สรุปรายละเอียดขนาดสัดส่วน
ของรถโดยสารและรถบรรทุกตาม
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

จัดทําโดย
สํานักวิศวกรรมยานยนต์

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับขนาดสัดส่วนของรถ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) – การแบ่งลักษณะของรถบรรทุกและการแบ่งมาตรฐาน
ของรถโดยสาร
| กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) – กําหนดขนาดสัดส่วนและเครือ
่ งอุปกรณ์สว่ นควบหลัก
ของรถบรรทุกและรถโดยสาร
| กฎกระทรวงฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2549) แก้ไขเพิม
่ เติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) กําหนดให้รถทีน่ ําไปใช้สาํ หรับการขนส่งระหว่างประเทศให้มขี นาดสัดส่วนหรือเครือ่ งอุปกรณ์
และส่วนควบเป็ นไปตามอนุ สญ
ั ญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศได้
| กฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2552) แก้ไขเพิม
่ เติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) –
ขยายขนาดสัดส่วนของรถบรรทุกและรถโดยสารให้มขี นาดสัดส่วนสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
| ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรือ
่ ง กําหนดรัศมีวงเลีย้ วและระยะท้ายปดั ของรถ พ.ศ. 2552
|

ประเภทรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก : รถบรรทุก
รถบรรทุก คือ “รถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของ” ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
| กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ได้แบ่งประเภทรถทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิง่ ของตาม
ลักษณะการใช้งานออกเป็ น 9 ลักษณะ ได้แก่
|
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ลักษณะ 1 รถกระบะบรรทุก
ลักษณะ 2 รถตูบ้ รรทุก
ลักษณะ 3 รถบรรทุกของหลว
ลักษณะ 4 รถบรรทุกวัตถุอนั ตราย
ลักษณะ 5 รถเฉพาะกิจ
ลักษณะ 6 รถพ่วง
ลักษณะ 7 รถกึง่ พ่วง
ลักษณะ 8 รถกึง่ พ่วงบรรทุกวัสดุยาว
ลักษณะ 9 รถลากจูง

ความสูง < 4.00 เมตร

ขนาดสัดส่วนของรถบรรทุก ลักษณะ 1, 2, 3, 4, 5 และ 9

ความกว้าง
< 2.55 เมตร

ความยาวสุด < 12.00 เมตร
ขนาดสัดส่วน

กฎกระทรวง ฉบับที่ 60

กว้าง (เมตร)

ไม่เกิน 2.55 เมตร1 และ
ตัวถังยืน่ เกินขอบยางด้านนอกของกลุม่ เพลาท้ายได้ไม่มากกว่าด้านละ 15 เซนติเมตร

ยาว (เมตร)

ไม่เกิน 12.00 เมตร2,3

สูง (เมตร)

ไม่เกิน 4.00 เมตร4

หมายเหตุ: 1 สําหรับรถลักษณะ 2 ทีต่ ดิ ตัง้ ระบบทําความเย็นเพือ่ ควบคุมอุณหภูมใิ ห้กว้างได้ไม่เกิน 2.60 เมตร
2 รถต้องมีรศ
ั มีวงเลีย้ วไม่เกิน 12.50 เมตร และเมือ่ เคลือ่ นทีโ่ ดยมีรศั มีวงเลีย้ วด้านนอกเท่ากับ 12.50 เมตร
จะต้องมีรศั มีวงเลีย้ วด้านในไม่น้อยกว่า 5.30 เมตร
3 สําหรับรถทีม
่ คี วามยาวเกิน 10 เมตร จะต้องมีระยะท้ายปดั ไม่เกิน 0.80 เมตร
4 สําหรับรถทีม
่ คี วามกว้างไม่เกิน 2.30 เมตรให้สงู ได้ไม่เกิน 3.00 เมตร

ความสูง < 4.00 เมตร

ขนาดสัดส่วนของรถบรรทุก ลักษณะ 7 (รถกึ่งพ่วง)
และ 8 (รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว)

ความกว้าง
< 2.55 เมตร

ระยะจากสลักพ่วงถึงส่วนท้ายสุด < 12.00 เมตร
ความยาวสุด < 13.60 เมตร

ขนาดสัดส่วน

กฎกระทรวง ฉบับที่ 60

กว้าง (เมตร)

