
แนวนโยบายและการเตรียมการของกรมการขนส่งทางบก
ในการก ากับดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ของยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงและแบตเตอรี่



การออกแบบรถ การผลิตรถ การจดทะเบียนรถ การใช้งาน การเลิกใช้งานรถ

การแก้ไขดัดแปลงรถ

การตรวจสภาพรถ

การรับรองแบบรถและเครื่องอุปกรณ์
ส่วนควบของรถ (Type Approved)

การตรวจสอบและทดสอบรถต้นแบบ

การพัฒนามาตรฐานยานยนต์

การประสาน/เจรจา 
มาตรฐานยานยนต์ระหว่าง
ประเทศ (ASEAN/UNECE)

การควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ 
(Conformity of Production)

การเห็นชอบการแก้ไขดัดแปลง

การพัฒนาข้อก าหนดทางเทคนิคในการดัดแปลงแก้ไข

การตรวจสภาพรถ
ณ ที่ท าการนายทะเบียน

การตรวจสภาพรถ 
ณ สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.)

การควบคุมให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ (VICC)

การพัฒนาบุคลากรของ
สถานตรวจสภาพรถ

การดูแลบ ารุงรักษา
เครื่องมือตรวจสภาพรถ

การพัฒนามาตรฐานและเกณฑต์รวจสภาพรถการประสาน/เจรจา มาตรฐานการตรวจ
สภาพรถระหว่างประเทศ

ควบคุมก ากับ ตลอด Life Cycle
เพื่อรถท่ีปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



กระบวนการจดทะเบียนและการดัดแปลงรถยนต์สันดาปภายในเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า

รับรองแบบ   จดทะเบียน           ใช้งาน ดัดแปลง ตรวจสภาพ จดทะเบียน

รถยนต์/จักรยานยนต์ไฟฟ้า

    

รถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน/รถยนต์ไฟฟ้า



ดัดแปลง ตรวจสภาพ จดทะเบียน

รถยนต์/จักรยานยนต์ไฟฟ้า

    

รถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน/รถยนต์ไฟฟ้า

รับรองแบบ ตรวจสภาพรถ+ จดทะเบียน ใช้งาน

กระบวนการจดทะเบียนและการดัดแปลงรถยนต์สันดาปภายในเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า



ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทตามนโยบายการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐ รวมถึงตามการปรับปรุง
โครงสร้างการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์ประเภทต่างๆ ที่ก าหนดในร่างกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถ
จดทะเบียนขออนุญาตใช้รถต่อนายทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 หรือตาม
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 รวมทั้งสามารถดัดแปลงรถเครื่องยนต์สันดาปภายในไปเป็นการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าได้

โดยรถที่จะน ามาจดทะเบียนต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง มีลักษณะ ขนาด ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ และก าลังของ
มอเตอร์ไฟฟ้า ถูกต้องตามที่กฎระเบียบก าหนด มีความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถและต้องผ่าน
การตรวจสภาพรถจากนายทะเบียน

การจดทะเบียนยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบัน



คุณสมบัติของยานยนต์ไฟฟ้าในการจดทะเบียน

การจดทะเบียนส าหรับรถใหม่นั้นมีขั้นตอนเช่นเดียวกันกับรถยนต์ทั่วไป โดยมีเอกสารเพิ่มเติมในการแสดง
คุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งยานยนต์ไฟฟ้าที่จะน ามาจดทะเบียนต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้

ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับรถ

ก าลังของมอเตอร์ไฟฟ้า

ขนาดสัดส่วนของรถ ขนาดสัดส่วนของรถต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดลักษณะ ขนาดหรือก าลังของเครื่องยนต์และของรถ
ที่จะรับจดทะเบียนเป็นรถประเภทต่างๆ พ.ศ. 2548

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดก าลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2563

ส่วนควบและอุปกรณ์ส าหรับรถต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดส่วนควบและ
เครื่องอุปกรณ์ส าหรับรถ พ.ศ. 2551



ขนาดก าลังรถยนต์ไฟฟ้าตาม พรบ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ก าลังของมอเตอร์ไฟฟ้า
ส าหรับขับเคลื่อน

รถบรรทุกและรถโดยสาร
ตาม พรบ. การขนส่งทางบก 

พ.ศ. 2522

ต้องมีอัตราก าลังขั้นต่ า
ไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ต่อตัน

ของน้ าหนักรวมสูงสุด

ก าลังของมอเตอร์ไฟฟ้าส าหรับขับเคลื่อนรถยนต์



สถิติการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าพลงังานแบตเตอรี่ (BEV)
ที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้ด าเนินการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (BEV) จ านวนทั้งสิ้น 12,005 คัน

ที่มา : สถิติจ านวนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ณ วันที่ 31 มกราคม 2565



มาตรการยกระดับมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า

วัตถุประสงค์
1. ป้องกันไฟฟ้าดูดจากระบบไฟฟ้าของรถ
2. ป้องกันสาเหตุที่ท าให้เกิดไฟไหม้และระเบิดจากแบตเตอรี่
3. ใช้ในการรับรองแบบรถไฟฟ้าใหม่เพ่ือจดทะเบียน

