนตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐
เปนตนไป

- เฉพาะรถที่ใชเครื่องยนตที่จุดระเบิด
ดวยประกายไฟ (เครื่องยนตที่ใชน้ํามัน
เบนซินหรือใชกาซเปนเชื้อเพลิง)
- วิธีการตรวจสอบคากาซคารบอน
มอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอน
ใหเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด

๔

รายการตรวจ

๑๔. ควันดํา

๑๕. ระบบสงกําลัง

๑๖. ระบบรองรับน้ําหนัก

๑๗. ระบบบังคับเลี้ยวและ
พวงมาลัย

วิธีการตรวจ
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(ก) คากาซคารบอนมอนอกไซดตองไมเกินรอยละ ๐.๕
โดยปริมาตร
(ข) คากาซไฮโดรคารบอนตองไมเกิน ๑๐๐ สวนในลานสวน
- ตรวจควันดําจากทอไอเสียโดยใช - คาควันดําตองเปนไปตามเกณฑ ดังตอไปนี้
เครื่องวัดควันดําในขณะทีเ่ ครื่องยนต (๑) กรณีตรวจวัดดวยเครื่องวัดควันดําระบบกระดาษกรอง
ไมมีภาระ
(Filter) คาควันดําตองไมเกินรอยละ ๕๐
(๒) กรณีตรวจวัดดวยเครื่องวัดควันดําระบบวัดความทึบแสง
(Opacity) คาควันดําตองไมเกินรอยละ ๔๕
- ตรวจสภาพอุปกรณระบบสงกําลัง - อุปกรณตางๆ ของระบบสงกําลังตองไมชํารุดบกพรอง
ไดแก คลัตช เฟองสงกําลัง (เกียร) - ระบบสงกําลังตองทํางานไดตามปกติและไมมีน้ํามันรั่วซึม
เพลาสงกําลัง (เพลากลาง) ขอตอตางๆ
และเฟองทาย
- ตรวจการทํางานของระบบสงกําลัง
- ตรวจสภาพระบบรองรับน้ําหนัก - สปริงรองรับน้ําหนักตองไมเสื่อมสภาพ ชํารุดแตกราว
สปริง และเครื่องผอนคลายความ สามารถรองรับน้ําหนักขณะทีร่ ถมีน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุก
สั่นสะเทือน
ไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย
- เครื่องผอนคลายความสัน่ สะเทือนตองไมรั่วซึมหรือบิดเบี้ยวเสียรูป
- ตรวจสภาพพวงมาลัยและแกน
- พวงมาลัยและแกนพวงมาลัยตองไมชํารุด หลวมคลอน
พวงมาลัย และอุปกรณบงั คับเลี้ยว - ระยะ Free play ของพวงมาลัยตองไมเกิน ๒๒.๕ องศา
- ตรวจระยะหลวมคลอนของแกน หรือ ๑ ใน ๕ ของเสนผาศูนยกลางพวงมาลัย
พวงมาลัย โดยใชมือทัง้ ๒ ขางจับ - กลไกบังคับเลี้ยวตองสามารถบังคับเลี้ยวไดโดยอิสระ
พวงมาลัยแลวโยกไปทางซาย-ขวา ไมสัมผัสหรือเสียดสีกับสวนอื่นของรถ
ขึ้น-ลง และดึงเขา-ดันออก
- ตองไมมีการรั่วซึมของน้ํามันไฮดรอลิกบริเวณปม ขอตอ
- ตรวจกลไกของระบบบังคับเลี้ยว สายตอ และอุปกรณตางๆ
โดยการหมุนพวงมาลัยไปทาง
ซาย-ขวา จนสุด

หมายเหตุ

- เฉพาะรถที่ใชเครื่องยนตที่จุดระเบิด
ดวยการอัดอากาศ (เครือ่ งยนตดีเซล)
- วิธีการตรวจสอบคาควันดําใหเปนไป
ตามที่ทางราชการกําหนด

๕

รายการตรวจ

วิธีการตรวจ

๑๘. ศูนยลอหนา

- ตรวจศูนยลอหนาโดยใหรถวิ่ง
ในแนวตรง ผานเครื่องทดสอบ
ศูนยลอดวยความเร็วประมาณ
๓-๕ กิโลเมตรตอชั่วโมง
๑๙. เพลาลอ กงลอ และยาง - ตรวจสภาพเพลาลอ กงลอ และยาง
- ตรวจจํานวนเพลาลอ กงลอ และยาง
- ตรวจขนาดกงลอและยาง

๒๐. ระบบหามลอ

- ตรวจสภาพอุปกรณ กลไกตางๆ
ของระบบหามลอหลักและหามลอ
ขณะจอด
- ทดสอบประสิทธิภาพหามลอหลัก
และหามลอขณะจอดดวยเครื่อง
ทดสอบหามลอแบบลูกกลิ้ง
ในขณะรถเปลา
- ในกรณีหามลอฉุกเฉินของรถพวง
ใหตรวจการทํางานโดยปลดสายลม
หรือไฮดรอลิก ระหวางรถพวงและ
รถลากจูง
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หมายเหตุ

- ตองมีคาเบี่ยงเบนไมเกิน  ๕ เมตรตอกิโลเมตร

- เพลาลอตองมีสภาพดี ไมมรี อยแตกราว ชํารุด
- กงลอตองมีสภาพดี ไมมรี อยแตกราว บิดเบี้ยว หรือคดงอ
สามารถรองรับรถขณะที่มีน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดอยาง
เหมาะสมและปลอดภัย น็อตลอตองไมหลุดหรือหลวม
- จํานวนเพลาลอ กงลอ และยาง รวมทัง้ ขนาดลอและยางถูกตอง
ตามเอกสารหลักฐานหรือตามทีท่ างราชการกําหนด
- ยางตองไมมีรอยฉีกขาดยาวเกินกวา ๒๐ มิลลิเมตร และลึกถึงชั้น
ผาใบ ไมมีรอยบวมนูน ดอกยางมีความลึกไมนอยกวา ๑.๖ มิลลิเมตร
- ขอบยางดานนอกสุดตองไมยื่นเกินตัวถังรถ เวนแตไดจดั ใหมี
อุปกรณปองกันอันตราย และความเสียหายอันเกิดจากการหมุน
ของลอรถ
- อุปกรณและกลไกของหามลอตองไมชํารุดแตกราว ไมมีการ
รั่วซึมของลม น้ํามันเบรก หรือไมมสี ิ่งกีดขวางทําใหกลไก
ของระบบหามลอเคลื่อนที่ไมสะดวก
- หามลอหลักและหามลอขณะจอดตองมีการตอบสนอง
การทํางานทันที เมื่อเหยียบคันบังคับหามลอหลัก หรือดึง ปลด
หามลอขณะจอด แลวแตกรณี
- ประสิทธิภาพระบบหามลอตองเปนไปตามเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) แรงหามลอขณะจอดทุกลอรวมกันตองไมนอยกวารอยละ ๒๐
ของน้ําหนักรถ
(๒) แรงหามลอหลักทุกลอรวมกันตองไมนอยกวารอยละ ๕๐
ของน้ําหนักรถ

- รถพวงที่มีน้ําหนักรวมไมเกินกวา
๗๕๐ กิโลกรัม ไมตองตรวจรายการนี้
- รถพวงทีม่ ีน้ําหนักรวมเกินกวา ๗๕๐
กิโลกรัม ตองมีระบบหามลอฉุกเฉินดวย

๖

รายการตรวจ

๒๑. มาตรวัดความเร็ว

๒๒. โครงสรางและตัวถัง

๒๓. เลขตัวรถ

วิธีการตรวจ

เกณฑการวินิจฉัยผล

กรณีรถพวงและรถกึ่งพวง แรงหามลอทั้งหมดจะตอง
ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของน้ําหนักลงเพลา
(๓) ผลตางของแรงหามลอหลักดานขวาและดานซายตอง
ไมเกินรอยละ ๒๕ ของแรงหามลอสูงสุดในเพลานั้น
- หามลอฉุกเฉินของรถพวง ตองสามารถหยุดรถไดอยาง
ปลอดภัยเมื่อรถพวงหลุดจากรถลากจูง
- ตรวจสภาพมาตรวัดความเร็วรถ - ตองไมชํารุดและทํางานไดตามปกติ
- ตรวจไฟแสงสวางสําหรับอาน
- ติดตั้งในตําแหนงที่ผูขับรถสามารถอานคาความเร็วรถ
คาความเร็วรถในเวลากลางคืน
ไดอยางชัดเจนและถูกตองในเวลากลางวันและกลางคืน
โดยเปดสวิตชควบคุม
- ตองมีความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ ๑๐ ของความเร็ว
- ตรวจความคลาดเคลื่อนของมาตรวัด ที่ทดสอบ
ความเร็วดวยเครือ่ งทดสอบที่
ความเร็วรถ ๔๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง
- ตรวจสภาพโครงสรางและตัวถังรถ - ตองมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับการทํางานของรถ
ขณะที่มีน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดในทุกสภาพการใชงาน
- ไมชํารุด ผุกรอน บิดเบี้ยวเสียรูปทรง จนมีผลกระทบ
ตอความมั่นคงแข็งแรงของรถ
- ไมมีสวนแหลมคมหรือสวนหนึ่งสวนใดของตัวถังที่อาจกอใหเกิด
อันตราย
- ตัวถังดานขางจะยื่นเกินขอบยางดานนอกสุดของเพลาลอทาย
หรือกลุมเพลาลอทายไดไมเกินดานละ ๑๕ เซนติเมตร
- ตรวจตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ - ลักษณะ ขนาด รูปแบบ และตําแหนงของเลขตัวรถถูกตอง
และเครือ่ งหมายอื่น รวมทั้ง
ตามที่ผผู ลิตกําหนด เอกสารหลักฐาน หรือตามที่ทางราชการ
ลักษณะ ขนาด รูปแบบ และ
กําหนด แลวแตกรณี
ตําแหนงของเลขตัวรถ
- ตองไมมีการขูดลบ แกไข หรือเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

- กรณีเลขตัวรถไมมเี ลขจากผูผ ลิต หรือ
มีแตชํารุด ลบเลือน หรือถูกทําลายให
ดําเนินการกําหนดและตอกใหมตามที่
ทางราชการกําหนด

๗

รายการตรวจ
๒๔. กระจกกันลมหนาและ
สวนประกอบของตัวถัง
ที่เปนกระจก

วิธีการตรวจ
- ตรวจสภาพกระจก
- ตรวจประเภท ขนาด และ
มาตรฐานกระจก

เกณฑการวินิจฉัยผล

หมายเหตุ

- ตองไมชํารุดหรือแตกราวจนมีผลตอทัศนวิสัยของผูขับรถ
- ตองเปนกระจกนิรภัยตามทีท่ างราชการกําหนด
- กระจกกันลมหนาตองมีขนาดที่ผูขบั รถสามารถมองเห็นสภาพ
การจราจรไดดี
- กรณีรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน (รถแท็กซี)่
และรถยนตสี่ลอเล็กรับจาง กระจกกันลมหนาและสวนประกอบ
ของตัวถังตองเปนกระจกที่โปรงใส สามารถมองเห็นสภาพ
ภายในรถและสภาพการจราจรภายนอกรถไดอยางชัดเจน
และตองไมมีวัสดุอื่นใดมาติดหรือบังสวนหนึ่งสวนใดของกระจก
เวนแตเปนการติดเครือ่ งหมาย เอกสาร หรือการติดวัสดุสําหรับ
บังหรือกรองแสงแดดที่ดานบนของกระจกกันลมหนาตามทีท่ าง
ราชการกําหนด
๒๕. อุปกรณปดและฉีดทํา
- ตรวจสภาพอุปกรณปดและฉีด - ตองใชการไดดี ไมชํารุด
ความสะอาดกระจกกันลมหนา ทําความสะอาดกระจกกันลมหนา - สวิตชและระบบควบคุมการทํางานตองทํางานไดตามปกติ
- ตรวจการทํางานโดยการเปด
สามารถปดและฉีดทําความสะอาดกระจกกันลมหนาไดพื้นที่
สวิตชควบคุม
กวางพอทีผ่ ูขับรถมองเห็นสภาพการจราจรดานหนารถไดอยาง
ชัดเจน
๒๖. ประตูและพื้นรถ
- ตรวจสภาพประตูและพื้นรถ
- ตองไมชํารุด ผุกรอน จนมีผลกระทบตอความมั่นคงแข็งแรง
- ตรวจอุปกรณการล็อกและ
ของรถและความปลอดภัยในการใชงาน
ปลดล็อกโดยการเปด-ปดประตูรถ - ประตูรถตองมีอุปกรณยึดและล็อกประตูที่ใชการไดดี
สามารถเปด-ปดไดโดยสะดวก
๒๗. ระบบควบคุมการปด-เปด - ตรวจการติดตั้งระบบ CENTRAL - ตองไมมีการติดตั้งระบบ CENTRAL LOCK หรือ
- เฉพาะรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสาร
ประตูรถจากศูนยกลาง
LOCK
ถามีการติดตั้ง ระบบ CENTRAL LOCK ตองไมทํางาน
ไมเกินเจ็ดคน (TAXI-METER)
(CENTRAL LOCK)

