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ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง  กําหนดความส่องสว่างของโคมไฟแสงพุ่งไกลและโคมไฟแสงพุ่งต่ํา 

ของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความใน  ข้อ  ๑  (๓)  และข้อ  ๑๓  (๓)  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๙   
(พ.ศ.  ๒๕๒๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖๐  (พ.ศ.  ๒๕๕๒)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  ออกประกาศกําหนดความส่องสว่างของโคมไฟแสงพุ่งไกล 
และโคมไฟแสงพุ่งต่ําของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“รถ”  หมายความว่า  “รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน  ๑  มาตรฐาน  ๒  มาตรฐาน  ๓  

มาตรฐาน  ๔  มาตรฐาน  ๖  มาตรฐาน  ๗  และรถขนาดเล็ก  และรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือส่ิงของ
ลักษณะ  ๑  ลักษณะ  ๒  ลักษณะ  ๓  ลักษณะ  ๔  ลักษณะ  ๕  และลักษณะ  ๙  และให้หมายความ
รวมถึงคัสซีของรถดังกล่าวด้วย 

“หลอดไฟไส้ขดลวด”  (Filament  Light  Source)  หมายความว่า  แหล่งกําเนิดแสงซ่ึงส่องแสง
ที่เกิดจากการแผ่ความร้อนของขดลวดหนึ่งขดหรือมากกว่า 

“หลอดไฟแอลอีดี”  (Light - emitting  diode)  หมายความว่า  แหล่งกําเนิดแสงซ่ึงส่องแสง 
ที่เกิดจากปฏิกิริยาเม่ือปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในไดโอด 

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

“แกนอ้างอิงของโคมไฟ”  (Axis  of  reference  หรือ  Reference  axis)  หมายความว่า  แกน
ลักษณะเฉพาะของโคมไฟที่กําหนดโดยผู้ผลิตโคมไฟ  เพื่อใช้เป็นทิศทางอ้างอิงสําหรับการวัดความเข้มของ
แสงส่องสว่างและการติดตั้งโคมไฟบนรถ 

ข้อ ๒ โคมไฟแสงพุ่งไกลหรือโคมไฟแสงพุ่งต่ําของรถที่ใช้หลอดไฟไส้ขดลวด  หลอดไฟแอลอีดี  
หรือหลอดไฟปล่อยประจุในก๊าซ  ต้องมีคุณสมบัติและคุณลักษณะ  ดังนี้ 

(๑) เม่ือส่องแสงพุ่งต่ํา  สามารถให้แสงสว่างได้เพียงพอโดยไม่ก่อให้เกิดความรําคาญ   
(๒) เม่ือส่องแสงพุ่งไกล  สามารถให้แสงสว่างได้ดี 
(๓) ต้องสามารถทํางานภายใต้ภาวการณ์ส่ันสะเทือน 
(๔) เม่ือติดตั้งบนรถแล้วสามารถปรับทิศทางการส่องสว่างให้เป็นไปตามที่กําหนดได้ 
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ข้อ ๓ เม่ือทําการตรวจสอบโคมไฟแสงพุ่งต่ําโดยใช้เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า  (Headlight  Tester)  

หรือโดยการส่องแสงสว่างจากโคมไฟแสงพุ่งต่ําไปที่ฉากรับแสงทํามุมตั้งฉากกับแนวแกนอ้างอิงของโคมไฟ 

ที่ระยะไม่เกิน  ๑๐  เมตร  แสงสว่างที่ออกจากโคมไฟแสงพุ่งต่ําต้องมีทิศทางส่องสว่างไปด้านหน้า   

และต้องแสดงแนวจํากัดแสงที่ชัดเจน  โดยแนวจํากัดแสงต้องมีลักษณะ  ดังนี้ 

(๑) แนวจํากัดแสงแนวราบ  (Horizontal  part)  ต้องอยู่ด้านขวาของแนวแกนอ้างอิงของ 

โคมไฟแนวดิ่ง  โดยต้องไม่สูงกว่าแกนอ้างอิงของโคมไฟแนวราบ  และมีมุมกดระหว่างร้อยละ  ๐.๕ - ๔.๐  

(๐.๒๙  -  ๒.๒๙  องศา) 

(๒) จุดหักของแนวจํากัดแสง  (Elbow) และแนวจํากัดแสงแนวเฉียง  (Shoulder) ต้องอยู่ 

บนแนวแกนอ้างอิงของโคมไฟแนวดิ่งหรือที่ด้านซ้ายของแนวแกนอ้างอิงของโคมไฟแนวดิ่ง 

การตรวจสอบโคมไฟแสงพุ่งต่ําโดยการส่องแสงสว่างไปที่ฉากรับแสงตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตาม

วิธีการตรวจสอบแนวจํากัดแสงท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๔ โคมไฟแสงพุ่งไกลหรือโคมไฟแสงพุ่งต่ําของรถที่ ใช้หลอดไฟปล่อยประจุในก๊าซ 

เป็นแหล่งกําเนิดแสง  ให้ติดตั้งได้ไม่เกินข้างละ  ๑  ดวง 

ข้อ ๕ เม่ือใช้โคมไฟแสงพุ่งไกลพร้อมกันทุกดวง  ความเข้มส่องสว่างที่ออกจากโคมไฟทุกดวง

รวมกันตอ้งไม่เกิน  ๔๓๐,๐๐๐  แคนเดลา 

ข้อ ๖ หลอดไฟไส้ขดลวดที่ติดตั้งในโคมไฟแสงพุ่งไกลหรือโคมไฟแสงพุ่งต่ํา  ต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

  (ก) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมว่าด้วยหลอดไฟฟ้าชนิดไส้ขดลวดที่ ใช้ 

ในชุดโคมไฟยานยนต์และส่วนพ่วง  (มอก.  ๒๒๘๙ - ๒๕๔๙  ขึ้นไป) 

  (ข) มาตรฐานตามข้อกําหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจของยุโรปแห่งสหประชาชาติ  

ข้อกําหนดที่  ๓๗  ว่าด้วยหลอดไฟไส้ขดลวด  อนุกรมที่  ๐๐  (United  Nations  Economic  Commission  

for  Europe,  Regulation  No.  ๓๗ :  Filament  Light  Source;  Series  ๐๐)  ขึ้นไป 

ข้อ ๗ หลอดไฟปล่อยประจุในก๊าซที่ติดตั้ งในโคมไฟแสงพุ่งไกลหรือโคมไฟแสงพุ่งต่ํา   

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

  (ก) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าด้วยแหล่งกําเนิดแสงชนิดปล่อยประจุในก๊าซ 

ที่ใช้ในโคมไฟของยานยนต์  (มอก.  ๒๒๙๓ - ๒๕๔๙  ขึ้นไป) 
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  (ข) มาตรฐานตามข้อกําหนดของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจของยุโรปแห่งสหประชาชาติ  
ข้อกําหนดที่  ๙๙  ว่าด้วยหลอดไฟปล่อยประจุในก๊าซ  อนุกรมที่  ๐๐  (United  Nations  Economic  
Commission  for  Europe,  Regulation  No.  ๙๙ :  Gas  Discharge  Light  Source;  Series  ๐๐)  ขึ้นไป 

ข้อ ๘ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

อัฌษไธค์  รัตนดิลก  ณ ภูเก็ต 
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 



 
 

วิธกีารตรวจสอบแนวจาํกัดแสงของโคมไฟแสงพุ่งตํ่าโดยการส่องแสงสวา่งไปท่ีฉากรับแสง 
_________________ 

 
  ในกรณีท่ีไม่สามารถดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณลักษณะของโคมไฟแสงพุ่งต่ําโดยใช้
เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า (Headlight Tester) ให้ทําการตรวจสอบแนวจํากัดแสงของโคมไฟแสงพุ่งต่ําโดย                
การส่องแสงสว่างไปท่ีฉากรับแสง โดยมีรายละเอียดการดําเนินการดังน้ี 

๑. รถที่นํามาตรวจสอบควรมีสถานะรถเปล่าไม่มีการบรรทุกสิ่งของ 
๒. ให้นํารถท่ีจะดําเนนิการตรวจสอบจอดอยู่บนพ้ืนราบหา่งจากฉากไม่เกิน ๑๐ เมตร โดยจดัให้รถ

อยู่ในแนวตั้งฉากกบัฉาก ตามตัวอย่างรปูท่ี ๑ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี ๑ แสดงการจัดวางรถสําหรบัการตรวจสอบแนวจํากัดแสง 

 
โดยท่ี (๑) แกนอ้างอิงแนวด่ิง (V-V) คือ แกนแนวด่ิงท่ีลากผ่านจุดตัดของแนวแกนอ้างอิงของโคมไฟบน            

ฉากรับแสง 
 (๒) แกนอ้างอิงแนวราบ (H-H) คือ แกนแนวราบท่ีลากผ่านจุดตัดของแนวแกนอ้างอิงของโคมไฟ              

