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ประกาศกรมการขนสงทางบก 
เร่ือง  กําหนดระบบการทํางาน  ประสิทธิภาพการทํางาน  การติดต้ัง  ขนาด  หรือจํานวน   

ของอุปกรณสองสวางและอุปกรณแสงสัญญาณของรถ 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๑  แหงกฎกระทรวงกําหนดสวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับรถ  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  กรมการขนสงทางบกประกาศ
กําหนดระบบการทํางาน   ประสิทธิภาพการทํางาน   การติดต้ัง  ขนาด  หรือจํานวนของอุปกรณ   
สองสวางและอุปกรณแสงสัญญาณของรถแตละประเภท  ดังนี้ 

ขอ ๑ รถยนตรับจางระหวางจังหวัด  รถยนตรับจาง  รถยนตส่ีลอเล็กรับจาง  รถยนตบริการ  
และรถยนตสวนบุคคล  ตองมีและใชอุปกรณสองสวางและอุปกรณแสงสัญญาณ  ดังตอไปนี้   

(๑) โคมไฟแสงพุงไกล  แสงขาวหรือเหลืองออน  มีทิศทางสองสวางไปดานหนาจํานวน   
๒  ดวง  หรือ  ๔  ดวง  ติดที่หนารถขางซายและขวาจํานวนเทากัน  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา   
๔๐  เซนติเมตร  แตไมเกิน  ๑.๓๕  เมตร  ดวงริมสุดหางจากดานขางริมสุดของรถไมเกิน  ๔๐  เซนติเมตร   

 โคมไฟแสงพุงไกลจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะที่โคมไฟแสดงตําแหนงดานทาย 
ใหแสงสวางดวยเทานั้น  เวนแตเปนการใหแสงสัญญาณชั่วขณะ   

(๒) โคมไฟแสงพุงตํ่า  แสงขาวหรือเหลืองออน  มีทิศทางสองสวางไปดานหนาจํานวน   
๒  ดวง  ติดที่หนารถขางซายและขวา  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๔๐  เซนติเมตร  แตไมเกิน  ๑.๓๕  เมตร  
หางจากดานขางริมสุดของรถไมเกิน  ๔๐  เซนติเมตร 

 โคมไฟแสงพุงตํ่าจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะที่โคมไฟแสดงตําแหนงดานทาย  
 ใหแสงสวางดวยเทานั้น  และอาจใหแสงสวางพรอมกับโคมไฟแสงพุงไกลก็ได   

(๓) โคมไฟเลี้ยว  แสงสัญญาณกะพริบสีอําพัน  มีทิศทางสองสวางไปดานหนาจํานวน   
๒  ดวง  และมีทิศทางสองสวางไปดานหลังจํานวน  ๒  ดวง  ติดที่หนารถและทายรถ  ขางซายและขวา  
หางจากดานขางริมสุดของรถไมเกิน  ๔๐  เซนติเมตร  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๓๕  เซนติเมตร   
แตไมเกิน  ๒.๑๐  เมตร 

 โคมไฟเลี้ยวอาจติดเพิ่มที่ขางซายและขวาของรถ  หางจากสวนหนาสุดของรถไมเกิน  
๑.๘๐  เมตร  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๓๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  ๒.๑๐  เมตร  ก็ได 

 โคมไฟเลี้ยวทุกดวงที่อยูขางเดียวกันตองกะพริบพรอมกันในขณะที่รถใหสัญญาณเลี้ยว 
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(๔) โคมไฟขางรถ  สําหรับรถที่มีความยาวเกินกวา  ๖  เมตร  แสงสัญญาณสีอําพัน  มีทิศทาง

สองสวางไปดานขางจํานวนไมนอยกวา  ๒  ดวง  ในการติดต้ังใหแบงความยาวตัวรถออกเปนสามสวน

เทากัน  ติดที่ขางซายและขวาภายในสวนที่สองของรถแหงละเทากัน  ดวงขางริมสุดดานหนาหางจาก

สวนหนาสุดของรถไมเกิน  ๓  เมตร  ดวงขางริมสุดดานทายหางจากสวนทายสุดของรถไมเกิน  ๑  เมตร  

สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๒๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  ๒.๑๐  เมตร 

 กรณีรถที่มีความยาวไมเกิน  ๖  เมตร  อาจติดที่ขางซายและขวาภายในสวนที่หนึ่งหรือ

สวนที่สามของรถอีกแหงละ  ๑  ดวง  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๒๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  ๒.๑๐  เมตร   

