
ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงและวธิีการวดัระดบัเสียงของรถจักรยานยนต์ 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศ  เรื่อง  ก าหนดระดับเสียงและวิธีการวัดระดับเสียง
ของรถจักรยานยนต์  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  ๒๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ไว้แล้ว  นั้น 

โดยที่ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกประกาศ  เรื่อง  ก าหนด
มาตรฐานระดับเสียงของรถจักรยานยนต์  ลงวันที่  22  ตุลาคม  2563  ปรับปรุงมาตรฐานระดับเสียง
ของรถจักรยานยนต์และปรับปรุงวิธีการตรวจวัดให้มีประสิทธิภาพ  เหมาะสม  สอดคล้องกับเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตามมาตรฐานสากล  ดังนั้น  เพ่ือให้การก าหนดระดับเสียงของรถจักรยานยนต์  
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว  อาศัยอ านาจตามความใน
ข้อ  ๓  ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๓๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และข้อ  ๑๓  ของกฎกระทรวงก าหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ส าหรับรถ   พ.ศ.  ๒๕๕๑   
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  จึงออกประกาศก าหนดมาตรฐานระดับเสียงและวิธีการวัดระดับเสียง 
ของรถจักรยานยนต์ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง  ก าหนดระดับเสียงและวิธีการวัดระดับเสียง
ของรถจักรยานยนต์  ลงวันที่  26  กันยายน  พ.ศ.  2548 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“รถจักรยานยนต์”  หมายความว่า  รถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่ขับเคลื่อน

โดยใช้แหล่งพลังงานจากเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน  รวมถึงรถจักรยานยนต์ไฮบริดที่ขับเคลื่อนโดยใช้
แหล่งพลังงานจากเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในและแหล่งพลังงานอื่น 

“การรับรองแบบ”  หมายความว่า  การรับรองแบบของเครื่องก าเนิดพลังงาน  ระบบส่งก าลัง  
และระบบไอเสียของรถจักรยานยนต์ว่ามีคุณลักษณะ  สมรรถนะ  และระบบการท างานร่วมกัน  เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด 

“ทาง”  หมายความว่า  ทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
ข้อ 3 มาตรฐานระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในทางขณะอยู่กับที่โดยไม่รวมเสียงแตร

สัญญาณ  ต้องมีค่าระดับเสียงเป็นไปตามที่ระบุไว้ในตาราง  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๕



 
ประเภทของรถจักรยานยนต์ 

ค่ามาตรฐานระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ 
ที่จดทะเบียน 

ก่อนวันที่ 
๑  ม.ค.  ๖๕ 

ที่จดทะเบียน 
ระหว่างวันที่ 

๑  ม.ค.  ๖๕ - ๓๑  ธ.ค.  ๖๖ 

ที่จดทะเบียน  
ต้ังแต่วันที ่  

๑  ม.ค.  ๖๗ 

๑.  รถจักรยานยนต์รุ่นที่มีความเร็วออกแบบ 
สูงสุดเกินกว่า  ๕๐  กิโลเมตรต่อชั่วโมง  หรือมี 
กระบอกสูบเกินกว่า  ๕๐  ลูกบาศก์เซนติเมตร 
และมี เครื่องหมายหรือแผ่นป้ายแสดงค่า    
ผลการทดสอบระดับเสียงขณะอยู่กับที่ที่ได้รับ  
การรับรองแบบ 

 
ไม่เกิน 

๙๕  เดซิเบลเอ 

 
ไม่เกิน  ๕  เดซิเบลเอ   

จากค่าผลการทดสอบระดับเสียง   
ขณะอยู่กับที่ที่ได้รับการรับรองแบบ 

๒.  รถจักรยานยนต์นอกเหนือจากที่ได้ก าหนด 
ไว้ตาม  ๑  ซึ่งไม่มีเครื่องหมายหรือแผ่นป้าย 
แสดงค่าผลการทดสอบระดับเสียงขณะอยู่กับที่  
ทีไ่ดร้ับการรับรองแบบ 

 
 

ไม่เกิน  ๙๕  เดซิเบลเอ 

 
ไม่เกิน 

๙๐  เดซิเบลเอ 

ข้อ ๔ วิธีตรวจวัดระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ให้เป็นไปตามภาคผนวกท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2565  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕64 
จิรุตม ์ วิศาลจติร 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๕



 
 

ภาคผนวก 
วิธีการตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์ตาม 

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงและวิธีการวัดระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ 
 

