
 หน้า   ๗๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง  กําหนดระบบการทํางาน  ประสิทธิภาพการทํางาน  การติดตั้ง  ขนาด  หรือจํานวน 

ของอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์แสงสัญญาณของรถ  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

ตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  กําหนดระบบการทํางาน  ประสิทธิภาพการทํางาน  
การติดตั้ง  ขนาด  หรือจํานวนของอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์แสงสัญญาณของรถ  ลงวันที่   
๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ไว้แล้ว  นั้น  

โดยที่ประกาศดังกล่าวยังมิได้กําหนดความเข้มของแสงส่องสว่างที่ออกจากโคมไฟแสงพุ่งไกล 
และมุมของแสงส่องสว่างที่ออกจากโคมไฟแสงพุ่งต่ําไว้  รวมทั้งเงื่อนไขเก่ียวกับการติดตั้งโคมไฟที่กําหนด
ไว้ในบางรายการไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ทําให้ไม่มีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ
ความเข้มและมุมของแสงส่องสว่างที่ออกจากโคมไฟของรถซ่ึงอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเกิดความ
เดือดร้อนรําคาญกับผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันได้  ดังนั้น  เพื่อแก้ไขปัญหาการติดตั้งโคมไฟของรถไม่ถูกต้อง
และเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด  สมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศดังกล่าวเสียใหม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๑  แห่งกฎกระทรวงกําหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สําหรับรถ   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  ๒๕๒๒  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของข้อ  ๑  ของประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  กําหนด
ระบบการทํางาน  ประสิทธิภาพการทํางาน  การติดตั้ง  ขนาด  หรือจํานวนของอุปกรณ์ส่องสว่าง 
และอุปกรณ์แสงสัญญาณของรถ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  โคมไฟแสงพุ่งไกล  แสงขาวหรือเหลืองอ่อน  มีทิศทางส่องสว่างไปด้านหน้าจํานวน   
๒  ดวง  หรือ  ๔  ดวง  ติดที่หน้ารถข้างซ้ายและขวาจํานวนเท่ากัน  สูงจากพื้นราบไม่น้อยกว่า  ๔๐  เซนติเมตร  
แต่ไม่เกิน  ๑.๓๕  เมตร  ดวงริมสุดห่างจากด้านข้างริมสุดของรถไม่เกิน  ๔๐  เซนติเมตร 

โคมไฟแสงพุ่งไกลจะให้แสงสว่างได้เฉพาะในขณะที่โคมไฟแสดงตําแหน่งด้านท้าย  ให้แสงสว่าง
ด้วยเท่านั้น  เว้นแต่เป็นการให้แสงสัญญาณชั่วขณะ  และเม่ือใช้โคมไฟแสงพุ่งไกลพร้อมกันทุกดวง   
ความเข้มของแสงส่องสว่างที่ออกจากโคมไฟทุกดวงรวมกันต้องไม่เกิน  ๔๓๐,๐๐๐  แคนเดลา 

การตรวจสอบความเข้มของแสงส่องสว่างที่ออกจากโคมไฟแสงพุ่งไกล  ให้ตรวจสอบโดยใช้  
เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า  (Headlight  Tester)” 

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของ  (๒)  ของข้อ  ๑  ของประกาศกรมการขนส่งทางบก  
เรื่อง  กําหนดระบบการทํางาน  ประสิทธิภาพการทํางาน  การติดตั้ง  ขนาด  หรือจํานวนของอุปกรณ์ส่องสว่าง
และอุปกรณ์แสงสัญญาณของรถ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 



 หน้า   ๗๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

“โคมไฟแสงพุ่งต่ําจะต้องมีทิศทางส่องสว่างไปด้านหน้าโดยจะต้องไม่เบ่ียงเบนไปทางด้านขวา  
ไม่ก่อให้เกิดความรําคาญ  และจะต้องแสดงแนวจํากัดแสงส่วนที่เป็นแนวราบที่มีมุมกดระหว่างร้อยละ  
๐.๕ - ๔.๐  (๐.๒๙ - ๒.๒๙  องศา)  การตรวจสอบทิศทางการเบ่ียงเบนของแสงส่องสว่างและมุมกดของ
แนวจํากัดแสง  ให้ตรวจสอบโดยใชเ้ครื่องทดสอบโคมไฟหน้า  (Headlight  Tester)  หรือโดยการส่องแสง
สว่างจากโคมไฟแสงพุ่งต่ําไปที่ฉากรับแสงตามวิธีการตรวจสอบแนบท้ายประกาศนี้” 