ก็ได 

 โคมไฟขางรถอาจกะพริบพรอมกับโคมไฟเลี้ยวในขณะที่รถใหสัญญาณเลี้ยว  ดวงขาง 

ริมสุดดานทายของรถอาจเปนแสงสัญญาณสีอําพันหรือสีแดงก็ได  หากกะพริบตองเปนแสงสัญญาณ 

สีอําพันเทานั้น 

(๕) แสงสญัญาณเตือนอันตราย  มีระบบควบคุมที่แยกจากโคมไฟเลี้ยว  และเมื่อใหสัญญาณ

เตือนอันตรายโคมไฟเลี้ยวทุกดวงตองกะพริบพรอมกัน  กรณีที่รถมีความยาวไมเกิน  ๖  เมตรและ 

ติดโคมไฟขางรถ  เมื่อใหสัญญาณเตือนอันตรายโคมไฟขางรถตองกะพริบพรอมกับโคมไฟเลี้ยว 

 กรณีนํารถไปใชลากจูงรถพวง   แสงสัญญาณเตือนอันตรายของรถและรถพวง   

ตองกะพริบพรอมกัน 

(๖) โคมไฟแสดงตําแหนงดานหนา  แสงขาวหรือเหลือง  มีทิศทางสองสวางไปดานหนา  

จํานวน  ๒  ดวง  ติดที่หนารถขางซายและขวา  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๓๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  

๒.๑๐  เมตร  หางจากดานขางริมสุดของรถไมเกิน  ๔๐  เซนติเมตร 

(๗) โคมไฟแสดงตําแหนงดานทาย  แสงแดง  มีทิศทางสองสวางไปดานหลังจํานวน  ๒  ดวง  

ติดที่ทายรถขางซายและขวา  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๓๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  ๒.๑๐  เมตร   

หางจากดานขางริมสุดของรถไมเกิน  ๔๐  เซนติเมตร 

(๘) โคมไฟหยุด  แสงแดง  มีทิศทางสองสวางไปดานหลังจํานวน  ๒  ดวง  หรือ  ๔  ดวง   

ติดที่ทายรถขางซายและขวาจํานวนเทากัน  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๓๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  

๒.๑๐  เมตร  หางจากดานขางริมสุดของรถไมเกิน  ๔๐  เซนติเมตร   
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 โคมไฟหยุดอาจติดเพิ่มที่แนวกึ่งกลางในตําแหนงที่มีทิศทางสองสวางไปดานหลัง  

จํานวน  ๑  ดวง  ก็ได  แตตองสูงกวาโคมไฟหยุดที่ติดทายรถขางซายและขวาและสูงจากพื้นราบไมนอยกวา  

๘๕  เซนติเมตร  กรณีติดตํ่ากวาขอบลางของกระจกกันลมดานทายของรถใหติดหางจากขอบกระจก 

กันลม  ดานทายของรถไมเกิน  ๑๕  เซนติเมตร   

 โคมไฟหยุดจะใหแสงสวางเฉพาะในขณะที่ใชระบบหามลอหลักเทานั้น  และกรณีที่ใช

ระบบหามลอตามปกติจะตองใหแสงสม่ําเสมอคงที่ไมกะพริบ  ถาโคมไฟหยุดที่รวมอยูในโคมไฟ 

แสดงตําแหนงดานทายจะตองใหแสงสวางมากกวาโคมไฟแสดงตําแหนงดานทาย 

(๙) โคมไฟถอยหลัง  แสงขาว  ติดที่ทายรถจํานวนไมเกิน  ๒  ดวง  กรณีรถยนตบรรทุกที่มี

ความยาวเกิน  ๖  เมตร  ใหติดโคมไฟถอยหลังจํานวน  ๒  ดวง  หรือ  ๔  ดวง  ติดที่ทายรถขางซายและ

ขวาจํานวนเทากัน  โคมไฟถอยหลังทุกดวงสูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๒๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  

๑.๒๐  เมตร 

 โคมไฟถอยหลังจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะใชเกียรถอยหลังเทานั้น 