ข้อ 1 บทนิยาม 
“เคร่ืองยนต์เผาไหม้ภายใน” (Internal Combustion Engine) หมายความถึง เครื่องยนต์แบบ

จุดระเบิดด้วยการอัด (Compression Ignition Engine) หรือเคร่ืองยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ 
(Positive Ignition Engine) 

 “รถจักรยานยนต์ไฮบริด” (Hybrid Motorcycle) หมายความถึง รถจักรยานยนต์ที่มีตัวแปลงผัน
พลังงานที่แตกต่างกันอย่างน้อย ๒ ชนิด และมีระบบสะสมพลังงานที่แตกต่างกันอย่างน้อย ๒ ระบบ          
เพ่ือการขับเคลื่อน 

 “มาตรระดับเสียง” หมายความถึง เครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐานของคณะกรรมาธิการ
ระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า ซึ่งเรียกโดยย่อว่า "ไอ อี ซี" (International Electrotechnical Commission, 
IEC) หมายเลข IEC 60651 หรือ IEC 60804 หรือ IEC 61672-1 หรือเคร่ืองวัดระดับเสียงอ่ืนที่เทียบเท่า 

 “เครื่องกําเนิดเสียงมาตรฐาน” หมายความถึง เครื่องกําเนิดเสียงที่มีระดับเสียงและความถี่เสียง
ที่แน่นอน ได้แก่ พิสตันโฟน (Piston Phone) หรืออะคูสติกคาลิเบรเตอร์ (Acoustic Calibrator) ที่ได้มาตรฐาน
ตาม IEC 60942 หรือเคร่ืองกําเนิดเสียงชนิดอ่ืนที่เทยีบเท่า 

ข้อ 2 ก่อนทําการตรวจวัดระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ในแต่ละวันจะต้องปรับเทียบมาตรระดับ
เสียงด้วยเครื่องกําเนิดเสียงมาตรฐานอย่างน้อย ๑ ครั้ง และให้ปรับมาตรระดับเสียงไว้ที่วงจรถ่วงนํ้าหนัก “A” 
(Weighting Network “A”) และลักษณะความไวตอบรับเสียง “Fast” (Dynamic Characteristics “Fast”) 
 เครื่องวัดความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ที่นํามาใช้ร่วมในการตรวจวัดระดับเสียง ต้องมีความคลาดเคลื่อน
ไม่เกินร้อยละ ๓ 

ข้อ 3 การตรวจวัดระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ให้กระทําในสถานที่ซึ่งเป็นพ้ืนราบทําด้วย
คอนกรีตหรือแอสฟัลต์ หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสียงได้ดี เป็นที่โล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวางภายในระยะ    
๓ เมตร ห่างจากขอบนอกของรถจักรยานยนต์ (ไม่รวมคันบังคับ) 

ข้อ ๔ การตรวจวัดระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ให้กระทําตามวิธีการดังต่อไปน้ี 
(๑) ให้ทําการตรวจวัดระดับเสียงของสภาพแวดล้อมก่อนทําการตรวจวัดรถจักรยานยนต์ทุกคัน 

โดยระดับเสียงของสภาพแวดล้อมที่วัดได้ในสถานที่ตามข้อ ๓ ต้องมีค่าเป็นไปดังตารางต่อไปน้ี 
 

ค่ามาตรฐานระดับเสียงของ
รถจักรยานยนต์ที่จะทำการตรวจวัด 

ระดับเสียงของสภาพแวดล ้อม 

ไม่เกิน ๕ เดซิเบลเอ ไม่เกินค่าผลการทดสอบระดับเสียงขณะอยู่กับที่ ที่ได้รับการร ับรองแบบ 
จากค่าผลการทดสอบระดับเส ียง ลบด้วย ๕ เดซเิบลเอ 

ขณะอยู่ก ับที่ ที่ได้รับการรับรองแบบ (ตัวอย่าง : ค ่าผลการทดสอบระด ับเส ียงขณะอยู ่ก ับที่ ที่ได้รับการรับรอง 
แบบม ีค ่าเท ่าก ับ ๗๘ เดซ ิเบลเอ ค่าระดับเสียงของสภาพแวดล้อมต้องมี 
ค่าไม่เกิน ๗๓ เดซิเบลเอ) 

ไม่เกิน ๙๐ เดซิเบลเอ ไม่เกิน ๘๐ เดซิเบลเอ 

ไม่เกิน ๙๕ เดซิเบลเอ ไม่เกิน ๘๕ เดซิเบลเอ 

 
 



