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ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง  กําหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะโคมไฟแสงพุ่งไกลและโคมไฟแสงพุ่งต่ําของรถยนต ์

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๑  แห่งกฎกระทรวงกําหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สําหรับรถ  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  ๒๕๒๒  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
ออกประกาศกําหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะโคมไฟแสงพุ่งไกลและโคมไฟแสงพุ่งต่ําของรถยนต์ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“รถยนต์”  หมายความว่า  รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด  รถยนต์รับจ้าง  รถยนต์ส่ีล้อเลก็รับจ้าง  

รถยนต์บริการ  และรถยนต์ส่วนบุคคล  ทั้งนี้  เว้นแต่รถยนต์รับจ้างสามล้อและรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 
“หลอดไฟไส้ขดลวด”  (Filament  Light  Source)  หมายความว่า  แหล่งกําเนิดแสงซ่ึงส่องแสง   

ที่เกิดจากการแผ่ความร้อนของขดลวดหนึ่งขดหรือมากกว่า 
“หลอดไฟแอลอีดี  (Light-emitting  diode)  หมายความว่า  แหล่งกําเนิดแสงซ่ึงส่องแสงที่เกิด

จากปฏิกิริยาเม่ือปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในไดโอด 
“หลอดไฟปล่อยประจุในก๊าซ”  (Gas-discharge  light  source)  หมายความว่า  แหล่งกําเนิดแสง

ซ่ึงส่องแสงที่เกิดจากปฏิกิริยาการปล่อยประจุไฟฟ้าเข้าไปในก๊าซที่บรรจุภายในหลอด   
“แกนอ้างอิงของโคมไฟ”  (Axis  of  reference  หรือ  Reference  axis)  หมายความว่า  

แกนลักษณะเฉพาะของโคมไฟที่กําหนดโดยผู้ผลิตโคมไฟ  เพื่อใช้เป็นทิศทางอ้างอิงสําหรับการวัดความเข้ม
ของแสงและการติดตั้งโคมไฟบนรถ 

ข้อ ๒ โคมไฟแสงพุ่งไกลหรือโคมไฟแสงพุ่งต่ําของรถยนต์ที่ใช้หลอดไฟไส้ขดลวด  หลอดไฟแอลอดี ี 
หรือหลอดไฟปล่อยประจุในก๊าซต้องมีคุณสมบัติและคุณลักษณะ  ดังนี้ 

(๑) เม่ือส่องแสงพุ่งต่ํา  สามารถให้แสงสว่างได้เพียงพอโดยไม่ก่อให้เกิดความรําคาญ   
(๒) เม่ือส่องแสงพุ่งไกล  สามารถให้แสงสว่างได้ดี 
โคมไฟแสงพุ่งไกลหรือโคมไฟแสงพุ่งต่ําที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะตาม  (๑)  และ  (๒)  ต้องสามารถ

ทํางานภายใต้ภาวะการส่ันสะเทือน  และเม่ือติดตั้งบนรถแล้วสามารถปรับทิศทางการส่องสว่างให้เป็นไป
ตามที่กําหนดได้   

ข้อ ๓ โคมไฟแสงพุ่งต่ําที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะเป็นไปตามข้อ  ๒  (๑)  แล้ว  เม่ือทําการ
ตรวจสอบโดยใช้เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า  (Headlight  Tester)  หรือโดยการส่องแสงสว่างจากโคมไฟ
แสงพุ่งต่ําไปที่ฉากรับแสงทํามุมตั้งฉากกับแนวแกนอ้างอิงของโคมไฟที่ระยะไม่เกิน  ๑๐  เมตร  แสงสว่าง 
ที่ออกจากโคมไฟแสงพุ่งต่ําต้องแสดงแนวจํากัดแสงที่ชัดเจน  โดยแนวจํากัดแสงต้องมีลักษณะดังนี้ 

(๑) แนวจํากัดแสงแนวราบ  (Horizontal  part)  ต้องอยู่ด้านขวาของแกนอ้างอิงแนวดิ่ง 
และต้องไม่สูงกว่าแกนอ้างอิงแนวราบ 
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(๒) จุดหักของแนวจํากัดแสง  (Elbow)  และแนวจํากัดแสงแนวเฉียง  (Shoulder)  ต้องอยู่บน
แนวแกนอ้างอิงของโคมไฟแนวดิ่ง  หรือที่ด้านซ้ายของแกนอ้างอิงของโคมไฟแนวดิ่ง 

การตรวจสอบโคมไฟแสงพุ่งต่ําโดยวิธีส่องแสงไปที่ฉากตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามวิธีการ
ตรวจสอบแนวจํากัดแสงท้ายประกาศนี้ 