๘

รายการตรวจ

วิธีการตรวจ

๒๘. บังโคลน

- ตรวจสภาพบังโคลน

๒๙. กันชน

- ตรวจสภาพกันชนและการติดตั้ง

๓๐. ที่นั่งผูขับรถ ที่นั่งคนโดยสาร - ตรวจสภาพที่นั่งผูขับรถ
และพนักพิงศีรษะ
ทีน่ ั่งคนโดยสาร และพนักพิงศีรษะ
(ที่นั่งและจํานวนที่นงั่ )
- ตรวจจํานวนที่นั่ง การจัดวางที่นั่ง
การติดตั้ง ลักษณะ และขนาดที่นั่ง

๓๑. เข็มขัดนิรภัยและจุดยึด
เข็มขัดนิรภัย
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- ตองมีสภาพดี ไมชํารุด
- ตองมีความกวางไมนอยกวาขนาดของยางรถ
- ตองติดตั้งที่ลอทุกลอ เวนแตใชสวนของตัวถังเปนบังโคลน
- ตองไมชํารุด ผุกรอนหรือฉีกขาด และไมมสี วนแหลมคม
ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายแกผอู ื่น
- ตองติดตั้งที่ดานหนาและดานทายของรถอยางมั่นคงแข็งแรง
เวนแตรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน ลักษณะรถนั่งสอง
ตอนทายบรรทุก รถยนตนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน ลักษณะ
นั่งสองแถว หรือรถยนตบรรทุกสวนบุคคล อาจติดตั้งกันชนที่
ดานหนาเพียงอยางเดียวก็ได
- ตองมีสภาพดี ไมชํารุด
- ที่นั่งตองยึดติดกับโครงสรางรถหรือตัวถังรถอยางมั่นคงแข็งแรง
- จํานวนที่นั่งถูกตองตามเอกสารหลักฐาน
- จํานวนที่นงั่ การติดตัง้ ลักษณะ และขนาดที่นงั่ ตามประเภทรถ
ใหเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด
- รถที่จดทะเบียนตั้งแตวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ เปนตนไป
ที่นั่งตองมีพนักพิงศีรษะ
- ตองมีสภาพดี ไมชํารุด หรือเสื่อมสภาพ มีการทํางานเปนปกติ
- แบบ ตําแหนงการติดตั้งและประเภทรถที่ตองติดตั้งเข็มขัด
นิรภัยตองเปนไปตามทีท่ างราชการกําหนด

- ตรวจสภาพเข็มขัดนิรภัยและ
จุดยึดเข็มขัดนิรภัย และตรวจ
การล็อกและปลดล็อกของเข็มขัด
นิรภัยโดยการกระตุกหรือกระชาก
- ตรวจแบบ และการติดตั้งของ
เข็มขัดนิรภัย
๓๒. ที่บังแดดสําหรับผูขับรถ - ตรวจสภาพทีบ่ ังแดดสําหรับผูขบั รถ - ตองมีสภาพดี ไมชํารุด ไมมีสวนแหลมคมทีก่ อใหเกิดอันตราย

หมายเหตุ

๙

รายการตรวจ
๓๓. อุปกรณมองภาพ
๓๔. สีรถ
๓๕. เครื่องหมายตางๆ
๓๖. ระบบไฟฟา

๓๗. แตรสัญญาณ
๓๘. โคมไฟแสงพุง ไกลและ
โคมไฟแสงพุง ต่ํา

วิธีการตรวจ
- ตรวจสภาพอุปกรณมองภาพ
หรือกระจกเงาสําหรับมองหลัง
และการติดตัง้
- ตรวจสภาพสีภายนอกตัวรถ
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หมายเหตุ

- ตองมีสภาพดี ไมแตกราว หรือชํารุด
- ติดตั้งไวในตําแหนงที่ผูขบั รถมองเห็นสภาพการจราจร
ดานหลังและดานขางไดอยางชัดเจน
- ตองมีสภาพเรียบรอย และถูกตองตามเอกสารหลักฐานหรือ
เปนไปตามเงื่อนไขที่ทางราชการกําหนด
- ตรวจสภาพเครื่องหมาย
- ตองมีสภาพเรียบรอยและไมชํารุดลบเลือน
- เฉพาะรถที่กําหนดใหมีเครื่องหมาย
- ตรวจจํานวน ลักษณะ ขนาด สี - จํานวน ลักษณะ ขนาด สี และตําแหนงการติดตั้งเครื่องหมาย
และการติดตัง้
เปนไปตามที่ทางราชการกําหนด
- ตรวจสภาพอุปกรณไฟฟาและ - ตองมีสภาพดี ไมชํารุด สามารถสงกระแสไฟฟาไปยังสวนควบ
สายไฟ
และเครื่องอุปกรณที่ตองใชกระแสไฟฟาไดอยางปลอดภัย สายไฟ
- ตรวจการติดตั้งแบตเตอรี่ ฉนวน ตองมีฉนวนหุม การเดินสายไฟตองเรียบรอย ไมเปนเหตุใหเกิด
ปองกันการลัดวงจร
การลัดวงจรไดงาย
- แบตเตอรี่ตองยึดแนนกับตัวรถและมีฉนวนกั้น
ตามความเหมาะสม
- ตรวจโดยการกดแตรสัญญาณ
- ตองเปนชนิดเสียงเดียว มีเสียงดังพอสมควร ทํางานไดตามปกติ
และมีสภาพดี ไมชํารุด
- ตรวจสภาพโคมไฟ จํานวน
- ตองมีสภาพดี ไมแตกราว หรือชํารุด
สีของแสง และการติดตั้ง
- จํานวน ตําแหนงการติดตั้ง สีของแสงถูกตองตามที่ทางราชการ
- ตรวจการทํางานโดยการเปด
กําหนด
สวิตชควบคุม
- สวิตช ระบบควบคุมการทํางาน และโคมไฟตองทํางานไดตามปกติ
- ตรวจความเขมสองสวาง และ
- ทิศทางการเบี่ยงเบนของลําแสงและคาความเขมสองสวาง
การเบี่ยงเบนของลําแสงโดยใช
ตองเปนตามเกณฑ ดังตอไปนี้
เครื่องทดสอบโคมไฟ
(๑) โคมไฟแสงพุงต่ํา
(ก) ทิศทางลําแสงของโคมไฟตองมีมุมกดจากแนวระนาบ
มากกวารอยละ ๐.๕ (๐.๒๙ องศา) แตไมเกินรอยละ ๔ (๒.๒๙ องศา)
และไมเบี่ยงเบนไปทางดานขวา

๑๐

รายการตรวจ

๓๙. โคมไฟเลี้ยว โคมไฟขางรถ
โคมไฟแสดงตําแหนงดานหนา
โคมไฟแสดงตําแหนงดานทาย
โคมไฟหยุด โคมไฟถอยหลัง
โคมไฟสองแผนปายทะเบียน
ดานทาย โคมไฟภายในรถ
โคมไฟแสดงความกวางและ
ความสูงของรถ และโคมไฟอื่นๆ
๔๐. แสงสัญญาณเตือน
อันตราย
๔๑. อุปกรณสะทอนแสง

วิธีการตรวจ

- ตรวจสภาพโคมไฟ จํานวน
สีของแสง ความสองสวาง และ
การติดตั้ง
- ตรวจการทํางานโดยการเปด
สวิตชควบคุม

เกณฑการวินิจฉัยผล

หมายเหตุ

(ข) ความเขมสองสวางของโคมไฟแตละดวงตองไมนอยกวา
๖,๔๐๐ แคนเดลลา (cd)
(๒) โคมไฟแสงพุงไกล
(ก) ทิศทางลําแสงของโคมไฟตองไมสูงเกินกวาแนวระนาบ
และไมเบี่ยงเบนไปทางดานขวา
(ข) ความเขมสองสวางของโคมไฟแตละดวงตองไมนอยกวา
๑๒,๐๐๐ แคนเดลลา (cd) และทุกดวงรวมกันตองไมเกินกวา
๔๓๐,๐๐๐ แคนเดลลา (cd)
- กรณีโคมไฟใชหลอดไฟแบบปลอยประจุในกาซเปน
แหลงกําเนิดแสง (Gas-discharge light source) ใหติดตั้ง
หลอดไฟแบบนี้ไดไมเกินขางละ ๑ ดวง
- ตองมีสภาพดี ไมแตกราว หรือชํารุด
- จํานวน ตําแหนงการติดตั้ง สีของแสง และทิศทางการสองสวาง
ถูกตองตามทีท่ างราชการกําหนด
- สวิตช ระบบควบคุมการทํางาน และโคมไฟตองทํางานได
ตามปกติ

- โคมไฟขางรถใหตรวจเฉพาะรถ
ที่มีความยาวเกินกวา ๖ เมตร
- โคมไฟแสดงความกวางและความสูง
ของรถใหตรวจเฉพาะรถทีม่ ีความกวาง
เกินกวา ๒๑๐ เซนติเมตร

- ตรวจการทํางานโดยการเปด-ปด - ตองทํางานตามปกติและมีระบบควบคุมแยกจากระบบควบคุม
สวิตชควบคุม
โคมไฟเลี้ยว โดยเมื่อเปดสวิตชใหสัญญาณเตือนอันตราย
โคมไฟเลี้ยวทุกดวงตองกระพริบพรอมกัน
- ตรวจสภาพอุปกรณ จํานวน
- ตองมีสภาพดี ไมแตกราว หรือชํารุด
ลักษณะ ขนาด สี และการติดตั้ง - จํานวน ลักษณะ ขนาด สี และตําแหนงการติดตั้งของอุปกรณ
สะทอนแสงถูกตองตามทีท่ างราชการกําหนด

๑๑

รายการตรวจ
๔๒. อุปกรณลากจูง
๔๓. อุปกรณตอพวง
๔๔. มาตรคาโดยสาร

๔๕. เครื่องสื่อสาร
๔๖. ขนาดของรถ

วิธีการตรวจ

เกณฑการวินิจฉัยผล

- ตองมีความมั่นคงแข็งแรง ติดตั้งอยูดานหนาของรถ
- กรณีรถที่ใชลากจูงรถอื่น ตองติดตัง้ อุปกรณลากจูง
ที่ดานทายของรถดวย
- ตรวจสภาพอุปกรณตอพวง
- ตองมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถลากจูงรถพวงขณะที่มี
น้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกได
- ตรวจสภาพและเครื่องหมาย
- ตองมีเครือ่ งหมายรับรองการผานการตรวจสอบความเที่ยงตรง
รับรอง (SEAL) ความเที่ยงตรงของ (SEAL) ตามที่ทางราชการกําหนดและตองไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
มาตรคาโดยสาร
- หมายเลขประจําเครื่องของมาตรคาโดยสารถูกตองตามทีร่ ะบุไว
- ตรวจหมายเลขประจําเครื่องของ ในใบคูมือจดทะเบียนรถ
มาตรคาโดยสาร
- ระบบการทํางานของมาตรคาโดยสารตองมีความเที่ยงตรง
- ตรวจระบบการทํางานและ
สามารถแสดงขอมูลเกี่ยวกับระยะทาง เวลาในการโดยสาร
คุณสมบัติของมาตรคาโดยสาร
และอัตราคาโดยสารตามที่ทางราชการกําหนด
ดวยเครื่องตรวจสอบความ
- ตัวเลขของระยะทาง เวลาในการโดยสาร และอัตราคาโดยสาร
เที่ยงตรงมาตรคาโดยสาร
ของมาตรคาโดยสาร ตองปรากฏใหเห็นไดครบถวน ชัดเจน
ตลอดเวลาหรือเมือ่ ผูโดยสารตองการทราบ
- กรณีรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน (TAXIMETER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่
๔ มกราคม ๒๕๕๓ ตองมีมาตรคาโดยสารชนิดที่มเี ครื่องพิมพ
ใบเสร็จรับเงิน
- ตรวจสภาพเครื่องสือ่ สาร
- ตองทํางานไดตามปกติไมชํารุดบกพรองและเปนไปตามที่
ทางราชการกําหนด

