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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนตร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๒) แหงพระราชบัญญัติรถยนตร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนตร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติรถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  ขอ ๒  รถยนตรตองมีเครื่องอุปกรณสําหรับรถ ดังตอไปนี ้
  (๑) โคมไฟดังตอไปน้ี ท่ีมีกําลังไฟและความสองสวางตามท่ีกรมการขนสง 
ทางบกประกาศกําหนด 
  (ก) โคมไฟแสงพุงไกล แสงขาวหรือเหลืองออน จํานวน ๒ ดวง ติดอยูในระดับ 
เดียวกันที่ดานหนารถขางซายและขางขวา แหงละ ๑ ดวง โคมไฟทุกดวงตองใหแสงสีเดียวกัน 
สูงจากผิวทางไมนอยกวา ๔๐ เซนติเมตร แตไมเกิน ๑.๓๕ เมตร ในกรณีที่เปนรถยนตรสามลอ 
ใหใชโคมไฟสวางไกลเพียงดวงเดียวติดไวตรงกลางหนารถ 
  โคมไฟแสงพุงไกลจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะท่ีโคมไฟทายใหแสงสวางดวย 
เทานั้น เวนแตเปนการใหแสดงสัญญาชั่วขณะ 
  (ข) โคมไฟแสงพุงตํ่า แสงขาวเหลืองออน ท่ีใหแสงเดียวกับโคมไฟแสงพุงไกล  
จํานวน ๒ ดวง ติดอยูในระดับเดียวกันที่ดานหนารถดานซายและขางขวาแหงละ ๑ ดวง สูงจาก 
ผิวทางไมนอยกวา ๔๐ เซนติเมตร แตไมเกิน ๑.๓๕ หางจากดานลางริมสุดของหนารถไมเกิน 
๔๐ เซนติเมตร ในกรณีท่ีเปนรถยนตรสามขอใหใชโคมไฟพุงตํ่าเพียงดวงเดียวติดไวตรงกลาง 
หนารถ 
  โคมไฟแสงพุงตํ่าจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะท่ีโคมไฟทายใหแสงสวาง 
ดวยเทาน้ัน 
  (ค) โคมไฟแสดงความกวางของรถ แสงขาวหรือเหลืองจํานวน ๒ ดวง แสดง
แสงเดียวกันท่ีดานหนาขางซายและขางขวา และแหงละ ๑ ดวง โคมไฟทุกดวงตองใหแสง 
สีเดียวกันสูงจากผิวทางไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร แตไมเกิน ๒.๑๐ เมตร หางจากดานขาง 
ริมทางสุดของหนารถ 
  โคมไฟแสดงความกวางของรถจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะท่ีโคมไฟทาย 
ใหแสงสวางดวยเทาน้ัน  ในกรณีที่เปนรถยนตรสามลอ โคมไฟแสดงความกวางของรถตองให 
แสงสวางพรอมกับโคมแสงพุงไกลและโคมไฟพุงตํ่าดวย 
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  (ง) โคมไฟเล้ียว ชนิดใชไฟกระพริบ แสงเหลือง ติดท่ีดานหนาจํานวน ๒ ดวง 
และแสงเหลืองหรือแดงติดท่ีดานทายจํานวน ๒ ดวง หรอื ๔ ดวง ในกรณีที่รถมีความกวางเกิน 
๒.๑๐ เมตร โคมไฟเล้ียวดานทายจะมีจํานวน ๖ ดวงก็ไดโดยใหติดไวท่ีขางซายและขางขวามี
จํานวน 
เทากันท้ังสองขาง โคมไฟทุกดวงท่ีติดท่ีดานทายตองใหแสงสีเดียวกัน ดวงริมสุดอยูหางจากดาน
ขาง 
ริมสุดของหนารถหรือทายรถไมเกิน ๔๐ เซนติเมตร และดวงลางสุดอยูสูงจากผิวทาง 
ไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร แตไมเกิน ๒.๑๐ เมตร โคมไฟเล้ียวทุกดวงท่ีอยูขางเดียวกันตอง 
กระพริบพรอมกันในขณะที่รถใหสัญญาณเลี้ยว 
  (จ) โคมไฟทาย แสงแดง จํานวน ๒ ดวง หรอื ๔ ดวง ในกรณีที่รถมีความ 
