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สรุป  
กฎกระทรวง ประกาศกรมฯ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

1. กฎกระทรวง การขอรบัใบอนญุาต การออกใบอนญุาต และการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถาน 
ตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 17 เมษายน 2555 มีผลใช้บังคับวันที่ 25 มิถุนายน 2555 
สาระส าคัญ 
ข้อ ๑  บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสบิวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๒  ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 
ข้อ ๓  ความหมายของ “ใบอนุญาต” “ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ” “เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ” 
ข้อ ๔  ประสงค์จะจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถ 
ข้อ ๕  ข้ันตอนในขณะยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
ข้อ ๖  สถานตรวจสภาพรถทีจ่ะได้รับใบอนุญาต 

(๑) อาคารสถานที ่
(๒) ลานจอดรถ 
(๓) เครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับใช้ในการตรวจ

สภาพรถ 
(ก) สถานตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  
(ข) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

๑) เครื่องทดสอบห้ามลอ้ (Brake Tester) 
๒) เครื่องทดสอบศูนย์ลอ้ (Sideslip Tester) 
๓) เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า (Headlight Tester) 
๔) เครื่องวัดควันด า (Smoke Meter) 
๕) เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) 
๖) เครื่องวัดความเร็วรอบเครือ่งยนต์ (Engine Tachometer) 
๗) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyser) 
๘) เครื่องวัดก๊าซรั่ว (Gas Leak Detecter) 
๙) เครื่องวัดความเข้มของฟลิ์มกรองแสง (Tint Meter) 
๑๐) อุปกรณ์หรอืสิง่อ านวยความสะดวกในการตรวจสภาพใต้ท้องรถ เช่น 
บ่อตรวจสภาพรถและกระจกเงา หรือเครื่องยกรถ 
๑๑) เครื่องมือ เครือ่งใช้ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นใด 

       (ค) ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
   ๑) เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า (Headlight Tester) 

๒) เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) 
๓) เครื่องวัดความเร็วรอบเครือ่งยนต์ (Engine Tachometer) 
๔) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyser) 
๕) เครื่องมือ เครือ่งใช้ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นใด 
     ตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(๔) อุปกรณ์หรอืสิง่อ านวยความสะดวก 
(ก) กลอ้งถ่ายภาพ 
(ข) คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ต่อพ่วง 
(ค) อุปกรณ์ส าหรับเช่ือมต่อระบบสารสนเทศ 

1กฎกระทรวง%20การขอรับใบอนุญาต%20การออกใบอนุญาต%20และการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ%20พ.ศ.2555.pdf
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(ง) เครือ่งพมิพ ์
(จ) เครื่องดบัเพลิง 
(ฉ) เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นใดตามที่อธิบดี 
ประกาศก าหนด 

 ข้อ ๗  นายทะเบียนกลางจะออกใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถได้ เมือ่ 
 ข้อ ๘  ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(๑) ด าเนินการตรวจสภาพรถ 
(๒) จัดท าการรบัรอง 
(๓) จัดให้มเีครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวก 
(๔) ปรับเทียบเครื่องตรวจสภาพรถ 
(๕) ดูแลและปรบัปรุงอาคารสถานที ่

ข้อ ๑๑ ย้ายที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถ 
ข้อ ๑๒ เลิกประกอบกจิการสถานตรวจสภาพรถ 
ข้อ ๑๓ เพิกถอนใบอนุญาต 
ข้อ ๑๔ ขอต่ออายุใบอนญุาต ก่อนใบอนญุาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสบิวัน 
ข้อ ๑๕ นายทะเบียนกลางจะอนุญาตให้ต่ออายุใบอนญุาตได้ เมื่อ 
ข้อ ๑๖ ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการดังต่อไปนี้ 

ต้องแจ้งและได้รบัอนุญาตจากนายทะเบียนกลางก่อน 
(๑) อาคารสถานที ่
(๒) ลานจอดรถ 
(๓) เครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์ 
(๔) ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ 

ข้อ ๑๗ ใบอนุญาตย่อมสิ้นสุดลงในกรณี 
(๑) ผู้รบัใบอนญุาตตาย 
(๒) ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 
(๓) ห้างหุ้นส่วนสามัญเลิกกันตามกฎหมาย 
(๔) สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
(๕) เลิกประกอบกิจการสถานตรวจสภาพรถ 
(๖) นายทะเบียนกลางเพกิถอนใบอนญุาต 

ข้อ ๒๐ การยื่นค าขอตามกฎกระทรวงนี ้
(๑) สถานตรวจสภาพรถที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นตอ่กรมการขนส่งทางบก 
(๒) จังหวัดอื่น ให้ยื่นต่อส านักงานขนส่งจังหวัดแห่งท้องที่ทีส่ถานตรวจสภาพรถนั้นตั้งอยู่ 

ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 
ต้องด าเนินการแก้ไขปรบัปรุงสถานตรวจสภาพรถใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 
และภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังต่อไปนี ้
(๑) จัดให้มเีครื่องตรวจสภาพรถ อุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกภายในหนึ่งป ี
(๒) จัดให้มีอาคารสถานที่ ลานจอดรถ พื้นที่ส า หรับรถรอเข้าตรวจสภาพ ทางเข้า 

และทางออกภายในสามป ี
ไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามวรรคหน่ึงให้ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นสุดลง 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ 
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2. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง คุณสมบัติของผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการ

ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ และเจา้หน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ พ.ศ. 
2555 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 บังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2555 

 
วุฒิการศกึษา 
1)  ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ  
     - ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านวิศวกรรมเครือ่งกล ยานยนต์ สาขาวิศวกรรมเครือ่งกล งานยานยนต์ 
    -  ปวส.  ช่างยนต์ เครื่องกล ยานยนต์ 
    -  ปวท. สาขาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครือ่งยนตห์รือช่างยนต์ 
    -  นอกจากที่ก าหนด ได้รับการศึกษาเพิ่มเติม ด้านระบบเครื่องยนต์ ระบบสง่ก าลงัรถยนต์ และระบบ
เครื่องล่างรถยนต์ (ตามหนงัสอืที่ คค 0418.5/543 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 เรื่อง ให้การรบัรอง
หลักสูตรระยะสั้นของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร เทียบเท่า ปวส.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์ ได้รับใบประกาศนียบัตรส าเรจ็การศึกษาหลกัสูตรระยะสั้น) 
  
2) ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ / เจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพรถ 

-  เหมือนผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถยนต ์
-  ปวช. ช่างยนต์ เครื่องกล ช่างกลเกษตร 
-  ม.ปลาย สายอาชีพ ช่างยนต์ ช่างเครื่องยนต ์
 

3) เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ 
-  เหมือนผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถยนต ์
-  ม.ต้น หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า และศึกษาเพิ่ม 3 ด้าน 

           บทเฉพาะกาล   
         ผู้ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ หรือเจ้าหนา้ที่ตรวจสภาพรถ มาก่อนประกาศ 
           ใช้บังคับ ที่มีคุณวุฒิอื่นใหป้ฏิบัติหน้าที่ได ้

…………………………………………………………………………………….. 
 

3. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอบรมและทดสอบผู้
ควบคุมการตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจกัรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 
2555 
สาระส าคญั : บัตรประจ าตัว มี 4 ประเภท (อายุ 3 ปี) 

1. ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ 
2. ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจกัรยานยนต์ 
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ 
4. เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ 

 
 
 

2ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20คุณสมบัติของผู้ควมคุมการตรวจสภาพรถ%20เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ%20พ.ศ.%202555.pdf
2ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20คุณสมบัติของผู้ควมคุมการตรวจสภาพรถ%20เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ%20พ.ศ.%202555.pdf
2ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20คุณสมบัติของผู้ควมคุมการตรวจสภาพรถ%20เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ%20พ.ศ.%202555.pdf
13ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20หลักเกณฑ์%20วิธีการและเงื่อนไขการตักเตือนและการระงับการดำเนินการตรวจสภาพรถเป็นการชั่วคราว%20พ.ศ.2556.pdf
13ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20หลักเกณฑ์%20วิธีการและเงื่อนไขการตักเตือนและการระงับการดำเนินการตรวจสภาพรถเป็นการชั่วคราว%20พ.ศ.2556.pdf
13ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20หลักเกณฑ์%20วิธีการและเงื่อนไขการตักเตือนและการระงับการดำเนินการตรวจสภาพรถเป็นการชั่วคราว%20พ.ศ.2556.pdf
13ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20หลักเกณฑ์%20วิธีการและเงื่อนไขการตักเตือนและการระงับการดำเนินการตรวจสภาพรถเป็นการชั่วคราว%20พ.ศ.2556.pdf
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การอบรมและทดสอบ : 
- อบรม ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
- ทดสอบ การทดสอบข้อเขียน และการทดสอบปฏิบัติ โดยผูค้วบคุมต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 เจ้าหน้าที่ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 สามารถสอบแก้ตัวได้ 2 ครั้ง ภายใน 180 วัน 
 

การเลื่อนสถานะ  : 
เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ/รถจักรยานยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี แนบบัตรประจ าตัว

ประชาชน และหนงัสอืรบัรองการท างาน เพือ่เข้ารบัการอบรมทดสอบเป็นผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ/
รถจักรยานยนต์ 

 
 การต่ออายุ : 

ยื่นก่อนบัตรประจ าตัวสิ้นอายุไม่น้อยว่า 30 วัน แต่ต้องไม่เกนิ 1 ปี ขาดเกิน 1 ปี อบรมและ
ทดสอบใหม ่

 
 บทเฉพาะกาล : 

1) ผู้ปฏิบัตหิน้าที่และผ่านการอบรมแล้วก่อนวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ให้ยื่นขอรับ
บัตรประจ าตัวให้แล้วเสรจ็ภายใน 17 กรกฎาคม 2556 

2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิมที่ไม่ผ่านการอบรมไมส่ามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได ้
…………………………………………………………………………………………………. 

4. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรือ่ง ก าหนดระยะเวลาการจัดให้มีอาคารสถานที่ ลานจอดรถ 
เครื่องตรวจสภาพรถ อุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ หรือเครื่องมืออื่นใด 
และหลักเกณฑ์การย้ายที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2555 บังคับใช้
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 
สาระส าคัญ 
 ข้อ ๑ ผู้ยื่นค าขอรับใบอนญุาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถที่ยงัไม่มีอาคาร 

ต้องจัดใหม้ีภายในก าหนดเวลาหนึง่ร้อยแปดสบิวันนับแต่วันที่ได้รับอนญุาตในหลักการ  
ไม่เสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนดขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง ๆ ละไม่เกิน  
สามสบิวัน 

ข้อ ๒ ย้ายที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถ ภายในเขตจังหวัดเดิม 
 

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
5. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรือ่ง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสภาพรถ และข้อปฏิบัติของผู้ไดร้ับ

ใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2555 (62 หน้า) ลงวันที่ 20 กันยายน 2555 
สาระส าคัญ  
 ข้อ ๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินการตรวจสภาพรถ ดังนี้ 

(๑) รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
(๒) รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ตามประเภททีก่ าหนด 

การตรวจสภาพรถล่วงหน้าภายในก าหนดเวลาสามเดือน 

4ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20กำหนดระยะเวลาการจัดให้มีอาคารสถานที่%20ลานจอดรถ%20เครื่องตรวจสภาพรถ%20อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ%20และหลักเกณฑ์การย้ายที่ตั้งฯ%20พ.ศ.2555.pdf
4ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20กำหนดระยะเวลาการจัดให้มีอาคารสถานที่%20ลานจอดรถ%20เครื่องตรวจสภาพรถ%20อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ%20และหลักเกณฑ์การย้ายที่ตั้งฯ%20พ.ศ.2555.pdf
4ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20กำหนดระยะเวลาการจัดให้มีอาคารสถานที่%20ลานจอดรถ%20เครื่องตรวจสภาพรถ%20อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ%20และหลักเกณฑ์การย้ายที่ตั้งฯ%20พ.ศ.2555.pdf
4ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20กำหนดระยะเวลาการจัดให้มีอาคารสถานที่%20ลานจอดรถ%20เครื่องตรวจสภาพรถ%20อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ%20และหลักเกณฑ์การย้ายที่ตั้งฯ%20พ.ศ.2555.pdf
5ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20หลักเกณฑ์%20วิธีการตรวจสภาพรถ%20และข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ%20พ.ศ.2555.pdf
5ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20หลักเกณฑ์%20วิธีการตรวจสภาพรถ%20และข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ%20พ.ศ.2555.pdf
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ข้อ ๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องตรวจสภาพรถตามขนาด น้ าหนักและประเภทของรถที่ได้รับ
อนุญาตภายในพื้นที่ตรวจสภาพรถของผู้ได้รบัใบอนญุาต 

ข้อ ๕ ผู้ได้รับใบอนญุาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
(๑) จัดเกบ็ค่าบรกิารตรวจสภาพรถตามอัตราที่ก าหนด 
(๒) จัดให้มปี้ายช่ือ ข้อความหรือเครื่องหมายดังต่อไปนี ้

(ก) ป้ายช่ือสถานตรวจสภาพรถ 
(ข) ข้อความหรือเครื่องหมายแสดงรถที่รบับริการตรวจสภาพ 
(ค) ข้อความเตือนมิใหบุ้คคลที่ไมเ่กี่ยวข้อง 
(ง) ป้ายแสดงอัตราค่าบริการตรวจสภาพรถ วันและเวลาที่ใหบ้รกิาร 

(๓) จัดท าใบรับรองการตรวจสภาพรถ 
(๔) จัดให้มผีู้ควบคุมการตรวจสภาพรถอย่างน้อย ๑ คนและ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถอย่างน้อย ๑ คน 
(๑๓)  อ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมการขนสง่ทางบกในการเข้าไปใน 

สถานตรวจสภาพรถในระหว่างเวลาท างานตามปกต ิ
 
หมวด ๒  การตรวจสภาพรถ 
  ข้อ ๖ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ ต้องด าเนินการดังต่อไปนี ้

(๑) ลอกลายหมายเลขตัวถัง 
(๒) บันทึกข้อมลูและผลการตรวจสภาพรถลงลายมือช่ือและวันที่ 

ข้อ ๗ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถเป็นผู้วินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถลงลายมือช่ือและวันที ่
ข้อ ๘ การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ มี ๒ กรณี 

(๑) ผ่าน ตามเกณฑ์การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถท่ีก าหนดไว้ท้ายประกาศน้ี 
(๒) ไม่ผ่าน ไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถที่ก าหนด 

ข้อ ๙ หมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัวถังมีรอ่งรอยการแกไ้ขขูดลบหรอืลบเลือนจนไม่
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได ้ 

 เปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถให้ผิดแผกแตกต่างใน
สาระส าคัญ ให้สถานตรวจสภาพรถระงับการตรวจสภาพรถนั้นเสีย 

 ข้อ ๑๐ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ออกใบรบัรองการตรวจสภาพรถโดยเร็ว 
 ใบรับรองการตรวจสภาพรถใหจ้ัดท าเป็นสองฉบบั 
 ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถขีดคร่อม พร้อมลงลายมือช่ือก ากับและประทับตรามอบ

ต้นฉบับใหเ้จ้าของรถ 
 ส าเนาใบรับรองการตรวจสภาพรถใหจ้ัดเกบ็รวมกับบนัทึกการตรวจสภาพรถ 
 ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ตรวจสภาพ 
 ใบรับรองการตรวจสภาพรถให้มอีายุ ๓ เดือน นับแต่วันที่ออก 
 ลงรายการผิดพลาดให้จัดท าข้ึนใหมท่ั้งฉบบั 

ข้อ ๑๑ การใช้ใบรับรองการตรวจสภาพรถ ต้องเรียงล าดับตามเลม่ที่และเลขที่ 
ข้อ ๑๒ รถคันใดไม่ผ่านการตรวจสภาพ ให้ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถแจ้งผลการตรวจ
สภาพรถและข้อบกพร่องของรถคันน้ันให้แก่ผูท้ี่น ารถเข้ารับการตรวจสภาพทราบ โดยมอบ
ส าเนาบันทึกผลการตรวจสภาพรถ 
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 หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
 ส าหรับรถยนต์ (รย. ๑)  (รย.๒) (รย. ๓) 
 ส าหรับรถจักรยานยนต์ (รย. ๑๒) 

 หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
 ส าหรับรถที่ใช้ในการขนสง่ผูโ้ดยสาร และรถขนาดเล็ก 
 ส าหรับรถที่ใช้ในการขนสง่สัตว์หรือสิ่งของ 

 ตัวอย่างใบรบัรองการตรวจสภาพรถ บันทกึการตรวจสภาพรถ 
 

6. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรือ่ง แบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของอปุกรณ์หรอืสิง่
อ านวยความสะดวก หรือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานและการควบคุม ก ากบั และดูแลสถานตรวจ
สภาพรถ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 20 กันยายน 2555 บังคับใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2555 
 

 สาระส าคญั  
 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถที่มอียู่เดิม ต้องจัดให้มีคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์

ต่อพ่วง เครื่องพิมพ์ กล้องถ่ายภาพ กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สามารถสง่สญัญาณภาพ บันทึกผล
การตรวจสภาพจัดส่งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศได้ ก่อนวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ หาก 
ไม่ด าเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในก าหนด ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นสุดลง 

 
7. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรือ่ง แบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบห้าม

ล้อส าหรบัใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 
 

8. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบศูนย์
ล้อส าหรบัใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 

 
 

9. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรือ่ง หลักเกณฑ์และเงือ่นไขของอาคารสถานที่ ลาดจอดรถ พื้นที่
ส าหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ ทางเข้าและทางออก ส าหรบัสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2555 บังคับใช้วันที่ 1 ธันวาคม 2555 

 
10. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของอปุกรณ์หรอืสิง่อ านวย

ความสะดวกในการตรวจสภาพใต้ทอ้งรถ และอุปกรณ์ใช้ในการด าเนินงานสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ.2555 
 

11. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรือ่ง ก าหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัด 
ควันด า เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดบัเสียง เครือ่งวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ 
และเครือ่งวัดความเข้มของฟิลม์กรองแสงส าหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ  
พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2556 
สาระส าคัญ  1) ต้องจัดให้มเีครื่องวัดก๊าซรั่ว ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 
       2) ต้องจัดให้มเีครื่องวิเคราะห์ก๊าซและเครื่องวัดระดับเสียง สามารถสง่ผลการตรวจวัด 
เข้าระบบบันทึกผลและรายงานการตรวจสภาพรถได้ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 
 

6ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20แบบ%20ขนาด%20มาตรฐาน%20และคุณลักษณะของอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก%20หรือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานควมคุม%20กำกับ%20และดูแลสถาตรวจสภาพรถ1%20พ.ศ.2555.pdf
6ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20แบบ%20ขนาด%20มาตรฐาน%20และคุณลักษณะของอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก%20หรือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานควมคุม%20กำกับ%20และดูแลสถาตรวจสภาพรถ1%20พ.ศ.2555.pdf
6ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20แบบ%20ขนาด%20มาตรฐาน%20และคุณลักษณะของอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก%20หรือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานควมคุม%20กำกับ%20และดูแลสถาตรวจสภาพรถ1%20พ.ศ.2555.pdf
7ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20แบบ%20ขนาด%20มาตรฐาน%20และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบห้ามล้อ%20สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ%20พ.ศ.2555.pdf
7ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20แบบ%20ขนาด%20มาตรฐาน%20และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบห้ามล้อ%20สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ%20พ.ศ.2555.pdf
8ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20แบบ%20ขนาด%20มาตรฐาน%20และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบศูนย์ล้อ%20สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ%20.ศ.%202555.pdf
8ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20แบบ%20ขนาด%20มาตรฐาน%20และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบศูนย์ล้อ%20สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ%20.ศ.%202555.pdf
9ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของอาคารสถานที่%20ลานจอดรถ%20พื้นที่สำหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ%20ทางเข้าและทางออก%20สำหรับสถานตรวจสภาพรถ%20พ.ศ.2555.pdf
9ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของอาคารสถานที่%20ลานจอดรถ%20พื้นที่สำหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ%20ทางเข้าและทางออก%20สำหรับสถานตรวจสภาพรถ%20พ.ศ.2555.pdf
9ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของอาคารสถานที่%20ลานจอดรถ%20พื้นที่สำหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ%20ทางเข้าและทางออก%20สำหรับสถานตรวจสภาพรถ%20พ.ศ.2555.pdf
10ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20แบบ%20ขนาด%20มาตรฐาน%20และคุณลักษณะของอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพใต้ท้องรถ%20และอุปกรณ์ในการดำเนินงานฯ%20พ.ศ.%202555.pdf
10ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20แบบ%20ขนาด%20มาตรฐาน%20และคุณลักษณะของอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพใต้ท้องรถ%20และอุปกรณ์ในการดำเนินงานฯ%20พ.ศ.%202555.pdf
11ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20กำหนดแบบ%20ขนาด%20มาตรฐาน%20และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ%20เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ%20เครื่องวัดก๊าซรั่ว%20เครื่องวัดระดับเสียง%20ฯ%20พ.ศ.%202556.pdf
11ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20กำหนดแบบ%20ขนาด%20มาตรฐาน%20และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ%20เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ%20เครื่องวัดก๊าซรั่ว%20เครื่องวัดระดับเสียง%20ฯ%20พ.ศ.%202556.pdf
11ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20กำหนดแบบ%20ขนาด%20มาตรฐาน%20และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ%20เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ%20เครื่องวัดก๊าซรั่ว%20เครื่องวัดระดับเสียง%20ฯ%20พ.ศ.%202556.pdf
11ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20กำหนดแบบ%20ขนาด%20มาตรฐาน%20และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ%20เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ%20เครื่องวัดก๊าซรั่ว%20เครื่องวัดระดับเสียง%20ฯ%20พ.ศ.%202556.pdf
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12. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง แบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบ 
โคมไฟหน้า ส าหรบัใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่  
7 มกราคม พ.ศ. 2556 

สาระส าคัญ  ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 เครื่องทดสอบโคมไฟหน้าที่มีอยู่แล้วต้อง
สามารถวัดค่าความเข้มการส่องสว่างของโคมไฟได้  
 

13. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการตักเตือนและการระงับ
การด าเนินการตรวจสภาพรถเป็นการช่ัวคราว พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2556  
บทก าหนดโทษ  มี ๓ ระดับ ตักเตือน ระงับช่ัวคราว และเพิกถอนใบอนุญาต 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมท่ี 
 http://elaw.dlt.go.th/SearchLaw.aspx  (ส านักกฎหมายกรมการขนสง่ทางบก) 

 
 http://www.dlt.go.th/th/index.php   ( กรมการขนส่งทางบก ) 

 
 http://apps.dlt.go.th/inspection (  ส่วนตรวจสภาพรถ กรมการขนส่งทางบก ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20กำหนดแบบ%20ขนาด%20มาตรฐาน%20และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบโคมไฟหน้า%20สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ%20พ.ศ.2556.pdf
12ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20กำหนดแบบ%20ขนาด%20มาตรฐาน%20และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบโคมไฟหน้า%20สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ%20พ.ศ.2556.pdf
12ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20กำหนดแบบ%20ขนาด%20มาตรฐาน%20และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบโคมไฟหน้า%20สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ%20พ.ศ.2556.pdf
13ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20หลักเกณฑ์%20วิธีการและเงื่อนไขการตักเตือนและการระงับการดำเนินการตรวจสภาพรถเป็นการชั่วคราว%20พ.ศ.2556.pdf
13ประกาศกรมฯ%20เรื่อง%20หลักเกณฑ์%20วิธีการและเงื่อนไขการตักเตือนและการระงับการดำเนินการตรวจสภาพรถเป็นการชั่วคราว%20พ.ศ.2556.pdf
http://elaw.dlt.go.th/SearchLaw.aspx
http://www.dlt.go.th/th/index.php
http://apps.dlt.go.th/inspection


8 

By  karom 

เครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์ที่ใชก้ับ  ตรอ. คณุลักษณะ 
๑) เครื่องทดสอบห้ามล้อ (Brake Tester) 

 
ประกาศกรมการขนส่งทางบก 

เรื่อง แบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของ
เครื่องทดสอบห้ามล้อส าหรับใช้ในการตรวจสภาพรถ
ของสถานตรวจสภาพรถพ.ศ. ๒๕๕๕ 

(๑) เป็นเครื่องทดสอบแบบลูกกลิ้ง (Roller) มีผิว
ป้องกันการลื่น สามารถรองรบัน้ าหนักลงเพลา 
(Maximum axle load) ของรถทีเ่ข้ารบัการทดสอบได้ 
และสามารถทดสอบแรงห้ามล้อด้านซ้ายและด้านขวาได้
โดยแยกอิสระจากกัน 
(๒) ขนาดของเครื่องทดสอบห้ามล้อใหเ้ป็นดังต่อไปนี ้
(ก) เครือ่งทดสอบห้ามล้อทีส่ามารถรบัน้ าหนักลงเพลา
ได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ กิโลกรมัแต่ไม่เกิน ๔,๐๐๐ 
กิโลกรัม 
(ข) เครื่องทดสอบห้ามลอ้ทีส่ามารถรับน ้าหนักลงเพลา
ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ กิโลกรมั 
(ค) เครื่องทดสอบห้ามลอ้ทีส่ามารถรับน้ า หนกัลงเพลา
ได้ไม่น้อยกว่า๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม มีความเร็วในการ
ทดสอบแบบ ๒ ความเร็ว และสามารถทดสอบรถที่มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางยางตั้งแต่ ๕๓๐ มิลลิเมตร 
จนถึง ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร 
(๓) เป็นเครื่องที่ได้มาตรฐาน หรือที่กรมการขนส่ง 
ทางบกให้การรบัรอง 
(๔) สามารถทดสอบระบบห้ามล้อของรถทีม่ีเพลาขับ
แบบเพลาขับคู่ หรือระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบ
ตลอดเวลาได ้
(๕) มีชุดอุปกรณ์ช่ังน้ าหนักลงเพลา (Axle Weight) อยู่
ในเครื่องทดสอบประสิทธิภาพห้ามล้อ 
(๖) มีระบบท างานที่ช่วยใหร้ถสามารถออกจากลูกกลิ้ง
ทดสอบได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
(๗) ส่วนแสดงผล (Display) เป็นแบบเข็มช้ีหรือแบบ
ตัวเลขและต้องสามารถแสดงค่าได้อย่างน้อย ดังนี ้
(๘) สามารถปรับเทียบความเที่ยงตรงได ้
(๙) มีความเที่ยงตรง (Accuracy) โดยมีค่าคลาดเคลื่อน
ได้ไม่เกิน 
(๑๐) มีความเที่ยงตรงของการช่ังน้ าหนกัรถ 
(๑๑) มีช่องสัญญาณออก (Output) แบบดิจิตอล 
(Digital) 
(๑๒) สามารถประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ และสง่ผล
การทดสอบเข้าระบบบันทึกผลและรายงานผลการตรวจ
สภาพรถตามทีก่รมการขนส่งทางบกก าหนดได ้
ข้อ ๓ เครื่องทดสอบห้ามล้อที่กรมการขนส่งทางบกได้
ให้ความเห็นชอบและติดตั้งใช้งานส าหรับสถานตรวจ
สภาพรถไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มผีลใช้บังคับ ให้
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ใช้ได้ต่อไป 
 ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก 

 
๒) เครือ่งทดสอบศนูย์ลอ้ (Sideslip Tester) 
 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง แบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลกัษณะของเครื่อง
ทดสอบศูนย์ล้อส าหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของ
สถานตรวจสภาพรถพ.ศ. ๒๕๕๕ 

(๑)เป็นเครื่องทดสอบศูนย์ล้อชนิดแผ่นเดียว 
(๒)เป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานหรือที่กรมการขนส่งทางบก
ให้การรับรอง 
(๓)ผิวหน้าแผ่นทดสอบมีคุณสมบัติปอ้งกันการลื่นไถล 
ในขณะท าการทดสอบ 
(๔) ส่วนแสดงผลเป็นแบบตัวเลข และต้องสามารถ
แสดงค่าการลื่นไถลของล้อได้ต้ังแต่ ๐ถึง ± ๑๐ เมตรต่อ
กิโลเมตร หรือ ๐ ถึง ± ๑๐ มิลลิเมตรต่อเมตรหรือ
มากกว่า 
(๕) มีค่าความละเอียดในการแสดงผลไมเ่กินร้อยละ ๕ 
ของมาตรวัดสงูสุด 
(๖) มีความเที่ยงตรง (Accuracy) โดยมีความ
คลาดเคลื่อนได้ไมเ่กินรอ้ยละ ๓ ของค่าที่วัดได ้
(๗) สามารถปรับเทียบความเที่ยงตรงได ้
(๘) สามารถประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ และสง่ผล
การทดสอบเข้าระบบบันทึกผลและ 
รายงานผลการตรวจสภาพรถตามที่กรมการขนส่งทาง
บกก าหนดได ้
ข้อ ๓ เครื่องทดสอบศูนย์ล้อที่กรมการขนส่งทางบกได้
ให้ความเห็นชอบและติดตั้งใช้งานส าหรับสถานตรวจ
สภาพรถไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มผีลใช้บังคับ ให้
ใช้ได้ต่อไป 

 ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก 
๓) เครือ่งทดสอบโคมไฟหน้า (Headlight 
Tester) 

 ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง ก าหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะ
ของเครื่องทดสอบโคมไฟหน้า 
ส าหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(๑) เป็นเครื่องที่ได้มาตรฐาน CE ,หรือ EN,หรือ CEE 
(๒) ตรวจสอบค่าเบี่ยงเบนของศูนย์รวมแสงของโคมไฟ
หน้ารถในระยะไม่เกิน ๑ เมตร 
(๓) วัดค่าความเข้มการสอ่งสว่างของโคมไฟได้ต้ังแต่ 
๕,๐๐๐ แคนเดลลา (cd)หรือน้อยกว่า จนถึง๑๒๐,๐๐๐ 
แคนเดลลาหรอืมากกว่า 
(๔) วัดค่าการเบี่ยงเบนของล าแสงต่ ากว่าแนวราบได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๔ (๒.๒๙ องศา) 
(๕) มีช่องสัญญาณออก (Output) แบบดิจิตอล 
(Digital) 
ข้อ ๒ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก 
ข้อ ๓ เครื่องทดสอบโคมไฟหน้ากอ่นวันที่ประกาศนี้มี
ผลใช้บงัคับให้ใช้ได้ต่อไป แต่ต้องสามารถวัดความเข้ม 
การสอ่งสว่างได้ตามเกณฑท์ี่กรมการขนส่งทางบก
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ก าหนด 
๔) เคร่ืองวัดควันด า (Smoke Meter) 
 

 ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง ก าหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะ
ของเครื่องวัดควันด าเครื่องวิเคราะหก์๊าซ เครือ่งวัดก๊าซ
รั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบ
เครื่องยนต์และเครื่องวัดความเข้มของฟลิ์มกรองแสง 
ส าหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ 
พ.ศ. ๒๕๕๖) 

(๑) เป็นเครื่องวัดควันด าระบบกระดาษกรอง (Filter) 
(ก)ได้รบัมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๐ หรือมาตรฐาน 
ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ หรือสงูกว่า 
(ข) มีปรมิาตรในการเกบ็ตัวอย่าง ๓๓๐ ลูกบาศก์
เซนติเมตร 
(ค) สามารถวัดค่าความทึบแสงได้ ตั้งแต่ร้อยละ ๐ ถึง
ร้อยละ ๙๙.๙ 
(ง) ส่วนแสดงผลเป็นแบบตัวเลข 
(จ) สามารถใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ๒๒๐ 
โวลท์ (Volt) 
(ฉ) มีช่องสง่สญัญาณออก (Output) แบบดิจิตอล 
(Digital) 
(๒) เป็นเครื่องวัดควันด าระบบวัดความทึบแสงแบบ
ไหลผ่านบางส่วน (Partial Flow Opacimeter) 
 

๕) เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) 
 

 ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง ก าหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะ
ของเครื่องวัดควันด าเครื่องวิเคราะหก์๊าซ เครือ่งวัดก๊าซ
รั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบ
เครื่องยนต์และเครื่องวัดความเข้มของฟลิ์มกรองแสง 
ส าหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ 
พ.ศ. ๒๕๕๖) 

(๑) เป็นเครื่องที่ได้มาตรฐาน 
(๒) สามารถแสดงค่าวัดระดบัเสียงได้ตั้งแต่ ๓๐ dB (A) 
หรือน้อยกว่า ถึง ๑๒๐ dB (A)หรอืมากกว่า และมีความ
ละเอียดในการอ่านไมเ่กิน ๐.๑ dB (A) 
(๓) สามารถแสดงและบันทึกค่าเสียงสูงสุด (Max Hold) 
ได้ในขณะท าการตรวจวัด 
(๔) ส่วนแสดงผลของอปุกรณ์เป็นแบบตัวเลขสามารถ
แสดง Weighting Network เป็นแบบ Aและแสดง 
Dynamic Characteristic เป็นแบบ Fast ได ้
(๕) มีช่องสัญญาณออก (Output) แบบดิจิตอล 
(Digital) 

 ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก 
 เครื่องมือตรวจสภาพที่ใช้ก่อนวันทีป่ระกาศนี้มี
ผลใช้บงัคับ ให้ใช้ได้ต่อไป ต้องจัดให้มีอปุกรณ์
ที่สามารถสง่ผลการตรวจวัดเข้าระบบบันทกึผล
และรายงานผลการตรวจสภาพรถตามที่
กรมการขนสง่ทางบกก าหนดได้ ภายในวันที่ 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

๖) เครือ่งวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Engine 
Tachometer) 
 

 ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง ก าหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะ
ของเครื่องวัดควันด าเครื่องวิเคราะหก์๊าซ เครือ่งวัดก๊าซ

(๑)ใช้ตรวจวัดความเร็วรอบของเครือ่งยนต์แกส๊โซลีน 
(๒)ผลิตจากผูผ้ลิตที่ได้รับมาตรฐาน ISO 
(๓) แสดงค่าความเร็วรอบของเครื่องยนต์ได้ต้ังแต่ ๕๐๐ 
รอบต่อนาที หรอืน้อยกว่าถึง ๙,๐๐๐ รอบต่อนาที หรือ
มากกว่า 
(๔) สามารถตรวจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ๒ 
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รั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบ
เครื่องยนต์และเครื่องวัดความเข้มของฟลิ์มกรองแสง 
ส าหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ 
พ.ศ. ๒๕๕๖) 

จังหวะที่มจี านวนสูบตัง้แต่ ๑ ถึง ๔ สูบหรอืมากกว่า 
และเครือ่งยนต์ ๔ จังหวะ ที่มีจ านวนสูบตัง้แต่ ๑ ถึง ๖ 
สูบ หรือมากกว่า 
 

๗) เครือ่งวิเคราะหก์๊าซ (Gas Analyser) 
 

 ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง ก าหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะ
ของเครื่องวัดควันด าเครื่องวิเคราะหก์๊าซ เครือ่งวัดก๊าซ
รั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบ
เครื่องยนต์และเครื่องวัดความเข้มของฟลิ์มกรองแสง 
ส าหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ 
พ.ศ. ๒๕๕๖) 

(๑) เป็นเครื่องวิเคราะห์ก๊าซระบบนันดสีเปอรซ์ีฟ 
อินฟราเรดใช้วัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
และก๊าซไฮโดรคารบ์อน (HC) 
(๒) สามารถวัดปริมาณของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๔.๕โดยปริมาตรก๊าซไฮโดรคาร์บอน
จากท่อไอเสียได้ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ส่วนในล้านส่วน 
(ppm) 
(๓) เป็นเครื่องที่ได้มาตรฐาน ISO ๓๙๓๐ หรือสูงกว่า 
(๔) มีระบบการขับไล่ก๊าซไอเสียที่ตกค้างออกจากเครือ่ง
วิเคราะห์ก๊าซ 
(๕) ส่วนแสดงผลเป็นแบบตัวเลข 
 CO ได้ต้ังแต่ร้อยละ ๐ ถึงร้อยละ ๑๐ โดย

ปริมาตรหรือมากกว่า และมีความละเอียดใน
การอ่านไม่เกินร้อยละ ๐.๑ โดยปริมาตร 

 HC ได้ต้ังแต่ ๐ ถึง ๑๐,๐๐๐ ส่วนในล้านส่วน 
หรือมากกว่าและมีความละเอียดในการอ่านไม่
เกิน ๑๐ ส่วนในล้านส่วน 

(๖)สามารถใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ๒๒๐ 
โวลท ์
(๗) มีช่องสัญญาณออก (Output) แบบดิจิตอล 
(Digital) 

 ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก 
 เครื่องมือตรวจสภาพที่ใช้ก่อนวันทีป่ระกาศนี้มี
ผลใช้บงัคับ ให้ใช้ได้ต่อไป ต้องจัดให้มีอปุกรณ์
ที่สามารถสง่ผลการตรวจวัดเข้าระบบบันทกึผล
และรายงานผลการตรวจสภาพรถตามที่
กรมการขนสง่ทางบกก าหนดได้ ภายในวันที่ 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 
 

๘) เครือ่งวัดก๊าซรั่ว (Gas Leak Detecter) 
 ประกาศกรมการขนส่งทางบก 

เรื่อง ก าหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะ
ของเครื่องวัดควันด าเครื่องวิเคราะหก์๊าซ เครื่องวัดก๊าซ
รั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบ
เครื่องยนต์และเครื่องวัดความเข้มของฟลิ์มกรองแสง 

(๑) ใช้ตรวจสอบการรั่วของก๊าซปโิตรเลียมและก๊าซ
ธรรมชาติในระบบเช้ือเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได ้
(๒) เป็นเครื่องทีผ่ลิตจากผู้ผลิตที่ได้รบัมาตรฐาน 
(๓) เป็นเครื่องตรวจสอบก๊าซรั่วด้วยเซ็นเซอร์ ชนิดสาร
กึ่งตัวน า (Semi-conductor) 
(๔) มีเสียงสัญญาณเตือน หรือสญัญาณไฟกระพริบ 
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ส าหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ 
พ.ศ. ๒๕๕๖) 

หรือแสดงค่าเป็นตัวเลขเมื่อตรวจพบ 
การรั่วของก๊าซ 
(๕) ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรีเ่ซลล์แห้ง 

 ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก 
๙) เครือ่งวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง(Tint 
Meter) 

 ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง ก าหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะ
ของเครื่องวัดควันด าเครื่องวิเคราะหก์๊าซ เครือ่งวัดก๊าซ
รั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบ
เครื่องยนต์และเครื่องวัดความเข้มของฟลิ์มกรองแสง 
ส าหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ 
พ.ศ. ๒๕๕๖) 

(๑) เป็นเครื่องส าหรบัตรวจวัดค่าของแสงทีส่่องผ่าน
กระจกและฟิลม์กรองแสงของรถยนต์โดยสามารถ
เคลื่อนย้ายน าไปใช้งานได้สะดวก 
(๒) เป็นเครื่องทีผ่ลิตจากผู้ผลิตที่ได้รบัมาตรฐาน ISO  
 หรือสงูกว่า 
(๓) แสดงค่าของแสงส่องผ่านกระจกและฟิลม์กรองแสง
ได้เป็นแบบตัวเลข ตั้งแต่ร้อยละ ๐ - ๙๙ 
(๔) สามารถป้องกันแสงรบกวนจากภายนอกได้ในขณะ
ท าการตรวจวัด 
(๕) มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานทีส่ามารถตรวจวัด
กระจกของรถได้ทุกบาน 

 ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก 
 

อาคารสถานที่ ลานจอดรถ พื้นที่ส าหรับรถรอ
เข้าตรวจสภาพ ทางเข้าและทางออก ส าหรับ
สถานตรวจสภาพรถ 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของอาคารสถานท่ี ลาน
จอดรถพ้ืนท่ีส าหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ ทางเข้าและ
ทางออก ส าหรับสถานตรวจสภาพรถพ.ศ. ๒๕๕๕ 

ข้อ ๓ ผู้ขอรับใบอนญุาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถที่
ได้รับอนุญาตในหลักการให้จัดต้ัง 
สถานตรวจสภาพรถไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ จะ
จัดให้มีอาคารสถานที่ ลานจอดรถ พื้นที่ส าหรบัรถ 
รอเข้าตรวจสภาพ ทางเข้าและทางออกของสถานตรวจ
สภาพรถใหเ้ป็นไปตามประกาศนี้ หรอืตามประกาศ 
กรมการขนสง่ทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ รปูแบบอาคาร
สถานที่ส าหรบัสถานตรวจสภาพรถเอกชนลงวันที่ ๑๙ 
มกราคม ๒๕๔๗ ก็ได ้

 แตจ่ะต้องด าเนินการปรบัปรุงอาคารสถานที่ 
ลานจอดรถ พื้นที่ส าหรบัรถ รอเข้าตรวจสภาพ 
ทางเข้าและทางออกของสถานตรวจสภาพรถ 
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ก่อนวันที่ ๒๖มิถุนายน 
๒๕๕๘ 