(๑๐) โคมไฟสองแผนปายทะเบียนดานทาย  แสงขาว  มีทิศทางสองสวางพื้นที่แผนปาย

ทะเบียนและมีความสวางที่สามารถอานปายทะเบียนรถไดอยางชัดเจน  และตองมีที่บังมิใหแสง 

พุงออกไปดานทายรถ 

(๑๑) โคมไฟภายในรถ  แสงขาว  ใหแสงสวางพอสมควร  ติดไวภายในหองผูขับรถและ 

หองโดยสาร 

(๑๒) โคมไฟแสดงความกวางและความสูงของรถ  สําหรับรถที่มีความกวางเกินกวา  ๒.๑๐  เมตร  

แสงขาว  มีทิศทางสองสวางไปดานหนาจํานวน  ๒  ดวง  และมีทิศทางสองสวางไปดานหลังจํานวน   

๒  ดวง  ติดที่หนารถและทายรถขอบบนสุด  ขางซายและขวา  หางจากดานขางริมสุดของรถไมเกิน   

๔๐  เซนติเมตร   

กรณีรถที่มีความกวางไมเกิน  ๒.๑๐  เมตร  จะติดโคมไฟแสดงความกวางและความสูงของรถ

หรือไมก็ได   

(๑๓) อุปกรณแสงสัญญาณ  ที่สามารถสะทอนแสงใหเห็นไดอยางชัดเจนในเวลากลางคืน   

ที่มีลักษณะมิใชรูปสามเหลี่ยม  และตองไมลดประสิทธิภาพหรือบดบังอุปกรณสองสวางและอุปกรณ  

แสงสัญญาณอื่น  ดังตอไปนี้ 
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 (ก) อุปกรณสะทอนแสงดานทาย  เปนอุปกรณสะทอนแสงสีแดงจํานวน  ๒  แผน   
ติดที่ทายรถขางซายและขวา  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๒๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  ๑.๕๐  เมตร   
หางจากดานขางริมสุดของรถไมเกิน  ๔๐  เซนติเมตร 

 (ข) อุปกรณสะทอนแสงดานขาง  สําหรับรถที่มีความยาวเกิน  ๖  เมตร  เปนอุปกรณ
สะทอนแสงสีอําพันอยางนอย  ๒  แผน  ในการติดต้ังใหแบงความยาวตัวรถออกเปนสามสวนเทากัน  
ติดที่ขางซายและขวาภายในสวนที่สองของรถแหงละเทากัน  แผนขางริมสุดดานหนาหางจากสวนหนาสุด
ของรถไมเกิน  ๓  เมตร  แผนขางริมสุดดานทายหางจากสวนทายสุดของรถไมเกิน  ๑  เมตร  ระยะหาง
ระหวางแผนไมเกิน  ๓  เมตร  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๒๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  ๑.๕๐  เมตร  
แผนขางริมสุดดานทายที่รวมอยูในโคมไฟอื่นดานทายของรถอาจเปนแผนสะทอนแสงสีแดงก็ได 

  กรณีรถที่มีความยาวไมเกิน  ๖  เมตร  อาจติดที่ขางซายและขวาภายในสวนที่หนึ่ง
หรือสวนที่สามของรถอีก  แหงละ  ๑  แผน  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๒๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน   
๑.๕๐  เมตร  ก็ได 

 โคมไฟแสดงตําแหนงดานหนา  โคมไฟแสดงตําแหนงดานทาย  โคมไฟขางรถ  โคมไฟแสดง
ความกวางและความสูงของรถ  และโคมไฟสองแผนปายทะเบียนดานทาย  ตองใหแสงสวางพรอมกัน
เทานั้น 

ขอ ๒ รถยนตรับจางสามลอและรถยนตสามลอสวนบุคคล  ตองมีและใชอุปกรณสองสวาง
และอุปกรณแสงสัญญาณ  ดังตอไปนี้ 

(๑) โคมไฟแสงพุงไกล  แสงขาวหรือเหลืองออน  มีทิศทางสองสวางไปดานหนาจํานวน   
๑  ดวง  ติดที่ก่ึงกลางหนารถ  หรือจํานวน  ๒  ดวง  ติดที่หนารถขางซายและขวา  หางจากดานขางริมสุด
ของรถไมเกิน  ๔๐  เซนติเมตร  โคมไฟแสงพุงไกลทุกดวงสูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๕๐  เซนติเมตร  
แตไมเกิน  ๑.๒๐  เมตร   

 โคมไฟแสงพุงไกลจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะที่โคมไฟแสดงตําแหนงดานทาย   
ใหแสงสวางดวยเทานั้น  เวนแตเปนการใหแสงสัญญาณชั่วขณะ   