กวางเกิน ๒.๑๐ เมตร จะมีจํานวน ๖ ดวงก็ได ติดอยูในระดับเดียวกันที่ดานทายรถขางซายและ 
ขางขวา มีจํานวนเทากันทั้งสองขาง  สูงจากผิวทางไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร แตไมเกิน ๒.๑๐ 
เมตร โคมไฟดวงริมสุดหางจากดานขางริมสุดของทายรถไมเกิน ๔๐ เซนติเมตร 
  (ฉ) โคมไฟหยุด แสงแดง จํานวน ๒ ดวง หรอื ๔ ดวง ติดอยูในระดับเดียวกัน 
ที่ดานทายรถขางซายและขางขาว มีจํานวนเทากับทั้งสองขาง สูงจากผิวทางไมนอยกวา ๒๕ 
เซนติเมตร แตไมเกิน ๒.๑๐ เมตร โคมไฟดวงริมสุดหางจากดานขามริมสุดของทายรถไมเกิน 
๔๐ เซนติเมตร 
  โคมไฟหยุดจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะท่ีใชหามลอเทาเทาน้ันและแสงตอง 
สมํ่าเสมอคงท่ีไมกระพริบ โคมไฟหยุดถารวมอยูในโคมไฟทายจะตองมีความสวางมากกวาความ 
สวางของโคมไฟทายน้ัน 
  (ช) โคมไฟถอยหลัง แสงขาว จํานวนไมเกิน ๒ ดวง ติดอยูทายรถ สูงจาก 
ผิวทางไมนอยกวา ๒๕ เซนติเมตร แตไมเกิน ๒.๑๐ เมตร ในกรณีที่ม ี๒ ดวง ตองติดอยูใน 
ระดับเดียวกันและหางจากแนวกึ่งกลางทายรถเทากันทั้งสองขาง 
  โคมไฟถอยหลังจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะท่ีเขาเกียรถอยหลังเทาน้ัน 
  (ซ) โคมไฟสองปายทะเบียน แสงขาว อยางนอย ๑ ดวง แตไมเกิน ๒ ดวง 
ติดอยูดานบน ดานลาง หรือดานขางของแผนปายทะเบียนทายรถ มีความสวางสามารถอาน 
ปายทะเบียนรถไดชัดเจนในระยะไมนอยกวา ๒๐ เมตร จากทายรถและตองมีท่ีบังมิใหแสง 
พุงออกไปทางทายรถ 
  โคมไฟสองปายทะเบียนตองใหแสงสวางพรอมกับโคมไฟทาย 
  (ฌ) โคมไฟภายในรถ แสงขาว ติดไวภายในหองผูขับรถและหองโดยสาร 
ใหแสงสวางพอสมควร 
  (๒) แผนสะทอนแสงสีแดง จํานวน ๒ แผน หรอื ๔ แผน มีลักษณะเปนวงกลม 
สามเหล่ียมดานเทา ส่ีเหล่ียมจัตุรัส หรือส่ีเหล่ียมผืนผา อยางใดอยางหน่ึง ในกรณีที่รถที่มีความ 
กวางเกิน ๒.๑๐ เมตร แผนสะทอนแสงท่ีมีลักษณะเปนวงกลมตองมีเสนผาศูนยกลางยาว 
ไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร หรือหากมีลักษณะเปนสามเหล่ียมดานเทา ส่ีเหล่ียมจัตุรัส หรือส่ีเหล่ียม 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ผืนผา ตองมีความยาวดานละไมนอยกวา ๕ เซนติเมตร แลวแตกรณี ติดท่ีดานทายรถขางซายและ 
ขางขวามีจํานวนเทากันท้ังสองขาง สูงจากผิวทางไมนอยกวา ๔๐ เซนติเมตร แตไมเกิน ๑.๔๐ 
เมตร แผนริมสุดหางจากดานขางริมสุดของทายรถไมเกิน 40 เซนติเมตร สามารถสะทอนแสง 
เห็นไดในเวลากลางคืนในระยะไมนอยกวา ๑๕๐ เมตร 
  (๓) เครื่องปดน้ําฝน มีใบปดน้ําฝนที่กระจกหนารถอยางนอย ๑ ใบ ที่ใชการไดด ี
 ีและมีขนาดที่สามารถปดน้ําฝนไดเนื้อที่กวางพอที่ผูขับรถสามารถมองเห็นภาพการจราจรดานหนา 
รถไดอยางชัดเจน 
  (๔) เคร่ืองมองหลัง ซึ่งเปนกระจกเงา ติดอยูในที่ที่ผูขับรถสามารถมองเห็นภาพ 
การจราจรดานขางและดานหลังไดทุกขณะอยางชัดเจน 
  (๕) ที่บังแดดสําหรับผูขับรถ 
  (๖) หาลอมือและหามลอเทา ที่ใชการไดด ี
  (๗) แตร ชนิดเสียงเดียว ท่ีดังพอสมควร 
