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ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
เร่ือง  กําหนดคุณสมบัติ  คุณลักษณะ  และการติดตั้งแตรสัญญาณ  และกําหนดหลักเกณฑ์   

วิธีการ  และเง่ือนไขการรับรองแบบแตรสัญญาณและแบบการติดตั้งแตรสัญญาณ 
สําหรับรถยนต์  และรถจักรยานยนต์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

เพื่อให้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒  แห่งกฎกระทรวง
กําหนดส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์สําหรับรถ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศ
กําหนดให้แตรสัญญาณเป็นส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์ที่ต้องผ่านการรับรองแบบ  และกําหนดคุณสมบัติ  
คุณลักษณะ  และการติดตั้งแตรสัญญาณสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์  และกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไข  การรับรองแบบแตรสัญญาณและแบบการติดตั้งแตรสัญญาณสําหรับรถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รถยนต์นั่ง  (M๑)  และรถยนต์บรรทุก  (N๑)  ที่ผลิต  ประกอบ  หรือนําเข้าเพื่อจําหน่าย 
(๒) รถยนต์นั่ง  (M๑)  และรถยนต์บรรทุก  (N๑)  ที่ผลิต  ประกอบ  หรือนําเข้ามาเพื่อใช้เอง 

ที่มีจํานวนเกินกว่า  ๓  คันต่อแบบต่อปี 
(๓) รถจักรยานยนต์  (L๓)  ที่ผลิต  ประกอบ  หรือนําเข้าเพื่อจําหน่าย   
(๔) รถจักรยานยนต์  (L๓)  ที่ผลิต  ประกอบ  หรือนําเข้ามาเพื่อใช้เองที่มีจํานวนเกินกว่า  ๕  คัน  

ต่อแบบต่อปี 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
(๑) รถยนต์นั่ง  (M๑)  หมายความว่า  รถยนต์สี่ล้อขึ้นไปที่ผู้ผลิตออกแบบให้เป็นรถสําหรับ  

นั่งโดยสารซึ่งมีจาํนวนที่นั่งคนโดยสารรวมคนขับไม่เกิน  ๙  ที่นั่ง 
(๒) รถยนต์บรรทุก  (N๑)  หมายความว่า  รถยนต์สี่ล้อขึ้นไปที่ผู้ผลิตออกแบบให้เป็นรถ

สําหรับบรรทุกมีน้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  ๓,๕๐๐  กิโลกรัม  และให้หมายความรวมถึงรถยนต์
ที่ผู้ผลิตออกแบบให้มีพื้นที่โดยสารและพื้นที่บรรทุกอยู่ในส่วนเดียวกัน  และเป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้
ในภาคผนวก  ๑ 

(๓) รถจักรยานยนต์  (L๓)  หมายความว่า  รถสองล้อที่มีขนาดเคร่ืองยนต์เกิน  ๕๐  ลูกบาศก์เซนติเมตร  
(กรณีใช้เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน)  หรือมีความเร็วสูงสุดที่ออกแบบเกิน  ๕๐  กิโลเมตร/ชั่วโมง 
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(๔) แตรสัญญาณ  หมายความว่า  อุปกรณ์สัญญาณเสียงเตือน  (Audible  Warning  Device : AWD)  
หรือระบบอุปกรณ์สัญญาณเสียงเตือนซึ่งประกอบจากอุปกรณ์สัญญาณเสียงเตือนที่ควบคุมจากแหล่งเดียวกัน
และปล่อยเสียงพร้อมกัน  โดยทํางานด้วยพลังงานจากไฟฟ้ากระแสตรงหรือไฟฟ้ากระแสสลับ  ซึ่งแบ่งเป็น  
๒  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ประเภทท่ี  ๑  (Class  I)  เป็นแตรสัญญาณที่ออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนรถจักรยานยนต์
ที่มีกําลังไฟฟ้าไม่เกิน  ๗  กิโลวัตต์   