(๒) โคมไฟแสงพุงตํ่า  แสงขาวหรือเหลืองออน  มีทิศทางสองสวางไปดานหนาจํานวน  ๑  ดวง  
ติดที่ก่ึงกลางหนารถ  หรือจํานวน  ๒  ดวง  ติดที่หนารถขางซายและขวา  หางจากดานขางริมสุดของรถ
ไมเกิน  ๔๐  เซนติเมตร  โคมไฟแสงพุงตํ่าทุกดวงสงูจากพื้นราบไมนอยกวา  ๕๐  เซนติเมตร  แตไมเกิน  
๑.๒๐  เมตร   
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 โคมไฟแสงพุงตํ่าจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะที่โคมไฟแสดงตําแหนงดานทาย   
ใหแสงสวางดวยเทานั้น  และอาจใหแสงสวางพรอมกับโคมไฟแสงพุงไกลก็ได   

(๓) โคมไฟเลี้ยว  แสงสัญญาณกะพริบสีอําพัน  มีทิศทางสองสวางไปดานหนาจํานวน  ๒  ดวง  
และมีทิศทางสองสวางไปดานหลังจํานวน  ๒  ดวง  ติดที่หนารถและทายรถ  ขางซายและขวา  หางจาก
ดานขางริมสุดของรถไมเกิน  ๔๐  เซนติเมตร  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๓๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  
๑.๕๐  เมตร 

 โคมไฟเลี้ยวอาจติดเพิ่มที่ขางซายและขวาของรถ  หางจากสวนหนาสุดของรถไมเกิน  
๑.๘๐  เมตร  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๓๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  ๑.๕๐  เมตร  ก็ได 

 โคมไฟเลี้ยวทุกดวงที่อยูขางเดียวกันตองกะพริบพรอมกันในขณะที่รถใหสัญญาณเลี้ยว 
(๔) แสงสัญญาณเตือนอันตราย  มีระบบควบคุมที่แยกจากโคมไฟเลี้ยว  และเมื่อใหสัญญาณ

เตือนอันตรายโคมไฟเลี้ยวทุกดวงตองกะพริบพรอมกัน   
(๕) โคมไฟแสดงตําแหนงดานหนา  แสงขาวหรือเหลือง  มีทิศทางสองสวางไปดานหนา  

จํานวน  ๒  ดวง  ติดที่หนารถขางซายและขวา  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๓๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  
๑.๕๐  เมตร  หางจากดานขางริมสุดของรถไมเกิน  ๔๐  เซนติเมตร 

(๖) โคมไฟแสดงตําแหนงดานทาย  แสงแดง  มีทิศทางสองสวางไปดานหลังจํานวน  ๒  ดวง  
ติดที่ทายรถขางซายและขวา  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๒๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  ๑.๕๐  เมตร   
หางจากดานขางริมสุดของรถไมเกิน  ๔๐  เซนติเมตร 

(๗) โคมไฟหยุด  แสงแดง  มีทิศทางสองสวางไปดานหลังจํานวน  ๒  ดวง  ติดที่ทายรถ   
ขางซายและขวา  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๒๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  ๑.๕๐  เมตร  หางจากดานขางสุด
ของรถ  ไมเกิน  ๔๐  เซนติเมตร   

 โคมไฟหยุดอาจติดเพิ่มที่แนวกึ่งกลางในตําแหนงที่มีทิศทางสองสวางไปดานหลัง  
จํานวน  ๑  ดวง  ก็ได  แตตองสูงกวาโคมไฟหยุดที่ติดทายรถขางซายและขวาและสูงจากพื้นราบไมนอยกวา  
๘๕  เซนติเมตร  กรณีติดตํ่ากวาขอบลางของกระจกกันลมดานทายของรถใหติดหางจากขอบกระจกกันลม  
ดานทายของรถไมเกิน  ๑๕  เซนติเมตร 

 โคมไฟหยุดจะใหแสงสวางเฉพาะในขณะที่ใชระบบหามลอหลักเทานั้น  และแสง 
ตองสม่ําเสมอคงที่ไมกะพริบ  ถาโคมไฟหยุดที่รวมอยูในโคมไฟแสดงตําแหนงดานทายจะตองให 
แสงสวางมากกวา  โคมไฟแสดงตําแหนงดานทาย 



