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ทีม่าของการตรวจสภาพรถ 

พระราชบัญญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 มาตรา ๗ รถทีจ่ดทะเบียนจะต้อง 

(๑) เป็นรถทีม่ส่ีวนควบเคร่ืองอุปกรณ์สําหรับรถครบตามที่
กาํหนดไว้ในกฎกระทรวง 

(๒) ผ่านการตรวจสภาพ 

มาตรา ๑๕ ทว ิ การตรวจสภาพรถตามมาตรา ๗(๒) 

   มาตรา ๑๔ วรรคสอง มาตรา ๑๕ หรือ 

   มาตรา ๓๖ ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

หน้า ๗๙-๘๒ 



กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (๒๕๓๑) 
ออกตาม พรบ.รถยนต ์พ.ศ.๒๕๒๒(ม.๕ ,ม.๑๕ ทว)ิ 

ขอ้ ๓ การดาํเนิน การตรวจสภาพ และเกณฑก์ารวนิิจฉยัผลการ

ตรวจสภาพใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีกรมกาํหนด 

ข้อ ๒ การตรวจสภาพรถท่ีขอจดทะเบียนตามมาตรา ๗(๒)  ให้

ตรวจตามรายการดงัน้ี 

 (๑) ความถูกตอ้งของหมายเลขเคร่ืองยนตแ์ละหมายเลขตวัรถ 

 (๒) ความถูกตอ้งของส่วนควบและอุปกรณ์สาํหรับรถ 

 (๓) ความมัน่คงแขง็แรงของรถและความปลอดภยัในการใชร้ถ 

 (๔) สภาพตวัถงัและโครงรถ 

 (๕) ระบบบงัคบัเล้ียวพวงมาลยัและเคร่ืองล่าง 

 (๖) ระบบการหา้มลอ้ 

 (๗) ระบบไอเสีย 

 (๘) ระบบเคร่ืองระงบัเสียง 

 (๙) ระบบแสงไฟ 



ข้อ ๙ การตรวจสภาพรถท่ีขอจดทะเบียนและขอเสียภาษี  

      ประจาํปีและแจง้ไม่ใชร้ถชัว่คราวใหต้รวจสภาพ 

      ตามรายการต่อไปน้ี 

 (๑) ความถูกตอ้งของหมายเลขเคร่ืองยนตแ์ละหมายเลขตวัรถ 

 (๒) ความถูกตอ้งของส่วนควบและอุปกรณ์สาํหรับรถ 

 (๓) ความมัน่คงแขง็แรงของรถและความปลอดภยัในการใชร้ถ 

 (๔) สภาพตวัถงัและโครงรถ 

 (๕) ระบบบงัคบัเล้ียวพวงมาลยัและเคร่ืองล่าง 

 (๖) ระบบการหา้มลอ้ 

 (๗) ระบบไอเสีย 

 (๘) ระบบเคร่ืองระงบัเสียง 

 (๙) ระบบแสงไฟ 



หมวด ๒ 

การวนิิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ 

ข้อ ๑๓ เม่ือตรวจสภาพรถแลว้ใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสภาพรถวนิิจฉยัผลทนัที 

 

ขอ้ ๑๔ ใหว้นิิจฉยัผลการตรวจสภาพรถเป็น ๒ กรณีดงัน้ี 

  (๑) ผา่นการตรวจสภาพ 

  (๒) ไม่ผา่นการตรวจสภาพ 

 

ขอ้ ๑๕ รถท่ีผา่นการตรวจสภาพตอ้งอยูใ่นเกณฑ ์

  (๑) เลขตวัรถเลขเคร่ืองยนตถ์ูกตอ้ง 

  (๒) มีความมัน่คงแขง็แรงอุปกรณ์ครบตามระเบียบ 

 

ขอ้ ๑๖ รถท่ีไม่ผา่นการตรวจสภาพ คือ รถท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ ๑๕ 

