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กฎกระทรวง 
กําหนดสวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับรถ   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕   (๒)   และ   (๑๘)   แหงพระราชบัญญัติรถยนต   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมาตรา  ๗  (๑)  
แหงพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ใหยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  

พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
(๒) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๔  (พ.ศ.  ๒๕๔๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  

พ.ศ.  ๒๕๒๒   
(๓) กฎกระทรวงกําหนดใหกระจกกันลมและสวนประกอบของตัวถังรถยนตที่เปนกระจก

ตองเปนกระจกนิรภัย  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๔) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๑  (พ.ศ.  ๒๕๔๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  

พ.ศ.  ๒๕๒๒   
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(๕) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๒  (พ.ศ.  ๒๕๔๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  

พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

(๖) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๕  (พ.ศ.  ๒๕๔๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  

พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

ขอ ๓ รถยนตรับจางระหวางจังหวัด  รถยนตรับจาง  รถยนตสี่ลอเล็กรับจาง  รถยนตบริการ  

และรถยนตสวนบุคคล  ตองมีและใชสวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับรถอยางนอย  ดังตอไปนี้ 

(๑) โครงสรางและตัวถัง  ที่มีความมั่นคงแข็งแรง  ปลอดภัย  และสามารถรองรับการทํางาน

ของรถขณะที่มีน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดในทุกสภาพการใชงาน   

(๒) เครื่องกํา เนิดพลังงาน   สามารถขับเคลื่อนรถขณะที่มีน้ํ าหนักเต็มอัตราบรรทุก 

ดวยความเร็วท่ีเหมาะสมในสภาพการใชงานตามปกติ   

(๓) ระบบสงกําลัง  สามารถสงกําลังรถขณะที่มีน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดอยางเหมาะสม

และปลอดภัย 

(๔) ระบบบังคับเลี้ยว  สามารถบังคับรถไดอยางคลองตัว  สะดวก  และปลอดภัย   

(๕) ระบบหามลอ   

 (ก) ระบบหามลอหลัก  สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถที่ว่ิงอยูใหหยุดนิ่งไดอยาง

ปลอดภัย  ติดตั้งในตําแหนงที่ผูขับรถสามารถใชการไดสะดวก   

 (ข) ระบบหามลอขณะจอด  สามารถทําใหรถหยุดนิ่งในขณะจอดได 

(๖) คันเรง  สามารถเรงเครื่องกําเนิดพลังงานไดอยางสมบูรณและปลอดภัย  และมีกลไก 

หรือระบบควบคุมคันเรงที่สามารถควบคุมคันเรงใหกลับคืนสูตําแหนงปกติ   

(๗) ระบบรองรับน้ําหนัก  ที่สามารถลดแรงสั่นสะเทือน  และรองรับน้ําหนักขณะที่มีน้ําหนัก

เต็มอัตราบรรทุกไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย   

(๘) ระบบเชื้อเพลิงหรือระบบพลังงานอื่น  สามารถเก็บและสงเชื้อเพลิงหรือพลังงานอื่นไปยัง  

เครื่องกําเนิดพลังงานใหสามารถขับเคลื่อนรถไดอยางปลอดภัย   

(๙) ระบบไฟฟา  สามารถสงกระแสไฟฟาไปยังสวนควบเครื่องอุปกรณที่ตองใชกระแสไฟฟา

ไดอยางปลอดภัย   

(๑๐) ระบบไอเสีย  สําหรับรถที่ปลอยไอเสีย   
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(๑๑) กันชน  ติดต้ังที่ดานหนาและดานทาย  ไมมีสวนแหลมคมและสามารถลดผลกระทบ 
ตอรถเมื่อเกิดการชนดวยความเร็วตํ่า   

 ในกรณีที่เปนรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน  ลักษณะรถนั่งสองตอนทายบรรทุก  
รถยนตนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน  ลักษณะนั่งสองแถว  หรือรถยนตบรรทุกสวนบุคคล  อาจติดตั้งกันชน
ที่ดานหนาเพียงอยางเดียวก็ได 

(๑๒) ยาง  สามารถรองรับน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย   
(๑๓) กงลอ  ทําดวยโลหะหรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงที่สามารถรองรับรถขณะที่มีน้ําหนัก

