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ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต
และระยะเวลาในการใช้รถ และเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ใช้เพื่อการทดสอบ
พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อให้การขออนุญาต การอนุญาต และระยะเวลาในการใช้รถ และเครื่องหมายแสดงการใช้รถ
เพื่ อ การทดสอบเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖/๑ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗)
พ.ศ. ๒๕๕๗ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขออนุญาต การอนุญาต และระยะเวลา ในการใช้รถ และเครื่องหมายแสดงการใช้รถเพื่อการทดสอบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“รถที่ใช้เพื่อการทดสอบ” หมายความว่า
(๑) รถทดสอบก่อนผลิต ซึ่งได้แก่ รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือประกอบขึ้นใหม่
นําเข้า หรือเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์สําหรับรถต้นแบบ ที่ใช้ขับ
เพื่อทดสอบสมรรถนะ ประสิทธิภาพ ระบบการทํางานของรถหรือส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สําหรับ
การศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือพัฒนารถ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
(๒) รถทดสอบคุณภาพ ซึ่งได้แก่ รถยนต์ที่ผลิต ประกอบ หรือนําเข้ารถที่ใช้ขับเพื่อทดสอบ
คุณภาพก่อนนําออกจําหน่าย โดยวิธีทดสอบรถจากการสุ่มตัวอย่างในแบบหรือชนิดเดียวกัน
“หนัง สือ อนุญ าต” หมายความว่ า หนั งสือ อนุ ญาตให้ ใช้รถเพื่ อการทดสอบก่ อ นผลิต หรื อ
ทดสอบคุณภาพ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓ ผู้ ข ออนุ ญ าตใช้ ร ถทดสอบก่ อ นผลิ ต ต้ อ งเป็ น ผู้ วิ จั ย หรื อ พั ฒ นา หรื อ เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ
มอบหมายให้เป็นผู้วิจัยหรือพัฒนารถ หรือส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สําหรับรถ หน่วยงานของรัฐ
หรือสถาบันการศึกษา ผู้ผลิต ผู้ประกอบ หรือผู้นําเข้า
ข้อ ๔ ผู้ขออนุญาตใช้รถทดสอบคุณภาพต้องเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบ หรือผู้นําเข้ารถหรือ
ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจําหน่ายภายในประเทศจากผู้ผลิต
ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะใช้รถเพื่อการทดสอบ ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียน ณ สํานักมาตรฐาน
งานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัท จํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด
(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้มีอํานาจลงนาม
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(ข) หนังสือรับรองของบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายรับรองว่ารถที่ใช้เพื่อการทดสอบ
มี ส่ ว นควบและเครื่ อ งอุ ป กรณ์ ค รบถ้ ว นถู ก ต้ อ งตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวงกํ า หนดส่ ว นควบและ
เครื่องอุปกรณ์สําหรับรถ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในกรณีที่มีส่วนควบและเครื่อ งอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนถูกต้อง
ต้องรับรองว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพียงพอที่จะนํามาใช้บนท้องถนน
(ค) หลักฐานเกี่ยวกับรถที่ใช้เพื่อการทดสอบ ดังนี้
๑) กรณีรถทดสอบก่อนผลิต
๑.๑) หลักฐานแสดงข้อมูลของรถ ต้องมีรายละเอียดของรถ ได้แก่ ประเภทรถ