หมายเหตุ

- ตรวจสภาพอุปกรณลากจูงและ
การติดตั้ง

- ตรวจวัดขนาดของรถ

- ตองตรงตามแบบของผูผ ลิตหรือเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด

- เฉพาะรถที่ใชลากจูงรถพวง
- เฉพาะรถยนตรบั จางบรรทุกคนโดยสาร
ไมเกินเจ็ดคน (TAXI-METER)

- เฉพาะรถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสาร
ไมเกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียน
ในเขตกรุงเทพมหานคร

๑๒

รายการตรวจ

วิธีการตรวจ
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๔๗. น้ําหนักรถ น้ําหนักบรรทุก - ตรวจน้ําหนักรถ โดยการชั่งน้ําหนัก - น้ําหนักรถ น้ําหนักบรรทุก (น้ําหนักของคนโดยสาร)
น้ําหนักรวมสูงสุด และน้ําหนัก ในขณะรถเปลา และใหหักน้ําหนัก และน้ําหนักรวมสูงสุด ตองไมเกินสมรรถนะของรถ หรือ
ลงเพลา
ชดเชยตามที่ทางราชการกําหนด ตามที่ทางราชการกําหนด
- ตรวจน้ําหนักบรรทุก

หมายเหตุ
- เฉพาะรถที่จดทะเบียนใหมหรือรถทีม่ ี
การแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
สภาพสวนควบหรือเครื่องอุปกรณให
แตกตางไปจากที่จดทะเบียนไว
- กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา มีการแกไข
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสวนควบหรือ
เครื่องอุปกรณที่ทําใหน้ําหนักรถ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมใหตรวจตามวิธีการ
และปฏิบัติตามเกณฑการวินิจฉัยดวย
- วิธีการตรวจสอบหรือคํานวณน้ําหนักรถ
น้ําหนักบรรทุก น้ําหนักลงเพลา และ
น้ําหนักรวมสูงสุดใหเปนไปตามที่ทาง
ราชการกําหนด

การตรวจและเกณฑการวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ ทายระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการตรวจสภาพรถและเกณฑการวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต พ.ศ. ๒๕๕๕
สําหรับรถยนตสามลอสวนบุคคลและรถยนตรับจางสามลอ
รายการตรวจ

วิธีการตรวจ
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- ประเภท ลักษณะ ชนิด แบบ และรุน (ป ค.ศ.) ของรถ
ถูกตองตามเอกสารหลักฐาน
- เปนแผนปายทะเบียนรถทีท่ างราชการออกให และตัวอักษร
และตัวเลขตรงกับใบคูมือการจดทะเบียนรถ
- ตองมีลักษณะ ขนาด และสีถูกตองตามที่ทางราชการกําหนด
- ไมชํารุดลบเลือน แกไข ดัดแปลง หรือมีสิ่งปดบังทําให
ไมสามารถมองเห็นตัวอักษรและตัวเลขไดอยางครบถวนชัดเจน
๓. เครื่องยนตหรือมอเตอร - ตรวจชนิดและแบบของเครื่องยนต - ชนิดและแบบของเครื่องยนตหรือมอเตอรไฟฟา ตัวเลข
ไฟฟา
หรือมอเตอรไฟฟา
ตัวอักษร สัญลักษณและเครื่องหมายอื่น รวมทัง้ ลักษณะ ขนาด
- ตรวจตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ รูปแบบ และตําแหนงของเลขเครื่องยนตหรือเลขมอเตอรไฟฟา
และเครือ่ งหมายอื่น รวมทั้ง
ถูกตองตามทีผ่ ูผลิตกําหนด ตามเอกสารหลักฐานหรือตามที่
ลักษณะ ขนาด รูปแบบ และ
ทางราชการตอกให แลวแตกรณี และตองไมมีการขูดลบ แกไข
ตําแหนงของเลขเครื่องยนตหรือ หรือเปลี่ยนแปลง
เลขมอเตอรไฟฟา
๔. จํานวนสูบ ความจุกระบอกสูบ - ตรวจจํานวนสูบ ความจุกระบอกสูบ - จํานวนสูบ ความจุกระบอกสูบ และกําลังของเครื่องยนต
และกําลังของเครื่องยนต
และกําลั งของเครื่ องยนต ในกรณี หรือกําลังของมอเตอรไฟฟา แลวแตกรณี ถูกตองตามเอกสาร
หรือกําลังของมอเตอรไฟฟา ที่ใชมอเตอรไฟฟาใหตรวจกําลังของ หลักฐาน
มอเตอรไฟฟา
- กรณีรถที่ใชเครื่องยนตเปนเครื่องกําเนิดพลังงาน เครือ่ งยนต
ตองมีความจุกระบอกสูบไมเกิน ๖๖๐ ลูกบาศกเซนติเมตร
- กรณีรถที่ใชมอเตอรไฟฟา กําลังของมอเตอรไฟฟาตอง
ไมนอยกวา ๔ กิโลวัตตและสามารถขับเคลื่อนรถใหมี
ความเร็วสูงสุดไมนอยกวา ๔๕ กิโลเมตรตอชั่วโมง
๕. ชนิดเชื้อเพลิง
- ตรวจชนิดเชื้อเพลิงของเครือ่ งยนต - ชนิดของเชื้อเพลิงถูกตองตามเอกสารหลักฐาน

หมายเหตุ

๑. ประเภทรถ ลักษณะรถ
- ตรวจประเภท ลักษณะ ชนิด
ชนิดรถ แบบรถ รุนรถ (ป ค.ศ.) แบบ และรุน (ป ค.ศ.) ของรถ
๒. แผนปายทะเบียนรถ
- ตรวจลักษณะ ขนาด สี และ
สภาพของแผนปายทะเบียนรถ

- กรณีเครื่องยนตหรือมอเตอรไฟฟาไมมี
เลขจากผูผ ลิต หรือมีแตชํารุด ลบเลือน
หรือถูกทําลายใหดําเนินการกําหนดและ
ตอกใหมตามที่ทางราชการกําหนด

๒

รายการตรวจ

วิธีการตรวจ

๖. ระบบเชื้อเพลิงหรือระบบ
พลังงานอื่น

- ตรวจสภาพถัง ฝาถัง และทอสง
เชื้อเพลิง
- กรณีรถใชกาซเปนเชื้อเพลิง ให
(๑) ตรวจสอบความถูกตองของ
หนังสือรับรองการติดตัง้ และหนังสือ
รับรองการตรวจและทดสอบ
แลวแตกรณี
(๒) ตรวจถังกาซ สวนควบและ
เครื่องอุปกรณตามรายการใน
หนังสือรับรองของผูติดตั้งหรือ
ผูตรวจและทดสอบ
(๓) ตรวจอายุถงั กาซ
(๔) ตรวจเครื่องหมายแสดงการ
ตรวจและทดสอบและเครือ่ งหมาย
แสดงการใชกาซเปนเชื้อเพลิง
- ตรวจสภาพแทนเครือ่ งและ
ยางแทนเครือ่ ง

๗. แทนเครื่องและยางแทน
เครื่อง
๘. ระบบสตารท
๙. คันเรง

- ตรวจโดยการสตารทเครื่องยนต
จากที่นั่งผูขับรถ
- ตรวจกลไกหรือระบบควบคุม
คันเรง
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หมายเหตุ

- ถังเชื้อเพลิง ทอสงเชื้อเพลิงตองยึดติดแนนกับโครงสรางหรือ
ตัวถังรถ ติดตั้งในตําแหนงที่ถูกตองปลอดภัย ไมรั่วซึม
- ถังเชื้อเพลิงเหลวตองมีฝาปดที่ใชการไดดี
- กรณีรถใชกาซเปนเชื้อเพลิง
(๑) หนังสือรับรองการติดตั้ง และหนังสือรับรองการตรวจและ
ทดสอบตองออกโดยผูที่ไดรบั ความเห็นชอบจากกรมการขนสง
ทางบก แลวแตกรณี
(๒) ถังกาซ สวนควบและเครื่องอุปกรณถูกตองตามหนังสือ
รับรองการติดตั้งและหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบ
(๓) ถังกาซปโตรเลียมเหลวอายุเกิน ๑๐ ป นับจากเดือนและ
ปที่ผลิตตองมีหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบถังกาซตาม
ระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด กรณีถังกาซธรรมชาติอัดตอง
ไมหมดอายุการใชงาน
(๔) เครื่องหมายและการติดเครื่องหมายถูกตองตามที่
ทางราชการกําหนด
- แทนเครื่องตองไมชํารุด ผุกรอน
- ยางแทนเครื่องตองไมเสื่อมสภาพหรือฉีกขาด
- แทนเครื่องและยางแทนเครื่องตองยึดติดแนนกับเครื่องยนต
และโครงสรางตัวรถหรือโครงคัสซี
- ตองทํางานไดตามปกติ
- เฉพาะรถที่ใชเครื่องยนตเปนเครื่อง
กําเนิดพลังงาน
- ตองสามารถเรงเครื่องกําเนิดพลังงานและกลับคืนสูตําแหนง
ปกติไดอยางสะดวก

๓

รายการตรวจ

วิธีการตรวจ

๑๐. ระบบไอเสียและเครื่อง
ระงับเสียง

- ตรวจสภาพทอไอเสียและเครือ่ ง
ระงับเสียง

๑๑. ระดับเสียง

- ตรวจระดับเสียงที่ระยะหาง
จากปลายทอไอเสีย ๐.๕ เมตร
โดยใชเครื่องวัดระดับเสียง
๑๒. กาซคารบอนมอนอกไซด - ตรวจกาซคารบอนมอนอกไซด
และกาซไฮโดรคารบอน
และกาซไฮโดรคารบอนจาก
ทอไอเสีย โดยใชเครื่องวิเคราะห
กาซในขณะที่เครือ่ งยนตอยูใน
รอบเดินเบาและไมมีภาระ
๑๓. ควันดํา

๑๔. ระบบสงกําลัง

เกณฑการวินิจฉัยผล

หมายเหตุ

- ตองไมชํารุด ผุกรอน ไมมีการรั่วของกาซไอเสีย
- ตองยึดแนนกับเครื่องยนตและตัวถังรถ
- ทอไอเสียไมอยูใกลวัตถุที่ติดไฟไดงาย เวนแตมีอุปกรณปองกัน
ตามที่ทางราชการกําหนด
- คาระดับเสียงตองไมเกิน ๙๕ เดซิเบล เอ
- วิธีการตรวจวัดระดับเสียงใหเปนไป
ตามที่ทางราชการกําหนด

- คากาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอนตอง
เปนไปตามเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ตองมีคากาซคารบอนมอนอกไซดไมเกินรอยละ ๔.๕
โดยปริมาตร
(๒) ตองมีคากาซไฮโดรคารบอนตองไมเกิน ๑๐,๐๐๐ สวน
ในลานสวน
- ตรวจควันดําจากทอไอเสียโดยใช - คาควันดําตองเปนไปตามเกณฑ ดังตอไปนี้
เครื่องวัดควันดําในขณะทีเ่ ครื่องยนต (๑) กรณีตรวจวัดดวยเครื่องวัดควันดําระบบกระดาษกรอง
ไมมีภาระ
(Filter) คาควันดําตองไมเกินรอยละ ๕๐
(๒) กรณีตรวจวัดดวยเครื่องวัดควันดําระบบวัดความทึบแสง
(Opacity) คาควันดําตองไมเกินรอยละ ๔๕
- ตรวจสภาพอุปกรณระบบสงกําลัง - อุปกรณตางๆ ของระบบสงกําลังตองไมชํารุดบกพรอง
ไดแก คลัตช เฟองสงกําลัง (เกียร) - ระบบสงกําลังตองทํางานไดตามปกติและไมมีน้ํามันรั่วซึม
เพลาสงกําลัง (เพลากลาง) ขอตอตางๆ
และเฟองทาย
- ตรวจการทํางานของระบบสงกําลัง

- เฉพาะรถที่ใชเครื่องยนตที่จุดระเบิด
ดวยประกายไฟ (เครื่องยนตที่ใชน้ํามัน
เบนซินหรือใชกาซเปนเชื้อเพลิง)
- วิธีการตรวจสอบคากาซคารบอน
มอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอน
ใหเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด
- เฉพาะรถที่ใชเครื่องยนตที่จุดระเบิด
ดวยการอัดอากาศ (เครือ่ งยนตดีเซล)
- วิธีการตรวจสอบคาควันดําใหเปนไป
ตามที่ทางราชการกําหนด