 
                                                           - ๒ - 
 

หากไม่เป็นไปตามค่าที่กําหนดไว้ในตาราง ให้เปลี่ยนสถานที่ตรวจวัดระดับเสียงของรถจักรยานยนต์
คันน้ัน 

(๒ )  ให้จอดรถจักรยานยนต์อยู่ กับที่และทําการเดินเครื่องยนต์ในตําแหน่งเ กียร์ ว่าง                
หากรถจักรยานยนต์ที่จะทําการตรวจวัดไม่มีเกียร์ว่างให้เดินเคร่ืองยนต์อยู่กับที่ด้วยความเร็วรอบเดินเบา ถ้ามี
ขอบทางเท้าจะต้องจอดรถจักรยานยนต์ห่างจากขอบทางเท้าอย่างน้อย ๑ เมตร ดังภาพที่ ๑ 
 

 
ภาพที่ ๑ 

แสดงระยะห่างของรถจักรยานยนต์ที่จะทําการตรวจวัดจากขอบทางเท้า (ถ้ามี) 
 

(๓) ให้แกนความไวสูงสุดของไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงขนานกับพ้ืนในระดับเดียวกันกับ
ปลายท่อไอเสีย แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๐.๒ เมตร จากพ้ืน ดังภาพที่ ๒ 

 

 
ภาพที่ ๒ 

แสดงความสูงของไมโครโฟน 
 

 (๔) ให้ไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงเป็นไปตามตําแหน่งและวิธีการดังน้ี 
(ก) ท่อไอเสียมที่อเดียว 

  ๑ )  ให้หันแกนความไวสูงสุดของไมโครโฟนเข้าหาปลายท่อไอเสียทํามุม ๔๕ องศา                
กับแนวปลายท่อไอเสีย และห่างจากปลายท่อไอเสียเป็นระยะ ๐.๕ เมตร โดยให้ตําแหน่งของไมโครโฟนอยู่
ด้านที่ให้ระยะห่างระหว่างไมโครโฟนและขอบนอกของตัวรถ (ไม่รวมคันบังคับ) มากที่สุด ดังภาพที่ ๓ และ
หากท่อไอเสียย่ืนไม่พ้นตัวรถให้หันไมโครโฟนทํามุม ๔๕ องศากับแนวแกนกลางของระบบไอเสีย และห่างจาก
ขอบนอกของตัวรถ (ไม่รวมคันบังคับ) เป็นระยะ ๐.๕ เมตร 
 
 



 
                                                           - ๓ - 
 
  ๒) ในกรณีที่ตําแหน่งของไมโครโฟนตาม ๑) มีมากกว่า ๑ ตําแหน่ง ให้พิจารณา
ตรวจวัดที่ตําแหน่งที่ไกลจากเครื่องยนต์มากที่สุด 
 
 

 
ภาพที่ ๓ 

แสดงตําแหน่งของไมโครโฟนในการตรวจวัดระดับเสียงกรณีรถจักรยานยนต์มีท่อไอเสียท่อเดียว 
 

(ข) ท่อไอเสียมี ๒ ท่อหรือมากกว่า ซึ่งต่อจากหม้อพักใบเดียวกันและมีระยะห่างระหว่าง
ปลายท่อไอเสียไม่เกิน ๐.๓ เมตร ให้ตรวจวัดตาม (ก) โดยตรวจวัดที่ปลายท่อไอเสียที่อยู่ห่างจากตัวรถ       
มากที่สุด และหากท่อไอเสียย่ืนไม่พ้นตัวรถให้ตรวจวัดที่ระดับปลายท่อไอเสียที่สูงกว่า 
 (ค) ท่อไอเสียมี ๒ ท่อหรือมากกว่า ซึ่งต่อจากหม้อพักใบเดียวกันโดยมีระยะห่างระหว่าง
ปลายท่อไอเสียเกินกว่า ๐.๓ เมตร หรือกรณีที่มีท่อไอเสียต่อจากหม้อพักคนละใบ ไม่ว่าจะมีระยะห่างระหว่าง
ปลายท่อไอเสียเท่าใด ให้ตรวจวัดตาม (ก) โดยตรวจวัดทุกปลายท่อไอเสีย และให้ใช้ค่าผลการตรวจวัดของ   
ท่อไอเสียที่มีค่าระดับเสียงสูงที่สุด ดังภาพที่ ๔ 

 

 
 

ภาพที่ ๔ 
แสดงตําแหน่งของไมโครโฟนในการตรวจวัดระดับเสียงกรณีรถจักรยานยนต์มีท่อไอเสีย ๒ ท่อหรือมากกว่า 