เต็มอัตราบรรทุกไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย   
(๑๔) บังโคลนที่ลอทุกลอมีความกวางไมนอยกวาขนาดของยางรถ  อาจใชสวนของตัวถัง 

เปนบังโคลนก็ได   
 ในกรณีที่บังโคลนไมเปนไปตามที่กําหนดตองติดต้ังแผนบังโคลน 
(๑๕) ประตู  ที่มีความมั่นคงแข็งแรง  ขณะปดตองปองกันผูขับรถและคนโดยสารไมใหพลัดตก

จากรถ  มีอุปกรณยึดและล็อคประตูที่ใชการไดดี 
(๑๖) กระจกกันลมหนาและสวนประกอบของตัวถังที่เปนกระจกตองเปนกระจกนิรภัย 
(๑๗) อุปกรณลากจูง  ติดต้ังอยูดานหนาของรถ  เมื่อใชงานสามารถรองรับแรงดึงหรือแรงดัน

ไดอยางนอยครึ่งหนึ่งของน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุก 
 ในกรณีรถท่ีใชลากจูงรถอื่น  ตองติดตั้งอุปกรณลากจูงที่ดานทายของรถ   
(๑๘) อุปกรณตอพวง  เฉพาะรถที่ใชลากจูงรถพวง  ตองมีอุปกรณตอพวงที่มีความมั่นคง

แข็งแรง  สามารถลากจูงรถพวงขณะที่มีน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดอยางปลอดภัย   
(๑๙) อุปกรณปดและฉีดทําความสะอาดกระจกกันลมหนาที่ใชการไดดี  สามารถปดและฉีด 

ทําความสะอาดพื้นที่กวางพอที่ผูขับรถสามารถมองเห็นสภาพการจราจรดานหนารถไดอยางชัดเจน   
(๒๐) อุปกรณมองภาพ  สามารถใหผูขับรถมองเห็นสภาพการจราจรดานหลังและดานขาง 

ไดอยางชัดเจน 
(๒๑) ที่บังแดดสําหรับผูขับรถ  ไมมีสวนแหลมคม  และไมเปนเหตุที่กออันตรายเมื่อเกิดการชนขึ้น   
(๒๒) แตรสัญญาณชนิดเสียงเดียว  ที่ดังพอสมควร 
(๒๓) มาตรวัดความเร็ว  ติดตั้งในตําแหนงที่ผูขับรถสามารถอานคาความเร็วรถไดอยางชัดเจน

และถูกตองในเวลากลางวันและกลางคืน   
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(๒๔) เข็มขัดนิรภัยและจุดยึดเข็มขัดนิรภัย  สามารถรั้งผูขับรถหรือคนโดยสารใหอยูบนที่นั่ง  