 หนา   ๔๒ 
เลม  ๑๒๖  ตอนพิเศษ   ๑๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๘) โคมไฟถอยหลัง  แสงขาว  ติดที่ทายรถจํานวนไมเกิน  ๒  ดวง  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  

๒๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  ๑.๒๐  เมตร 

 โคมไฟถอยหลังจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะใชเกียรถอยหลังเทานั้น 

(๙) โคมไฟสองแผนปายทะเบียนดานทาย  ตามขอ  ๑  (๑๐) 

(๑๐) โคมไฟภายในรถ  ตามขอ  ๑  (๑๑) 

(๑๑) อุปกรณสะทอนแสงดานทาย   เปนอุปกรณสะทอนแสงสีแดงที่มี ลักษณะมิใช 

รูปสามเหลี่ยม  จํานวน  ๒  แผน  ติดที่ทายรถขางซายและขวา  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๒๕  เซนติเมตร  

แตไมเกิน  ๑.๕๐  เมตร  หางจากดานขางริมสุดของรถไมเกิน  ๔๐  เซนติเมตร  สามารถสะทอนแสง 

ใหเห็นไดอยางชัดเจนในเวลากลางคืน  และตองไมลดประสิทธิภาพหรือบดบังอุปกรณสองสวาง 

และอุปกรณแสงสัญญาณอื่น 

 โคมไฟแสดงตําแหนงดานหนา  โคมไฟแสดงตําแหนงดานทาย  และโคมไฟสองแผนปาย

ทะเบียนดานทาย  ตองใหแสงสวางพรอมกันเทานั้น 

ขอ ๓ รถจักรยานยนตสวนบุคคลและรถจักรยานยนตสาธารณะ  ตองมีและใชอุปกรณ 

สองสวางและอุปกรณแสงสัญญาณ  ดังตอไปนี้ 

(๑) โคมไฟแสงพุงไกล  แสงขาวหรือเหลืองออน  มีทิศทางสองสวางไปดานหนาจํานวน 

ไมเกิน  ๒  ดวง  ติดที่ก่ึงกลางหนารถ  กรณีมีจํานวน  ๒  ดวง  ใหติดในแนวต้ังกึ่งกลางหนารถหรือ 

ในแนวนอนระดับเดียวกันและหางจากแนวกึ่งกลางหนารถเทากันทั้งสองขาง  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  

๕๐  เซนติเมตร  แตไมเกิน  ๑.๒๐  เมตร   

(๒) โคมไฟแสงพุงตํ่า  แสงขาวหรือเหลืองออน  มีทิศทางสองสวางไปดานหนาจํานวน 

ไมเกิน  ๒  ดวง  ติดที่ก่ึงกลางหนารถ  กรณีมีจํานวน  ๒  ดวง  ใหติดในแนวต้ังกึ่งกลางหนารถหรือ 

ในแนวนอนระดับเดียวกันและหางจากแนวกึ่งกลางหนารถเทากันทั้งสองขาง  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  

๕๐  เซนติเมตร  แตไมเกิน  ๑.๒๐  เมตร 

(๓) โคมไฟเลี้ยว  แสงสัญญาณกะพริบสีอําพัน  มีทิศทางสองสวางไปดานหนาจํานวน   

๒  ดวง  และมีทิศทางสองสวางไปดานหลังจํานวน  ๒  ดวง  ติดที่หนาและทายรถ  ขางซายและขวา   

สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๓๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  ๑.๒๐  เมตร   

 โคมไฟเลี้ยวทุกดวงที่อยูขางเดียวกันตองกะพริบพรอมกันในขณะที่รถใหสัญญาณเลี้ยว 



 หนา   ๔๓ 
เลม  ๑๒๖  ตอนพิเศษ   ๑๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๔) โคมไฟแสดงตําแหนงดานทาย  แสงแดง  มีทิศทางสองสวางไปดานหลังจํานวนไมเกิน  
๒  ดวง  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๒๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  ๑.๕๐  เมตร  และใหแสงสวางพรอมกับ
โคมไฟแสงพุงไกล  หรือโคมไฟแสงพุงตํ่า 

(๕) โคมไฟหยุด  แสงแดง  มีทิศทางสองสวางไปดานหลัง  ติดที่ก่ึงกลางทายรถจํานวน   
ไมเกิน  ๒  ดวง  กรณีมีจํานวน  ๒  ดวง  ติดที่ทายรถขางซายและขวาในแนวนอนระดับเดียวกันและ 
หางจากแนวกึ่งกลางทายรถเทากันทั้งสองขาง  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๒๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  
๑.๕๐  เมตร   