  (๘) ทอไปเสียพรอมดวยเคร่ืองระงับเสียง เฉพาะรถยนตรที่ใชเครื่องยนตแบบ 
สันดาปภายใน 
  (๙) กันชน ท้ังกันชนหนาและกันชนทาย ท่ีมีสภาพม่ังคงแข็งแรงและมีความ 
ปลอดภัยในการใช ในกรณีที่เปนรถยนตรสามลอจะมีเฉพาะกันชนทายเพียงอยางเดียวก็ได และ 
ในกรณีที่เปนรถยนตรบรรทุกสวนบุคคลหรือรถยนตรนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคนจะมีเฉพาะกันชน 
หนาแตเพียงอยางเดียวก็ได 
  (๑๐) เครื่องวัดความเร็ว ที่ใชการไดด ีและตองมีแสงสวางทําใหสามารถอาน 
ความเร็วของรถในเวลากลางคืนได 
  (๑๑) แผนบังโคลน เฉพาะรถยนตรนั่งหรือรถยนตรบรรทุกที่มีน้ําหนักรถเกิน 
๑,๖๐๐ กิโลกรัม 
  (๑๒) เข็มขัดนิรภัย ตามประเภทของรถยนตรและตามแบบที่กรมการขนสง 
ทางบกประกาศกําหนด 
  ขอ ๓  รถยนตรอาจมีเครื่องอุปกรณอื่นสําหรับรถไดภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี ้
  (๑) โคมไฟดังตอไปน้ี ถาจะนํามาใชตองมีกําลังไฟและความสองสวาง ตามท่ี
กรมการ 
ขนสงทางบกประกาศกําหนด 
  (ก) โคมไฟแสงพุงไกล จํานวน ๒ ดวง มีลักษณะตามท่ีกําหนดไวในขอ ๒ (๑)
(ก) 
  (ข) โคมไฟขางรถ แสงเหลือง แตถาแสงสวางสองออกไปทางทายรถหรือเปน 
โคมไฟดวงทายจะใหแสงแดงก็ได ติดอยูสูงจากผิวทางไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร แตไมเกิน 
๒.๑๐ เมตร ท่ีขางซายและขางขวารถตอนหนาแหงละ ๑ ดวง หรือตอนทายแหงละ ๑ ดวง 
ในกรณีที่รถมีความยาวเกิน ๗.๕๐ เมตร จะมีโคมไฟขางรถท่ีก่ึงกลางระหวางโคมไฟขางรถ 
ดวงหนาและดวงทายอีกแหงละ ๑ ดวง ก็ได โคมไฟขางซายและขางขวาตองอยูในระดับและ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตําแหนงเดียวกันและใหแสงสีเดียวกัน 
  โคมไฟขางรถจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะท่ีโคมไฟทายใหแสงสวางดวย 
เทานั้น 
  (ค) โคมไฟเล้ียวขางรถ ชนิดใชไฟกระพริบ แสงเหลือง ติดอยูสูงจากผิวทาง 
ไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร แตไมเกิน ๒.๑๐ เมตร ท่ีขางซายและขางขวารถ ตอนหนาแหงละ 
๑ ดวง หรือตอนทายแหงละ ๑ ดวง ในกรณีที่รถมีความยาวเกิน ๗.๕๐ เมตร จะมีโคมไฟเล้ียว 
ขางรถท่ีก่ึงกลางระหวางโคมไฟเล้ียวขางรถดวงหนาและดวงทายอีกแหงละ ๑ ดวง ก็ได โคมไฟ 
ขางซายและขางขวาตองอยูในระดับและตําแหนงเดียวกัน 
  โคมไฟเล้ียวขางรถทุกดวงตองกระพริบพรอมกับโคมไฟเล้ียวท่ีดานหนาและ 
ดานทายท่ีอยูขางเดียวกัน 
  (ง) โคมไฟตัดหมอก แสงขาวหรือเหลืองออน จํานวนไมเกิน ๒ ดวง ติดท่ีหนา
รถสูง 
จากผิวทางไมนอยกวา ๒๕ เซนติเมตร แตอยูสูงไมเกินโคมไฟแสงพุงตํ่า ถามี ๑ ดวง ใหติดท่ี 
 ี ่กึ่งกลางหนารถ แตถามี ๒ ดวง ใหติดในระดับเดียวกัน และหางจากแนวกึ่งกลางหนารถเทากัน 
ท้ังสองขาง โคมไฟทุกดวงจะตองใหแสงสีเดียวกัน 
  โคมไฟตัดหมอกจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะท่ีโคมไฟแสดงความกวาง 
ของรถและโคมไฟทายใหแสงสวางดวยเทาน้ัน ศูนยรวมแสงตั้งอยูต่ํากวาแนวขนานกับพื้นทาง 