ไม่เกิน 2.55 เมตร

ยาว (เมตร)

ไม่เกิน 13.60 เมตร

สูง (เมตร)

ไม่เกิน 4.00 เมตร1

ระยะจากสลักพ่วงถึงส่วนท้ายสุด

ไม่เกิน 12.00 เมตร

หมายเหตุ: 1 สําหรับรถทีม่ คี วามกว้างไม่เกิน 2.30 เมตรให้สงู ได้ไม่เกิน 3.00 เมตร

ความสูง
< 4.00 เมตร

ขนาดสัดส่วนของรถบรรทุก ลักษณะ 6 (รถพ่วง)

ความกว้าง
< 2.55 เมตร

ความยาวสุด < 8.00 เมตร

ขนาดสัดส่วน

กฎกระทรวง ฉบับที่ 60

กว้าง (เมตร)

ไม่เกิน 2.55 เมตร

ยาว (เมตร)

ไม่เกิน 8.00 เมตร

สูง (เมตร)

ไม่เกิน 4.00 เมตร1

หมายเหตุ: 1 สําหรับรถทีม่ คี วามกว้างไม่เกิน 2.30 เมตรให้สงู ได้ไม่เกิน 3.00 เมตร

ขนาดสัดส่วนของรถบรรทุก
ขนาดสัดส่วน

ลักษณะ 1, 2, 3, 4, 5 และ 9

ลักษณะ 6

ลักษณะ 7 และ 8

ส่วนยืน่ หน้า

ไม่เกินกึง่ หนึ่ง (50%) ของช่วงล้อ

ไม่เกินกึง่ หนึ่ง (50%) ของช่วงล้อ

ไม่เกินกึง่ หนึ่ง (50%) ของช่วงล้อ

ส่วนยืน่ ท้าย

ให้มสี ว่ นยืน่ ท้ายได้ไม่เกินสองใน
สาม (66%) ของช่วงล้อ

1. ไม่เกินกึง่ หนึ่ง (50%) ของ
ช่วงล้อ
2. รถทีม่ สี ว่ นบรรทุกเป็ นตูท้ บึ
หรือรถทีม่ ที างชึน้ ลง
ด้านท้าย ให้มสี ว่ นยืน่ ท้าย
ได้ไม่เกินสองในสาม (66%)
ของช่วงล้อ

ไม่เกินสองในห้า (40%) ของช่วงล้อ

ระยะช่วงล้อ

ไม่กาํ หนด

1. 4.30 เมตรสําหรับรถพ่วง
ทีม่ สี องเพลาล้อ1
2. 3.70 เมตรสําหรับรถพ่วง
ทีม่ สี ามเพลาล้อ2

ไม่กาํ หนด

อื่น ๆ

ไม่กาํ หนด

ไม่กาํ หนด

ระยะระหว่างศูนย์กลางสลักพ่วงถึง
ส่วนท้ายสุดของรถต้องไม่เกิน 12.00
เมตร

หมายเหตุ:
1 ตามประกาศผูอ
้ าํ นวยการทางหลวงพิเศษ ผูอ้ าํ นวยการทางหลวงแผ่นดิน และผูอ้ าํ นวยการทางหลวงสัมปทาน เรือ่ ง ห้ามใช้ยานพาหนะ
ทีม่ นี ้ําหนัก นํ้าหนักบรรทุกหรือนํ้าหนักลงเพลาเกินกว่าทีไ่ ด้กําหนดหรือโดยทีย่ านพาหนะนัน้ อาจทําให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวง
พิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2552
2 ตามหนังสือกรมทางหลวง ที่ คค 0634/2582 ลงวันที่ 3 มี.ค. 47 เรือ
่ ง ขอหารือเกีย่ วกับพิกดั นํ้าหนักของรถพ่วงชนิดสามเพลา

ประเภทรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก : รถโดยสาร
รถโดยสาร คือ “รถทีใ่ ช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสาร” ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
| กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ได้แบ่ง ประเภทรถโดยสารตามลักษณะการใช้งาน
ออกเป็ น 7 มาตรฐาน ได้แก่
|

y
y
y
y
y
y
y
|

มาตรฐาน 1 รถปรับอากาศพิเศษ
มาตรฐาน 2 รถปรับอากาศ
มาตรฐาน 3 รถไม่ปรับอากาศ
มาตรฐาน 4 รถโดยสารสองชัน้
มาตรฐาน 5 รถพ่วง
มาตรฐาน 6 รถกึง่ พ่วง
มาตรฐาน 7 รถเฉพาะกิจ

ในแต่ละมาตรฐานยังแบ่งย่อยลงไปอีก
(ตัง้ แต่ ก – ฉ แล้วแต่มาตรฐานใด) ซึง่ ก็จะเป็ นการระบุ
จํานวนทีน่ งั ่ ผูโ้ ดยสารยืน เครือ่ งอํานวยความสะดวก
เครือ่ งขยายเสียง ฯลฯ

ความสูง < 4.00 เมตร

ขนาดสัดส่วนของรถสําหรับขนส่งผูโ้ ดยสาร มาตรฐาน 1 , 2 (ก) และ (ข),
3 (ก) และ (ข) และ 7

ความยาวสุด < 15.00 เมตร

ขนาดสัดส่วน

กฎกระทรวง ฉบับที่ 60

กว้าง (เมตร)

ไม่เกิน 2.55 เมตร

ยาว (เมตร)

ไม่เกิน 15.00 เมตร 1,2,3

สูง (เมตร)

ไม่เกิน 4.00 เมตร 4

ความกว้าง
< 2.55 เมตร

หมายเหตุ: 1กรณีรถทีม่ คี วามยาวมากกว่า 12 เมตร ต้องมีเพลาล้อไม่น้อยกว่า 3 เพลาล้อ และต้องมี
ระบบบังคับเลีย้ วทีเ่ พลาท้ายด้วย
2 รถต้องมีรศ
ั มีวงเลีย้ วไม่มากกว่า 12.50 เมตร และเมือ่ เคลือ่ นทีโ่ ดยมีรศั มีวงเลีย้ วด้านนอก
เท่ากับ 12.50 เมตร จะต้องมีรศั มีวงเลีย้ วด้านในไม่น้อยกว่า 5.30 เมตร
3 สําหรับรถทีม
่ คี วามยาวมากกว่า 10 เมตร จะต้องมีระยะท้ายปดั ไม่มากกว่า 0.60 เมตร
4 ความสูงของรถต้องไม่ทาํ ให้การทรงตัวของรถตํ่ากว่าเกณฑ์ทอ
่ี ธิบดีประกาศกําหนด

ความสูง < 4.30 เมตร

ขนาดสัดส่วนของรถที่ใช้ในการขนส่งผูโ้ ดยสาร มาตรฐาน 4
(รถโดยสารสองชัน้ )

ความยาวสุด < 12.00 เมตร

ความกว้าง
< 2.55 เมตร

ขนาดสัดส่วน

กฎกระทรวง ฉบับที่ 60

กว้าง (เมตร)

ไม่เกิน 2.55 เมตร

ยาว (เมตร)

ไม่เกิน 12.00 เมตร1

สูง (เมตร)

ไม่เกิน 4.30 เมตร2

หมายเหตุ: 1 รถต้องมีรศั มีวงเลีย้ วไม่มากกว่า 12.50 เมตร และเมือ่ เคลือ่ นทีโ่ ดยมีรศั มีวงเลีย้ วด้านนอก
เท่ากับ 12.50 เมตร จะต้องมีรศั มีวงเลีย้ วด้านในไม่น้อยกว่า 5.30 เมตร
2 ความสูงของรถต้องไม่ทาํ ให้การทรงตัวของรถตํ่ากว่าเกณฑ์ทอ
่ี ธิบดีประกาศกําหนด

ความสูง < 3.20 เมตร

ขนาดสัดส่วนของรถสําหรับขนส่งผูโ้ ดยสาร มาตรฐาน 2 (ค) (ง) และ (จ),
3 (ค) (ง) (จ) และ (ฉ), 5 และรถขนาดเล็ก