ในกรณีที่แนวจํากัดแสงไม่เป็นไปตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้สันนิษฐานว่า  หลอดไฟที่ติดตั้งในโคมไฟ
แสงพุ่งต่ําไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดตามข้อ  ๕  หรือข้อ  ๖  แล้วแต่กรณี  และให้ผู้ตรวจสอบ
ดําเนินการตรวจสอบมาตรฐานของหลอดไฟ  

ข้อ ๔ โคมไฟแสงพุ่งไกลหรือโคมไฟแสงพุ่งต่ําของรถยนต์ที่ใช้หลอดไฟปล่อยประจุในก๊าซ 
เป็นแหล่งกําเนิดแสงให้ติดตั้งได้ไม่เกินข้างละ  ๑  ดวง 

ข้อ ๕ หลอดไฟไส้ขดลวดที่ติดตั้งในโคมไฟแสงพุ่งไกลหรือโคมไฟแสงพุ่งต่ําต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าด้วยหลอดไฟฟ้าชนิดไส้ขดลวดที่ใช้ในชุดโคมไฟยานยนต์
และส่วนพ่วง  (มอก.  ๒๒๘๙ - ๒๕๔๙  ขึ้นไป)   

(๒) มาตรฐานตามข้อกําหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจของยุโรปแห่งสหประชาชาติ  
ข้อกําหนดที่  ๓๗  ว่าด้วยเรื่องหลอดไฟชนิดขดลวด  อนุกรมที่  ๐๐  (United  Nations  Economic  
Commission  for  Europe,  Regulation  No.  37 : Filament  Light  Source;  Series  ๐๐)  ขึ้นไป 

ข้อ ๖ หลอดไฟปล่อยประจุในก๊าซที่ติดตั้งในโคมไฟแสงพุ่งไกลหรือโคมไฟแสงพุ่งต่ําต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าด้วยแหล่งกําเนิดแสงชนิดปล่อยประจุในก๊าซที่ใช้ใน  
โคมไฟของยานยนต์  (มอก.  ๒๒๙๓ - ๒๕๔๙  ขึ้นไป) 

(๒) มาตรฐานตามข้อกําหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจของยุโรปแห่งสหประชาชาติ  
ข้อกําหนดที่  ๙๙  ว่าด้วยเรื่องหลอดไฟชนิดปล่อยประจุในก๊าซ  อนุกรมที่  ๐๐  (United  Nations  
Economic  Commission  for  Europe,  Regulation  No.  99 : Gas  Discharge  Light  Source;  Series  ๐๐)   
ขึ้นไป 

ข้อ ๗ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
สมชัย  ศิริวัฒนโชค 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 



วิธกีารตรวจสอบแนวจาํกัดแสงของโคมไฟแสงพุ่งตํ่าโดยวธิีการส่องแสงสวา่งไปทีฉ่าก 
แนบทา้ยประกาศกรมการขนสง่ทางบก เรื่อง กาํหนดคุณสมบัติและคุณลกัษณะโคมไฟแสงพุ่งไกล 

และโคมไฟแสงพุ่งตํ่าของรถยนต ์
_____________________ 

 
 ในกรณีท่ีไม่สามารถดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลกัษณะของโคมไฟแสงพุง่ต่ําโดยใช้เครื่องทดสอบ
โคมไฟหน้า (Headlight Tester) ให้ทําการตรวจสอบแนวจาํกดัแสงของโคมไฟแสงพุ่งต่าํโดยวิธสี่องแสงสวา่งไปที่ฉาก 
โดยมีรายละเอียดการดาํเนินการดังนี ้

๑. รถที่นํามาตรวจสอบควรมสีถานะรถเปล่าไม่มีการบรรทุกสิ่งของ 
๒. ให้นํารถที่จะดําเนินการตรวจสอบจอดอยู่บนพ้ืนราบหา่งจากฉากไม่เกิน ๑๐ เมตร โดยจัดให้รถยนต์อยู่

ในแนวต้ังฉากกับฉาก ดังตัวอย่างรปูท่ี ๑ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี ๑ แสดงการจัดวางรถสําหรบัการตรวจสอบแนวจาํกัดแสง 
 
โดยท่ี (๑) แกนอ้างองิแนวด่ิง (V-V) คือ แกนแนวด่ิงทีล่ากผา่นจุดตดัของแนวแกนอา้งอิงของโคมไฟบนฉาก 
 (๒) แกนอ้างองิแนวราบ (H-H) คือ แกนแนวราบทีล่ากผา่นจุดตัดของแกนอา้งอิงของโคมไฟบนฉาก
โดยจะมีความสูงจากพ้ืนราบเทา่กับตําแหน่งการติดต้ังหลอดไฟในโคมไฟแสงพุง่ตํ่า 

