
ระเบียบกรมการขนส่งทางบก 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การขออนญุาตและการอนุญาตให้ใชร้ถที่ท าการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลง 

ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
พ.ศ.  2562 

 
 

โดยที่ปัจจุบันมีเจ้าของรถจ านวนมากท าการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถที่จดทะเบียนไว้   
ซึ่งหากไม่มีการควบคุมก ากับดูแลให้รถนั้นมีมาตรฐานความปลอดภัย  ถูกต้องและเหมาะสมกับ 
หลักวิศวกรรมยานยนต์  อาจท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยทั้งต่อเจ้าของรถและผู้ใช้ถนนร่วมกัน  อีกทั้งยัง
อาจเกิดเป็นช่องทางให้เกิดการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  เช่น  การสวมทะเบียนหรือฟอกรถได้  
สมควรวางหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ท าการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถ  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย  
ในการใช้งานและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ตลอดจนเพ่ือให้นายทะเบียนมีกรอบการปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  10  แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2525  มาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๔  
แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  ๒๕๒๒  อธิบดีกรมการขนส่งทางบกวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาต
และการอนุญาตให้ใช้รถที่ท าการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) หนังสือกรมการขนส่งทางบก  ที่  คค  ๐๓๐๑/ว  ๔๒  ลงวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๓๗  

เรื่อง  วิธีปฏิบัติในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถที่ท าการแก้ไขดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
(๒) หนังสือกรมการขนส่งทางบก  ที่  คค  0318/2381  ลงวันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๔๔  

เรื่อง  แนวทางการตรวจสภาพรถและการด าเนินการทางทะเบียนกรณีรถที่ท าการซ่อมแซมโดยการตดัตอ่
เปลี่ยนตัวถังหรือโครงคัสซีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

(3) หนังสือกรมการขนส่งทางบก  ที่  คค  ๐๔๐๗.๔/ว  ๑๗๔  ลงวันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๐  
เรื่อง  ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าของรถปิคอัพที่ติดตั้งโครงหลังคา  หรือเสริมรั้วกระบะข้างหรือติดตั้ง
อุปกรณ์ตกแต่งหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

(๔) หนังสือกรมการขนส่งทางบก  ที่  คค  ๐๔๐๗.๔/ว  ๓๙  ลงวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑  
เรื่อง  ห้ามรถจักรยานยนต์เปลี่ยนโครงรถ  (Frame)  ให้แตกต่างไปจากชนิด  แบบที่ผู้ผลิตก าหนด 

(๕) หนังสือกรมการขนส่งทางบก  ที่  คค  ๐๔๑๕/ว  ๑๖๗  ลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  
เรื่อง  วิธีปฏิบัติในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถที่เกิดอุบัติเหตุ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒



(๖) หนังสือกรมการขนส่งทางบก  ที่  คค  ๐๔๑๕.๕/ว  ๑๐๑๑๖  ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๘  
เรื่อง  ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าของรถเกี่ยวกับการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถและการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถ
หรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

(๗) หนังสือกรมการขนส่งทางบก  ที่  คค  ๐๔๑๕.๕/ว  ๕๖๐  ลงวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  น าส่งค าสั่งนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักรและก าหนดวิธีปฏิบัติในการด าเนินการด้านทะเบียน  
และภาษีรถที่ได้มีการแก้ไขดัดแปลงระบบรองรับน้ าหนัก  (เสริมแหนบ) 

(๘) หนังสือกรมการขนส่งทางบก  ด่วนที่สุด  ที่  คค  ๐๔๐๘/ว  ๖๘๔  ลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  
เรื่อง  แนวทางการจดทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
และการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถ   

(๙) หนังสือกรมการขนส่งทางบก  ที่  คค  ๐๔๐๘/ว  ๑๐๐๑  ลงวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑  
เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการอนุญาตให้แก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถ 

บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งอื่นใด  ในส่วนที่มีไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือ  
ซึ่งขัด  หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“รถ”  หมายความว่า  รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 
“โครงคัสซี”  หมายความว่า  โครงคัสซีเดิมจากผู้ผลิตซึ่งเป็นโครงแข็งและเป็นสาระส าคัญ  

ในการรองรับน้ าหนักรถและน้ าหนักบรรทุก   
“ตัวถัง”  หมายความว่า  ส่วนที่เป็นห้องโดยสารและที่นั่งผู้ขับรถ  ไม่รวมพื้นที่บรรทุก 
ข้อ ๕ ให้รองอธิบดี  (ฝ่ายปฏิบัติการ)  กรมการขนส่งทางบก  รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ การเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียน  
เช่น  การแจ้งเปลี่ยนสี  เครื่องยนต์  หรือรายการอื่นใดที่การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่กระทบต่อความปลอดภัย
ในการใช้รถ  เช่น  การติดตั้งโครงหลังคาหรือโครงเหล็กด้านข้างรถ  ให้กระท าได้  แต่ต้องน ารถไปให้  
นายทะเบียนตรวจสอบหรือตรวจสภาพรถและบันทึกการเปลี่ยนแปลงก่อนใช้รถนั้น 