ราบไมนอยกวา ๒ องศา หรอื ๐.๒๐ เมตร ในระยะ ๗.๕๐ เมตร และไมเฉไปทางขวา 
  (จ) โคมไฟหยุด แสงแดง จํานวน ๑ ดวง ติดอยูในแนวกึ่งกลางทายรถ และ 
ในตําแหนงท่ีใหแสงสวางออกไปทางทายรถ สูงจากผิวทางไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร 
  โคมไฟหยุดจะใหแสงสวางเฉพาะในขณะท่ีใชหามลอเทาเทาน้ัน และแสงตอง 
สมํ่าเสมอคงท่ีไมกระพริบ 
  (๒) โคมไฟอื่นนอกจากที่กําหนดไวในขอนี้และขอ ๒ (๑) ถาจะนํามาใชตอง 
เปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 
  ขอ ๔  รถพวงตองมีเครื่องอุปกรณสําหรับรถ ดังตอไปนี ้
  (๑) โคมไฟดังตอไปน้ี ที่ทํางานไดรวมกับรถที่ใชลากจูง และมีกําลังไฟและความ 
สองสวางตามที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด 
  (ก) โคมไฟเล้ียว ติดท่ีดานทายขางซายและขางขวา มีจํานวนและลักษณะตามท่ี 
กําหนดไวในขอ ๒ (๑)(ง) 
  (ข) โคมไฟทาย มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๒ (๑)(จ) 
  (ค) โคมไฟหยุด มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๒ (๑)(ฉ) 
  (ง) โคมไฟถอยหลัง มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๒ (๑)(ช) 
  (จ) โคมไฟสองปายทะเบียน มีจํานวนและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๒ (๑)
(ซ) 
  (ฉ) โคมไฟภายในรถ มีลักษณะตามท่ีกําหนดไวใน ขอ ๒ (๑)(ฌ) 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (ช) โคมไฟขางรถ แสงเหลือง แตถาแสงสวางสองออกไปทางทายรถหรือเปน 
โคมไฟดวงทายจะใหแสงแดงก็ได ติดอยูสูงจากผิวทางไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร แตไมเกิน 
๒.๑๐ เมตร ที่ขางซายและขางขวารถระดับเดียวกันตอนหนาหางจากหนาสุดรถไมเกิน ๘๐ 
เซนติเมตร (ไมรวมแขนพวง) แหงละ ๑ ดวง ตอนทายหางจากหนาสุดรถไมเกิน ๓๐ เซนติเมตร 
แหงละ ๑ ดวง ในกรณีที่รถมีความยาวเกิน ๖ เมตร ใหมีโคมไปขางรถท่ีก่ึงกลางระหวางโคมไฟ 
ขางรถดวงหนาและดวงทายอีก แหงละ ๑ ดวง ถามีมากกวา ๑ ดวง ระยะหางระหวางโคมไฟแตละ 
ดวงในขางเดียวกันตองเทากนั และหางจากกันไมนอยกวา ๓ เมตร 
  โคมไฟขางรถจะใหแสงสวางไดเฉพาะท่ีโคมไฟทายใหแสงสวางดวยเทาน้ัน 
  (๒) แผนสะทอนแสง ดังตอไปนี ้
  (ก) สีแดง มีจํานวน ขนาด และลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๒ (๒) 
  (ข) สีเหลือง มีขนาดและลักษณะตามที่กําหนดไวในขอ ๒ (๒) ติดที่หนารถขาง
ซาย 
และขางขวาแหงละ ๑ แผน หางจากดานขางริมสุดของหนารถไมเกิน ๑๕ เซนติเมตร สูงจาก 
ผิวทางไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร แตไมเกิน ๑.๕๐ เมตร สามารถสะทอนแสงเห็นไดในเวลา 
กลางคืนในระยะไมนอยกวา ๑๕๐ เมตร 
  ขอ ๕  รถพวงอาจมีเครื่องอุปกรณอื่นสําหรับรถไดภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี ้
  (๑) โคมไฟหยุด ถาจะนํามาใชตองมีกําลังไปและความสองสวางตามท่ีกรมการ 
ขนสงทางบกประกาศกําหนด และมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวในขอ ๓ (๑) (จ) จํานวนไมเกิน 
