
 
พระราชกฤษฎีกา 

ก าหนดให้ผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ยางล้อสูบลม : ข้อก าหนดดา้นเสียงจากยางล้อทีส่ัมผัสผวิถนน 
การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก  และความต้านทานการหมุน 

ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปทีี่  ๓  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อสูบลม : ข้อก าหนดด้านเสียง  
จากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน  การยึดเกาะถนนบนพ้ืนเปียก  และความต้านทานการหมุน  ต้องเป็นไป  
ตามมาตรฐาน  และได้มีการด าเนินการตามความในมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  แล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๑๗  
แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตรา
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ยางล้อสูบลม : ข้อก าหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน  การยึดเกาะถนนบนพ้ืนเปียก  และ 
ความต้านทานการหมุน  ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

้หนา   ๑๔๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑



มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“ระดับที่หนึ่ง”  หมายความว่า  ข้อก าหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนนที่แสดงคา่มลพษิ

ทางเสียงและความต้านทานการหมุนที่แสดงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานในระดับที่หนึ่ง  (stage  1)  
ตามข้อก าหนดทางเทคนิคยานยนต์ของสหประชาชาติ  (UN  Regulation  No. 117,  02  series  of  
amendments)  และน ามาก าหนดไวใ้นคุณลักษณะที่ต้องการในมาตรฐานเลขที่  มอก.  ๒๗๒๑  -  ๒๕๖๐ 

“ระดับที่สอง”  หมายความว่า  ข้อก าหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนนที่แสดงค่ามลพิษ
ทางเสียงและความต้านทานการหมุนที่แสดงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานในระดับที่สอง  (stage  2)  
ซึ่งมีเกณฑ์ก าหนดที่เข้มงวดกว่าที่ก าหนดไว้ในระดับที่หนึ่ง  (stage 1)  ตามข้อก าหนดทางเทคนิคยานยนต์
ของสหประชาชาติ  (UN  Regulation  No. 117,  02  series  of  amendments)  และน ามาก าหนดไว้ 
ในคุณลักษณะที่ต้องการในมาตรฐานเลขที่  มอก.  ๒๗๒๑ - ๒๕๖๐ 

มาตรา ๔ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อสูบลม : ข้อก าหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัส
ผิวถนน  การยึดเกาะถนนบนพ้ืนเปียก  และความต้านทานการหมุน  ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่  
มอก.  ๒๗๒๑ - ๒๕๖๐  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  ๔๘๕๖  (พ.ศ.  ๒๕๕๙)  ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน  การยึดเกาะถนนบนพ้ืนเปียก  และความต้านทานการหมุน  
ลงวันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  ๕๐๓๖  
(พ.ศ.  ๒๕๖๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑   
เรื่อง  แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน  การยึดเกาะถนนบนพ้ืนเปียก  
และความต้านทานการหมุน  (แก้ไขครั้งที่  ๑)  ลงวันที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

มาตรา ๕ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อสูบลมตามมาตรา  ๔  เฉพาะข้อก าหนดด้านเสียง
จากยางล้อที่สัมผัสผิวถนนและความต้านทานการหมุน  ตามมาตรฐานเลขที่  มอก.  ๒๗๒๑ - ๒๕๖๐   
ให้มีผลใช้บังคับตามระยะเวลาที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมส าหรับรถยนต์และส่วนพ่วง  กลุ่ม  C1   
แบบเรเดียล  (radial)  ตามมาตรฐานเลขที่  มอก.  ๒๗๑๘ - ๒๕๖๐  ต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนดด้านเสยีง
จากยางล้อที่สัมผัสผิวถนนและความต้านทานการหมุนที่ก าหนดไว้ในระดับที่หนึ่งเมื่อพระราชกฤษฎีกานี้ 
มีผลใช้บังคับ  และเมื่อพ้นก าหนดสองปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ  ให้ผลิตภัณฑ์  

้หนา   ๑๔๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑



อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมดังกล่าวตอ้งเป็นไปตามข้อก าหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนนและ
ความต้านทานการหมุนที่ก าหนดไว้ในระดับที่สอง 

(๒) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมส าหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง  กลุ่ม  C2  
และ  C3  แบบเรเดียล  ( radial)  ตามมาตรฐานเลขที่   มอก.  ๒๗๑๙ - ๒๕๖๐  ต้องเป็นไป 
ตามข้อก าหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนนและความต้านทานการหมุนที่ก าหนดไว้ในระดับที่หนึ่ง 
เมื่อพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ  และเมื่อพ้นก าหนดสองปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ  
ให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อก าหนดด้านเสียงจากยางล้อ 
ที่สัมผัสผิวถนนและความต้านทานการหมุนที่ก าหนดไว้ในระดับที่สอง 

(๓) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมส าหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง  กลุ่ม  C3  
แบบผ้าใบเฉียง  (bias)  ตามมาตรฐานเลขที่  มอก.  ๒๗๑๙ - ๒๕๖๐ ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดา้นเสยีง
จากยางล้อที่สัมผัสผิวถนนและความต้านทานการหมุนที่ก าหนดไว้ในระดับที่หนึ่งเมื่อพ้นก าหนดสี่ปีนบัแต่
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ  และเมื่อพ้นก าหนดสองปีนับแต่วันที่ข้อก าหนดด้านเสียงจากยางล้อ 
ที่สัมผัสผิวถนนและความตา้นทานการหมุนที่ก าหนดไวใ้นระดบัที่หนึ่งมีผลใช้บังคับ  ให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ยางล้อแบบสูบลมดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อก าหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนนและความต้านทาน 
การหมุนที่ก าหนดไว้ในระดับที่สอง 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๑๔๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่มีความจ าเป็นต้องควบคุม
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อสูบลม : ข้อก าหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน  การยึดเกาะถนนบนพ้ืนเปียก  
และความต้านทานการหมุน  เพื่อให้ยางล้อแบบสูบลมส าหรับรถยนต์และส่วนพ่วง  และรถยนต์เชิงพาณิชย์และ
ส่วนพ่วงมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพ่ือป้องกันความเสียหายอันอาจ  
จะเกิดแก่ประชาชน  กิจการอุตสาหกรรม  และเศรษฐกิจของประเทศ  ในการนี้  ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
ฉบับที่  ๔๘๕๖  (พ.ศ.  ๒๕๕๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
พ.ศ.  ๒๕๑๑  เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน  การยึดเกาะถนน
บนพ้ืนเปียก  และความต้านทานการหมุน  ลงวันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  ๕๐๓๖  (พ.ศ.  ๒๕๖๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  เรื่อง  แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน  
การยึดเกาะถนนบนพ้ืนเปียก  และความต้านทานการหมุน  (แก้ไขครั้งที่  ๑)  ลงวันที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
และได้มีการด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์
เกี่ยวข้องครบถ้วนตามความในมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๑๑  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  แล้ว  สมควร
ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อสูบลม : ข้อก าหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน  การยึดเกาะ
ถนนบนพ้ืนเปียก  และความต้านทานการหมุน  ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

้หนา   ๑๔๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธันวาคม   ๒๕๖๑