ข้อ ๔ สถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนญุาตอยู่ก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บงัคับและมีท าเลที่ตั้งอยูร่่วมกับสถานี
บริการน้ ามันเช้ือเพลิง หรือสถานีบรกิารก๊าซ หรอือยู่
อาคารพาณิชย์ อาคารลักษณะตึกแถว หรือห้องแถว ให้
ยังคงอยู่ในท าเลที่ตัง้ดังกล่าวได้ต่อไป เว้นแต่สถานตรวจ
สภาพรถนั้นย้ายสถานที่ตัง้ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
ประกาศนี ้
ข้อ ๕ สถานตรวจสภาพรถที่ไดร้ับอนญุาตอยู่ก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บงัคับ หากพื้นที่ส าหรบัรถรอเข้าตรวจ
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สภาพ ทางเข้าและทางออกเฉพาะในส่วนของทางเดิน
รถออกจากพื้นที่ตรวจสภาพรถถึงทางออกมีแบบและ
ขนาดเป็นไปตามที่นายทะเบียนกลางอนญุาตไว้ แต่
แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ให้ยงัคงใช้ได้
ต่อไปจนกว่าสถานตรวจสภาพรถนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
อาคาร หรือย้ายสถานที่ตั้งต้องด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศนี ้

 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  
 

 
 

  
  
 

 

กฎกระทรวง 
การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  และการขอต่ออายุใบอนุญาต 

จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๗๔  วรรคสอง  และมาตรา  ๗๕  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๗  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ 
“ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ”  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงทําหน้าที่ตรวจสอบและวินิจฉัยผลความม่ันคง

แข็งแรง  ความปลอดภัย  ความสะอาด  ความเรียบร้อยและความถูกต้องเหมาะสมของรถและเครื่องอุปกรณ์
และส่วนควบของรถ 

“เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ”  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงทาํหน้าที่ตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรง  ความปลอดภัย  
ความสะอาด  ความเรียบร้อยและความถูกต้องเหมาะสมของรถและเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถ 

ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่อธิบดี
ประกาศกําหนด  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

acer
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(๑) บุคคลธรรมดา 
 (ก) ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว 
 (ข) ภาพถ่ายสําเนาทะเบียนบ้านหรือใบสําคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
 (ค) แผนที่โดยสังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถ 
 (ง) แบบ  ขนาด  และรายละเอียดของเครื่องตรวจสภาพรถ 
 (จ) แบบแปลนแผนผังแสดงแบบ  ขนาด  และลักษณะของอาคารสถานที่  ลานจอดรถ  

ทางจราจร  ทางเข้า  ทางออก  และรายละเอียดส่ิงปลูกสร้างภายในบริเวณสถานตรวจสภาพรถ 
ตามมาตราส่วน 

(๒) ห้างหุ้นส่วนสามัญ 
 (ก) รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
 (ข) ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวของผู้เป็น

หุ้นส่วนทุกคน 
 (ค) ภาพถ่ายสําเนาทะเบียนบ้านหรือใบสําคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
 (ง) เอกสารตาม  (๑)  (ค)  (ง)  และ  (จ) 
(๓) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
 (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน

สามัญจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ที่นายทะเบียนออกให้ 
ไม่เกินหกเดือน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งและดําเนินการเก่ียวกับสถานตรวจสภาพรถ 

 (ข) ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวของหุ้นส่วน 
หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด   
หรอืบริษัทมหาชนจํากัด 

 (ค) ภาพถ่ายสําเนาทะเบียนบ้านหรือใบสําคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ของหุ้นส่วนหรือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  
หรือบริษัทมหาชนจํากัด 

 (ง) ภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพิมพ์  กรณีเป็นบริษัทจํากัด   
หรือบริษัทมหาชนจํากัด 

 (จ) เอกสารตาม  (๑)  (ค)  (ง)  และ  (จ) 
ข้อ ๕ ในขณะยื่นคําขอรับใบอนุญาต  หากผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตยังไม่มีอาคารสถานที่  

ลานจอดรถ  เครื่องตรวจสภาพรถ  อุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ  หรือ
เครื่องมืออ่ืนใดตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีอาคารสถานที่  ลานจอดรถ  
เครื่องตรวจสภาพรถ  อุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ  หรือเครื่องมืออ่ืนใด 
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนด 
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ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตไม่อาจจัดให้มีอาคารสถานที่  ลานจอดรถ  เครื่องตรวจสภาพรถ  
อุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ  หรือเครื่องมืออ่ืนใดตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖  
ภายในระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าคําขอรับใบอนุญาตนั้นส้ินสุดลง   
ทั้งนี้  ให้นายทะเบียนกลางแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๖ สถานตรวจสภาพรถที่จะได้รับใบอนุญาตต้องมีลักษณะเหมาะสมสําหรับตรวจสอบ
ความม่ันคงแข็งแรง  ความปลอดภัย  ความสะอาด  ความเรียบร้อยและความถูกต้องเหมาะสมของรถ  
เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถ  และการดําเนินการอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการตรวจและรับรองสภาพรถ 

สถานตรวจสภาพรถอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 
(๑) อาคารสถานที่  ซ่ึงจัดให้มีพื้นที่สําหรับตรวจสภาพรถ  ที่ทําการของผู้ปฏิบัติงาน  ที่พักของ

ผู้ใช้บริการ  และห้องสุขา  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) ลานจอดรถ  พื้นที่สําหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ  ทางเข้า  และทางออก  ตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๓) เครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับใช้ในการตรวจสภาพรถ  

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) สถานตรวจสภาพรถที่ได้รับใบอนุญาตให้ตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วย 

การขนส่งทางบก 
  ๑) เครื่องทดสอบห้ามล้อ  (Brake  Tester) 
  ๒) เครื่องทดสอบศนูย์ล้อ  (Sideslip  Tester) 
  ๓) เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า  (Headlight  Tester) 
  ๔) เครื่องวัดควันดํา  (Smoke  Meter) 
  ๕) เครื่องวัดระดับเสียง  (Sound  Level  Meter) 
  ๖) เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์  (Engine  Tachometer) 
  ๗) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ  (Gas  Analyser) 
  ๘) เครื่องวัดก๊าซรั่ว  (Gas  Leak  Detecter) 
  ๙) เครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง  (Tint  Meter) 
  ๑๐) อุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการตรวจสภาพใต้ท้องรถ  เช่น   

บ่อตรวจสภาพรถและกระจกเงา  หรือเครื่องยกรถ 
  ๑๑) เครื่องมือ  เครื่องใช้  อุปกรณ์  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนใดตามที่อธิบดี

ประกาศกําหนด 
 (ข) สถานตรวจสภาพรถที่ ได้รับใบอนุญาตให้ตรวจสภาพรถยนต์ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยรถยนต์ 
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  ๑) เครื่องทดสอบห้ามล้อ  (Brake  Tester) 
  ๒) เครื่องทดสอบศูนย์ล้อ  (Sideslip  Tester) 
  ๓) เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า  (Headlight  Tester) 
  ๔) เครื่องวัดควันดํา  (Smoke  Meter) 
  ๕) เครื่องวัดระดับเสียง  (Sound  Level  Meter) 
  ๖) เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์  (Engine  Tachometer) 
  ๗) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ  (Gas  Analyser) 
  ๘) เครื่องวัดก๊าซรั่ว  (Gas  Leak  Detecter) 
  ๙) อุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการตรวจสภาพใต้ท้องรถ  เช่น   

บ่อตรวจสภาพรถและกระจกเงา  หรือเครื่องยกรถ 
  ๑๐) เครื่องมือ  เครื่องใช้  อุปกรณ์  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนใดตามที่อธิบดี

ประกาศกําหนด 
 (ค) สถานตรวจสภาพรถที่ได้รับใบอนุญาตให้ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยรถยนต์ 
  ๑) เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า  (Headlight  Tester) 
  ๒) เครื่องวัดระดับเสียง  (Sound  Level  Meter) 
  ๓) เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์  (Engine  Tachometer) 
  ๔) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ  (Gas  Analyser) 
  ๕) เครื่องมือ  เครื่องใช้  อุปกรณ์  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนใดตามที่อธิบดี

ประกาศกําหนด 
(๔) อุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงานและการควบคุม  

กํากับ  และดูแลสถานตรวจสภาพรถ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) กล้องถ่ายภาพ 
 (ข) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 (ค) อุปกรณ์สําหรับเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ 
 (ง) เครื่องพิมพ์ 
 (จ) เครื่องดับเพลิง 
 (ฉ) เครื่องมือ  เครื่องใช้  อุปกรณ์  หรือส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนใดตามที่อธิบดี

ประกาศกําหนด 
แบบ  ขนาด  มาตรฐาน  และคุณลักษณะของเครื่องตรวจสภาพรถ  อุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  

และเครื่องมือตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ข้อ ๗ นายทะเบียนกลางจะออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถได้  เม่ือ 

acer
Highlight

acer
Underline

acer
Highlight

acer
Underline



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

(๑) เอกสารและหลักฐานครบถ้วนถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔ 
(๒) อาคารสถานที่  ลานจอดรถ  พื้นที่สําหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ  ทางเข้า  และทางออก  

เครื่องตรวจสภาพรถ  อุปกรณ์  ส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือเครื่องมือเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๖ 
(๓) ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต  เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตครั้งหลังสุด 
(๔) ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือน 

ไร้ความสามารถ 
ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล  หุ้นส่วนหรือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของ 

นิติบุคคลนั้นต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  (๓)  หรือเคยเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลซ่ึงมีลักษณะต้องห้ามตาม  (๓)  ด้วย 

ข้อ ๘ ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ 

ซ่ึงมีคุณสมบัติและผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด  
ตลอดเวลาที่ให้บริการตรวจสภาพรถตามใบอนุญาต 

จํานวนผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศ
กําหนด  ทั้งนี้  ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจะเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๐ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการตรวจสภาพรถ  โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  กฎหมาย 

ว่าด้วยรถยนต์  และปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  แล้วแต่กรณี 
(๒) จัดทําการรับรองการตรวจสภาพรถ  บันทึกการตรวจสภาพรถ  รายงานการตรวจสภาพรถ  

และเครื่องหมายหรือเอกสารอ่ืนใดตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๓) จัดให้มีเครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ

หรือเครื่องมืออ่ืนใดเพิ่มเติมตามความเหมาะสมตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๔) ปรับเทียบเครื่องตรวจสภาพรถ  ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องตรวจสภาพรถ  อุปกรณ์

หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถและการดําเนินงานของสถานตรวจสภาพรถให้ถูกต้อง  
เที่ยงตรง  และพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๕) ดูแลและปรับปรุงอาคารสถานที่  ลานจอดรถ  และพื้นที่ในบริเวณสถานตรวจสภาพรถ 
ให้มีความเหมาะสม  ปลอดภัย  และสะอาดเรียบร้อย 

ข้อ ๑๑ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะย้ายที่ตั้ งสถานตรวจสภาพรถ  ให้ยื่นคําขอต่อ 
นายทะเบียนกลาง  ตามหลักเกณฑ์การย้ายและแบบคําขอย้ายที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถที่อธิบดี 
ประกาศกําหนด 

ในการยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นเอกสารตามข้อ  ๔  (๑)  (ค)  (ง)  และ  (จ)  
หรือ  (๒)  (ง)  หรือ  (๓)  (จ)  แล้วแต่กรณี  มาพร้อมกับคําขอนั้นด้วย 

acer
Underline

acer
Highlight

acer
Underline

acer
Highlight

acer
Underline

acer
Highlight



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

การอนุญาตให้ย้ายที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถ  ให้นับอายุใบอนุญาตต่อเนื่องจากใบอนุญาต 
ฉบับเดิม  โดยให้นายทะเบียนกลางแก้ไขรายการสถานที่ตั้งในใบอนุญาตฉบับเดิม  และให้ระบุคําว่า  
“ย้ายสถานที่ตั้ง”  ไว้ที่ด้านหน้าด้วย 

ข้อ ๑๒ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเลิกประกอบกิจการสถานตรวจสภาพรถ  ให้แจ้งเป็น
หนังสือให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันเลิกประกอบกิจการสถานตรวจสภาพรถ  
และให้ส่งคืนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนที่สถานตรวจสภาพรถนั้นตั้งอยู่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลิก
ประกอบกิจการสถานตรวจสภาพรถ 

ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ กําหนด 
ในกฎกระทรวงนี้หรือตามที่อธิบดีประกาศกําหนดตามกฎกระทรวงนี้  ให้นายทะเบียนกลางมีอํานาจ 
ส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตกระทําการตามวรรคหนึ่ง  แต่นายทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า
มิใช่กรณีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  และผู้รับใบอนุญาตสามารถแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้หรือตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ตามกฎกระทรวงนี้ได้  ให้นายทะเบียนกลางมีอํานาจตักเตือนหรือส่ังระงับการดําเนินการตรวจสภาพรถ
เป็นการชั่วคราวได้ตามควรแก่กรณี  ทั้งนี้  การตักเตือนและการระงับการดําเนินการตรวจสภาพรถ 
เป็นการชั่วคราว  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๔ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอตามแบบที่อธิบดี
ประกาศกําหนดก่อนใบอนุญาตส้ินอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  พร้อมด้วยสําเนาใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบอนุญาต  และเอกสารที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔  (๑)  (ค)  (ง)  และ  (จ)  หรือ  (๒)  (ง)  หรือ  (๓)  (ง)  
และ  (จ)  แล้วแต่กรณี  เฉพาะที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง  ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตเป็น 
นิติบุคคล  ให้ยื่นหลักฐานตามข้อ  ๔  (๓)  (ก)  ด้วย 

ข้อ ๑๕ นายทะเบียนกลางจะอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตได้  เม่ือ 
(๑) อาคารสถานที่  ลานจอดรถ  พื้นที่สําหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ  ทางเข้า  และทางออก

เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนดตามข้อ  ๖  วรรคสอง  (๑)  และ  (๒)  และมีความม่ันคง  แข็งแรง  
ปลอดภัย  สะอาด  เรียบร้อยและเหมาะสมในการตรวจสภาพรถ 

(๒) เครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับใช้ในการตรวจสภาพรถ  
และอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงานและการควบคุม  กํากับ  
และดูแลสถานตรวจสภาพรถเป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๓) ผู้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตไม่มีการกระทําอันเป็นเหตุให้ถูกส่ังระงับการดําเนินการ 
ตรวจสภาพรถเป็นการชั่วคราวตามข้อ  ๑๓  วรรคสอง  เกินกว่าสามครั้ง 

สถานตรวจสภาพรถแห่งใดที่ไม่เป็นไปตามที่กําหนดใน  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ผู้ยื่นคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนกลาง  
ถ้ามิได้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดให้ถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
และให้การพิจารณาคําขอเป็นอันส้ินสุดลง 

acer
Underline

acer
Highlight

acer
Highlight

acer
Underline

acer
Underline

acer
Underline

acer
Underline

acer
Highlight



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ให้นายทะเบียนกลางออกใบอนุญาตฉบับใหม่  และให้ระบุ 
คําว่า  “ต่ออายุ”  ไว้ที่ด้านหน้าด้วย 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงรายการดังต่อไปนี้  
ต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนกลางก่อน 

(๑) อาคารสถานที่ 
(๒) ลานจอดรถ  พื้นที่สําหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ  ทางเข้า  และทางออก 
(๓) เครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับใช้ในการตรวจสภาพรถ 
(๔) ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ 
ข้อ ๑๗ ใบอนุญาตย่อมส้ินสุดลงในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้รับใบอนุญาตถึงแก่ความตาย 
(๒) ผู้รับใบอนุญาตถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 
(๓) ผู้รับใบอนุญาตที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญเลิกกันตามกฎหมาย 
(๔) ผู้รับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลได้ส้ินสภาพการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
(๕) ผู้รับใบอนุญาตไดร้ับอนุญาตให้เลิกประกอบกิจการสถานตรวจสภาพรถ 
(๖) นายทะเบียนกลางเพิกถอนใบอนุญาต 
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตส้ินสุดลงเพราะเหตุตามข้อ  ๑๗  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ทายาทหรือ 

ผู้อนุบาลยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในเวลาหกเดือนนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตถึงแก่ 
ความตายหรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ  แล้วแต่กรณี  และให้การพิจารณาออกใบอนุญาต
ฉบับใหม่ให้แก่ทายาทหรือผู้อนุบาลเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ใช้สําหรับการออก
ใบอนุญาตฉบับเดิม  แต่ทั้งนี้  หากใบอนุญาตฉบับเดิมได้ออกตามความในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๗  
(พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ให้นําความในข้อ  ๒๑  
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๙ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตที่ สูญหายหรือชํารุด 
ในสาระสําคัญ  ให้ยื่นคําขอตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 

การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้นายทะเบียนกลางออกใบอนุญาตให้ใหม่  แต่ให้ระบุคําว่า   
“ใบแทน”  ไว้ที่ด้านหน้าด้วย 

ข้อ ๒๐ การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ 
(๑) สถานตรวจสภาพรถที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นต่อกรมการขนส่งทางบก 
(๒) สถานตรวจสภาพรถที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอ่ืน  ให้ยื่นต่อสํานักงานขนส่งจังหวัดแห่งท้องที่ 

ที่สถานตรวจสภาพรถนั้นตั้งอยู่ 
ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๗  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงใบอนุญาตนั้นยังไม่ส้ินอายุ  ให้ถือว่า
เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถตามกฎกระทรวงนี้  แต่ต้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุงสถาน
ตรวจสภาพรถให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และภายในระยะเวลาที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
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หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

(๑) จัดให้มีเครื่องตรวจสภาพรถ  อุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับใช้ในการตรวจสภาพรถ  
และอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวก  หรือเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงานและการควบคุม  กํากับ  
และดูแลสถานตรวจสภาพรถเป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้
มีผลใช้บังคับ 

(๒) จัดให้มีอาคารสถานที่  ลานจอดรถ  พื้นที่ สําหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ  ทางเข้า   
และทางออก  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดตามกฎกระทรวงนี้ภายในสามปีนับแต่
วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 

ผู้รับใบอนุญาตที่ ไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนดตามวรรคหนึ่ง   
ให้ใบอนุญาตเป็นอันส้ินสุดลง 

ข้อ ๒๒ บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๗  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้  หรือจนกว่าจะมี
ระเบียบหรือประกาศตามกฎกระทรวงนี้ออกมาใช้บังคับ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ชัชชาต ิ สิทธิพันธุ ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  ปฏิบัติราชการแทน   

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
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หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาตและการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๗  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว  บทบัญญัติบางประการไม่สามารถนํามาใช้บังคับได้อย่างเหมาะสมและ
ครอบคลุมข้อเท็จจริงในสภาพการณ์ปัจจุบัน  อีกทั้งยังขาดมาตรการควบคุมกํากับดูแลสถานตรวจสภาพรถ 
ที่ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนกฎหมาย  ประกอบกับเพื่อให้แบบ  ขนาด  มาตรฐาน  และคุณลักษณะของ
เครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ได้มีการกําหนดให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน   
อันจะทําให้การตรวจสภาพรถมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานย่ิงข้ึน  สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  และการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจ
สภาพรถเสียใหม่  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 



 หน้า   ๗๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง  คุณสมบัติของผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ  ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์   

เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้มีประกาศ  เรื่อง  ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณวุฒิอ่ืนเป็นผู้ควบคุม   
การตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถสําหรับสถานตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
ลงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๓๗  ไว้แล้ว  นั้น 

โดยที่กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  และการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานตรวจสภาพรถ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถต้องจัดให้มี 
ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ  ซ่ึงมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ตลอดเวลาที่ให้บริการตรวจสภาพรถตามใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ  อาศัยอํานาจตามความใน
ข้อ  ๙  แห่งกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  และการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานตรวจสภาพรถ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณวุฒิอ่ืนเป็น 
ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถสําหรับสถานตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบก  ลงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

ข้อ ๒ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ  ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  เจ้าหน้าที่ตรวจ
สภาพรถและเจ้าหนา้ที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๒) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์การทํางานตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 
(๓) ผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด 
(๔) ไม่เคยถูกยกเลิกบัตรประจําตัวผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ  ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ  

จักรยานยนต์  เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  เว้นแต่ได้ถูกยกเลิก
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๓  ปีนับแต่วันที่ถูกยกเลิกครั้งหลังสุด 

ข้อ ๓ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล  สาขา

วิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขางานยานยนต์  หรือด้านวิศวกรรมยานยนต์   
(๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางด้านช่างยนต์   

หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์หรือสาขางานยานยนต์ 



 หน้า   ๗๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๓) ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางเทคนิค  (ปวท.)  สาขาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลหรือ
ช่างยนต์ 

(๔) คุณวุฒิตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  นอกจากด้าน  ประเภทหรือสาขาที่กําหนดไว้  และได้รับ
การศึกษาเพิ่มเติมด้านระบบเครื่องยนต์  ระบบส่งกําลังรถยนต์และระบบเครื่องล่างรถยนต์  ตามหลักสูตร
และหน่วยงานหรือสถาบัน  ที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง 

ข้อ ๔ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คุณวุฒิตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓   
(๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางด้านช่างยนต์  หรือประเภท

วิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาช่างยนต์หรือสาขาวิชาช่างกลเกษตร 
(๓) ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพทางด้านช่างยนต์หรือช่างเครื่องยนต์ 
(๔) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  (วิชาชีพ  ๒)  ทางด้านช่างยนต์หรือช่างเครื่องยนต์ 
(๕) คุณวุฒิตาม  (๒)  นอกจากด้าน  ประเภทหรือสาขาที่กําหนดไว้  และได้รับการศึกษา

เพิ่มเติมด้านระบบเครื่องยนต์  ระบบส่งกําลังรถยนต์และระบบเครื่องล่างรถยนต์  ตามหลักสูตรและ
หน่วยงานหรือสถาบัน  ที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง 

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กําหนดไวใ้นข้อ  ๔ 
ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ต้องมีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คุณวุฒิตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๔   
(๒) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าและได้รับ

การศึกษาเพิ่มเติมด้านระบบเครื่องยนต์  ระบบส่งกําลังรถยนต์และระบบเครื่องล่างรถยนต์  ตามหลักสูตร
และหน่วยงานหรือสถาบัน  ที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง 

ข้อ ๗ ผู้ที่จะขอเป็นผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ  หากมีคุณวุฒิไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓ 
แต่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถและได้ปฏิบัติงานในการตรวจสภาพรถมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๓  ปี  นับแต่
วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้สามารถยื่นคําขอเป็นผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถได้   

ข้อ ๘ ผู้ที่จะขอเป็นผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  หากมีคุณวุฒิไม่เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในข้อ  ๔  แต่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  และได้ปฏิบัติงานในการตรวจสภาพ  
รถจักรยานยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๓  ปี  นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้สามารถยื่นคําขอเป็น 
ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ได้   

ข้อ ๙ ให้ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ  ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  เจ้าหน้าที่
ตรวจสภาพรถ  เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  หรือผู้ที่เคยทําหน้าที่ดังกล่าว  ที่มีคุณวุฒิเป็นไป 
ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๗  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 



 หน้า   ๗๗ 
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หรือประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณวุฒิอ่ืนเป็นผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ
และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถสําหรับสถานตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  ลงวันที่  
๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๓๗  หรือได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกให้ทําหน้าที่ดังกล่าว  ให้ถือว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สมชัย  ศิริวัฒนโชค 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 



 หน้า   ๗๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการอบรมและทดสอบ 

ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ  ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์   
เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต ์

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  และการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานตรวจสภาพรถ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  กําหนดให้ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ
ต้องผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามที่อธิบดีประกาศกําหนด   
อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๙  แห่งกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  และการขอต่ออายุ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้   
“บัตรประจําตัว”  หมายถึง  บัตรประจําตัวผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ  บัตรประจําตัวผู้ควบคุม

การตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ  หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่
ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ  ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  เจ้าหน้าที่ตรวจ
สภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  ต้องมีคุณสมบัติตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด  
และต้องผ่านการอบรมและทดสอบจากกรมการขนส่งทางบก  หน่วยงานหรือสถาบัน  ที่กรมการขนส่ง 
ทางบกรับรอง  โดยการอบรมและทดสอบมี  ดังนี้ 

(๑) การอบรม  แบ่งเป็น 
 (ก) ภาคทฤษฎี  อบรมความรู้ เก่ียวกับการตรวจสภาพรถ  กฎหมาย  กฎกระทรวง  

ประกาศ  ระเบียบ  และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
 (ข) ภาคปฏิบัติ  ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการใช้เครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวย

ความสะดวกในการตรวจสภาพรถ  วิธีการตรวจสภาพรถ  และการวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ   
(๒) การทดสอบ  แบ่งเป็น 
 (ก) การทดสอบข้อเขียน  ทดสอบความรู้เก่ียวกับการตรวจสภาพรถ  การใช้เครื่องตรวจ

สภาพรถ  และอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ  กฎหมาย  กฎกระทรวง  
ประกาศ  ระเบียบ  และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

 (ข) การทดสอบปฏิบัติ  ทดสอบการใช้เครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการตรวจสภาพรถ  วิธีการตรวจสภาพรถ  และการวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ 



 หน้า   ๗๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบได้  ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมตาม  (๑)  และผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบ
ปฏิบัติได้  ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนแล้ว 

ข้อ ๓ ผู้ที่ผ่านการทดสอบตามข้อ  ๒  (๒)  ต้องได้คะแนน  ดังนี้ 
(๑) ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  ต้องได้คะแนน  

การทดสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  และการทดสอบปฏิบัตไิม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 
(๒) เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  ต้องได้คะแนน   

การทดสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๕  และการทดสอบปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๕ 
ข้อ ๔ ผู้ขอรับการทดสอบที่ไม่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ข้อ  ๓  ให้ขอรับการทดสอบได้อีก 

ไม่เกิน  ๒  ครั้ง  ภายในระยะเวลาไม่เกิน  ๑๘๐  วันนับแต่วันที่ยื่นคําขอครั้งแรก  หากพ้นกําหนดเวลา
ดังกล่าวให้คําขอส้ินสุดลง  ทั้งนี้  กําหนดเวลาการทดสอบให้เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด   

ข้อ ๕ ผู้ที่ผ่านการอบรมและทดสอบ  อธิบดีจะออกบัตรประจําตัวให้  โดยบัตรประจําตัวมี   
๔  ประเภท  ดังนี้ 

(๑) บัตรประจําตัวผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ   
(๒) บัตรประจําตัวผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์   
(๓) บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ 
(๔) บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ 
บัตรประจําตัวให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศ 
บัตรประจําตัวตาม  (๑)  ให้ใช้แทนบัตรประจําตัวตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ได้  บัตรประจําตัว

ตาม  (๒)  และ  (๓)  ให้ใช้แทนบัตรประจําตัวตาม  (๔)  ได้ 
บัตรประจําตัวให้มีอายุ  ๓  ปีนับแต่วันออกบัตร 
ข้อ ๖ ผู้ได้รับบัตรประจําตัวผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ  ให้ทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการตรวจ

สภาพรถจักรยานยนต์  เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ได้ด้วย 
ผู้ได้รับบัตรประจําตัวผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ  ให้ทํา 

หน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ได้ด้วย 
ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์ขอรับการอบรมและทดสอบ  ให้ยื่นคําขอตามแบบแนบท้ายประกาศ  ณ  

สํานักวิศวกรรมยานยนต์  สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่  หรือสํานักงานขนส่งจังหวัด  พร้อมด้วย
หลักฐาน  ดังนี้ 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว  พร้อมด้วยภาพถ่าย   
(๒) ภาพถ่ายสําเนาทะเบียนบ้านหรือใบสําคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 
(๓) ภาพถ่ายหนงัสือหรือหลักฐานแสดงคุณวุฒิ 
(๔) รูปถ่าย  ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป  ซ่ึงถ่ายก่อนวันยื่นคําขอไม่เกิน  ๖  เดือน 
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ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์มาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า  ๓  ปี  ที่ประสงค์ขอรับการอบรมและทดสอบเป็นผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถหรือผู้ควบคุม  
การตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  ต้องแนบภาพถ่ายบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถหรือเจ้าหน้าที่  
ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  แล้วแตก่รณี  และหนังสือรับรองการทํางานจากผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาน
ตรวจสภาพรถ  หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาดังกล่าว 

ข้อ ๘ ผู้ได้รับบัตรประจําตัวผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุบัตรประจําตัว  ให้ยื่นคําขอตามแบบ
แนบท้ายประกาศ  ณ  สํานักวิศวกรรมยานยนต์  สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่  หรือสํานักงาน
ขนส่งจังหวัด  โดยให้ยื่นได้ก่อนบัตรประจําตัวส้ินอายุไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน  แต่ต้องไม่เกิน  ๑  ปี  นับแต่
วันที่บัตรประจําตัวส้ินอายุ  พร้อมด้วยหลักฐาน  ดังนี้   

(๑) บัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว  พร้อมด้วยภาพถ่าย   
(๒) บัตรประจําตัวเดิมหรือใบแทน  พร้อมด้วยภาพถ่าย 
(๓) รูปถ่าย  ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป  ซ่ึงถ่ายก่อนวันยื่นคําขอไม่เกิน  ๖  เดือน 
การยื่นขอต่ออายุบัตรประจําตัวหลังจากบัตรประจําตัวส้ินอายุเกินกว่า  ๑  ปี  ให้ดําเนินการ  

เช่นเดียวกับการขอรับการอบรมและทดสอบใหม่ 
ข้อ ๙ ผู้ขอต่ออายุบัตรประจําตัว  ต้องไม่ขาดคุณสมบัติตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด   

และต้องผ่านการอบรมและทดสอบจากกรมการขนส่งทางบก  หน่วยงานหรือสถาบัน  ที่กรมการขนส่งทางบก 
รับรอง  โดยให้นําความในข้อ  ๒  ข้อ  ๓  และข้อ  ๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๑๐ การต่ออายุบัตรประจําตัว  ให้ออกบัตรประจําตัวฉบับใหม่  โดยวันเริ่มต้นของอายุบัตร
ประจําตัว  ให้นับถัดจากวันส้ินอายุบัตรประจําตัวเดิม 

ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับบัตรประจําตัวผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนบัตรประจําตัวกรณีสูญหายหรือชํารุด
ในสาระสําคัญ  ให้ยื่นคําขอตามแบบแนบท้ายประกาศ  ณ  สํานักวิศวกรรมยานยนต์  สํานักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพื้นที่  หรือสํานักงานขนส่งจังหวัด  พร้อมด้วยหลักฐาน  ดงันี้ 

(๑) บัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว  พร้อมด้วยภาพถ่าย   
(๒) บัตรประจําตัวเดิมหรือใบแทน  หรือภาพถ่ายบัตรประจําตัวเดิมหรือใบแทน  (ถ้ามี) 
(๓) หลักฐานการรับแจ้งความของพนักงานสอบสวนหรือบันทึกแจ้งการสูญหายหรือชํารุด 

ในสาระสําคัญของเจ้าหน้าที่ 
การออกใบแทนบัตรประจําตัว  ให้ออกบัตรประจําตัวฉบับใหม่  โดยให้ระบุคําว่า  “ใบแทน”  ไว้ที่ 

ด้านหน้าบัตรประจําตัวด้วย 
ข้อ ๑๒ ในกรณี ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ  ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  

เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ  หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  มีการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย   กฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  หรือข้อบังคับที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด   
ให้ผู้อํานวยการสํานักวิศวกรรมยานยนต์  ผู้อํานวยการสํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่  ขนส่งจังหวัด  
ผู้ตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพ  มีอํานาจตักเตือนหรือระงับการดําเนินการตรวจสภาพรถเป็นการชั่วคราว 
โดยอธิบดีจะยกเลิกบัตรประจําตัวของผู้นั้นเสียก็ได้ 
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ข้อ ๑๓ อธิบดีจะยกเลิกบัตรประจําตัวในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ได้รับบัตรประจําตัวถูกระงับการดําเนินการตรวจสภาพรถตามข้อ  ๑๒  เกินกว่า  ๓  ครั้ง   
(๒) ผู้ได้รับบัตรประจําตัวทุจริตหรือจงใจทําเอกสารอันเก่ียวกับการดําเนินการตรวจสภาพรถ

โดยไม่ตรงตามความเป็นจริง 
(๓) ผู้ได้รับบัตรประจําตัวขาดคุณสมบัติตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด 
ข้อ ๑๔ บัตรประจําตัวย่อมส้ินสุดลงในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ได้รับบัตรประจําตัวถึงแก่ความตาย 
(๒) ผู้ได้รับบัตรประจําตัวเป็นบุคคลวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) ผู้ได้รับบัตรประจําตัวถูกยกเลิกบัตรประจําตัว 
ข้อ ๑๕ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ  ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  เจ้าหน้าที่

ตรวจสภาพรถ  หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  ที่ปฏิบัติหน้าที่และผ่านการฝึกอบรมเก่ียวกับ
การตรวจสภาพรถตามหลักสูตรการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชน  หรือหลักสูตรอ่ืนที่
กรมการขนส่งทางบกจัดฝึกอบรม  ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมและทดสอบ 
ตามข้อ  ๒  และข้อ  ๓  โดยให้ยื่นคําขอพร้อมด้วยหลักฐานตามข้อ  ๗  และหลักฐานการฝึกอบรมดังกล่าว 
เพื่อขอรับบัตรประจําตัวให้แล้วเสร็จภายใน  ๑  ปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  หากพ้นกําหนดเวลา
ดังกล่าวต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบใหม่   

ข้อ ๑๖ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ  ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  เจ้าหน้าที่
ตรวจสภาพรถ  หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผล 
ใช้บังคับ  และยังไม่ผ่านการฝึกอบรมตามข้อ  ๒  ข้อ  ๓  หรือข้อ  ๑๕  ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
จนถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕   

ข้อ ๑๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สมชัย  ศิริวัฒนโชค 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 



 
แบบบัตรประจําตัวผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  

เจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพรถและเจา้หน้าท่ีตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ 
 

    ด้านหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    ด้านหลัง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที่...............................      
บัตรประจําตัว .................................................................. 
ชื่อ/นามสกุล...................................................……………… 
เลขประจําตัวประชาชน............................…. 
      วันออกบัตร              วันส้ินอายุ 
   ............................          …...................... 

                            ผู้ออกบัตร 

 

รูปถ่าย 

  คําเตือน 
      1. ให้ติดบัตรประจําตัวตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที ่
 2. การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ  

 ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวกับการดําเนินการตรวจสภาพรถ 
 อาจถูกยกเลิกบัตรประจําตัว  

 3. การทําคํารับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จหรือการปลอมแปลง 
เ  เอกสาร เป็นโทษทางอาญา ต้องระวางโทษจําคุกหรือปรับหรือ 
  ทั้งจําทั้งปรับ 
       4. การยื่นคําขอต่ออายุบัตรประจําตัว ให้ยื่นก่อนวันสิ้นอายุ 30 วัน 
          แต่ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วนัสิ้นอายุ 



 
 
 
 

กรมการขนส่งทางบก 
คําขอรับการอบรมและทดสอบ 

ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถหรือเจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพรถ 
 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................…………   
เลขประจําตัวประชาชน………..............................…. ที่อยู่.............………. หมู่ที.่.....….. ตรอก/ซอย...............................…
ถนน.....................................…. ตําบล/แขวง........................................…. อําเภอ/เขต............................................………
จังหวัด.......................................... รหสัไปรษณีย์...............…….. โทร............................. มือถือ.................................…… 
E-mail …………………………………………….………….. 

     มีความประสงค์ขอเข้ารับการอบรมและทดสอบเป็น 
      ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ 
      ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจกัรยานยนต์  
      เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ 

    เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ 
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอ  

      บัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว พร้อมด้วยภาพถ่าย 
       ภาพถ่ายสําเนาทะเบียนบ้านหรือใบสําคัญถ่ินที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

    ภาพถ่ายหนังสือหรอืหลักฐานแสดงคุณวุฒ ิ
      รูปถ่าย ขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป ซึ่งถ่ายก่อนวันย่ืนคําขอไม่เกิน ๖ เดือน 

    อื่นๆ ......................................................................................................... 
เอกสารหลักฐานเพิม่เติมสําหรบัเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ/รถจักรยานยนต์ ทีป่ระสงค์ขอเปลี่ยนเป็น   

ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ/รถจักรยานยนต์  
    ภาพถ่ายบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ/รถจกัรยานยนต์ 
    หนังสือรบัรองการทํางานจากผู้ได้รับใบอนุญาตฯ หรอืหลกัฐานที่แสดงระยะเวลา 
        การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสภาพรถเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

   ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความและเอกสารหลกัฐานข้างต้นถูกต้องทุกประการ  

        ลงช่ือ….……….……………….…………………ผู้ย่ืนคําขอ 
              (……..…..………………………………….) 
 
 

  แบบ สตร./ค ๒ 
 

(สําหรับเจ้าหน้าที่) 
คําขอที่...................../๒๕................ 
วันที่........................เวลา................. 
ลงชื่อ...............................................  



 
 
 
 

กรมการขนส่งทางบก 
คําขอต่ออายุบัตรประจําตัว 

ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถหรือเจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพรถ 
 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................…………   
เลขประจําตัวประชาชน………..............................…. ที่อยู่.............………. หมู่ที.่.....….. ตรอก/ซอย...............................…
ถนน.....................................…. ตําบล/แขวง........................................…. อําเภอ/เขต............................................………
จังหวัด.......................................... รหสัไปรษณีย์...............…….. โทร............................. มือถือ.................................…… 
E-mail …………………………………………….………….. 

     มีความประสงค์ขอต่ออายบุัตรประจําตัว 
      ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ 
      ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจกัรยานยนต์  
      เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ 

    เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ 
เอกสารหลักฐานประกอบคาํขอ 
    บัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว พร้อมด้วยภาพถ่าย  

       บัตรประจําตัวเดิมหรือใบแทน พร้อมด้วยภาพถ่าย 
      รูปถ่าย ขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป ซึ่งถ่ายก่อนวันย่ืนคําขอไม่เกิน ๖ เดือน 
      อื่นๆ ......................................................................................................... 
   ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความและเอกสารหลกัฐานข้างต้นถูกต้องทุกประการ  

        ลงช่ือ….……….……………….…………………ผู้ย่ืนคําขอ 
              (……..…..………………………………….) 
 
   
 
                               
 
 
 

 
 แบบ สตร./ค ๓ 

(สําหรับเจ้าหน้าที่) 
คําขอที่...................../๒๕................ 
วันที่........................เวลา................. 
ลงชื่อ...............................................  



 
 
 
 

กรมการขนส่งทางบก 
คําขอรับใบแทนบัตรประจําตัว 

ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถหรือเจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพรถ 
 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................…………   
เลขประจําตัวประชาชน………..............................…. ที่อยู่.............………. หมู่ที.่.....….. ตรอก/ซอย...............................…
ถนน.....................................…. ตําบล/แขวง........................................…. อําเภอ/เขต............................................………
จังหวัด.......................................... รหสัไปรษณีย์...............…….. โทร............................. มือถือ.................................…… 
E-mail …………………………………………….………….. 

มีความประสงค์ขอรับใบแทนบัตรประจําตัว 
    ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ 

      ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจกัรยานยนต์  
      เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ 

    เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ 
เน่ืองจาก……………….....………………………………………………………………………………………………..    
เอกสารหลักฐานประกอบคาํขอ 

       บัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว พร้อมด้วยภาพถ่าย 
   บัตรประจําตัวเดิมหรอืใบแทน หรือภาพถ่ายบัตรประจําตัวเดิมหรือใบแทน (ถ้ามี) 

     หลักฐานการรบัแจ้งความของพนักงานสอบสวน (ถ้ามี) 
     อื่นๆ .................................................................................................................................         
   ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าข้อความและเอกสารหลกัฐานข้างต้นถูกต้องทุกประการ  

        ลงช่ือ….……….……………….…………………ผู้ย่ืนคําขอ 
              (……..…..………………………………….) 

      
   

 
 

 
        แบบ สตร./ค ๔ 

 

(สําหรับเจ้าหน้าที่) 
คําขอที่...................../๒๕................ 
วันที่........................เวลา................. 
ลงชื่อ...............................................  



 หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง  กําหนดระยะเวลาการจัดให้มีอาคารสถานที่  ลานจอดรถ  เครื่องตรวจสภาพรถ   

อุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ  หรือเครื่องมืออ่ืนใด   
และหลักเกณฑ์การย้ายที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถ 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๕  และข้อ  ๑๑  ของกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต   
การออกใบอนุญาต  และการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  อธิบดีกรมการขนส่ง
ทางบกออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถที่ยังไม่มีอาคารสถานที่  ลานจอดรถ  
พื้นที่สําหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ  ทางเข้า  ทางออก  เครื่องตรวจสภาพรถ  อุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวก 
ในการตรวจสภาพรถ  หรือเครื่องมืออ่ืนใดตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  หรือมีแต่ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง  
เม่ือนายทะเบียนกลางอนุญาตในหลักการให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถแล้ว  ผู้ยื่นคําขอต้องจัดให้มีอาคาร
สถานที่  ลานจอดรถ  พื้นที่สําหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ  ทางเข้า  ทางออก  เครื่องตรวจสภาพรถ  
อุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ  หรือเครื่องมืออ่ืนใดให้ครบถ้วนถูกต้อง  ภายใน
กําหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตในหลักการ   

กรณีผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ  มีเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  จะสามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง ๆ  ละ
ไม่เกินสามสิบวัน  หากผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดําเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าวได้  ให้คําขอรับใบอนุญาตนั้นส้ินสุดลง   

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถที่ประสงค์จะย้ายที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถ
ให้ยื่นคําขอตามแบบแนบท้ายประกาศ  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ณ  สํานักงานขนส่งที่สถานตรวจสภาพรถ 
นั้นตั้งอยู่   

การย้ายที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถตามวรรคหนึ่ง  ต้องเป็นการย้ายอาคารสถานที่เปล่ียนไปจากเดิม  
ซ่ึงให้กระทําได้เฉพาะการย้ายที่ตั้งภายในเขตจังหวัดเดิมที่เคยได้รับใบอนุญาตเท่านั้น  ทั้งนี้  ให้นําหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขการขอจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถมาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถจะย้ายที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถได้ต่อเม่ือ
ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง  และนําใบอนุญาตมาบันทึกแก้ไขรายการที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถแล้ว   

ขอ้ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สมชัย  ศิริวัฒนโชค 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 



 
 
 
 

กรมการขนส่งทางบก 
คําขอยา้ยสถานท่ีต้ังสถานตรวจสภาพรถ 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................ 
ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน/ได้รับมอบอํานาจจาก....................................................................................................
สํานักงานที่อยู่/ต้ังอยู่ เลขที่.............หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.......................................ถนน.............................................
ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์.........................................โทร................................................. 
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถช่ือ…………............................................................................................
ใบอนุญาตที ่   /   สิ้นอายุวันที่.....................................................................  
มีความประสงค์จะขอย้ายสถานที่ต้ังสถานตรวจสภาพรถไปยังสถานที่ต้ังเลขที่............หมู่ที.่......ตรอก/ซอย.................. 
ถนน.................................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณีย์............................................. 
โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอแล้ว ดังน้ี 

 ภาพถ่ายใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาต 
   แผนที่โดยสังเขปแสดงบริเวณที่ต้ังสถานตรวจสภาพรถ  

  แบบ ขนาด และรายละเอียดของเคร่ืองตรวจสภาพรถ  
   แบบแปลนแผนผังแสดงแบบ ขนาด และลักษณะของอาคารสถานท่ี ลานจอดรถ ทางจราจร  
                 ทางเข้า ทางออก และรายละเอียดสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณสถานตรวจสภาพรถตามมาตราส่วน   
    หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 

 อ่ืนๆ ..................................................................... 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและเอกสารหลักฐานข้างต้นถูกต้องทุกประการ 

       (ลงช่ือ)......................................................ผู้ย่ืนคําขอ 
        (...............................................) 

สําหรับเจ้าหน้าท่ีกรอกข้อความ 
คําขอท่ี..................../..................... 
วันท่ี........................เวลา............... 
ลงชื่อ............................................ 
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ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการตรวจสภาพรถ  และข้อปฏิบัติของ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

ตามที่ได้มีระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดําเนินการตรวจสภาพรถของผู้ได้รับใบอนุญาต
จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ไว้แล้ว  นั้น   

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพรถของผู้ได้รับใบอนุญาต
จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๙  วรรคสอง  และข้อ  ๑๐  (๑)  
และ  (๒)  ของกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  และการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถาน
ตรวจสภาพรถ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดําเนินการตรวจสภาพรถของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“ผู้ได้รับใบอนุญาต”  หมายถึง  ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ 
“นายทะเบียน”  หมายถึง  นายทะเบียนกลางหรือบุคคลซ่ึงนายทะเบียนกลางมอบหมายให้ทําการแทน 
“สํานักงานขนส่ง”  หมายถึง  สํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่  หรือสํานักงานขนส่งจังหวัด  

แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๓ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินการตรวจสภาพรถ  เพื่อรับรองสภาพรถสําหรับรถที่จะ 
ต่ออายุทะเบียน  หรือเสียภาษีประจําปี  ดังนี้ 

(๑) รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  ทั้งนี้  เว้นแต่รถที่ใช้ในการบรรทุก
วัสดุอันตราย  (ลักษณะ  ๔)  และรถพ่วง  (ลักษณะ  ๖)  หรือรถก่ึงพ่วง  (ลักษณะ  ๗)  ที่ติดตั้งถังบรรทุก
วัสดุอันตราย   

(๒) รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ตามประเภทที่นายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร
ประกาศกําหนด 

การตรวจสภาพรถตามวรรคหนึ่ง  ให้กระทําได้ล่วงหน้าภายในกําหนดเวลาสามเดือน  ก่อนวันส้ิน
อายุภาษีประจําปี  หรือก่อนวันครบกําหนดเสียภาษีประจําปี  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องตรวจสภาพรถตามขนาดน้ําหนักและประเภทของรถที่ได้รับอนุญาต  
และต้องดําเนินการภายในพื้นที่ตรวจสภาพรถของผู้ได้รับใบอนุญาต 
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ข้อ ๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดเก็บค่าบริการตรวจสภาพรถตามอัตราที่กําหนด 
(๒) จัดให้มีป้ายชื่อ  ข้อความหรือเครื่องหมายดังต่อไปนี้  ไว้ในที่ที่ เห็นได้โดยชัดเจน   

ณ  สถานตรวจสภาพรถ 
 (ก) ป้ายชื่อสถานตรวจสภาพรถ  มีข้อความดังต่อไปนี้ 
  “สถานตรวจสภาพรถ           (ชื่อสถานตรวจสภาพรถ)          (   
  โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากกรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม” 
 (ข) ข้อความหรือเครื่องหมายแสดงประเภท  ลักษณะ  หรือขนาดของรถที่รับบริการตรวจสภาพ  

และสัญลักษณ์สถานตรวจสภาพรถตามที่อธิบดีกําหนด 
 (ค) ข้อความเตือนมิให้บุคคลที่ไม่เก่ียวข้อง  เข้าไปในบริเวณที่ทําการตรวจสภาพรถ  ดังนี้  

“พื้นที่ตรวจสภาพรถ  บุคคลที่ไม่เก่ียวข้องห้ามเข้า” 
 (ง) ป้ายแสดงอัตราค่าบริการตรวจสภาพรถ  วันและเวลาที่ให้บริการตรวจสภาพรถ 
(๓) จัดทําใบรับรองการตรวจสภาพรถ  บันทึกการตรวจสภาพรถ  และรายงานการตรวจสภาพรถ

ตามที่กรมการขนส่งทางบกจัดพิมพ์ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้   
(๔) จัดให้มีผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถอย่างน้อย  ๑  คน  และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ   

อย่างน้อย  ๑  คน  ประจําสถานตรวจสภาพรถตลอดเวลาที่ให้บริการตรวจสภาพรถ  แต่สําหรับ 
สถานตรวจสภาพรถที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์เพียงอย่างเดียว  หากผู้ควบคุมการตรวจสภาพ
รถจักรยานยนต์ได้รับอนญุาตให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ด้วย  จะมีผู้ควบคุม
การตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ประจําสถานตรวจสภาพรถนั้นเพียงคนเดียวก็ได้ 

ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีคุณสมบัติและผ่าน
การอบรมและทดสอบตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด   

(๕) แจ้งวันและเวลาที่ให้บริการตรวจสภาพรถเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน  ณ  สํานักงานขนส่ง
ที่สถานตรวจสภาพรถนั้นตั้งอยู่  ก่อนวันที่เริ่มให้บริการตรวจสภาพรถครั้งแรกและก่อนการเปล่ียนแปลง
วันและเวลาที่ให้บริการตรวจสภาพรถดังกล่าว 

(๖) จัดส่งรอยตราประทับประจําสถานตรวจสภาพรถซ่ึงประกอบด้วยชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลข
โทรศัพท์  และเครื่องหมายประจําสถานตรวจสภาพรถต่อนายทะเบียน  ณ  สํานักงานขนส่งที่สถาน 
ตรวจสภาพรถนั้นตั้งอยู่  ก่อนวันที่ให้บริการตรวจสภาพรถครั้งแรก  และก่อนการเปล่ียนแปลง 

(๗) ส่งลายมือชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต  หรือรายชื่อของผู้ได้รับมอบอํานาจให้ทําการแทน  ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต  (ถ้ามี)  พร้อมหนังสือมอบอํานาจและภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนผู้รับมอบอํานาจ   
ต่อนายทะเบียน  ณ  สํานักงานขนส่งที่สถานตรวจสภาพรถนั้นตั้งอยู่  ก่อนวันที่ปฏิบัติหน้าที่หรือเริ่ม
ให้บริการตรวจสภาพรถครั้งแรกและก่อนการเปล่ียนแปลงตัวบุคคลดังกล่าว   
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แจ้งรายชื่อของผู้ทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถตาม  (๔)  
พร้อมภาพถ่ายบัตรประจําตัว  เป็นหนังสือต่อนายทะเบียน  ณ  สํานักงานขนส่งที่สถานตรวจสภาพรถนั้นตั้งอยู่  
ก่อนวันที่ปฏิบัติหน้าที่หรือเริ่มให้บริการตรวจสภาพรถครั้งแรกและก่อนการเปล่ียนแปลงตัวบุคคลดังกล่าว   

(๘) ควบคุม  กํากับ  ดูแลให้การดําเนินการสถานตรวจสภาพรถเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และถูกต้องตามกฎ  ระเบียบ  และประกาศของกรมการขนส่งทางบก 

(๙) ควบคุม  กํากับ  ดูแลมิให้ผู้ได้รับมอบอํานาจให้ทําการแทนผู้ได้รับใบอนุญาต  (ถ้ามี)  หรือผู้ควบคุม
การตรวจสภาพรถ  ลงลายมือชื่อในใบรับรองการตรวจสภาพรถไว้ล่วงหน้าก่อนดําเนินการตรวจสภาพรถ 

(๑๐) ควบคุม  กํากับ  ดูแลให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ  เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ
แต่งกายสุภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสภาพรถ  และติดบัตรประจําตัว  ตลอดเวลาในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ 

(๑๑) ไม่ชักชวนหรือแนะนํา  หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนชักชวนหรือแนะนําให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพ  นํารถไปเข้ารับการตรวจ  ซ่อม  หรือปรับแต่ง  
ณ  สถานประกอบการแห่งหนึ่งแห่งใด  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถจะร้องขอ
คําแนะนํา 

(๑๒) ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลตาม  (๔)  เข้าควบคุมการตรวจสภาพรถ
หรือทําหน้าที่ตรวจสภาพรถ 

(๑๓) อํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกในการเข้าไปในสถานตรวจ
สภาพรถในระหว่างเวลาทํางานตามปกติ  เพื่อทราบข้อเท็จจริงและตรวจสอบเอกสารอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องกับ
การตรวจสภาพรถ 

หมวด  ๒ 
การตรวจสภาพรถ 

 
 

ข้อ ๖ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ  ต้องดําเนินการตรวจสภาพรถ
และวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดท้ายประกาศนี้  และให้ดําเนินการเพิ่มเติม  
ดังต่อไปนี้   

(๑) ลอกลายหมายเลขตัวถังหรือหมายเลขโครงคัสซี  หรือหมายเลขตัวรถ  ติดไว้บริเวณ
ส่วนล่างของใบรับรองการตรวจสภาพรถตามข้อ  ๑๐  ทั้งต้นฉบับและสําเนา   

(๒) บันทึกข้อมูลและผลการตรวจสภาพรถในบันทึกการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วย 
การขนส่งทางบก  หรือบันทึกการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  แล้วแต่กรณี  และลงลายมือชื่อ
และวันที่ไว้เป็นหลักฐาน 
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ข้อ ๗ เม่ือทําการตรวจสภาพรถเสร็จส้ินแล้ว  ให้ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถเป็นผู้วินิจฉัย 
ผลการตรวจสภาพรถ  และให้บันทึกการวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถและบันทึกข้อบกพร่องกรณีที่รถ 
ไม่ผ่านการตรวจสภาพรถ  (ถ้ามี)  ไว้ในบันทึกการตรวจสภาพรถ  พร้อมลงลายมือชื่อและวันที่ไว้เป็นหลักฐาน   

ข้อ ๘ การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ  มี  ๒  กรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผ่าน 
(๒) ไม่ผ่าน 
รถที่ตรวจสภาพแล้วเป็นไปตามเกณฑ์การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้  

ให้รถนั้นผ่านการตรวจสภาพ 
รถที่ตรวจสภาพแล้วไม่เป็นไปตามเกณฑ์การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถที่ กําหนดไว้   

ท้ายประกาศนี้  ให้รถนั้นไม่ผ่านการตรวจสภาพ 
ข้อ ๙ ในการตรวจสภาพรถ  หากปรากฏว่าหมายเลขเครื่องยนต์  หมายเลขตัวถัง  หรือ  

หมายเลขโครงคัสซี  หรือหมายเลขตัวรถ  มีร่องรอยการแก้ไขขูดลบหรือลบเลือนจนไม่สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้  หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถ 
ให้ผิดแผกแตกต่างในสาระสําคัญ  สําหรับรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  หรือมี
การเปล่ียนแปลงสีของรถหรือเปล่ียนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการ 
ที่จดทะเบียนไว้ในใบคู่มือจดทะเบียนรถสําหรับรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  ให้สถาน
ตรวจสภาพรถระงับการตรวจสภาพรถนั้นเสีย 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต  หรือผู้ได้รับมอบอํานาจให้ทําการแทนผู้ได้รับใบอนุญาต 
ออกใบรับรองการตรวจสภาพรถสําหรับรถที่ผ่านการตรวจสภาพโดยเร็ว   

ใบรับรองการตรวจสภาพรถให้จัดทําเป็นสองฉบับ  โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน  
ถูกต้อง  และให้ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถขีดคร่อม  พร้อมลงลายมือชื่อกํากับและประทับตรา
เครื่องหมายประจําสถานตรวจสภาพรถบนลายหมายเลขตัวถัง  หรือโครงคัสซี  หรือหมายเลขตัวรถที่ติดไว้
บริเวณส่วนล่างของใบรับรองการตรวจสภาพรถ  และประทับตราประจําสถานตรวจสภาพรถไว้ที่ส่วนบน
ของใบรับรองการตรวจสภาพอย่างชัดเจนทั้งต้นฉบับและสําเนา  โดยมอบต้นฉบับให้แก่ผู้ที่นํารถเข้ารับ 
การตรวจสภาพ  ส่วนสําเนาใบรับรองการตรวจสภาพรถให้จัดเก็บรวมกับบันทึกการตรวจสภาพรถ   
ณ  สถานตรวจสภาพรถเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ตรวจสภาพ 

ใบรับรองการตรวจสภาพรถให้มีอายุ  ๓  เดือน  นับแต่วันที่ออกใบรับรองการตรวจสภาพรถ 
ใบรับรองการตรวจสภาพรถ  ต้องไม่มีการขูดลบแก้ไข  กรณีที่มีการลงรายการในใบรับรอง   

การตรวจสภาพรถผิดพลาดให้จัดทําขึ้นใหม่ทั้งฉบับ 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๑๑ การใช้ใบรับรองการตรวจสภาพรถ  ต้องเรียงลําดับตามเล่มที่และเลขที่ของใบรับรอง  
การตรวจสภาพรถที่ได้รับจากกรมการขนส่งทางบก  กรณีที่แบบพิมพ์ใบรับรองการตรวจสภาพรถต้นฉบับ  
หรือสําเนาชํารุดในสาระสําคัญ  หรือสูญหาย  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน   
ณ  สํานักงานขนส่งที่สถานตรวจสภาพรถนั้นตั้งอยู่  พร้อมด้วยแบบพิมพ์ใบรับรองการตรวจสภาพรถ 
ที่ชํารุด  ในกรณีสูญหายต้องแนบหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนด้วย   

ข้อ ๑๒ รถคันใดไม่ผ่านการตรวจสภาพ  ให้ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถแจ้งผลการตรวจสภาพรถ
และข้อบกพร่องของรถคันนั้นให้แก่ผู้ที่นํารถเข้ารับการตรวจสภาพทราบ  โดยมอบสําเนาบันทึกผล 
การตรวจสภาพรถ  สําหรับใช้เป็นหลักฐานในการนํารถมารับการตรวจสภาพใหม่  ภายหลังที่ได้ทําการ
แก้ไขข้อบกพร่องนั้นแล้ว 

ข้อ ๑๓ รถที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพ  เม่ือทําการแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว  และมาขอรับการตรวจ
สภาพรถใหม่ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีนํารถมารับการตรวจสภาพใหม่ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพ
ครั้งแรก  ให้ตรวจสภาพเฉพาะรายการข้อบกพร่องที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพ  เว้นแต่ในกรณีที่เห็นว่ารถนั้น
มีข้อบกพร่องอ่ืนที่อาจส่งผลกระทบต่อความม่ันคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้งาน  แม้ในรายการ
นั้นจะได้ผ่านการตรวจสภาพไปแล้ว  ก็ให้ตรวจสภาพรายการนั้นใหม่ด้วย 

(๒) กรณีนํารถมารับการตรวจสภาพใหม่เกินกว่า  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพรถ
ครั้งแรก  ให้ตรวจสภาพใหม่ทุกรายการ 

การตรวจสภาพรถตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๖  โดยให้แนบบันทึกการตรวจ
สภาพรถไวกั้บบันทึกการตรวจสภาพรถฉบับเดิมด้วย 

หมวด  ๓ 
รายงานการตรวจสภาพรถ 

 
 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทํารายงานการตรวจสภาพรถ  และส่งให้นายทะเบียน   
ณ  สํานักงานขนส่งที่สถานตรวจสภาพรถตั้งอยู่ภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป  พร้อมจัดทําสําเนารายงาน
ดังกล่าวเก็บไว้  ณ  สถานตรวจสภาพรถสําหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 

รายงานการตรวจสภาพรถตามวรรคหนึ่ง  ต้องประทับตราประจําสถานตรวจสภาพรถ 
ไว้ที่ส่วนบนของรายงาน  และลงลายมือชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับมอบอํานาจให้ทําการแทนผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ครบถ้วนถูกต้อง   



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๗๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

หมวด  ๔ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่กรมการขนส่งทางบกกําหนดให้การรับรองการตรวจสภาพรถ  การบันทึก 
การตรวจสภาพรถ  และการรายงานการตรวจสภาพรถ  ต้องดําเนินการผ่านระบบสารสนเทศ   
ให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

ข้อ ๑๖ กรณีที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกําหนดให้สถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาต  
ทําการตรวจสภาพรถนอกจากที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
เงื่อนไข  และข้อปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจสภาพตามประกาศนี้ด้วยโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

สมชัย  ศิริวัฒนโชค 
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 



หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
สําหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน (รย. ๑) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน (รย.๒) และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย. ๓) 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินิจฉัย หมายเหตุ 
๑. ประเภทรถ ลักษณะรถ 
ช นิ ด ร ถ  แบ บ ร ถ  รุ่ น ร ถ  
(ปี ค.ศ.) 

- ตรวจประเภท ลักษณะ ชนิด แบบ 
และรุ่น (ปี ค.ศ.) ของรถ 

- ประเภท ลักษณะ ชนิด แบบ และรุ่น (ปี ค.ศ.) ของรถถูกต้อง
ตามเอกสารหลักฐาน 

 

๒. แผ่นป้ายทะเบียนรถ - ตรวจลักษณะ ขนาด สี และสภาพของ
แผ่นป้ายทะเบียนรถ 

- เป็นแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ทางราชการออกให้ และตัวอักษร 
และตัวเลขตรงกับใบคู่มือการจดทะเบียนรถ  
- ต้องมลีักษณะ ขนาด และสีถูกต้อง  
- ไม่ ชํารุดลบเลือน แก้ไข ดัดแปลง หรือมีสิ่ งปิดบังทําให ้ 
ไม่สามารถมองเห็นตัวอักษรและตัวเลขได้อย่างครบถ้วนชัดเจน 

 

๓. เครื่องยนต์หรือมอเตอร์
ไฟฟ้า 

- ตรวจชนิดและแบบของเครื่องยนต์ 
หรือมอเตอร์ไฟฟ้า  
- ตรวจตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ และ
เครื่องหมายอื่น รวมทั้งลักษณะ ขนาด 
รูปแบบ และตําแหน่งของเลขเครื่องยนต์
หรือเลขมอเตอร์ไฟฟ้า 

- ชนิดและแบบของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้า ตัวเลข 
ตัวอักษร สัญลักษณ์และเครื่องหมายอื่น รวมทั้งลักษณะ ขนาด
รูปแบบ และตําแหน่งของเลขเครื่องยนต์หรือเลขมอเตอร์ไฟฟ้า
ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกําหนด ตามเอกสารหลักฐานหรือตามที ่ 
ทางราชการตอกให้ แล้วแต่กรณี และต้องไม่มีการขูดลบ แก้ไข 
หรือเปลี่ยนแปลง 

 

๔. จํานวนสูบ  ความจุกระบอกสบู 
และกําลังของเครื่องยนต์ หรือ
กําลังของมอเตอร์ไฟฟ้า 

- ตรวจจํานวนสูบ ความจุกระบอกสูบ  
และกําลังของเครื่องยนต์ ในกรณีที่ใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าให้ตรวจกําลังของมอเตอร์
ไฟฟ้า 

- จํานวนสูบ ความจุกระบอกสูบ และกําลังของเครื่องยนต์ หรือ
กําลังของมอเตอร์ไฟฟ้า แล้วแต่กรณี ถูกต้องตามเอกสาร
หลักฐาน  
- กรณีรถที่ ใ ช้มอเตอร์ไฟฟ้า กําลังของมอเตอร์ไฟฟ้าต้อง  
ไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลวัตต์ และสามารถขับเคลื่อนรถให้มีความเร็ว
สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 

๕. ชนิดเชื้อเพลงิ 
 

- ตรวจชนิดเชื้อเพลงิของเครื่องยนต์ - ชนิดของเชื้อเพลิงถูกต้องตามเอกสารหลกัฐาน  

๖. ระบบเชื้อเพลิงหรือระบบ
พลังงานอื่น 

- ตรวจสภาพถัง  ฝาถัง  และท่ อส่ ง
เชื้อเพลิง  
- กรณีรถใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ให้  

- ถังเชื้อเพลิง ท่อส่งเชื้อเพลิงต้องยึดติดแน่นกับโครงสร้าง หรือ
ตัวถังรถ ติดตั้งในตําแหน่งที่ถูกต้องปลอดภัย ไม่รั่วซึม 
 - ถังเชื้อเพลิงเหลวต้องมฝีาปิดที่ใช้การได้ดี  

 



๒ 
 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินิจฉัย หมายเหตุ 
  (๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ
รับรองการติดตั้ง และหนังสือรับรอง 
การตรวจและทดสอบ แล้วแต่กรณี 
  (๒) ตรวจถังก๊าซ ส่วนควบ และเครื่อง
อุปกรณ์ตามรายการในหนังสือรับรอง
ของผู้ติดตั้งหรือผู้ตรวจและทดสอบ 
  (๓) ตรวจอายุถังก๊าซ 
  (๔) ตรวจเครื่องหมายแสดงการตรวจ
และทดสอบและเครื่องหมายแสดงการ
ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง 
 

- กรณีรถใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง  
  (๑) หนังสือรับรองการติดตั้ง และหนังสือรับรองการตรวจและ
ทดสอบ แล้วแต่กรณี ต้องออกโดยผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
กรมการขนส่งทางบก  
  (๒) ถังก๊าซ ส่วนควบ และเครื่องอุปกรณ์ ถูกต้องตามหนังสือ
รับรองการติดตั้งและหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบ  
  (๓) ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวอายุเกิน ๑๐ ปี นับจากเดือนและ  
ปีที่ผลิตต้องมีหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบถังก๊าซ  
ตามระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด กรณีถังก๊าซธรรมชาติอัด
ต้องไม่หมดอายุการใช้งาน  
  (๔ )  เครื่องหมายและการติดเครื่องหมายถูกต้องตามที่  
ทางราชการกําหนด  

๗. แท่นเครื่องและยางแท่น
เครื่อง 

- ตรวจสภาพแท่นเครื่องและยางแท่นเครือ่ง - แท่นเครื่องต้องไม่ชํารุด ผุกร่อน  
- ยางแท่นเครื่องต้องไม่เสื่อมสภาพหรือฉีกขาด  
- แท่นเครื่องและยางแท่นเครื่องต้องยึดติดแน่นกับเครื่องยนต์ 
และโครงสร้างตัวรถหรือโครงคัสซี 

 

๘. ระบบสตาร์ท - ตรวจโดยการสตาร์ทเครื่องยนต์จากที่
นั่งผู้ขับรถ 

- ต้องทํางานได้ตามปกติ - เฉพาะรถที่ ใ ช้ เครื่องยนต์เป็น
เครื่องกําเนิดพลังงาน 

๙. คันเร่ง - ตรวจกลไกหรือระบบควบคุมคันเร่ง - ต้องสามารถเร่งเครื่องกําเนิดพลังงานและกลับคืนสู่ตําแหน่ง
ปกติได้อย่างสะดวก 

 

๑๐. ระบบไอเสียและเครื่อง
ระงับเสียง 

- ตรวจสภาพท่อไอเสียและเครื่องระงับ
เสียง 

- ต้องไม่ชํารุด ผุกร่อน ไม่มีการรั่วของก๊าซไอเสีย  
- ต้องยึดแน่นกับเครื่องยนต์และตัวถังรถ  
- ท่อไอเสียไม่อยู่ใกล้วัตถุที่ติดไฟได้ง่าย เว้นแต่มีอุปกรณ์ป้องกัน 

 

๑๑. อุปกรณ์ขจัดมลพิษ
ประเภท Catalytic Converter 

- ตรวจสภาพอุปกรณ์ขจัดมลพิษ - ต้องไม่ชํารุด ผุกร่อน ไม่มีการรั่วของก๊าซไอเสีย  
- รถยนต์ดังต่อไปนี้ ต้องมีอุปกรณ์ขจัดมลพิษ  
  (๑) รถยนต์นั่งนําเข้าจากต่างประเทศที่มีความจุกระบอกสูบ

 



๓ 
 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินิจฉัย หมายเหตุ 
ตั้งแต่ ๑,๖๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ที่นําเข้าตั้งแต่วันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๓๖ เป็นต้นไป และรถที่มีความจุกระบอกสูบต่ํากว่า 
๑,๖๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่นําเข้าตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน 
๒๕๓๖ เป็นต้นไป  
  (๒) รถยนต์นั่งที่ผลิตหรือประกอบภายในประเทศที่มีความจุ
กระบอกสูบตั้งแต่ ๑,๖๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ที่ผลิต หรือ
ประกอบตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ เป็นต้นไป และรถที่
มีความจุกระบอกสูบต่ํากว่า ๑,๖๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ผลิต 
หรือประกอบตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ เป็นต้นไป 

๑๒. ระดับเสียง - ตรวจระดับเสียงที่ระยะห่างจากปลาย
ท่อไอเสีย ๐.๕ เมตร หรือ ๗.๕ เมตร 
โดยใช้เครื่องวัดระดับเสียง 

- ค่าระดับเสียงต้องไมเ่กิน ๑๐๐ เดซเิบล เอ หรือ ๘๕ เดซเิบล เอ 
แล้วแต่กรณี 

- วิ ธีการตรวจวัดระดับเสียงให้
เป็นไปตามที่ทางราชการกําหนด 

๑๓. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  
และก๊าซไฮโดรคาร์บอน 

- ตรวจก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และ
ก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสีย โดยใช้
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในขณะที่เครื่องยนต์
อยู่ในรอบเดินเบาและไม่มีภาระ 

- ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
 (๑) รถยนต์ที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๖  
      (ก) ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ต้องไมเ่กินรอ้ยละ ๔.๕ โดย
ปริมาตร  
      (ข) ค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอนต้องไมเ่กิน ๖๐๐ ส่วนในล้านส่วน  
 (๒) รถยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๖  
เป็นต้นไป  
      (ก) ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ต้องไมเ่กินรอ้ยละ ๑.๕ โดย
ปริมาตร  
      (ข) ค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอนต้องไมเ่กิน ๒๐๐ ส่วนในล้านส่วน  
 (๓ )  รถยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐  
เป็นต้นไป  
     (ก) ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ต้องไม่เกินร้อยละ ๐.๕ โดย

- เฉพาะรถที่ใ ช้เครื่องยนต์ที่จุด
ระเบิดด้วยประกายไฟ (เครื่องยนต์
ที่ใช้น้ํามันเบนซินหรือใช้ก๊าซเป็น
เชื้อเพลิง)  
- วิธีการตรวจสอบค่าก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคารบ์อน 
ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกําหนด 



๔ 
 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินิจฉัย หมายเหตุ 
ปริมาตร  
     (ข) ค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอนต้องไม่เกิน ๑๐๐ ส่วนในล้านส่วน 

๑๔. ควันดํา - ตรวจควันดําจากท่อไอเสียโดยใช้
เครื่องวัดควันดําในขณะที่เครื่องยนต์ไม่มี
ภาระ 

- ค่าควันดําต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
 (๑) กรณีตรวจวัดด้วยเครื่องวัดควันดําระบบกระดาษกรอง 
(Filter) ค่าควันดําต้องไม่เกินร้อยละ ๕๐  
 (๒) กรณีตรวจวัดด้วยเครื่องวัดควันดําระบบวัดความทึบแสง 
(Opacity) ค่าควันดําต้องไมเ่กินร้อยละ ๔๕ 

- เฉพาะรถที่ใ ช้เครื่องยนต์ที่จุด
ร ะ เ บิ ด ด้ ว ย ก า ร อั ด อ า ก า ศ 
(เครื่องยนต์ดีเซล)  
- วิธีการตรวจสอบค่าควันดําให้
เป็นไปตามที่ทางราชการกําหนด 

๑๕. ระบบสง่กําลงั - ตรวจสภาพอุปกรณ์ระบบส่งกําลัง 
ได้แก่ คลัตช์  เฟืองส่ งกําลัง ( เกียร์ )  
เพลาส่งกําลัง (เพลากลาง) ข้อต่อต่างๆ 
และเฟืองท้าย  
- ตรวจการทํางานของระบบส่งกําลงั 

- อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบสง่กําลังต้องไม่ชํารุดบกพร่อง  
- ระบบสง่กําลังต้องทํางานได้ตามปกติและไม่มีน้ํามันรั่วซึม 

 

๑๖. ระบบรองรบัน้ําหนัก - ตรวจสภาพระบบรองรับน้ําหนักสปริง 
และเครื่องผ่อนคลายความสั่นสะเทือน 

- สปริงรองรับน้ําหนักต้องไม่เสื่อมสภาพ ชํารุดแตกร้าว สามารถ
รองรับน้ําหนักขณะที่รถมีน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกได้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย  
- เครื่องผ่อนคลายความสั่นสะเทือนต้องไม่รั่วซึมหรือบิดเบี้ยว  
เสียรูป 

 

๑๗. ระบบบังคับเลี้ยวและ
พวงมาลัย 

- ตร วจสภาพพวงมาลั ยแล ะแกน
พวงมาลัย และอุปกรณ์บังคับเลี้ยว  
- ตรวจระยะหลวมคลอนของแกน
พวงมาลัย  โดยใ ช้มือทั้ ง  ๒  ข้างจับ
พวงมาลัยแล้วโยกไปทางซ้ าย -ขวา  
ขึ้น-ลง และดึงเข้า-ดันออก  
- ตรวจกลไกของระบบบังคับเลี้ยว โดย
การหมุนพวงมาลัยไปทางซ้าย -ขวา  
จนสุด 

- พวงมาลัยและแกนพวงมาลัยต้องไม่ชํารุด หลวมคลอน  
- ระยะ Free play ของพวงมาลัยต้องไม่เกิน ๒๒.๕ องศา หรือ 
๑ ใน ๕ ของเส้นผ่าศูนย์กลางพวงมาลัย  
- กลไกบังคับเลี้ยวต้องสามารถบังคับเลี้ยวได้โดยอิสระไม่สัมผัส
หรือเสียดสีกับส่วนอื่นของรถ  
- ต้องไม่มีการรั่วซึมของน้ํามนัไฮดรอลกิบริเวณปั๊ม ข้อต่อ สายต่อ 
และอุปกรณ์ต่างๆ 
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รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินิจฉัย หมายเหตุ 
๑๘. ศูนย์ล้อหน้า - ตรวจศูนย์ล้อหน้าโดยให้รถวิ่งในแนว

ตรง ผ่านเครื่องทดสอบศูนย์ล้อด้วย
ความ เร็ วประมาณ  ๓ -๕  กิ โล เมตร  
ต่อชั่วโมง 

- ต้องมีค่าเบี่ยงเบนไมเ่กิน + ๕ เมตรต่อกิโลเมตร  

๑๙. เพลาล้อ กงล้อ และยาง - ตรวจสภาพเพลาล้อ กงล้อ และยาง  
- ตรวจจํานวนเพลาล้อ กงล้อ และยาง  
- ตรวจขนาดกงล้อและยาง 

- เพลาล้อต้องมสีภาพดี ไม่มีรอยแตกร้าว ชํารุด  
- กงล้อต้องมีสภาพดี ไม่มีรอยแตกร้าว บิดเบี้ยว หรือคดงอ 
สามารถรองรับรถขณะที่มีน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกได้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย น็อตล้อต้องไม่หลุดหรือหลวม  
- จํานวนเพลาล้อ กงล้อ และยาง รวมทั้งขนาดล้อและยางถูกต้อง
ตามเอกสารหลักฐานหรือตามที่ทางราชการกําหนด  
- ยางต้องไม่มีรอยฉีกขาดยาวเกินกว่า ๒๐ มิลลิเมตร และลึกถึง
ชั้นผ้าใบ ไม่มีรอยบวมนูน ดอกยางมีความลึกไม่น้อยกว่า ๑.๖ 
มิลลิเมตร  
- ขอบยางด้านนอกสุดต้องไม่ยื่นเกินตัวถังรถ เว้นแต่ได้จัดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย และความเสียหายอันเกิดจากการหมุน
ของล้อรถ 

 

๒๐. ระบบห้ามล้อ - ตรวจสภาพอุปกรณ์ กลไกต่าง ๆ ของ
ระบบห้ามล้อหลกัและห้ามล้อขณะจอด  
- ทดสอบประสทิธิภาพห้ามลอ้หลัก และ
ห้ามล้อขณะจอดด้วยเครื่องทดสอบ 
ห้ามล้อแบบลูกกลิ้งในขณะรถเปล่า  
- ในกรณีห้ามล้อฉุกเฉินของรถพ่วงให้
ตรวจการทํางานโดยปลดสายลม หรือ 
ไฮดรอลิก ระหว่างรถพ่วงและรถลากจูง 

- อุปกรณ์และกลไกของห้ามล้อต้องไม่ชํารุดแตกร้าว ไม่ม ี 
การรั่วซึมของลม น้ํามันเบรก หรือไม่มีสิ่งกีดขวางทําให้กลไก  
ของระบบห้ามล้อเคลื่อนที่ไม่สะดวก  
- ห้ามล้อหลักและห้ามล้อขณะจอดต้องมีการตอบสนอง  
การทํางานทันที เมื่อเหยียบคันบังคับห้ามล้อหลัก หรือดึง  
ปลดห้ามล้อขณะจอด แล้วแต่กรณี  
- ประสิทธิภาพระบบห้ามล้อต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
 (๑) แรงห้ามล้อขณะจอดทุกล้อรวมกันต้องไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 
๒๐ ของน้ําหนักรถ  
 (๒) แรงห้ามล้อหลักทุกล้อรวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
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รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินิจฉัย หมายเหตุ 
ของน้ําหนักรถ  
 (๓) ผลต่างของแรงห้ามล้อหลักด้านขวาและด้านซ้ายต้อง  
ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของแรงห้ามล้อสูงสุดในเพลานั้น 

๒๑. มาตรวัดความเร็ว - ตรวจสภาพมาตรวัดความเร็วรถ  
- ต ร วจ ไ ฟ แส ง ส ว่ า ง สํ า ห รั บ อ่ า น  
ค่าความเร็วรถในเวลากลางคืนโดยเปิด
สวิตช์ควบคุม  

- ต้องไม่ชํารุดและทํางานได้ตามปกติ  
- ติดตั้งในตําแหน่งที่ผู้ขับรถสามารถอ่านค่าความเร็วรถได้อย่าง
ชัดเจนและถูกต้องในเวลากลางวันและกลางคืน  
 

 

๒๒. โครงสร้างและตัวถัง - ตรวจสภาพโครงสร้างและตัวถังรถ - ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับการทํางานของรถ
ขณะที่มีน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกได้ในทุกสภาพการใช้งาน  
- ไม่ชํารุด ผุกร่อน บิดเบี้ยวเสียรูปทรง จนมีผลกระทบต่อ  
ความมั่นคงแข็งแรงของรถ  
- ไม่มีส่วนแหลมคมหรอืส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวถังที่อาจก่อให้เกิด 
อันตราย  
- ตัวถังด้านข้างจะยื่นเกินขอบยางด้านนอกสุดของเพลาล้อทา้ย  
หรือกลุ่มเพลาล้อท้ายได้ไม่เกินด้านละ ๑๕ เซนติเมตร 

 

๒๓. เลขตัวรถ - ตรวจตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ และ
เครื่องหมายอื่น รวมทั้งลักษณะ ขนาด 
รูปแบบ และตําแหน่งของเลขตัวรถ 

- ลักษณะ ขนาด รูปแบบ และตําแหน่งของเลขตัวรถถูกต้อง
ตามที่ผู้ผลิตกําหนด หรือตามเอกสารหลักฐาน และต้องไม่ม ี 
การขูดลบ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง 

 

๒๔. กระจกกันลมหน้าและ
ส่วนประกอบของตัวถังที่เป็น
กระจก 

- ตรวจสภาพกระจก  
- ตรวจประเภท ขนาด และมาตรฐาน
กระจก 

- ต้องไม่ชํารุดหรือแตกร้าวจนมผีลต่อทัศนวิสัยของผู้ขับรถ  
- ต้องเป็นกระจกนิรภัยตามทีท่างราชการกําหนด  
- กระจกกันลมหน้าต้องมีขนาดที่ผู้ขับรถสามารถมองเห็นสภาพ
การจราจรได้ดี 

 

๒๕. อุปกรณ์ปัดและฉีดทํา
ความสะอาดกระจกกันลมหน้า 

- ตรวจสภาพอุปกรณ์ปัดและฉีดทําความ
สะอาดกระจกกันลมหน้า  
- ต ร ว จ ก า ร ทํ า ง า น โ ด ย ก า ร เ ปิ ด  
สวิตช์ควบคุม 

- ต้องใช้การได้ดี ไม่ชํารุด  
- สวิตช์และระบบควบคุมการทํางานต้องทํางานได้ตามปกติ
สามารถปัดและฉีดทําความสะอาดกระจกกันลมหน้าได้พื้นที่
กว้างพอที่ผู้ขับรถมองเห็นสภาพการจราจรด้านหน้ารถได้อย่างชัดเจน 

 



๗ 
 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินิจฉัย หมายเหตุ 
๒๖. ประตูและพื้นรถ - ตรวจสภาพประตูและพื้นรถ  

- ตรวจอุปกรณ์การล็อกและปลดล็อก
โดยการเปิด-ปิดประตูรถ 

- ต้องไม่ชํารุด ผุกร่อน จนมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของ
รถและความปลอดภัยในการใช้งาน  
- ประตูรถต้องมีอุปกรณ์ยึดและล็อกประตูที่ใช้การได้ดีสามารถ
เปิด-ปิดได้โดยสะดวก 

 

๒๗. บังโคลน - ตรวจสภาพบังโคลน - ต้องมีสภาพดี ไม่ชํารุด  
- ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าขนาดของยางรถ  
- ต้องติดตั้งที่ล้อทกุลอ้ เว้นแต่ใช้ส่วนของตัวถังเป็นบังโคลน 

 

๒๘. กันชน - ตรวจสภาพกันชนและการติดตั้ง - ต้องไม่ชํารุด ผุกร่อนหรือฉีกขาด และไม่มีส่วนแหลมคมซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น  
- ต้องติดตั้งที่ด้านหน้าและด้านท้ายของรถอย่างมั่นคงแข็งแรง 
เ ว้นแต่รถยนต์ นั่งส่วนบุคคลไม่ เกินเจ็ดคน  ลักษณะรถนั่ง   
สองตอนท้ายบรรทุก รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน ลักษณะ  
นั่งสองแถว หรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล อาจติดตั้งกันชนที่
ด้านหน้าเพียงอย่างเดียวก็ได้ 

 