 (ข) ประเภทท่ี  ๒  (Class  II)  เป็นแตรสัญญาณที่ออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนรถยนต์นั่ง  (M๑)  
รถยนต์บรรทุก  (N๑)  และรถจักรยานยนต์  (L๓)  ที่มีกําลังไฟฟ้าเกินกว่า  ๗  กิโลวัตต์   

(๕) สัญญาณเสียงของรถ  (Audible  Signal)  หมายถึง  แตรสัญญาณที่ให้สัญญาณเสียงเดียว
และทํางานพร้อมกันด้วยอุปกรณ์ควบคุมเดียว 

(๖) ระดับเสียง  หมายความว่า  ระดับแรงดันเสียง  (Sound  Pressure  level)  ซึ่งผ่าน 
การถ่วงน้ําหนักแบบ  A  (A - Weighting)  มีหน่วยเป็น  เดซิเบลเอ   

(๗) แบบ  หมายความว่า  สิ่งที่กําหนดความเหมือนกันของสาระสําคัญเก่ียวกับคุณสมบัติ  
คุณลักษณะ  สมรรถนะ  ระบบการทํางาน  ประสิทธิภาพการทํางาน  การติดตั้ง  ประเภท  ขนาด   
หรือจํานวนของส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์   

(๘) ผู้ผลิต  หมายความว่า   
 (ก) ผู้ผลิตส่วนควบและเคร่ืองอุปกรณ์  ซึ่งได้แก่  ผู้ที่ทําการผลิต  ประกอบ  หรือนําเข้า  

แตรสัญญาณของรถ 
 (ข) ผู้ผลิตรถ  ซึ่งได้แก่  ผู้ที่ทําการผลิต  ประกอบ  หรือนําเข้ารถยนต์  หรือรถจักรยานยนต์  

ที่ติดตั้งแตรสัญญาณ 
(๙) หน่วยงานทดสอบ  หมายความว่า  กรมการขนส่งทางบกหรือหน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบก

ยินยอมให้ทําหน้าที่ทดสอบแตรสัญญาณ  หรือทดสอบการติดตั้งแตรสัญญาณของรถ 
(๑๐) หน่วยงานตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ  (Conformity  of  Production : COP)  

หมายความว่า  กรมการขนส่งทางบกหรือหน่วยงานท่ีกรมการขนส่งทางบกยินยอมให้ทําหน้าที่ 
ตรวจประเมินระบบคุณภาพการผลิตและสุ่มตรวจแตรสัญญาณ  หรือรถที่ติดตั้งแตรสัญญาณให้เป็นไป 
ตามต้นแบบที่ได้รับการรับรอง 

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติและคุณลักษณะ 

 
 

ข้อ ๓ แตรสัญญาณของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องมีคุณสมบัติ  คุณลักษณะ   
และเกณฑ์การทดสอบ  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) แตรสัญญาณต้องปล่อยเสียงอย่างต่อเนื่องและเป็นเสียงเดียว  โดยแถบคลื่นเสียงจะต้อง  
ไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างการทํางาน  โดยแตรสัญญาณที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับให้บังคับเฉพาะในขณะที่เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า
ที่จ่ายไฟฟ้าให้กับแตรสัญญาณมีความเร็วคงที่ในช่วง  ร้อยละ  ๕๐  ร้อยละ  ๗๕  และร้อยละ  ๑๐๐   
ของความเร็วรอบสูงสุดที่ผู้ผลิตเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ากําหนด  สําหรับการทํางานต่อเนื่องเท่านั้น 

(๒) แตรสัญญาณต้องมีคุณสมบัติทางเสียง  (แถบการกระจายของพลังงานคล่ืนเสียง   
ระดับความดันคลื่นเสียง)  และคุณสมบัติทางกลที่ผ่านการทดสอบตามที่กําหนดในข้อ  ๔ 