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการรับรองแบบเครื่องก าเนิดพลังงานที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าของรถยนต์ พ.ศ. 2565
ซึ่งเป็นประกาศที่ก าหนดมาตรฐานส่วนควบและอุปกรณ์ของรถท่ีขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยในการใช้งาน โดยอ้างอิงมาตรฐาน UNR 100 ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 
มีผลบังคับใช้กับรถยนต์ใหม่ที่ผลิต ประกอบ หรือน าเข้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการรับรองแบบเครื่องก าเนิดพลังงานที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์ 
พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นประกาศที่ก าหนดมาตรฐานส่วนควบและอุปกรณ์ของรถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน โดยอ้างอิงมาตรฐาน UNR 136 ประกาศ 
ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้กับรถจักรยานยนต์ใหม่ที่ผลิต ประกอบ หรือน าเข้า 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป



รับรองแบบ   จดทะเบียน           ใช้งาน ดัดแปลง ตรวจสภาพ จดทะเบียน

รถยนต์/จักรยานยนต์ไฟฟ้า

    

รถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน/รถยนต์ไฟฟ้า

กระบวนการจดทะเบียนและการดัดแปลงรถยนต์สันดาปภายในเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า



ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอนญุาตและการอนุญาตให้ใช้รถ
ที่ท าการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2562

** ต้องยื่นขออนุญาตก่อน
ด าเนินการดัดแปลง!! **



1) หนังสือรับรองของวิศวกรเครื่องกล และไฟฟ้า รับรองว่ารถมีความมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัย และรับรอง
ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนรถ แสดงรายละเอียด ดังนี้
# รายละเอียดการออกแบบหรือดัดแปลง 

- แสดงถึงคุณลักษณะของรถ การติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ที่ใช้ขับเคลื่อน 
- แสดงรายละเอียดระบบเบรก (ใช้อุปกรณ์อะไรสร้างแรงช่วยเบรกแทน Brake Booster), ระบบบังคับเลี้ยว
(ใช้อะไรแทนระบบ Power Steering), การกระจายน้ าหนักรถ ระบบส่งก าลังและสมรรถนะของรถ 

# ก าลังพิกัดมอเตอร์ไฟฟ้า (Rated Power)
# ขนาดแรงเคลื่อนและความจุของแบตเตอรี่
# น้ าหนักรถ น้ าหนักแบตเตอรี่ น้ าหนักรถรวมแบตเตอรี่ น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (GVW)
# ความเร็วสูงสุด
# ระยะทางที่วิ่งได้ โดยการค านวณ ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าและความจุแบตเตอรี่
# วงจรการควบคุมระบบไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นกับกรมการขนส่งทางบก:



2)  เอกสารแสดงก าลังพิกัด (Rated Power) ของมอเตอร์ไฟฟ้า 
# ตรวจสอบจากเอกสารรับรองจากผู้ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า หรือ
# เอกสารรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา 
# หลักฐานที่ป้ายระบุที่ตัวมอเตอร์ (Nameplate) 

3) ผลทดสอบที่แสดงถึงความสามารถขับเคลื่อนรถในขณะที่มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกตามที่ผู้ผลิตก าหนด
ด้วยความเร็วสูงสุดตามที่ก าหนดในประกาศฉบับดังกล่าว ได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที 
จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน ที่กรมการขนส่งทางบก
ยอมรับ เช่น สถาบันยานยนต์ เป็นต้น

❑ นายช่างตรวจสภาพรถเป็นผู้ตรวจสอบเอกสาร และด าเนินการตรวจสภาพรถตามเกณฑ์
การวินิจฉัยการตรวจสภาพรถต่อไป

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นกับกรมการขนส่งทางบก: (ตอ่)



รับรองแบบ   จดทะเบียน           ใช้งาน ดัดแปลง ตรวจสภาพ จดทะเบียน

    

รถยนต์/จักรยานยนต์ไฟฟ้า

กระบวนการจดทะเบียนและการดัดแปลงรถยนต์สันดาปภายในเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า

รถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน/รถยนต์ไฟฟ้า





ท าการตรวจพินิจ เน้นตรวจสอบการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า/แบตเตอรี่

# ตรวจสอบการดัดแปลงให้สอดคล้องกับเอกสาร
# ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง/ความเรียบร้อยของการติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอร่ีที่ใช้ขับเคลื่อน 
# ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่มีการดัดแปลง เช่น อุปกรณ์สร้างแรงช่วยเบรกแทน Brake Booster, 

พวงมาลัยเพาเวอร์ เป็นต้น





ไม่ต้องท าการตรวจวัดค่าก๊าซ และระดับเสียง



เพื่อให้การก าหนดมาตรการป้องกันการน ารถยนต์สิ้นสภาพกลับมาใช้ใหม่ และการจัดการ
ซากรถยนต์ในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน มีแนวทางในการรีไซเคิลซาก
แบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วอย่างเหมาะสมรองรับเป้าหมายการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย 