ขอ้ ๑๗ รถท่ีอยูใ่นเกณฑผ์า่นการตรวจสภาพ ใหผู้ว้นิิจฉยัผลการตรวจ

สภาพรถบนัทึกรับรองผลการตรวจสภาพรถไว ้

ขอ้ ๑๘ รถท่ีอยูใ่นเกณฑไ์ม่ผา่นการตรวจสภาพ ใหผู้รั้บผดิชอบการตรวจ

สภาพรถบนัทึกขอ้บกพร่องรถท่ีไม่ผา่นการตรวจสภาพ และแจง้

เจา้ของรถทราบดว้ย 

 



ระเบียบกรมการขนส่งทางบก 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธีิการตรวจ และวนิิจฉยัผลการตรวจสภาพรถ 

พ.ศ.๒๕๓๗ 

ข้อ ๕ การวนิิจฉยัผลการตรวจสภาพรถเป็น ๒ กรณีดงัน้ี 

  (๑) ผา่นการตรวจสภาพ 

  (๒) ไม่ผา่นการตรวจสภาพ 

 

ข้อ ๖ รถท่ีผา่นการตรวจสภาพตอ้งอยูใ่นเกณฑ ์

  (๑) เลขตวัรถเลขเคร่ืองยนตถ์กูตอ้ง 

  (๒) มีลกัษณะ ขนาด สัดส่วน เคร่ืองอุปกรณ์ส่วน ควบ

ครบถว้นตามกฎหมายรถยนต ์

 

ขอ้ ๗ วธีิตรวจวนิิจฉยัผลการตรวจสภาพรถยนตแ์ละ

จกัรยานยนตต์ามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์ใหเ้ป็นไปตามท่ี

กาํหนดไวใ้นทา้ยกฎหมายฉบบัน้ี 

 

หน้า ๓๘๕ 



พระราชบัญญตักิารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(มาตราทีเ่กีย่วข้องกบัสถานตรวจสภาพรถ) 

มาตรา ๗๔ ผูใ้ดจะจดัตั้ง ตรอ. ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากนาย

ทะเบียนกลาง 

  การขออนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และ

เง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๗๖ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจดัตั้ง ตรอ.ใด ไม่ปฏิบติัตาม

มาตรา ๗๔ นายทะเบียนกลางมีอาํนาจสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาต 

มาตรา ๑๕๘ ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจดัตั้ง ตรอ.ใด จงใจทุจริต ตอ้ง

ระวางโทษจาํคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินส่ีพนับาทและ

นายทะเบียนกลางมีอาํนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๔(๒)ดาํเนินการตรวจสภาพรถตามกฎหมายขนส่งและ

กฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์หลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามระเบียบท่ี
กรมการขนส่งทางบกกาํหนด 

กฎกระทรวงฉบับที ่๓๗(พ.ศ.๒๕๓๕) 

หน้า ๓ - ๙ 



ระเบียบกรมการขนส่งทางบก 
 วา่ดว้ยการตรวจสภาพรถของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจดัตั้งสถานตรวจสภาพรถ  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๑๐ การตรวจสภาพรถใหต้รวจตามรายการดงัต่อไปน้ี 

 (๒) รถตามกฎหมายรถยนตใ์หต้รวจใหต้รวจตามรายการในแบบบนัทึกการ
ตรวจสภาพรถตามกฎหมายรถยนต ์

ข้อ ๑๑ การตรวจสภาพรถใหท้าํการตรวจสอบความถูกตอ้งของรถดงัน้ี 

 (๒) รถตามกฎหมายรถยนตใ์หต้รวจใหต้รวจสอบหมายเลขเคร่ืองยนต ์เลข
ตวัรถ และรายการต่างๆ ตามคู่มือจดทะเบียนรถพร้อมทั้งลอกลายเลขตวัรถ
ไวด้ว้ย 

ข้อ ๑๒ การตรวจสภาพรถตาม ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ หากหมายเลขเคร่ืองยนต ์เลขตวั
รถ มีร่องรอยไม่สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้ใหร้ะงบัการตรวจนั้น
แลว้แจง้เจา้ของรถเขา้รับการตรวจสภาพ ณ สาํนกังานขนส่งของทาง
ราชการ  