ข้อ ๗ การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถ  หากไม่ท าให้ชนิด  (ยี่ห้อ)  ของรถนั้นเปลี่ยนไปเปน็  
รถชนิด  (ยี่ห้อ)  อื่น  โดยไม่กระทบส่วนของตัวถังที่เป็นต าแหน่งของเลขตัวรถหรือชิ้นส่วนที่เลขตัวรถติดอยู่   
เช่น  การแก้ไขดัดแปลงส่วนหน้ารถ  หรือท้ายรถ  การเปลี่ยนโคมไฟ  หรือกระจังหน้ารถ  จากแบบรุ่นหนึ่ง   
ไปเป็นอีกรุ่นหนึ่ง  ให้เจ้าของรถยื่นขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถ  พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียด 
ของการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงดังกล่าวประกอบการพิจารณาด าเนินการของนายทะเบียน 
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ข้อ ๘ การแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ส าหรับรถ  หรือการดัดแปลงรถ  หรือ
การเพ่ิมสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าไป  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น  ในกรณีดังต่อไปนี้  
ให้เจ้าของรถยื่นขออนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงก่อนด าเนินการ 

(๑) โครงคัสซี   
(๒) ตัวถัง 
(๓) ระบบบังคับเลี้ยว 
(๔) ระบบรองรับน้ าหนักและช่วงล่าง 
(๕) ช่วงล้อ 
การขออนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ของรถตามวรรคหนึ่ง  

เจ้าของรถต้องยื่นเอกสารหลักฐาน  ดังนี้  บัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของรถ  หรือหนังสือรับรอง  
นิติบุคคลและเอกสารประจ าตัวของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล  หนังสือมอบอ านาจ   
และเอกสารประจ าตัวผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  (ถ้ามี)  ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือหนังสือ  
แสดงการจดทะเบียนรถ  และต้องยื่นเอกสารรายละเอียดการแก้ไขดัดแปลงรถ  ได้แก่  แบบแปลน  
และรายการค านวณในส่วนที่จะท าการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถตามตัวอย่างแนบท้ายระเบียบนี้  
จากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป  
ภาพถ่ายตัวรถที่แสดงให้เห็นว่าเป็นรถคันเดิมทั้งสี่ด้าน  (ด้านหน้า  ด้านข้างซ้าย  ด้านข้างขวา  ด้านท้าย)  
และภาพถ่ายอุปกรณ์ส่วนควบของรถที่จะท าการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลง  ประกอบการพิจารณา 
ของนายทะเบียน   

ข้อ ๙ เมื่อได้รับค าขอด าเนินการตามข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  ให้นายทะเบียนผู้ท าหน้าที่
ตรวจสภาพรถตรวจสอบและพิจารณาว่ารถที่ยื่นขอด าเนินการดังกล่าว  มีความมั่นคงแข็งแรง 
และปลอดภัยในการใช้งาน  มีความเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม  รวมทั้งต้องเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถ  อาจเกิดความไม่ปลอดภัย   
ไม่เหมาะสม  หรือไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม  ให้มีอ านาจสั่งให้แก้ไขภายในก าหนดได้  หากผู้ยื่นขอ 
ไม่ด าเนินการตามค าสั่งให้แก้ไข  ให้นายทะเบียนปฏิเสธการรับด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถนั้น 

กรณีไม่ยื่นขออนุญาตก่อนด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถตามข้อ  8  นายทะเบียน
อาจไม่อนุญาต  หากการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถนั้นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ ๑๐ การแก้ไขเพ่ิมเตมิหรือดดัแปลงรถทุกกรณี  ต้องไม่ท าให้ชนิด  (ยี่ห้อ)  ของรถเปลี่ยนไป
เป็นรถชนิด  (ยี่ห้อ)  อื่น 

ข้อ ๑๑ การยื่นขอเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียน  หรือการขออนุญาตใช้รถที่ท าการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือดัดแปลง  ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
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(๑) บัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของรถ  หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลและเอกสารประจ าตัว
ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคล   

(๒) หนังสือมอบอ านาจ  และเอกสารประจ าตัวผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  (ถ้ามี) 
(๓) ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 
(๔) รายละเอียดของการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลง   
(๕) หลักฐานการได้มาของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่น ามาเปลี่ยนและเอกสารหลักฐานอื่น  ๆ  เช่น  

ใบรับรองการน าเข้ากรณีเป็นชิ้นส่วนที่น าเข้าจากต่างประเทศ  ใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องยนต์  อุปกรณ์ต่าง ๆ  
และใบเสร็จรับเงินค่าท าสี  ค่าดัดแปลงรถ  เป็นต้น 