๔

รายการตรวจ
๑๕. ระบบรองรับน้ําหนัก

วิธีการตรวจ
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- ตรวจสภาพระบบรองรับน้ําหนัก - สปริงรองรับน้ําหนักตองไมเสื่อมสภาพ ชํารุดแตกราว
สปริง และเครื่องผอนคลายความ สามารถรองรับน้ําหนักขณะทีร่ ถมีน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุก
สั่นสะเทือน
ไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย
- เครื่องผอนคลายความสัน่ สะเทือนตองไมรั่วซึมหรือบิดเบี้ยวเสียรูป

๑๖. ระบบบังคับเลี้ยว และ - ตรวจสภาพพวงมาลัยหรือคัน
พวงมาลัยหรือคันบังคับเลี้ยว บังคับเลี้ยว และแกนพวงมาลัย
หรือแกนบังคับเลี้ยว และอุปกรณ
บังคับเลี้ยว
- ตรวจระยะหลวมคลอนของแกน
พวงมาลัย โดยใชมือทัง้ ๒ ขางจับ
พวงมาลัยแลวโยกไปทางซาย-ขวา
ขึ้น-ลง และดึงเขา-ดันออก
- ตรวจกลไกของระบบบังคับเลี้ยว
โดยการหมุนพวงมาลัยหรือหมุนคัน
บังคับเลี้ยวไปทางซาย-ขวา จนสุด
๑๗. เพลาลอ กงลอ และยาง - ตรวจสภาพเพลาลอ กงลอ และยาง
- ตรวจจํานวนเพลาลอ กงลอ และยาง
- ตรวจขนาดกงลอและยาง

- พวงมาลัยหรือคันบังคับเลี้ยว และแกนพวงมาลัยหรือแกนบังคับ
เลีย้ วตองไมชํารุด หลวมคลอน
- กลไกบังคับเลี้ยวตองสามารถบังคับเลี้ยวไดโดยอิสระ
ไมสัมผัสหรือเสียดสีกับสวนอื่นของรถ

- เพลาลอตองมีสภาพดี ไมมีรอยแตกราว ชํารุด
- กงลอตองมีสภาพดี ไมมีรอยแตกราว บิดเบี้ยว หรือคดงอ
สามารถรองรับรถขณะที่มีน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดอยาง
เหมาะสมและปลอดภัย น็อตลอตองไมหลุดหรือหลวม
- จํานวนเพลาลอ กงลอ และยาง รวมทั้งขนาดลอและยางถูกตอง
ตามเอกสารหลักฐานหรือตามที่ทางราชการกําหนด
- ยางตองไมมีรอยฉีกขาดยาวเกินกวา ๒๐ มิลลิเมตร และลึกถึงชั้น
ผาใบ ไมมีรอยบวมนูน ดอกยางมีความลึกไมนอยกวา ๑.๖ มิลลิเมตร

หมายเหตุ

๕

รายการตรวจ

วิธีการตรวจ

๑๘. ระบบหามลอ

- ตรวจสภาพอุปกรณ กลไกตางๆ
ของระบบหามลอหลักและหามลอ
ขณะจอด
- ทดสอบประสิทธิภาพหามลอหลัก
และหามลอขณะจอดดวยเครื่อง
ทดสอบหามลอแบบลูกกลิ้ง
ในขณะรถเปลา

๑๙. มาตรวัดความเร็ว

- ตรวจสภาพมาตรวัดความเร็วรถ
- ตรวจไฟแสงสวางสําหรับอาน
คาความเร็วรถในเวลากลางคืน
โดยเปดสวิตชควบคุม
- ตรวจความคลาดเคลื่อนของมาตรวัด
ความเร็วดวยเครือ่ งทดสอบที่
ความเร็วรถ ๔๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง

เกณฑการวินิจฉัยผล
- ขอบยางดานนอกสุดตองไมยื่นเกินตัวถังรถ เวนแตไดจัดใหมี
อุปกรณปองกันอันตราย และความเสียหายอันเกิดจากการหมุน
ของลอรถ
- อุปกรณและกลไกของหามลอตองไมชํารุดแตกราว ไมมีการ
รั่วซึมของลม น้ํามันเบรก หรือไมมสี ิ่งกีดขวางทําใหกลไก
ของระบบหามลอเคลื่อนที่ไมสะดวก
- หามลอหลักและหามลอขณะจอดตองมีการตอบสนอง
การทํางานทันที เมือ่ เหยียบคันบังคับหามลอหลัก หรือดึง ปลด
หามลอขณะจอด แลวแตกรณี
- ประสิทธิภาพระบบหามลอตองเปนไปตามเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) แรงหามลอขณะจอดทุกลอรวมกันตองไมนอยกวารอยละ ๒๐
ของน้ําหนักลงเพลาทาย
(๒) แรงหามลอหลักทุกลอรวมกันตองไมนอยกวารอยละ ๕๐
ของน้ําหนักลงเพลาทาย
(๓) ผลตางของแรงหามลอหลักดานขวาและดานซายตอง
ไมเกินรอยละ ๒๕ ของแรงหามลอสูงสุดในเพลานั้น
- ตองไมชํารุดและทํางานไดตามปกติ
- ติดตั้งในตําแหนงที่ผูขับรถสามารถอานคาความเร็วรถ
ไดอยางชัดเจนและถูกตองในเวลากลางวันและกลางคืน
- ตองมีความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ ๑๐ ของความเร็ว
ที่ทดสอบ

หมายเหตุ

๖

รายการตรวจ

วิธีการตรวจ
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- ตรวจสภาพโครงสรางและตัวถังรถ - ตองมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับการทํางานของรถ
ขณะที่มีน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดในทุกสภาพการใชงาน
- ไมชํารุด ผุกรอน บิดเบี้ยวเสียรูปทรง จนมีผลกระทบ
ตอความมั่นคงแข็งแรงของรถ
- ไมมีสวนแหลมคมหรือสวนหนึง่ สวนใดของตัวถังทีอ่ าจกอใหเกิด
อันตราย
- ตัวถังดานขางจะยื่นเกินขอบยางดานนอกสุดของเพลาลอทาย
หรือกลุมเพลาลอทายไดไมเกินดานละ ๑๕ เซนติเมตร
๒๑. เลขตัวรถ
- ตรวจตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ - ลักษณะ ขนาด รูปแบบ และตําแหนงของเลขตัวรถถูกตอง
และเครือ่ งหมายอื่น รวมทั้ง
ตามที่ผผู ลิตกําหนด เอกสารหลักฐาน หรือตามที่ทางราชการ
ลักษณะ ขนาด รูปแบบ และ
กําหนด แลวแตกรณี
ตําแหนงของเลขตัวรถ
- ตองไมมีการขูดลบ แกไข หรือเปลี่ยนแปลง
๒๒. กระจกกันลมหนาและ - ตรวจสภาพกระจก
- ตองไมชํารุดหรือแตกราวจนมีผลตอทัศนวิสัยของผูขับรถ
สวนประกอบของตัวถัง
- ตรวจประเภท ขนาด และ
- ตองเปนกระจกนิรภัยตามทีท่ างราชการกําหนด
ที่เปนกระจก
มาตรฐานกระจก
- กระจกกันลมหนาตองมีขนาดที่ผูขบั รถสามารถมองเห็นสภาพ
การจราจรไดดี
๒๓. อุปกรณปดและฉีดทํา
- ตรวจสภาพอุปกรณปดและฉีด - ตองใชการไดดี ไมชํารุด
ความสะอาดกระจกกันลมหนา ทําความสะอาดกระจกกันลมหนา - สวิตชและระบบควบคุมการทํางานตองทํางานไดตามปกติ
- ตรวจการทํางานโดยการเปด
สามารถปดและฉีดทําความสะอาดกระจกกันลมหนาไดพื้นที่
สวิตชควบคุม
กวางพอทีผ่ ูขับรถมองเห็นสภาพการจราจรดานหนารถไดอยาง
ชัดเจน

หมายเหตุ

๒๐. โครงสรางและตัวถัง

- กรณีเลขตัวรถไมมเี ลขจากผูผ ลิต หรือ
มีแตชํารุด ลบเลือน หรือถูกทําลายให
ดําเนินการกําหนดและตอกใหมตามที่
ทางราชการกําหนด

- กรณีรถยนตสามลอสวนบุคคลที่ใช
สําหรับคนพิการที่แปรสภาพมาจาก
รถจักรยานยนตที่มีขนาดความกวาง
ไมเกิน ๑.๑๐ เมตร จะมีกระจกกันลม
อุปกรณปดและฉีดทําความสะอาด
กระจกกันลมหนา (เครื่องปดน้ําฝน)
หรือไมก็ได

๗

รายการตรวจ
๒๔. ประตูและพื้นรถ

วิธีการตรวจ
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- ตรวจสภาพประตูและพื้นรถ
- ตองไมชํารุด ผุกรอน จนมีผลกระทบตอความมั่นคงแข็งแรง - เฉพาะรถที่มีการติดตั้งประตู
- ตรวจอุปกรณการล็อกและ
ของรถและความปลอดภัยในการใชงาน
ปลดล็อกโดยการเปด-ปดประตูรถ - ประตูรถตองมีอุปกรณยึดและล็อกประตูที่ใชการไดดี
สามารถเปด-ปดไดโดยสะดวก
๒๕. บังโคลน
- ตรวจสภาพบังโคลน
- ตองมีสภาพดี ไมชํารุด
- ตองมีความกวางไมนอยกวาขนาดของยางรถ
- ตองติดตั้งที่ลอทุกลอ เวนแตใชสวนของตัวถังเปนบังโคลน
๒๖. กันชน
- ตรวจสภาพกันชนและการติดตั้ง - ตองไมชํารุด ผุกรอนหรือฉีกขาด และไมมสี วนแหลมคม
- อาจติดตั้งกันชนที่ดานหนาดวยก็ได
ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายแกผอู ื่น
- ตองติดตั้งที่ดานทายของรถอยางมั่นคงแข็งแรง
๒๗. ที่นั่งผูขับรถและที่นั่ง - ตรวจสภาพที่นั่งผูขับรถและ
- ตองมีสภาพดี ไมชํารุด
คนโดยสาร (ที่นั่งและจํานวน ที่นั่งคนโดยสาร
- ตองยึดติดกับโครงสรางรถหรือตัวถังรถอยางมั่นคงแข็งแรง
ที่นั่ง)
- ตรวจจํานวนที่นั่ง การจัดวางที่นั่ง - จํานวนที่นั่งถูกตองตามเอกสารหลักฐาน
การติดตั้ง ลักษณะ และขนาดที่นั่ง - จํานวนที่นั่ง การติดตั้ง ลักษณะ และขนาดที่นั่งตามประเภทรถ
ใหเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด
๒๘. อุปกรณมองภาพ
- ตรวจสภาพอุปกรณมองภาพ
- ตองมีสภาพดี ไมแตกราว หรือชํารุด
หรือกระจกเงาสําหรับมองหลัง
- ติดตั้งไวในตําแหนงที่ผูขบั รถมองเห็นสภาพการจราจร
และการติดตัง้
ดานหลังและดานขางไดอยางชัดเจน
๒๙. สีรถ
- ตรวจสภาพสีภายนอกตัวรถ
- ตองมีสภาพเรียบรอย และถูกตองตามเอกสารหลักฐานหรือ
เปนไปตามเงื่อนไขที่ทางราชการกําหนด
๓๐. เครื่องหมายตางๆ
- ตรวจสภาพเครื่องหมาย
- ตองมีสภาพเรียบรอยและไมชํารุดลบเลือน
- เฉพาะรถที่กําหนดใหมีเครื่องหมาย
- ตรวจจํานวน ลักษณะ ขนาด สี - จํานวน ลักษณะ ขนาด สี และตําแหนงการติดตั้งเครื่องหมาย
และการติดตัง้
เปนไปตามที่ทางราชการกําหนด
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๓๑. ระบบไฟฟา

- ตรวจสภาพอุปกรณไฟฟาและ
สายไฟ
- ตรวจการติดตั้งแบตเตอรี่ ฉนวน
ปองกันการลัดวงจร

๓๒. แตรสัญญาณ

- ตรวจโดยการกดแตรสัญญาณ

๓๓. โคมไฟแสงพุง ไกลและ
โคมไฟแสงพุง ต่ํา

- ตรวจสภาพโคมไฟ จํานวน
สีของแสง และการติดตั้ง
- ตรวจการทํางานโดยการเปด
สวิตชควบคุม
- ตรวจความเขมสองสวาง และ
การเบี่ยงเบนของลําแสงโดยใช
เครื่องทดสอบโคมไฟ