๒ ดวง ติดอยูในตําแหนงท่ีใหแสงสวางออกไปทางทายรถ สูงจากผิวทางไมนอยกวา ๓๕ 
เซนติเมตร ถามี ๑ ดวง ใหติดอยูในแนวก่ึงกลางทายรถ แตถามี ๒ ดวง ใหติดในระดับเดียวกัน 
และหางจากแนวก่ึงกลางทายรถเทากันท้ังสองขาง 
  (๒) โคมไฟอื่นนอกจากที่กําหนดไวในขอกําหนดนี้และขอ ๔ (๑) ถาจะนํามาใช
ตองเปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ 
  ขอ ๖  รถจักรยานยนตรตองมีเครื่องสําหรับรถ ดังตอไปนี ้
  (๑) โคมไฟดังตอไปน้ี ท่ีมีกําลังไฟและความสองสวางตามท่ีกรมการขนสง 
ทางบกประกาศกําหนด 
  (ก) โคมไฟแสงพุงไกล แสงขาวหรือเหลืองออน จํานวนไมเกิน ๒ ดวง ติดท่ี 
กึ่งกลางหนารถ สูงจากผิวทางไมนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร แตไมเกิน ๑.๒๐ เมตร ในกรณีที่ม ี
๒ ดวง ตองติดอยูในระดับเดียวกันและหางจากแนวถึงกลางหนารถเทากันทั้งสองขาง โคมไฟ 
ทุกดวงตองใหแสงสีเดียวกัน 
  โคมไฟแสงพุงไกลจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะท่ีโคมไฟทายใหแสงสวาง 
ดวยเทาน้ัน เวนแตเปนการใหแสงสัญญาณชั่วขณะ 
  (ข) โคมไฟแสงพุงตํ่า แสงขาวหรือเหลืองออน ท่ีใหแสงสีเดียวกับโคมไฟแสง 
พุงไกล จํานวนไมเกิน ๒ ดวง ติดที่กึ่งกลางหนารถ สูงจากผิวทางไมนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร 
แตไมเกิน ๑.๒๐ เมตร ในกรณีที่ม ี๒ ดวง ตองติดอยูในระดับเดียวกันและหางจากแนวกึ่งหนารถ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เทากันท้ังสองขาง 
  โคมแสงพุงตํ่าจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะท่ีโคมไฟทายใหแสงสวางดาย 
เทานั้น 
  (ค) โคมไฟเล้ียว ชนิดไฟกระพริบ แสงเหลือง ติดท่ีดานหนา จํานวน ๒ ดวง 
และแสงเหลืองหรือแดง ติดที่ดานทายจํานวน ๒ ดวง โดยใหติดไวท่ีขางซายและขางขวา โคมไฟ 
ทุกดวงท่ีติดท่ีทายตองใหแสงสีเดียวกัน แตละดานติดอยูระดับเดียวกัน สูงจากผิวทางไมนอยกวา 
๓๕ เซนติเมตร แตไมเกิน ๑.๒๐ เมตร โคมไฟเล้ียวทุกดวงท่ีอยูขางเดียวกันตองกระพริบ 
พรอมกันในขณะที่รถใหสัญญาณเลี้ยว 
  (ง) โคมไฟทาย แสงแดง จํานวนไมเกิน ๒ ดวง ติดอยูท่ีก่ึงกลางทายรถในระดับ 
เดียวกัน สูงจากผิวทางไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร แตไมเกิน ๑.๒๐ เมตร 
  (จ) โคมไฟหยุด แสงแดง จํานวนไมเกิน ๒ ดวง ติดอยูท่ีก่ึงกลางทายรถในระดับ 
เดียวกัน สูงจากผิวทางไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร แตไมเกิน ๑.๒๐ เมตร โคมไฟหยุดถารวมใน 
โคมไฟทายจะตองมีความสวางมากกวาความสวางของโคมไฟทายน้ัน และจะใหแสงสวางไดเฉพาะ 
ในขณะท่ีใชหามลอเทาน้ัน 
  (ฉ) โคมไฟสองปายทะเบียนตองใหแสงสวางพรอมกับโคมไฟทาย 
  โคมไฟสองปายทะเบียนตองใหแสงสวางพรอมกับโคมไฟทาย 
  (๒) แผนสะทอนแสงสีแดง มีลักษณะตามท่ีกําหนดไวขอ ๒ (๒) ติดท่ีก่ึงกลาง 
ทายรถ สูงจากผิวทางไมนอยกวา ๓๕ เซนติเมตร แตไมเกิน ๙๐ เซนติเมตร สามารถสะทอนแสง 
เห็นไดในเวลากลางคืนในระยะไมนอยกวา ๑๕๐ เมตร 