จํานวนรถที่ประสงค์จะทําการทดสอบ พร้อมหมายเลขตัวรถและหมายเลขเครื่องยนต์ของรถแต่ละคัน
๑.๒) ภาพถ่ า ยหลั ก ฐานการเอาประกั น ภั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามจํานวนรถที่ขออนุญาตจะทําการทดสอบ ซึ่งมีระยะเวลาการเอา
ประกันภัยไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้รถเพื่อการทดสอบ
๒) กรณีรถทดสอบคุณภาพ
๒.๑) ต้องมีรายละเอียดของรถ ได้แก่ ประเภทรถ จํานวนรถที่ประสงค์จะทํา
การทดสอบตามแผนงานที่ผู้ทําการทดสอบกําหนดไว้ในแต่ละชนิด รุ่นหรือแบบของรถ ระยะทางและ
ระยะเวลาจะทําการทดสอบของรถแต่ละคัน (Period Covered)
๒.๒) ภาพถ่ า ยหลั ก ฐานการเอาประกั น ภั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามจํานวนรถที่ขออนุญาตจะทําการทดสอบ ซึ่งมีระยะเวลาการเอา
ประกันภัยไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้รถเพื่อการทดสอบ
(๒) หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษา ให้ใช้หนังสือมอบอํานาจจากหน่วยงานของรัฐ
หรื อ สถาบัน การศึ กษา พร้ อ มด้ ว ยหนั งสื อ รั บ รองส่ ว นควบและเครื่ อ งอุ ป กรณ์ แ ละเอกสารหลั ก ฐาน
หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาตาม (๑) (ข) และ (ค) แล้วแต่กรณี
ในกรณีผู้ขออนุญาตไม่ได้มาดําเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอํานาจให้ผู้อื่นดําเนินการ
พร้อมภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจลงนามและผู้รับมอบอํานาจด้วย หลักฐานการ
แต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจําหน่ายซึ่งแปลเป็นภาษาไทย
ข้อ ๖ เมื่อนายทะเบียนพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบคําขอแล้วเห็นว่า
(๑) เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง ให้แจ้งผู้ยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่รับแจ้ง หากไม่แก้ไขเพิ่มเติมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้คําขอเป็นอันยกเลิก
(๒) เอกสารหลั ก ฐานถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ให้ อ นุ ญ าตรถที่ ใ ช้ เ พื่ อ การทดสอบและจั ด เก็ บ
ค่า ธรรมเนี ย มการอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ร ถและเครื่ อ งหมายแสดงการใช้ ร ถ พร้ อ มออกหนั ง สื อ อนุ ญ าตและ
เครื่องหมายแสดงการใช้รถ ดังนี้
(ก) รถทดสอบก่อนผลิต ให้อนุญาตตามจํานวนรถที่ขอ โดยออกหนังสืออนุญาตและ
เครื่องหมายแสดงการใช้รถเป็นรายคัน
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(ข) รถทดสอบคุ ณ ภาพ ให้ อ นุ ญ าตจํ า นวนรถตามความจํ า เป็ น และความเหมาะสม
โดยออกหนังสืออนุญาตและเครื่องหมายแสดงการใช้รถ
ข้อ ๗ หนังสืออนุญาตและเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นายทะเบียนออกให้ ให้เป็นไปตามแบบ
แนบท้ายประกาศนี้
เครื่องหมายแสดงการใช้รถทดสอบคุณภาพให้ใช้สับเปลี่ยนกันได้ไม่เฉพาะคันรถ
ข้อ ๘ หนังสืออนุญาตให้มีอายุ ดังต่อไปนี้
(๑) หนังสืออนุญาตให้ใช้รถทดสอบก่อนผลิต ๑๘๐ วัน นับแต่วันอนุญาต
(๒) หนังสืออนุญาตให้ใช้รถทดสอบคุณภาพ ๙๐ วัน นับแต่วันอนุญาต
ข้อ ๙ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีรถทดสอบก่อนผลิต
(ก) ให้ใช้รถได้เฉพาะคันที่ได้รับอนุญาตทดสอบ
(ข) ติ ด เครื่ อ งหมายแสดงการใช้ ร ถให้ เ ห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนที่ ด้ า นหน้ า และด้ า นท้ า ยรถ
ด้านละหนึ่งแผ่น เว้นแต่รถจักรยานยนต์ให้ติดที่ด้านท้ายรถเพียงด้านเดียว
(ค) มีสําเนาหนังสืออนุญาตไว้กับรถที่ใช้เพื่อการทดสอบ
(ง) มีหลักฐานการเอาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งมีระยะเวลาการเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้รถเพื่อการทดสอบไว้แสดงกับเจ้าหน้าที่
(จ) ต้องให้เฉพาะผู้มีใบอนุญาตขับรถที่ตรงตามลักษณะรถขับรถเพื่อการทดสอบ
(ฉ) ส่งคืนหนังสืออนุญาตและเครื่องหมายแสดงการใช้รถ เมื่อหนังสืออนุญาตสิ้นอายุหรือ
เลิ ก ใช้ รถเพื่ อ การทดสอบ ภายใน ๑๕ วัน นั บ แต่ วัน ที่ ห นั งสื อ อนุ ญ าตสิ้ น อายุ หรือ วั น ที่ เลิ ก ใช้ ร ถ
เพื่อการทดสอบ
(ช) ในกรณี ค วามเสี ย หายเกิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งใช้ ร ถเพื่ อ การทดสอบ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ต้องรับผิดชอบทั้งในทางแพ่งและทางอาญา
(๒) กรณีรถทดสอบคุณภาพ
(ก) ติ ด เครื่ อ งหมายแสดงการใช้ ร ถให้ เ ห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนที่ ด้ า นหน้ า และด้ า นท้ า ยรถ
ด้านละหนึ่งแผ่น
(ข) มีหลักฐานการเอาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งมีระยะเวลาการเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้รถเพื่อการทดสอบไว้ในรถ
(ค) จัดทํารายงานการใช้เครื่องหมายกับรถที่ทดสอบประจําเดือนผ่านระบบคอมพิวเตอร์
ให้นายทะเบียนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันเดือนปี
ที่ทดสอบหมายเลขเครื่องหมายแสดงการใช้รถ หมายเลขตัวรถ หมายเลขเครื่องยนต์ เวลาเริ่มต้น
เวลาสิ้นสุด ระยะทางรวม (กม.)
(ง) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตาม (๑) (ค) (จ) (ฉ) และ (ช)
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ข้อ ๑๐ ในกรณี ที่ ห นั ง สื อ อนุ ญ าตหรื อ เครื่ อ งหมายแสดงการใช้ ร ถสู ญ หายหรื อ ชํ า รุ ด
ในสาระสําคัญ ให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนหนังสืออนุญาตหรือเครื่องหมายแสดงการใช้รถแทน
ที่ สู ญ หายหรื อ ชํ า รุ ด แล้ ว แต่ ก รณี ต่ อ นายทะเบี ย น ณ สํ า นั ก มาตรฐานงานทะเบี ย นและภาษี ร ถ
กรมการขนส่งทางบก ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทราบถึงการสูญหายหรือชํารุดดังกล่าว
กรณีสู ญหายให้ นายทะเบี ยนบั นทึก ถ้อ ยคําผู้ ขอไว้ เป็น หลักฐาน และจัด เก็บ ค่าธรรมเนีย ม
หนังสืออนุญาตหรือเครื่องหมายแสดงการใช้รถทดสอบ พร้อมออกหนังสืออนุญาตฉบับใหม่และให้ระบุ
คําว่า “ใบแทน” ไว้ที่ด้านหน้า และเครื่องหมายแสดงการใช้รถตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายประกาศ
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุหนังสืออนุญาต ให้ยื่นคําขอภายใน ๑๕ วัน
ก่อนวันที่หนังสืออนุญาตสิ้นอายุ ณ สํานักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก
พร้อมด้วยหลักฐานตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ (๑) (ข) และ (ค) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี
การอนุญาตให้ต่ออายุหนังสืออนุญาต ให้นายทะเบียนออกหนังสืออนุญาตฉบับใหม่ และให้ระบุ
คําว่า “ต่ออายุ” ไว้ที่ด้านหน้าด้วย
ข้อ ๑๒ ในกรณี ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตประสงค์ จ ะเลิ ก ใช้ ร ถเพื่ อ การทดสอบ ให้ ยื่ น คํ า ขอต่ อ
นายทะเบียน ณ สํานักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก พร้อมส่งคืนหนังสืออนุญาต
และเครื่องหมายแสดงการใช้รถต่อนายทะเบียน ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่เลิกใช้รถเพื่อการทดสอบ
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
สนิท พรหมวงษ์
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