- ตองมีสภาพดี ไมชํารุด สามารถสงกระแสไฟฟาไปยังสวนควบ
และเครื่องอุปกรณที่ตองใชกระแสไฟฟาไดอยางปลอดภัย สายไฟ
ตองมีฉนวนหุม การเดินสายไฟตองเรียบรอย ไมเปนเหตุใหเกิด
การลัดวงจรไดงาย
- แบตเตอรี่ตองยึดแนนกับตัวรถและมีฉนวนกัน้
ตามความเหมาะสม
- ตองเปนชนิดเสียงเดียว มีเสียงดังพอสมควร ทํางานไดตามปกติ
และมีสภาพดี ไมชํารุด
- ตองมีสภาพดี ไมแตกราว หรือชํารุด
- จํานวน ตําแหนงการติดตัง้ สีของแสงถูกตองตามทีท่ างราชการกําหนด
- สวิตช ระบบควบคุมการทํางาน และโคมไฟตองทํางานไดตามปกติ
- ทิศทางการเบี่ยงเบนของลําแสงและคาความเขมสองสวาง
ตองเปนตามเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) โคมไฟแสงพุงต่ํา
(ก) ทิศทางลําแสงของโคมไฟตองมีมุมกดจากแนวระนาบ
มากกวารอยละ ๐.๕ (๐.๒๙ องศา) แตไมเกินรอยละ ๔ (๒.๒๙ องศา)
และไมเบี่ยงเบนไปทางดานขวา
(ข) ความเขมสองสวางของโคมไฟแตละดวงตองไมนอยกวา
๖,๔๐๐ แคนเดลลา (cd)
(๒) โคมไฟแสงพุงไกล
(ก) ทิศทางลําแสงของโคมไฟตองไมสูงเกินกวาแนวระนาบ
และไมเบี่ยงเบนไปทางดานขวา
(ข) ความเขมสองสวางของโคมไฟแตละดวงตองไมนอยกวา
๑๒,๐๐๐ แคนเดลลา (cd) และทุกดวงรวมกันตองไมเกินกวา
๔๓๐,๐๐๐ แคนเดลลา (cd)

หมายเหตุ

๙

รายการตรวจ

๓๔. โคมไฟเลี้ยว โคมไฟแสดง
ตําแหนงดานหนา โคมไฟแสดง
ตําแหนงดานทาย โคมไฟหยุด
โคมไฟถอยหลัง โคมไฟสอง
แผนปายทะเบียนดานทาย
โคมไฟภายในรถของรถ และ
โคมไฟอื่นๆ
๓๕. แสงสัญญาณเตือน
อันตราย
๓๖. อุปกรณสะทอนแสง
๓๗. ขนาดของรถ

วิธีการตรวจ

- ตรวจสภาพโคมไฟ จํานวน
สีของแสง ความสองสวาง และ
การติดตั้ง
- ตรวจการทํางานโดยการเปด
สวิตชควบคุม

เกณฑการวินิจฉัยผล
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- กรณีโคมไฟใชหลอดไฟแบบปลอยประจุในกาซเปน
แหลงกําเนิดแสง (Gas-discharge light source) ใหติดตั้ง
หลอดไฟแบบนี้ไดไมเกินขางละ ๑ ดวง
- ตองมีสภาพดี ไมแตกราว หรือชํารุด
- จํานวน ตําแหนงการติดตัง้ สีของแสง และทิศทางการสองสวาง
ถูกตองตามทีท่ างราชการกําหนด
- สวิตช ระบบควบคุมการทํางาน และโคมไฟตองทํางานได
ตามปกติ

- กรณีรถยนตสามลอสวนบุคคลที่ใช
สําหรับคนพิการที่แปรสภาพมาจาก
รถจักรยานยนตที่มีขนาดความกวาง
ไมเกิน ๑.๑๐ เมตร จะมีโคมไฟถอยหลัง
และโคมไฟภายในรถหรือไมก็ได

- ตรวจการทํางานโดยการเปด-ปด - ตองทํางานตามปกติและมีระบบควบคุมแยกจากระบบควบคุม
สวิตชควบคุม
โคมไฟเลี้ยว โดยเมื่อเปดสวิตชใหสัญญาณเตือนอันตราย
โคมไฟเลี้ยวทุกดวงตองกระพริบพรอมกัน
- ตรวจสภาพอุปกรณ จํานวน
- ตองมีสภาพดี ไมแตกราว หรือชํารุด
ลักษณะ ขนาด สี และการติดตั้ง - จํานวน ลักษณะ ขนาด สี และตําแหนงการติดตั้งของอุปกรณ
สะทอนแสงถูกตองตามทีท่ างราชการกําหนด
- ตรวจวัดขนาดของรถ
- ตองตรงตามแบบของผูผ ลิตหรือเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด

๓๘. น้ําหนักรถ น้ําหนักบรรทุก - ตรวจน้ําหนักรถ โดยการชั่งน้ําหนัก - น้ําหนักรถ น้ําหนักบรรทุก (น้ําหนักของคนโดยสาร)
น้ําหนักรวมสูงสุด และน้ําหนัก ในขณะรถเปลา และใหหักน้ําหนัก และน้ําหนักรวมสูงสุด ตองไมเกินสมรรถนะของรถ หรือ
ลงเพลา
ชดเชยตามที่ทางราชการกําหนด ตามที่ทางราชการกําหนด
- ตรวจน้ําหนักบรรทุก

- เฉพาะรถที่จดทะเบียนใหม หรือรถที่มี
การแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
สภาพสวนควบหรือเครื่องอุปกรณให
แตกตางไปจากที่จดทะเบียนไว
- กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา มีการแกไข
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสวนควบ
หรือเครื่องอุปกรณทที่ ําใหน้ําหนักรถ

๑๐
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เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมใหตรวจตามวิธีการ
และปฏิบัตติ ามเกณฑการวินจิ ฉัยดวย
- วิธีการตรวจสอบหรือคํานวณน้ําหนักรถ
น้ําหนักบรรทุก น้ําหนักลงเพลา และ
น้ําหนักรวมสูงสุดใหเปนไปตามที่ทาง
ราชการกําหนด

การตรวจและเกณฑการวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ ทายระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการตรวจสภาพรถและเกณฑการวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต พ.ศ. ๒๕๕๕
สําหรับรถแทรกเตอร รถบดถนน และรถใชงานเกษตรกรรม
รายการตรวจ

วิธีการตรวจ
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- ประเภท ลักษณะ ชนิด แบบ และรุน (ป ค.ศ.) ของรถ
ถูกตองตามเอกสารหลักฐาน
- เปนแผนปายทะเบียนรถทีท่ างราชการออกให และตัวอักษร
และตัวเลขตรงกับใบคูมือการจดทะเบียนรถ
- ตองมีลักษณะ ขนาด และสีถูกตองตามที่ทางราชการกําหนด
- ไมชํารุดลบเลือน แกไข ดัดแปลง หรือมีสิ่งปดบังทําให
ไมสามารถมองเห็นตัวอักษรและตัวเลขไดอยางครบถวนชัดเจน
๓. เครื่องยนตหรือมอเตอร
- ตรวจชนิดและแบบของเครื่องยนต - ชนิดและแบบของเครื่องยนตหรือมอเตอรไฟฟา ตัวเลข
ไฟฟา
หรือมอเตอรไฟฟา
ตัวอักษร สัญลักษณและเครื่องหมายอื่น รวมทัง้ ลักษณะ ขนาด
- ตรวจตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ รูปแบบ และตําแหนงของเลขเครื่องยนตหรือเลขมอเตอรไฟฟา
และเครือ่ งหมายอื่น รวมทั้ง
ถูกตองตามทีผ่ ูผลิตกําหนด ตามเอกสารหลักฐานหรือตามที่
ลักษณะ ขนาด รูปแบบ และ
ทางราชการตอกให แลวแตกรณี และตองไมมีการขูดลบ แกไข
ตําแหนงของเลขเครื่องยนตหรือ
หรือเปลี่ยนแปลง
เลขมอเตอรไฟฟา
๔. จํานวนสูบ ความจุกระบอกสูบ - ตรวจจํานวนสูบ ความจุกระบอกสูบ - จํานวนสูบ ความจุกระบอกสูบ และกําลังของเครื่องยนต
และกําลังของเครื่องยนต
และกําลังของเครื่องยนต ในกรณี
หรือกําลังของมอเตอรไฟฟา แลวแตกรณี ถูกตองตามเอกสาร
หรือกําลังของมอเตอรไฟฟา ที่ใชมอเตอรไฟฟาใหตรวจกําลังของ หลักฐาน
มอเตอรไฟฟา
- รถใชงานเกษตรกรรมที่ใชเครื่องยนตเปนเครื่องกําเนิดพลังงาน
เครื่องยนตตอ งมีความจุกระบอกสูบรวมกันไมเกิน ๑,๒๐๐
ลูกบาศกเซนติเมตร
๕. ชนิดเชื้อเพลิง
- ตรวจชนิดเชื้อเพลิงของเครือ่ งยนต - ชนิดของเชื้อเพลิงถูกตองตามเอกสารหลักฐาน

หมายเหตุ

๑. ประเภทรถ ลักษณะรถ
- ตรวจประเภท ลักษณะ ชนิด
ชนิดรถ แบบรถ รุนรถ (ป ค.ศ.) แบบ และรุน (ป ค.ศ.) ของรถ
๒. แผนปายทะเบียนรถ
- ตรวจลักษณะ ขนาด สี และ
สภาพของแผนปายทะเบียนรถ

๖. ระบบเชื้อเพลิงหรือระบบ
พลังงานอื่น

- ตรวจสภาพถัง ฝาถัง และทอสง
เชื้อเพลิง
- กรณีรถใชกาซเปนเชื้อเพลิง ให

- ถังเชื้อเพลิง ทอสงเชื้อเพลิงตองยึดติดแนนกับโครงสรางหรือ
ตัวถังรถ ติดตั้งในตําแหนงที่ถูกตองปลอดภัย ไมรั่วซึม
- ถังเชื้อเพลิงเหลวตองมีฝาปดที่ใชการไดดี

- กรณีเครื่องยนตหรือมอเตอรไฟฟาไมมี
เลขจากผูผ ลิต หรือมีแตชํารุด ลบเลือน
หรือถูกทําลายใหดําเนินการกําหนดและ
ตอกใหมตามที่ทางราชการกําหนด

๒

รายการตรวจ

๗. แทนเครื่องและยางแทน
เครื่อง

วิธีการตรวจ
(๑) ตรวจสอบความถูกตองของ
หนังสือรับรองการติดตั้ง และหนังสือ
รับรองการตรวจและทดสอบ
แลวแตกรณี
(๒) ตรวจถังกาซ สวนควบและ
เครื่องอุปกรณตามรายการใน
หนังสือรับรองของผูติดตั้งหรือ
ผูตรวจและทดสอบ
(๓) ตรวจอายุถงั กาซ
(๔) ตรวจเครื่องหมายแสดงการ
ตรวจและทดสอบและเครือ่ งหมาย
แสดงการใชกาซเปนเชื้อเพลิง
- ตรวจสภาพแทนเครือ่ งและ
ยางแทนเครือ่ ง

๘. ระบบสตารท

- ตรวจโดยการสตารทเครื่องยนต
จากที่นั่งผูขับรถ

๙. คันเรง

- ตรวจกลไกหรือระบบควบคุม
คันเรง
- ตรวจสภาพทอไอเสียและเครือ่ ง
ระงับเสียง

๑๐. ระบบไอเสียและเครื่อง
ระงับเสียง
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หมายเหตุ