๒๙ .  ที่ นั่งผู้ ขับรถ ที่ นั่ งคน
โดยสาร และพนักพิงศีรษะ 
(ที่นั่งและจํานวนที่นั่ง) 

- ต ร ว จ ส ภ า พ ที่ นั่ ง ผู้ ขั บ ร ถ ที่ นั่ ง  
คนโดยสาร และพนักพิงศีรษะ  
- ตรวจจํานวนที่ นั่ง การจัดวางที่ นั่ง  
การติดตั้ง ลักษณะ และขนาดที่นั่ง 

- ต้องมีสภาพดี ไม่ชํารุด  
- ที่นั่งต้องยึดติดกับโครงสร้างรถหรือตัวถังรถอย่างมั่นคงแข็งแรง  
- จํานวนที่นั่งถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน  
- จํานวนที่นั่ง การติดตั้ง ลักษณะ และขนาดที่นั่งตามประเภทรถ 
ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกําหนด  
- รถที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป  
ที่นั่งต้องมีพนักพิงศีรษะ 

 

๓๐. เข็มขัดนิรภัยและจุดยึด 
เข็มขัดนิรภัย 

- ตรวจสภาพเข็มขัดนิรภัยและจุดยึด 
เข็มขัดนิรภัย และตรวจ การล็อกและ
ป ล ด ล็ อ ก ข อ ง เ ข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย โ ด ย  
การกระตุกหรือกระชาก  
- ตรวจแบบ และการติดตั้งของเข็มขัดนิรภัย 

- ต้องมีสภาพดี ไม่ชํารุด หรือเสื่อมสภาพ มีการทํางานเป็นปกติ  
- แบบ ตําแหน่งการติดตั้งและประเภทรถที่ต้องติดตั้งเข็มขัด
นิรภัยต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกําหนด 

 



๘ 
 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินิจฉัย หมายเหตุ 
๓๑. ที่บังแดดสําหรับผู้ขับรถ - ตรวจสภาพที่บงัแดดสําหรับผู้ขับรถ - ต้องมีสภาพดี ไม่ชํารุด ไม่มีส่วนแหลมคมทีก่่อใหเ้กิดอันตราย  
๓๒. อุปกรณ์มองภาพ - ตรวจสภาพอุปกรณ์มองภาพ หรือ

กร ะจก เ ง าสํ า ห รั บ มองหลั ง  แล ะ  
การติดตั้ง 

- ต้องมีสภาพดี ไม่แตกร้าว หรือชํารุด  
- ติดตั้งไว้ในตําแหน่งที่ผู้ขับรถมองเห็นสภาพการจราจรด้านหลัง
และด้านข้างได้อย่างชัดเจน 

 

๓๓. สีรถ - ตรวจสภาพสีภายนอกตัวรถ - ต้องมีสภาพเรียบร้อย และถูกต้องตามเอกสารหลักฐานหรือ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางราชการกําหนด 

 

๓๔. ระบบไฟฟ้า - ตรวจสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ  
- ตรวจการ ติด ตั้งแบตเตอรี่  ฉนวน
ป้องกันการลัดวงจร 

- ต้องมีสภาพดี ไม่ชํารุด สามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนควบ
และเครื่องอุปกรณ์ที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย สายไฟ 
ต้องมีฉนวนหุ้ม การเดินสายไฟต้องเรียบร้อย ไม่เป็นเหตุให้เกิด
การลัดวงจรได้ง่าย  
- แบตเตอรี่ต้องยึดแน่นกบัตัวรถและมีฉนวนกั้น ตามความเหมาะสม 

 

๓๕. แตรสัญญาณ - ตรวจโดยการกดแตรสัญญาณ - ต้องเป็นชนิดเสียงเดียว มีเสียงดังพอสมควร ทํางานได้ตามปกติ  
และมีสภาพดี ไม่ชํารุด 

 

๓๖. โคมไฟแสงพุ่งไกลและ
โคมไฟแสงพุ่งต่ํา 

- ตรวจสภาพโคมไฟ จํานวนสีของแสง 
และการติดตั้ง  
- ต ร ว จ ก า ร ทํ า ง า น โ ด ย ก า ร เ ปิ ด  
สวิตช์ควบคุม  
- ตร วจค วาม เ ข้ ม ส่ อ ง ส ว่ า ง  แล ะ  
ก า ร เ บี่ ย ง เ บน ขอ ง ลํ า แ ส ง โ ดย ใ ช้  
เครื่องทดสอบโคมไฟ 

- ต้องมีสภาพดี ไม่แตกร้าว หรือชํารุด  
- จํานวน ตําแหน่งการติดตั้ง สีของแสงถูกต้องตามทีท่างราชการ 
กําหนด  
- สวิตช์ ระบบควบคุมการทํางาน และโคมไฟต้องทํางานได้ตามปกติ  
- ทิศทางการเบี่ยงเบนของลําแสงและค่าความเข้มส่องสว่างต้อง
เป็นตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
 (๑) โคมไฟแสงพุง่ต่ํา  
      (ก) ทิศทางลําแสงของโคมไฟต้องมีมุมกดจากแนวระนาบ
มากกว่าร้อยละ ๐.๕ (๐.๒๙ องศา) แต่ไม่เกินร้อยละ ๔ (๒.๒๙ 
องศา) และไม่เบี่ยงเบนไปทางด้านขวา 
      (ข) ความเข้มส่องสว่างของโคมไฟแต่ละดวงต้องไม่น้อยกว่า 
๖,๔๐๐ แคนเดลลา (cd)  
 (๒) โคมไฟแสงพุง่ไกล  

 



๙ 
 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินิจฉัย หมายเหตุ 
      (ก) ทิศทางลําแสงของโคมไฟต้องไม่สูงเกินกว่าแนวระนาบ
และไม่เบี่ยงเบนไปทางด้านขวา  
      (ข) ความเข้มส่องสว่างของโคมไฟแต่ละดวงต้องไม่น้อยกว่า 
๑๒,๐๐๐ แคนเดลลา (cd) และทุกดวงรวมกันต้องไม่เกินกว่า 
๔๓๐,๐๐๐ แคนเดลลา (cd) 
 - กรณีโคมไฟใช้หลอดไฟแบบปล่ อยประจุ ในก๊ าซ เป็ น
แหล่งกําเนิดแสง (Gas-discharge light source) ให้ติดตั้ง
หลอดไฟแบบนี้ได้ไม่เกินข้างละ ๑ ดวง 

๓๗. โคมไฟเลี้ยว โคมไฟข้างรถ 
โคมไฟแสดงตําแหน่งด้านหน้า  
โคมไฟแสดงต่ําแหน่งด้านท้าย  
โคมไฟหยุด โคมไฟถอยหลั ง   
โคมไฟส่องแผ่นป้ายทะเบียน   
ด้านท้าย โคมไฟภายในรถ โคมไฟ
แสดงความกว้างและความสู ง   
ของรถ และ โคมไฟอื่น  ๆ

- ตรวจสภาพโคมไฟ จํานวนสีของแสง 
ความส่องสว่าง และการติดตั้ง  
- ตรวจการทํางานโดยการเปิดสวิตช์
ควบคุม 

- ต้องมสีภาพดี ไม่แตกร้าว หรือชํารุด  
- จํานวน ตําแหน่งการติดตั้ง สีของแสง และทิศทางการส่องสว่าง  
ถูกต้องตามที่ทางราชการกําหนด  
- สวิตช์ ระบบควบคุมการทํางาน และโคมไฟต้องทํางานได้
ตามปกติ  
 
  

- โคมไฟข้างรถให้ตรวจเฉพาะรถที่
มีความยาวเกินกว่า ๖ เมตร  
- โคมไฟแสดงความกว้างและความ
สูงของรถให้ตรวจเฉพาะรถที่มี
ความกว้างเกินกว่า ๒๑๐ เซนติเมตร 

๓๘. แสงสัญญาณเตือนอันตราย - ตรวจการทํางานโดยการ เปิด -ปิด 
สวิตช์ควบคุม 

- ต้องทํางานตามปกติและมรีะบบควบคุมแยกจากระบบควบคุม 
โคมไฟเลี้ยว โดยเมื่อเปิดสวิตช์ให้สัญญาณเตือนอันตราย โคมไฟ
เลี้ยวทุกดวงต้องกระพริบพร้อมกัน 

 

๓๙. อุปกรณ์สะทอ้นแสง - ตรวจสภาพอุปกรณ์ จํานวน ลักษณะ 
ขนาด สี และการติดตั้ง 

- ต้องมสีภาพดี ไม่แตกร้าว หรือชํารุด  
- จํานวน ลักษณะ ขนาด สี และตําแหน่งการติดตั้งของอุปกรณ์
สะท้อนแสงถูกต้องตามที่ทางราชการกําหนด 

 

๔๐. อุปกรณ์ลากจูง - ตร วจสภาพอุปก ร ณ์ล ากจู ง แล ะ  
การติดตั้ง 

- ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ติดตั้งอยู่ด้านหน้าของรถ  
- กรณีรถที่ใช้ลากจูงรถอื่น ต้องติดตั้งอุปกรณ์ลากจูง ที่ด้านท้าย
ของรถด้วย 
 

 



๑๐ 
 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินิจฉัย หมายเหตุ 
๔๑. อุปกรณ์ต่อพ่วง - ตรวจสภาพอุปกรณ์ต่อพ่วง - ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถลากจูงรถพ่วงขณะที่มี

น้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกได้ 
- เฉพาะรถที่ใช้ลากจงูรถพ่วง 

๔๒. ขนาดของรถ - ตรวจวัดขนาดของรถ - ต้องตรงตามเอกสารหลักฐาน  
 
 
หมายเหตุ  
          “เอกสารหลักฐาน” หมายความว่า ใบคู่มือจดทะเบยีนรถ 
          “ราชการกําหนด” หมายความว่า กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับหรอืคําสั่งที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกหรือกระทรวงคมนาคม 

 

 



หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
สําหรบัรถจักรยานยนต์ (รย. ๑๒) 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัย หมายเหตุ 
๑ . ประเภทรถ ลักษณะรถ 
ช นิ ด ร ถ  แ บ บ ร ถ  รุ่ น ร ถ  
(ปี ค.ศ.) 

- ตรวจประเภท ลักษณะ ชนิด แบบ 
และรุ่น (ปี ค.ศ.) ของรถ 

- ประเภท ลักษณะ ชนิด แบบ และรุ่น (ปี ค.ศ.) ของรถถูกต้อง
ตามเอกสารหลักฐาน 

 

๒. แผ่นป้ายทะเบียนรถ - ตรวจลักษณะ ขนาด สี และสภาพของ
แผ่นป้ายทะเบียนรถ 

- เป็นแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ทางราชการออกให้ และตัวอักษร 
และตัวเลขตรงกับใบคู่มือการจดทะเบียนรถ  
- ต้องมีลักษณะ ขนาด และสถีูกต้อง  
- ไม่ชํารุดลบเลือน แก้ไข ดัดแปลง หรือมีสิ่งปิดบังทําให้  
ไม่สามารถมองเห็นตัวอักษรและตัวเลขได้อย่างครบถ้วนชัดเจน 

 

๓. เครื่องยนต์หรือมอเตอร์
ไฟฟ้า 

- ตรวจชนิดและแบบของเครื่องยนต์ 
หรือมอเตอร์ไฟฟ้า  
- ตรวจตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ และ
เครื่องหมายอื่น รวมทั้งลักษณะ ขนาด 
รูปแบบ และตําแหน่งของเลขเครื่องยนต์
หรือเลขมอเตอร์ไฟฟ้า 

- ชนิดและแบบของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้า ตัวเลข 
ตัวอักษร สัญลักษณ์และเครื่องหมายอื่น รวมทั้งลักษณะ ขนาด 
รูปแบบ และตําแหน่งของเลขเครื่องยนต์หรือเลขมอเตอร์ไฟฟ้า
ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกําหนด ตามเอกสารหลักฐานหรือตามที่ทาง
ราชการตอกให้ แล้วแต่กรณี และต้องไม่มีการขูดลบ แก้ไข หรือ
เปลี่ยนแปลง 

 

๔. จํานวนสูบ ความจุ กระบอกสูบ 
และกําลังของเครื่องยนต์ หรือ
กําลังของมอเตอร์ไฟฟ้า 

- ตรวจจํานวนสูบ ความจุกระบอกสูบ 
และกําลังของเครื่องยนต์ ในกรณีที่ใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าให้ตรวจกําลังของมอเตอร์
ไฟฟ้า 

- จํานวนสูบ ความจุกระบอกสูบ และกําลังของเครื่องยนต์ หรือ
กําลังของมอเตอร์ไฟฟ้า แล้วแต่กรณี ถูกต้องตามเอกสาร
หลักฐาน  
- กรณีรถที่ ใ ช้มอเตอร์ไฟฟ้า กําลังของมอเตอร์ไฟฟ้าต้อง  
ไม่น้อยกว่า ๐.๕ กิโลวัตต์ และสามารถขับเคลื่อนรถให้มีความเร็ว
สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 

๕. ชนิดเชื้อเพลิง 
 

- ตรวจชนิดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ - ชนิดของเชื้อเพลิงถูกต้องตามเอกสารหลกัฐาน  

๖ .  ระบบเชื้อเพลิงหรือระบบ
พลังงานอื่น 

- ตรวจสภาพถั ง  ฝาถั ง  และท่อส่ ง
เชื้อเพลิง  
 

- ถังเชื้อเพลิง ท่อส่งเชื้อเพลิงต้องยึดติดแน่นกับโครงสร้างหรือ
ตัวถังรถ ติดตั้งในตําแหน่งที่ถูกต้องปลอดภัย ไม่รั่วซึม 
 - ถังเชื้อเพลิงเหลวต้องมีฝาปิดที่ใช้การได้ดี  

 



๒ 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัย หมายเหตุ 
๗. ระบบสตาร์ท - ตรวจโดยการสตาร์ทเครื่องยนต์ 

 
- ต้องทํางานได้ตามปกติ - เ ฉพาะรถจั ก รยานยน ต์ที่ ใ ช้

เครื่องยนต์เป็นเครื่องกําเนิดพลังงาน 
๘. คันเร่ง - ตรวจกลไกหรือระบบควบคุมคันเร่ง - ต้องสามารถเร่งเครื่องกําเนิดพลังงานและกลับคืนสู่ตําแหน่ง

ปกติได้อย่างสะดวก 
 

๙ . ระบบไอเสียและเครื่อง
ระงับเสียง 

- ตรวจสภาพท่อไอเสียและเครื่องระงับ
เสียง 

- ต้องไม่ชารุด ผุกร่อน ไม่มกีารรั่วของก๊าซไอเสีย  
- ต้องยึดแน่นกับเครื่องยนต์และตัวถังรถ  
- ท่อไอเสียไม่อยู่ใกล้วัตถุที่ติดไฟได้ง่าย เว้นแต่มีอุปกรณ์ป้องกัน
ตามที่ทางราชการกําหนด 
- กรณีรถจักรยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องกําเนิดพลังงานที่
จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ต้องมี
วัสดุที่ยึดติดแน่นในตําแหน่งที่สามารถป้องกันความร้อนจาก  
ท่อไอเสียได้อย่างปลอดภัย 

 

๑๐. ระดับเสียง - ตรวจระดับเสียงที่ระยะห่างจากปลาย
ท่อไอเสีย ๐.๕ เมตร โดยใช้เครื่องวัด
ระดับเสียง 
 
 

- ค่าระดับเสียงต้องไม่เกิน ๙๕ เดซิเบล เอ  - วิ ธีการตรวจวัดระดับเสียงให้
เป็นไปตามที่ทางราชการกําหนด 

๑๑. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  
และก๊าซไฮโดรคาร์บอน 

- ตรวจก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และ
ก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสีย โดยใช้
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในขณะที่เครื่องยนต์
อยู่ในรอบเดินเบาและไม่มีภาระ 

- ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
 (๑) รถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ ๑ กรกฎาคม 
๒๕๔๙  
      (ก) ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ต้องไม่เกินร้อยละ ๔.๕  
โดยปริมาตร  
      (ข) ค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอนต้องไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ส่วนในล้านส่วน  
 (๒) รถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม 
๒๕๔๙ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒  

- เฉพาะรถที่ ใ ช้เครื่องยนต์ที่จุด
ระเบิดด้วยประกายไฟ (เครื่องยนต์
ที่ใช้น้ํามันเบนซินหรือใช้ก๊าซเป็น
เชื้อเพลิง)  
- วิธีการตรวจสอบค่าก๊าซคาร์บอน  
มอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน  
ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกําหนด 



๓ 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัย หมายเหตุ 
      (ก) ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ต้องไม่เกินร้อยละ ๓.๕  
โดยปริมาตร  
      (ข) ค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอนต้องไม่เกิน ๒,๐๐๐ ส่วนในลา้นส่วน  
 (๓) รถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓  
เป็นต้นไป  
      (ก) ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ต้องไม่เกินร้อยละ ๒.๕  
โดยปริมาตร  
      (ข) ค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอนต้องไม่เกิน ๑,๐๐๐ ส่วนในลา้นส่วน 

๑๒. ระบบส่งกําลัง - ตรวจสภาพอุปกรณ์ระบบส่งกําลัง 
ได้แก่ คลัทช์ เฟืองส่งกําลัง เพลาส่ง
กําลัง โซ่หรือสายพานส่งกําลัง และ  
ข้อต่อต่างๆ  
- ตรวจการทํางานของระบบส่งกําลัง 

- อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบสง่กําลังต้องไม่ชํารุดบกพร่อง  
- ระบบส่งกําลังต้องทํางานได้ตามปกติและไม่มีน้ํามันรั่วซมึ 

 

๑๓. ฝาครอบโซ่หรือบังโซ ่ - ตรวจสภาพฝาครอบโซ่หรือบังโซ่ - ต้องมีสภาพดี ไม่ชํารุด  
- ต้องยึดแน่นกับโครงสร้างและตัวถังรถ  
- ต้องป้องกันอันตรายจากการทํางานของระบบส่งกําลัง 

 

๑๔. ระบบรองรับน้ําหนัก - ตรวจสภาพระบบรองรับน้ําหนัก สปริง 
และเครื่องผ่อนคลายความสั่นสะเทือน 

- สปริงรองรับน้ําหนักต้องไม่เสื่อมสภาพ ชํารุดแตกร้าว สามารถ
รองรับน้ําหนักขณะที่รถมี น้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกได้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย  
- เครื่องผ่อนคลายความสั่นสะเทือนต้องไม่รั่วซึมหรือบิดเบี้ยวเสียรูป 

 

๑๕. ระบบบังคับเลี้ยว - ตรวจสภาพคันบังคับเลี้ยวและแกน
บังคับเลี้ยว  
- ตรวจกลไกของระบบบังคับเลี้ ยว  
โ ด ย ก า ร ห มุ น คั น บั ง คั บ เ ลี้ ย ว ไ ป  
ทางซ้าย-ขวา จนสุด 
 

- คันบังคับเลี้ยวหรือแกนบังคับเลี้ยวต้องไม่ชํารุด หลวมคลอน 
- กลไกบังคับเลี้ยวต้องสามารถบังคับเลี้ยวได้โดยอิสระ ไม่สัมผัส
หรือเสียดสีกับส่วนอื่นของรถ  
 

 



๔ 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัย หมายเหตุ 
๑๖. ศูนย์ล้อ - ตรวจศูนย์ล้อของแนวล้อหน้าและ    

ล้อหลัง โดยให้ขับรถหรือจูงรถในแนวตรง  
 

- แนวล้อหน้าและล้อหลังที่ปรากฏบนพื้นราบต้องเยื้องหรือ
เบี่ยงเบนไม่เกิน ๕๐ มิลลิเมตร  
- การเยื้องศูนย์ของแนวล้อหน้าและล้อหลังต้องไม่มีผลกระทบ  
ต่อการทรงตัวของรถและการบังคับเลี้ยว 

 

๑๗. เพลาล้อ กงล้อ และยาง - ตรวจสภาพเพลาล้อ กงล้อ และยาง  
- ตรวจจํานวนเพลาล้อ กงล้อ และยาง  
- ตรวจขนาดกงล้อและยาง 

- เพลาล้อต้องมีสภาพดี ไม่มรีอยแตกร้าว ชํารุด  
- กงล้อต้องมีสภาพดี ไม่มีรอยแตกร้าว บิดเบี้ยว หรือคดงอ 
สามารถรองรับรถขณะที่มี น้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกได้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภัย น็อตล้อต้องไม่หลุดหรือหลวม  
- จํานวนเพลาล้อ กงล้อ และยาง รวมทั้งขนาดล้อและยางถูกต้อง
ตามเอกสารหลักฐานหรือตามที่ทางราชการกําหนด กรณีขนาด
กงล้อต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว 
- ยางต้องไม่มีรอยฉีกขาดยาวเกินกว่า ๒๐ มิลลิเมตร และลึกถึง
ชั้นผ้าใบ ไม่มีรอยบวมนูน ดอกยางมีความลึกไม่น้อยกว่า ๑.๖ 
มิลลิเมตร  

 

๑๘. ระบบห้ามล้อ - ตรวจสภาพอุปกรณ์  กลไก ต่างๆ  
ของระบบห้ามล้อ  
- ตรวจการทํางานของระบบห้ามล้อ  
โ ด ย ขั บ ร ถ เ ค ลื่ อ นที่ แ ล้ ว ใ ช้ มื อ บี บ  
คันบังคับห้ามล้อมือหรือเหยียบคันบังคับ
ห้ามล้อเท้า 

- อุปกรณ์และกลไกของห้ามล้อต้องไม่ชํารุดแตกร้าว ไม่มีการ
รั่วซึมของลม น้ํามันเบรก หรือไม่มีสิ่ งกีดขวางทําให้กลไก  
ของระบบห้ามล้อเคลื่อนที่ไม่สะดวก  
- ต้องสามารถลดความเร็วหรือหยุดรถที่วิ่งอยู่ให้หยุดนิ่งได้อย่าง
ปลอดภัย  
- ต้องติดตั้งในตําแหน่งที่ผู้ขบัรถสามารถใช้การได้สะดวก 

 

๑๙. มาตรวัดความเร็ว - ตรวจสภาพมาตรวัดความเร็วรถ  
- ตรวจไฟแสงสว่างสําหรับอ่าน  
ค่าความเร็วรถในเวลากลางคืน  
โดยเปิดสวิตช์ควบคุม  

- ต้องไม่ชํารุดและทํางานได้ตามปกติ  
- ติดตั้งในตําแหน่งที่ผู้ขับรถสามารถอ่านค่าความเร็วรถ  
ได้อย่างชัดเจนและถูกต้องในเวลากลางวันและกลางคืน  
 

 

๒๐. โครงสร้างและตัวถัง - ตรวจสภาพโครงสร้างและตัวถังรถ - ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับการทํางานของรถ
ขณะที่มีน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกได้ในทุกสภาพการใช้งาน  

 



๕ 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัย หมายเหตุ 
- ไม่ชํารุด ผุกร่อน บิดเบี้ยวเสียรูปทรง จนมีผลกระทบต่อความ
มั่นคงแข็งแรงของรถ  
- ไม่มสี่วนแหลมคมหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวถังที่อาจก่อให้เกิด 
อันตราย  

๒๑. เลขตัวรถ - ตรวจตัวเลข ตัวอักษร สัญลกัษณ์ 
และเครื่องหมายอื่น รวมทั้งลักษณะ 
ขนาด รูปแบบ และตําแหน่งของเลขตัวรถ 

- ลักษณะ ขนาด รูปแบบ และตําแหน่งของเลขตัวรถถูกต้อง
ตามที่ผู้ผลิตกําหนด หรือตามเอกสารหลักฐาน หรือตามที ่ 
ทางราชการกําหนด แล้วแต่กรณี และต้องไม่มีการขูดลบ แก้ไข 
หรือเปลี่ยนแปลง 

 

๒๒. กระจกกันลมหน้าและ
ส่วนประกอบของตัวถังที่เป็น
กระจก 

- ตรวจสภาพกระจก  
 

- ต้องไม่ชํารุด หรือแตกร้าวจนมีผลต่อทัศนวิสัยของผู้ขับรถ  
- รถที่มีกระจกกันลมหน้า หรือมีที่ บังลมเป็นกระจก หรือ
ส่วนประกอบตัวถังที่เป็นกระจก ต้องเป็นกระจกนิรภัยตามที ่ 
ทางราชการกําหนด 

- เฉพาะรถจักรยานยนต์ที่มีกระจก
กันลมหน้าและส่วนประกอบของ
ตัวถังที่เป็นกระจก 

๒๓. บังโคลน - ตรวจสภาพบังโคลน - ต้องมีสภาพดี ไม่ชํารุด  
- ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าขนาดของยางรถ  
- ต้องติดตั้งที่ล้อทุกล้อ เว้นแต่ใช้ส่วนของตัวถังเป็นบังโคลน 

 

๒๔ .  ที่ นั่ งผู้ขับรถ  ที่ นั่ งคน
โดยสาร  

- ต ร ว จ ส ภ า พ ที่ นั่ ง ผู้ ขั บ ร ถ  ที่ นั่ ง  
คนโดยสาร และการติดตั้ง 

- ต้องมีสภาพดี ไม่ชํารุด  
- ที่นั่งต้องยึดติดกับโครงสร้างรถหรือตัวถังรถอย่างมั่นคงแข็งแรง 

 

๒๕ . อุปกรณ์จับยึดสําหรับ  
คนโดยสาร 

- ตรวจสภาพอุปกรณ์จับยึด สําหรับ  
คนโดยสาร 

- ต้องมีสภาพดี ไม่ชํารุด  
- ต้องยึดติดกับโครงสร้างรถหรือตัวถังรถอย่างมั่นคงแข็งแรง  
- ติดตั้งในตําแหน่งที่คนโดยสารใช้การได้สะดวกและปลอดภัย 

 

๒๖. อุปกรณ์มองภาพ - ตรวจสภาพอุปกรณ์มองภาพ หรือ
กระจกเงาสําหรับมองหลังและการติดตั้ง 

- ต้องมีสภาพดี ไม่แตกร้าว หรือชํารุด  
- ติดตั้งไว้ในตําแหน่งที่ผู้ขับรถมองเห็นสภาพการจราจรด้านหลัง
และด้านข้างได้อย่างชัดเจน 

 

๒๗. สีรถ - ตรวจสภาพสภีายนอกตัวรถ - ต้องมีสภาพเรียบร้อย และถูกต้องตามเอกสารหลักฐานหรือ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางราชการกําหนด 

 

๒๘. ระบบไฟฟ้า - ตรวจสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ  - ต้องมีสภาพดี ไม่ชํารุด สามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปยังส่วนควบ  



๖ 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัย หมายเหตุ 
- ตรวจการติด ตั้งแบตเตอรี่  ฉนวน
ป้องกันการลัดวงจร 

และเครื่องอุปกรณ์ที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย สายไฟ
ต้องมีฉนวนหุ้ม การเดินสายไฟต้องเรียบร้อย ไม่เป็นเหตุให้เกิด
การลัดวงจรได้ง่าย  
- แบตเตอรี่ต้องยึดแน่นกับตัวรถและมีฉนวนกั้น ตามความ
เหมาะสม 

๒๙. แตรสัญญาณ - ตรวจโดยการกดแตรสัญญาณ - ต้องเป็นชนิดเสียงเดียว มีเสียงดังพอสมควร ทํางานได้ตามปกติ  
และมีสภาพดี ไม่ชํารุด 

 

๓๐. โคมไฟแสงพุ่งไกลและ
โคมไฟแสงพุ่งต่ํา 

- ตรวจสภาพโคมไฟ จํานวนสีของแสง 
และการติดตั้ง  
- ตรวจการทํางานโดยการเปิดสวิตช์
ควบคุม  
- ต ร ว จค ว าม เ ข้ ม ส่ อ ง ส ว่ า ง  แล ะ  
ก า ร เ บี่ ย ง เ บ น ข อ ง ลํ า แ ส ง โ ด ย ใ ช ้ 
เครื่องทดสอบโคมไฟ 

- ต้องมีสภาพดี ไม่แตกร้าว หรือชํารุด  
- จํานวน ตําแหน่งการติดตั้ง สีของแสงถูกต้องตามที่ทางราชการ 
กําหนด  
- สวิตช์ ระบบควบคุมการทํางาน และโคมไฟต้องทํางานได้
ตามปกติ  
- ทิศทางการเบี่ยงเบนของลําแสงและค่าความเข้มส่องสว่าง  
ต้องเป็นตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
 (๑) โคมไฟแสงพุ่งต่ํา  
      (ก) ทิศทางลําแสงของโคมไฟต้องมีมุมกดจากแนวระนาบ
มากกว่าร้อยละ ๐.๕ (๐.๒๙ องศา) แต่ไม่เกินร้อยละ ๔ (๒.๒๙ 
องศา) และไม่เบี่ยงเบนไปทางด้านขวา 
      (ข) ความเข้มส่องสว่างของโคมไฟแต่ละดวงต้องไม่น้อยกว่า
๖,๔๐๐ แคนเดลลา (cd)  
 (๒) โคมไฟแสงพุ่งไกล  
      (ก) ทิศทางลําแสงของโคมไฟต้องไม่สูงเกินกว่าแนวระนาบ
และไม่เบี่ยงเบนไปทางด้านขวา  
      (ข) ความเข้มส่องสว่างของโคมไฟแต่ละดวงต้องไม่น้อยกว่า 
๑๒,๐๐๐ แคนเดลลา (cd) และทุกดวงรวมกันต้องไม่เกินกว่า 
๔๓๐,๐๐๐ แคนเดลลา (cd) 

 



๗ 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัย หมายเหตุ 
 - รถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ 
เป็นต้นไป โคมไฟแสงพุ่งไกลหรือโคมไฟแสงพุ่งต่ําต้องทํางาน
พร้อมระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ 
 - กรณี โคม ไฟใ ช้หลอดไฟแบบปล่อยประจุ ใน ก๊ าซ เป็ น
แหล่งกําเนิดแสง (Gas-discharge light source) ให้ติดตั้ง
หลอดไฟแบบนี้ได้ไม่เกิน ๑ ดวง 

๓๑ . โคมไฟเลี้ยว โคมไฟแสดง
ตําแหน่งด้านท้าย โคมไฟหยุด   
โคมไฟส่องแผ่นป้ายทะเบียน   
ด้านท้าย และโคมไฟอื่นๆ  
 

- ตรวจสภาพโคมไฟ จํานวนสีของแสง 
ความส่องสว่าง และการติดตั้ง  
- ตรวจการทํางานโดยการเปิดสวิตช์
ควบคุม 

- ต้องมีสภาพดี ไม่แตกร้าว หรือชํารุด  
- จํานวน ตําแหน่งการติดตั้ง สีของแสง และทิศทางการส่องสว่าง  
ถูกต้องตามที่ทางราชการกําหนด  
- สวิตช์ ระบบควบคุมการทํางาน และโคมไฟต้องทํางานได้
ตามปกติ  
- รถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๘ 
เป็นต้นไป โคมไฟแสดงตําแหน่งด้านท้ายต้องทํางานพร้อมโคมไฟ
แสงพุ่งไกลหรือโคมไฟแสงพุ่งต่ํา เมื่อระบบสตาร์ทเครื่องยนต์
ทํางาน 

- รถพ่วงข้างของรถจักรยานยนต์
ตรวจเฉพาะโคมไฟแสดงต่ําแหน่ง
ด้านหน้า 

๓๒. อุปกรณ์สะท้อนแสง - ตรวจสภาพอุปกรณ์ จํานวน ลักษณะ 
ขนาด สี และการติดตั้ง 

- ต้องมีสภาพดี ไม่แตกร้าว หรือชํารุด  
- จํานวน ลักษณะ ขนาด สี และตําแหน่งการติดตั้งของอุปกรณ์
สะท้อนแสงถูกต้องตามที่ทางราชการกําหนด 

 

๓๓.  ขาตั้ง - ตรวจสภาพขาตั้ง - ต้องมีสภาพดี ไม่ชํารุด  
- ต้องยึดแน่นกับโครงสร้างและตัวถังรถอย่างมั่นคงแข็งแรง 
สามารถรองรับน้ําหนักของรถและทําให้รถตั้งอยู่กับพื้นราบขณะ
จอดได้อย่างปลอดภัย สามารถพับเก็บไปด้านหลังของรถโดยไม่
เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานตามปกติ 

- เฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ไม่มีพ่วง
ข้าง 

๓๔. ที่พักเท้า - ตรวจสภาพที่ พักเท้าผู้ขับรถ  ที่ นั่ ง  
คนโดยสาร และการติดตั้ง 

- ต้องมีสภาพดี ไม่ชํารุด  
- ต้องยึดแน่นกับโครงสร้างและตัวถังด้านซ้ายและด้านขวาของรถ 
สามารถให้ผู้ขบัรถและคนโดยสารวางเท้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

 



๘ 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัย หมายเหตุ 
๓๕. อุปกรณ์ต่อพ่วง - ตรวจสภาพอุปกรณ์ต่อพ่วง - จุดต่อพ่วงต้องมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถยึดพ่วงข้าง

รถจักรยานยนต์ที่มีน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกได้อย่างมั่นคงและ
ปลอดภัย 

- เฉพาะรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ที่มีพ่วงข้าง 

๓๖. ขนาดของรถ - ตรวจวัดขนาดของรถ - ต้องตรงตามเอกสารหลักฐาน  
 
 

 

หมายเหตุ  

          “เอกสารหลักฐาน” หมายความว่า ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
          “ราชการกําหนด” หมายความว่า กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ขอ้บังคับหรือคําสั่งที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกหรือกระทรวงคมนาคม 

 

 



หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สําหรับรถที่ใช้ในการขนสง่ผู้โดยสาร และรถขนาดเล็ก 
 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 
๑ . มาตรฐานรถและ
ประเภทการขนส่ง 

- ตรวจมาตรฐานรถ  
- ตรวจประเภทการขนส่ง  

- มาตรฐานรถและประเภทการขนส่ง ถูกต้องตาม  
เอกสารหลักฐาน 

 
 

๒. แผ่นป้ายทะเบียนรถ  - ตรวจลักษณะ  ขนาด สีและสภาพของ  
แผ่นป้ายทะเบียนรถ 

- เป็นแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ทางราชการออกให้ และ
ตั ว อั ก ษ ร แ ล ะ ตั ว เ ล ข ต ร ง กั บ ห นั ง สื อ แ ส ด ง  
การจดทะเบียนรถ 
- ต้องมีลักษณะ ขนาดและสีถูกต้อง 
- ไม่ชํารุด ลบเลือน แก้ไข ดัดแปลง หรือมีสิ่งปิดบัง
ทําให้ไม่สามารถมองเห็นตัวอักษรหรือตัวเลขได้อย่าง
ครบถ้วนชัดเจน 

 

๓ . เ ค รื่ อ ง ย น ต์ ห รื อ
มอเตอร์ไฟฟ้า   

- ตรวจชนิดและแบบเครื่องยนต์หรือมอเตอร์
ไฟฟ้า 
- ตรวจตัวอักษร  ตัวเลข สัญลักษณ์และ
เค รื่องหมาย อื่น  รวม ทั้งลักษณะ  ขนาด 
รูปแบบและตําแหน่งของเลขเครื่องยนต์หรือ
เลขมอเตอร์ไฟฟ้า  
 

- ชนิดและแบบของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้า 
ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์และเครื่องหมายอื่น 
รวมทั้งลักษณะ ขนาด รูปแบบและตําแหน่งของ  
เลขเครื่องยนต์หรือเลขมอเตอร์ไฟฟ้า  ถูกต้อง  
ตรงตามที่ผู้ผลิตกําหนด ตามเอกสารหลักฐาน หรือ
ตามที่ทางราชการตอกให้ แล้วแต่กรณี และต้องไม่มี
การขูดลบ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง 

 

๔ . จํ านวนสู บ ความจุ
กระบอกสูบและกําลังของ
เครื่องยนต์หรือกําลังของ
มอเตอร์ไฟฟ้า  

- ตรวจจํานวนสูบ ความจุกระบอกสูบและ
กําลังของเครื่องยนต์ ในกรณีที่ใช้มอเตอร์  
ไฟฟ้าให้ตรวจกําลังของมอเตอร์ไฟฟ้า  

- จํานวนสูบ ความจุกระบอกสูบและกําลังของ
เครื่องยนต์หรือกําลังของมอเตอร์ไฟฟ้า แล้วแต่กรณี
ถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน 

 

๕. ชนิดเชื้อเพลิง - ตรวจชนิดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์  - ชนิดของเชื้อเพลิงถูกต้องตามเอกสารหลกัฐาน  
๖. ระบบเชื้อเพลิงหรือ
ระบบพลังงานอื่น 
 

- ตรวจสภาพถัง ฝาถัง และทอ่ส่งเชื้อเพลิง  
- กรณีรถใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ให ้
  (๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ
รับรองการติดตั้งและหนังสือรับรองการตรวจ

- ถังเชื้อเพลิง ท่อส่งเชื้อเพลิงต้องยึดติดแน่นกับ
โครงสร้างหรือตัวถังรถ ติดตั้งในตําแหน่งที่ถูกต้อง
ปลอดภัย ไม่รั่วซึม  
- ถังเชื้อเพลิงเหลวต้องมีฝาปิดที่ใช้การได้ดี 

 



 
 

 

๒

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 
และทดสอบ แล้วแต่กรณี  
  (๒) ตรวจถังก๊าซ เครื่องอุปกรณ์และส่วน
ควบตามรายการในหนังสือรับรองของผู้ติดตั้ง
หรือผู้ตรวจและทดสอบ 
  (๓) ตรวจอายุถังก๊าซ 
  (๔) ตรวจเครื่องหมายแสดงการตรวจและ
ทดสอบและเครื่องหมายแสดงการใช้ก๊าซเป็น
เชื้อเพลิง 

- กรณีรถใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง  
  (๑) หนังสือรับรองการติดตั้ง และหนังสือรับรอง
การตรวจและทดสอบ แล้วแต่กรณี ต้องออกโดยผู้ที่
ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก  
  (๒) ถังก๊าซ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ ถูกต้อง
ตามหนังสือรับรองการติดตั้งและหนังสือรับรองการ
ตรวจและทดสอบ  
  (๓) ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวอายุเกิน ๑๐ ปี นับจาก
เดือนและปีที่ผลิตต้องมีหนังสือรับรองการตรวจและ
ทดสอบถังก๊าซตามระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด 
กรณีถังก๊าซธรรมชาติอัดต้องไม่หมดอายุการใช้งาน 
  (๔) เครื่องหมายและการติดเครื่องหมายถูกต้อง
ตามที่ทางราชการกําหนด 

๗. แท่นเครื่องและยาง
แท่นเครื่อง 
 

- ตรวจสภาพแท่นเครื่องและยางแท่นเครื่อง 
 
 

- แท่นเครื่องต้องไม่ชํารุด ผุกร่อน 
- ยางแท่นเครื่องต้องไม่เสื่อมสภาพหรือฉีกขาด 
- แท่นเครื่องและยางแท่นเครื่องต้องยึดติดแน่นกับ
เครื่องยนต์และโครงสร้างตัวรถหรือโครงคัสซี 

 

๘. ฝาครอบเครื่อง 
 

- ตรวจสภาพฝาครอบเครื่องและการยึด  
ฝาครอบเครื่อง 
 

- ฝาครอบเครื่องและยางฝาครอบเครื่องต้องมีสภาพดี 
ไม่ชํารุด 
- ฝาครอบเครื่องต้องยึดอย่างมั่นคงแข็งแรง สามารถ
เก็บเสียงและป้องกันความร้อนได้อย่างเหมาะสม 

 

๙. ระบบสตาร์ท - ตรวจโดยการสตาร์ทเครื่องยนต์จากที่นั่ง  
ผู้ขับรถ 

- ต้องทํางานได้ตามปกติ - เฉพาะรถที่ใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องกําเนิด  
พลังงาน 
 



 
 

 

๓

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 
๑๐. คันเร่ง - ตรวจกลไกหรือระบบควบคุมคันเร่ง - ต้องสามารถเร่งเครื่องกําเนิดพลังงานและกลับคืนสู่

ตําแหน่งปกติได้อย่างสะดวก 
 

๑๑. ระบบไอเสียและเครื่อง
ระงับเสียง 
 

- ตรวจสภาพท่อไอเสียและเครื่องระงับเสียง  
 

- ต้องไม่ชํารุด ผุกร่อน ไม่มกีารรั่วของก๊าซไอเสีย 
- ต้องยึดแน่นกับเครื่องยนต์และตัวถังรถ  
- ท่อไอเสียไม่อยู่ใกล้วัตถุที่ติดไฟได้ง่าย เว้นแต่มี
อุปกรณ์ป้องกัน 
- ตําแหน่งของปลายท่อไอเสียต้องขนานกับผิวทาง
และตรงออกท้ายรถ สําหรับรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผู้โดยสารที่มีทางขึ้นลงท้ายรถ ส่วนปลายท่อไอเสีย
ต้องขนานกับผิวทางและเบนออกตรงมุมท้ายรถ
ด้านขวา 

 