กรณีรถที่บริษัทประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและเข้าถือสิทธิแทนผู้เอาประกันภัยให้   
แนบเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม  ดังนี้ 

(๑) ส าเนาบันทึกประจ าวันแจ้งความเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ 
(๒) ภาพถ่ายความเสียหายของรถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งสี่ด้าน 
(๓) บันทึกถ้อยค าเจ้าของรถรับรองไว้เป็นหลักฐานว่าเป็นการซ่อมแซมหรือแก้ไขดัดแปลง  

จากรถคันเดิมจริง 
(4) หนังสือบันทึกรับรองสภาพความเสียหายจากบริษัทผู้รับประกันภัย 
ข้อ ๑๒ กรณีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถตามข้อ  8  ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

แข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้งาน  เช่น  รถที่ตัดต่อโครงคัสซีหรือตัวถังรถระหว่างจุดรองรับ
น้ าหนักด้านหน้าและด้านท้าย  นอกจากเอกสารหลักฐานตามข้อ  11  แล้ว  ให้แนบเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติม  ดังนี้ 

(๑) หนังสือรับรองความมั่นคงแข็งแรงของรถและส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ของรถจาก   
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป 

(๒) แบบแปลนและรายการค านวณ  พร้อมด้วยรายละเอียดการตรวจสอบในส่วนที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือดัดแปลงของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  
ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป 

(๓) ภาพถ่ายตัวรถทั้งสี่ด้าน  ซึ่งระบุวันเวลา  ก่อน  ระหว่าง  และหลังด าเนนิการแก้ไขเพ่ิมเตมิ
หรือดัดแปลงรถ  รวมทั้งภาพถ่ายเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถที่จะท าการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลง   

(๔) หนังสือรับรองของสถาบันหรือหน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือให้ท าการ
ตรวจสอบรถ  กรณีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถตามข้อ  14  และข้อ  15   

(๕) ภาพถ่ายวิศวกรที่ถ่ายคู่กับรถในระหว่างที่ท าการควบคุมดูแลการแก้ไขเพ่ิ มเติม 
หรือดัดแปลงรถ  โดยต้องบันทึกวันเวลาให้ปรากฏในภาพถ่าย  ภาพถ่ายดังกล่าวอาจเป็นภาพเดียวกับ
ภาพถ่ายตาม  (๓)  ก็ได้ 
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(๖) หนังสือยืนยันผลการตรวจพิสูจน์รถจากส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ  ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  กรณีการตรวจสอบเบื้องต้นไม่สามารถยืนยันความถูกต้องแท้จริงของรถนั้นได้ 

(๗) หลักฐานการตรวจสอบดัชนีของหายจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร  ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  เฉพาะกรณีที่มีความสงสัยที่มาของชิ้นส่วนอุปกรณ์ 

(๘) หนังสือยืนยันความถูกต้องแท้จริงตัวรถของผู้ผลิตหรือประกอบรถ  กรณีที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถในลักษณะที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นรถคันเดียวกันกับที่จดทะเบียนไว้แล้ว
หรือไม่   

(๙) หลักฐานการเสียภาษีสรรพสามิต  เฉพาะกรณีที่เข้าตามหลักเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี   
หรือหลักฐานการได้รับยกเว้นภาษี 

(๑๐) หลักฐานอื่นตามที่ระบุไว้ในการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถแต่ละกรณี 

หมวด  ๒ 
การแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงรถทีม่ีโครงคัสซี 

 
 

ข้อ 13 การเปลี่ยนโครงคัสซีต้องเป็นชนิด  (ยี่ห้อ)  และรุ่นเดิม  โดยให้ด าเนินการยื่นขอ  
จดทะเบียนและช าระภาษีใหม่ 

ข้อ ๑๔ การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงโครงคัสซีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) โครงคัสซีเดิมจากผู้ผลิตซึ่งมีหมายเลขคัสซีปรากฏอยู่ที่เป็นชิ้นเดียวกันต้องมีความยาว

เหลืออยู่เกินกว่าร้อยละ  ๕๐  ของความยาวโครงคัสซีทั้งหมดและเป็นสาระส าคัญในการรองรับน้ าหนักรถ
และน้ าหนักบรรทุก 

(๒) ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงขนาดของโครงคัสซี  และระยะห่างของโครงคัสซี   
(๓) โครงคัสซีที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต้องไม่ผุกร่อน  บิดเบี้ยว  หรือเสียรูปทรง  

จนมีผลกระทบต่อการรองรับน้ าหนักของรถและน้ าหนักบรรทุก 
(4) การตัดหรือต่อปลายโครงคัสซีด้านท้ายของรถ  แนวตัดหรือต่อโครงคัสซีที่ใกล้สุดอยู่ห่าง

จากจุดรองรับน้ าหนักทางด้านท้ายของระบบรองรับน้ าหนักเพลาท้ายสุดไม่น้อยกว่า  10  เซนติเมตร 
(5) การเสริมดามโครงคัสซี  ที่มีลักษณะเสริมความมั่นคงแข็งแรงของโครงคัสซีเดิม  โดยจาก