- ด้านหน้า -

หนังสืออนุญาตให้ใช้รถเพื่อการทดสอบ
(รถทดสอบก่อนผลิต)
เลขที.่ ............. /.............
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
นายทะเบียนอนุญาตให้...............................................................................................................................
สํานักงานตั้งอยู่เลขที่................................หมู่ที่................ตรอก/ซอย.........................................................
ถนน....................................... ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต.......…..................................
จังหวัด.....................................…... หมายเลขโทรศัพท์...................................................เป็นผู้ได้รับอนุญาต
ให้ใช้รถทดสอบก่อนผลิต โดยใช้กับหมายเลขตัวรถ ……………………………................................……….
หมายเลขเครื่องยนต์ ……………………………………….......………...… ประเภท .............................................
กับเครื่องหมายแสดงการใช้รถหมายเลข.……...................................…………….…...... หนั งสืออนุญาตฉบับนี้
ให้มีอายุ ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่............เดือน ...................................... พ.ศ. ................ ถึงวันที่.............
เดือน ..........................………...…… พ.ศ. ....................... โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขที่นายทะเบียน
กําหนดไว้ในหนังสืออนุญาตนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ............. เดือน................................. พ.ศ. ...............

ลงชื่อ ..............................................................................
(………...................................................)
นายทะเบียน

หมายเหตุ : ในกรณีทจี่ ะขอต่ออายุหนังสืออนุญาตนี้ ให้ยื่นคําขอภายใน 15 วัน ก่อนวันที่หนังสืออนุญาตสิ้นอายุ

- ด้านหลัง เงื่อนไข
(1) ต้องใช้รถเฉพาะคันที่ได้รับอนุญาตทดสอบ
(2) ต้องติดเครื่องหมายแสดงการใช้รถให้เห็นได้อย่างชัดเจนที่ด้านหน้าและด้านท้ายรถ ด้านละหนึ่งแผ่น
เว้นแต่รถจักรยานยนต์ให้ติดที่ด้านท้ายรถเพียงด้านเดียว
(3) ต้องมีสําเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถที่ใช้เพื่อการทดสอบ
(4) ต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งมีระยะเวลาการเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้รถเพื่อการทดสอบไว้ในรถ
(๕) ต้องให้เฉพาะผู้มีใบอนุญาตขับรถที่ตรงตามลักษณะรถขับรถเพื่อการทดสอบ
(6) ต้องส่งคืนใบอนุญาตและเครื่องหมายแสดงการใช้รถภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่หนังสืออนุญาต
สิ้นอายุ หรือวันที่เลิกใช้รถเพื่อการทดสอบ
(๗) ในกรณีค วามเสีย หายเกิด ขึ ้น ในระหว่า งใช้ร ถเพื ่อ การทดสอบ ผู ้ไ ด้ร ับ อนุญ าตต้อ ง
รับผิดชอบทั้งในทางแพ่งและทางอาญา

คําเตือน ผู้รับหนังสืออนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เป็นความผิดตามมาตรา ๖/๑ วรรคสาม ต้องระวาง
โทษตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

- ด้านหน้า -

หนังสืออนุญาตให้ใช้รถเพื่อการทดสอบ
(รถทดสอบคุณภาพ)
เลขที.่ ............. /.............
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
นายทะเบียนอนุญาตให้..................................................................................................................................
สํานักงานตั้งอยู่เลขที่...................................หมู่ท.ี่ .............. ตรอก/ซอย..........................................................
ถนน........................................ ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต................…............................
จังหวัด....................................…... หมายเลขโทรศัพท์.......................................................เป็นผู้ได้รับอนุญาต
ให้ใช้รถทดสอบคุณภาพรถยนต์ โดยใช้เครื่องหมายแสดงการใช้รถหมายเลข .…........................………………...
ถึงหมายเลข...................................................... สําหรับรถชนิด/รุ่น................................................................
แบบ...........................................................หนังสืออนุญาตฉบับนี้ให้มีอายุ ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่..................
เดือน ..................................... พ.ศ. ................ถึงวันที่...........เดือน ..................................... พ.ศ. ................
โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขที่นายทะเบียนกําหนดไว้ในหนังสืออนุญาตนี้
ให้ไว้ ณ วันที่...........เดือน ..................................... พ.ศ. ..............

ลงชื่อ ................................................................................
(………...................................................)
นายทะเบียน

หมายเหตุ : ในกรณีทจี่ ะขอต่ออายุหนังสืออนุญาตนี้ ให้ยื่นคําขอภายใน 15 วัน ก่อนวันที่หนังสืออนุญาตสิ้นอายุ

- ด้านหลัง เงื่อนไข
(1) ต้องติดเครื่องหมายแสดงการใช้รถให้เห็นได้อย่างชัดเจนที่ด้านหน้าและด้านท้ายรถ ด้านละหนึ่งแผ่น
(2) ต้องมีสําเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถที่ใช้เพื่อการทดสอบ
(3) ต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งมีระยะเวลาการเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้รถเพื่อการทดสอบไว้ในรถ
(4) ต้องให้เฉพาะผู้มีใบอนุญาตขับรถที่ตรงตามลักษณะรถขับรถเพื่อการทดสอบ
(๕) ต้องส่งคืนใบอนุญาตและเครื่องหมายแสดงการใช้รถภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่หนังสืออนุญาต
สิ้นอายุ หรือวันที่เลิกใช้รถเพื่อการทดสอบ
(6) ในกรณีค วามเสีย หายเกิด ขึ ้น ในระหว่า งใช้ร ถเพื ่อ การทดสอบ ผู ้ไ ด้ร ับ อนุญ าตต้อ ง
รับผิดชอบทั้งในทางแพ่งและทางอาญา

คําเตือน ผู้รับหนังสืออนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เป็นความผิดตามมาตรา ๖/๑ วรรคสาม ต้องระวาง
โทษตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

แบบเครื่องหมายแสดงการใช้รถ สําหรับรถยนต์
(รถทดสอบก่อนผลิต)

TC
9999
กรุงเทพมหานคร

15 ซม.