ข้อ ๑๓ เม่ือทาํการตรวจสภาพรถเสร็จแลว้ใหว้นิิจฉยัตามระเบียบวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ ์วธีิการตรวจ และวนิิจฉยัผลการตรวจสภาพรถท่ีกรมการขนส่ง
ทางบกกาํหนด 

ข้อ ๑๘ ใบรับรองการตรวจสภาพรถมี ๒ ฉบบั 

 วรรค ๒ ใหติ้ดลายเลขตวัรถ ผูค้วบคุมการตรวจสภาพรถขีดคร่อมลงลายมือ
ช่ือกาํกบั ประทบัตราสถานตรวจสภาพรถบนลายเลขตวัรถ 

 

หมวด ๒ 

การตรวจสภาพรถ 



 พ.ร.บ.รถยนต์กาํหนดลกัษณะรถ   17  ประเภท ( 17  รย.) 

1. รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกนิ  7  คน (รย .1) 

2. รถยนต์น่ังส่วนบุคคลเกนิ  7  คน  (รย .2 ) 

3. รถบรรทุกส่วนบุคคล   (รย .3 )*นํา้หนักรถไม่เกนิ 1600 kg 

4.รถสามล้อส่วนบุคคล (รย .4 ) 

5.รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด(รย .5 ) 

6.รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกนิ 7 คน (รย .6 ) 

7.รถยนต์ส่ีล้อเลก็รับจ้าง (รย .7 ) 

8.รถยนต์รับจ้างสามล้อ (รย .8 ) 

9.รถยนต์บริการธุรกจิ  (รย .9 ) 

10.รถยนต์บริการทศันาจร  (รย .10 ) 



11. รถยนต์บริการให้เช่า (รย .11) 

12. รถจักรยานยนต์ (รย .12 ) 

13. รถแทรกเตอร์ (รย .13) 

14. รถบดถนน (รย .14) 

15. รถใช้งานเกษตรกรรม(รย .15) 

16. รถพ่วง (รย .16) 

17. รถจักรยานยนต์สาธารณะ(รย .17 ) 

พ.ร.บ.รถยนต์กาํหนดลกัษณะรถ   17  ประเภท ( 17  รย.) 



เก๋งตอนเดียว 

เก๋งสองตอน 

รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน (รย.1 ) 



เก๋งสองตอนแวน 

น่ังสามตอน 

รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน (รย.1 ) 



เก๋งสามตอน  

เก๋งสามตอนแวน 

รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน (รย.1 ) 



นัง่สองตอนท้ายบรรทุก(มีหลงัคา) 

180 ซฒ. 

รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน (รย.1 ) 



น่ังสามตอน  

รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน (รย.1 ) 



รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน (รย.1 ) 

ประทุนตอนเดียว 



รถยนต์น่ังส่วนบุคคลเกนิ  7 คน (รย.2 ) 

เกนิ  7 คน  แต่ไม่เกนิ  12 คน (ทีน่ั่ง  40  ซม/คน) 

เก๋งสามตอน 



ตู้น่ังส่ีตอน  

รถยนต์น่ังส่วนบุคคลเกนิ  7 คน (รย.2 ) 



น่ังสองตอนสองแถว  

รถยนต์น่ังส่วนบุคคลเกนิ  7 คน (รย.2 ) 



รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล   (รย 3 ) 

รถบรรทุก นํ้าหนกัรวมตอ้งไม่เกิน  1600 กก  ยกเวน้รถดบัเพลิง 

กระบะบรรทุก  



กระบะบรรทุก(เสริมกระบะข้าง)  

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล   (รย 3 ) 



กระบะบรรทุก(มหีลงัคา)  

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล   (รย 3 ) 



กระบะบรรทุก(มีหลงัคาปิดทบึด้านข้างและท้าย)  

รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล   (รย 3 ) 



4.รถสามล้อส่วนบุคคล (รย .4 ) 

ยาวไม่เกนิ  4 เมตร กว้าง  ไม่เกนิ 2 เมตร  สูงไม่เกนิ  2 เมตร 

 

ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่เกนิ   660 ซีซี ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 5 KW  



5.รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวดั(รย .5 ) 

เป็นเก๋งสองตอนเท่าน้ัน 



6.รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกนิ 7 คน (รย .6 ) 

