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กฎกระทรวง 
กําหนดลักษณะ  ขนาด  หรือกําลังของเครื่องยนต 

และของรถที่จะรับจดทะเบียนเปนรถประเภทตาง  ๆ 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๑)  แหงพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต  (ฉบับที่  ๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  
มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติ 
ใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออก
กฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕  (พ.ศ.  ๒๕๒๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต   

พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
(๒)   กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  

พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
(๓)   กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  

พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
(๔) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๕  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  

พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
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(๕) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

(๖) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๔  (พ.ศ.  ๒๕๓๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

(๗) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๖  (พ.ศ.  ๒๕๔๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ชวงลอ”  หมายถึง  ระยะระหวางศูนยกลางเพลาลอหนาสุดหรือศูนยกลางสลักพวงของ 

รถกึ่งพวง  ถึงศูนยกลางเพลาลอทายหรือศูนยกลางเพลาลอคูทายในกรณีท่ีเพลาลอทายเปนเพลาคู 
“ความกวาง”  หมายถึง  ระยะระหวางดานขางของรถดานหนึ่งถึงดานขางอีกดานหนึ่งที่กวาง

ท่ีสุดของรถ  ท้ังนี้  โดยใหรวมสวนประกอบที่ย่ืนออกจากตัวถังดวย  เวนแตกระจกเงาสําหรับมองดาน
นอกตัวรถ 

“ความสูง”  หมายถึง  ระยะเมื่อวัดในแนวดิ่งจากพื้นราบถึงสวนที่สูงที่สุดของรถ  โดยไมรวมกระจกเงา
สําหรับมองดานนอกตัวรถและอุปกรณอื่น  ๆ  ท่ียืดหยุนได  ในกรณีเปนความสูงภายใน  ใหวัดจากพื้นรถ
สวนที่ใชวางเทาถึงสวนต่ําสุดของเพดานหองโดยสารของรถ 

“ความยาว”  หมายถึง  ระยะระหวางกันชนหนาหรือสวนหนาสุดถึงสวนทายสุดของรถ   
โดยไมรวมกระจกเงาสําหรับมองดานนอกตัวรถและแขนพวง 

“สวนยื่นทาย”  หมายถึง  ระยะระหวางสวนทายสุดของตัวถังสวนที่บรรทุก  โดยไมรวมกันชน    
ถึงศูนยกลางเพลาลอทาย  หรือศูนยกลางเพลาลอคูทายในกรณีท่ีเพลาลอทายเปนเพลาคู 

ขอ ๓ รถท่ีจะรับจดทะเบียนตองมีลักษณะ  ขนาด  หรือกําลังของเครื่องยนตและของรถ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) รถยนตสาธารณะ 
 (ก) รถยนตรับจางระหวางจังหวัด  ตองเปนรถเกงสองตอน  รถเกงสองตอนแวน   

รถเกงสามตอน    รถเกงสามตอนแวน  รถยนตนั่งสองตอน  รถยนตนั่งสองตอนแวน  รถยนตนั่งสามตอน  
รถยนตนั่งสามตอนแวน  หรือรถลักษณะอื่นตามแบบที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ  มีประตู
ไมนอยกวาสี่ประตู  ความกวางไมเกิน  ๒.๕๐  เมตร  ความยาวไมเกิน  ๖  เมตร  ความสูงไมเกิน  ๒  เมตร  
เครื่องยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมตํ่ากวา  ๑,๕๐๐  ลูกบาศกเซนติเมตร 
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ในกรณีท่ีเปนรถยนตนั่งสองตอน  รถยนตนั่งสองตอนแวน  รถยนตนั่งสามตอน  หรือรถยนต
นั่งสามตอนแวน  เบาะนั่งตองมีระยะหางจากพื้นถึงสวนบนสุดของเบาะนั่งไมนอยกวา  ๒๕  เซนติเมตร
และมีระยะหางจากสวนต่ําสุดของเบาะนั่งถึงเพดานไมนอยกวา  ๘๕  เซนติเมตร 