กึ่งกลางหมายเลขโครงคัสซีไปทางด้านหน้าและด้านท้าย  ด้านละ  25  เซนติเมตร  ต้องไม่มีการปิดทับ
หรือเสริมดามโครงคัสซีที่มีหมายเลขคัสซีปรากฏอยู่ 

ข้อ ๑๕ การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงห้องโดยสารหรือส่วนที่บรรทุกของรถที่มีโครงคัสซี   
ให้สามารถกระท าได้  แต่ต้องมีขนาดสัดส่วนเป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 
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หมวด  3 
การแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงรถทีไ่ม่มโีครงคัสซี 

 
 

ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับความในหมวด  ๑  ห้ามมิให้แก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงตัวถังรถที่มี
โครงสร้างเป็นแบบโมโนค็อก  (Monocoque)  หรือเซมิโมโนค็อก  (Semi-Monocoque)  ซึ่งใช้โครงสร้างตัวถัง
เป็นสาระส าคัญในการรับน้ าหนัก  เว้นแต่การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงนั้นไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักของรถ 

หมวด  ๔ 
การแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงระบบบงัคับเลี้ยว  ระบบรองรบัน้ าหนกัและยาง 

 
 

ข้อ ๑๗ การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงระบบบังคับเลี้ยวดังต่อไปนี้  ต้องได้รับอนุญาตจาก  
นายทะเบียน 

(๑) การเปลี่ยนต าแหน่งกระปุกพวงมาลัยหรือพวงมาลัย 
(๒) การตัดต่อคันชักคันส่งของพวงมาลัย   
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้เอกสารตามที่ก าหนดในข้อ  11  และข้อ  12  (1)  และ  (๒)  

ประกอบการยื่นค าขอ 
ข้อ ๑๘ การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแหนบ  เพลา  ต้องมีสมรรถนะไม่น้อยกว่าที่ผู้ผลิต

ก าหนด  โดยให้ใช้เอกสารตามที่ก าหนดในข้อ  11  และข้อ  12  (1)  และ  (2)  ประกอบการยื่นค าขอ 
ข้อ ๑๙ การเปลี่ยนขนาดของยางให้เพิ่มขึ้นหรือลดลง  จะต้องไม่ท าให้ขีดความสามารถในการ

รับน้ าหนักของยางน้อยไปกว่าเดิม  มาตรวัดความเร็วของรถมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ  10  
ระบบบังคับเลี้ยวต้องท างานเป็นปกติ  และเมื่อบรรทุกเต็มอัตราบรรทุกต้องไม่เกิดการเสียดสีหรือติดขัด
กับตัวถังหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ของรถ  และต้องไม่ท าให้ระดับความสูงของโคมไฟหน้า  โคมไฟท้าย   
และโคมไฟอื่น ๆ  ต่ ากว่าหรือสูงกว่าที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ ๒๐ การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงระบบรองรับน้ าหนักซึ่งส่งผลให้รถต่ าลงหรือสูงขึ้นกว่า
มาตรฐานของผู้ผลิต  ต้องไม่ท าให้ระดับความสูงของโคมไฟหน้า  โคมไฟท้าย  และโคมไฟอื่น ๆ  แตกต่าง
ไปจากที่กฎหมายก าหนด 

หมวด  5 
การแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงรถจกัรยานยนต์ 

 
 

ข้อ ๒๑ ภายใต้บังคับความในข้อ  10  การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถจักรยานยนต์ 
ต้องไม่กระทบต่อโครงสร้างตัวรถ  หรือกระทบต่อโครงสร้างตัวรถที่มีหมายเลขตัวรถติดอยู่ 

การเปลี่ยนโครงรถ  (Frame)  ของรถจักรยานยนต์  ต้องเป็นชนิด  (ยี่ห้อ)  และรุ่นเดิม   
โดยให้ด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนและช าระภาษีใหม่  ให้น าความในข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒  มาใช้บังคับ
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กับกรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน  หรือการขออนุญาตใช้รถที่ท าการแก้ไขเพ่ิมเติม  
หรือดัดแปลงรถจักรยานยนต์  โดยอนุโลม 

หมวด  6 
การด าเนนิการ 

 
 

ข้อ 22 การยื่นขอด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถ  ให้เป็นไป  ดังนี้ 
(1) การเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียน  

ตามข้อ  ๖  การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแหนบ  เพลาตามข้อ  ๑๘  หรือขนาดยางตามข้อ  ๑๙  
ให้เจ้าของรถยื่นค าขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้  ณ  ส านักงานขนส่งทั่วประเทศ 

(2) การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถตามข้อ  ๗  และข้อ  ๘  ให้เจ้าของรถยื่นค าขอพร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ณ  ส านักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน 