ตอ้งเป็นเก๋งสองตอน นัง่สองตอนแวน  

     นัง่สามตอน 

ท่ีนัง่ตอ้งสะดวกสบาย 

หา้มติดฟิลมก์รองแสง  หา้มติดตั้งCENTRIL 

LOCK ) 



7.รถยนต์ส่ีล้อเลก็รับจ้าง (รย .7 ) 



8.รถยนต์รับจ้างสามล้อ (รย .8 ) 

ยาวไม่เกนิ  4 เมตร กว้าง  ไม่เกนิ 1.5 เมตร  สูงไม่เกนิ  2 เมตร 

 

ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่เกนิ   660 ซีซี ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 5 KW  



9.รถยนต์บริการธุรกจิ  (รย .9 ) 



10.รถยนต์บริการทศันาจร  (รย .10 ) 

เป็นเก๋งสองตอนเท่าน้ัน 



11. รถยนต์บริการให้เช่า (รย .11) 

เป็นเก๋งสองตอนเท่าน้ัน 



12. รถจกัรยานยนต์ (รย .12 ) 



13. รถแทรกเตอร์ (รย .13) 



14. รถบดถนน (รย .14) 



15. รถใช้งานเกษตรกรรม(รย .15) 



16. รถพ่วง (รย .16) 



17. รถจักรยานยนต์สาธารณะ(รย .17 ) 

เคร่ืองยนต์ต้องไม่เกนิ  125 cc  



การตรวจสภาพรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ 

๑ .รถตาม พ.ร.บ.รถยนต์แบ่งเป็น ๑๗ รย. 

  - ตรอ.ตรวจได้ม ี๔ รย. คอื 

  รย.๑ รถยนต์น่ังไม่เกนิ ๗ คน 

  รย.๒ รถยนต์น่ังเกนิ ๗ คน 

  รย.๓ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 

  รย.๑๒ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 

 

๒ .ตรอ. ตรวจสภาพรถกรณีใดได้บ้าง 

 - รถยนต์เกนิ ๗ ปี ทีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลงสาระสําคญั  

   เช่น เปลีย่นเคร่ืองยนต์ เปลีย่นสี เปลีย่นประเภท เป็นต้น 

 - รถจักรยานยนต์ส่วยบุคคลเกนิ ๕ ปี ทีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลง
สาระสําคญั  

 

๓ .ส่ิงทีต้่องนํามาในการตรวจสภาพกบั ตรอ. 

 - สําเนาทะเบียนรถ(ทะเบียนรถ) 

 



ตรอ.ตรวจได้ม ี๔ รย. 

รย.๑๒ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 

รย.๑ รถยนต์น่ังไม่เกนิ ๗ คน รย.๒ รถยนต์น่ังเกนิ ๗ คน 

รย.๓ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 



ตัวอย่างบันทกึการตรวจสภาพรถตามกฎหมายรถยนต์ 



ตวัอย่างใบรับรองการตรวจสภาพรถตามกฎหมายรถยนต์ 



๓ .ส่ิงที่ต้องนํามาในการตรวจสภาพกบั ตรอ. 

 สําเนาทะเบียนรถ(ทะเบียนรถ) 



๔ .ขั้นตอนในการตรวจสภาพทําอย่างไร 

๔.๑  ตรวจพนิิจสภาพรถว่าถูกต้องหรือไม่ 

   (โดยเทียบจากรายการในสมุดทะเบียนรถ) 

 สีตัวรถ ลกัษณะรถ ประเภทรถ ชนิดเช้ือเพลงิ    เคร่ืองยนต์  

    เลขเคร่ืองยนต์ เลขตัวรถ 

 

๔.๒  ลอกลายเลขตัวรถ ตรวจสอบเลขตัวรถว่าถูกต้องหรือไม่       มี
ร่องรอยแก้ไข เจียรไสหรือตัดต่อหรือไม่ 

 ตรวจสอบเลขเคร่ืองยนต์ว่าถูกต้องหรือไม่ มร่ีองรอยแก้ไข เจียรไส
หรือตัดต่อหรือไม่ 

 