 (ข) รถยนตรับจาง  ตองมีลักษณะ  ขนาด  หรือกําลังของเครื่องยนตและของรถ
เชนเดียวกับ  (ก)  และตองมิไดติดตั้งระบบควบคุมการปดเปดประตูรถจากศูนยกลาง  (CENTRAL  
LOCK)  กระจกกันลมตองเปนกระจกที่โปรงใสสามารถมองเห็นสภาพภายในรถและสภาพการจราจร
ภายนอกรถไดชัดเจน  และหามมิใหนําวัสดุอื่นใดมาติดหรือบังสวนหนึ่งสวนใดของกระจก  เวนแตเปน
การติดเครื่องหมายหรือเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด  หรือการติดวัสดุสําหรับบังหรือกรองแสงแดด 
ท่ีกระจกกันลมดานหนาตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 

 (ค) รถยนตรับจางสามลอ  ตองมีลักษณะประทุน  โดยมีท่ีนั่งสองตอนหรือสองแถว  
ความกวางไมเกิน  ๑.๕๐  เมตร  ความยาวไมเกิน  ๔  เมตร  ความสูงไมเกิน  ๒  เมตร  ความสูงภายในไม
นอยกวา  ๑.๒๐  เมตร  เครื่องยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมเกิน  ๖๖๐  ลูกบาศกเซนติเมตร 

 (ง) รถยนตสี่ลอเล็กรับจาง  ตองเปนรถสองตอน  มีประตูไมนอยกวาสองประตู   
ความกวางไมเกิน  ๑.๕๐  เมตร  ความยาวไมเกิน  ๔  เมตร  ความสูงไมเกิน  ๒  เมตร  ความสูงภายใน 
ไมนอยกวา  ๑.๒๐  เมตร  เครื่องยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมเกิน  ๘๐๐  ลูกบาศกเซนติเมตร 

(๒) รถยนตบริการ  ตองมีลักษณะ  ขนาด  หรือกําลังของเครื่องยนตและของรถเชนเดียวกับ  
(๑)  (ก) 

(๓) รถยนตสวนบุคคล 
 (ก) รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน  ตองมีความกวางไมเกิน  ๒.๕๕  เมตร   

ความยาวไมเกิน  ๑๒  เมตร  ความสูงไมเกิน  ๔  เมตร  กรณีท่ีรถมีความกวางไมเกิน  ๒.๓๐  เมตร  ใหมี
ความสูงไดไมเกิน  ๓.๒๐  เมตร 

 (ข) รถยนตนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน  ตองมีลักษณะและขนาดเชนเดียวกับ  (ก)  
และตองมีความสูงภายในไมนอยกวา  ๑.๖๐  เมตร  เวนแตรถนั้นมีความยาวตลอดชองทางเดินไมเกิน   
๒  เมตร  ความสูงภายในจะนอยกวา  ๑.๖๐  เมตร  ก็ไดแตตองไมนอยกวา  ๑.๒๐  เมตร 

  ในกรณีท่ีรถมีแถวที่นั่งติดกับประตูทางขึ้นลงและแถวที่นั่งนั้นมีท่ีนั่งเรียงติดตอกัน
ไมเกินสามที่นั่ง  เมื่อวัดในแนวดิ่งจากสวนต่ําสุดของเพดานรถถึงกึ่งกลางของเบาะที่นั่งแตละที่นั่งตองมี
ระยะหางไมนอยกวา  ๙๐  เซนติเมตร 
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 (ค) รถยนตบรรทุกสวนบุคคล  ตองมีความกวางไมเกิน  ๒.๕๕  เมตร  ความยาวไมเกิน    
๑๒  เมตร  ความสูงไมเกิน  ๔  เมตร  กรณีท่ีรถมีความกวางไมเกิน  ๒.๓๐  เมตร  ใหมีความสูงไดไมเกิน  
๓  เมตร  สวนยื่นทายตองไมเกินสองในสามของชวงลอ  เวนแตตัวถังสวนที่บรรทุกเปนกระบะบรรทุก
สวนยื่นทายตองไมเกินกึ่งหนึ่งของชวงลอ 