๑๒. ระดับเสียง 
 

- ตรวจระดับเสียงที่ระยะห่างจากปลายท่อ  
ไอเสีย ๐.๕ เมตร หรือ ๗.๕ เมตร โดยใช้
เครื่องวัดระดับเสียง 

- ค่าระดับเสียงต้องไม่เกิน ๑๐๐ เดซิเบล เอ หรือ 
๘๕ เดซิเบล เอ แล้วแต่กรณี 

- วิธีการตรวจวัดค่าระดับเสียงให้เป็นไปตามที่
ทางราชการกําหนด 

๑ ๓ . ก๊ า ซ ค า ร์ บ อ น  
ม อ น อ ก ไ ซ ด์ แ ล ะ  
ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 

- ตรวจ ก๊ าซคา ร์ บอนมอนอก ไซ ด์ และ  
ก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสีย โดยใช้
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในขณะที่เครื่องยนต์อยู่ใน  
รอบเดินเบาและไม่มีภาระ 

- ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน  
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) รถที่ใช้น้ํามันเบนซิน หรือน้ํามันแก๊สโซฮอล์
เป็นเชื้อเพลิง     
      (ก) ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ต้องไม่เกิน  
ร้อยละ ๔.๕ โดยปริมาตร 
      (ข) ค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอนต้องไม่เกิน ๖๐๐ 
ส่วนในล้านส่วน  
  (๒) รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว
เป็นเชื้อเพลิง 

- วิธีการตรวจวัดค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
และก๊าซไฮโดรคาร์บอนให้เป็นไปตามที่ทาง  
ราชการกําหนด 



 
 

 

๔

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 
      (ก) ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ต้องไม่เกิน  
ร้อยละ ๒.๐ โดยปริมาตร 
           (ข) ค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอนต้องไม่เกิน ๖๐๐ 
ส่วนในล้านส่วน  

๑๔. ควันดํา 
 

- ตรวจควันดําจากท่อไอเสีย โดยใช้ เครื่องวัด
ควันดําในขณะที่เครื่องยนต์ไม่มีภาระ 

- ค่าควันดําต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (๑ ) กรณีตรวจวัดด้วยเครื่องวัดควันดําระบบ
กระดาษกรอง (Filter) ค่าควันดําต้องไม่เกินร้อยละ ๕๐  
  (๒) กรณีตรวจวัดด้วยเครื่องวัดควันดําระบบ  
วัดความทึบแสง (Opacity) ค่าควันดําต้องไม่เกิน  
ร้อยละ ๔๕ 

- เฉพาะรถที่ใช้เครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยการ
อัดอากาศ (เครื่องยนต์ดีเซล)     
- วิธีการตรวจวัดค่าควันดําให้เป็นไปตามที่ทาง
ราชการกําหนด 

๑๕. ระบบส่งกําลัง 
 

- ตรวจสภาพอุปกรณ์ระบบส่งกําลัง ได้แก่ 
คลัตช์ เฟืองส่งกําลัง (เกียร์) เพลาส่งกําลัง 
(เพลากลาง) ห่วงหรือโซ่รองรับเพลาส่งกําลัง  
ข้อต่อต่าง ๆ และเฟืองท้าย 
- ตรวจการทํางานของระบบส่งกําลัง 

- อุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบส่งกําลังต้องไม่ชํารุด  
บกพร่อง  
- ระบบส่งกําลังต้องทํางานได้ตามปกติและไม่มี  
น้ํามันรั่วซึม 
- ห่วงหรือโซ่รองรับเพลาส่งกําลัง ต้องเป็นโลหะ  
มีขนาดสามารถรองรับเพลาส่งกําลังได้ติดตั้งใน
ตําแหน่งที่เหมาะสม เพื่อป้องกันกรณีเพลาส่งกําลัง
หลุดหรือขาด 

 

๑๖. ระบบรองรับน้ําหนัก  
 

- ตรวจสภาพระบบรองรับน้ําหนัก สปริง และ
เครื่องผ่อนคลายความสั่นสะเทือน 
- ตรวจขนาดและจํานวนสปริง และจํานวน
เครื่องผ่อนคลายความสั่นสะเทือน 

- สปริงรองรับน้ําหนักต้องไม่เสื่อมสภาพ ชํารุด  
แตกร้าว สามารถรองรับน้ําหนักขณะที่รถมีน้ําหนัก
เต็มอัตราบรรทุกได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
- ต้องมีเครื่องผ่อนคลายความสั่นสะเทือนที่ล้อทุกล้อ 
เพลาละไม่น้อยกว่า ๒ ชุด ซึ่งสามารถผ่อนคลาย
ความสั่นสะเทือนได้ตามสมควร สําหรับรถที่ใช้ใน

 



 
 

 

๕

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 
การขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๓ (จ) มาตรฐาน ๓ (ฉ) 
แ ล ะ ร ถ ข น า ด เ ล็ ก  จ ะ มี เ ค รื่ อ ง ผ่ อ น ค ล า ย  
ความสั่นสะเทือนเฉพาะเพลาล้อหน้าก็ได้  
- เครื่องผ่อนคลายความสั่นสะเทือนต้องไม่รั่วซึมหรือ
บิดเบี้ยวเสียรูป     

๑๗ . ระบบบังคับเลี้ยว 
และพวงมาลัย 
 

- ตรวจสภาพพวงมาลัย แกนพวงมาลัยและ
อุปกรณ์บังคับเลี้ยว 
- ตรวจระยะหลวมคลอนของแกนพวงมาลัย 
โดยใช้มือทั้งสองข้างจับพวงมาลัยแล้วโยกไป
ทางซ้าย-ขวา ขึ้น-ลง และดึงเข้า-ดันออก 
- ตรวจกลไกของระบบบังคับเลี้ยวโดยการ
หมุนพวงมาลัยไปทางซ้าย-ขวา จนสุด 

- พวงมาลัยและแกนพวงมาลัยต้องไม่ชํารุด หลวมคลอน 
- ระยะ Free play ของพวงมาลัยต้องไม่เกิน ๒๒.๕ 
องศา หรือ ๑ ใน ๕ ของเส้นผ่าศูนย์กลางพวงมาลัย 
- กลไกบังคับเลี้ยวต้องสามารถบังคับเลี้ยวได้โดย
อิสระ ไม่สัมผัสหรือเสียดสีกับส่วนอื่นของรถมีรัศมี 
วงเลี้ยวและระยะท้ายปัดของรถตามที่ทางราชการ
กําหนด 
- ต้องไม่มีการรั่วซึมของน้ํามันไฮดรอลิกบริเวณปั๊ม 
ข้อต่อ สายต่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

  

๑๘. ศูนย์ล้อหน้า 
 

- ตรวจศูนย์ล้อหน้าโดยให้รถวิ่งในแนวตรง 
ผ่านเครื่องทดสอบศูนย์ล้อด้วยความเร็ว
ประมาณ ๓-๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

- ต้องมีค่าเบี่ยงเบนไม่เกิน  ๕ เมตรต่อกิโลเมตร  

๑๙. เพลาล้อ กงล้อและ
ยาง 
 

- ตรวจสภาพเพลาล้อ กงล้อและยาง  
- ตรวจจํานวนเพลาล้อ กงล้อและยาง    
- ตรวจขนาดกงล้อและยาง 
 

- เพลาล้อต้องมีสภาพดี ไม่มรีอยแตกร้าว ชํารุด  
- กงล้อต้องมีสภาพดี ไม่มีรอยแตกร้าว บิดเบี้ยว 
หรือคดงอ สามารถรองรับรถขณะที่มีน้ําหนักเต็ม
อัตราบรรทุกได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย น็อตล้อ
ต้องไม่หลุดหรือหลวม 
- จํานวนเพลาล้อ กงล้อและยาง รวมทั้งขนาดล้อ
และยางถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน  

 



 
 

 

๖

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 
- ยางเป็นชนิดกลวง สูบลม ต้องไม่มีรอยฉีกขาดยาว
เกินกว่า ๒๐ มิลลิเมตร และลกึถึงชั้นผ้าใบ ไม่มีรอย
บวมนูน ดอกยางมีความลึกไม่น้อยกว่า ๑.๖ มิลลิเมตร  
- ขอบยางด้านนอกสุดต้องไม่ยื่นเกินตัวถังรถ เว้นแต่
ได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย และความเสียหาย
อันเกิดจากการหมุนของล้อรถ 

๒๐. ระบบห้ามล้อ 
 
 

- ตรวจสภาพอุปกรณ์ กลไกต่าง ๆ ของระบบ
ห้ามล้อหลัก (ห้ามล้อเท้า) และห้ามล้อขณะ
จอด (ห้ามล้อมือ)  
- ทดสอบประสิทธิภาพห้ามล้อหลักและ  
ห้ามล้อขณะจอดด้วยเครื่องทดสอบห้ามล้อ
แบบลูกกลิ้ง ในขณะรถเปล่า 
     

- อุปกรณ์และกลไกของห้ามล้อต้องไม่ชํารุด แตกร้าว 
ไม่มีการรั่วซึมของลม น้ํามันเบรก หรือไม่มีสิ่งกีดขวาง
ทําให้กลไกของระบบห้ามล้อเคลื่อนที่ไม่สะดวก 
- ห้ามล้อหลักและห้ามล้อขณะจอดต้องมีการ
ตอบสนองการทํางานทันทีเมื่อเหยียบคันบังคับห้าม
ล้อหลัก หรือเมื่อดึงหรือปลดห้ามล้อขณะจอด 
แล้วแต่กรณี 
- ประสิทธิภาพระบบห้ามล้อต้องเป็นไปตามเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) แรงห้ามล้อขณะจอดทุกล้อรวมกันต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๒๐ ของน้ําหนักรถ 
  (๒) แรงห้ามล้อหลักทุกล้อรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของน้ําหนักรถ 
      กรณีรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง แรงห้ามล้อทั้งหมด
จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของน้ําหนักลงเพลา 
  (๓ ) ผลต่างของแรงห้ามล้อหลักด้านขวาและ  
ด้านซ้ายต้องไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของแรงห้ามล้อสูงสุด
ในเพลานั้น        

- วิธีการทดสอบห้ามล้อให้เป็นไปตามที่ทาง   
ราชการกําหนด 



 
 

 

๗

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 
๒๑. ห้ามล้อฉกุเฉิน 
 

- ตรวจห้ามล้อฉุกเฉิน โดยปลดสายลมเบรก 
สายไฟ และสายต่อต่าง ๆ ที่ต่อระหว่างรถ  
ลากจูงกับรถพ่วงออกแล้วให้รถลากจูงลาก   
รถพ่วงให้เคลื่อนที่ เพื่อทดสอบการทํางาน
ของห้ามล้อฉุกเฉิน 

- กลไกห้ามล้อต้องทํางานทันทีเมื่อปลดสายลมเบรก
ออก และเมื่อใช้รถลากจูงลากรถพ่วง รถพ่วงต้องไม่
เคลื่อนที่ และสามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัยเมื่อ
รถพ่วงหลุดจากรถลากจูง 
 

- เฉพาะรถโดยสารมาตรฐาน ๕ 

๒๒. เครื่องวัดความดัน
ลมหรือสัญญาณเตือน
ของระบบห้ามล้อ 

- ตรวจการทํางานของเครื่องวัดความดันลม 
หรือสัญญาณเตือนของระบบห้ามล้อ 

- ต้องทํางานได้ตามปกติ ไม่ชํารุดบกพร่อง - เฉพาะรถที่มีระบบห้ามล้อแบบทํางานด้วย
ความดันลม หรือแบบทํางานด้วยน้ํามันแต่มีลม
ช่วย 

๒๓. มาตรวัดความเร็ว 
 
 

- ตรวจสภาพมาตรวัดความเร็วรถ 
- ตรวจไฟแสงสว่างสําหรับอ่านค่าความเร็วรถ
ในเวลากลางคืนโดยเปิดสวิตช์ควบคุม 
 

- ต้องไม่ชํารุด และทํางานได้ตามปกติ 
- ติดตั้งในตําแหน่งที่ผู้ขับรถสามารถอ่านค่าความเร็ว
รถได้อย่างชัดเจนและถูกต้องในเวลากลางวันและ
กลางคืน 

 

๒๔. เครื่องบันทึกข้อมูล
การเดินทางของรถ  

- ตรวจสภาพเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง  
ของรถ 
- ตรวจการทํางานของเครื่องบันทึกข้อมูลการ
เดินทางของรถ 

- ต้องไม่ชํารุดและทํางานได้ตามปกติ - ประเภทและมาตรฐานรถที่ต้องมี ให้เป็นไป
ตามที่ทางราชการกําหนด 

๒๕ .  ช นิ ด แ ล ะ แ บ บ
โครงคัสซี เลขตัวถังหรือ
เ ล ข โ ค ร ง คั ส ซี  แ ล ะ
ตําแหน่งของเลขตัวถัง
หรือเลขโครงคัสซี 
 

- ตรวจชนิด แบบ ลักษณะและขนาดของ
โครงคัสซ ี
- ตรวจตัวอักษร  ตัวเลข สัญลักษณ์และ  
เค รื่องหมาย อื่น  รวม ทั้งลักษณะ  ขนาด  
รูปแบบ และตําแหน่งของเลขตัวถังหรือ  
เลขโครงคัสซี  
    

- ชนิด แบบ ลักษณะ และขนาดของโครงคัสซ ี 
ถูกต้องตรงตามที่ผู้ผลิตกําหนดหรือตามที่ได้รับ  
ความเห็นชอบ 
- ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์และเครื่องหมายอื่น 
รวมทั้งลักษณะ ขนาด รูปแบบ และตําแหน่งของ  
เลขตัวถังหรือเลขโครงคัสซีถูกต้องตามที่ผู้ผลิต
กําหนด หรือตรงตามเอกสารหลักฐาน แล้วแต่กรณี 
และต้องไม่มีการขูดลบ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง 

 



 
 

 

๘

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 
๒๖. โครงคัสซ ี
 

- ตรวจสภาพโครงคัสซีหรือโครงสร้างตัวรถ 
     

- ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยแตกร้าว ผุกร่อน 
หรือบิดเบี้ยวเสียรูปทรงมาก จนมีผลกระทบต่อความ
มั่นคงแข็งแรงของรถ 

 

๒๗. ตัวถัง 
 

- ตรวจสภาพตัวถัง แบบตัวถัง และการติดตั้ง  
 
 

- ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง  
- สามารถรองรับการทํางานของรถขณะที่มีน้ําหนัก
เต็มอัตราบรรทุกได้ในทุกสภาพการใช้งาน  
- ไม่ชํารุด ผุกร่อน เสียหาย บิดเบี้ยวเสียรูปทรง จนมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของรถ 
- มีความสะอาดเรียบร้อย และไม่มีส่วนแหลมคม
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวถังที่อาจก่อให้เกิดอันตราย  
- ตัวถังด้านข้างจะยื่นเกินขอบยางด้านนอกสุดของ
เพลาล้อท้าย หรือกลุ่มเพลาล้อท้ายได้ไม่เกินด้านละ 
๑๕ เซนติเมตร 

 

๒๘. กระจกกันลมหน้า
กระจกกันลมหลังและ
ส่วนประกอบของตัวถังที่
เป็นกระจก 
 

- ตรวจสภาพกระจก 
- ตรวจประเภท ขนาด และมาตรฐานกระจก 
 
 

- ต้องไม่ชํารุดหรือแตกร้าว จนมีผลต่อทัศนวิสัยของ
ผู้ขับรถ  
- ต้องเป็นกระจกนิรภัยตามที่ทางราชการกําหนด  
โดยส่วนที่ กําหนดให้เป็นทางออกฉุกเฉิน ต้องมี  
ข้อความว่า “ทางออกฉุกเฉิน” และต้องติดตั้งค้อน
ทุบกระจกตามจํานวนที่ทางราชการกําหนด 
- กระจกกันลมหน้าต้องมีขนาดที่ผู้ขับรถสามารถ  
มองเห็นสภาพการจราจรได้ดี และห้ามนําวัสดุอื่นใด
มาติดหรือบังส่วนหนึ่งส่วนใดของกระจก เว้นแต่เป็น
การติดเครื่องหมายหรือเอกสารตามที่กฎหมาย
กําหนดหรือเป็นการติดวัสดุเพื่อบังหรือกรองแสงแดด

- ประเภทรถที่ ใ ช้ ในการขนส่ งผู้ โ ดยสาร
มาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ มาตรฐาน ๔ (ก) (ข) 
(ค) (ง) มาตรฐาน ๕ (ก) และมาตรฐาน ๖ (ก)  



 
 

 

๙

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 
ที่ด้านบนของกระจกตามขนาดที่ทางราชการกําหนด 
- กระจกกันลมหลังของรถโดยสารมาตรฐาน ๒ (จ) 
ที่มีจํานวนที่นั่งไม่เกิน ๑๒ ที่นั่ง และมาตรฐาน ๓ (ฉ) 
ห้ามนําวัสดุอื่นใดมาติดหรือบังส่วนหนึ่งส่วนใดของ
กระจก เว้นแต่เป็นการติดฟิล์มกรองแสง ซึ่งเมื่อวัด
การผ่านของแสงแล้ว แสงต้องผ่านทั้งกระจกและ
ฟิล์มกรองแสงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐   

๒๙. เครื่องปัดน้ําฝน 
 

- ตรวจสภาพเครื่องปัดน้ําฝนและใบปัดน้ําฝน  
- ตรวจการทํางานโดยการเปิดสวิตช์ควบคุม 

- ต้องใช้การได้ดี ไม่ชํารุด 
- สวิตช์และระบบควบคุมการทํางานต้องทํางานได้
ตามปกติ สามารถปัดและทําความสะอาดกระจก  
กันลมหน้าได้พื้นที่กว้างพอที่ผู้ขับรถมองเห็นสภาพ
การจราจรด้านหน้ารถได้อย่างชัดเจน 

 

๓๐. ประตูทางขึ้นลงและ
ประตูฉุกเฉิน 

- ตรวจสภาพประตูทางขึ้นลงและประตู  
ฉุกเฉิน  
- ตรวจจํานวน ขนาดและตําแหน่งการติดตั้ง  
- ตรวจระบบการทํางานโดยทดลองเปิดปิด
ประตู 
 

- ต้องมีสภาพดี มีความมั่นคงแข็งแรง บานประตูต้อง
สามารถเปิดปิดได้สะดวก กรณีเป็นบานประตูทางขึ้น
ลงที่ใช้กลไกควบคุมการเปิดปิดโดยอัตโนมัติ ต้องมี
ระบบการทํางานที่มีความปลอดภัยสําหรับผู้โดยสาร
ตามที่ทางราชการกําหนด 
- จํานวน ขนาด และตําแหน่งการติดตั้งต้องเป็นไป
ตามที่ทางราชการกําหนด  
- ประตูฉุกเฉินต้องสามารถเปิดออกได้สะดวกทั้งจาก
ภายในและภายนอกโดยไม่ ต้องใ ช้ กุญแจหรือ
เครื่องมืออื่นใด ผู้โดยสารสามารถออกได้โดยสะดวก 
และต้องไม่มีสิ่งติดตั้งถาวรกีดขวางทางออก โดยต้อง
มีเครื่องหมายข้อความว่า “ประตูฉุกเฉิน” พร้อม  

- ประเภทและมาตรฐานของรถที่กําหนดให้มี
ประตูทางขึ้นลงและประตูฉุกเฉินให้เป็นไป
ตามที่ทางราชการกําหนด 
- เฉพาะรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 
๑ (ก ) มาตรฐาน ๑ (ข )  มาตรฐาน ๒ (ก ) 
มาตรฐาน ๒ (ข) มาตรฐาน ๒ (ค) มาตรฐาน ๒ 
(ง) มาตรฐาน ๓ (ก) มาตรฐาน ๓ (ข) มาตรฐาน
๔ (ก )  มาตรฐาน ๔ (ข ) มาตรฐาน ๔ (ค ) 
มาตรฐาน ๔ (ง) มาตรฐาน ๔ (จ) มาตรฐาน  
๔ (ฉ ) มาตรฐาน ๕ (ก )  มาตรฐาน ๕ (ข ) 
มาตรฐาน ๖ (ก) และมาตรฐาน ๖ (ข) 



 
 

 

๑๐ 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 
คําอ ธิบายหรือสัญลักษณ์แสดงวิ ธี เ ปิดปิดเ ป็น
ภาษาไทยทั้งด้านในและด้านนอกตัวรถ ณ ตําแหน่ง
ที่เห็นชัดเจน 

๓๑. ราวยึดเหนี่ยว      
 
 

- ตรวจสภาพราวยึดเหนี่ยว 
- ตรวจจํานวนและการติดตั้ง 
     

- ต้องมีสภาพดีมีความมั่นคงแข็งแรงไม่ชํารุด 
- ต้องมีจํานวนและตําแหน่งที่ติดตั้งตามความเหมาะสม 
หรือตามที่ทางราชการกําหนด 
- ยึดติดอย่างมั่นคงแข็งแรงกับตัวถังรถ 

 
 

๓ ๒ . ห น้ า ต่ า ง แ ล ะ  
บานหน้าต่าง 

- ตรวจสภาพหน้าต่างและบานหน้าต่าง 
- ตรวจขนาด จํานวนและการติดตั้ง 
- ตรวจการทํางานโดยทดลองเปิดปิดหน้าต่าง 
 
 

- ต้องมีสภาพดี ไม่ชํารุด  
- หน้าต่างและบานหน้าต่างต้องมีขนาดและจํานวน
ตามสมควร 
- บานหน้าต่างที่เป็นกระจกต้องเป็นกระจกนิรภัย
ตามที่ทางราชการกําหนด 
- บานหน้าต่างชนิดเปิดปิดได้ ทําด้วยวัสดุที่มั่นคง
แข็งแรง มีกลอนหรือสลักสําหรับยึดและสามารถ  
เปิดปิดได้โดยสะดวก 
- บานหน้าต่างของรถโดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ 
มาตรฐาน ๔ (ก) (ข) (ค) และ (ง) มาตรฐาน ๖ (ก) 
และมาตรฐาน ๗ จะเป็นชนิดที่เปิดปิดไม่ได้ก็ได้ ถ้า
เป็นชนิดเปิดปิดไม่ได้ตัวถังจะต้องมีระบบการถ่ายเท
อากาศได้ดีในกรณีที่เครื่องปรับอากาศขัดข้อง 
- บานหน้าต่างของรถโดยสารมาตรฐาน ๓ (จ) และ 
(ฉ) และรถขนาดเล็ก จะใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นที่มี  
คุณภาพทัดเทียมกันแทนบานหน้าต่างก็ได้ แต่ต้องมี
ที่สําหรับยึดติดกับตัวถัง 

     
     
     



 
 

 

๑๑ 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 
- กรณีบานหน้าต่างทําด้วยวัสดุโปร่งแสง ต้องมีวัสดุ
สําหรับบังหรือกรองแสงแดดขนาดเต็มพื้นที่ของวัสดุ
โปร่งแสง และต้องมีสภาพดี ไม่ชํารุด 
- บานหน้าต่างของรถโดยสารมาตรฐาน ๒ (จ) ที่มี
จํานวนที่นั่งไม่เกิน ๑๒ ที่นั่ง และมาตรฐาน ๓ (ฉ) 
ถ้าทําด้วยวัสดุโปร่งแสง ห้ามมิให้นําวัสดุอื่นใดมาติด
หรือบังส่วนหนึ่งส่วนใดของวัสดุโปร่งแสง เว้นแต่เป็น
การติดฟิล์มกรองแสง ซึ่งเมื่อวัดการผ่านของแสงแล้ว 
แสงต้องผ่านทั้งวัสดุโปร่งแสงและฟิล์มกรองแสงได้  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐     

๓๓. หลังคา 
 

- ตรวจสภาพหลังคาและโครงสร้าง 
 

- ต้องไม่มีรอยรั่ว หรือชํารุด ผุกร่อนจนมีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงแข็งแรงของรถ และความปลอดภัยใน
การใช้งาน 
- หลังคาของรถโดยสารมาตรฐาน ๓ (จ) และ (ฉ) ใน
ประเภทการขนส่งส่วนบุคคล จะทําด้วยผ้าใบหรือ
วัสดุอื่นที่มีคุณภาพทัดเทียมกันก็ได้ 

     

๓๔. พื้นรถ - ตรวจสภาพพื้นรถ 
 

- ต้องไม่ชํารุด ผุกร่อนจนมีผลกระทบต่อความมั่นคง
แข็งแรงของรถ และความปลอดภัยในการใช้งาน 
- ไม่มีส่วนแหลมคมอันอาจเป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร  
- รถโดยสารมาตรฐาน ๔ พื้นชั้นบนต้องมียาง หรือ
วัสดุอื่นที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน ปูเต็มความกว้างและ
ความยาวของพื้นรถ และใต้พื้นชั้นบนต้องมีฝ้ากรุ
โดยทั่วไป 

     

๓๕. แผ่นบังโคลน - ตรวจสภาพแผ่นบังโคลน - ต้องมีที่ล้อทุกล้อ ทําด้วยโลหะ ยาง หรือวัสดุอื่นใด      



 
 

 

๑๒ 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 
 - ตรวจขนาดและตําแหน่งการติดตั้ง  มีสภาพดี ไม่ชํารุดฉีกขาด  

- มีขนาดอย่างน้อยเต็มความกว้างของหน้ายาง  
ส่วนล่างสุดของแผ่นบังโคลนต้องสูงจากพื้นราบ  
ไม่เกิน ๒๕ เซนติเมตร 
- พื้นรถที่เป็นโลหะสามารถใช้แทนแผ่นบังโคลนได้ 
แต่ด้านหลังล้อทุกล้อต้องมีแผ่นยางแขวนไว้เต็ม
ความกว้างของหน้ายาง ระยะห่างพอสมควร 

๓๖. กันชน 
 

- ตรวจสภาพกันชนและการติดตั้ง - ต้องไม่ผุกร่อนหรือฉีกขาดมาก และไม่มีส่วนที่มี
ลักษณะแหลมคมหรือส่วนต่อเติมซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อรถและผู้ใช้ถนนร่วม 
- กันชนหน้าและกันชนท้ายต้องติดตั้งอย่างมั่นคง
แข็งแรงที่ตําแหน่งเสมอกับหน้ารถและท้ายรถหรือ
ยื่นจากหน้ารถและท้ายรถระยะห่างพอสมควร    

- รถโดยสารมาตรฐาน ๕ จะมี กันชนหน้า  
หรือไม่ก็ได้ 
   

๓๗ .ห้ อ งผู้ ขั บ ร ถและ  
ที่นั่งผู้ขับรถ 
 

- ตรวจสภาพห้องผู้ขับรถหรือราวกั้น ที่นั่ง  
ผู้ขับรถ และการติดตั้ง 
- กรณีห้องผู้ขับรถ (หัวเก๋ง) เป็นแบบยกขึ้นลงได้ 
ให้ตรวจโดยการยกห้องผู้ขับรถขึ้นลงเพื่อตรวจ
สภาพกลไกสําหรับล็อก 
 

- ห้องผู้ขับรถหรือราวกั้นมีสภาพดี ไม่ชํารุด มีความ
มั่นคงแข็งแรง กรณีห้องผู้ขับรถ (หัวเก๋ง) เป็นแบบ
ยกขึ้นลงได้ กลไกการล็อกและปลดล็อกต้องมีสภาพดี 
ไม่ชํารุด 
- ที่นั่งผู้ขับรถต้องมีสภาพดี ไม่ชํารุด ซึ่งแยกต่างหาก
จากที่นั่งผู้โดยสาร สามารถปรับเลื่อนได้ตามความ
เหมาะสม ตรึงแน่นกับพื้นรถอย่างมั่นคงแข็งแรง  
อยู่ในตําแหน่งที่สามารถบังคับรถได้ดี และสามารถ
มองเห็นสภาพการจราจรด้านหน้า ด้านข้าง และ  
ด้านหลังได้อย่างชัดเจนเมื่อใช้กระจกเงาหรืออุปกรณ์
สําหรับมองสภาพการจราจร 

 



 
 

 

๑๓ 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 
๓๘. ที่นั่งผู้โดยสารและ
ผังที่นั่ง 
 

- ตรวจสภาพที่นั่งผู้โดยสาร การยึดและการ
ติดตั้ง 
- ตรวจแบบและการจัดวางที่นั่งผู้โดยสาร 
 

- ที่ นั่ งผู้ โดยสาร และวัสดุหุ้มที่ นั่ ง ต้องไม่ ชํารุด  
เสียหายหรือฉีกขาด ที่นั่งต้องตรึงแน่นกับพื้นรถหรือ
ตัวถังรถอย่างมั่นคงแข็งแรง 
- แบบและการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารต้องเป็นไปตามที่
ทางราชการกําหนด 

 

๓๙ . เข็มขัดนิรภัยและ
จุดยึดเข็มขัดนิรภัย 
 

- ตรวจสภาพเข็มขัดนิรภัยและจุดยึดเข็มขัด
นิรภัย และตรวจการล็อกและปลดล็อกของ
เข็มขัดนิรภัยโดยการกระตุกหรือกระชาก 
- ตรวจแบบและการติดตั้งของเข็มขัดนิรภัย     

- ต้องมีสภาพดี ไม่ชํารุด หรือเสื่อมสภาพ มีการ
ทํางานเป็นปกติ 
- แบบ ตําแหน่งการติดตั้ง และประเภทรถที่ต้องติดตั้ง
เข็มขัดนิรภัยต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกําหนด 

 

๔๐ . กระจก เ ง าห รื อ
อุ ป ก ร ณ์ สํ า ห รั บ ม อ ง
สภาพการจราจร 
 

- ตรวจสภาพกระจกเงาหรืออุปกรณ์สําหรับ
มองสภาพการจราจร และการติดตั้ง 
  

- ต้องมีสภาพดี ไม่แตกร้าวหรือชํารุด 
- ต้องติดตั้งในตําแหน่งที่ผู้ขับรถสามารถมองเห็น
สภาพการจราจรด้านข้าง ด้านหลัง และภายในรถได้
อย่างชัดเจน 

- รถโดยสารมาตรฐาน ๕ ใหย้กเว้นการตรวจ 

๔๑. สีรถและเครื่องหมาย 
 

- ตรวจสภาพสภีายนอกและภายในตัวถังรถ  
- ตรวจตัวอักษร ภาพหรือเครื่องหมาย 
 

- ต้องมีสภาพเรียบร้อย และถูกต้องตามเอกสาร  
หลักฐาน หรือตามที่ทางราชการกําหนด  
- ตัวอักษร  ภาพ  หรือเครื่องหมายต้องชัดเจน  
ไม่ลบเลือน และเป็นไปตามที่ทางราชการกําหนด  

 
     

๔๒. ระบบไฟฟ้า        
 

- ตรวจสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ  
- ตรวจการติดตั้งแบตเตอรี่และฉนวนป้องกัน
การลัดวงจร  

- ต้องมีสภาพดี ไม่ชํารุด สามารถส่งกระแสไฟฟ้าไป
ยังเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า
ได้อย่างปลอดภัย สายไฟต้องมีฉนวนหุ้ม การเดิน
สายไฟต้องเรียบร้อย ไม่เป็นเหตุให้เกิดการลัดวงจร
ได้ง่าย 
- แบตเตอรี่ต้องยึดแน่นกับตัวรถ และมีฉนวนกั้นตาม
ความเหมาะสม 

 



 
 

 

๑๔ 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 
๔๓. แตรสัญญาณ  
 

- ตรวจการทํางานโดยการกดแตรสัญญาณ   
- ตรวจความดังของเสียงแตรโดยใช้เครื่องวัด
ระดับเสียงที่ระยะห่างจากด้านหน้าของรถ  
๒ เมตร 

- ต้องเป็นชนิดไฟฟ้าเสียงเดียวและทํางานได้ตามปกติ 
- ความดังของเสียงแตรต้องไม่น้อยกว่า ๙๐ เดซิเบล เอ และ
ไม่เกิน ๑๑๕ เดซิเบล เอ 

 

๔๔. โคมไฟแสงพุ่งไกล
และโคมไฟแสงพุ่งต่ํา 
 

- ตรวจสภาพโคมไฟ จํานวน สีของแสงและ
การติดตั้ง 
- ตรวจการทํางานโดยการเปิดสวิตช์ควบคุม 
- ตรวจความเข้มส่องสว่าง และการเบี่ยงเบน
ของลําแสงโดยใช้เครื่องทดสอบโคมไฟ 

- ต้องมีสภาพดี ไม่แตกร้าวหรือชํารุด  
- จํานวน ตําแหน่งการติดตั้ง สีของแสงถูกต้องตามที่
ทางราชการกําหนด 
- สวิตช์ ระบบควบคุมการทํางาน และโคมไฟต้อง
ทํางานได้ตามปกติ 
- ทิศทางการเบี่ยงเบนของลําแสงและค่าความเข้ม
ส่องสว่าง ต้องเป็นตามเกณฑ์ ดังนี้ 
  (๑) โคมไฟแสงพุ่งต่ํา 
      (ก) ทิศทางลําแสงของโคมไฟต้องมีมุมกดจาก
แนวระนาบมากกว่าร้อยละ ๐.๕ (๐.๒๙ องศา) แต่ 
ไม่เกินร้อยละ ๔ (๒.๒๙ องศา) และไม่เบี่ยงเบนไป
ทางด้านขวา 
      (ข) ความเข้มส่องสว่างของโคมไฟแต่ละดวงต้อง
ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ แคนเดลลา (cd)  
  (๒) โคมไฟแสงพุ่งไกล 
      (ก) ทิศทางลําแสงของโคมไฟต้องไม่สูงเกินกว่า
แนวระนาบและไม่เบี่ยงเบนไปทางด้านขวา 
      (ข) ความเข้มส่องสว่างของโคมไฟแต่ละดวง
ต้องไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ แคนเดลลา (cd) และ  
ทุ ก ด ว ง ร วม กั น ต้ อ ง ไ ม่ เ กิ น ก ว่ า  ๔๓๐ ,๐๐๐  

- การตรวจความเข้มส่องสว่างของโคมไฟให้ 
ดําเนินการเมื่อทางราชการกําหนดให้เครื่อง
ทดสอบโคมไฟต้องมีคุณลักษณะในการตรวจ 
ความเข้มส่องสว่างของแสง 



 
 

 

๑๕ 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 
แคนเดลลา (cd) 
- กรณีโคมไฟใช้หลอดไฟแบบปล่อยประจุในก๊าซเป็น
แหล่งกําเนิดแสง (Gas-discharge light source) ให้
ติดตั้งหลอดไฟแบบนี้ได้ไม่เกินข้างละ ๑ ดวง 

๔๕. โคมไฟแสดงส่วนสูง 
ส่วนกว้างและประเภท
ของรถ 

- ตรวจสภาพโคมไฟ จํานวน สีของแสงและ
การติดตั้ง 
- ตรวจการทํางานโดยการเปิดสวิตช์ควบคุม 
 

- ต้องไม่แตก ชํารุด  
- จํานวน ตําแหน่งการติดตั้ง สีของแสงถูกต้องตามที่
ทางราชการกําหนด 
- สวิตช์ ระบบควบคุมการทํางาน และโคมไฟต้อง
ทํางานได้ตามปกติ 

 

๔๖. โคมไฟเลีย้ว 
 

- ตรวจสภาพโคมไฟ จํานวน สีของแสงและ
การติดตั้ง 
- ตรวจการทํางานโดยการเปิดสวิตช์ควบคุม 
 

- ต้องไม่แตก ชํารุด  
- จํานวน ตําแหน่งการติดตั้ง สีของแสงถูกต้องตามที่
ทางราชการกําหนด 
- สวิตช์ ระบบควบคุมการทํางาน และโคมไฟต้อง
ทํางานได้ตามปกติ 

 

๔๗. โคมไฟท้าย โคมไฟ
หยุด โคมไฟถอยหลัง โคม
ไฟส่องป้ายทะเบียน โคมไฟ
ส่องป้ายแสดงเส้นทาง 
โคมไฟภายในรถ และโคม
ไฟข้างรถ 

- ตรวจสภาพโคมไฟ จํานวน สีของแสงและ
การติดตั้ง 
- ตรวจการทํางานโดยการเปิดสวิตช์ควบคุม 
 

- ต้องไม่แตก ชํารุด  
- จํานวน ตําแหน่งการติดตั้ง สีของแสงถูกต้องตามที่
ทางราชการกําหนด 
- สวิตช์ ระบบควบคุมการทํางาน และโคมไฟต้อง
ทํางานได้ตามปกติ 

- โคม ไฟข้ า ง รถตรวจ เฉพาะรถ โดยสาร  
มาตรฐาน ๕ 
    

๔๘. โคมไฟอื่น ๆ 
 

- ตรวจสภาพโคมไฟ จํานวน สีของแสงและ
การติดตั้ง 
- ตรวจการทํางานโดยการเปิดสวิตช์ควบคุม 
 

- ต้องไม่แตก ชํารุด  
- จํานวน ตําแหน่งการติดตั้ง สีของแสงถูกต้องตามที่
ทางราชการกําหนด 
- สวิตช์ ระบบควบคุมการทํางาน และโคมไฟต้อง

 



 
 

 

๑๖ 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 
ทํางานได้ตามปกติ 
- โคมไฟตัดหมอก (ถ้ามี) ต้องมีศูนย์รวมแสงอยู่ต่ํา
กว่าแนวระนาบไม่น้อยกว่า ๒ องศาและไม่เบี่ยงเบน
ไปทางด้านขวา 

๔๙ . แผ่นสะท้อนแสง 
(วัสดุสะท้อนแสง) 
 
 

- ตรวจสภาพแผ่นสะท้อนแสง 
- ตรวจจํานวน ลักษณะ ขนาด สี และการ   
ติดตั้ง  
 

- ต้องไม่แตก ชํารุด 
- จํานวน ลักษณะ ขนาด สีและตําแหน่งการติดตั้ง
ของแผ่นสะท้อนแสงต้องเป็นไปตามที่ทางราชการ
กําหนด 

 

๕๐. กริ่งสญัญาณหยุดรถ - ตรวจสภาพ และการทํางานโดยการกดกริ่ง
สัญญาณหยุดรถ 

- ต้องมีสภาพดี กริ่งสัญญาณหยุดรถต้องมีเสียงดัง  
พอสมควร 

 

๕๑. อุปกรณ์ต่อพ่วง 
 
 

- ตรวจสภาพอุปกรณ์ต่อพ่วง และการติดตั้ง   
   

- ต้องมีสภาพดี มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอย
แตกร้าว ชํารุด ผุกร่อน และต้องมีคุณลักษณะ ระบบ
การทํางานและสมรรถนะตามที่ทางราชการกําหนด 
- อุปกรณ์ต่อพ่วงของรถโดยสารมาตรฐาน ๖ ต้อง
สามารถให้รถตอนท้ายเคลื่อนตัวขึ้นลงและเลี้ยวตาม
รถตอนหน้าได้อย่างปลอดภัย และมีเครื่องบังคับให้
รถถอยหลังได้เสมือนเป็นรถตอนเดียวกันด้วย 

- เฉพาะรถโดยสารมาตรฐาน ๕ และ ๖ 

๕๒. ที่เตรียมอาหารและ 
เครื่องดื่ม  
 

- ตรวจสภาพและขนาดที่เตรียมอาหารและ
เครื่องดื่ม 
     

- ต้องมีสภาพดี ไม่ชํารุด และมีขนาดพอสมควร - เฉพาะรถโดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๔ 
(ก) (ข) และมาตรฐานอื่นที่มีที่เตรียมอาหาร
และเครื่องดื่ม 

๕๓. ห้องสุขภัณฑ์ 
 
 

- ตรวจสภาพและขนาดห้องสุขภัณฑ์ 
 

- ต้องมีสภาพดี ไม่ชํารุด และมีขนาดตามที่ทาง  
ราชการกําหนด มีที่เก็บอุจจาระ ปัสสาวะอย่างดี  
ไม่ชํารุด รั่วซึมและป้องกันกลิ่นเหม็นได้ และมีอ่าง
สําหรับล้างมือที่มีสภาพดี  

- เฉพาะรถโดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๔ 
(ก) (ข) และมาตรฐานอื่นที่มีห้องสุขภัณฑ์ 



 
 

 

๑๗ 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 
๕๔. ที่เก็บสมัภาระ 
 

- ตรวจสภาพและตําแหน่งที่เก็บสัมภาระ 
     

- ต้องมีสภาพดี ไม่ ชํารุด มั่นคงแข็งแรง และมี
ตําแหน่งถูกต้องตามที่ทางราชการกําหนด 
- กรณีมีที่เก็บสัมภาระหรือมีพื้นที่ว่างด้านล่างใต้พื้น
ห้องผู้โดยสาร ห้ามมีทางเดินต่อเนื่องถึงห้องผู้โดยสาร
หรือห้องอื่นใด 
- ผนังทุกด้านของที่เก็บสัมภาระต้องปิดทึบอย่างมั่นคง
แข็งแรงและถาวรด้วยวัสดุที่มีคุณภาพทัดเทียมกับ  
ตัวถังรถ ห้ามใช้กระจกหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะ
โปร่งแสงทําเป็นผนัง และให้มีบานประตูเปิดปิดที่
ด้านข้างรถด้วยวัสดุอย่างเดียวกัน และห้ามมีเครื่อง
อํานวยความสะดวกทุกชนิด 