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑/๑  ของประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  กําหนด
ระบบการทํางาน  ประสิทธิภาพการทํางาน  การติดตั้ง  ขนาด  หรือจํานวนของอุปกรณ์ส่องสว่าง 
และอุปกรณ์แสงสัญญาณของรถ  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

“ข้อ  ๑/๑  รถยนต์ตามข้อ  ๑  ที่มีและใช้อุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์แสงสัญญาณของรถ   
ที่ระบบการทํางาน  ประสิทธิภาพการทํางาน  การติดตั้ง  ขนาด  หรือจํานวน  แตกต่างไปจากที่กําหนด 
ในข้อ  ๑  แต่เป็นไปตามข้อกําหนดทางเทคนิคของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจของยุโรปแห่งสหประชาชาติ  
ข้อที่  ๔๘  ว่าด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์แสงสัญญาณของรถยนต์  อนุกรมที่  ๐๔  
(United  Nations/Economic  Commission  for  Europe,  Regulation  No.  ๔๘ : Installation  
of  Lighting  and  Light-Signaling  Devices,  series  ๐๔)  ขึ้นไป  ให้ถือว่ารถยนต์นั้นมีและใช้อุปกรณ์
ส่องสว่างและอุปกรณ์แสงสัญญาณถูกต้องตามประกาศนี้” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของข้อ  ๓  ของประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  กําหนด
ระบบการทํางาน  ประสิทธิภาพการทํางาน  การติดตั้ง  ขนาด  หรือจํานวนของอุปกรณ์ส่องสว่าง 
และอุปกรณ์แสงสัญญาณของรถ  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  โคมไฟแสงพุ่งไกล  แสงขาวหรือเหลืองอ่อน  มีทิศทางส่องสว่างไปด้านหน้าจํานวนไม่เกิน  
๒  ดวง  ติดที่ก่ึงกลางหน้ารถ  กรณีมีจํานวน  ๒  ดวง  ให้ติดในแนวตั้งก่ึงกลางหน้ารถหรือในแนวนอน
ระดับเดียวกัน  และห่างจากแนวก่ึงกลางหน้ารถเท่ากันทั้งสองข้าง  สูงจากพื้นราบไม่น้อยกว่า  ๕๐  เซนติเมตร  
แต่ไม่เกิน  ๑.๒๐  เมตร  และเม่ือใช้โคมไฟแสงพุ่งไกลพร้อมกันทุกดวง  ความเข้มของแสงส่องสว่าง 
ที่ออกจากโคมไฟทุกดวงรวมกันต้องไม่เกิน  ๔๓๐,๐๐๐  แคนเดลา 

การตรวจสอบความเข้มของแสงส่องสว่างที่ออกจากโคมไฟแสงพุ่งไกล  ให้ตรวจสอบโดยใช้  
เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า  (Headlight  Tester)” 

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๓/๑  ของประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  กําหนด
ระบบการทํางาน  ประสิทธิภาพการทํางาน  การติดตั้ง  ขนาด  หรือจํานวนของอุปกรณ์ส่องสว่าง 
และอุปกรณ์แสงสัญญาณของรถ  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

“ข้อ  ๓/๑  รถจักรยานยนต์ตามข้อ  ๓  ที่มีและใช้อุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์แสงสัญญาณของรถ  
ที่ระบบการทํางาน  ประสิทธิภาพการทํางาน  การติดตั้ง  ขนาด  หรือจํานวน  แตกต่างไปจากที่กําหนด 
ในข้อ  ๓  แต่เป็นไปตามข้อกําหนดทางเทคนิคของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจของยุโรปแห่งสหประชาชาติ  
ข้อที่  ๕๓  ว่าด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์แสงสัญญาณของรถจักรยานยนต์  อนุกรมที่  ๐๐  