- กรณีรถใชกาซเปนเชื้อเพลิง
(๑) หนังสือรับรองการติดตั้ง และหนังสือรับรองการตรวจและ
ทดสอบตองออกโดยผูที่ไดรบั ความเห็นชอบจากกรมการขนสง
ทางบก แลวแตกรณี
(๒) ถังกาซ สวนควบและเครื่องอุปกรณถูกตองตามหนังสือ
รับรองการติดตั้งและหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบ
(๓) ถังกาซปโตรเลียมเหลวอายุเกิน ๑๐ ป นับจากเดือนและป
ที่ผลิตตองมีหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบถังกาซตาม
ระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด กรณีถังกาซธรรมชาติอัด
ตองไมหมดอายุการใชงาน
(๔) เครือ่ งหมายและการติดเครื่องหมายถูกตองตามทีท่ างราชการ
กําหนด
- แทนเครื่องตองไมชํารุด ผุกรอน
- ยางแทนเครื่องตองไมเสื่อมสภาพหรือฉีกขาด
- แทนเครื่องและยางแทนเครื่องตองยึดติดแนนกับเครื่องยนต
และโครงสรางตัวรถหรือโครงคัสซี
- ตองทํางานไดตามปกติ
- เฉพาะรถที่ใชเครื่องยนตเปนเครื่อง
กําเนิดพลังงาน
- กรณีรถใชงานเกษตรกรรมที่ไมมีระบบ
สตารทเครื่องยนตจากที่นั่งผูขับรถให
ยกเวนการตรวจรายการนี้
- ตองสามารถเรงเครื่องกําเนิดพลังงานและกลับคืนสูตําแหนง
ปกติไดอยางสะดวก
- ตองไมชํารุด ผุกรอน ไมมีการรั่วของกาซไอเสีย
- ตองยึดแนนกับเครื่องยนตและตัวถังรถ

๓

รายการตรวจ

๑๑. ระบบสงกําลัง

วิธีการตรวจ

- ตรวจสภาพอุปกรณระบบสงกําลัง
ไดแก คลัตช เฟองสงกําลัง (เกียร)
เพลาสงกําลัง (เพลากลาง) สายพาน
สงกําลัง ขอตอตางๆ และเฟองทาย
- ตรวจการทํางานของระบบสงกําลัง
๑๒. ระบบบังคับเลี้ยว
- ตรวจสภาพพวงมาลัย หรือคันบังคับ
พวงมาลัย หรือคันบังคับเลี้ยว เลีย้ ว และแกนพวงมาลัย หรือแกน
บังคับเลี้ยว และอุปกรณบงั คับเลีย้ ว
- ตรวจระยะหลวมคลอนของแกน
พวงมาลัย โดยใชมือทัง้ ๒ ขางจับ
พวงมาลัยแลวโยกไปทางซาย-ขวา
ขึ้น-ลง และดึงเขา-ดันออก
- ตรวจกลไกของระบบบังคับเลี้ยว
โดยหมุนพวงมาลัย หรือหมุนคัน
บังคับเลี้ยวไปทางซาย-ขวา จนสุด
๑๓. เพลาลอ กงลอ และยาง - ตรวจสภาพเพลาลอ กงลอ และยาง
- ตรวจจํานวนเพลาลอ กงลอ และยาง
- ตรวจขนาดกงลอและยาง

เกณฑการวินิจฉัยผล
- ทอไอเสียไมอยูใกลวัตถุที่ติดไฟไดงาย เวนแตมีอุปกรณปองกัน
ตามที่ทางราชการกําหนด
- อุปกรณตางๆ ของระบบสงกําลังตองไมชํารุดบกพรอง
- ระบบสงกําลังตองทํางานไดตามปกติและไมมีน้ํามันรั่วซึม

- พวงมาลัยหรือคันบังคับเลี้ยว และแกนพวงมาลัยหรือแกนบังคับ
เลีย้ วตองไมชํารุด หลวมคลอน
- กลไกบังคับเลี้ยวตองสามารถบังคับเลี้ยวไดโดยอิสระ
ไมสัมผัสหรือเสียดสีกับสวนอื่นของรถ
- ตองไมมีการรั่วซึมของน้ํามันไฮดรอลิกบริเวณปม ขอตอ
สายตอ และอุปกรณตางๆ

- เพลาลอตองมีสภาพดี ไมมรี อยแตกราว ชํารุด
- กงลอตองมีสภาพดี ไมมรี อยแตกราว บิดเบี้ยว หรือคดงอ
สามารถรองรับรถขณะที่มีน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดอยาง
เหมาะสมและปลอดภัย น็อตลอตองไมหลุดหรือหลวม
- จํานวนเพลาลอ กงลอ และยาง รวมทัง้ ขนาดลอและยางถูกตอง
ตามเอกสารหลักฐานหรือตามทีท่ างราชการกําหนด

หมายเหตุ

๔

รายการตรวจ

วิธีการตรวจ

๑๔. ระบบหามลอ

- ตรวจสภาพอุปกรณ กลไกตาง ๆ
ของระบบหามลอหลัก
- ตรวจการทํางานของระบบหามลอ

๑๕. โครงสรางและตัวถัง

- ตรวจสภาพโครงสรางและตัวถังรถ

๑๖. เลขตัวรถ

- ตรวจตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ
และเครือ่ งหมายอื่น รวมทั้ง
ลักษณะ ขนาด รูปแบบ และ
ตําแหนงของเลขตัวรถ
- ตรวจสภาพกระจก

๑๗. กระจกกันลมหนาและ
สวนประกอบของตัวถัง
ที่เปนกระจก
๑๘. อุปกรณปดทําความ
สะอาดกระจกกันลมหนา
๑๙. ประตูและพื้นรถ

- ตรวจสภาพอุปกรณปดทําความ
สะอาดกระจกกันลมหนา
- ตรวจการทํางานโดยการเปด
สวิตชควบคุม
- ตรวจสภาพประตูและพื้นรถ
- ตรวจอุปกรณการล็อกและ
ปลดล็อกโดยการเปด-ปดประตูรถ
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- อุปกรณและกลไกของหามลอตองไมชํารุดแตกราว ไมมีการ
รั่วซึมของลม น้ํามันเบรก หรือไมมสี ิ่งกีดขวางทําใหกลไก
ของระบบหามลอเคลื่อนที่ไมสะดวก
- เมื่อเหยียบ ดึง หรือปลดคันบังคับหามลอหลัก หามลอหลัก
ตองมีการตอบสนองการทํางานทันที
- ตองมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับการทํางานของรถ
ขณะที่มีน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดในทุกสภาพการใชงาน
- ไมชํารุด ผุกรอน บิดเบี้ยวเสียรูปทรง จนมีผลกระทบ
ตอความมั่นคงแข็งแรงของรถ
- ลักษณะ ขนาด รูปแบบ และตําแหนงของเลขตัวรถถูกตอง
ตามที่ผผู ลิตกําหนด เอกสารหลักฐาน หรือตามที่ทางราชการ
กําหนด แลวแตกรณี
- ตองไมมีการขูดลบ แกไข หรือเปลี่ยนแปลง
- ตองไมชํารุดหรือแตกราวจนมีผลตอทัศนวิสัยของผูขับรถ
- รถที่มีกระจกกันลมหนา หรือมีทบี่ ังลมเปนกระจก หรือ
สวนประกอบตัวถังที่เปนกระจก ตองเปนกระจกนิรภัยตามที่
ทางราชการกําหนด
- ตองใชการไดดี ไมชํารุด
- สวิตชและระบบควบคุมการทํางานตองทํางานไดตามปกติ
สามารถปดทําความสะอาดกระจกกันลมหนาไดพื้นที่กวางพอ
ที่ผูขับรถมองเห็นสภาพการจราจรดานหนารถไดอยางชัดเจน
- ตองไมชํารุด ผุกรอน จนมีผลกระทบตอความมั่นคงแข็งแรง
ของรถและความปลอดภัยในการใชงาน
- ประตูรถตองมีอุปกรณยึดและล็อกประตูที่ใชการไดดี
สามารถเปด-ปดไดโดยสะดวก

หมายเหตุ

- กรณีเลขตัวรถไมมเี ลขจากผูผ ลิต หรือ
มีแตชํารุด ลบเลือน หรือถูกทําลายให
ดําเนินการกําหนดและตอกใหมตามที่
ทางราชการกําหนด

- เฉพาะรถที่มีกระจกกันลมหนา

- เฉพาะรถที่มีการติดตั้งประตู

๕

รายการตรวจ

วิธีการตรวจ

๒๐. ที่นั่งผูขบั รถ

- ตรวจสภาพที่นั่งผูขับรถ

๒๑. อุปกรณมองภาพ

- ตรวจสภาพอุปกรณมองภาพ
หรือกระจกเงาสําหรับมองหลัง
และการติดตัง้
- ตรวจสภาพสีภายนอกตัวรถ

๒๒. สีรถ
๒๓. ระบบไฟฟา

- ตรวจสภาพอุปกรณไฟฟาและ
สายไฟ
- ตรวจการติดตั้งแบตเตอรี่ ฉนวน
ปองกันการลัดวงจร

๒๔. แตรสัญญาณ

- ตรวจโดยการกดแตรสัญญาณ

๒๕. โคมไฟแสงพุง ไกลและ
โคมไฟแสงพุง ต่ํา

- ตรวจสภาพโคมไฟ จํานวน
สีของแสง และการติดตั้ง
- ตรวจการทํางานโดยการเปด
สวิตชควบคุม
- ตรวจการเบี่ยงเบนของลําแสงโดย
ใชเครื่องทดสอบโคมไฟ
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- ตองมีสภาพดี ไมชํารุด
- ตองยึดติดกับโครงสรางรถหรือตัวถังรถอยางมั่นคงแข็งแรง
- ตองมีสภาพดี ไมแตกราว หรือชํารุด
- ติดตั้งไวในตําแหนงที่ผูขบั รถมองเห็นสภาพการจราจร
ดานหลังและดานขางไดอยางชัดเจน
- ตองมีสภาพเรียบรอย และถูกตองตามเอกสารหลักฐานหรือ
เปนไปตามเงื่อนไขทีท่ างราชการกําหนด
- ตองมีสภาพดี ไมชํารุด สามารถสงกระแสไฟฟาไปยังสวนควบ
และเครื่องอุปกรณที่ตองใชกระแสไฟฟาไดอยางปลอดภัย สายไฟ
ตองมีฉนวนหุม การเดินสายไฟตองเรียบรอย ไมเปนเหตุใหเกิด
การลัดวงจรไดงาย
- แบตเตอรี่ตองยึดแนนกับตัวรถและมีฉนวนกัน้
ตามความเหมาะสม
- ตองเปนชนิดเสียงเดียว มีเสียงดังพอสมควร ทํางานไดตามปกติ
และมีสภาพดี ไมชํารุด
- ตองมีสภาพดี ไมแตกราว หรือชํารุด
- จํานวน ตําแหนงการติดตัง้ สีของแสงถูกตองตามที่ทางราชการกําหนด
- สวิตช ระบบควบคุมการทํางาน และโคมไฟตองทํางานไดตามปกติ
- กรณีรถใชงานเกษตรกรรม ทิศทางการเบี่ยงเบนของลําแสง
ตองเปนตามเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) โคมไฟแสงพุงต่ํา ทิศทางลําแสงของโคมไฟตองมีมุมกดจาก
แนวระนาบมากกวารอยละ ๐.๕ (๐.๒๙ องศา) แตไมเกินรอยละ ๔
(๒.๒๙ องศา) และไมเบี่ยงเบนไปทางดานขวา
(๒) โคมไฟแสงพุง ไกล ทิศทางลําแสงของโคมไฟตองไมสงู เกินกวา
แนวระนาบและไมเบี่ยงเบนไปทางดานขวา

หมายเหตุ

๖

รายการตรวจ

วิธีการตรวจ
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๒๖. โคมไฟเลี้ยว โคมไฟแสดง
ตําแหนงดานหนา โคมไฟแสดง
ตําแหนงดานทาย โคมไฟหยุด
โคมไฟสองแผนปายทะเบียน
ดานทาย และโคมไฟอื่นๆ
๒๗. อุปกรณสะทอนแสง

- ตรวจสภาพโคมไฟ จํานวน สีของแสง
ความสองสวาง และการติดตั้ง
- ตรวจการทํางานโดยการเปด
สวิตชควบคุม

- ตองมีสภาพดี ไมแตกราว หรือชํารุด
- จํานวน ตําแหนงการติดตั้ง สีของแสง และทิศทางการสองสวาง
ถูกตองตามทีท่ างราชการกําหนด
- สวิตช ระบบควบคุมการทํางาน และโคมไฟตองทํางานไดตามปกติ