กรมการขนส่งทางบกจึงได้จัดท าโครงการศึกษาแนวทางการก าหนดมาตรการป้องกัน
การน ารถยนต์สิ้นสภาพกลับมาใช้ใหม่ โดยได้รับงบประมาณในการด าเนินการจากกองทุนเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
ร่างขอบเขตงานจ้างและประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงานจ้าง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 
2565 และอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงร่างฯเพื่อจัดหาผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565
โดยโครงการมีก าหนดแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2565

มาตรการด้านยานยนต์ไฟฟ้า ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ

1. มาตรการจัดการยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน



มาตรการด้านยานยนต์ไฟฟ้า ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (ต่อ)

 โครงการศึกษา หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจ และวินิจฉัยผลการตรวจสภาพยานยนต์ไฟฟ้า และ
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยของยานยนต์ไฟฟ้า 

 เพื่อประกอบการยกระดับการตรวจสภาพรถยนต์และจักรยานยนต์ไฟฟ้า ให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่ากับสากลและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 ด าเนินการโดย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก าหนดแล้วเสร็จ มีนาคม 2565

เป้าหมาย
1. ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจ เครื่องมือและวินิจฉัยผลการตรวจสภาพ ส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์ไฟฟ้า

ทุกประเภท (HEV, PHEV, BEV)
2. ศึกษาการตรวจสอบการดัดแปลงรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นยานยนต์ไฟฟ้า 
3. จัดท าร่างหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจ เครื่องมือและวินิจฉัยผลการตรวจสภาพ ส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์

ไฟฟ้า ที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย

2. ยกระดับมาตรฐานการตรวจสภาพยานยนต์ไฟฟ้า



จากเดิมที่กรมการขนส่งทางบกตรวจสภาพรถไฟฟ้าและรถที่ดัดแปลงจากเครื่องยนต์สันดาปภายในไปเป็นการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
เหมือนการตรวจสภาพรถเครื่องยนต์สันดาปภายในทั่วไป แต่ เพื่อยกระดับมาตรฐานการตรวจสภาพยานยนต์ไฟฟ้าให้มีความ
ปลอดภัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล และครอบคลุมถึงรถที่ดัดแปลงจากเครื่องยนต์สันดาปภายในไปเป็นการใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
กรมการขนส่งทางบกจึงได้ด าเนินโครงการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจ และวินิจฉัยผลการตรวจสภาพยานยนต์ไฟฟ้าและ
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ โดยทีมที่ปรึกษาได้มี
ข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการก ากับดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัยส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ครอบคลุมในแต่ละอุปกรณ์ ดังนี้

ข้อเสนอในการก ากับดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัย EV CONVERSION

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟ้าแรงสูง

เช่น มีการติดตั้งระบบป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้า ระบบป้องกันไฟฟ้าดูด ระบบปลดวงจรแบตเตอรี่ระบบขับเคลื่อน
ในกรณีที่เกิดการชน และมีการแสดงเครื่องหมายเตือนอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง 



อุปกรณ์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า

เช่น มีการติดตั้งคอนแทคเตอร์ที่มีพิกัดแรงดันและพิกัดกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐาน และอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม 

สายไฟฟ้าและความเป็นฉนวนไฟฟ้า

เช่น มีการก าหนดมาตรฐานสายเคเบิลไฟฟ้าแรงดันสูงสีส้ม การตรวจสอบพิกัดกระแสไฟฟ้าของสายไฟฟ้าระหว่างชุดอุปกรณ์ 
การวัดค่าความเป็นฉนวน ระบบตรวจสอบความต้านทาน และระบบกราวด์

ระบบกราวด์ตัวถัง

เช่น มีการก าหนดความต้านทานระหว่างจุดต่าง ๆ ของกล่องอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูงกับระบบกราวด์ตัวถัง

ข้อเสนอในการก ากับดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัย EV CONVERSION (ต่อ)

คันเร่งไฟฟ้า

เช่น มีการตรวจสอบการท างานของคันเร่งและสปริงดึงกลับแบบคู่



มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม

เช่น การก าหนดมาตรฐานการป้องกันน้ า (IP code) ชิ้นส่วน สายไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่น ๆ ของวงจรมอเตอร์

ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ระบบขับเคลื่อน

เช่น ก าหนดให้แบตเตอรี่ผ่านมาตรฐาน UNECE R 100 และมีการก าหนดอุปกรณ์ร่วมที่ส าคัญต่อความปลอดภัยของแบตเตอร่ี

ทั้งนี้ ข้อเสนอในการก ากับดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัยส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง อยู่ระหว่างน าเสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ระหว่างหน่วยงานด้านวิชาการ ภาคอุตสาหกรรม สถานตรวจสภาพรถ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าเสนอให้
กรมการขนส่งทางบกใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสภาพยานยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับประเทศไทย พร้อมทั้ง
รองรับอัตราการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
จากยานยนต์ไฟฟ้า

ข้อเสนอในการก ากับดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัย EV CONVERSION (ต่อ)



กรมการขนส่งทางบก