 (ง) รถยนตสามลอสวนบุคคล  ตองมีความกวางไมเกิน  ๒  เมตร  ความยาวไมเกิน   
๔  เมตร  ความสูงไมเกิน  ๒  เมตร  เครื่องยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมเกิน  ๖๖๐  
ลูกบาศกเซนติเมตร 

สวนยื่นทายของรถตาม  (ก)  และ  (ข)  ตองไมเกินสองในสามของชวงลอ  และไมเกินกึ่งหนึ่ง
ของชวงลอสําหรับรถที่มีทางขึ้นลงของผูโดยสารดานทาย 

ความสูงของรถตาม  (ก)  (ข)  และ  (ค)  ตองไมทําใหรถมีการทรงตัวไดนอยกวาเกณฑท่ี
กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 

(๔) รถจักรยานยนต 
 (ก) รถจักรยานยนตสวนบุคคล  ตองมีความกวางไมเกิน  ๑.๑๐  เมตร  ความยาวไมเกิน  

๒.๕๐  เมตร  ความสูงไมเกิน  ๒  เมตร  กรณีท่ีเครื่องยนตมีความจุในกระบอกสูบรวมกันเกินกวา  ๒๕๐  
ลูกบาศกเซนติเมตร  ใหมีความยาวไดไมเกิน  ๓  เมตร  ถามีพวงขาง  รถพวงของรถจักรยานยนต 
ตองมีความกวางไมเกิน  ๑.๑๐  เมตร  ความยาวไมเกิน  ๑.๗๕  เมตร  ความสูงไมเกิน  ๒  เมตร  และ 
เมื่อนํามาพวงกับรถจักรยานยนตแลว  ตองมีความกวางวัดจากขอบยางดานนอกสุดของลอหลัง
รถจักรยานยนตถึงขอบยางดานนอกสุดของลอรถพวงไมเกิน  ๑.๕๐  เมตร 

 (ข) รถจักรยานยนตสาธารณะ  ตองมีความกวางไมเกิน  ๑.๑๐  เมตร  ความยาวไมเกิน  
๒.๕๐  เมตร  ความสูงไมเกิน  ๒  เมตร  เครื่องยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมเกิน  ๑๒๕  
ลูกบาศกเซนติเมตร 

(๕) รถพวง  ตองมีความกวางไมเกิน  ๒.๕๕  เมตร  ความยาวไมรวมแขนพวงไมเกิน  ๘  เมตร  
สวนยื่นทายตองไมเกินกึ่งหนึ่งของชวงลอ  ความสูงไมเกิน  ๔  เมตร  เวนแตรถมีความกวางไมเกิน  
๒.๓๐  เมตร  ใหมีความสูงไดไมเกิน  ๓  เมตร  กรณีท่ีเปนรถพวงชนิดที่น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก
เฉลี่ยลงบนรถลากจูงมากกวารอยละสิบของน้ําหนักรวมสูงสุด  ตองมีความกวางไมเกิน  ๒.๕๕  เมตร  
ความยาวไมเกิน  ๑๔  เมตร    เมื่อวัดจากสวนหนาสุดถึงสวนทายสุด  โดยระยะจากศูนยกลางของสลัก
พวงถึงสวนทายสุดตองไมเกิน  ๑๒  เมตร  และเมื่อวัดจากศูนยกลางสลักพวงถึงสวนหนาสุดของรถตอง
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ไมเกิน  ๒  เมตร  กรณีท่ีรถมีความกวางไมเกิน  ๒.๓๐  เมตร  ใหมีความสูงไดไมเกิน  ๓  เมตร  ความสูง
ของรถตองไมทําใหรถมีการทรงตัวไดนอยกวาเกณฑท่ีกรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 

(๖) รถบดถนน  ตองมีความกวางไมเกิน  ๒.๕๕  เมตร  ความยาวไมเกิน  ๘  เมตร  ความสูง
ไมเกิน  ๔  เมตร 

(๗) รถแทรกเตอร  ตองมีความกวางไมเกิน  ๒.๕๕  เมตร  ความยาวไมเกิน  ๑๒  เมตร   
ความสูงไมเกิน  ๔  เมตร  กรณีท่ีรถมีความกวางไมเกิน  ๒.๓๐  เมตร  ใหมีความสูงไดไมเกิน  ๓  เมตร 