34 ซม.
เครื่องหมายแสดงการใช้รถทดสอบก่อนผลิต สําหรับรถยนต์มขี นาดและลักษณะ ดังนี้
1. เป็นแผ่นป้ายโลหะขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร พืน้ แผ่นป้ายเป็นสีขาวสะท้อนแสง
ขอบแผ่นป้ายอัดเป็นรอยดุนสีดํา ในแผ่นป้ายมีเครื่องหมาย ขส อยู่ภายในวงกลมอัดเป็นรอยดุนที่มุมล่างด้านขวา
ของแผ่นป้าย สามารถมองเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า
2. ในแผ่นป้ายแบ่งออกเป็นสองบรรทัด บรรทัดที่หนึ่งเป็นตัวอักษร TC นําหน้าตัวเลขไม่เกินสี่หลัก
อัดเป็นรอยดุนสีดํา ตัวอักษร TC และตัวเลขมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5.8 เซนติเมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 3.8 เซนติเมตร
และบรรทัดทีส่ องเป็นตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพมหานคร ตัวอักษรมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2.1 เซนติเมตร และ
กว้างไม่น้อยกว่า 1.8 เซนติเมตร
3. ตัวเลขเครื่องหมายแสดงการใช้รถให้ใช้เลขอารบิค และให้เริ่มตั้งแต่ 1 ถึง 9999

แบบเครื่องหมายแสดงการใช้รถ สําหรับรถจักรยานยนต์
(รถทดสอบก่อนผลิต)

TC
กรุงเทพมหานคร
9999

17.20 ซม.

๒๒ ซม.
เครื่องหมายแสดงการใช้รถทดสอบก่อนผลิต สําหรับรถจักรยานยนต์มีขนาดและลักษณะ ดังนี้
1. เป็นแผ่นป้ายโลหะขนาดกว้าง 17.20 เซนติเมตร ยาว 22 เซนติเมตร พื้นแผ่นป้ายเป็นสีขาวสะท้อนแสง
ขอบแผ่นป้ายอัดเป็นรอยดุนสีดํา ในแผ่นป้ายมีเครื่องหมาย ขส อยู่ภายในวงกลมอัดเป็นรอยดุนที่มุมบนด้านขวา
ของแผ่นป้าย สามารถมองเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า
2. ในแผ่นป้ายแบ่งออกเป็นสามบรรทัด บรรทัดที่หนึ่งเป็นตัวอักษร TC มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร
และกว้างไม่นอ้ ยกว่า 3 เซนติเมตร บรรทัดทีส่ องเป็นตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพมหานคร ตัวอักษรมีขนาดสูง
ไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 1.3 เซนติเมตร และบรรทัดที่สามเป็นตัวเลขไม่เกินสี่หลัก
มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร ทั้งนี้ ตัวอักษร TC ตัวอักษรแสดงชื่อ
กรุงเทพมหานคร และตัวเลขอัดเป็นรอยดุนสีดํา
3. ตัวเลขเครื่องหมายแสดงการใช้รถให้ใช้เลขอารบิค และให้เริ่มตั้งแต่ 1 ถึง 9999

แบบเครื่องหมายแสดงการใช้รถ สําหรับรถยนต์
(รถทดสอบคุณภาพ)

QC
9999
กรุงเทพมหานคร

15 ซม.

เครื่องหมายแสดงการใช้รถทดสอบคุณภาพ สําหรับรถยนต์มขี นาดและลักษณะ ดังนี้
1. เป็นแผ่นป้ายโลหะขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร พืน้ แผ่นป้ายเป็นสีขาวสะท้อนแสง
ขอบแผ่นป้ายอัดเป็นรอยดุนสีดํา ในแผ่นป้ายมีเครื่องหมาย ขส อยู่ภายในวงกลมอัดเป็นรอยดุนที่มุมล่างด้านขวา
ของแผ่นป้าย สามารถมองเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า
2. ในแผ่นป้ายแบ่งออกเป็นสองบรรทัด บรรทัดที่หนึ่งเป็นตัวอักษร QC นําหน้าตัวเลขไม่เกินสี่หลัก
อัดเป็นรอยดุนสีดํา ตัวอักษร QC และตัวเลขมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 5.8 เซนติเมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 3.8 เซนติเมตร
และบรรทัดทีส่ องเป็นตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพมหานคร ตัวอักษรมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2.1 เซนติเมตร และ
กว้างไม่น้อยกว่า 1.8 เซนติเมตร
3. ตัวเลขของเครื่องหมายแสดงการใช้รถให้ใช้เลขอารบิค และให้เริม่ ตั้งแต่ 1 ถึง 9999