ข้อ ๔ แตรสัญญาณต้องทําการทดสอบโดยการวัดระดับเสียง  (Measurement  of  Sound  Level)  
และทดสอบความทนทาน  (Endurance  Test)  ตามวิธีการทดสอบที่กําหนดในภาคผนวก  ๒  และมีหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทดสอบโดยการวัดระดับเสียง 
 (ก) ระดับเสียง  ต้องไม่เกิน 
  ๑) ๙๕ - ๑๑๕  เดซิเบลเอ  สําหรับแตรสัญญาณประเภทที่  ๑ 
  ๒) ๑๐๕ - ๑๑๘  เดซิเบลเอ  สําหรับแตรสัญญาณประเภทที่  ๒ 
 (ข) ระดับเสียงที่ช่วงความถี่  ๑,๘๐๐ - ๓,๕๕๐  เฮิรตซ์  ไม่เกินเกณฑ์ตาม  (ก) 
 (ค) แตรสัญญาณประเภทท่ี  ๑  และประเภทที่  ๒  ต้องมีระดับเสียงในช่วงความถี่  

๑,๘๐๐ - ๓,๕๕๐  เฮิรตซ์  สูงกว่าระดับเสียงในช่วงความถี่ที่เกินกว่า  ๓,๕๕๐  เฮิรตซ์   
 (ง) ระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมใช้แตรสัญญาณจนระดับเสียงเพิ่มขึ้นถึงค่าต่ําสุดตามเกณฑ์   

ที่กําหนดใน  (ก)  ข้างต้น  ต้องไม่เกิน  ๐.๒  วินาที 
 ระดับเสียงของแตรสัญญาณที่ใช้กับรถตาม  ๔  (๑)  (ก)  ๒)  อาจใช้กับรถตาม  ๔  (๑)  

(ก)  ๑)  ได้ 
(๒) การทดสอบความทนทานในการใช้งาน  ขึ้นอยู่กับจํานวนครั้งที่สามารถใช้งาน  โดยให้

ทดสอบคร้ังละ  ๑  วินาที  เว้นช่วง  ๔  วินาที  ดังนี้ 
 (ก) แตรสัญญาณประเภทที่  ๑  ต้องมีเสียงดัง  เป็นจํานวน  ๑๐,๐๐๐  คร้ัง 
 (ข) แตรสัญญาณประเภทที่  ๒  ต้องมีเสียงดัง  เป็นจํานวน  ๕๐,๐๐๐  คร้ัง 

เม่ือผ่านการทดสอบความทนทานข้างต้นแล้ว  แตรสัญญาณต้องมีคุณสมบัติตาม  ๔  (๑)   

หมวด  ๒ 
การติดตั้ง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การติดตั้งแตรสัญญาณ 
 

 

ข้อ ๕ แตรสัญญาณที่จะติดตั้งกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามเง่ือนไข 
อย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ผ่านการรับรองแบบแตรสัญญาณตามประกาศนี้ 
(๒) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าด้วยอุปกรณ์สัญญาณเสียงเตือน

สําหรับยานยนต์  ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.  ๗๗๑ - ๒๕๕๐  ขึ้นไป 
(๓) ได้รับการรับรองมาตรฐานตามข้อกําหนดทางเทคนิคของสหประชาชาติว่าด้วยอุปกรณ์

สัญญาณเสียงเตือนสําหรับรถ  อนุกรมที่  ๐๐  (UN  Regulation  No.  ๒๘.๐๐)  ขึ้นไป 
(๔) ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือข้อกําหนดทางเทคนิคจากหน่วยงานอื่นนอกจาก  (๒)  หรือ  (๓)  

ที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ 

ส่วนที่  ๒ 
การทดสอบ 

 
 

ข้อ ๖ ระดับเสียงของแตรสัญญาณที่ติดตั้งกับรถต้องมีค่าระดับเสียง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่น้อยกว่า  ๘๓  เดซิเบลเอ  และไม่เกิน  ๑๑๒  เดซิเบลเอ  สําหรับสัญญาณเสียง 