- ตองมีสภาพดี ไมแตกราว หรือชํารุด
- จํานวน ลักษณะ ขนาด สี และตําแหนงการติดตั้งของอุปกรณ
สะทอนแสงตองถูกตองตามที่ทางราชการกําหนด
๒๘. ขนาดของรถ
- ตรวจวัดขนาดของรถ
- ตองตรงตามแบบของผูผ ลิตหรือเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด
- รถใชงานเกษตรกรรมตองมีขนาดกวางไมเกิน ๒ เมตร ยาวไมเกิน
๖ เมตร
๒๙. น้ําหนักรถ น้ําหนักบรรทุก - ตรวจน้ําหนักรถโดยการชั่งน้ําหนัก - น้ําหนักรถ น้ําหนักบรรทุก และน้ําหนักรวมสูงสุด ตองไมเกิน
น้ําหนักรวมสูงสุด และน้ําหนัก ในขณะรถเปลา และใหหักน้ําหนัก สมรรถนะของรถ หรือตามทีท่ างราชการกําหนด
ลงเพลา
ชดเชยตามที่ทางราชการกําหนด
- รถใชงานเกษตรกรรมตองมีน้ําหนักรถเปลาไมเกิน ๑,๖๐๐
- ตรวจน้ําหนักบรรทุก
กิโลกรัม
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- ตรวจสภาพอุปกรณ จํานวน
ลักษณะ ขนาด สี และการติดตั้ง

- เฉพาะรถที่จดทะเบียนใหมหรือรถที่มี
การแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
สภาพสวนควบหรือเครื่องอุปกรณให
แตกตางไปจากที่จดทะเบียนไว
- กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวา มีการแกไข
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสวนควบหรือ
เครื่องอุปกรณที่ทําใหน้ําหนักรถ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมใหตรวจตามวิธีการ
และปฏิบัตติ ามเกณฑการวินจิ ฉัยดวย
- วิธีการตรวจสอบหรือคํานวณน้ําหนักรถ
น้ําหนักบรรทุก น้ําหนักลงเพลา และ
น้ําหนักรวมสูงสุดใหเปนไปตามที่ทาง
ราชการกําหนด

การตรวจและเกณฑการวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ ทายระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการตรวจสภาพรถและเกณฑการวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต พ.ศ. ๒๕๕๕
สําหรับรถจักรยานยนต
รายการตรวจ

วิธีการตรวจ
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- ประเภท ลักษณะ ชนิด แบบ และรุน (ป ค.ศ.) ของรถ
ถูกตองตามเอกสารหลักฐาน
- เปนแผนปายทะเบียนรถทีท่ างราชการออกให และตัวอักษร
และตัวเลขตรงกับใบคูมือการจดทะเบียนรถ
- ตองมีลักษณะ ขนาด และสีถูกตองตามที่ทางราชการกําหนด
- ไมชํารุดลบเลือน แกไข ดัดแปลง หรือมีสิ่งปดบังทําให
ไมสามารถมองเห็นตัวอักษรและตัวเลขไดอยางครบถวนชัดเจน
๓. เครื่องยนตหรือมอเตอร - ตรวจชนิดและแบบของเครื่องยนต - ชนิดและแบบของเครื่องยนตหรือมอเตอรไฟฟา ตัวเลข
ไฟฟา
หรือมอเตอรไฟฟา
ตัวอักษร สัญลักษณและเครื่องหมายอื่น รวมทั้งลักษณะ ขนาด
- ตรวจตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ รูปแบบ และตําแหนงของเลขเครื่องยนตหรือเลขมอเตอรไฟฟา
และเครือ่ งหมายอื่น รวมทั้ง
ถูกตองตามที่ผูผลิตกําหนด ตามเอกสารหลักฐานหรือตามที่
ลักษณะ ขนาด รูปแบบ และ
ทางราชการตอกให แลวแตกรณี และตองไมมีการขูดลบ แกไข
ตําแหนงของเลขเครื่องยนตหรือ
หรือเปลี่ยนแปลง
เลขมอเตอรไฟฟา
๔. จํานวนสูบ ความจุกระบอกสูบ - ตรวจจํานวนสูบ ความจุกระบอกสูบ - จํานวนสูบ ความจุกระบอกสูบ และกําลังของเครื่องยนต
และกําลังของเครื่องยนต
และกําลัง ของเครื่อ งยนต ในกรณี หรือกําลังของมอเตอรไฟฟา แลวแตกรณี ถูกตองตามเอกสาร
หรือกําลังของมอเตอรไฟฟา ที่ใชมอเตอรไฟฟาใหตรวจกําลังของ หลักฐาน
มอเตอรไฟฟา
- กรณีรถที่ใชมอเตอรไฟฟา กําลังของมอเตอรไฟฟาตอง
ไมนอยกวา ๐.๕ กิโลวัตตและสามารถขับเคลือ่ นรถใหมี
ความเร็วสูงสุดไมนอยกวา ๔๕ กิโลเมตรตอชั่วโมง
๕. ชนิดเชื้อเพลิง
- ตรวจชนิดเชื้อเพลิงของเครือ่ งยนต - ชนิดของเชื้อเพลิงถูกตองตามเอกสารหลักฐาน
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๑. ประเภทรถ ลักษณะรถ
- ตรวจประเภท ลักษณะ ชนิด
ชนิดรถ แบบรถ รุนรถ (ป ค.ศ.) แบบ และรุน (ป ค.ศ.) ของรถ
๒. แผนปายทะเบียนรถ
- ตรวจลักษณะ ขนาด สี และ
สภาพของแผนปายทะเบียนรถ

- กรณีเครื่องยนตหรือมอเตอรไฟฟาไมมี
เลขจากผูผ ลิต หรือมีแตชํารุด ลบเลือน
หรือถูกทําลายใหดําเนินการกําหนดและ
ตอกใหมตามที่ทางราชการกําหนด

๒

รายการตรวจ

วิธีการตรวจ

๖. ระบบเชื้อเพลิงหรือระบบ
พลังงานอื่น

- ตรวจสภาพถัง ฝาถัง และทอสง
เชื้อเพลิง

๗. ระบบสตารท

- ตรวจโดยการสตารทเครื่องยนต

๘. คันเรง

- ตรวจกลไกหรือระบบควบคุม
คันเรง
- ตรวจสภาพทอไอเสียและเครือ่ ง
ระงับเสียง

๙. ระบบไอเสียและเครื่อง
ระงับเสียง

๑๐. ระดับเสียง

- ตรวจระดับเสียงที่ระยะหาง
จากปลายทอไอเสีย ๐.๕ เมตร
โดยใชเครื่องวัดระดับเสียง
๑๑. กาซคารบอนมอนอกไซด - ตรวจกาซคารบอนมอนอกไซด
และกาซไฮโดรคารบอน
และกาซไฮโดรคารบอนจาก
ทอไอเสีย โดยใชเครื่องวิเคราะห
กาซในขณะที่เครือ่ งยนตอยูใน
รอบเดินเบาและไมมีภาระ
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- ถังเชื้อเพลิง ทอสงเชื้อเพลิงตองยึดติดแนนกับโครงสรางหรือ
ตัวถังรถ ติดตั้งในตําแหนงที่ถูกตองปลอดภัย ไมรั่วซึม
- ถังเชื้อเพลิงเหลวตองมีฝาปดที่ใชการไดดี
- ตองทํางานไดตามปกติ
- เฉพาะรถจักรยานยนตที่ใชเครื่องยนต
เปนเครื่องกําเนิดพลังงาน
- ตองสามารถเรงเครื่องกําเนิดพลังงานและกลับคืนสูตําแหนง
ปกติไดอยางสะดวก
- ตองไมชํารุด ผุกรอน ไมมีการรั่วของกาซไอเสีย
- ตองยึดแนนกับเครื่องยนตและตัวถังรถ
- ทอไอเสียไมอยูใกลวัตถุที่ติดไฟไดงาย เวนแตมีอุปกรณปองกัน
ตามที่ทางราชการกําหนด
- กรณีรถจักรยานยนตที่ใชเครื่องยนตเปนเครื่องกําเนิดพลังงาน
ที่จดทะเบียนตั้งแตวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เปนตนไป ตองมี
วัสดุที่ยึดติดแนนในตําแหนงทีส่ ามารถปองกันความรอนจาก
ทอไอเสียไดอยางปลอดภัย
- คาระดับเสียงตองไมเกิน ๙๕ เดซิเบล เอ
- วิธีการตรวจวัดระดับเสียงใหเปนไป
ตามที่ทางราชการกําหนด
- คากาซคารบอนมอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอนตอง
เปนไปตามเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) รถจักรยานยนตที่จดทะเบียนไวกอนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙
(ก) คากาซคารบอนมอนอกไซดตองไมเกินรอยละ ๔.๕
โดยปริมาตร
(ข) คากาซไฮโดรคารบอนตองไมเกิน ๑๐,๐๐๐ สวน
ในลานสวน

- เฉพาะรถจักรยานยนตที่ใชเครื่องยนต
ที่จุดระเบิดดวยประกายไฟ
- วิธีการตรวจสอบคากาซคารบอน
มอนอกไซดและกาซไฮโดรคารบอน
ใหเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด

๓

รายการตรวจ

๑๒. ระบบสงกําลัง

๑๓. ฝาครอบโซหรือบังโซ
๑๔. ระบบรองรับน้ําหนัก

วิธีการตรวจ
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(๒) รถจักรยานยนตที่จดทะเบียนตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙
ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
(ก) คากาซคารบอนมอนอกไซดตองไมเกินรอยละ ๓.๕
โดยปริมาตร
(ข) คากาซไฮโดรคารบอนตองไมเกิน ๒,๐๐๐ สวนในลานสวน
(๓) รถจักรยานยนตทจี่ ดทะเบียนตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓
เปนตนไป
(ก) คากาซคารบอนมอนอกไซดตองไมเกินรอยละ ๒.๕
โดยปริมาตร
(ข) คากาซไฮโดรคารบอนตองไมเกิน ๑,๐๐๐ สวนในลานสวน
- ตรวจสภาพอุปกรณระบบสงกําลัง - อุปกรณตางๆ ของระบบสงกําลังตองไมชํารุดบกพรอง
ไดแก คลัตช เฟองสงกําลัง เพลาสง - ระบบสงกําลังตองทํางานไดตามปกติและไมมีน้ํามันรั่วซึม
กําลัง โซหรือสายพานสงกําลัง และ
ขอตอตางๆ
- ตรวจการทํางานของระบบสงกําลัง
- ตรวจสภาพฝาครอบโซหรือบังโซ - ตองมีสภาพดี ไมชํารุด
- ตองยึดแนนกับโครงสรางและตัวถังรถ
- ตองปองกันอันตรายจากการทํางานของระบบสงกําลัง
- ตรวจสภาพระบบรองรับน้ําหนัก - สปริงรองรับน้ําหนักตองไมเสื่อมสภาพ ชํารุดแตกราว
สปริง และเครื่องผอนคลายความ สามารถรองรับน้ําหนักขณะทีร่ ถมีน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุก
สั่นสะเทือน
ไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย
- เครื่องผอนคลายความสั่นสะเทือนตองไมรั่วซึมหรือบิดเบี้ยวเสียรูป
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๔

รายการตรวจ
๑๕. ระบบบังคับเลี้ยว

๑๖. ศูนยลอ

วิธีการตรวจ
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- ตรวจสภาพคันบังคับเลี้ยวและ
แกนบังคับเลี้ยว
- ตรวจกลไกของระบบบังคับเลี้ยว
โดยการหมุนคันบังคับเลี้ยว
ไปทางซาย-ขวา จนสุด
- ตรวจศูนยลอของแนวลอหนาและ
ลอหลังโดยใหขับรถหรือจูงรถใน
แนวตรง

- คันบังคับเลี้ยวหรือแกนบังคับเลี้ยวตองไมชํารุด หลวมคลอน
- กลไกบังคับเลี้ยวตองสามารถบังคับเลี้ยวไดโดยอิสระ
ไมสัมผัสหรือเสียดสีกับสวนอื่นของรถ