ความกว้าง
< 2.55 เมตร

ความยาวสุด < 10.00 เมตร

ขนาดสัดส่วน

กฎกระทรวง ฉบับที่ 60

กว้าง (เมตร)

ไม่เกิน 2.55 เมตร

ยาว (เมตร)

ไม่เกิน 10.00 เมตร1

สูง (เมตร)

ไม่เกิน 3.20 เมตร2

หมายเหตุ: 1 รถต้องมีรศั มีวงเลีย้ วไม่มากกว่า 12.50 เมตร และเมือ่ เคลือ่ นทีโ่ ดยมีรศั มีวงเลีย้ วด้านนอก
เท่ากับ 12.50 เมตร จะต้องมีรศั มีวงเลีย้ วด้านในไม่น้อยกว่า 5.30 เมตร
2 ความสูงของรถต้องไม่ทาํ ให้การทรงตัวของรถตํ่ากว่าเกณฑ์ทอ
่ี ธิบดีประกาศกําหนด

ขนาดสัดส่วนของรถโดยสาร
ขนาดสัดส่วน

มาตรฐาน 1 , 2 (ก) และ (ข),
3 (ก) และ (ข) และ 7

มาตรฐาน 4
(รถโดยสารสองชัน้ )

มาตรฐาน 2 (ค) (ง) และ (จ),
3 (ค) (ง) (จ) และ (ฉ), 5 และรถ
ขนาดเล็ก

ส่วนยืน่ หน้า

ไม่เกินกึง่ หนึ่ง (50%) ของช่วงล้อ

ไม่เกินกึง่ หนึ่ง (50%) ของช่วงล้อ

ไม่เกินกึง่ หนึ่ง (50%) ของช่วงล้อ

ส่วนยืน่ ท้าย

ไม่เกินสองในสาม (66%) ของ
ช่วงล้อ

ไม่เกินสองในสาม (66%) ของ
ช่วงล้อ

ไม่เกินสองในสาม (66%) ของ
ช่วงล้อ

ระยะช่วงล้อ

ไม่กาํ หนด

ไม่กาํ หนด

ไม่กาํ หนด

ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรือ่ ง กําหนดรัศมีวงเลี้ยวและระยะท้ายปัดของรถ พ.ศ. 2552

รัศมีวงเลี้ยว
และระยะท้ายปัด

รถหรือคัสซีรถโดยสาร

รถหรือคัสซีรถบรรทุก

รัศมีวงเลีย้ วด้านนอก (R)

วัดทีต่ วั ถังด้านนอกวงเลีย้ ว ต้องไม่มากกว่า 12.50 เมตร

รัศมีวงเลีย้ วด้านใน (r)

วัดทีต่ วั ถังด้านในวงเลีย้ ว ต้องไม่น้อยกว่า 5.30 เมตร

ระยะท้ายปดั (U)

สําหรับรถหรือคัสซีรถโดยสาร
ทีม่ คี วามยาวมากกว่า 12 เมตร
จะมีระยะท้ายปดั ได้ไม่เกิน 0.60 เมตร

สําหรับรถหรือคัสซีรถบรรทุก
ทีม่ คี วามยาวมากกว่า 10 เมตร
จะมีระยะท้ายปดั ได้ไม่เกิน 0.80 เมตร

ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรือ่ ง กําหนดเกณฑ์การทรงตัวของรถโดยสาร พ.ศ. 2555

ใช้บงั คับกับรถโดยสารทีม่ คี วามสูงมากกว่า 3.60 เมตร ตามเงือ่ นไขเวลาดังนี้
1. รถทีจ่ ดทะเบียนใหม่ และรถทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้แล้วแต่เลิกใช้ตามมาตรา 79 แล้วนํามาจดทะเบียนใหม่
เฉพาะทีม่ กี ารเปลีย่ นตัวถัง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556
2. รถทีจ่ ดทะเบียนไว้แล้วก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 ให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561
3. รถทีจ่ ดทะเบียนไว้แล้วก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 แต่ได้มกี ารเปลีย่ นตัวถังตัง้ แต่ 1 มกราคม 2556
เป็ นต้นไป ให้มผี ลบังคับใช้ตาม 1.