เพ่ือปองกันการบาดเจ็บหรือลดอันตรายแกรางกายของผูขับรถหรือคนโดยสารกรณีที่เกิดการชน   

(๒๕) เครื่องหมายหรือสัญญาณแสดงการทํางานของสวนควบ  เครื่องอุปกรณ  หรือระบบ 

การทํางานของรถ 

(๒๖) ที่นั่งผูขับรถและคนโดยสาร  ติดตั้งอยางมั่นคงแข็งแรง   

(๒๗) พนักพิงศีรษะ  ที่สามารถจํากัดการเคลื่อนที่ของศีรษะไปดานหลังเมื่อเกิดการชน   

เพ่ือปองกันการบาดเจ็บหรือลดอันตรายแกรางกาย   

(๒๘) อุปกรณสองสวางและอุปกรณแสงสัญญาณดังตอไปนี้   

 (ก) โคมไฟแสงพุงไกล  แสงขาวหรือเหลืองออน  มีทิศทางสองสวางไปดานหนา   

 (ข) โคมไฟแสงพุงต่ํา  แสงขาวหรือเหลืองออน  มีทิศทางสองสวางไปดานหนา   

 (ค) โคมไฟเลี้ยว  แสงสัญญาณกะพริบสีอําพัน   

 (ง) โคมไฟขางรถ  สําหรับรถที่มีความยาวเกินกวาหกเมตร  แสงสัญญาณสีอําพัน   

มีทิศทางสองสวางไปดานขาง   

 โคมไฟขางรถดวงที่อยูทายสุดอาจเปนแสงสัญญาณสีอําพันหรือสีแดงก็ได  หากกะพริบ

ตองใหแสงสัญญาณสีอําพันเทานั้น 

 (จ) แสงสัญญาณเตือนอันตราย  มีระบบควบคุมที่แยกจากโคมไฟเลี้ยว  และเมื่อให

สัญญาณเตือนอันตรายโคมไฟเลี้ยวทุกดวงตองกะพริบพรอมกัน 

 (ฉ) โคมไฟแสดงตําแหนงดานหนา  แสงขาวหรือเหลือง  มีทิศทางสองสวางไปดานหนา   

 (ช) โคมไฟแสดงตําแหนงดานทาย  แสงแดง  มีทิศทางสองสวางไปดานหลัง 

 (ซ) โคมไฟหยุด  แสงแดง  มีทิศทางสองสวางไปดานหลัง 

 (ฌ) โคมไฟถอยหลงั  แสงขาว  มีทิศทางสองสวางไปดานหลังหรือดานขาง   

 (ญ) โคมไฟสองแผนปายทะเบียนดานทาย  แสงขาว 

 (ฎ) โคมไฟภายในรถ  แสงขาว  ใหแสงสวางพอสมควร 

 (ฏ) โคมไฟแสดงความกวางและความสูงของรถ  สําหรับรถที่มีความกวางเกินกวา 

สองรอยสิบเซนติเมตร  แสงขาว   

 (ฐ) อุปกรณสะทอนแสง  ที่สามารถสะทอนแสงใหเห็นไดอยางชัดเจนในเวลากลางคืน 
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ขอ ๔ รถยนตรับจางสามลอและรถยนตสามลอสวนบุคคล  ตองมีและใชสวนควบและ

เครื่องอุปกรณสําหรับรถอยางนอย  ดังตอไปนี้ 

(๑) สวนควบและเครื่องอุปกรณตามขอ  ๓  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  

(๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  (๑๖)  (๑๙)  (๒๐)  (๒๒)  (๒๓)  (๒๕)  และ  (๒๖)   

(๒) กันชน  ติดต้ังที่ดานทาย  ไมมีสวนแหลมคมและสามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับรถ 

เมื่อเกิดการชนดวยความเร็วตํ่า  อาจติดตั้งกันชนที่ดานหนาก็ได 

(๓)  อุปกรณสองสวางและอุปกรณแสงสัญญาณตามขอ  ๓  (๒๘)  (ก)  (ข)  (ค)  (จ)  (ฉ)  (ช)  

(ซ)  (ฌ)  (ญ)  (ฎ)  และ  (ฐ)   

ขอ ๕ รถจักรยานยนตสวนบุคคลและรถจักรยานยนตสาธารณะ  ตองมีและใชสวนควบ  

และเครื่องอุปกรณสําหรับรถอยางนอย  ดังตอไปนี้ 

(๑) สวนควบและเครื่องอุปกรณตามขอ  ๓  (๑)  (๒)  (๔)  (๖)  (๗)  (๘)  (๑๐)  (๑๒)  (๑๓)  

(๑๔)  (๒๐)  (๒๒)  (๒๓)  (๒๕)  และ  (๒๖) 

(๒) ระบบสงกําลัง  สามารถสงกําลังรถขณะที่มีน้ําหนักเต็มอัตราบรรทุกไดอยางเหมาะสม

และปลอดภัย  และมีอุปกรณปองกันผูขับรถและคนโดยสารไมใหไดรับอันตรายจากการทํางาน  เชน   

ฝาครอบโซ  หรือบังโซ  เปนตน 

(๓) ระบบหามลอ  สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถท่ีว่ิงอยูใหหยุดนิ่งไดอยางปลอดภัย   

ติดตั้งในตําแหนงที่ผูขับรถสามารถใชการไดสะดวก   

(๔) อุปกรณจับยึดสําหรับคนโดยสาร  ติดต้ังในตําแหนงที่คนโดยสารใชการไดสะดวก 

และปลอดภัย 

(๕) ขาตั้ง  สามารถรองรับน้ําหนักของรถและทําใหรถต้ังอยูกับพ้ืนราบขณะจอดไดอยาง

ปลอดภัย  สามารถพับเก็บไปดานหลังของรถ  โดยไมเปนอุปสรรคตอการใชงานตามปกติ  เวนแต

รถจักรยานยนตที่มีพวงขาง   

(๖) ที่พักเทา  ติดต้ังอยูดานซายและดานขวาของรถ  สามารถใหผูขับรถและคนโดยสาร 

วางเทาไดอยางสะดวกและปลอดภัย 

(๗) อุปกรณสองสวางและอุปกรณแสงสัญญาณตามขอ  ๓  (๒๘)  (ก)  (ข)  (ค)  (ช)  (ซ)  (ญ)  