- แนวลอหนาและลอหลังทีป่ รากฏบนพื้นราบตองเยื้องหรือ
เบี่ยงเบนไมเกิน ๕๐ มิลลิเมตร
- การเยื้องศูนยของแนวลอหนาและลอหลังตองไมมผี ลกระทบ
ตอการทรงตัวของรถและการบังคับเลี้ยว
๑๗. เพลาลอ กงลอ และยาง - ตรวจสภาพเพลาลอ กงลอ และยาง - เพลาลอตองมีสภาพดี ไมมรี อยแตกราว ชํารุด
- ตรวจจํานวนเพลาลอ กงลอ และยาง - กงลอตองมีสภาพดี ไมมรี อยแตกราว บิดเบี้ยว หรือคดงอ
- ตรวจขนาดกงลอและยาง
สามารถรองรับรถขณะที่มีน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดอยาง
เหมาะสมและปลอดภัย น็อตลอตองไมหลุดหรือหลวม
- จํานวนเพลาลอ กงลอ และยางถูกตองตามเอกสารหลักฐานหรือ
ตามทีท่ างราชการกําหนด กรณีขนาดกงลอตองมีขนาด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๑๐ นิ้ว
- ยางตองไมมีรอยฉีกขาดยาวเกินกวา ๒๐ มิลลิเมตร และลึกถึงชั้น
ผาใบ ไมมีรอยบวมนูน ดอกยางมีความลึกไมนอ ยกวา ๑.๖ มิลลิเมตร
๑๘. ระบบหามลอ
- ตรวจสภาพอุปกรณ กลไกตางๆ - อุปกรณและกลไกของหามลอตองไมชํารุดแตกราว ไมมีการ
ของระบบหามลอ
รั่วซึมของลม น้ํามันเบรก หรือไมมสี ิ่งกีดขวางทําใหกลไก
- ตรวจการทํางานของระบบหามลอ ของระบบหามลอเคลื่อนที่ไมสะดวก
โดยขับรถเคลื่อนที่แลวใชมือบีบ
- ตองสามารถลดความเร็วหรือหยุดรถที่วิ่งอยูใหหยุดนิ่งได
คันบังคับหามลอมือหรือเหยียบ
อยางปลอดภัย
คันบังคับหามลอเทา
- ตองติดตั้งในตําแหนงที่ผูขบั รถสามารถใชการไดสะดวก

หมายเหตุ

๕

รายการตรวจ
๑๙. มาตรวัดความเร็ว

๒๐. โครงสรางและตัวถัง

๒๑. เลขตัวรถ

๒๒. กระจกกันลมหนาและ
สวนประกอบของตัวถัง
ที่เปนกระจก
๒๓. บังโคลน
๒๔. ที่นั่งผูขบั รถและที่นั่ง
คนโดยสาร

วิธีการตรวจ
- ตรวจสภาพมาตรวัดความเร็วรถ
- ตรวจไฟแสงสวางสําหรับอาน
คาความเร็วรถในเวลากลางคืน
โดยเปดสวิตชควบคุม
- ตรวจสภาพโครงสรางและตัวถังรถ

เกณฑการวินิจฉัยผล

หมายเหตุ

- ตองไมชํารุดและทํางานไดตามปกติ
- ติดตั้งในตําแหนงที่ผูขับรถสามารถอานคาความเร็วรถ
ไดอยางชัดเจนและถูกตองในเวลากลางวันและกลางคืน

- ตองมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับการทํางานของรถ
ขณะที่มีน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดในทุกสภาพการใชงาน
- ไมชํารุด ผุกรอน บิดเบี้ยวเสียรูปทรง จนมีผลกระทบ
ตอความมั่นคงแข็งแรงของรถ
- ไมมีสวนแหลมคมหรือสวนหนึง่ สวนใดของตัวถังทีอ่ าจกอใหเกิด
อันตราย
- ตรวจตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ - ลักษณะ ขนาด รูปแบบ และตําแหนงของเลขตัวรถถูกตอง
และเครือ่ งหมายอื่น รวมทั้ง
ตามทีผ่ ผู ลิตกําหนด เอกสารหลักฐาน หรือตามทีท่ างราชการ
ลักษณะ ขนาด รูปแบบ และ
กําหนด แลวแตกรณี
ตําแหนงของเลขตัวรถ
- ตองไมมีการขูดลบ แกไข หรือเปลี่ยนแปลง
- ตรวจสภาพกระจก
- ตองไมชํารุด หรือแตกราวจนมีผลตอทัศนวิสัยของผูขับรถ
- รถที่มีกระจกกันลมหนา หรือมีทบี่ ังลมเปนกระจก หรือ
สวนประกอบตัวถังที่เปนกระจก ตองเปนกระจกนิรภัยตามที่
ทางราชการกําหนด
- ตรวจสภาพบังโคลน
- ตองมีสภาพดี ไมชํารุด
- ตองมีความกวางไมนอยกวาขนาดของยางรถ
- ตองติดตั้งที่ลอทุกลอ เวนแตใชสวนของตัวถังเปนบังโคลน
- ตรวจสภาพที่นั่งผูขับรถ ที่นงั่
- ตองมีสภาพดี ไมชํารุด
คนโดยสาร และการติดตั้ง
- ตองยึดติดกับโครงสรางรถหรือตัวถังรถอยางมั่นคงแข็งแรง

- กรณีเลขตัวรถไมมเี ลขจากผูผ ลิต หรือ
มีแตชํารุด ลบเลือน หรือถูกทําลายให
ดําเนินการกําหนดและตอกใหมตามที่
ทางราชการกําหนด
- เฉพาะรถจักรยานยนตที่มกี ระจกกัน
ลมหนาและสวนประกอบของตัวถัง
ที่เปนกระจก

๖

รายการตรวจ

วิธีการตรวจ
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หมายเหตุ

๒๕. อุปกรณจับยึด
สําหรับคนโดยสาร

- ตรวจสภาพอุปกรณจบั ยึด สําหรับ - ตองมีสภาพดี ไมชํารุด
- เฉพาะรถจักรยานยนตที่มีที่นั่ง
คนโดยสาร
- ตองยึดติดกับโครงสรางรถหรือตัวถังรถอยางมั่นคงแข็งแรง คนโดยสาร
- ติดตั้งในตําแหนงที่คนโดยสารใชการไดสะดวกและปลอดภัย

๒๖. อุปกรณมองภาพ

- ตรวจสภาพอุปกรณมองภาพ
หรือกระจกเงาสําหรับมองหลัง
และการติดตัง้

- ตองมีสภาพดี ไมแตกราว หรือชํารุด
- ติดตั้งไวในตําแหนงที่ผูขบั รถมองเห็นสภาพการจราจร
ดานหลังและดานขางไดอยางชัดเจน

๒๗. สีรถ

- ตรวจสภาพสีภายนอกตัวรถ

- ตองมีสภาพเรียบรอย และถูกตองตามเอกสารหลักฐานหรือ
เปนไปตามเงื่อนไขที่ทางราชการกําหนด

๒๘. ระบบไฟฟา

- ตรวจสภาพอุปกรณไฟฟาและ
สายไฟ
- ตรวจการติดตั้งแบตเตอรี่ ฉนวน
ปองกันการลัดวงจร

- ตองมีสภาพดี ไมชํารุด สามารถสงกระแสไฟฟาไปยังสวนควบ
และเครื่องอุปกรณที่ตองใชกระแสไฟฟาไดอยางปลอดภัย
สายไฟตองมีฉนวนหุม การเดินสายไฟตองเรียบรอย ไมเปนเหตุ
ใหเกิดการลัดวงจรไดงาย
- แบตเตอรี่ตองยึดแนนกับตัวรถ และมีฉนวนกั้น
ตามความเหมาะสม

๒๙. แตรสัญญาณ

- ตรวจโดยการกดแตรสัญญาณ

- ตองเปนชนิดเสียงเดียว มีเสียงดังพอสมควร ทํางานไดตามปกติ
และมีสภาพดี ไมชํารุด

๗

รายการตรวจ
๓๐. โคมไฟแสงพุง ไกลและ
โคมไฟแสงพุง ต่ํา

วิธีการตรวจ
- ตรวจสภาพโคมไฟ จํานวน
สีของแสง และการติดตั้ง
- ตรวจการทํางานโดยการเปด
สวิตชควบคุม
- ตรวจความเขมสองสวาง และ
การเบี่ยงเบนของลําแสงโดยใช
เครื่องทดสอบโคมไฟ

เกณฑการวินิจฉัยผล
- ตองมีสภาพดี ไมแตกราว หรือชํารุด
- จํานวน ตําแหนงการติดตั้ง สีของแสงถูกตองตามที่ทางราชการ
กําหนด
- สวิตช ระบบควบคุมการทํางาน และโคมไฟตองทํางานไดตามปกติ
- ทิศทางการเบี่ยงเบนของลําแสงและคาความเขมสองสวาง
ตองเปนตามเกณฑ ดังนี้
(๑) โคมไฟแสงพุงต่ํา
(ก) ทิศทางลําแสงของโคมไฟตองมีมุมกดจากแนวระนาบ
มากกวารอยละ ๐.๕ (๐.๒๙ องศา) แตไมเกินรอยละ ๔ (๒.๒๙ องศา)
และไมเบี่ยงเบนไปทางดานขวา
(ข) ความเขมสองสวางของโคมไฟแตละดวงตองไมนอ ยกวา
๖,๔๐๐ แคนเดลลา (cd)
(๒) โคมไฟแสงพุงไกล
(ก) ทิศทางลําแสงของโคมไฟตองไมสูงเกินกวาแนวระนาบ
และไมเบี่ยงเบนไปทางดานขวา
(ข) ความเขมสองสวางของโคมไฟแตละดวงตองไมนอ ยกวา
๑๒,๐๐๐ แคนเดลลา (cd) และทุกดวงรวมกันตองไมเกินกวา
๔๓๐,๐๐๐ แคนเดลลา (cd)
- รถจักรยานยนตที่จดทะเบียนตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘
เปนตนไป โคมไฟแสงพุงไกลหรือโคมไฟแสงพุงต่ําตองทํางาน
พรอมระบบสตารทเครื่องยนต
- กรณีโคมไฟใชหลอดไฟแบบปลอยประจุในกาซเปน
แหลงกําเนิดแสง (Gas-discharge light source) ใหติดตั้ง
หลอดไฟแบบนี้ไดไมเกิน ๑ ดวง

หมายเหตุ

๘

รายการตรวจ

วิธีการตรวจ

๓๑. โคมไฟเลี้ยว โคมไฟแสดง
ตําแหนงดานทาย โคมไฟหยุด
โคมไฟสองแผนปายทะเบียน
ดานทาย และโคมไฟอื่นๆ

- ตรวจสภาพโคมไฟ จํานวน
สีของแสง ความสองสวาง และ
การติดตั้ง
- ตรวจการทํางานโดยการเปด
สวิตชควบคุม

๓๒. อุปกรณสะทอนแสง

- ตรวจสภาพอุปกรณ จํานวน
ลักษณะ ขนาด สี และการติดตั้ง

๓๓. ขาตั้ง

- ตรวจสภาพขาตั้ง

๓๔. ที่พักเทา

- ตรวจสภาพที่พักเทาผูขบั รถ
ที่นั่งคนโดยสาร และการติดตั้ง

๓๕. อุปกรณตอพวง

- ตรวจสภาพอุปกรณตอพวง

๓๖. ขนาดของรถ

- ตรวจวัดขนาดของรถ

เกณฑการวินิจฉัยผล

หมายเหตุ

- ตองมีสภาพดี ไมแตกราว หรือชํารุด
- จํานวน ตําแหนงการติดตั้ง สีของแสง และทิศทางการสองสวาง
ถูกตองตามทีท่ างราชการกําหนด
- สวิตช ระบบควบคุมการทํางาน และโคมไฟตองทํางานไดตามปกติ
- รถจักรยานยนตทจี่ ดทะเบียนตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘
เปนตนไป โคมไฟแสดงตําแหนงดานทายตองทํางานพรอม
โคมไฟแสงพุง ไกลหรือโคมไฟแสงพุงต่ํา เมื่อระบบสตารท
เครื่องยนตทํางาน
- ตองมีสภาพดี ไมแตกราว หรือชํารุด
- จํานวน ลักษณะ ขนาด สี และตําแหนงการติดตั้งของอุปกรณ
สะทอนแสงถูกตองตามทีท่ างราชการกําหนด
- ตองมีสภาพดี ไมชํารุด
- ตองยึดแนนกับโครงสรางและตัวถังรถอยางมั่นคงแข็งแรง
สามารถรองรับน้ําหนักของรถและทําใหรถตั้งอยูกบั พื้นราบ
ขณะจอดไดอยางปลอดภัย สามารถพับเก็บไปดานหลังของรถ
โดยไมเปนอุปสรรคตอการใชงานตามปกติ
- ตองมีสภาพดี ไมชํารุด
- ตองยึดแนนกับโครงสรางและตัวถังดานซายและดานขวาของรถ
สามารถใหผูขับรถและคนโดยสารวางเทาไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย
- จุดตอพวงตองมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถยึดพวงขาง
รถจักรยานยนตที่มีน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดอยางมั่นคงและ
ปลอดภัย
- ตองตรงตามแบบของผูผลิตหรือเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด

- รถพวงขางของรถจักรยานยนตตรวจ
เฉพาะโคมไฟแสดงตําแหนงดานหนา

- เฉพาะรถจักรยานยนตที่ไมมีพวงขาง

- เฉพาะรถจักรยานยนตสวนบุคคลทีม่ ี
พวงขาง