กรณีตาม  (๒)  หากเป็นการยื่นผ่านส านักงานขนส่งจังหวัดสาขา  ให้ส านักงานขนส่งจังหวัดสาขานั้น  
รับค าขอพร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งส านักงานขนส่งจังหวัดเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ข้อ 23 กรณีการยื่นขอด าเนินการตามข้อ  22  (2)  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(1) ให้นายทะเบียนผู้ท าหน้าที่ตรวจสภาพรถด าเนินการถ่ายภาพและลอกลายหมายเลขตัวรถไว้

เป็นหลักฐาน  และตรวจสอบเอกสารหลักฐานเบื้องต้นตามข้อ  ๗  หรือข้อ  8  แล้วแต่กรณี  และพิจารณา 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  พร้อมจัดเก็บค่าธรรมเนียมค าขอ 

(2) กรณีอนุญาตให้แก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถ  ให้ก าหนดระยะเวลาด าเนินการแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถตามข้อ  ๘  ให้แล้วเสร็จภายใน  180  วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต  หากพ้น
ก าหนดดังกล่าวต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ใหม่ 

กรณีไม่อนุญาตให้แก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถ  ให้คืนเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้เจ้าของรถ 
ข้อ 24 กรณีรถที่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงตามข้อ  23  มายื่นขออนุญาตใช้รถ

ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(1) ให้นายทะเบียนผู้ท าหน้าที่ตรวจสภาพรถด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน   

ตรวจสภาพรถ  และตรวจสอบการแก้ไขดัดแปลงรถว่าเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่  พร้อมจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพรถ 

กรณีมีข้อสงสัยและไม่อาจวินิจฉัยได้ว่าเป็นรถคันที่อนุญาตให้แก้ไขเพ่ิมเติ มหรือดัดแปลงไว้   
ให้มีหนังสือขอความร่วมมือส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  หรือบริษัทผู้ผลิตรถ  
หรือหน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือให้ตรวจสอบรถ  โดยให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้น าส่ง  
หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  หากผลการตรวจสอบปรากฏว่า  ไม่ใช่รถคันที่ได้รับอนุญาต
ให้แก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลง  ให้แจ้งส านักงานต ารวจแห่งชาติ  (กองบังคับการปราบปราม)  เพ่ือให้ท า
การสอบสวนความถูกต้องแท้จริงของรถต่อไป 
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กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง  หรือด้านเทคนิคและวิศวกรรมของตัวรถ  ให้สรุป
รายละเอียดข้อเท็จจริงพร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งส านักวิศวกรรมยานยนต์   
กรมการขนส่งทางบก  พิจารณาภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน   
ให้ส านักวิศวกรรมยานยนตพิ์จารณาใหแ้ล้วเสร็จภายใน  ๓๐  วันนับแต่วนัรบัเรือ่ง  หากผลการตรวจสอบ
ปรากฏว่า  รถคันที่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลง  ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง  หรือไม่มี  
ความปลอดภัยในการใช้งาน  หรือไม่เหมาะสม  หรือไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม  ให้เจ้าของรถน ารถกลับไป
ด าเนินการแก้ไข 

(2) เมื่อนายทะเบียนอนุญาตให้ใช้รถแล้ว  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
 ก. กรณีไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีสรรพสามิต 
  1) บันทึกรายการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงด้วยข้อความดังนี้  “รถดัดแปลง...  

(โครงคัสซี  /  ตัวถัง  เป็นต้น)”  พร้อมบันทึกภาพถ่ายรถ  ลงในระบบงานตรวจสภาพรถ 
  2) บันทึกรายการแกไ้ขเพ่ิมเตมิหรอืดดัแปลงโดยใช้ข้อความตาม  1)  ลงในระบบงาน

ทะเบียนและใบคู่มือจดทะเบียนหนา้รายการจดทะเบียน  และให้บันทึกรายละเอยีดการแก้ไขเพ่ิมเตมิหรอื
ดัดแปลงรถในรายการบันทึกของเจ้าหน้าที่ด้วย 

  3) จัดเก็บค่าธรรมเนียมการแก้ไขเพ่ิมเติมรายการในทะเบียนรถ 
  4) จ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
 ข. กรณีเข้าข่ายต้องเสียภาษีสรรพสามิตหรือมีข้อสงสัยว่าจะอยู่ในข่ายต้องเสียภาษี

ดังกล่าวหรือไม่ 
  1) ให้มีหนังสือน าส่งเอกสารหลักฐานไปยังส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่หรือกรมสรรพสามิต

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
  2) เมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจสอบหรือเสียภาษีสรรพสามิตครบถ้วนถูกต้องแล้ว   

ให้บันทึกรายการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงด้วยข้อความดังนี้  “รถดัดแปลง...  (โครงคัสซี  /  ตัวถัง   
เป็นต้น)”  พร้อมบันทึกภาพถ่ายรถ  ลงในระบบงานตรวจสภาพรถ 