- เฉพาะรถโดยสารหรือรถขนาดเล็กที่มีที่เก็บ
สัมภาระตามที่ทางราชการกําหนด 
 

๕๕. อุปกรณ์ให้เสียงและ
ประชาสัมพันธ์ 
 

- ตรวจสภาพ และการทํางานของอุปกรณ์  
ให้เสียงและประชาสัมพันธ์ 
 

- ต้องใช้งานได้ตามปกติและเป็นไปตามที่ทาง  
ราชการกําหนด  
- การติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์และวีดีทัศน์ในรถ ต้อง
ติดตั้งในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่ง โดยอยู่ด้านหลัง
พนักพิงของที่ นั่งผู้ขับรถและให้หน้าจอโทรทัศน์  
หันไปทางด้านท้ายรถ ชั้นบนของรถโดยสารมาตรฐาน ๔ 
จะติดตั้งที่ตําแหน่งใดก็ได้ 

 

๕๖. เครื่องดับเพลิง 
 

- ตรวจสภาพเครื่องดับเพลิง 
- ตรวจชนิด ประเภท ขนาด จํานวนและการ
ติดตั้ง  

- ต้องมีสภาพใช้การได้ดี 
- ชนิด ประเภท ขนาด จํานวนและการติดตั้งของ
เครื่องดับเพลิงให้เป็นไปตามที่ทางราชการกําหนด 

- เฉพาะรถโดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ 
มาตรฐาน ๔ (ก) (ข) (ค) (ง) มาตรฐาน ๖ และ
รถโรงเรียน     

๕๗. ค้อนทุบกระจกและ
เหล็กชะแลง 

- ตรวจสภาพค้อนทุบกระจกและเหล็กชะแลง 
- ตรวจจํานวนและการติดตั้ง 

- ต้องมีสภาพใช้งานได้ดี มีจํานวนและตําแหน่ง  
การติดตั้งตามที่ทางราชการกําหนด  
 

- เหล็กชะแลงตรวจเฉพาะรถโรงเรียน 



 
 

 

๑๘ 

รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 
๕๘. เครื่องปรับอากาศ
และระบบระบายอากาศ 
 
 

- ต ร ว จ ส ภ า พ แ ล ะ ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง
เครื่องปรับอากาศและระบบระบายอากาศ  
 

- เครื่องปรับอากาศต้องมีสภาพดี  ไม่ ชํารุด  ม ี 
ประสิทธิภาพ สามารถปรับอากาศภายในรถให้มี
อุณหภูมิสม่ําเสมอพอเหมาะ และมีระบบระบาย
อากาศที่เหมาะสมเพียงพอ 
- เครื่องปรับอากาศและระบบระบายอากาศต้องมี
ระบบการทํางาน คุณลักษณะเฉพาะ หรือขนาด  
ตามที่ทางราชการกําหนด 

- เฉพาะรถโดยสารมาตรฐาน ๑ มาตรฐาน ๒ 
มาตรฐาน ๔ (ก) (ข) (ค) และ (ง) มาตรฐาน ๕ 
(ก) และมาตรฐาน ๖ (ก) 

๕๙. จํานวนผู้โดยสาร - ตรวจจํานวนผู้ โดยสารนั่ง  โดยการนับ
จํานวนที่นั่ง 
- ตรวจจํานวนผู้โดยสารยืน (ถ้ามี) โดยการวัด
พื้นที่ราบเพื่อนํามาคํานวณ  

- จํานวนผู้ โดยสารนั่ง จํานวนผู้ โดยสารยืนและ
จํานวนผู้โดยสารรวม ถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน 
 

 

๖๐. ขนาดและสัดส่วน
ต่าง ๆ ของรถ 

- ตรวจวัดขนาดและสัดส่วนต่าง ๆ ของรถ 
(หน่วยเป็นเซนติเมตร)  

- ขนาดและสัดส่วนของรถถูกต้องตามเอกสาร
หลักฐาน  

 

 
 
 
หมายเหตุ  
          “เอกสารหลักฐาน” หมายความว่า หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถหรือประวัติรถ 
          “ราชการกําหนด” หมายความว่า กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับหรือคําสั่งที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกหรือกระทรวงคมนาคม 
 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สําหรับรถที่ใช้ในการขนสง่สัตว์หรอืสิ่งของ 
 
รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 

๑. ลักษณะรถและประเภท
การขนส่ง 

- ตรวจลักษณะรถ 
- ตรวจประเภทการขนส่ง  

- ลักษณะรถและประเภทการขนส่ง ถูกต้องตาม
เอกสารหลักฐาน 

 
 

๒. แผ่นป้ายทะเบียนรถ 
 

- ตรวจลักษณะ  ขนาด สีและสภาพของ  
แผ่นป้ายทะเบียนรถ 
 

- เป็นแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ทางราชการออกให้และ
ตัว อักษรและ ตัว เลขตรงกับ ตัวห นังสื อแสดง  
การจดทะเบียนรถ 
- ต้องมีลักษณะ ขนาดและสี ถูกต้อง 
- ไม่ชํารุดลบเลือน แก้ไข ดัดแปลง หรือมีสิ่งปิดบังทํา
ให้ไม่สามารถมองเห็นตัวอักษรหรือตัวเลขได้อย่าง
ครบถ้วน ชัดเจน 

 

๓. เครื่องยนต์หรือมอเตอร์
ไฟฟ้า   

- ตรวจชนิดและแบบเครื่องยนต์หรือมอเตอร์
ไฟฟ้า 
-  ตรวจตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์และ  เครื่องหมาย
อื่น รวมทั้ งลักษณะ ขนาด รูปแบบ และ
ตําแหน่งของเลขเครื่องยนต์หรือเลขมอเตอร์
ไฟฟ้า  
 

- ชนิดและแบบของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้า  
ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์และเครื่องหมายอื่น  
รวมทั้งลักษณะ ขนาด รูปแบบและตําแหน่งของ  
เลขเครื่องยนต์หรือเลขมอเตอร์ไฟฟ้า  ถูกต้อง  
ตรงตามที่ผู้ผลิตกําหนด ตามเอกสารหลักฐาน หรือ
ตามที่ทางราชการตอกให้ แล้วแต่กรณี และต้องไม่มี
การขูดลบ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง 

 

๔ . จํ านวนสู บ ความจุ
กระบอกสูบและกําลังของ
เครื่องยนต์ หรือกําลังของ
มอเตอร์ไฟฟ้า 

- ตรวจจํานวนสูบ ความจุกระบอกสูบ และ
กําลังของเครื่องยนต์ ในกรณีที่ใช้มอเตอร์  
ไฟฟ้าให้ตรวจกําลังของมอเตอร์ไฟฟ้า 
 

- จํานวนสูบ ความจุกระบอกสูบและกําลังของเครื่องยนต์
หรือกําลังของมอเตอร์ไฟฟ้า แล้วแต่กรณี ถูกต้องตาม
เอกสารหลักฐาน 

 

๕. ชนิดเชื้อเพลิง - ตรวจชนิดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์  
 

- ชนิดของเชื้อเพลิงถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน  

๖. ระบบเชื้อเพลิงหรือระบบ
พลังงานอื่น 
 

- ตรวจสภาพถัง ฝาถัง และท่อส่งเชื้อเพลิง  
- กรณีรถใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ให้ 
  (๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ  

- ถังเชื้อเพลิง ท่อส่งเชื้อเพลิงต้องยึดติดแน่นกับ
โครงสร้างหรือตัวถังรถ ติดตั้งในตําแหน่งที่ถูกต้อง 
ปลอดภัย ไม่รั่วซึม  

 



 

 

๒
รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 

รับรองการติดตั้งและหนังสือรับรองการตรวจ
และทดสอบ แล้วแต่กรณี  
  (๒) ตรวจถังก๊าซ เครื่องอุปกรณ์และส่วน
ควบตามรายการในหนังสือรับรองของผู้ติดตั้ง
หรือผู้ตรวจและทดสอบ 
  (๓) ตรวจอายุถังก๊าซ 
  (๔) ตรวจเครื่องหมายแสดงการตรวจและ
ทดสอบและเครื่องหมายแสดงการใช้ก๊าซเป็น
เชื้อเพลิง 

- ถังเชื้อเพลิงเหลวต้องมีฝาปิดที่ใช้การได้ดี 
- กรณีรถใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง  
  (๑) หนังสือรับรองการติดตั้ง และหนังสือรับรอง
การตรวจและทดสอบ แล้วแต่กรณี ต้องออกโดย  
ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก  
  (๒) ถังก๊าซ เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ ถูกต้อง
ตามหนังสือรับรองการติดตั้งและหนังสือรับรองการ
ตรวจและทดสอบ  
  (๓) ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวอายุเกิน ๑๐ ปี นับจาก
เดือนและปีที่ผลิตต้องมีหนังสือรับรองการตรวจ และ
ทดสอบถังก๊าซตามระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด 
กรณีถังก๊าซธรรมชาติอัดต้องไม่หมดอายุการใช้งาน 
  (๔) เครื่องหมายและการติดเครื่องหมายถูกต้อง
ตามที่ทางราชการกําหนด 

๗. แท่นเครื่องและยาง
แท่นเครื่อง 
 

- ตรวจสภาพแท่นเครื่องและยางแท่นเครื่อง 
 

- แท่นเครื่องต้องไม่ชํารุด ผุกร่อน 
- ยางแท่นเครื่องต้องไม่เสื่อมสภาพหรือฉีกขาด 
- แท่นเครื่องและยางแท่นเครื่องต้องยึดติดแน่นกับ
เครื่องยนต์และโครงสร้างตัวรถหรือโครงคัสซี 

 

๘. ฝาครอบเครื่อง 
 

- ตรวจสภาพฝาครอบเครื่องและการยึด  
ฝาครอบเครื่อง 
 

- ฝาครอบเครื่องและยางฝาครอบเครื่องต้องมีสภาพ
ดี ไม่ชํารุด 
- ฝาครอบเครื่องต้องยึดอย่างมั่นคงแข็งแรง สามารถ
เก็บเสียงและป้องกันความร้อนได้อย่างเหมาะสม 

 

๙. ระบบสตาร์ท - ตรวจโดยการสตาร์ทเครื่องยนต์จากที่นั่ง  
ผู้ขับรถ 

- ต้องทํางานได้ตามปกติ - เฉพาะรถที่ใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องกําเนิด  
พลังงาน 
 



 

 

๓
รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 

๑๐. คันเร่ง - ตรวจกลไกหรือระบบควบคุมคันเร่ง - ต้องสามารถเร่งเครื่องกําเนิดพลังงานและกลับคืนสู่
ตําแหน่งปกติได้อย่างสะดวก 

 

๑๑. ระบบไอเสียและเครื่อง
ระงับเสียง 

- ตรวจสภาพท่อไอเสียและเครื่องระงับเสียง  
 

- ต้องไม่ชํารุด ผุกร่อน ไม่มีการรั่วของก๊าซไอเสีย 
- ต้องยึดแน่นกับเครื่องยนต์และตัวถังรถ  
- ท่อไอเสียไม่อยู่ใกล้วัตถุที่ติดไฟได้ง่าย เว้นแต่มี
อุปกรณ์ป้องกันตามที่ทางราชการกําหนด 
- ตําแหน่งของปลายท่อไอเสียต้องทําให้ทิศทางของ
ไอเสียพุ่งออกไปในแนวระนาบหรือมีมุมกดไม่เกิน 
๔๕ องศา ในกรณีที่มีการระบายไอเสียออกทางด้าน
ขวาของรถ ส่วนปลายของท่อไอเสียเมื่อวัดจากพื้น
ราบถึงส่วนที่สูงที่สุดไม่เกิน ๗๕ เซนติเมตร กรณีที่มี
การระบายไอเสียออกในแนวดิ่ง ส่วนปลายของท่อ 
ไอเสียต้องอยู่สูงกว่าห้องผู้ขับรถไม่น้อยกว่า ๑๕ 
เซนติเมตร และต้องมีทิศทางของไอเสียพุ่งออกไป  
ไม่ต่ํากว่าแนวระนาบ 

 

๑๒. ระดับเสียง 
 

- ตรวจระดับเสียงที่ระยะห่างจากปลายท่อ  
ไอเสีย ๐.๕ เมตร หรือ ๗.๕ เมตร โดยใช้
เครื่องวัดระดับเสียง 

- ค่าระดับเสียงต้องไม่เกิน ๑๐๐ เดซิเบล เอ หรือ 
๘๕ เดซิเบล เอ แล้วแต่กรณี 

- วิธีการตรวจวัดค่าระดับเสียงให้เป็นไปตามที่
ทางราชการกําหนด 

๑ ๓ . ก๊ า ซ ค า ร์ บ อ น   
มอนอกไซ ด์ และ ก๊ าซ
ไฮโดรคาร์บอน  

- ตรวจก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซ ด์ และ   
ก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสีย โดยใช้เครื่อง
วิเคราะห์ก๊าซในขณะที่เครื่องยนต์อยู่ในรอบเดินเบา
และไม่มีภาระ 

- ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน  
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) รถที่ใช้น้ํามันเบนซิน หรือน้ํามันแก๊สโซฮอล์
เป็นเชื้อเพลิง     
      (ก) ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ต้องไม่เกิน  
ร้อยละ ๔.๕ โดยปริมาตร 
          (ข) ค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอนต้องไม่เกิน  

- วิธีการตรวจวัดค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
และก๊าซไฮโดรคาร์บอนให้เป็นไปตามที่ทาง  
ราชการกําหนด 
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๖๐๐ ส่วนในล้านส่วน  
  (๒) รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว
เป็นเชื้อเพลิง 
       (ก) ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ต้องไม่เกิน 
ร้อยละ ๒.๐ โดยปริมาตร 
        (ข) ค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอนต้องไม่เกิน ๖๐๐ 
ส่วนในล้านส่วน  

๑๔. ควันดํา 
 

- ต ร ว จค วั น ดํ า จ า กท่ อ ไ อ เ สี ย  โ ด ย ใ ช้  
เครื่องวัดควันดําในขณะที่ เครื่องยนต์ไม่มี
ภาระ 

- ค่าควันดําต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
    (๑) กรณีตรวจวัดด้วยเครื่องวัดควันดําระบบ
กระดาษกรอง (Filter) ค่าควันดําต้องไม่เกินร้อยละ 
๕๐ 
     (๒) กรณีตรวจวัดด้วยเครื่องวัดควันดําระบบวัด
ความทึบแสง (Opacity) ค่าควันดําต้องไม่เกิน  
ร้อยละ ๔๕   

- เฉพาะรถที่ใช้เครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยการ
อัดอากาศ (เครื่องยนต์ดีเซล)     
- วิธีการตรวจวัดค่าควันดําให้เป็นไปตามที่ทาง
ราชการกําหนด 

๑๕. ระบบส่งกําลัง 
 

- ตรวจสภาพอุปกรณ์ระบบส่งกําลัง ได้แก่ 
คลัตช์ เฟื่องส่งกําลัง (เกียร์) เพลาส่งกําลัง 
(เพลากลาง) ห่วงหรือโซ่รองรับเพลาส่งกําลัง
ข้อต่อต่างๆ และเฟื่องท้าย 
- ตรวจการทํางานของระบบส่งกําลัง 

- อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบส่งกําลังต้องไม่ชํารุด
บกพร่อง 
- ระบบส่งกําลังต้องทํางานได้ตามปกติและไม่มี
น้ํามันรั่วซึม 
- ห่วงหรือโซ่รองรับเพลาส่งกําลังต้องเป็นโลหะมี
ขนาดสามารถรองรับเพลาส่งกําลังได้ ติดตั้งใน
ตําแหน่งที่เหมาะสม เพื่อป้องกันกรณีเพลาส่งกําลัง
หลุดหรอืขาด 

 

๑๖. ระบบรองรับน้ําหนัก 
 

- ตรวจสภาพระบบรองรับน้ําหนัก สปริง และ
เครื่องผ่อนคลายความสั่นสะเทือน 
- ตรวจขนาดและจํานวนสปริง และจํานวน

- สปริงรองรับน้ําหนักต้องไม่เสื่อมสภาพ ชํารุด 
แตกร้าว สามารถรองรับน้ําหนักขณะที่รถมีน้ําหนัก
เต็มอัตราบรรทุกได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
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เครื่องผ่อนคลายความสั่นสะเทือน - สปริงและเครื่องผ่อนคลายความสั่นสะเทือนต้องมี
ขนาดและจํานวนถูกต้องตามที่ทางราชการกําหนด 
- เครื่องผ่อนคลายความสั่นสะเทือนต้องไม่รั่วซึม 
หรือบิดเบี้ยวเสียรูป 

๑๗ . ระบบบังคับเลี้ยว 
และพวงมาลัย 
 

- ตรวจสภาพพวงมาลัย แกนพวงมาลัยและ
อุปกรณ์บังคับเลี้ยว 
- ตรวจระยะหลวมคลอนของแกนพวงมาลัย 
โดยใช้มือทั้งสองข้างจับพวงมาลัยแล้วโยกไป
ทางซ้าย-ขวา ขึ้น-ลง และดึงเข้า-ดันออก 
- ตรวจกลไกของระบบบังคับเลี้ยวโดยการ
หมุนพวงมาลัยไปทางซ้าย-ขวา จนสุด 

- พวงมาลัยและแกนพวงมาลัยต้องไม่ชํารุด หลวมคลอน 
- ระยะ Free play ของพวงมาลัยต้องไม่เกิน ๒๒.๕ 
องศา หรือ ๑ ใน ๕ ของเส้นผ่าศูนย์กลางพวงมาลัย 
- กลไกบังคับเลี้ยวต้องสามารถบังคับเลี้ยวได้โดย
อิสระ  ไม่สัมผัสหรือ เสียดสี กับส่วน อื่นของรถ  
มีรัศมีวงเลี้ยวและระยะท้ายปัดของรถตามที่ทาง  
ราชการกําหนด 
- ต้องไม่มีการรั่วซึมของน้ํามันไฮดรอลิกบริเวณปั๊ม 
ข้อต่อ สายต่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

  

๑๘. ศูนย์ล้อหน้า - ตรวจศูนย์ล้อหน้าโดยให้รถวิ่งในแนวตรง 
ผ่านเครื่องทดสอบศูนย์ล้อด้วยความเร็ว
ประมาณ ๓-๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

- ต้องมีค่าเบี่ยงเบนไม่เกิน  ๕ เมตรต่อกิโลเมตร  

๑๙. เพลาล้อ กงล้อและ
ยาง 
 

- ตรวจสภาพเพลาล้อ กงล้อและยาง  
- ตรวจจํานวนเพลาล้อ กงล้อและยาง    
- ตรวจขนาดกงล้อและยาง 
 
 
 

- เพลาล้อต้องมีสภาพดี ไม่มีรอยแตกร้าว ชํารุด  
- กงล้อต้องมีสภาพดี ไม่มีรอยแตกร้าว บิดเบี้ยว 
หรือคดงอ สามารถรองรับรถขณะที่มีน้ําหนักเต็ม
อัตราบรรทุกได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย น็อตล้อ
ต้องไม่หลุดหรือหลวม 
- จํานวนเพลาล้อ กงล้อและยาง รวมทั้งขนาดล้อ 
และยางถูกต้องตามเอกสารหลักฐาน 
- ยางเป็นชนิดกลวง สูบลม ต้องไม่มีรอยฉีกขาดยาว
เกินกว่า ๒๐ มิลลิเมตร และลึกถึงชั้นผ้าใบ ไม่มีรอย
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บวมนูน  ดอกยางมีความลึก ไม่ น้อยก ว่า  ๑ .๖ 
มิลลิเมตร  
- ขอบยางด้านนอกสุดต้องไม่ยื่นเกินตัวถังรถ เว้นแต่
ได้จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย และความเสียหาย
อันเกิดจากการหมุนของล้อรถ 

๒๐. ระบบห้ามล้อ 
 
 

- ตรวจสภาพอุปกรณ์ กลไกต่าง ๆ ของระบบ
ห้ามล้อหลัก (ห้ามล้อเท้า) และห้ามล้อขณะ
จอด (ห้ามล้อมือ)  
- ทดสอบประสิทธิภาพห้ามล้อหลักและห้ามล้อ
ขณะจอดด้วยเครื่องทดสอบห้ามล้อแบบ
ลูกกลิ้ง ในขณะรถเปล่า 
 

- อุปกรณ์และกลไกของห้ามล้อต้องไม่ชํารุด แตกร้าว 
ไม่มีการรั่วซึมของลม น้ํามันเบรก หรือไม่มีสิ่งกีดขวาง
ทําให้กลไกของระบบห้ามล้อเคลื่อนที่ไม่สะดวก 
- ห้ามล้อหลักและห้ามล้อขณะจอดต้องมีการ
ตอบสนองการทํางานทันทีเมื่อเหยียบคันบังคับห้าม
ล้อหลักหรือเมื่ อ ดึงหรือปลดห้ามล้อขณะจอด  
แล้วแต่กรณี 
- ประสิทธิภาพระบบห้ามล้อต้องเป็นไปตามเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) แรงห้ามล้อขณะจอดทุกล้อรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ ของน้ําหนักรถ 
  (๒) แรงห้ามล้อหลักทุกล้อรวมกันต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของน้ําหนักรถ 

      กรณีรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง แรงห้ามล้อทั้งหมด
จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของน้ําหนักลงเพลา 
    (๓) ผลต่างของแรงห้ามล้อหลักด้านขวาและ
ด้านซ้ายต้องไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของแรงห้ามล้อสูงสุด
ในเพลานั้น     

- วิธีการทดสอบห้ามล้อให้เป็นไปตามที่ทาง  
ราชการกําหนด 

๒๑. ห้ามล้อฉุกเฉิน 
 

- ตรวจห้ามล้อฉุกเฉิน โดยปลดสายลมเบรก 
สายไฟ และสายต่อต่าง ๆ ที่ต่อระหว่างรถ  

- กลไกห้ามล้อต้องทํางานทันทีเมื่อปลดสายลมเบรก
ออก และเมื่อใช้รถลากจูงลากรถพ่วง รถพ่วงต้องไม่

- เฉพาะรถขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ ๖ , ๗ 
และ ๘ 
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คันที่ลากจูงกับรถพ่วงแล้วให้รถลากจูงลาก 
รถพ่วงให้เคลื่อนที่ เพื่อทดสอบการทํางาน
ของห้ามล้อฉุกเฉิน 

เคลื่อนที่ และสามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัยเมื่อ
รถพ่วงหลุดจากรถลากจูง 

๒๒. เครื่องวัดความดัน
ลมหรือสัญญาณเตือน
ของระบบห้ามล้อ 

- ตรวจการทํางานของเครื่องวัดความดันลม 
หรือสัญญาณเตือนของระบบห้ามล้อ 

- ต้องทํางานได้ตามปกติ ไม่ชํารุดบกพร่อง - เฉพาะรถที่มีระบบห้ามล้อแบบทํางานด้วย
ความดันลม  หรือแบบทํ างานด้วย น้ํ ามั น  
แต่มีลมช่วย 

๒๓. มาตรวัดความเร็ว 
 
 

- ตรวจสภาพมาตรวัดความเร็วรถ 
- ตรวจไฟแสงสว่างสําหรับอ่านค่าความเร็วรถ
ในเวลากลางคืนโดยเปิดสวิตช์ควบคุม 
 

- ต้องไม่ชํารุด และทํางานได้ตามปกติ 
- ติดตั้งในตําแหน่งที่ผู้ขับรถสามารถอ่านค่าความเร็ว
รถได้อย่างชัดเจนและถูกต้องในเวลากลางวันและ
กลางคืน 

 

๒๔. เครื่องบันทึกข้อมูล
การเดินทางของรถ  

- ตรวจสภาพเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
ของรถ 
- ตรวจการทํางานของเครื่องบันทึกข้อมูลการ
เดินทางของรถ 

- ต้องไม่ชํารุดและทํางานได้ตามปกติ - ประเภทและลักษณะรถที่ต้องมี ให้เป็นไป
ตามที่ทางราชการกําหนด 

๒๕. ชนิดและแบบโครงคัสซี 
เลขตัวถังหรือเลขโครงคัสซี 
และตําแหน่งของเลขตัวถัง
หรือเลขโครงคัสซี 
 

- ตรวจชนิด แบบ ลักษณะและขนาดของ
โครงคัสซี 
- ตรวจตัวอักษร  ตัวเลข สัญลักษณ์และ  
เค รื่องหมาย อื่น  รวม ทั้งลักษณะ  ขนาด  
รูปแบบ และตําแหน่งของเลขตัวถังหรือ  
เลขโครงคัสซี  
 
    

- ชนิด แบบ ลักษณะ และขนาดของโครงคัสซ ี 
ถูกต้องตรงตามที่ผู้ผลิตกําหนดหรือตามที่ได้รับ  
ความเห็นชอบ 
- ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์และเครื่องหมายอื่น 
รวมทั้งลักษณะ ขนาด รูปแบบ และตําแหน่งของ  
เลขตัวถังหรือเลขโครงคัสซีถูกต้องตรงตามที่ผู้ผลิต
กําหนดหรือตามเอกสารหลักฐาน แล้วแต่กรณี และ
ต้องไม่มีการขูดลบ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง 

 

๒๖. โครงคัสซี 
 

- ตรวจสภาพโครงคัสซีหรือโครงสร้างตัวรถ 
     

- ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยแตกร้าว ผุกร่อน 
หรือบิดเบี้ยวเสียรูปทรงมาก จนมีผลกระทบต่อความ
มั่นคงแข็งแรงของรถ 
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๒๗. ตัวถัง 
 

- ตรวจสภาพตัวถัง แบบตัวถัง และการติดตั้ง 
 
 

- ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง  
- สามารถรองรับการทํางานของรถขณะที่มีน้ําหนัก
เต็มอัตราบรรทุกได้ในทุกสภาพการใช้งาน  
- ไม่ชํารุด ผุกร่อน เสียหาย บิดเบี้ยวเสียรูปทรง จนมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของรถ 
- มีความสะอาดเรียบร้อย และไม่มีส่วนแหลมคม
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวถังที่อาจก่อให้เกิดอันตราย  
- ตัวถังด้านข้างจะยื่นเกินขอบยางด้านนอกสุดของ
เพลาล้อท้าย หรือกลุ่มเพลาล้อท้ายได้ไม่เกินด้านละ 
๑๕ เซนติเมตร 

 

๒๘. กระจกกันลมหน้า
กระจกกันลมหลังและ
ส่วนประกอบของตัวถังที่
เป็นกระจก 
 

- ตรวจสภาพกระจก 
- ตรวจประเภท ขนาด และมาตรฐานกระจก 
 

- ต้องไม่ชํารุดหรือแตกร้าว จนมีผลต่อทัศนวิสัยของ
ผู้ขับรถ  
- ต้องเป็นกระจกนิรภัยตามที่ทางราชการกําหนด 
- กระจกกันลมหน้าต้องมีขนาดที่ผู้ขับรถสามารถ  
มองเห็นสภาพการจราจรได้ดี และห้ามนําวัสดุอื่นใด
มาติดหรือบังส่วนหนึ่งส่วนใดของกระจก เว้นแต่เป็น
การติดเครื่องหมายหรือเอกสารตามที่กฎหมาย
กําหนดหรือเป็นการติดวัสดุเพื่อบังหรือกรองแสงแดด
ที่ด้านบนของกระจกตามขนาดที่ทางราชการกําหนด 

 

๒๙. เครื่องปัดน้ําฝน 
 

- ตรวจสภาพเครื่องปัดน้ําฝนและใบปัดน้ําฝน  
- ตรวจการทํางานโดยการเปิดสวิตช์ควบคุม 

- ต้องใช้การได้ดี ไม่ชํารุด 
- สวิตช์และระบบควบคุมการทํางานต้องทํางานได้
ตามปกติ สามารถปัดและทําความสะอาดกระจก  
กันลมหน้าได้พื้นที่กว้างพอที่ผู้ขับรถมองเห็นสภาพ
การจราจรด้านหน้ารถได้อย่างชัดเจน 
 

 



 

 

๙
รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 

๓๐. หลังคา 
 

- ตรวจสภาพหลังคาและโครงสร้าง 
 

- ต้องไม่มีรอยรั่ว หรือชํารุด ผุกร่อนจนมีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงแข็งแรงของรถ และความปลอดภัยใน
การใช้งาน 

 

๓๑. พื้นรถ - ตรวจสภาพพื้นรถ 
 

- ต้องไม่ชํารุด ผุกร่อนจนมีผลกระทบต่อความมั่นคง
แข็งแรงของรถ และความปลอดภัยในการใช้งาน 

 

๓๒. แผ่นบังโคลน 
 

- ตรวจสภาพแผ่นบังโคลน 
- ตรวจขนาดและตําแหน่งการติดตั้ง 

- ต้องมีที่ล้อทุกล้อ ทําด้วยโลหะ ยาง หรือวัสดุอื่นใด 
มีสภาพดี ไม่ชํารุดฉีกขาด  
- มีขนาดอย่างน้อยเต็มความกว้างของหน้ายาง  
ส่วนล่างสุดของแผ่นบังโคลนต้องสูงจากพื้นราบ  
ไม่เกิน ๒๕ เซนติเมตร 

 

๓๓. กันชน 
 

- ตรวจสภาพกันชนและการติดตั้ง 
 

- ต้องไม่ผุกร่อนหรือฉีกขาดมาก และไม่มีส่วนที่มี
ลักษณะแหลมคมหรือส่วนต่อเติมซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อรถและผู้ใช้ถนนร่วม 
- กันชนหน้าต้องติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง ยื่นจาก
หน้ารถระยะห่างพอสมควร สําหรับรถขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของลักษณะ ๔ จะต้องมีกันชนท้ายยื่นจากท้ายรถ
ระยะห่างพอสมควร 
 

- รถที่ต้องมีกันชนหน้า ได้แก่ รถขนส่งสัตว์หรือ  
สิ่งของ ลักษณะ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ และ ๙   

๓๔. ห้องผู้ขับรถและที่นั่ง  
ผู้ขับรถ 
 

- ตรวจสภาพห้องผู้ขับรถ ที่นั่งผู้ขับรถ และ
การติดตั้ง 
- กรณีห้องผู้ขับรถ (หัวเก๋ง) เป็นแบบยกขึ้นลง
ได้ ให้ตรวจโดยการยกห้องผู้ขับรถขึ้นลง เพื่อ
ตรวจสภาพกลไกสําหรับล็อก 
 

- ห้องผู้ขับรถทําด้วยโลหะ มีความมั่นคงแข็งแรง  
ไม่ชํารุด ผุกร่อน มีประตูทั้งสองข้าง กรณีห้องผู้ขับรถ 
(หัวเก๋ง) เป็นแบบยกขึ้นลงได้ กลไกการล็อกและ
ปลดล็อกต้องมีสภาพดี ไม่ชํารุด 
- ที่นั่งผู้ขับรถต้องมีสภาพดี ไม่ชํารุด ยึดติดกับตัวถัง
อย่างมั่นคงแข็งแรง อยู่ในตําแหน่งที่สามารถบังคับรถ
ได้ดี และสามารถมองเห็นสภาพการจราจรด้านหน้า 

- ประเภทและลักษณะของรถขนส่งสัตว์หรือ  
สิ่งของที่จะกําหนดให้มีห้องผู้ขับรถให้เป็นไป
ตามที่ทางราชการกําหนด 



 

 

๑๐ 
รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 

ด้านข้าง และด้านหลังได้อย่างชัดเจนเมื่อใช้กระจกเงา
หรืออุปกรณ์สําหรับมองสภาพการจราจร     

๓๕ . เข็มขัดนิรภัยและ
จุดยึดเข็มขัดนิรภัย 
 

- ตรวจสภาพเข็มขัดนิรภัยและจุดยึดเข็มขัด
นิรภัย และตรวจการล็อกและปลดล็อกของ
เข็มขัดนิรภัยโดยการกระตุกหรือกระชาก 
- ตรวจแบบและการติดตั้งของเข็มขัดนิรภัย     

- ต้องมีสภาพดี ไม่ชํารุด หรือเสื่อมสภาพ มีการ
ทํางานเป็นปกติ 
- แบบ ตําแหน่งการติดตั้งและประเภทรถที่ต้องติดตั้ง
เข็มขัดนิรภัยต้องเป็นไปตามที่ทางราชการกําหนด 

 

๓๖ . กระจก เ ง าห รื อ
อุ ป ก ร ณ์ สํ า ห รั บ ม อ ง
สภาพการจราจร 
 

- ตรวจสภาพกระจกเงาหรืออุปกรณ์สําหรับ
มองสภาพการจราจร และการติดตั้ง 
  

- ต้องมีสภาพดี ไม่แตกร้าวหรือชํารุด 
- ต้องติดตั้งในตําแหน่งที่ผู้ขับรถสามารถมองเห็น
สภาพการจราจรด้านข้าง ด้านหลัง และภายในรถได้
อย่างชัดเจน 

- รถขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ ๖ , ๗ และ 
๘ ให้ยกเว้นการตรวจ 

๓๗. สีรถ และ เครื่องหมาย - ตรวจสภาพสีภายนอกตัวถังรถ       
- ตรวจตัวอักษร ภาพหรือเครื่องหมาย 
 

- ต้องมีสภาพเรียบร้อย และถูกต้องตามเอกสาร  
หลักฐาน หรือตามที่ทางราชการกําหนด  
- ตัวอักษร  ภาพ  หรือเครื่องหมายต้องชัดเจน  
ไม่ลบเลือน และเป็นไปตามที่ทางราชการกําหนด 

  

๓๘. ระบบไฟฟ้า        
 

- ตรวจสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟ  
- ตรวจการติดตั้งแบตเตอรี่และฉนวนป้องกัน
การลัดวงจร  

- ต้องมีสภาพดี ไม่ชํารุด สามารถส่งกระแสไฟฟ้าไป
ยังเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า
ได้อย่างปลอดภัย สายไฟต้องมีฉนวนหุ้ม การเดิน
สายไฟต้องเรียบร้อย ไม่เป็นเหตุให้เกิดการลัดวงจร
ได้ง่าย 
- แบตเตอรี่ต้องยึดแน่นกับตัวรถ และมีฉนวนกั้นตาม
ความเหมาะสม 

 

๓๙. แตรสัญญาณ  
 

- ตรวจการทํางานโดยการกดแตรสัญญาณ   
- ตรวจความดังของเสียงแตรโดยใช้เครื่องวัด
ระดับเสียงที่ระยะห่างจากด้านหน้าของรถ  
๒ เมตร 

- ต้องเป็นชนิดไฟฟ้าเสียงเดียวและทํางานได้ตามปกติ 
- ความดังของเสียงแตรต้องไม่น้อยกว่า ๙๐ เดซิเบล 
เอ และไม่เกิน ๑๑๕ เดซิเบล เอ  

 



 

 

๑๑ 
รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 

๔๐. โคมไฟแสงพุ่งไกล
และโคมไฟแสงพุ่งต่ํา 
 

- ตรวจสภาพโคมไฟ จํานวน สีของแสงและ
การติดตั้ง 
- ตรวจการทํางานโดยการเปิดสวิตช์ควบคุม 
- ตรวจความเข้มส่องสว่าง และการเบี่ยงเบน
ของลําแสงโดยใช้เครื่องทดสอบโคมไฟ 

- ต้องมีสภาพดี ไม่แตกร้าว หรือชํารุด  
- จํานวน ตําแหน่งการติดตั้ง สีของแสงถูกต้องตามที่
ทางราชการกําหนด 
- สวิตช์ ระบบควบคุมการทํางาน และโคมไฟต้อง
ทํางานได้ตามปกติ 
- ทิศทางการเบี่ยงเบนของลําแสงและค่าความเข้ม
ส่องสว่าง ต้องเป็นตามเกณฑ์ ดังนี้ 
  (๑) โคมไฟแสงพุ่งต่ํา 
      (ก) ทิศทางลําแสงของโคมไฟต้องมีมุมกดจาก
แนวระนาบมากกว่าร้อยละ ๐.๕ (๐.๒๙ องศา) แต่ 
ไม่เกินร้อยละ ๔ (๒.๒๙ องศา) และไม่เบี่ยงเบนไป
ทางด้านขวา 
      (ข) ความเข้มส่องสว่างของโคมไฟแต่ละดวงต้อง
ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ แคนเดลลา (cd)  
  (๒) โคมไฟแสงพุ่งไกล 
      (ก) ทิศทางลําแสงของโคมไฟต้องไม่สูงเกินกว่า
แนวระนาบและไม่เบี่ยงเบนไปทางด้านขวา 
      (ข) ความเข้มส่องสว่างของโคมไฟแต่ละดวง
ต้องไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ แคนเดลลา (cd) และ  
ทุ ก ด ว ง ร วม กั น ต้ อ ง ไ ม่ เ กิ น ก ว่ า  ๔๓๐ ,๐๐๐  
แคนเดลลา (cd) 
- กรณีโคมไฟใช้หลอดไฟแบบปล่อยประจุในก๊าซเป็น
แหล่งกําเนิดแสง (Gas-discharge light source) ให้
ติดตั้งหลอดไฟแบบนี้ได้ไม่เกินข้างละ ๑ ดวง 
 

     



 

 

๑๒ 
รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 

๔๑. โคมไฟแสดงส่วนสูง 
ส่วนกว้างและประเภท
ของรถ 

- ตรวจสภาพโคมไฟ จํานวน สีของแสงและ
การติดตั้ง 
- ตรวจการทํางานโดยการเปิดสวิตช์ควบคุม 
 

- ต้องไม่แตก ชํารุด  
- จํานวน ตําแหน่งการติดตั้ง สีของแสงถูกต้องตามที่
ทางราชการกําหนด 
- สวิตช์ ระบบควบคุมการทํางาน และโคมไฟต้อง
ทํางานได้ตามปกติ 

 

๔๒. โคมไฟเลี้ยว 
 

- ตรวจสภาพโคมไฟ จํานวน สีของแสงและ
การติดตั้ง 
- ตรวจการทํางานโดยการเปิดสวิตช์ควบคุม 
 

- ต้องไม่แตก ชํารุด  
- จํานวน ตําแหน่งการติดตั้ง สีของแสงถูกต้องตามที่
ทางราชการกําหนด 
- สวิตช์ ระบบควบคุมการทํางาน และโคมไฟต้อง
ทํางานได้ตามปกติ 

 

๔๓. โคมไฟท้าย โคมไฟ
หยุด  โคมไฟถอยหลั ง 
โคมไฟส่องป้ายทะเบียน 
โคมไฟภายในรถและ  
โคมไฟข้างรถ 

- ตรวจสภาพโคมไฟ จํานวน สีของแสงและ
การติดตั้ง 
- ตรวจการทํางานโดยการเปิดสวิตช์ควบคุม 
 

- ต้องไม่แตก ชํารุด  
- จํานวน ตําแหน่งการติดตั้ง สีของแสงถูกต้องตามที่
ทางราชการกําหนด 
- สวิตช์ ระบบควบคุมการทํางาน และโคมไฟต้อง
ทํางานได้ตามปกติ 

- โคมไฟภายในรถตรวจเฉพาะรถขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของลักษณะ ๑ , ๒ , ๓ , ๔ , ๕ และ ๙  
- โคมไฟข้างรถตรวจเฉพาะรถขนส่งสัตว์หรือ  
สิ่งของลักษณะ ๖ , ๗ และ ๘ 

๔๔. โคมไฟอื่นๆ 
 

- ตรวจสภาพโคมไฟ จํานวน สีของแสงและ
การติดตั้ง 
- ตรวจการทํางานโดยการเปิดสวิตช์ควบคุม 

- ต้องไม่แตก ชํารุด  
- จํานวน ตําแหน่งการติดตั้ง สีของแสงถูกต้องตามที่
ทางราชการกําหนด 
- สวิตช์ ระบบควบคุมการทํางาน และโคมไฟต้อง
ทํางานได้ตามปกติ 
- โคมไฟตัดหมอก (ถ้ามี) ต้องมีศูนย์รวมแสงอยู่ต่ํา
กว่าแนวระนาบไม่น้อยกว่า ๒ องศาและไม่เบี่ยงเบน
ไปทางด้านขวา 

 

๔๕. แผ่นสะท้อนแสง  (วัสดุ
สะท้อนแสง) 

- ตรวจสภาพแผ่นสะท้อนแสง 
- ตรวจจํานวน ลักษณะ ขนาด สี  และการติดตั้ง 

- ต้องไม่แตก ชํารุด 
- จํานวน ลักษณะ ขนาด สีและตําแหน่งการติดตั้ง

 



 

 

๑๓ 
รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 

 
 

 ของแผ่นสะท้อนแสงต้องเป็นไปตามที่ทางราชการ
กําหนด 

๔๖. เท้าค้ํายัน จานพ่วง
และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 

- ตรวจสภาพเท้าค้ํายัน จานพ่วง อุปกรณ์  
ต่อพ่วง และการติดตั้ง 
 

- ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ไม่ ชํารุด แตกร้าว  
ผุกร่อน และสามารถทํางานได้ดีตามปกติ 
- สําหรับรถลักษณะ ๙ ที่ใช้ลากจูงรถลักษณะ ๗ 
หรือ ๘ จะต้องมีจานพ่วงหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงตามที่
ทางราชการกําหนด ทําด้วยโลหะพร้อมเครื่อง
สําหรับล็อกสลักพ่วงของรถลักษณะ ๗ หรือ ๘ เพื่อ
ไม่ให้หลุดจากกัน 
- รถขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ใช้ลากจูงรถลักษณะ ๖ 
จะต้องมีเครื่องต่อพ่วงทําด้วยโลหะแข็งแรงสําหรับ
ยึดแขนพ่วงของรถลักษณะ ๖  
- อุปกรณ์ต่อพ่วงของรถลักษณะ ๖ , ๗ และ ๘ ต้อง
สามารถลากจูงรถได้ในขณะบรรทุกเต็มอัตรา และมี
คุณลักษณะ ระบบการทํางาน และสมรรถนะตามที่
ทางราชการกําหนด 

 

๔๗. เครื่องดับเพลิง 
 

- ตรวจสภาพเครื่องดับเพลิง 
- ตรวจชนิด ประเภท ขนาด จํานวนและการ
ติดตั้ง  

- ต้องมีสภาพใช้การได้ดี 
- ชนิด ประเภท ขนาด จํานวนและการติดตั้งของ
เครื่องดับเพลิงให้เป็นไปตามที่ทางราชการกําหนด 

- ประเภทและลักษณะของรถที่กําหนดให้มี
เครื่องดับเพลิง ให้เป็นไปตามที่ทางราชการ
กําหนด 

๔๘. เครื่องปรับอากาศ  
 

- ต ร ว จ ส ภ า พ แ ล ะ ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง
เครื่องปรับอากาศ 

- ต้องมีสภาพดี ไม่ชํารุด มีประสิทธิภาพ สามารถ 
ปรับอากาศภายในรถใ ห้มี อุณหภูมิ สม่ํ า เสมอ
พอเหมาะ และมีระบบการทํางาน คุณลักษณะ
เฉพาะ หรือขนาดตามที่ทางราชการกําหนด 

- เฉพาะรถขนส่งสัต ว์หรือสิ่ งของที่ ติด ตั้ง
เครื่องปรับอากาศ 

๔๙. ขนาดและสัดส่วน
ต่าง ๆ ของรถ 

- ตรวจวัดขนาดและสัดส่วนต่าง ๆ ของรถ 
(หน่วยเป็นเซนติเมตร)  

- ขนาดและสัดส่วนของรถถูกต้องตามเอกสาร
หลักฐาน  

 



 

 

๑๔ 
รายการตรวจ วิธีการตรวจ เกณฑ์การวินจิฉัยผล หมายเหตุ 

๕๐. น้ําหนักรถ น้ําหนัก
บรรทุกและน้ําหนักรวม
สูงสุด 
 

- ตรวจน้ําหนักรถโดยการชั่งในขณะรถเปล่า 
และให้หักน้ําหนักชดเชยตามที่ทางราชการ
กําหนด 
- ตรวจน้ําหนักบรรทุก  โดยการคํานวณ  
น้ําหนักจากปริมาตรบรรทุก  

- น้ําหนักรถ น้ําหนักบรรทุก และน้ําหนักรวมสูงสุด 
ต้องไม่เกินสมรรถนะของรถ หรือตามที่ระบุไว้ใน
เอกสารหลักฐาน หรือตามที่ทางราชการกําหนด  
  
 

- เฉพาะรถที่จดทะเบียนใหม่หรือรถที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่อง
อุปกรณ์หรือส่วนควบให้ผิดแผกแตกต่างใน
สาระสําคัญที่จดทะเบียนไว้ หรือในกรณีที่มีเหตุ
อันควรสงสัย ว่ ามีการแ ก้ ไข เ พิ่ม เ ติมหรื อ
เปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบ
ของรถที่ทําให้มีน้ําหนักรถเพิ่มขึ้นจากเดิม 
- วิ ธีการตรวจสอบหรือคํานวณน้ําหนักรถ  
น้ําหนักบรรทุก และน้ําหนักรวมสูงสุด ให้
เป็นไปตามที่ทางราชการกําหนด 

 
 
 
หมายเหตุ  
          “เอกสารหลักฐาน” หมายความว่า หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถหรือประวัติรถ 
          “ราชการกําหนด” หมายความว่า กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับหรือคําสั่งที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกหรือกระทรวงคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
รย./                   
                 ใบอนุญาตเลขที.่..................../................... 
                  ส้ินอายุวนัที.่............................................. 