ขอ ๔ ในกรณีท่ีรถตามขอ  ๓  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๖)  และ  (๗)  ขับเคลื่อนดวยพลังงาน
อยางอื่นนอกจากเครื่องยนตสันดาปภายใน  กําลังของเครื่องยนตตองเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบก
ประกาศกําหนด 

ขอ ๕ ตัวถังของรถตามกฎกระทรวงนี้  เวนแตรถจักรยานยนต  ดานขางจะยื่นเกินกวาขอบยาง
ดานนอกสุดของเพลาลอทายหรือกลุมเพลาลอทาย  ในกรณีท่ีเพลาลอทายมีมากกวาหนึ่งเพลาไดไมเกิน
ดานละ  ๑๕  เซนติเมตร  และขอบยางดานนอกสุดตองไมย่ืนเกินกวาตัวถังรถ  เวนแตไดจัดใหมีอุปกรณ
ปองกันอันตรายและความเสียหายอันเกิดจากการหมุนของลอรถนั้นแลว 

ขอ ๖ ในกรณีจําเปนตามลักษณะของการใชงานเฉพาะกิจ  รถในขอ  ๓  (๓)  (๕)  (๖)  
และ  (๗)  อาจมีตัวถัง  เครื่องอุปกรณหรือสวนควบหรือมีชวงลอ  ขนาดของรถ  หรือสวนยื่นทาย   
ไมเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ได  โดยตองไดรับความเห็นชอบจากกรมการขนสงทางบก 

ขอ ๗ ผูท่ีมีชื่อในใบคูมือจดทะเบียนรถผูใดประสงคจะเปลี่ยนแปลงลักษณะ  ขนาด  หรือ
กําลังของเครื่องยนตและของรถสําหรับรถประเภทตาง  ๆ  ใหย่ืนคําขอตอนายทะเบียนพรอมดวย
หลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑) ใบคูมือจดทะเบียนรถ 
(๒) บัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอยางอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนหรือ

ภาพถายของบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานดังกลาว 
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงลักษณะ  ขนาด  หรือกําลังของเครื่องยนต

และของรถสําหรับรถประเภทตาง  ๆ  ใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 
ขอ ๘ เมื่อนายทะเบียนอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงลักษณะ  ขนาด  หรือกําลังของเครื่องยนต

และของรถแลว  ใหนายทะเบียนจัดการแกไขเพิ่มเติมทะเบียนรถและใบคูมือจดทะเบียนรถที่ไดรับ
อนุญาตใหเปลี่ยนแปลงลักษณะ  ขนาด  หรือกําลังของเครื่องยนตและของรถใหถูกตอง 
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ขอ ๙ กฎกระทรวงนี้ไมใชบังคับกับรถที่จดทะเบียนกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
คําขอที่ได ย่ืนไวตามกฎกระทรวง   ฉบับที่   ๕   (พ .ศ .   ๒๕๒๔)   ออกตามความใน

พระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และยังอยูในระหวางการพิจารณา  ใหถือเปนคําขอตาม
กฎกระทรวงนี้ 

ในการเปลี่ยนแปลงลักษณะ  ขนาด  หรือกําลังของเครื่องยนตและของรถสําหรับรถประเภท
ตาง  ๆ  สําหรับรถที่จดทะเบียนกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหนายทะเบียนพิจารณาอนุญาต 
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕  (พ.ศ.  ๒๕๒๔)  ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๕  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๔  (พ.ศ.  ๒๕๓๙)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๖  (พ.ศ.  ๒๕๔๘)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

ขอ ๑๐ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
พลเอก  ชัยนันท  เจริญศิริ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่ปจจุบันการกําหนดลักษณะ ขนาด หรือ
กําลังของเครื่องยนตและของรถที่จะรับจดทะเบียนเปนรถประเภทตาง ๆ ยังไมเหมาะสมกับสภาวการณใน
ปจจุบันและไมสอดคลองกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต สมควรปรับปรุงเสียใหมให
เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจาํเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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