  3) บันทึกรายการแกไ้ขเพ่ิมเตมิหรอืดดัแปลงโดยใช้ข้อความตาม  2)  ลงในระบบงาน
ทะเบียนและใบคู่มือจดทะเบียนหนา้รายการจดทะเบียน  และให้บันทึกรายละเอยีดการแก้ไขเพ่ิมเตมิหรอื
ดัดแปลงรถในรายการบันทึกของเจ้าหน้าที่ด้วย 

  4) จัดเก็บค่าธรรมเนียมการแก้ไขเพ่ิมเติมรายการในทะเบียนรถ 
  5) จ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
ข้อ 25 ให้น าความในข้อ  24  มาใช้บังคับกรณีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถก่อนได้รับอนุญาต  

โดยอนุโลม 
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ข้อ 26 การออกใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถกรณีช ารุดหรือสูญหาย  ให้คัดลอกรายการ
บันทึกเจ้าหน้าที่พร้อมวันเดือนปีที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถ  บันทึกไว้ในรายการบันทึ ก
เจ้าหน้าที่ในใบแทน  ใบคู่มือจดทะเบียนรถที่ออกใหม่ด้วยทุกครั้ง 

ข้อ 27 รถที่ได้รับอนุญาตให้แก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงตามข้อ  8  ต้องน ารถมาตรวจสภาพ  
ณ  ที่ท าการนายทะเบียนก่อนช าระภาษีประจ าปี  เว้นแต่เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแหนบ  
เพลาตามข้อ  18  หรือขนาดยางตามข้อ  19 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒8 ให้บรรดาค าขออนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้  
มีผลใช้บังคับ  ถือปฏิบัติตามแนวทางในหนังสือกรมการขนส่งทางบก  ที่  คค  ๐๓๐๑/ว  ๔๒  ลงวันที่  
๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๓๗  เรื่อง  วิธีปฏิบัติในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ใช้รถที่ท าการแก้ไข
ดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  หนังสือกรมการขนส่งทางบก  ด่วนที่สุด  ที่  คค  ๐๔๐๘/ว  ๖๘๔  
ลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เรื่อง  แนวทางการจดทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาด 
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐและการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถ  และหนังสือกรมการขนส่งทางบก  
ที่  คค  ๐๔๐๘/ว  ๑๐๐๑  ลงวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการอนญุาต
ให้แก้ไขเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงรถ  โดยอนุโลม  แต่ทั้งนี้  ต้องด าเนินการทางทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  27  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พีระพล  ถาวรสุภเจริญ 
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๖๒



รายละเอียดการแก้ไขดัดแปลงรถที่จะต้องย่ืนประกอบการพิจารณาของนายทะเบียนมี ดังนี้ 

1. น้ําหนกัของรถ 
1.1 นํ้าหนักรถเปล่า (Kerb Weight) หมายถึง นํ้าหนักของรถทั้งคันไม่รวมนํ้าหนักบรรทุก (Pay Load) 
พร้อมทั้งแยกออกเป็นนํ้าหนักลงที่เพลาหน้า ลงเพลาท้ายหรือกลุ่มเพลาท้าย 
1.2 นํ้าหนักรวมสูงสุด (Gross Vehicle Weight ; GVW) หมายถึง นํ้าหนักรถเปล่ารวมนํ้าหนักที่สามารถ
บรรทุกได้สูงสดุ หรือตามที่บริษัทผู้ผลิตได้ออกแบบไว้ 