 หน้า   ๘๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(United  Nations/Economic  Commission  for  Europe,  Regulation  No.  ๕๓ : Installation  
of  Lighting  and  Light-Signaling  Devices  for  L๓  vehicle,  series  ๐๐)  ขึ้นไป  ให้ถือว่ารถจักรยานยนต์นั้น 
มีและใช้อุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์แสงสัญญาณถูกต้องตามประกาศนี้” 

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

สมชัย  ศิริวฒันโชค 
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 



วิธกีารตรวจสอบทศิทางการเบี่ยงเบนของแสงส่องสวา่ง 
และมุมกดของแนวจาํกัดแสง แนบท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบก 

 เรื่อง กําหนดระบบการทํางาน ประสิทธภิาพการทาํงาน การติดต้ัง ขนาด  
หรือจาํนวนของอุปกรณ์ส่องสวา่งและอุปกรณ์แสงสญัญาณของรถ 

______________________ 
 

ในกรณีท่ีไม่สามารถดําเนินการตรวจสอบทิศทางการเบี่ยงเบนของแสงส่องสว่างและมุมกดของแนวจํากัดแสง
ของโคมไฟแสงพุ่งตํ่าโดยใช้เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า (Headlight Tester) ให้ทําการตรวจสอบทิศทางการเบี่ยงเบน
ของแสงส่องสว่างและมุมกดของแนวจํากัดแสงของโคมไฟแสงพุ่งตํ่าโดยวิธีส่องแสงสว่างไปที่ฉาก โดยมีรายละเอียด
การดําเนินการ ดังน้ี 

๑. รถยนต์ท่ีนํามาตรวจสอบควรมสีถานะเป็นรถเปลา่ไมมี่การบรรทกุสิง่ของ  
๒. ให้นํารถยนต์ที่จะดาํเนินการตรวจสอบจอดอยู่บนพื้นราบห่างจากฉากไม่เกิน ๑๐ เมตร โดยจัดให้     

รถยนต์อยู่ในแนวต้ังฉากกับฉาก ดังตัวอย่างรูปท่ี ๑ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี ๑ แสดงการจัดวางตาํแหน่งของรถสาํหรับการตรวจสอบแนวจํากัดแสง 

 
โดยท่ี (๑) แกนอ้างอิงแนวด่ิง (V-V) คือ แกนแนวด่ิงที่ลากผ่านจดุตัดของแนวแกนอ้างอิงของโคมไฟบนฉาก 
 (๒) แกนอ้างอิงแนวราบ (H-H) คือ แกนแนวราบที่ลากผ่านจุดตัดของแกนอ้างอิงของโคมไฟบนฉาก

โดยจะมีความสูงจากพ้ืนราบเท่ากับตําแหน่งการติดต้ังหลอดไฟในโคมไฟแสงพุ่งตํ่า 
 (๓) จุด H-V คือ จุดตัดของแนวแกนอ้างอิงแนวด่ิง (V-V) และแนวแกนอ้างอิงแนวราบ (H-H) ของ

โคมไฟบนฉาก  
 
 

แกนอ้างอิงแนวราบ 
(H-H) 

จุด H-V 
ของโคมไฟด้านขวา 

แกนอ้างอิงแนวด่ิง (V-V) 
ของโคมไฟด้านซ้าย แกนอ้างอิงแนวด่ิง (V-V) 

ของโคมไฟด้านขวา 

จุด H-V 
ของโคมไฟด้านซ้าย 

แกนอ้างอิงของโคมไฟ (Axis of Reference) 



 
- ๒ - 

 
๓. การตรวจสอบทศิทางการเบี่ยงเบนของแสงสอ่งสวา่ง  

(๑) ตรวจสอบแนวจาํกัดแสงท่ีปรากฏบนฉาก โดยแสงท่ีส่องจากโคมไฟแสงพุง่ตํ่าจะต้องแสดงแนว
จํากัดแสง (Cut-off) หรือแนวทีแ่บ่งระหวา่งสว่นท่ีได้รบัแสงสวา่งจากโคมไฟแสงพุ่งต่าํและสว่นท่ีไม่ได้รับแสงสวา่ง
จากโคมไฟแสงพุ่งตํ่า ประกอบด้วยแนวจํากัดแสงแนวราบ (Horizontal Part) จุดหักของแนวจาํกัดแสง (Elbow) 
และแนวจํากัดแสงสว่นท่ีเป็นแนวเฉียง (Shoulder)  