 
ใบรับรองการตรวจสภาพรถ 
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

 
       วนัที.่............เดอืน..........................พ.ศ............... 
 
 รถเลขทะเบียน................................จงัหวดั...........................ประเภท.......................(รย............) 
ลกัษณะรถ.....................ได้ผ่านการตรวจสภาพรถแล้ว เมื่อวนัที.่..........เดอืน...................พ.ศ................ 
รับรองว่ามีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีเคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควบถูกต้องตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และ        
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสีของรถ ตัวรถหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของรถ ให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ใน
ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
 ใบรับรองการตรวจสภาพรถ ให้ใช้เป็นหลักฐานในการเสียภาษีประจําปีได้ภายในกําหนด เวลา        
ไม่เกนิสามเดอืน นับแต่วนัทีอ่อกใบรับรองการตรวจสภาพรถ 
 
ลงช่ือ...................................................    ลงช่ือ................................................................... 
        (.................................................)                               (.................................................) 
            ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ                     ผู้ได้รับใบอนุญาตจดัตั้งสถานตรวจสภาพรถ 
                              หรือผู้ได้รับมอบอาํนาจ 

 
 
 

แบบ  สตร./รย.2 

ช่ือพร้อมท่ีอยูส่ถานตรวจสภาพรถ 

ประทบัตราเคร่ืองหมายประจาํสถานตรวจสภาพรถ 



 

 
ขส./                   
                   ใบอนุญาตเลขที.่.................../.................. 
        ส้ินอายุวนัที.่............................................ 

 
ใบรับรองการตรวจสภาพรถ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
 

          วนัที.่................เดอืน.............................พ.ศ................ 
 
 รถเลขทะเบียน....................................จงัหวดั..............................ได้ผ่านการตรวจสภาพรถแล้ว 
เมื่อวนัที.่..........เดอืน.........................พ.ศ....................รับรองว่ามีสภาพมั่นคงแขง็แรง มีเคร่ืองอุปกรณ์ 
และส่วนควบถูกต้องตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง และไม่มีการเปลีย่นแปลงสาระสําคญัของรถ 
 ใบรับรองการตรวจสภาพรถ ให้ใช้เป็นหลักฐานในการต่ออายุทะเบียนและเสียภาษีประจําปี            
ได้ภายในกาํหนด เวลาไม่เกนิสามเดอืน  นับแต่วนัทีอ่อกใบรับรองการตรวจสภาพรถ 
 
 
ลงช่ือ...................................................    ลงช่ือ................................................................... 
        (.................................................)                               (.................................................) 
            ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ                     ผู้ได้รับใบอนุญาตจดัตั้งสถานตรวจสภาพรถ 
                              หรือผู้ได้รับมอบอาํนาจ 

 
 
 
 

 
แบบ  สตร./ขส.2 

ช่ือพร้อมที่อยู่สถานตรวจสภาพรถ 

ประทบัตราเคร่ืองหมายประจาํสถานตรวจสภาพรถ 
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รย./54  เลขที่

                  ................./................./................

แบบ สตร./รย.1
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        (ลงช่ือ).....................................................ผู้ควบคมุการตรวจ
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     3. .............................................................................................

     5. .............................................................................................
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 (                                                                )

     4. .............................................................................................

รายการที่ตรวจ รายการที่ตรวจ

บันทกึการตรวจสภาพรถ

ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

รถเลขทะเบียน........................................จงัหวดั.........................................วนัจดทะเบียน........................................ชนิดรถ...............................
เลขตวัรถ................................................................................................เลขเคร่ืองยนต์....................................................................................
ประเภทรถ...............................................(รย. ........................) ลกัษณะรถ....................................................นํา้หนกัรถเปลา่.....................กก.

สรุปผลการตรวจสภาพรถและข้อบกพร่อง
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สถานตรวจสภาพรถ
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ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 ส.6 ส.7 ส.8

รถยนต์นัง่ไมเ่กิน 7 คน (รย.1)   1. จงัหวดั................................. .........................

รถยนต์นัง่เกิน 7 คน (รย.2)    2. จงัหวดั................................. .........................

รถยนต์บรรทกุ (รย.3)   3. จงัหวดั................................. .........................

รถยนต์สามล้อสว่นบคุคล (รย.4)   4. จงัหวดั................................. .........................

รถยนต์รับจ้างระหวา่งจงัหวดั (รย.5)   5. จงัหวดั................................. .........................

รถยนต์รับจ้างไมเ่กิน 7 คน (รย.6)   6. จงัหวดั................................. .........................

รถยนต์สีล่้อเลก็รับจ้าง (รย.7)   7. จงัหวดั................................. .........................

รถยนต์รับจ้างสามล้อ (รย.8)   8. จงัหวดั................................. .........................

รถยนต์บริการธุรกิจ (รย.9)   9. จงัหวดั................................. .........................

รถยนต์บริการทศันาจร (รย.10) 10. จงัหวดั................................. .........................

รถยนต์บริการให้เช่า (รย.11) 11. จงัหวดั................................. .........................

รถจกัรยานยนต์ (รย.12) 12. จงัหวดั................................. .........................

รถอื่น ๆ 13. จงัหวดั................................. .........................

รวม

รวม ...............................คนั
ผา่น ...............................คนั

ไมผ่า่น ...............................คนั            (.................................................................) หรือผู้ได้รับมอบอํานาจ

รย./55  เลขที่ แบบ สตร./รย.3

จํานวนรถที่ได้ออกใบรับรองการตรวจสภาพ (คนั)

จําแนกตามจงัหวดัที่รถจดทะเบียน

รวม

จํานวนรถที่แก้ไขข้อบกพร่อง

สรุป   จํานวนรถที่เข้าตรวจทัง้สิน้

จงัหวดัที่รถจดทะเบียน จํานวนรถ

(ลงชื่อ)....................................................................ผู้ได้รับใบอนุญาต

จํานวนรถที่ไมผ่า่นเนื่องจากสาเหตุ

และนําเข้าตรวจสภาพใหม ่(คนั)

รายงานการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ประจาํเดือน...............................พ.ศ. ................

ประเภทรถ

รวม

จํานวนรถที่ตรวจสภาพครัง้ที่ 1 (คนั)

ผา่น ไมผ่า่น รวม ผา่น ไมผ่า่น

ชื่อพร้อมที่อยู่

สถานตรวจสภาพรถ

ใบอนญุาตเลขที่................................



ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 ส.6 ส.7 ส.8

  1. จงัหวดั................................. .........................

  2. จงัหวดั................................. .........................

  3. จงัหวดั................................. .........................

  4. จงัหวดั................................. .........................

  5. จงัหวดั................................. .........................

  6. จงัหวดั................................. .........................

  7. จงัหวดั................................. .........................

  8. จงัหวดั................................. .........................

  9. จงัหวดั................................. .........................

10. จงัหวดั................................. .........................

11. จงัหวดั................................. .........................

12. จงัหวดั................................. .........................

โดยรถขนาดเลก็ รถขนาดเลก็ 13. จงัหวดั................................. .........................

รวม

รวม ...............................คนั
ผา่น ...............................คนั
ไมผ่า่น ...............................คนั           (.................................................................) หรือผู้ได้รับมอบอํานาจ

ขส./45  เลขที่ แบบ สตร./ขส.3

รายงานการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
ประจาํเดือน...............................พ.ศ. ................

ประเภทการขนสง่ ลกัษณะรถ

จํานวนรถที่ตรวจสภาพครัง้ที่ 1 (คนั)
จํานวนรถที่แก้ไขข้อบกพร่อง จํานวนรถที่ได้ออกใบรับรองการตรวจสภาพ (คนั)

และนําเข้าตรวจสภาพใหม ่(คนั) จําแนกตามจงัหวดัที่รถจดทะเบียน

ผา่น

(ลงชื่อ)....................................................................ผู้ได้รับใบอนุญาต

จงัหวดัที่รถจดทะเบียน จํานวนรถ

ประจําทาง

บรรทกุ

โดยสาร

ไมป่ระจําทาง

บรรทกุ

โดยสาร

ไมผ่า่น

รวม

สรุป   จํานวนรถที่เข้าตรวจทัง้สิน้

รวม

สว่นบคุคล

บรรทกุ

โดยสาร

รวม
จํานวนรถที่ไมผ่า่นเนื่องจากสาเหตุ

ผา่น ไมผ่า่น

ชื่อพร้อมที่อยู่

สถานตรวจสภาพรถ

ใบอนญุาตเลขที่................................









 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง  แบบ  ขนาด  มาตรฐาน  และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบห้ามล้อ 

สําหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

  อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๖  วรรคสาม  ของกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต  การออก
ใบอนุญาต  และการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก   
ออกประกาศกําหนดไว้  ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ เครื่องทดสอบห้ามล้อ  (Brake Tester) ต้องมีแบบ  ขนาด  มาตรฐาน  และ
คุณลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) เป็นเครื่องทดสอบแบบลูกกล้ิง  (Roller)  มีผิวป้องกันการล่ืน  สามารถรองรับน้ําหนัก
ลงเพลา  (Maximum  axle  load)  ของรถที่เข้ารับการทดสอบได้  และสามารถทดสอบแรงห้ามล้อด้านซ้าย
และด้านขวาได้โดยแยกอิสระจากกัน 

  (๒) ขนาดของเครื่องทดสอบห้ามล้อให้เป็นดังต่อไปนี้ 
   (ก) เครื่องทดสอบห้ามล้อที่สามารถรับน้ําหนักลงเพลาได้ไม่น้อยกว่า  ๒,๐๐๐  กิโลกรัม  

แต่ไม่เกิน  ๔,๐๐๐  กิโลกรัม 
   (ข) เครื่องทดสอบห้ามล้อที่สามารถรบัน้ําหนักลงเพลาได้ไม่น้อยกว่า  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัม   
   (ค) เครื่ องทดสอบห้ ามล้อที่ สามารถรั บน้ํ าหนั กลงเพลาได้ ไ ม่น้ อยกว่ า   

๑๐,๐๐๐  กิโลกรัม  มีความเร็วในการทดสอบแบบ  ๒  ความเร็ว  และสามารถทดสอบรถที่ มีขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลางยางตั้งแต่  ๕๓๐  มิลลิเมตร  จนถึง  ๑,๓๐๐  มิลลิเมตร   

  (๓) เป็นเครื่องที่ได้มาตรฐาน  CE  (European  conformity)  หรือ  EN  (European  
Standard)  หรือ  CEE  (International  Commission  on  Rules  for  the  approval  of  Electrical  
Equipment)  และผ่านการรับรองด้าน  Machinery  และ  Electromagnetic  และ  Low  Voltage  โดยผลิต
จากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน  ISO  ๙๐๐๑  :  ๒๐๐๐  หรือมาตรฐาน  ISO  ๙๐๐๑  :  ๒๐๐๘  หรือที่กรมการขนส่ง
ทางบกให้การรับรอง 

  (๔) สามารถทดสอบระบบห้ามล้อของรถที่มีเพลาขับแบบเพลาขับคู่  หรือระบบขับเคล่ือน   
ส่ีล้อแบบตลอดเวลาได้ 

  (๕) มีชุดอุปกรณ์ชั่งน้ําหนักลงเพลา  (Axle  Weight)  อยู่ในเครื่องทดสอบประสิทธิภาพ
ห้ามล้อ 

  (๖) มีระบบทํางานที่ช่วยให้รถสามารถออกจากลูกกล้ิงทดสอบได้อย่างสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 



 หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

  (๗) ส่วนแสดงผล  (Display)  เป็นแบบเข็มชี้หรือแบบตัวเลข  และต้องสามารถแสดงค่าได้  
อย่างน้อย  ดังนี้   

   (ก) แสดงค่าแรงห้ามล้อเป็นหน่วยนิวตัน  และน้ําหนักลงเพลาเป็นนิวตันหรือ
กิโลกรัม 

   (ข) มีค่าความละเอียดในการอ่านไม่เกิน  ๑๐๐  นิวตัน  ในช่วงค่าทดสอบ  ๐  นิวตัน 
ถึง  ๕,๐๐๐  นิวตัน 

   (ค) สามารถแสดงค่าแรงห้ามล้อด้านซ้ายและด้านขวา  ขณะที่ทดสอบได้อย่างอิสระ
จากกัน 

   (ง) สามารถแสดงค่าแรงห้ามล้อทุกล้อ  และผลต่างของล้อด้านซ้ายกับด้านขวา   
ในแต่ละเพลาเป็นหน่วยร้อยละเทียบกับแรงห้ามล้อสูงสุดในเพลาเดียวกัน 

   (จ) สามารถแสดงค่าผลรวมของแรงห้ามล้อทั้งหมดเป็นร้อยละเทียบกับน้ําหนักรถได้ 
   (ฉ) สามารถแสดงค่าน้ําหนักรถในแต่ละเพลาและค่าน้ําหนักรวมของรถได้ 
  (๘) สามารถปรับเทียบความเที่ยงตรงได้ 
  (๙) มีความเที่ยงตรง  (Accuracy)  โดยมีค่าคลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน  ๑๐๐  นิวตันใน 

การแสดงค่าการทดสอบของแรงห้ามล้อในช่วง  ๐  นิวตัน  ถึง  ๕,๐๐๐  นิวตัน  และมีค่าคลาดเคล่ือนไม่เกิน
ร้อยละ  ๒  ของค่าที่วัดได้ของแรงห้ามล้อที่มากกว่า  ๕,๐๐๐  นิวตัน 

  (๑๐) มีความเที่ยงตรงของการชั่งน้ําหนักรถ  โดยมีค่าคลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน  ๓๐๐  นิวตัน  
(๓๐  กิโลกรัม)  ในช่วงน้ําหนัก  ๐  นิวตัน  ถึง  ๑๐,๐๐๐  นิวตัน  (๑,๐๐๐  กิโลกรัม)  และมีค่าคลาดเคล่ือนได้
ไม่เกินร้อยละ  ๓  ของค่าน้ําหนักที่ชั่งได้  ที่การชั่งน้ําหนักมากกว่า  ๑๐,๐๐๐  นิวตัน   

  (๑๑) มีช่องสัญญาณออก  (Output)  แบบดิจิตอล  (Digital) 
  (๑๒) สามารถประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  และส่งผลการทดสอบเข้าระบบบันทึกผลและ

รายงานผลการตรวจสภาพรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนดได้ 
  ข้อ ๒ เครื่องทดสอบห้ามล้อที่ใช้งานในสถานตรวจสภาพรถต้องได้รับความเห็นชอบ

จากกรมการขนส่งทางบกให้ใช้สําหรับการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถและต้องเป็น  ดังนี้   
  (๑) เครื่องทดสอบห้ามล้อสําหรับสถานตรวจสภาพรถที่ตรวจสภาพรถยนต์ขนาดน้ําหนัก

รถเปล่าไม่เกิน  ๒,๒๐๐  กิโลกรัม  ต้องมีขนาดเป็นไปตามข้อ  ๑  (๒)  (ก) 
  (๒) เครื่องทดสอบห้ามล้อสําหรับสถานตรวจสภาพรถที่ตรวจสภาพรถทุกขนาดน้ําหนัก   

ต้องมีขนาดเป็นไปตามข้อ  ๑  (๒)  (ค)  หรือข้อ  ๑  (๒)  (ก)  ร่วมกับข้อ  ๑  (๒)  (ข) 
  ข้อ ๓ เครื่องทดสอบห้ามล้อที่กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความเห็นชอบและติดตั้งใช้งาน

สําหรับสถานตรวจสภาพรถไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ใช้ได้ต่อไป   



 หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

  ข้อ ๔ บรรดากฎ  ระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับการกําหนดแบบ  ขนาด  มาตรฐาน  
และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบห้ามล้อซ่ึงขัด  หรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

  ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สมชัย  ศิริวัฒนโชค 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
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ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง  แบบ  ขนาด  มาตรฐาน  และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบศูนย์ล้อ 

สําหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๖  วรรคสาม  ของกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต  การออก
ใบอนุญาต  และการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ออกประกาศกําหนดไว้  ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ เครื่องทดสอบศูนย์ล้อ  (Sideslip  Tester)  ต้องมีแบบ  ขนาด  มาตรฐาน  และ
คุณลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) เป็นเครื่องทดสอบศูนย์ล้อชนิดแผ่นเดียว  (Single  plate)  ติดตั้งในตําแหน่งที่เหมาะสม
ทางด้านขวาของทิศทางการทดสอบ 

  (๒) เป็นเครื่องที่ได้มาตรฐาน  CE  (European  conformity)  หรือ  EN  (European  
Standard)  หรือ  CEE  (International  Commission  on  Rules  for  the  approval  of  Electrical  
Equipment)  และผ่านการรับรองด้าน  Machinery  และ  Electromagnetic  และ  Low  Voltage  โดยผลิต
จากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน  ISO  ๙๐๐๑  :  ๒๐๐๐  หรือมาตรฐาน  ISO  ๙๐๐๑  :  ๒๐๐๘  หรือที่กรมการขนส่งทางบก
ให้การรับรอง 

  (๓) ผิวหน้าแผ่นทดสอบมีคุณสมบัติป้องกันการล่ืนไถล  ในขณะทําการทดสอบ 
  (๔) ส่วนแสดงผลเป็นแบบตัวเลข  และต้องสามารถแสดงค่าการล่ืนไถลของล้อได้ตั้งแต่  ๐  

ถึง  ±  ๑๐  เมตรต่อกิโลเมตร  หรือ  ๐  ถึง  ±  ๑๐  มิลลิเมตรต่อเมตรหรือมากกว่า 
  (๕) มีค่าความละเอียดในการแสดงผลไม่เกินร้อยละ  ๕  ของมาตรวัดสูงสุด 
  (๖) มีความเที่ยงตรง  (Accuracy)  โดยมีความคลาดเคล่ือนได้ไม่เกินร้อยละ  ๓  ของคา่ที่วัดได้ 
  (๗) สามารถปรับเทียบความเที่ยงตรงได้ 
  (๘) สามารถประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  และส่งผลการทดสอบเข้าระบบบันทึกผลและ   

รายงานผลการตรวจสภาพรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนดได้ 
  ข้อ ๒ เครื่องทดสอบศูนย์ล้อที่ใช้งานในสถานตรวจสภาพรถต้องได้รับความเห็นชอบ

จากกรมการขนส่งทางบกให้ใช้สําหรับการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ     
  ข้อ ๓ เครื่องทดสอบศูนย์ล้อที่กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความเห็นชอบและติดตั้งใช้

งานสําหรับสถานตรวจสภาพรถไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ใช้ได้ต่อไป   
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  ข้อ ๔ บรรดากฎ  ระเบียบหรือประกาศเก่ียวกับการกําหนดแบบ  ขนาด  มาตรฐาน  
และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบศูนย์ล้อซ่ึงขัด  หรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

  ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สมชัย  ศิริวัฒนโชค 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
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ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของอาคารสถานที่  ลานจอดรถ 

พื้นที่สําหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ  ทางเข้าและทางออก  สําหรับสถานตรวจสภาพรถ 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  หลักเกณฑ์  รูปแบบอาคารสถานที่สําหรับ  
สถานตรวจสภาพรถ  ลงวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไว้แล้ว  นั้น 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  อาศัยอํานาจตามความ
ในข้อ  ๖  (๑)  และ  (๒)  ของกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  และการต่ออายุ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของอาคารสถานที่  ลานจอดรถ  พื้นที่สําหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ  ทางเข้าและทางออก  
สําหรับสถานตรวจสภาพรถไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  หลักเกณฑ์  รูปแบบอาคารสถานที่สําหรับสถานตรวจ

สภาพรถเอกชน  ลงวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๔๗   
(๒) ประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  หลักเกณฑ์  รูปแบบอาคารสถานที่สําหรับสถานตรวจ

สภาพรถเอกชน  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๔๘ 
ข้อ ๒ สถานตรวจสภาพรถทีจ่ะไดร้ับอนุญาตต้องมีลักษณะเหมาะสมสําหรับการตรวจสภาพรถ  

โดยมีแบบ  ขนาด  ลักษณะของอาคารสถานตรวจสภาพรถ  ลานจอดรถ  พื้นที่สําหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ  
ทางเข้าและทางออก  ดังต่อไปนี้ 

  ๒.๑ สถานตรวจสภาพรถที่ตรวจสภาพรถทุกประเภทและทุกขนาดน้ําหนัก  ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์   

   (๑) อาคารสถานที่ 
    ๑) ทําเลที่ตั้ง 
     (ก) มีแนวเขตแสดงอาณาบริเวณอย่างชัดเจน  โดยด้านที่ใช้เป็นทางเข้า 

และทางออกจะต้องติดทางหลวงหรือถนนสาธารณะ  มีความกว้างของถนนเหมาะสมกับขนาดของรถที่ให้บริการ
ตรวจสภาพ  กรณีอาคารสถานตรวจสภาพรถอยู่ห่างจากที่พักอาศัยมีระยะน้อยกว่า  ๑๐  เมตร  แนวเขตสถาน 
ตรวจสภาพรถนั้นต้องจัดให้มีกําแพงก้ันเสียงมีความสูงไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร 

     (ข) ต้องไม่ตั้งอยู่ร่วมกับสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  สถานีบริการก๊าซ  
หรือสถานที่ ซ่ึงกักเก็บวัตถุอันตรายหรือวัตถุไวไฟ  หรืออยู่ในอาคารพาณิชย์  อาคารลักษณะตึกแถว   
หรือห้องแถว 
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    ๒) ลักษณะอาคาร 
     (ก) เสาอาคารต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  หรือโลหะ 
     (ข) หลังคาต้องเป็นกระเบ้ืองหรือโลหะ  หรือวัสดุอ่ืนที่มีความม่ันคง  

แข็งแรง  เป็นวัสดุไม่ติดไฟง่าย  สามารถกันแสงแดดและฝนได้เป็นอย่างดีไม่รั่วซึม  โครงสร้างหลังคา 
ต้องเป็นโลหะ  หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก 

     (ค) ผนังด้านข้างของอาคาร  ต้องเป็นผนังคอนกรีตหรือก่ออิฐฉาบปูน  
ตลอดแนวความยาวของอาคาร  มีความสูงจากระดับพื้นอาคารไม่น้อยกว่า  ๑.๒๐  เมตร 

      กรณีผนังส่วนที่ สูงเกิน  ๑.๒๐  เมตรเป็นผนังทึบ  ต้องมีระบบ 
ระบายอากาศที่เพียงพอเหมาะสม  กรณีผนังส่วนที่สูงเกิน  ๑.๒๐  เมตร  เป็นผนังโปร่ง  ส่วนของผนังโปร่ง 
ต้องทําด้วยวัสดุที่มีความม่ันคงแข็งแรงแต่ต้องไม่ใช่สังกะสี 

     (ง) พื้นอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กระดับราบสมํ่าเสมอและสามารถ
รองรับน้ําหนักของรถที่เข้าตรวจสภาพได้  หากมีวัสดุอ่ืนปิดทับหรือเททับด้านบนต้องเป็นวัสดุประเภท 
โพลียูรเิทรน  คอนกรีต  หรืออีพ็อกซ่ี  หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่า 

     (จ) ส่วนประกอบของอาคารต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งยื่นลํ้ากีดขวางเข้าไป
ในบริเวณพื้นที่ตรวจสภาพรถอันเป็นอุปสรรคต่อรถที่เข้ารับการตรวจสภาพ 

    ๓) ขนาดอาคารสถานที่ 
     อาคารสถานตรวจสภาพรถ  ต้องมีความกว้างของอาคารไม่น้อยกว่า  

๑๕  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  และความสูง  ณ  จุดต่ําสุดบริเวณทางเข้าและทางออกของ 
พื้นที่ตรวจสภาพรถต้องไม่น้อยกว่า  ๕.๕๐  เมตร 

    ๔) พื้นที่ตรวจสภาพรถ 
     พื้นที่ตรวจสภาพรถ  จํานวนไม่น้อยกว่า  ๒  พื้นที่  โดยแต่ละพื้นที่ต้องมี

ความกว้างไม่น้อยกว่า  ๕  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  และความสูงภายใน  ณ  จุดต่ําสุด
ตลอดพื้นที่ตรวจสภาพรถต้องไม่น้อยกว่า  ๕.๕๐  เมตร  โดยต้องเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กระดับราบ
สมํ่าเสมอ  สามารถรองรับน้ําหนักของรถที่เข้าตรวจสภาพได้อย่างเหมาะสม  หากมีวัสดุอ่ืนปิดทับหรือ 
เททับด้านบน  ต้องเป็นวัสดุประเภท  โพลียูริเทรน  คอนกรีต  หรืออีพ็อกซ่ี  หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่า  และมี
แนวเส้นที่พื้นเพื่อนําทางรถเข้าตรวจสภาพตลอดความยาวของพื้นที่ตรวจสภาพรถ  มีความกว้างของแนวเส้น 
ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร  จํานวน  ๒  เส้น 

     สถานตรวจสภาพรถที่ติดตั้ งเครื่ องตรวจสภาพรถ  และอุปกรณ์หรือ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ  ที่มีสมรรถนะในการตรวจสภาพรถทุกขนาดน้ําหนักในพื้นที่
ตรวจสภาพรถเดียวกัน  จะมีพื้นที่ตรวจสภาพรถจํานวน  ๑  พื้นที่  ก็ได้ 

    ๕) ที่ทําการของผู้ปฏิบัติงาน  ที่พักผู้ใช้บริการ  และห้องสุขา   
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     ต้องจัดให้มีไว้ภายในอาคารสถานตรวจสภาพรถ  หรือภายในบริเวณ 
สถานตรวจสภาพรถ  โดยมีขนาดเหมาะสม 

   (๒) ลานจอดรถ   
    มีความกว้างไม่น้อยกว่า  ๓.๕๐  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร   

จํานวนไม่น้อยกว่า  ๒  พื้นที่  และมีความกว้างไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  
จํานวนไม่น้อยกว่า  ๒  พื้นที่  โดยต้องเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือราดยาง  อยู่ภายในบริเวณ 
สถานตรวจสภาพรถ  และไม่กีดขวางทางเข้าหรือทางออกพื้นที่ตรวจสภาพรถ  การจราจร  ทางเข้าและทางออก 

    กรณีที่สถานตรวจสภาพรถตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับกิจการประเภทอ่ืน   
ให้สามารถใช้ลานจอดรถร่วมกันได้  โดยลานจอดรถจะต้องมีขนาดเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

   (๓) พื้นที่สําหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ   
    ต้องอยู่ด้านหน้าพื้นที่ตรวจสภาพรถ  มีความยาวตามแนวตรงไม่น้อยกว่า  

๒๐  เมตร  และมีความกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของพื้นที่ตรวจสภาพรถเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หรือราดยาง  สามารถรองรับน้ําหนักของรถที่เข้ารับการตรวจสภาพได้อย่างเหมาะสม  โดยพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับ
พื้นที่ตรวจสภาพรถต้องเป็นพื้นราบระดับเดียวกับพื้นที่ตรวจสภาพรถมีความยาวไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร   

    พื้นที่สําหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ  ต้องไม่มีส่ิงปลูกสร้างหรือส่ิงกีดขวาง 
ที่ทําให้พื้นที่สําหรับรถรอตรวจสภาพ  มีความกว้างและความสูงน้อยกว่าพื้นที่ตรวจสภาพรถ  ตามที่กําหนด 
ไว้ใน  ๒.๑  (๑)  ๔) 

   (๔) ทางเข้าและทางออก 
    ๑) ทางเข้าและทางออก  กรณีทางเข้าและทางออกใช้ร่วมกันให้มีความกว้าง 

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  แต่หากทางเข้าและทางออกแยกจากกันให้มีความกว้างแต่ละทางไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  
และกรณีที่ทางเข้าและทางออกมีส่ิงกีดขวางอยู่ด้านบน  จะต้องมีความสูงของทางเข้าและทางออก 
ไม่น้อยกว่า  ๕.๕๐  เมตร 

    ๒) ทางเดินรถจากทางเข้าถึงพื้นที่สําหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ  ต้องเป็น 
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือราดยาง  มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร 

    ๓) ทางเดินรถออกจากพื้นที่ตรวจสภาพรถถึงทางออก  ต้องเป็นพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กหรือราดยาง  มีความกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของพื้นที่ตรวจสภาพรถ  ความยาวตามแนวตรงจาก
ท้ายสุดของพื้นที่ตรวจสภาพรถไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร   

     ทางเดินรถออกจากพื้นที่ตรวจสภาพรถถึงทางออก  หากมีความยาว 
มากกว่า  ๑๕  เมตร  ความยาวส่วนที่มากกว่า  ๑๕  เมตร  จะมีความกว้างน้อยกว่าความกว้างของพื้นที่ 
ตรวจสภาพรถก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร 

  ๒.๒ สถานตรวจสภาพรถที่ตรวจสภาพรถยนต์ขนาดน้ําหนักรถเปล่าไม่เกิน  ๒,๒๐๐  กิโลกรัม  
และรถจักรยานยนต์  ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
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   (๑) อาคารสถานที่ 
    ๑) ทําเลที่ตั้ง  เป็นไปตามข้อ  ๒.๑  (๑)  ๑) 
    ๒) ลักษณะอาคาร  เป็นไปตามข้อ  ๒.๑  (๑)  ๒) 
    ๓) ขนาดอาคารสถานที่ 
     อาคารสถานตรวจสภาพรถ  ต้องมีความกว้างของอาคารไม่น้อยกว่า  

๑๐  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  และความสูง  ณ  จุดต่ําสุดบริเวณทางเข้าและทางออกของ 
พื้นที่ตรวจสภาพรถต้องไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร 

    ๔) พื้นที่ตรวจสภาพรถ 
     พื้นที่ตรวจสภาพรถ  ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า  ๕  เมตร  ความยาว

ไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร  และความสูงภายใน  ณ  จุดต่ําสุดตลอดพื้นที่ตรวจสภาพรถต้องไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  
โดยต้องเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กระดับราบสมํ่าเสมอและสามารถรองรับน้ําหนักของรถที่เข้าตรวจสภาพได้
อย่างเหมาะสม  หากมีวัสดุอ่ืนปิดทับหรือเททับด้านบน  ต้องเป็นวัสดุประเภทโพลียูริเทรน  คอนกรีต  หรือ 
อีพ็อกซ่ี  หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่า  และมีแนวเส้นที่พื้นเพื่อนําทางรถเข้าตรวจสภาพตลอดความยาวของ
พื้นที่ตรวจสภาพรถ  มีความกว้างของแนวเส้นไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร  จํานวน  ๒  เส้น 

    ๕) ที่ทําการของผู้ปฏิบัติงาน  ที่พักผู้ใช้บริการ  และห้องสุขา   
     ต้องจัดให้มีไว้ภายในอาคารสถานตรวจสภาพรถ  หรือภายในบริเวณ 

สถานตรวจสภาพรถ  โดยมีขนาดเหมาะสม 
   (๒) ลานจอดรถ   
    มีความกว้างไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร   

จํานวนไม่น้อยกว่า  ๒  พื้นที่  โดยต้องเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือราดยาง  อยู่ภายในบริเวณสถาน 
ตรวจสภาพรถ  และไม่กีดขวางทางเข้าหรือทางออกพื้นที่ตรวจสภาพรถ  การจราจร  ทางเข้าและทางออก 

    กรณีที่สถานตรวจสภาพรถตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับกิจการประเภทอ่ืน   
ให้สามารถใช้ลานจอดรถร่วมกันได้  โดยลานจอดรถจะต้องมีขนาดเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

   (๓) พื้นที่สําหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ   
    ต้องอยู่ด้านหน้าพื้นที่ตรวจสภาพรถ  มีความยาวตามแนวตรงไม่น้อยกว่า  

๑๐  เมตร  และมีความกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างพื้นที่ตรวจสภาพรถ  เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือราดยาง  
สามารถรองรับน้ําหนักของรถที่เข้ารับการตรวจสภาพได้อย่างเหมาะสม  โดยพื้นที่ที่เชื่อมต่อพื้นที่ตรวจสภาพรถ  
ต้องเป็นพื้นราบระดับเดียวกับพื้นที่ตรวจสภาพรถ  มีความยาวไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร   

    พื้นที่สําหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ  ต้องไม่มีส่ิงปลูกสร้างหรือส่ิงกีดขวาง 
ที่ทําให้พื้นที่สําหรับรถรอตรวจสภาพ  มีความกว้างและความสูงน้อยกว่าพื้นที่ตรวจสภาพรถ  ตามที่กําหนด 
ไว้ใน  ๒.๒  (๑)  ๔) 

   (๔) ทางเข้าและทางออก 
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    ๑) ทางเข้าและทางออก  กรณีทางเข้าและทางออกใช้ร่วมกันให้มีความกว้าง 
ไม่น้อยกว่า  ๕  เมตร  แต่หากทางเข้าและทางออกแยกจากกันให้มีความกว้างแต่ละทางไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร  
และกรณีที่ทางเข้าและทางออกมีส่ิงกีดขวางอยู่ด้านบน  จะต้องมีความสูงของทางเข้าและทางออก 
ไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร 

    ๒) ทางเดินรถจากทางเข้าถึงพื้นที่สําหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ  ต้องเป็น 
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือราดยาง  มีความกว้างไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร 

    ๓) ทางเดินรถออกจากพื้นที่ตรวจสภาพรถถึงทางออก  ต้องเป็นพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กหรือราดยาง  มีความกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของพื้นที่ตรวจสภาพรถ  ความยาวตามแนวตรง 
จากท้ายสุดของพื้นที่ตรวจสภาพรถไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร   

     ทางเดินรถออกจากพื้นที่ตรวจสภาพรถถึงทางออก  หากมีความยาวมากกว่า  
๔  เมตร  ความยาวส่วนที่มากกว่า  ๔  เมตร  จะมีความกว้างน้อยกว่าความกว้างของพื้นที่ตรวจสภาพรถก็ได้  
แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๓  เมตร 

  ๒.๓ สถานตรวจสภาพรถที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
   (๑) อาคารสถานที่ 
    ๑) ทําเลที่ตั้ง  เป็นไปตามข้อ  ๒.๑  (๑)  ๑) 
    ๒) ลักษณะอาคาร  เป็นไปตามข้อ  ๒.๑  (๑)  ๒) 
    ๓) ขนาดอาคารสถานที่ 
     อาคารสถานตรวจสภาพรถ  ต้องมีความกว้างของอาคารไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  

ความยาวไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และความสูงภายใน  ณ  จุดต่ําสุดบริเวณทางเข้าและทางออกของพื้นที่ตรวจสภาพรถ
ต้องไม่น้อยกว่า  ๓.๕๐  เมตร 

    ๔) พื้นที่ตรวจสภาพรถ 
     พื้นที่ตรวจสภาพรถ  ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  ความยาว

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และความสูงภายใน  ณ  จุดต่ําสุดตลอดพื้นที่ตรวจสภาพรถ  ต้องไม่น้อยกว่า  ๓.๕๐  เมตร  
โดยต้องเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กระดับราบสมํ่าเสมอ  สามารถรองรับน้ําหนักของรถที่ เข้าตรวจสภาพ 
ได้อย่างเหมาะสม  หากมีวัสดุอ่ืนปิดทับหรือเททับด้านบน  ต้องเป็นวัสดุประเภทโพลียูริเทรน  คอนกรีต  
หรืออีพ็อกซ่ี  หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่า 

    ๕) ที่ทําการของผู้ปฏิบัติงาน  ที่พักผู้ใช้บริการ  และห้องสุขา   
     ต้องอยู่ภายในอาคารสถานตรวจสภาพรถ  หรือภายในบริเวณสถาน

ตรวจสภาพรถโดยมีขนาดเหมาะสม 
   (๒) ลานจอดรถและพื้นที่สําหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ   
    ให้ใช้พื้นที่ตรวจสภาพรถเป็นลานจอดรถหรือพื้นที่สําหรับรถรอเข้าตรวจสภาพได้

แต่ต้องไม่กีดขวางรถที่จะเข้าหรือออกพื้นที่ตรวจสภาพรถ  หรือเป็นอุปสรรคต่อรถที่เข้ารับการตรวจสภาพ 
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   (๓) ทางเข้าและทางออก 
    ทางเข้าและทางออก  ต้องเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือราดยาง  มีความกว้าง

ไม่น้อยกว่า  ๒  เมตร   
ข้อ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตในหลักการให้จัดตั้ง 

สถานตรวจสภาพรถไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  จะจัดให้มีอาคารสถานที่  ลานจอดรถ  พื้นที่สําหรับรถ 
รอเข้าตรวจสภาพ  ทางเข้าและทางออกของสถานตรวจสภาพรถให้เป็นไปตามประกาศนี้  หรือตามประกาศ
กรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  หลักเกณฑ์  รูปแบบอาคารสถานที่สําหรับสถานตรวจสภาพรถเอกชน   
ลงวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๔๗  ก็ได้   

ในกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถตามวรรคหนึ่ง  จัดให้มีอาคารสถานที่   
ลานจอดรถ  พื้นที่สําหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ  ทางเข้าและทางออกของสถานตรวจสภาพรถ  เป็นไปตาม
ประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  หลักเกณฑ์  รูปแบบอาคารสถานที่สําหรับสถานตรวจสภาพรถเอกชน  
ลงวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๔๗  จะต้องดําเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่  ลานจอดรถ  พื้นที่สําหรับรถ
รอเข้าตรวจสภาพ  ทางเข้าและทางออกของสถานตรวจสภาพรถ  ให้เป็นไปตามประกาศนี้ก่อนวันที่  ๒๖  
มิถุนายน  ๒๕๕๘  หากไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้ใบอนุญาตเป็นอันส้ินสุดลง   
 ข้อ ๔ สถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับและมีทําเลที่ตั้ง 
อยู่ร่วมกับสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือสถานีบริการก๊าซ  หรืออยู่ในอาคารพาณิชย์  อาคารลักษณะ
ตึกแถว  หรือห้องแถว  ให้ยังคงอยู่ในทําเลที่ตั้งดังกล่าวได้ต่อไป  เว้นแต่สถานตรวจสภาพรถนั้นย้ายสถานที่ตั้ง  
ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้   

ข้อ ๕ สถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  หากพื้นที่สําหรับรถ
รอเข้าตรวจสภาพ  ทางเข้าและทางออกเฉพาะในส่วนของทางเดินรถออกจากพื้นที่ตรวจสภาพรถถึงทางออก  
มีแบบและขนาดเป็นไปตามที่นายทะเบียนกลางอนุญาตไว้  แต่แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  
ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าสถานตรวจสภาพรถนั้นมีการเปล่ียนแปลงอาคาร  หรือย้ายสถานที่ตั้ ง   
ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สมชัย  ศิริวัฒนโชค 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง  แบบ  ขนาด  มาตรฐาน  และคุณลักษณะของอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวก 
ในการตรวจสภาพใต้ท้องรถ  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานสถานตรวจสภาพรถ 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๖  วรรคสาม  ของกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  
และการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  ขนาด  จํานวน  และคุณภาพเครื่องดับเพลิง
ที่จะต้องติดตั้ง  ณ  สถานตรวจสภาพรถ  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๔๖ 

ข้อ ๒ อุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการตรวจสภาพใต้ท้องรถ  และอุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการดําเนินงานสําหรับสถานตรวจสภาพรถ  มีดังนี้   

(๑) บ่อตรวจสภาพรถ 
(๒) เครื่องยกรถ 
(๓) กระจกเงาหรือวัสดุสะท้อนภาพ 
(๔) เครื่องดับเพลิง 
ข้อ ๓ บ่อตรวจสภาพรถ  ต้องมีแบบ  ขนาด  มาตรฐาน  และคุณลักษณะ  ดังต่อไปนี้   
(๑) อยู่ก่ึงกลางความกวา้งของพื้นที่ตรวจสภาพรถ  และอยู่ห่างจากด้านท้ายสุดของพื้นที่ตรวจสภาพรถ

ไม่น้อยกว่า  ๑.๕๐  เมตร 
(๒) มีสันขอบบ่อทําด้วยโลหะหรือวัสดุที่มีความแข็งแรง  เพื่อป้องกันล้อรถตกบ่อ  มีความยาว

ตลอดแนวขอบบ่อ  ด้านทางเข้าบ่อตรวจสภาพรถมีคอนกรีตลักษณะครึ่งวงกลม  ครึ่งวงรี  หรือสามเหล่ียม  
มีขนาดรัศมีหรือความสูงของสามเหลี่ยมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความกว้างบ่อตรวจสภาพรถ  มีขอบโลหะ
หรือวัสดุที่แข็งแรง  ความสูงเท่ากับสันขอบบ่อ 

(๓) มีทางขึ้นลงเป็นคอนกรีตหรือโลหะที่ถาวรแข็งแรงบริเวณด้านท้ายของบ่อตรวจสภาพรถ 
(๔) มีหลอดไฟหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือเปลวเพลิง  มีความสว่าง

เพียงพอต่อการตรวจสภาพใต้ท้องรถ 
(๕) ขนาดของบ่อตรวจสภาพรถ  มี  ๒  ขนาดดังนี้   
 (ก) ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  ๘๐  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน  ๙๐  เซนติเมตร  ความยาว  

ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และความลึกไม่น้อยกว่า  ๑๓๐  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๕๐  เซนติเมตร   
 (ข) ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  ๗๐  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน  ๘๐  เซนติเมตร  ความยาว  

ไม่น้อยกว่า  ๕  เมตร  และความลึกไม่น้อยกว่า  ๑๓๐  เซนติเมตร  แต่ไม่เกิน  ๑๕๐  เซนติเมตร 
ข้อ ๔ เครื่องยกรถ  ต้องมีแบบ  ขนาด  มาตรฐานและคุณลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

(๑) เป็นชนิดติดตั้งถาวรอยู่บนพื้นที่มีความม่ันคงแข็งแรง 
(๒) สามารถยกรถที่มีขนาดน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า  ๒,๒๐๐  กิโลกรัม  ขึ้นได้ทั้งคันได้อย่างม่ันคง

และปลอดภัยในระดับความสูงไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  เซนติเมตร  และสามารถคงระดับความสูงในระดับนั้นได้
โดยไม่ทรุดลง  หรือเปล่ียนแปลง 

(๓) มีอุปกรณ์ควบคุมการปรับระดับความสูงที่สะดวกและปลอดภัย 
(๔) มีอุปกรณ์หรือระบบป้องกันอันตรายแบบอัตโนมัติ  เม่ือระดับการยกรถลดลงจากระดบัความสูง

ที่ต้องการ 
(๕) ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน  ISO  ๙๐๐๑  และได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก

ให้ใช้สําหรับการตรวจสภาพรถ 
ข้อ ๕ กระจกเงาหรือวัสดุสะท้อนภาพลักษณะนูน  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า   

๕๐  เซนติเมตร  หรือกระจกส่ีเหล่ียม  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  ๕๐  เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  
๑๐๐  เซนติเมตร  อย่างน้อย  ๑  บาน  กรณีเป็นกระจกเงาหรือวัสดุสะท้อนภาพลักษณะนูน  ให้ติดตั้งถาวร
บริเวณใกล้บ่อตรวจสภาพรถ  กรณีเป็นกระจกส่ีเหล่ียมให้ติดตั้งถาวรบริเวณด้านบนของพื้นที่ตรวจสภาพรถ
ตําแหน่งบริเวณท้ายบ่อตรวจสภาพรถ  และต้องไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการนําเข้าหรือออก 
จากพื้นที่ตรวจสภาพรถ  โดยผู้ขับรถต้องสามารถมองกระจกเงาสะท้อนภาพ  เพื่อเห็นด้านหน้าและล้อรถ
ในขณะนํารถเข้าบ่อตรวจสภาพรถได้อย่างชัดเจน   

ข้อ ๖ เครื่องดับเพลิง  ต้องมีแบบ  ขนาด  มาตรฐาน  และคุณลักษณะ  ดังต่อไปนี้   
(๑) เป็นแบบยกห้ิวชนิดผงเคมีแห้ง  และต้องเป็นชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซพิษ 
(๒) มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  ๔  กิโลกรัม  อย่างน้อย  ๑  เครื่อง  หรือขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  

๒  กิโลกรัม  อย่างน้อย  ๒  เครื่อง  และอย่างน้อยต้องสามารถดับเพลิงได้ดังนี้ 
 (ก) เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา  เช่น  ไม้  ผ้า  กระดาษ  ยาง  พลาสติก 
 (ข) เพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ  ก๊าซ  ไข  และน้ํามันต่าง ๆ   
 (ค) เพลิงที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า  หรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า   
(๓) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องดับเพลิงยกห้ิว  ตามกฎหมาย

ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
กรณีเป็นเครื่องดับเพลิงชนิดอ่ืน  นอกจากที่กําหนดไว้ตาม  (๑)  เครื่องดับเพลิงนั้นต้องมีคุณลักษณะ

เท่าเทียมกัน   
การติดตั้งเครื่องดับเพลิงต้องติดตั้งใกล้กับพื้นที่ตรวจสภาพ  โดยตําแหน่งของการติดตั้ง 

ต้องสูงไม่เกิน  ๑๔๐  เซนติเมตร  จากพื้นราบ  การติดตั้งต้องไม่ยึดติดถาวร  สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
และนําไปใช้งานได้โดยสะดวก   

ข้อ ๗ สถานตรวจสภาพรถที่ตรวจสภาพรถทุกประเภททุกขนาดน้ําหนัก  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  ต้องมีบ่อตรวจสภาพรถที่มีขนาดตามข้อ  ๓  (๕)  (ก)  
และจะมีเครื่องยกรถตามข้อ  ๔  ด้วยหรอืไม่ก็ได้ 



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มกราคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ข้อ ๘ สถานตรวจสภาพรถที่ตรวจสภาพรถยนต์ขนาดน้ําหนักรถเปล่าไม่เกิน  ๒,๒๐๐  กิโลกรัม  
และรถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  ต้องมีบ่อตรวจสภาพรถที่มีขนาดตามข้อ  ๓  (๕)  (ข)  
หรือมีเครื่องยกรถตามข้อ  ๔  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือทั้งสองอย่างก็ได้   

ข้อ ๙ สถานตรวจสภาพรถที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
เพียงอย่างเดียว  ไม่ต้องจัดให้มีอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการตรวจสภาพใต้ท้องรถตามข้อ  ๓  
ข้อ  ๔  และข้อ  ๕   

ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สมชัย  ศิริวัฒนโชค 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง  กําหนดแบบ  ขนาด  มาตรฐาน  และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดํา   

เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ  เครื่องวัดก๊าซรั่ว  เครื่องวัดระดับเสียง  เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์   
และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง  สําหรับใช้ในการตรวจสภาพรถ 

ของสถานตรวจสภาพรถ   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  แบบ  ขนาด  มาตรฐานของ
เครื่องตรวจสภาพรถ  และอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ  ลงวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  
๒๕๔๗  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๖  วรรคสาม  ของกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต  
การออกใบอนุญาต  และการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  อธิบดี 
กรมการขนส่งทางบกออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  แบบ  ขนาด  มาตรฐานของเครื่องตรวจสภาพรถ  

และอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ  ลงวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๗   
(๒) ประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  แบบ  ขนาด  มาตรฐานของเครื่องตรวจสภาพรถ  

และอุปกรณ์หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๔๘ 
ข้อ ๒ เครื่องวัดควันดํา  (Smoke  Meter)  ต้องมีแบบ  ขนาด  มาตรฐาน  และคุณลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นเครื่องวัดควันดําระบบกระดาษกรอง  (Filter) 
 (ก) เป็นเครื่องที่ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน  ISO  ๙๐๐๑ : ๒๐๐๐  หรือมาตรฐาน  

ISO  ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘  หรือสูงกว่า 
 (ข) มีปริมาตรในการเก็บตัวอย่าง  ๓๓๐  ลูกบาศก์เซนติเมตร  โดยมีความคลาดเคล่ือน 

ไม่เกิน  ๑๕  ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 (ค) สามารถวัดค่าความทึบแสงได้  ตั้งแต่ร้อยละ  ๐  ถึงร้อยละ  ๙๙.๙ 
 (ง) ส่วนแสดงผลเป็นแบบตัวเลข  และมีความละเอียดในการอ่านไม่เกินร้อยละ  ๐.๑ 
 (จ) สามารถใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ  (AC)  ๒๒๐  โวลท์  (Volt)  ความถี่  ๕๐  เฮิรตซ์  (Hz.)  ได้ 
 (ฉ) มีช่องส่งสัญญาณออก  (Output)  แบบดิจิตอล  (Digital) 
(๒) เป็นเครื่องวัดควันดําระบบวัดความทึบแสงแบบไหลผ่านบางส่วน  (Partial  Flow  Opacimeter) 
 (ก) เป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชาชาติ  เลขที่  

ECE  R  ๒๔  หรือมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน  ที่  ISO  ๑๑๖๑๔  โดย
ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน  ISO  ๙๐๐๑  :๒๐๐๐  หรือมาตรฐาน  ISO  ๙๐๐๑  :  ๒๐๐๘  หรือสูงกว่า 

 (ข) ต้องตรวจวัดที่ระยะความยาวของทางเดินแสงที่  ๔๓๐  มิลลิเมตรหรือเทียบเท่า 
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 (ค) สามารถวัดค่าความทึบแสงได้  ตั้งแต่ร้อยละ  ๐  ถึงร้อยละ  ๙๙.๙ 
 (ง) ส่วนแสดงผลเป็นแบบตัวเลข  และมีความละเอียดในการอ่านไม่เกินร้อยละ  ๐.๑ 
 (จ) สามารถใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ  (AC)  ๒๒๐  โวลท์  (Volt)  ความถี่  ๕๐  เฮิรตซ์  (Hz.)  ได้ 
 (ฉ) มีช่องสัญญาณออก  (Output)  แบบดิจิตอล  (Digital) 
ข้อ ๓ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ  (Gas  Analyser)  ต้องมีแบบ  ขนาด  มาตรฐาน  และคุณลักษณะ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นเครื่องวิเคราะห์ก๊าซระบบนันดีสเปอร์ซีฟ  อินฟราเรด  (Non - Dispersive  Infrared  

Detection : NDIR)  สําหรับใช้วัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  (CO)  และก๊าซไฮโดรคาร์บอน  (HC) 
(๒) สามารถวัดปริมาณของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากท่อไอเสียได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔.๕  

โดยปริมาตร  และวัดปริมาณของก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียได้ไม่น้อยกว่า  ๑๐,๐๐๐  ส่วนในล้านส่วน  
(ppm)  ของค่าเทียบเท่านอร์มัลเฮ็กเซน  (N-Hexane)   

(๓) เป็นเครื่องที่ได้มาตรฐาน  ISO  ๓๙๓๐  หรือ  OIML  R๙๙  class  ๑  หรือ  OIML  R๙๙  
class  ๐  โดยผลิตจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน  ISO  ๙๐๐๑  :  ๒๐๐๐  หรือมาตรฐาน  ISO  ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘  
หรือสูงกว่า 

(๔) มีระบบการขับไล่ก๊าซไอเสียที่ตกค้างออกจากเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ 
(๕) ส่วนแสดงผลเป็นแบบตัวเลข 
 (ก) สามารถแสดงค่าปริมาณก๊าซ  CO  ได้ตั้งแต่ร้อยละ  ๐  ถึงร้อยละ  ๑๐  โดยปริมาตร  

หรือมากกว่า  และมีความละเอียดในการอ่านไม่เกินร้อยละ  ๐.๑  โดยปริมาตร 
 (ข) สามารถแสดงค่าปริมาณก๊าซ  HC  ได้ตั้งแต่  ๐  ถึง  ๑๐,๐๐๐  ส่วนในล้านส่วน  หรือมากกว่า  

และมีความละเอียดในการอ่านไม่เกิน  ๑๐  ส่วนในล้านส่วน 
(๖) สามารถใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ  (AC)  ๒๒๐  โวลท์  (Volt)  ความถี่  ๕๐  เฮิรตซ์  (Hz.)  ได้ 
(๗) มีช่องสัญญาณออก  (Output)  แบบดิจิตอล  (Digital) 
ข้อ ๔ เครื่องวัดก๊าซรั่ว  (Gas  Leak  Detector)  ต้องมีแบบ  ขนาด  มาตรฐาน  และคุณลักษณะ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นเครื่องที่ใช้ตรวจสอบการรั่วของก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติในระบบเชื้อเพลิง  

แบบเคล่ือนยา้ยได้ 
(๒) เป็นเครื่องที่ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน  ISO  ๙๐๐๑  :  ๒๐๐๐  หรือมาตรฐาน  ISO  

๙๐๐๑ : ๒๐๐๘  หรือสูงกว่า 
(๓) เป็นเครื่องตรวจสอบก๊าซรั่วด้วยเซ็นเซอร์  ชนิดสารก่ึงตัวนํา  (Semi-conductor)   
(๔) มีเสียงสัญญาณเตือน  หรือสัญญาณไฟกระพริบ  หรือแสดงค่าเป็นตัวเลขเม่ือตรวจพบ 

การรั่วของก๊าซ 
(๕) ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอร่ีเซลล์แห้ง  ที่มีจําหน่ายทั่วไปภายในประเทศ 
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ข้อ ๕ เครื่องวัดระดับเสียง  (Sound  Level  Meter)  ต้องมีแบบ  ขนาด  มาตรฐาน  และ
คุณลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วย 
เทคนิคไฟฟ้า  (International  Electrotechnical  Commission,  IEC)  IEC  ๖๑๖๗๒  Type  ๑  หรือ  
Type  ๒  โดยผลิตจากผู้ผลิตทีไ่ด้รับมาตรฐาน  ISO  ๙๐๐๑  :  ๒๐๐๐  หรือมาตรฐาน  ISO  ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘  
หรือสูงกว่า 

(๒) สามารถแสดงค่าวัดระดับเสียงได้ตั้งแต่  ๓๐  dB  (A)  หรือน้อยกว่า  ถึง  ๑๒๐  dB  (A)  
หรือมากกว่า  และมีความละเอียดในการอ่านไม่เกิน  ๐.๑  dB  (A)   

(๓) สามารถแสดงและบันทึกค่าเสียงสูงสุด  (Max  Hold)  ได้ในขณะทําการตรวจวัด 
(๔) ส่วนแสดงผลของอุปกรณ์เป็นแบบตัวเลขสามารถแสดง  Weighting  Network  เป็นแบบ  A  

และแสดง  Dynamic  Characteristic  เป็นแบบ  Fast  ได้ 
(๕) มีช่องสัญญาณออก  (Output)  แบบดิจิตอล  (Digital) 
ข้อ ๖ เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์  (Engine  Tachometer)  ต้องมีแบบ  ขนาด  มาตรฐาน  

และคุณลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นเครื่องที่ใช้ตรวจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  หรือเครื่องยนต์ที่จุดระเบิด

ด้วยประกายไฟ 
(๒) เป็นเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน  ISO  ๙๐๐๑ : ๒๐๐๐  

หรือมาตรฐาน  ISO  ๙๐๐๑  :  ๒๐๐๘  หรือสูงกว่า 
(๓) สามารถแสดงค่าความเร็วรอบของเครื่องยนต์ได้ตั้งแต่  ๕๐๐  รอบต่อนาที  หรือน้อยกว่า  

ถึง  ๙,๐๐๐  รอบต่อนาที  หรือมากกว่า 
(๔) สามารถตรวจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์  ๒  จังหวะที่มีจํานวนสูบตั้งแต่  ๑  ถึง  ๔  สูบ  

หรือมากกว่า  และเครื่องยนต์  ๔  จังหวะ  ที่มีจํานวนสูบตั้งแต่  ๑  ถึง  ๖  สูบ  หรือมากกว่า 
ข้อ ๗ เครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง  (Tint  Meter)  ต้องมีแบบ  ขนาด  มาตรฐาน  

และคุณลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นเครื่องสําหรับตรวจวัดค่าของแสงที่ส่องผ่านกระจกและฟิล์มกรองแสงของรถยนต์   

โดยสามารถเคล่ือนย้ายนําไปใช้งานได้สะดวก 
(๒) เป็นเครื่องที่ผลิตจากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน  ISO  ๙๐๐๑  :  ๒๐๐๐  หรือมาตรฐาน  ISO  

๙๐๐๑ : ๒๐๐๘  หรือสูงกว่า 
(๓) แสดงค่าของแสงส่องผ่านกระจกและฟิล์มกรองแสงได้เป็นแบบตัวเลข  ตั้งแต่ร้อยละ  ๐ - ๙๙ 
(๔) สามารถป้องกันแสงรบกวนจากภายนอกได้ในขณะทําการตรวจวัด 
(๕) มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานที่สามารถตรวจวัดกระจกของรถได้ทุกบาน 
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ข้อ ๘ เครื่องวัดควันดํา  เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ  เครื่องวัดก๊าซรั่ว  เครื่องวัดระดับเสียง  
เครื่องวัดความเร็วรอบเคร่ืองยนต์  และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง  ที่จะนําไปใช้งานใน 
สถานตรวจสภาพรถ  ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก  ให้ใช้สําหรับการตรวจสภาพรถของ
สถานตรวจสภาพรถ 

ข้อ ๙ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซและเครื่องวัดระดับเสียงที่กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความเห็นชอบ
และมีการใช้งานในสถานตรวจสภาพรถไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ใช้ได้ต่อไป  ทั้งนี้   
ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ที่สามารถส่งผลการตรวจวัดเข้าระบบบันทึกผลและรายงานผลการตรวจสภาพรถ 
ตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนดได้  ภายในวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๖   

ขอ้ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
สมชัย  ศิริวัฒนโชค 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
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ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง  กําหนดแบบ  ขนาด  มาตรฐาน  และคุณลักษณะของเครื่องทดสอบโคมไฟหน้า 

สําหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๖  วรรคสาม  ของกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต  การออก
ใบอนุญาต  และการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า  (Headlight  Tester)  ต้องมีแบบ   ขนาด   มาตรฐาน   
และคุณลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นเครื่องที่ได้มาตรฐาน  CE  (European  conformity)  หรือ  EN  (European  Standard)  
หรือ  CEE  (International  Commission  on  Rules  for  the  approval  of  Electrical  Equipment)  
และผ่านการรับรองด้าน  Machinery  และ  Electromagnetic  และ  Low  Voltage  โดยผลิตจากผู้ผลิต
ที่ได้รับมาตรฐาน  ISO  ๙๐๐๑  :  ๒๐๐๐  หรือมาตรฐาน  ISO  ๙๐๐๑  :  ๒๐๐๘  หรือสูงกว่า 

(๒) สามารถตรวจสอบค่าเบ่ียงเบนของศูนย์รวมแสงของโคมไฟหน้ารถในระยะไม่เกิน  ๑  เมตร  
จากโคมไฟหน้ารถถึงเลนส์รับแสงของเครื่องทดสอบโคมไฟหน้า  และต้องสามารถตรวจสอบโคมไฟหน้ารถ
ที่มีความสูงจากพื้นราบตั้งแต่  ๐.๔๐  เมตร  หรือน้อยกว่า  จนถึง  ๑.๓๕  เมตร  หรือมากกว่า 

(๓) สามารถวัดค่าความเข้มการส่องสว่างของโคมไฟได้ตั้งแต่  ๕,๐๐๐  แคนเดลลา  (cd)   
หรือน้อยกว่า  จนถึง  ๑๒๐,๐๐๐  แคนเดลลาหรือมากกว่า 

(๔) สามารถวัดค่าการเบ่ียงเบนของลําแสงต่ํากว่าแนวราบไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔  (๒.๒๙  องศา) 
(๕) มีช่องสัญญาณออก  (Output)  แบบดิจิตอล  (Digital) 
ข้อ ๒ เครื่องทดสอบโคมไฟหน้าที่จะนาํไปใช้งานในสถานตรวจสภาพรถ  ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากกรมการขนส่งทางบก  ให้ใช้สําหรับการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ 
ข้อ ๓ เครื่องทดสอบโคมไฟหน้าที่กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความเห็นชอบและมีการใช้งาน 

ในสถานตรวจสภาพรถไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ใช้ได้ต่อไป  แต่ต้องสามารถวัดความเข้ม
การส่องสว่างได้ตามเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด 

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
สมชัย  ศิริวัฒนโชค 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
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ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการตักเตือน 

และการระงับการดําเนินการตรวจสภาพรถเป็นการชั่วคราว 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และข้อ  ๑๓  วรรคสอง  ของกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  และการขอต่ออายุ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้   
“ผู้ได้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ 
“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนญุาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ 
ข้อ ๒ มอบหมายให้ผู้ตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพสังกัดสํานักวิศวกรรมยานยนต์  

กรมการขนส่งทางบก  มีอํานาจเข้าไปในสถานตรวจสภาพรถที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตจังหวัดอ่ืน  
และให้ผู้ตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพสังกัดสํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่  หรือสํานักงาน
ขนส่งจังหวัด  มีอํานาจเข้าไปในสถานตรวจสภาพรถที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ  ในระหว่างเวลาทํางาน
ตามปกติเพื่อทราบข้อเท็จจริง  ตรวจสอบการดําเนินการและเอกสารอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการ
ของสถานตรวจสภาพรถ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพแสดงบัตรประจําตัว
ต่อผู้ซ่ึงเก่ียวข้อง   

ข้อ ๓ การดําเนินการกับผู้ได้รับใบอนุญาตที่กระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  
หรือกฎที่ทางราชการกําหนด  แบ่งออกเป็น  ๓  ระดับ  ดังนี้ 

(๑) การตักเตือน 
(๒) การระงับการดําเนินการตรวจสภาพรถเป็นการชั่วคราว 
(๓) การเพิกถอนใบอนุญาต 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  เป็นอํานาจของนายทะเบียนกลาง  หรือผู้ซ่ึงนายทะเบียนกลาง

มอบหมายให้ทําการแทน  โดยข้อหาความผิดให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้   
ช้อ ๔ การตรวจสอบการดําเนินการของสถานตรวจสภาพรถในแต่ละคร้ัง  หากพบการกระทํา

ความผิดหลายข้อหาแตกต่างกัน  ให้พิจารณาดําเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเฉพาะความผิดที่ต้องได้รับ
โทษสูงสุด   

ข้อ ๕ การพิจารณาใช้มาตรการตามข้อ  ๓  กับผู้ได้รับใบอนุญาตที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  
ให้พิจารณาภายในรอบอายุใบอนุญาตและให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังนี้   



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 
 

(๑) การตักเตือน  หากกระทําความผิดเป็นครั้งที่สาม  ให้ส่ังระงับการดําเนินการตรวจสภาพรถ
เป็นการชั่วคราว  ๗  วันทําการ  และกระทําความผิดตั้งแต่ครั้งที่ส่ีขึ้นไป  ให้ส่ังระงับการดําเนินการตรวจสภาพรถ  
๑๕  วันทําการ   

การส่ังระงับการดําเนินการตรวจสภาพรถตาม  (๑)  มิให้นําไปนับรวมเป็นจํานวนครั้งสําหรับ 
การส่ังระงับการดําเนินการตรวจสภาพรถตาม  (๒)    

(๒) การระงับการดําเนินการตรวจสภาพรถเป็นการชั่วคราว   
 (ก) กระทําความผิดครั้งแรก  ให้ส่ังระงับการดําเนินการตรวจสภาพรถ  ๗  วันทําการ   
 (ข) กระทําความผิดครั้งที่สอง  ให้ส่ังระงับการดําเนินการตรวจสภาพรถ  ๑๕  วันทําการ   
 (ค) กระทําความผิดครั้งที่สาม  ให้ระงับการดําเนินการตรวจสภาพรถ  ๓๐  วันทําการ   
 (ง) กระทําความผิดครั้งที่ส่ี  ให้เพิกถอนใบอนุญาต 
การส่ังระงับการดําเนินการตรวจสภาพรถตาม  (ก)  (ข)  และ  (ค)  หากการกระทําความผิดนั้น

ต้องปฏิบัติหรือแก้ไขให้ถูกต้องก่อนจึงจะดําเนินการตรวจสภาพรถต่อไปได้  ให้ส่ังระงับการดําเนินการ
ตรวจสภาพรถไว้จนกว่าจะปฏิบัติหรือแก้ไขให้ถูกต้อง  แต่ต้องระงับการดําเนินการไว้ไม่น้อยกว่าระยะเวลา
ที่กําหนดไว้ในแต่ละกรณี   

ข้อ ๖ ในกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตมีพฤติการณ์จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังตามข้อ  ๕  (๒)  
(ก)  (ข)  และ  (ค)  ให้เสนอนายทะเบียนกลางพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป  ทั้งนี้  ให้นําความในข้อ  ๙   
ข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๗ เม่ือผู้ตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพ  ตรวจพบการกระทําความผิดตามข้อหาความผิด
ที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้  และมิใช่ความผิดซ่ึงต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาต  หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องถูก
เพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ  ๕  (๒)  (ง)  ให้พิจารณาส่ังเป็นหนังสือให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทราบทันที  หรืออย่างช้า
ไม่เกินวันทําการถัดไป  และรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับโดยเร็ว   

ข้อ ๘ กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตถูกส่ังระงับการดําเนนิการตรวจสภาพรถเป็นการชั่วคราวจนกว่า
จะปฏิบัติหรือแก้ไขให้ถูกต้อง  เม่ือดําเนินการให้ถูกต้องแล้ว  ให้มีหนังสือแจ้งผู้อํานวยการสํานักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพื้นที่  หรือขนส่งจังหวัด  ที่สถานตรวจสภาพรถนั้นตั้งอยู่ทราบเพื่อทําการตรวจสอบ 

เม่ือผู้อํานวยการสํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่  หรือขนส่งจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ได้รับแจ้งแล้ว
ให้ดําเนินการตรวจสอบ  หากผลการตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นได้ปฏิบัติหรือแก้ไขได้ถูกต้องแล้ว  
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่  หรือขนส่งจังหวัด  แล้วแต่กรณี  มีหนังสือยกเลิกคําส่ัง
ระงับการดําเนินการตรวจสภาพรถโดยเร็ว 

ข้อ ๙ ในกรณีผู้ตรวจการ  หรือพนักงานตรวจสภาพ  ตรวจพบการกระทําความผิดซ่ึงต้องถูก  
เพิกถอนใบอนุญาต  หรืออยู่ในเกณฑ์ที่ต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามข้อ  ๕  (๒)  (ง)  ให้ส่ังระงับ 
การดําเนินการตรวจสภาพรถเป็นการชั่วคราวไว้จนกว่าจะมีคําส่ังเป็นอย่างอ่ืน  และดําเนินการดังนี้ 

(๑) หากการตรวจสอบกระทําโดยผู้ตรวจการ  หรือพนักงานตรวจสภาพของส่วนสถานตรวจ
สภาพรถ  สํานักวิศวกรรมยานยนต์  ให้จัดทํารายงานและความเห็น  พร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐาน



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 
 

นําเสนอตามสายการบังคับบัญชาเพื่อนําเสนอนายทะเบียนกลางพิจารณาต่อไป  หรือจะส่งให้สํานักงาน
ขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่  หรือสํานักงานขนส่งจังหวัด  ที่สถานตรวจสภาพรถตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 
ความรับผิดชอบ  ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมเอกสารหลักฐาน  พร้อมความเห็นส่งให้
สํานักวิศวกรรมยานยนต์พิจารณาและนําเสนอนายทะเบียนกลางพิจารณาก็ได้   

(๒) หากการตรวจสอบกระทําโดยผู้ตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพของสํานักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพื้นที่  หรือสํานักงานขนส่งจังหวัด  ให้จัดทํารายงานและความเห็น  พร้อมรวบรวม
เอกสารหลักฐานนําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่  หรือขนส่งจังหวัด  แล้วแต่กรณี  
และส่งให้สํานักวิศวกรรมยานยนต์พิจารณาและนําเสนอนายทะเบียนกลางพิจารณาต่อไป   

ข้อ ๑๐ เม่ือนายทะเบียนกลางพิจารณาตามข้อ  ๙  แล้ว  ให้สํานักวิศวกรรมยานยนต์แจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้อํานวยการสํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่  หรือขนส่งจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ทราบ  
และให้ผู้อํานวยการสํานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่  หรือขนส่งจังหวัด  แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตทราบโดยเร็ว   

ในกรณีนายทะเบียนกลางเห็นควรไม่เพิกถอนใบอนุญาต  ให้ยกเลิกคําส่ังระงับการดําเนินการ
ตรวจสภาพรถ 

ในกรณีนายทะเบียนกลางเห็นควรเพิกถอนใบอนุญาต  การส่ังเพิกถอนใบอนุญาตให้ระบุ 
การส่งคืนใบอนุญาตตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด   

ข้อ ๑๑ คําส่ังใด ๆ  ที่ออกตามประกาศนี้  ต้องระบุวัน  เดือน  ปีที่ออกคําส่ัง  ชื่อและตําแหน่ง
พร้อมลายมือชื่อผู้ทําคําส่ัง  เหตุผลที่ทําคําส่ังซ่ึงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ  
ข้อกฎหมายอ้างอิง  และข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ  รวมทั้งการกําหนดเงื่อนไขต่าง ๆ  
และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์คําส่ัง   

การอุทธรณ์คําส่ังตักเตือน  หรือระงับการดําเนินการตรวจสภาพรถเป็นการชั่วคราว  ให้อุทธรณ์
ต่อนายทะเบียนผู้ออกคําส่ังภายในสิบห้าวันวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคําส่ัง  ทั้งนี้  ให้นําพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ในส่วนที่เก่ียวกับขั้นตอน  และระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การอุทธรณ์คําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
รับทราบคําส่ัง   

ข้อ ๑๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

สมชัย  ศิริวัฒนโชค 
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 



 
บัญชีข้อหาความผิดและมาตรการลงโทษ 

 
ข้อหาความผิด 

๑. ความผิดขั้นตักเตือน 
        ๑.๑ ไม่ปรับเทียบ ตรวจสอบ หรือบํารุงรักษาเครื่องตรวจสภาพรถและอปุกรณ์หรือสิง่อํานวยความสะดวกในการ
ตรวจสภาพรถและการดําเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ ให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และพร้อมใช้งานได้ดี 
        ๑.๒ เปลี่ยนหรอืใช้เครื่องตรวจสภาพรถ ซึ่งเครื่องตรวจสภาพรถน้ันเป็นชนิดและแบบหรือรุ่นที่กรมการขนสง่     
ทางบกเห็นชอบแล้ว แต่ยังไม่ได้รบัอนุญาตจากนายทะเบียน 
        ๑.๓ ไม่จัดให้มีป้ายช่ือสถานตรวจสภาพรถ ข้อความหรือเครื่องหมายแสดงประเภท ลกัษณะ หรือขนาดของรถ      
ที่รับบรกิารตรวจสภาพ สญัลกัษณ์สถานตรวจสภาพรถ ป้ายแสดงอัตราค่าบริการ วันและเวลาที่ใหบ้รกิารตรวจสภาพรถ
ข้อความเตือนมิใหบุ้คคลที่ไมเ่กี่ยวข้องเข้าไปในบรเิวณที่ทําการตรวจสภาพ หรือมีแต่ชํารุด ลบเลอืน 
        ๑.๔ ไม่แจ้งวันและเวลาที่ใหบ้รกิารเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนก่อนวันที่เริ่มให้บริการตรวจสภาพรถครัง้แรก     
หรือก่อนการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาที่ใหบ้ริการ 
        ๑.๕ เปลี่ยนแปลงรอยตราประทบัประจําสถานตรวจสภาพรถ โดยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้า 
        ๑.๖ ไม่ส่งลายมือช่ือผู้ได้รับมอบอํานาจให้ทําการแทนผู้ได้รับใบอนุญาตกอ่นวันที่ปฏิบัติหน้าที่  
        ๑.๗ ไม่แจ้งรายช่ือผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจา้หน้าที่ตรวจสภาพรถต่อนายทะเบียนก่อนวันทีเ่ริม่ปฏิบัติ
หน้าที ่
        ๑.๘ ไม่ควบคุม กํากับ ดูแลใหผู้้ควบคุมการตรวจสภาพรถหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถแต่งกายสุภาพเหมาะสม 
และติดบัตรประจําตัวตลอดเวลาในขณะปฏิบัติหน้าที ่
       ๑.๙ ชักชวนหรือแนะนํา หรอืยินยอมให้ผู้อื่นชักชวนหรือแนะนําใหผู้้นํารถเข้ารับการตรวจสภาพนํารถไปเข้ารบั   
การตรวจ ซอ่ม หรือปรับแต่ง ณ สถานประกอบการแหง่หน่ึงแห่งใด 
       ๑.๑๐ ไม่ประทับตราช่ือ ที่อยู่สถานตรวจสภาพรถ ไม่ลงวันที่/ครัง้ที่ตรวจ ไม่ลงลายมอืช่ือในใบบันทกึการตรวจ
สภาพรถให้ครบถ้วน 
       ๑.๑๑ ใช้ใบรับรองการตรวจสภาพรถโดยไม่เรียงตามลาํดับเลม่ทีห่รือเลขที่  
       ๑.๑๒ ไม่จัดทํารายงานการตรวจสภาพรถ หรือไมจ่ัดสง่รายงานการตรวจสภาพรถประจําเดือนภายในระยะเวลา     
ที่กําหนด หรือไม่ทําสําเนาเก็บไว้ ณ สถานตรวจสภาพรถสําหรบัให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
       ๑.๑๓ ไม่จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก หรือเครื่องมอืที่ใช้ในการดําเนินงานและการควบคุมกํากับ    
ดูแลสถานตรวจสภาพรถที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบตรวจสภาพ เช่น เครื่องพมิพ์ เครือ่งดับเพลิง  
       ๑.๑๔ ดําเนินกิจการประเภทอื่นในสถานตรวจสภาพรถ จนเป็นเหตุให้ไมส่ามารถตรวจสภาพรถได้โดยสะดวก 
       ๑.๑๕ ไม่ดูแลและปรับปรงุอาคารสถานที่ ลานจอดรถ และพื้นที่ในบริเวณสถานตรวจสภาพรถให้เหมาะสม 
ปลอดภัย และสะอาดเรียบร้อย 
 
๒. ความผิดขั้นระงับการดําเนินการตรวจสภาพรถเป็นการชั่วคราว  
       ๒.๑ เครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถไม่สามารถปรับเทียบความ
เที่ยงตรง หรือชํารุดใช้งานไม่ได้  
       ๒.๒ ไม่ควบคุม กํากับ ดูแลผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถให้ดําเนินการตรวจสภาพรถ   
และวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด             
       ๒.๓ ไม่จัดทําการรบัรองการตรวจสภาพรถ บันทึกการตรวจสภาพรถ รายงานการตรวจสภาพรถ และเครื่องหมาย
หรือเอกสารอื่นใดตามที่กําหนด   
 

 



 
๒ 

 

๒. ความผิดขั้นระงับการดําเนินการตรวจสภาพรถเป็นการชั่วคราว (ต่อ) 
       ๒.๔ ไม่จัดให้มีเครื่องตรวจสภาพหรืออปุกรณ์หรือสิง่อาํนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ หรือเครื่องมืออื่นใด
เพิ่มเติมตามทีก่ําหนด 
       ๒.๕ เปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่ ลานจอดรถ พื้นที่สําหรบัรถรอเข้าตรวจสภาพ ทางเข้าและทางออก โดยไม่ได้รับ
อนุญาต 
       ๒.๖ เปลี่ยนหรอืใช้เครื่องตรวจสภาพรถเป็นชนิดและแบบหรือรุ่นที่ไมเ่ป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด 
หรือให้ความเห็นชอบ  
       ๒.๗ ไม่จัดเก็บค่าบริการตรวจสภาพรถตามอัตราที่กําหนด 
       ๒.๘ ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ได้รับมอบอํานาจ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ ลงลายมือช่ือ   
ไว้ล่วงหน้าในใบรบัรองการตรวจสภาพรถ หรือบันทึกการตรวจสภาพรถ 
       ๒.๙ อนุญาตให้บุคคลอื่นนอกจากผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ เข้าควบคุมการ       
ตรวจสภาพรถ หรือทําหน้าที่ตรวจสภาพรถ  
       ๒.๑๐ ไม่ใช้แบบพิมพ์ใบรบัรองการตรวจสภาพรถ ใบบันทึกการตรวจสภาพรถ และใบรายงานการตรวจสภาพรถ    
ที่จัดทําโดยกรมการขนส่งทางบก 
       ๒.๑๑ ไม่จัดให้มีผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถตามจํานวนทีก่ําหนด  
       ๒.๑๒ ไม่จัดให้มีผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถหรอืเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถที่มีคุณสมบัติและผ่านการอบรมทดสอบ
ตามที่กําหนด 
      ๒.๑๓ ไม่จัดให้มผีู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถประจําสถานตรวจสภาพรถตลอดเวลา    
ทําการ 
       ๒.๑๔ ไม่ทําการตรวจสภาพรถภายในพื้นที่ตรวจสภาพรถที่ได้รบัอนุญาต 
 
๓. ความผิดขั้นเพิกถอนใบอนุญาต 
       โดยทุจริตหรือจงใจออกใบรับรองตรวจสภาพรถไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือออกใบรับรองการตรวจสภาพรถโดย   
ไม่มีการตรวจสภาพรถ 
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