 โคมไฟหยุดจะใหแสงสวางเฉพาะในขณะที่ใชระบบหามลอหลักเทานั้น  และแสง 
ตองสม่ําเสมอคงที่ไมกะพริบ  ถาโคมไฟหยุดที่รวมอยูในโคมไฟแสดงตําแหนงดานทายจะตองให 
แสงสวางมากกวาโคมไฟแสดงตําแหนงดานทาย 

(๖) โคมไฟสองแผนปายทะเบียนดานทาย  ตามขอ  ๑  (๑๐) 
(๗) อุปกรณสะทอนแสงดานทาย   เปนอุปกรณสะทอนแสงสีแดงที่มี ลักษณะมิใช   

รูปสามเหลี่ยม  ติดที่ทายรถจํานวนไมเกิน  ๒  แผน  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๒๕  เซนติเมตร   
แตไมเกิน  ๙๐  เซนติเมตร  สามารถสะทอนแสงใหเห็นไดอยางชัดเจนในเวลากลางคืน  และตองไมลด
ประสิทธิภาพ  หรือบดบังอุปกรณสองสวางและอุปกรณแสงสัญญาณอื่น 

 โคมไฟแสงพุงไกลหรือโคมไฟแสงพุงตํ่าจะตองใหแสงสวางเมื่อเครื่องกําเนิดพลังงาน
ทํางาน  โคมไฟแสงพุงไกลสามารถใหแสงสัญญาณชั่วขณะ  และโคมไฟแสงพุงตํ่าอาจใหแสงสวาง
พรอมกับโคมไฟแสงพุงไกลก็ได 

 โคมไฟแสดงตําแหนงดานทาย  และโคมไฟสองแผนปายทะเบียนดานทาย  ตองให 
แสงสวางพรอมกันเทานั้น 

ขอ ๔ รถพวงของจักรยานยนตสวนบุคคล  ตองมีและใชอุปกรณสองสวางและอุปกรณ  
แสงสัญญาณ  ดังตอไปนี้ 

(๑) โคมไฟแสดงตําแหนงดานหนา  แสงขาวหรือเหลือง  มีทิศทางสองสวางไปดานหนา  
จํานวน  ๑  ดวง  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๓๕  เซนติเมตร  แตไมเกนิ  ๒  เมตร 

(๒) อุปกรณสะทอนแสง  เปนอุปกรณสะทอนแสงสีแดงที่มีลักษณะมิใชรูปสามเหลี่ยม  
จํานวน  ๑  แผน  ติดที่ทายรถ  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๓๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  ๒  เมตร  สามารถ
สะทอนแสง  ใหเห็นไดอยางชัดเจนในเวลากลางคืน  และตองไมลดประสิทธิภาพหรือบดบังอุปกรณ
สองสวางและอุปกรณแสงสัญญาณอื่น 



 หนา   ๔๔ 
เลม  ๑๒๖  ตอนพิเศษ   ๑๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๕ รถพวง  ตองมีและใชอุปกรณสองสวางและอุปกรณแสงสัญญาณ  ดังตอไปนี้ 
(๑) โคมไฟเลี้ยว  แสงสัญญาณกะพริบสีอําพัน  มีทิศทางสองสวางไปดานหลังจํานวน  ๒  ดวง  

ติดที่ทายรถขางซายและขวา  หางจากดานขางริมสุดของรถไมเกิน  ๔๐  เซนติเมตร  สูงจากพื้นราบ 
ไมนอยกวา  ๓๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  ๒.๑๐  เมตร 

 กรณีที่รถพวงมีน้ําหนักรถเกินกวา  ๗๕๐  กิโลกรัม  อาจติดเพิ่มที่ทายรถขางซายและขวา
สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๓๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  ๒.๑๐  เมตร  ก็ได 