2. ขนาดสดัสว่นต่างๆ ของรถ พร้อมแบบแปลน (Drawings) ภาพด้านข้าง ด้านบน ด้านหน้า และด้านท้าย
โดยแสดงขนาดสัดส่วนต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
2.1 ความยาวสุด (A) วัดจากกันชนหน้าถึงส่วนท้ายสุดของรถ 
2.2 ความกว้างสุด (F) วัดจากส่วนที่กว้างที่สุดของตัวถังรวมส่วนประกอบด้านข้างตัวถังที่ย่ืนออก 
จากตัวรถ แต่ไม่รวมกระจกเงาสําหรับมองหลังด้านข้าง 
2.3 ความสูงสดุ (H) วัดจากพ้ืนราบถึงส่วนที่สูงที่สุดของรถ หากส่วนที่สูงที่สุดของรถเป็นเสาอากาศวิทยุหรือ 
ท่อไอเสีย ที่ต้ังขึ้นในแนวด่ิง ให้ระบุความสูงของส่วนที่สูงที่สุดโดยไม่รวมความสูงของเสาอากาศวิทยุ หรือท่อ 
ไอเสีย 
2.4 ระยะช่วงล้อ (B) วัดจากศูนย์กลางเพลาล้อหน้าสุดของรถถึงศูนย์กลางเพลาท้าย หรือก่ึงกลางของกลุ่ม
เพลาท้าย 
2.5 ระยะย่ืนหน้า (D) วัดจากส่วนหน้าสุดของรถไม่รวมกันชนถึงศูนย์กลางเพลาล้อหน้า 
2.6 ระยะย่ืนท้าย (C) วัดจากส่วนท้ายของตัวถังส่วนบรรทุกไม่รวมกันชนถึงศูนย์กลางเพลาล้อท้าย 
หรือก่ึงกลางของกลุ่มเพลาล้อท้าย 
2.7 ความยาวส่วนบรรทุก (T) วัดจากส่วนหนาสุดของตัวถังส่วนบรรทุกต้ังแต่่ส่วนหน้าสุดของขอบ 
กระบะหรือตู้จนถึงส่วนท้ายสุดของตัวถังส่วนบรรทุก  
2.8 ระยะตํ่าสุดจากพ้ืน (Ground Clearance) วัดจากส่วนที่ตํ่าที่สุดของรถจนถึงพ้ืนราบ 
2.9 ระยะห่างระหว่างโครงคัสซี (CH) (ถ้าม)ี วัดที่ด้านท้ายสุดของโครงคัสซี กรณีโครงคัสซมีีหน้าตัดเป็น 
I-Channel หรอืหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม (กล่อง) ให้วัดที่แนวก่ึงกลางของหน้าตัด หากเป็นหน้าตัด 
C (C-Channel) ให้วัดที่ขอบนอกหน้าตัด 
2.10 ระยะก่ึงกลางยางของแต่ละเพลาล้อ (Tread) กรณีเพลาล้อที่ใช้ยางคู่ ให้วัดระยะระหว่างก่ึงกลาง 
ของยางคู่ 
3. สมรรถนะของรถ จะต้องเป็นเอกสารจากผู้ผลิตหรือรายการคํานวณที่แสดงค่าต่อไปนี้ 
3.1 รัศมีวงเลีย้ว (Turning Radius หรือ Kerb to kerb turning radius) หมายถึง รศัมีของวงกลมที่เกิด 
จากการเคลื่อนที่ของรถเมื่อหมุนพวงมาลัยไปด้านใดด้านหน่ึงจนสุด 
3.2 มุมไต่ทางลาด (Startability) หมายถึง ความลาดชันมากสุดของถนนที่รถหรือคัสซีรถจะสามารถ 
ออกตัวได้ที่นํ้าหนักรวมสูงสุด 
3.3 ความเร็วสูงสุด (Maximum Speed) หมายถึง ความเร็วสูงสุดที่ผู้ผลิตหรือวิศวกรได้ออกแบบไว้  
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4. โครงคัสซี (ถ้ามี) ประกอบด้วย 
4.1 แบบแปลนของโครงคัสซี (Chassis Frame Drawing) ภาพด้านข้างและด้านบนแสดงสัดส่วนต่างๆ 
เช่น ความยาวสุดของโครงคัสซี แนวศูนย์กลางเพลาล้อหน้า แนวศูนย์กลางเพลาล้อท้ายหรือกลุ่มเพลาล้อท้าย 
ช่วงล้อ ความยาวด้านหน้าของโครงคัสซีวัดจากด้านหน้าสุดของโครงคัสซถีึงศูนย์กลางเพลาหน้า เป็นต้น 
4.2 ขนาดหน้าตัดของโครงคัสซีตามแนวความยาวของโครงคัสซีหลัก 
4.3 รหัสเลขคสัซี พร้อมระบุตําแหน่งหมายเลขคัสซีบนโครงคัสซี  

5. สปรงิ จะต้องระบุสมรรถนะในการรับนํ้าหนัก และลกัษณะทางกายภาพภายนอกต่างๆ เช่น 
5.1 แหนบสปริง (Mechanical Leaf Spring หรือ Semi-elliptic Leaf Spring) จะต้องระบุความยาวของ 
แหนบสปริง (Span) ความกว้าง (Width) ความหนา และจํานวนแผ่น 
5.2 ทอร์ช่ันบาร์ (Torsion Bar) จะต้องระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาวของทอร์ช่ันบาร์ 
5.3 ถุงลม (Air Bellow หรอื Air Suspension) จะต้องระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง จํานวนถุงลม 
5.4 คอยล์สปริง (Coil Spring) จะต้องระบุเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของคอยล์สปริงและเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของลวดสปริง 
5.5 สปริงรับนํ้าหนักแบบอ่ืนๆ จะต้องระบุลักษณะทางกายภาพภายนอกสามารถตรวจสอบได้ 

6. เครื่องผ่อนคลายความสะเทือน (Shock Absorber) จะต้องระบุจํานวนเครื่องผ่อนคลายความสะเทือนที่ 
เพลาล้อหน้าและเพลาล้อท้ายหรือกลุ่มเพลาล้อท้าย 

7. เพลาล้อ จะต้องระบุสมรรถนะในการรับนํ้าหนัก รายละเอียดแบบ ชนิดของเพลาล้อ และลักษณะทาง
กายภาพของเพลา เช่น ปีกนก หรือ Reverse Elliot “I” Beam หรือ Banjo Full Floating พร้อมขนาด
สัดส่วนของเพลาล้อ (ถ้ามี) ระยะห่างระหว่างฐานแหนบหรือระยะระหว่างจุดยึดของระบบรองรับนํ้าหนักบน
เพลาล้อ เป็นต้น 