 (๓) จุด H-V คือ จุดตัดของแนวแกนอ้างอิงแนวด่ิง (V-V) และแนวแกนอา้งอิงแนวราบ (H-H) ของ
โคมไฟบนฉาก  

  
 
 

แกนอ้างอิงแนวราบ 
(H-H) 

จุด H-V 
ของโคมไฟด้านขวา 

แกนอ้างอิงแนวดิ่ง (V-V) 
ของโคมไฟด้านซ้าย แกนอ้างอิงแนวดิ่ง (V-V) 

ของโคมไฟด้านขวา 

จุด H-V 
ของโคมไฟด้านซ้าย 

แกนอ้างอิงของโคมไฟ (Axis of Reference) 



- ๒ - 
 ๓. ตรวจสอบแนวจํากัดแสงที่ปรากฏบนฉาก โดยแสงที่ส่องจากโคมไฟแสงพุ่งตํ่าจะต้องแสดงแนวจาํกัดแสง 
(Cut-off) หรือแนวทีแ่บง่ระหวา่งส่วนที่ได้รับแสงสว่างจากโคมไฟแสงพุง่ต่ําและส่วนที่ไม่ได้รบัแสงสว่างจากโคมไฟ
แสงพุ่งตํ่า ประกอบด้วยแนวจาํกัดแสงแนวราบ (Horizontal Part) จุดหักของแนวจํากัดแสง (Elbow) และแนว
จํากัดแสงสว่นที่เป็นแนวเฉียง (Shoulder) ซึ่งจะต้องมลีักษณะดังนี้ 
               (๑) แนวจาํกัดแสงแนวราบ (Horizontal part) ต้องอยู่ด้านขวาของแกนอ้างอิงแนวด่ิงและต้องไม่สงูกวา่
แกนอ้างอิงแนวราบ 
   (๒) จุดหักของแนวจํากัดแสง (Elbow) และแนวจํากัดแสงแนวเฉียง (Shoulder) ต้องอยู่บนแนว 
แกนอ้างอิงแนวด่ิง หรือที่ด้านซ้ายของแกนอ้างอิงแนวดิ่ง 
               ส่วนประกอบของแนวจาํกัดแสงเป็นไปตามตัวอย่างตามรปูท่ี ๒ 
   

 

รูปที่ ๒ แสดงสว่นประกอบของแนวจาํกัดแสง 

 ๔. แนวจาํกัดแสงสาํหรับโคมไฟแสงพุง่ตํ่า จะต้องมลีักษณะตามตัวอย่างรูปท่ี ๓ หรือรูปท่ี ๔ รูปแบบใด 
รูปแบบหน่ึงดังน้ี 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ีไม่ได้รับแสงสว่าง 

ส่วนที่ไดร้ับแสงสว่าง
จากโคมไฟแสงพุ่งต่ํา 

“แนวจํากัดแสงแนวราบ” 

“จุดหกัของแนวจํากัดแสง” 

แกนอ้างอิงแนวดิ่ง (V-V)  

แกนอ้างอิงแนวราบ (H-H) 

“แนวจํากัดแสงแนวเฉียง” 

“แนวจํากัดแสง” 

“จุด H-V” 



- ๓ - 

 

รูปท่ี ๓ (V – Cut) 
 

 

รูปท่ี ๔ (Z – Shape) 

หมายเหต:ุ  (๑) แสดงหน่วยการวดัระยะเป็นมิลลิเมตร และการวดัมุมเป็นองศา 
              (๒) การตรวจสอบโคมไฟแสงพุ่งตํ่าโดยใช้เครื่องทดสอบไฟหนา้ (Headlight Tester) ส่วนประกอบ
ของแนวจาํกัดแสง รูปแบบของแนวจาํกัดแสงจะแสดงผลเชน่เดียวกับการตรวจสอบโดยการส่องแสงจากโคมไฟ
แสงพุ่งตํ่าไปทีฉ่าก ตามรปูท่ี ๒ - ๔               

“จุดหกัของแนวจาํกัดแสง” “แนวจาํกัดแสงแนวเฉียง” 

100 

100 

“แนวจาํกัดแสงแนวราบ”

แกนอ้างอิงแนวดิ่ง (V-V)  

แกนอ้างอิงแนวราบ (H-H) 

จุด H-V  

แกนอ้างอิงแนวดิ่ง (V-V)  

แกนอ้างอิงแนวราบ (H-H) 

จุด H-V  

“จุดหกัของแนวจาํกัดแสง” “แนวจาํกัดแสงแนวเฉียง” 

“แนวจาํกัดแสงแนวราบ” 