  (๓) เคร่ืองมองหลัง ซึ่งเปนกระจกเงา จํานวน ๒ ชุด ติดอยูในระดับเดียวกันที่ 
ดายซายและดานขวาและหางจากแนวกึ่งกลางหนารถเทากันทั้งสองขาง ในที่ที่ผูขับรถสามารถ 
มองเห็นภาพการจราจรดานขางและดานหลังไดทุกขณะอยางชัดเจน 
  (๔) หามลอ ที่ใชการไดด ี
  (๕) แตร ชนิดเสียงเดียว ท่ีดังพอสมควร 
  (๖) ทอไอเสียพรอมดวยเคร่ืองระงับเสียง เฉพาะรถจักรยานยนตที่ใช 
เคร่ืองยนต แบบสันดาปภายใน 
  (๗) เครื่องวัดความเร็ว ที่ใชการไดด ีและตองมีแสงสวางทําใหสามารถอาน 
ความเร็วของรถในเวลากลางคืนได 
  ขอ ๗  รถจักรยานยนตรอาจมีเครื่องอุปกรณอื่นสําหรับรถไดภายใตเงื่อนไข 
ดังตอไปนี ้
  (๑) โคมไฟหร่ี แสงขาวหรือเหลืองออน ท่ีมีกําลังไฟและความสองสวางตามท่ี
กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด จํานวนไมเกิน ๒ ดวง  
ติดอยูกึ่งกลางหนารถ ในกรณีที่ม ี๒ ดวง ตองอยูในระดับเดียวกัน สูงจากผิวทางไมนอยกวา ๓๕  
เซนติเมตร แตไมเกิน ๑.๒๐ เมตร โคมไฟทุกดวงตองใหแสงสีเดียวกัน 
  โคมไฟหร่ีจะใหแสงสวางไดเฉพาะในขณะท่ีโคมไฟทายใหแสงสวางดวยเทาน้ัน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๒) โคมไฟอื่นนอกจากที่กําหนดไวในขอนี้และขอ ๖ (๑) ถาจะนํามาใชตอง 
เปนไปตามที่กรมการขนสงทางบกใหความเห็นชอบ 
  ขอ ๘  รถพวงของรถจักรยานยนตรตองมีโคมไฟสวางขาวและแสงแดง อยางละ 
๑ ดวง ติดอยูในระดับเดียวกันท่ีดานขางสุดของตัวถังรถพวงดานนอก โดยใหไฟแสงขาวสองไป 
ขางหนา และไฟแสงแดงสองไปขางหลัง 
  ขอ ๙  รถบดถนนหรือรถแทรกเตอร ตองมีเครื่องอุปกรณสําหรับรถ ดังตอไปนี ้
  (๑) โคมไฟหนารถ แสงขาว จํานวน ๒ ดวง ติดอยูในระดับเดียวกันที่หนารถ 
ขางซายและขางขวา แหงละ ๑ ดวง มีกําลังไฟและความสองสวางตามท่ีกรมการขนสงทางบก 
ประกาศกําหนด 
  (๒) โคมไฟทายรถ แสงแดง จํานวน ๒ ดวง ติดอยูในระดับเดียวกันที่ทายรถ 
ขางซายและขางขวา แหงละ ๑ ดวง มีกําลังไปและความสองสวางตามท่ีกรมการขนสงทางบก 
ประกาศกําหนด 
 
    ใหไว ณ วันที ่๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
            จรัส  พั้วชวย 
    รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน 
         รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------+ 
หมายเหต  ุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีในปจจุบันเทคโนโลยีและ 
วิศวกรรมยานยนตรไดมีวิวัฒนาการและความเจริญกาวหนาเปนอันมาก ดังน้ัน เพื่อเปนการ 
สนับสนุนและสงเสริมวิวัฒนาการและความเจริญกาวหนาดังกลาว และเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย 
และลดอันตรายแกผูใชรถ สมควรแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณสําหรับรถ 
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
รถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒ เสียใหมใหเหมาะสมย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.๒๕๓๗/๔๘ก/๑/๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๗] 
 
 