8. กงล้อและยาง ระบุขนาดกงล้อและขนาดยางที่ใช้ และสมรรถนะในการรับนํ้าหนักของยาง 

9. เครื่องกําเนดิพลังงาน จะต้องระบุรายละเอียดทางเทคนิคของเคร่ืองกําเนิดพลังงาน ดังน้ี 
9.1 ชนิด (Maker) และแบบ (Model) ของเคร่ืองกําเนิดพลังงาน  
9.2 หมายเลขเคร่ืองกําเนิดพลังงาน จะต้องระบุตําแหน่งหมายเลขเครื่องกําเนิดพลังงานที่ตัวเคร่ืองกําเนิด
พลังงาน  
9.3 กรณีเป็นเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน ให้แสดงรายละเอียดข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ ดังน้ี 
9.3.1 กําลัง และแรงบิดสูงสุด (ถ้าม)ี (Engine Power and Torque) 
9.3.2 ขนาดความจุกระบอกสูบเคร่ืองยนต์รวม 
9.3.3 จํานวนสูบ ช่วงชักเส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ (Bore and Stroke) 
9.3.4 อัตราส่วนการอัด (Compression ratio) (ถ้ามี) 
9.3.5 ระบบระบายความร้อน 
9.3.6 ชนิดของเช้ือเพลิง 
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9.4 ในกรณีที่เครื่องกําเนิดพลังงานเป็นชนิดอ่ืนๆ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ให้ระบุรายละเอียดอ่ืนๆ เช่น 
ประเภทของมอเตอร์ ขนาดหรือกําลังของมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น 

10. ระบบห้ามล้อ ระบุลักษณะและชนิดของระบบห้ามล้อ ระบบห้ามล้อหลัก (Service Brake) และระบบ  
ห้ามล้อขณะจอด (Parking Brake) 
11. โคมไฟ ระบุสีและจํานวนของของโคมไฟ ดังต่อไปน้ี 
11.1 โคมไฟแสงพุ่งไกล 
11.2 โคมไฟแสงพุ่งตํ่า 
11.3 โคมไฟแสดงความกว้างของรถ 
11.4 โคมไฟเลี้ยว 
11.5 โคมไฟท้าย 
11.6 โคมไฟหยุด 
11.7 โคมไฟถอย 
11.8 โคมไฟส่องป้ายทะเบียน 
11.9 โคมไฟแสดงส่วนสูง (ถ้ามี) 
11.10 โคมไฟภายในรถ 
11.11 อุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ เช่น แบตเตอรี่ มอเตอร์สตาร์ท และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าประกอบด้วย 
ความจุไฟฟ้า กําลังวัตต์ และแรงเคลื่อน 



 

ตัวอย่าง 

ใบรบัรองวิศวกร 

วันที่.................................................... 

 ข้าพเจ้า .................................................  เป็นวิศวกรซึ่งได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ระดับ...........................วิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ต้ังแต่
วันที่  .............................. ถึงวันที่ .............................. เลขทะเบียน สก./วก. .................... 
สถานที่ทํางานอยู่ที่...................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้...............................................................................................................................
ได้ออกแบบ /ตรวจสอบ และควบคุมการ / ดัดแปลง รถ 
 ชนิด ........................................................... แบบ/รุ่น................................................ 
 หมายเลขคัสซีหรือหมายเลขตัวรถ.................................................................................. 
 หมายเลขเคร่ืองยนต์........................................................................ 
โดยทําการ.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
กําหนดนํ้าหนักรวมสูงสุด.....................................กิโลกรัม 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รถดังกล่าวมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยที่จะใช้ในการขนส่งได้ มีส่วนควบ
และเครื่องอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์       
พ.ศ. 2522 พร้อมน้ีได้แนบภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมาด้วยแล้ว 

 
         ลงช่ือ............................................................ 
               (.........................................................) 
                           วิศวกรผู้รับรอง 

 
โปรดทราบ  ตามประมวลกฎหมายอาญา หมวด 3 ความผดิเก่ียวกับเอกสาร 
มาตรา 269 ผู้ใดในการประกอบงานในวิชาแพทย์ กฎหมาย บัญชี หรือวิชาชีพอ่ืนใด ทําเป็นคําเอกสารอันเป็น
เท็จ โดยที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรอืประชาชน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกินสี่พันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
     ผู้ใดโดยทุจริตใช้ หรือแอบอ้างคํารับรองอันเกิดจากการกระทําความผิดตามวรรคแรก ต้องระวางโทษ
เช่นกัน 

 
ภาพถ่ายสาํเนาใบประกอบวิชาชพี 

(ช่ือผู้รับรอง) 
(สามัญหรือวุฒิ) 

(ที่อยู่) 

(รายการแก้ไขดัดแปลง) 

(ช่ือผู้รับรอง) 