 โคมไฟเลี้ยวทุกดวงที่อยูขางเดียวกันตองกะพริบพรอมกันในขณะที่รถใหสัญญาณเลี้ยว 

(๒) โคมไฟขางรถ  สําหรับรถพวงที่มีความยาวเกินกวา  ๖  เมตร  แสงสัญญาณสีอําพัน   
มีทิศทางสองสวางไปดานขางอยางนอย  ๒  ดวง  ในการติดต้ังใหแบงความยาวตัวรถ  (รวมแขนพวง)  
ออกเปนสามสวนเทากัน  ติดที่ขางซายและขวาภายในสวนที่สองของรถแหงละเทากัน  ดวงขางริมสุด
ดานหนาตองหางจากสวนหนาสุดของรถไมเกิน  ๓  เมตร  ดวงขางริมสุดดานทายตองหางจาก 
สวนทายสุดของรถไมเกิน  ๑  เมตร  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๒๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  ๒.๑๐  เมตร 

 กรณีรถพวงที่มีความยาวไมเกิน  ๖  เมตร  จะติดที่ขางซายและขวาภายในสวนที่หนึ่งและ
สวนที่สามของรถ  แหงละ  ๑  ดวง  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๒๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  ๒.๑๐  เมตร  
หรือไมก็ได 

 โคมไฟขางรถอาจกะพริบพรอมกับโคมไฟเลี้ยวในขณะที่รถใหสัญญาณเลี้ยว  หรือ 
ดวงขางริมสุดดานทายของรถอาจเปนแสงสัญญาณสีอําพันหรือสีแดงก็ได  หากกะพริบตองเปน   
แสงสัญญาณสีอําพันเทานั้น 

(๓) แสงสัญญาณเตือนอันตราย  มีระบบควบคุมที่แยกจากโคมไฟเลี้ยว  และเมื่อรถที่ใช   
ลากจูงใหสัญญาณเตือนอันตรายโคมไฟเลี้ยวทุกดวงของรถพวงตองกะพริบพรอมกับรถที่ใชลากจูง  
และมีระบบการใหสัญญาณเตือนอันตรายแยกเปนอิสระ  โดยไมตองเปดสวิตชควบคุมการทํางาน 
ของเครื่องกําเนิดพลังงานของรถที่ใชลากจูง 

(๔) โคมไฟแสดงตําแหนงดานหนา  แสงขาวหรือเหลือง  มีทิศทางสองสวางไปดานหนา  
จํานวน  ๒  ดวง  ติดที่หนารถขางซายและขวา  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๓๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  
๒.๑๐  เมตร  ใหติดชิดดานขางริมสุดของรถแตตองไมเกิน  ๑๕  เซนติเมตร  ระยะหางระหวางโคมไฟ 
ที่หนารถขางซายและขวาไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  กรณีรถพวงที่มีความกวางไมเกิน  ๑.๓๐  เมตร  
ระยะหางระหวางโคมไฟที่หนารถขางซายและขวาไมนอยกวา  ๔๐  เซนติเมตร 
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 กรณีรถพวงที่มีความกวางไมเกิน  ๑.๖๐  เมตร  จะติดโคมไฟแสดงตําแหนงดานหนา
หรือไมก็ได 

(๕) โคมไฟแสดงตําแหนงดานทาย  แสงแดง  มีทิศทางสองสวางไปดานหลังจํานวน  ๒  ดวง  
ติดที่ทายรถขางซายและขวา  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๓๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  ๒.๑๐  เมตร   
ใหติดชิดดานขางริมสุดของรถแตตองไมเกิน  ๔๐   เซนติเมตร  ระยะหางระหวางโคมไฟที่ทายรถ 
ขางซายและขวาไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร  กรณีรถพวงที่มีความกวางไมเกิน  ๑.๓๐  เมตร  ระยะหาง
ระหวางโคมไฟที่ทายรถขางซายและขวาไมนอยกวา  ๔๐  เซนติเมตร 

(๖) โคมไฟหยุด  แสงแดง  มีทิศทางสองสวางไปดานหลังจํานวน  ๒  ดวง  หรือ  ๔  ดวง   
ติดที่ทายรถขางซายและขวา  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๓๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  ๒.๑๐  เมตร   
หางจากดานขางริมสุดของรถไมเกิน  ๔๐  เซนติเมตร   

 โคมไฟหยุดอาจติดเพิ่มที่แนวกึ่งกลางในตําแหนงที่มีทิศทางสองสวางไปดานหลัง  
จํานวน  ๑  ดวง  ก็ได  แตตองสูงกวาโคมไฟหยุดที่ติดทายรถขางซายและขวาและสูงจากพื้นราบไมนอยกวา  
๘๕  เซนติเมตร  กรณีติดตํ่ากวาขอบลางของกระจกกันลมดานทายของรถใหติดหางจากขอบกระจก 
กันลมดานทายของรถไมเกิน  ๑๕  เซนติเมตร 