บนฉากรับแสง โดยจะมีความสงูจากพ้ืนราบเท่ากับตําแหน่งการติดตั้งหลอดไฟในโคมไฟแสงพุ่งตํ่า 
 (๓) จุด H-V คือ จุดตัดของแนวแกนอ้างอิงแนวดิ่ง (V-V) และแนวแกนอ้างอิงแนวราบ (H-H) ของ

โคมไฟบนฉากรับแสง  
  

 
 
 
 

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. ตรวจสอบแนวจํากัดแสงท่ีปรากฏบนฉากรับแสง โดยแสงท่ีส่องจากโคมไฟแสงพุ่งตํ่าจะต้องแสดง
แนวจํากัดแสง (Cut-off) หรือแนวท่ีแบ่งระหว่างส่วนท่ีได้รับแสงสว่างจากโคมไฟแสงพุ่งตํ่าและส่วนท่ีไม่ได้รับ              
แสงสว่างจากโคมไฟแสงพุ่งต่ํา ประกอบด้วยแนวจํากัดแสงแนวราบ (Horizontal Part) จุดหักของแนวจํากัดแสง 
(Elbow) และแนวจํากัดแสงส่วนท่ีเป็นแนวเฉียง (Shoulder) ซ่ึงจะต้องมีลักษณะ ดังน้ี 
 (๑) แนวจํากัดแสงแนวราบ (Horizontal part) ต้องอยู่ด้านขวาของแกนอ้างอิงแนวดิ่ง               
โดยต้องไม่สูงกว่าแนวแกนอ้างอิงแนวราบ และมีมุมกดระหว่างร้อยละ ๐.๕ – ๔.๐ (๐.๒๙ – ๒.๒๙ องศา) 
 (๒) จุดหักของแนวจํากัดแสง (Elbow) และแนวจํากัดแสงแนวเฉียง (Shoulder) ต้องอยู่บน
แนวแกนอ้างอิงแนวด่ิงหรือที่ด้านซ้ายของแกนอ้างอิงแนวด่ิง 
 ส่วนประกอบของแนวจํากัดแสงเป็นไปตามตัวอย่างตามรูปท่ี ๒ 
 
   

 
รูปที่ ๒ แสดงสว่นประกอบของแนวจํากัดแสง 

 
 ๔. แนวจาํกัดแสงสาํหรบัโคมไฟแสงพุ่งต่าํ จะต้องมีลกัษณะตามตวัอย่างรปูท่ี ๓ หรือรปูท่ี ๔ รปูแบบใด 
รูปแบบหนึ่งดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ีไม่ได้รับแสงสว่าง 

ส่วนที่ไดร้ับแสงสว่าง
จากโคมไฟแสงพุ่งต่ํา 

“แนวจํากัดแสงแนวราบ” 

“จุดหกัของแนวจํากัดแสง” 

แกนอ้างอิงแนวด่ิง (V-V)  

แกนอ้างอิงแนวราบ (H-H) 

“แนวจํากัดแสงแนวเฉียง” 

“แนวจํากัดแสง” 

“จุด H-V” 



๓ 
 
 

 
รูปท่ี ๓ (V – Cut) 

 

 

รูปท่ี ๔ (Z – Shape) 

หมายเหต:ุ  (๑) แสดงหน่วยการวัดระยะเปน็มิลลิเมตร และการวัดมุมเปน็องศา 
 (๒) การตรวจสอบโคมไฟแสงพุ่งตํ่าโดยใช้เครื่องทดสอบไฟหน้า (Headlight Tester) ส่วนประกอบของ
แนวจํากัดแสงและลักษณะของแนวจํากัดแสง จะแสดงผลเช่นเดียวกับการตรวจสอบโดยการส่องแสงสว่างจาก  
โคมไฟแสงพุ่งตํ่าไปที่ฉาก ตามรูปท่ี ๒ - ๔               

“จุดหกัของแนวจาํกัดแสง” “แนวจาํกัดแสงแนวเฉียง” 

100 

100 

“แนวจาํกัดแสงแนวราบ”

แกนอ้างอิงแนวด่ิง (V-V)  

แกนอ้างอิงแนวราบ (H-H) 

จุด H-V  

แกนอ้างอิงแนวดิ่ง (V-V)  

แกนอ้างอิงแนวราบ (H-H) 

จุด H-V  

“จุดหกัของแนวจาํกัดแสง” “แนวจาํกัดแสงแนวเฉียง” 

“แนวจาํกัดแสงแนวราบ” 