และ  (ฐ)   
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ขอ ๖ รถพวงของรถจักรยานยนตตองมีและใชสวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับรถ   

อยางนอย  ดังตอไปนี้ 

(๑) จุดตอพวง  ที่มีความมั่นคงแข็งแรง  สามารถยึดพวงขางรถจักรยานยนตขณะที่มีน้ําหนัก

เต็มอัตราบรรทุกไดอยางมั่นคงและปลอดภัย 

(๒) ระบบหามลอ  สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถที่ว่ิงอยูใหหยุดนิ่งไดอยางปลอดภัย   

 กรณีที่ระบบหามลอของรถจักรยานยนตสามารถลดความเร็วหรือหยุดรถจักรยานยนต 

ที่มีรถพวงขางใหหยุดนิ่งอยางปลอดภัย  รถพวงขางอาจไมตองติดต้ังระบบหามลอก็ได 

(๓) อุปกรณสองสวางและอุปกรณแสงสัญญาณตามขอ  ๓  (๒๘)  (ฉ)  และ  (ฐ)   

ขอ ๗ รถพวงตองมีและใชสวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับรถอยางนอย  ดังตอไปนี้ 

(๑) สวนควบและเครื่องอุปกรณตามขอ  ๓  (๑)  (๗)  (๙)  (๑๒)  (๑๓)  และ  (๑๔)   

(๒) อุปกรณตอพวง  ที่มีความมั่นคงแข็งแรง  สามารถลากจูงรถพวงขณะที่มีน้ําหนักเต็มอัตรา

บรรทุกไดอยางปลอดภัย   

(๓) ระบบหามลอ  สําหรับรถพวงที่มีน้ําหนักเกินกวาเจ็ดรอยหาสิบกิโลกรัม   

 (ก) ระบบหามลอหลัก  สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถที่ ว่ิงอยูใหหยุดนิ่งไดอยาง

ปลอดภัย  ติดตั้งในตําแหนงที่ผูขับรถสามารถใชการไดสะดวก   

 (ข) ระบบหามลอขณะจอด  สามารถทําใหรถหยุดนิ่งในขณะจอดได 

 (ค) ระบบหามลอฉุกเฉิน  สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถที่ว่ิงอยูใหหยุดนิ่งไดอยาง

ปลอดภัย  เมื่อรถพวงหลุดจากการตอพวง 

(๔) กันชน  ติดตั้งที่ดานทาย  ไมมีสวนแหลมคมและไมเปนเหตุที่กออันตรายเมื่อเกิดการชนขึ้น 

(๕) อุปกรณปองกันอันตรายตอการชนดานทายและดานขาง  ติดตั้งใหสูงจากพื้นราบไมเกิน

หาสิบหาเซนติเมตร  ในกรณีที่ขอบลางสุดของรถสูงจากพื้นราบไมเกินหาสิบหาเซนติเมตร  อาจไมตอง

ติดตั้งอุปกรณปองกันอันตรายตอการชนดานทายและดานขางก็ได 

(๖) อุปกรณสองสวางและอุปกรณแสงสัญญาณดังตอไปนี้   

 (ก) อุปกรณสองสวางและอุปกรณแสงสัญญาณตามขอ  ๓  (๒๘)  (ค)  (ง)  (จ)  (ฉ)  (ช)  

(ซ)  (ญ)  และ  (ฐ)   

 (ข) โคมไฟถอยหลัง  สําหรับรถพวงที่มีน้ําหนักเกินกวาเจ็ดรอยหาสิบกิโลกรัม 
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ขอ ๘ รถบดถนนตองมีและใชสวนควบและเครื่องอุปกรณตามความจําเปนในการใชงาน

และความปลอดภัยตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๙ รถแทรกเตอรตองมีและใชสวนควบและเครื่องอุปกรณตามความจําเปนในการใชงาน