ซึ่งต่อจากหม้อพักใบเดียวกันโดยมีระยะห่างระหว่างปลายท่อไอเสียเกินกว่า ๐.๓ เมตร หรือกรณีทีม่ที่อไอเสีย
ต่อจากหม้อพักคนละใบ ไม่ว่าจะมีระยะห่างระหว่างปลายท่อไอเสียเท่าใดก็ตาม 

 
 

 



 
                                                           - ๔ - 
 

(๕) การเร่งเคร่ืองยนต์ 
 (ก) กําหนดความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ที่ใช้ในการตรวจวัดระดับเสียงดังตารางต่อไปนี้ 
 

 

เครื่องยนต์ ความเร็วรอบที่ใช้ในการตรวจวัด 
เครื่องยนต ์ที่มีความเร็วรอบท ี่ให้กำลังสูงสุด  

๓ ใน ๔ ของความเร็วรอบที่ให้กำลังสูงสุด -    ไม่เกิน ๕,๐๐๐ รอบต่อนาที 
-    เกินกว่า ๕,๐๐๐ รอบต่อนาที ๑ ใน ๒ ของความเร็วรอบที่ให้กำลังสูงสุด 

เครื่องยนต์ที่ไม่ทราบความเร็วรอบที่ให้กำลังสูงสุด  
๓,๗๕๐ รอบต่อนาที -   เครื่องยนต์ ๒ จังหวะ 

-    เครื่องยนต์ ๔ จังหวะ ๓,๐๐๐ รอบต่อนาที 
  (ข) ให้เร่งเครื่องยนต์จากความเร็วรอบเดินเบาอย่างช้าๆ ให้ได้ความเร็วรอบที่กําหนดโดยมี
ความคลาดเคลื่อนของความเร็วรอบได้ไม่เกินร้อยละ ๕ และคงไว้อย่างน้อย ๑ วินาที จากน้ันให้ทําการปล่อย
คันเร่งอย่างทันทีทันใดให้เครื่องยนต์กลับคืนสู่ความเร็วรอบเดินเบา 
  (ค) หากไม่สามารถทําการเร่งเคร่ืองยนต์ให้ถึงความเร็วรอบที่ใช้ในการตรวจวัดได้ ให้ทําการ
ตรวจวัดโดยใช้ความเร็วรอบที่ร้อยละ ๙๕ ของความเร็วรอบที่สามารถเร่งเคร่ืองยนต์ได้สูงสุด 
  (ง) สําหรับรถจักรยานยนต์ไฮบริดที่ขับเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์เผาไหม้ภายในและ           
แหล่งพลังงานอ่ืน ที่ไม่สามารถบังคับให้เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในทํางานขณะเดินเคร่ืองอยู่กับที่ ณ เวลา        
ที่ทําการตรวจวัดได้ ไม่ต้องทําการเร่งเคร่ืองยนต์ขณะตรวจวัด 

(๖) การอ่านค่าระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ที่ทําการตรวจวัดจะต้องไม่มีบุคคลหรือสิ่งกีดขวาง
อยู่ระหว่างไมโครโฟนของมาตรระดับเสียงกับปลายท่อไอเสีย โดยให้อ่านค่าระดับเสียงสูงสุดในช่วงเวลาต้ังแต่
เครื่องยนต์รักษาความเร็วรอบของการตรวจวัดไว้อย่างน้อย ๑ วินาทีครอบคลุมไปถึงช่วงระยะเวลาที่ปล่อย
คันเร่งอย่างทันทีทันใดไปจนเคร่ืองยนต์กลับคืนสู่ความเร็วรอบเดินเบาโดยทําการอ่านค่าระดับเสียงจนถึงทศนิยม
ตําแหน่งที่ ๑ ในหน่วยของเดซิเบลเอ 

(๗) ให้ตรวจวัดระดับเสียง ๒ ครั้ง ถ้าค่าระดับเสียงที่ตรวจวัดทั้ง ๒ ครั้งแตกต่างกันเกินกว่า        
๒ เดซิเบลเอ ให้ตรวจวัดระดับเสียงโดยเร่ิมต้นใหม่ 

ข้อ ๕ ให้นําค่าผลการตรวจวัดระดับเสียงในครั้งที่มีค่าสูงสุดมาปัดเป็นเลขจํานวนเต็ม            
ตามหลักคณิตศาสตร์ สําหรับนําไปใช้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ตามประกาศ
ฉบับน้ี 