(๒) จุดหกัของแนวจํากัดแสง (Elbow) และแนวจาํกัดแสงสว่นที่เป็นแนวเฉียง (Shoulder) จะต้องอยู่
บนแนวแกนอ้างอิงแนวด่ิง หรือท่ีดา้นซา้ยของแกนอ้างอิงแนวด่ิง ดังตัวอย่างรูปท่ี ๒ จึงจะถือวา่มีทศิทางการเบี่ยงเบน
ของแสงส่องสวา่งเป็นไปตามท่ีกาํหนดไว้ในข้อ ๑ (๒) ของประกาศน้ี  
 

 
 
 
 

หรือ 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒ แสดงตวัอยา่งโคมไฟท่ีมีทิศทางการส่องสวา่งเป็นไปตามท่ีกําหนด 
 

๔. การตรวจสอบมุมกดของแนวจาํกัดแสงแนวราบ (Horizontal Part) 
    (๑) ทําการวัดความสูงของแนวจํากัดแสงแนวราบ (Horizontal Part) จากพ้ืน (h1) วัดความสูง                 

ของจุดศูนย์กลางอ้างอิงบนโคมไฟแสงพุ่งต่ํา หรือของตําแหน่งการติดตั้งหลอดไฟในโคมไฟแสงพุ่งตํ่าหรือความสูง
ของแนว H – H (h2) และระยะห่างระหว่างฉากและจดุอ้างอิงบนโคมไฟ หรือผิวนอกของโคมไฟ (L) ดังตัวอย่างรูป
ท่ี ๓  

                                                                     
 
 

รูปท่ี ๓ แสดงการวัดคา่ต่าง ๆ สาํหรบัใช้ในการคาํนวณมุมกดของแนวจาํกัดแสงแนบราบ 

H - H 

ส่วนที่ได้รับแสงสว่าง 
จากโคมไฟแสงพุ่งตํ่า 

V - V ส่วนท่ีไม่ได้รับแสงสว่าง 

จุดหักของแนวจํากัดแสง 
(Elbow) 

V - V ส่วนท่ีไม่ได้รับแสงสว่าง 

H - H 

ส่วนท่ีได้รับแสงสว่าง 
จากโคมไฟแสงพุ่งต่ํา 

จุดหักของแนวจํากัดแสง 
(Elbow) 

แนวจํากัดแสงแนวเฉียง แนวจํากัดแสงแนวราบ 
แนวจํากัดแสงแนวเฉียง 

แนวจํากัดแสงแนวราบ 

H1 
H2 

L 



 
 

- ๓ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๔ แสดงตวัอยา่งการวัดระยะ h1 และ h2 
 

(๒) มุมกดของแนวจํากัดแสงแนวราบ (Horizontal Part) สามารถคํานวณโดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ 

มุมของแนวจาํกัดแสง (ร้อยละ) = (h2-h1)*100/L 

โดยท่ี    h1 = ความสูงจากพื้น (มม.) ของแนวจํากัดแสงแนวราบที่ปรากฏบนฉาก 
H2 = ความสูงจากพื้น (มม.) ของจุดศูนย์กลางอ้างอิง (Center of Reference) ของโคมไฟกําหนดโดย    

ผู้ผลิตโคมไฟ หรือความสงูของหลอดไฟท่ีติดต้ังในโคมไฟแสงพุ่งต่าํ 
L   = ระยะหา่ง (มม.) ระหวา่งฉากและจุดอ้างอิงบนโคมไฟ หรือผวินอกของโคมไฟ 
(๓) คา่มุมกดของแนวจาํกัดแสงท่ีคาํนวณได้จะต้องอยูร่ะหวา่งร้อยละ ๐.๕ ถงึ ๔.๐ (๐.๒๙ – ๒.๒๙ องศา) 

จึงจะถอืวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไว้ในข้อ ๑ (๒) ของประกาศน้ี  
 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

H - H 

ส่วนที่ได้รับแสงสว่าง 
จากโคมไฟแสงพุ่งต่ํา 

V - V 
ส่วนท่ีไม่ได้รับแสงสว่าง 

H1 H2 