และความปลอดภัยตามที่อธิบดีประกาศกําหนด   

สําหรับรถแทรกเตอรที่เปนรถยนตสําหรับลากจูงซึ่งมิไดใชประกอบการขนสงสวนบุคคล 

ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกตองมีและใชสวนควบและเครื่องอุปกรณตามที่กําหนดไวในขอ  ๓ 

ขอ ๑๐ รถตามขอ  ๓  ขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  และขอ  ๗  อาจมีและใชสวนควบและ 

เครื่องอุปกรณอื่นอันจําเปนสําหรับรถตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๑๑ การกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติ  คุณลักษณะ  สมรรถนะ  ระบบการทํางาน  

ประสิทธิภาพการทํางาน  การติดต้ัง  ประเภท  ขนาด  หรือจํานวน  ของสวนควบและเครื่องอุปกรณ

สําหรับรถใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๑๒ เพ่ือใหสวนควบและเครื่องอุปกรณเกิดความปลอดภัยสําหรับการใชงานและ

สอดคลองกับมาตรฐานสากล  ใหอธิบดีมีอํานาจออกประกาศใหสวนควบหรือเครื่องอุปกรณใด ๆ   

ตองผานการรับรองหรือใหความเห็นชอบตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดได 

ขอ ๑๓ สวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับรถ  ตองไมปลอยมลพิษทางอากาศ  มลพิษทางเสียง  

หรือคลื่นแมเหล็กไฟฟาเกินหลักเกณฑที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๑๔ สําหรับรถตามขอ  ๓  ขอ  ๔  และขอ  ๕  ที่มีสวนควบและเครื่องอุปกรณแตกตางไป

จากที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  หากเห็นวารถมีความมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัยในการใชงาน  

อธิบดีอาจใหความเห็นชอบไดตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๑๕ รถตามขอ  ๓  ขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  ขอ  ๘  และขอ  ๙  ที่นําไปใชสําหรับ 

การขนสงระหวางประเทศจะตองมีสภาพ   สวนควบและเครื่องอุปกรณของรถตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวงนี้  เวนแตจะมีอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศในสวนที่เกี่ยวกับการขนสง

กําหนดไวเปนอยางอื่น  ทั้งนี้  ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ขอ ๑๖ กฎกระทรวงนี้มิใหใชบังคับกับรถที่จดทะเบียนไวกอนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

คําขอใดที่ไดยื่นไวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และยังอยูในระหวางการพิจารณา   

ใหถือวาคําขอนั้นเปนคําขอตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม   
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รถท่ีจดทะเบียนไวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  หากมีการเปลี่ยนแปลงสวนควบหรือ  
เครื่องอุปกรณแตกตางไปจากที่จดทะเบียนไว  ใหนายทะเบียนตรวจสภาพรถตามหลักเกณฑ  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และกฎกระทรวงกําหนดใหกระจกกันลมและสวนประกอบของตัวถังรถยนต 
ที่เปนกระจกตองเปนกระจกนิรภัย  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

ขอ ๑๗ บรรดาประกาศและระเบียบที่ออกตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และกฎกระทรวงกําหนดใหกระจกกันลมและ
สวนประกอบของตัวถังรถยนตที่เปนกระจกตองเปนกระจกนิรภัย  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ที่ใชอยูในวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงนี้  จนกวา 
จะมีประกาศหรือระเบียบตามกฎกระทรวงนี้ขึ้นใชบังคับ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

โสภณ  ซารัมย 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  ปฏิบัติราชการแทน 

รฐัมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากบทบัญญัติเกี่ยวกับสวนควบและ
เครื่องอุปกรณสําหรับรถตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และกฎกระทรวงกําหนดใหกระจกกันลมและสวนประกอบของตัวถังรถยนตที่เปน
กระจกตองเปนกระจกนิรภัย  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ใชบังคับมาเปนเวลานาน  รวมทั้งไมเพียงพอและไมสอดคลองกับ
สวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับรถที่ไดรับการพัฒนาขึ้น  ดังนั้น  เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลและ
รองรับเทคโนโลยีดานวิศวกรรมและการผลิตยานยนตที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  สมควรปรับปรุง 
การกําหนดสวนควบและเครื่องอุปกรณสําหรับรถประเภทตาง ๆ  และกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติ  
ลักษณะ  สมรรถนะ   และระบบการทํางานของสวนควบและเครื่องอุปกรณใหมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น   
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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