 โคมไฟหยุดจะใหแสงสวางเฉพาะในขณะที่ใชระบบหามลอหลักเทานั้น  และกรณีที่ใช
ระบบหามลอตามปกติจะตองใหแสงสม่ําเสมอคงที่ไมกะพริบ  ถาโคมไฟหยุดที่รวมอยูในโคมไฟ 
แสดงตําแหนงดานทายจะตองใหแสงสวางมากกวาโคมไฟแสดงตําแหนงดานทาย 

(๗) โคมไฟสองแผนปายทะเบียนดานทาย  ตามขอ  ๑  (๑๐) 
(๘) อุปกรณแสงสัญญาณ  ที่สามารถสะทอนแสงใหเห็นไดอยางชัดเจนในเวลากลางคืน   

ตองไมลดประสิทธิภาพหรือบดบังอุปกรณสองสวางและอุปกรณแสงสัญญาณอื่น  ดังตอไปนี้ 
 (ก) อุปกรณสะทอนแสงดานหนา  เปนอุปกรณสะทอนแสงสีขาวหรือสีเหลือง 

ที่มีลักษณะเปนวงกลม  สามเหลี่ยมดานเทา  ส่ีเหลี่ยมจตุรัส  หรือส่ีเหลี่ยมผืนผาอยางใดอยางหนึ่ง   
กรณีรถที่มีความกวางเกิน  ๒.๑๐  เมตร  แผนสะทอนแสงที่มีลักษณะเปนวงกลมตองมีเสนผาศูนยกลาง
ยาวไมนอยกวา   ๕   เซนติเมตร   หรือหากมี ลักษณะเปนสามเหลี่ ยมดานเทา   ส่ี เหลี่ยมจตุรัส   
หรือส่ีเหลี่ยมผืนผา  ตองมีความยาวดานละ  ไมนอยกวา  ๕  เซนติเมตร  แลวแตกรณีจํานวน  ๒  แผน  
ติดที่หนารถขางซายและขวา  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๓๕  เซนติเมตร  แตไมเกิน  ๑.๕๐  เมตร   
ใหติดชิดดานขางริมสุดของรถแตตองไมเกิน  ๑๕  เซนติเมตร   
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 (ข) อุปกรณสะทอนแสงดานทาย  เปนอุปกรณสะทอนแสงสีแดงที่มีลักษณะเปนวงกลม  
สามเหลี่ยมดานเทา  ส่ีเหลี่ยมจตุรัส  หรือส่ีเหลี่ยมผืนผาอยางใดอยางหนึ่ง  กรณีรถที่มีความกวางเกิน  
๒.๑๐   เมตร   แผนสะทอนแสงที่มี ลักษณะเปนวงกลมตองมี เสนผาศูนยกลางยาวไมนอยกวา   
๕  เซนติเมตร  หรือหากมีลักษณะเปนสามเหลี่ยมดานเทา  ส่ีเหลี่ยมจตุรัส  หรือส่ีเหลี่ยมผืนผา  ตองมี
ความยาวดานละ  ไมนอยกวา  ๕  เซนติเมตร  แลวแตกรณีจํานวน  ๒  แผน  หรือ  ๔  แผน  ติดที่ทายรถ
ขางซายและขวาจํานวนเทากัน  สูงจากพื้นราบไมนอยกวา  ๔๐  เซนติเมตร  แตไมเกิน  ๑.๔๐  เมตร  
แผนริมสุดหางจากดานขางริมสุดของรถไมเกิน  ๔๐  เซนติเมตร   

ขอ ๖ อุปกรณสองสวางและอุปกรณแสงสัญญาณที่ติดต้ังเปนคูที่ดานหนาหรือดานทาย 
ของรถใหติดต้ังในระดับเดียวกันและสมมาตรกันในแตละดาน  โดยมีคุณลักษณะ  โครงสราง  รูปทรง
ของแตละอุปกรณสองสวางและอุปกรณแสงสัญญาณที่แสดงสีของแสงและการมองเห็นเชนเดียวกัน  
ทั้งนี้  แสงที่เปลงออกมาตองไมรบกวนคนขับรถอื่น 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ชัยรัตน  สงวนชื่อ 

อธิบดีกรมการขนสงทางบก 