๔.๓  - วดัค่า CO-HC( ๑.๕ %  ๒๐๐ ppm) หรือค่าควนัดาํ  

       ( ไม่เกนิ ๔๕% ระบบทึบแสง ๕๐%ระบบกระดาษกรอง) 

    - วดัค่าระดบัเสียงดงัจากรถยนต์(ไม่เกนิ ๑๐๐ dBA/๐.๕ เมตร) 

      -  ตรวจศูนย์ล้อรถยนต์ 

      -  ตรวจประสิทธิภาพระบบเบรกรถยนต์ 

 

๔.๔ - ลงรายการในใบตรวจสภาพพร้อมทั้ง ลงช่ือผู้ตรวจ ผู้ควบคุม 

   - ออกใบรับรองการตรวจสภาพรถ   
      
      
      
      
      
   

 



แบบบันทึกการตรวจสภาพรถตาม พรบ.รถยนต์(ตรอ) 

1 
20 มิย 2553 

น่ังส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน 

ฎฎ-8777 กทม toyota 
MROZZ69G103006972 1KD-6511259 

1 น่ังสามตอน 

หลงัขวา 
toyota 1KD 

D 
ขวาเคร่ือง 

4 2982 163 
2 4 4 

90 0.5 
30 กระดาษกรอง 

1.5 
200 

1 
20 มิย 2553 

น่ังส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 คน 

ฎฎ-8777 กทม toyota 
MROZZ69G103006972 1KD-6511259 

1 น่ังสามตอน 

หลงัขวา 
toyota 1KD 

กดปุ่มต่อไปการตรวจสภาพรถ 

กดปุ่มต่อไปตรวจรถใช้ก๊าซ 

ปุ่ มDVD ตรวจรถยนต์ 

ปุ่ มDVD ตรวจรถจักรยานยนต์ 



การตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ 



การตรวจสภาพรถยนต์ 



การดาํเนินคดกีบัสถานตรวจสภาพรถเอกชน 



การดาํเนินคดกีบัสถานตรวจสภาพรถเอกชน 



วฒันธรรมกรมการขนสง่ทางบก 

ย้ิมดว้ยใจ  พรอ้มใหบ้ริการ  มาตรฐานเป็นเลิศ 

ฟังความคิดเห็น  เนน้รบัผดิชอบ ตรวจสอบได ้

เทคโนโลยีนาํสมยั  กา้วไกลอยา่งมอือาชพี 

ค่านิยมกรมการขนส่งทางบก 

บริการด ีมคุีณธรรม นําสู่การพฒันา 


	เอกสารประกอบการบรรยาย
	ที่มาของการตรวจสภาพรถ
	กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (๒๕๓๑)�ออกตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒(ม.๕ ,ม.๑๕ ทวิ)
	ข้อ ๙ การตรวจสภาพรถที่ขอจดทะเบียนและขอเสียภาษี �      ประจำปีและแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวให้ตรวจสภาพ�      ตามรายการต่อไปนี้
	หมวด ๒�การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ
	ระเบียบกรมการขนส่งทางบก�ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจ และวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ�พ.ศ.๒๕๓๗
	พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒�(มาตราที่เกี่ยวข้องกับสถานตรวจสภาพรถ)
	ระเบียบกรมการขนส่งทางบก� ว่าด้วยการตรวจสภาพรถของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ �พ.ศ. ๒๕๔๓
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	การตรวจสภาพรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์
	ตรอ.ตรวจได้มี ๔ รย.
	ตัวอย่างบันทึกการตรวจสภาพรถตามกฎหมายรถยนต์
	ตัวอย่างใบรับรองการตรวจสภาพรถตามกฎหมายรถยนต์
	๓ .สิ่งที่ต้องนำมาในการตรวจสภาพกับ ตรอ.
	๔ .ขั้นตอนในการตรวจสภาพทำอย่างไร
	แบบบันทึกการตรวจสภาพรถตาม พรบ.รถยนต์(ตรอ)
	การตรวจสภาพรถจักรยานยนต์
	การตรวจสภาพรถยนต์
	การดำเนินคดีกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน
	การดำเนินคดีกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน
	Slide Number 49