ของรถจักรยานยนต์ที่มีกําลังไฟฟ้าไม่เกิน  ๗  กิโลวัตต์   
(๒) ไม่น้อยกว่า  ๘๗  เดซิเบลเอ  และไม่เกิน  ๑๑๒  เดซิเบลเอ  สําหรับสัญญาณเสียงของ

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีกําลังไฟฟ้าเกิน  ๗  กิโลวัตต์  โดยทําการวัดด้วยวิธีการ  และเงื่อนไข  
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) วัดได้ในระยะ  ๗  เมตร  จากด้านหน้ารถโดยรถอยู่ในสถานที่โล่ง  บนพื้นเรียบ 
และเครื่องยนต์ไม่ทาํงาน 

 (ข) เสียงลมและสภาพแวดล้อมต้องต่ํากว่าระดับเสียงที่วัดได้อย่างน้อยที่สุด  ๑๐  เดซิเบลเอ 
 (ค) กระแสไฟฟ้าในการทดสอบต้องเป็นไปตามที่ กํ าหนดในข้อ   ๑   (๒ )   (ข )   

ของภาคผนวก  ๒  ต้องจ่ายแรงดันไฟฟ้าด้วย 
  ๑) แบตเตอร่ีของรถเท่านั้น  หรือ   
  ๒) แบตเตอร่ีของรถที่เคร่ืองยนต์เร่ิมทํางานและที่รอบเดินเบา  หรือ   
  ๓) มีแหล่งจ่ายไฟภายนอกที่เชื่อมกับแตรสัญญาณ   
 (ง) การวัดต้องทําตามมาตรฐาน  IEC  (International  Electro  Technical  Commission)  

ว่าด้วย  Weighting  curve  A 
 (จ) ระดับเสียงสูงสุดต้องอยู่ในช่วงความสูงระหว่าง  ๐.๕  เมตร  และ  ๑.๕  เมตร 

จากระดับพื้น 
 (ฉ) ไมโครโฟนของเครื่องมือวัดต้องวางอยู่ในระดับก่ึงกลางตามความยาวของรถ 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
การรับรองแบบ 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การย่ืนคําขอ 

 
 

ข้อ ๗ ผู้ผลิตแตรสัญญาณหรือผู้ผลิตรถที่ติดตั้งแตรสัญญาณที่ประสงค์จะขอรับรองแบบ  
แตรสัญญาณหรือแบบการติดตั้งแตรสัญญาณ  ให้ย่ืนคําขอ  ณ  สํานักวิศวกรรมยานยนต์  กรมการขนส่งทางบก  
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

(๑) บุคคลธรรมดา 
 (ก) ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน  ในกรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วย  

คนเข้าเมืองให้ย่ืนใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวพร้อมทั้งหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักร 
ที่ทางราชการหรือหน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้ 

 (ข) หนังสือมอบอํานาจในกรณีมีการมอบอํานาจ  พร้อมภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชน 
ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 

 (ค) เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณารับรองแบบแตรสัญญาณหรือแบบการติดตั้ง
แตรสัญญาณ  จํานวน  ๓  ชุด  ดังต่อไปนี้ 

  ๑) กรณีการรับรองแบบแตรสัญญาณให้ใช้เอกสารแสดงข้อมูลตามที่กําหนดไว้ 
ในภาคผนวก  ๓  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

   ๑.๑) ข้อมูลรายละเอียดด้านเทคนิคของแตรสัญญาณ 
   ๑.๒) รูปภาพหรือรูปวาดภาคตัดขวาง  (ของแตรสัญญาณ) 
   ๑.๓) รายการชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตและวสัดุที่ใช้ 
   ๑.๔) รูปภาพหรือรูปวาดของชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตแตรสัญญาณ  รวมทั้งพื้นที่ 

ในการแสดงเคร่ืองหมายการรับรองแบบ 
  ๒) ในกรณีการรับรองแบบการติดตั้งแตรสัญญาณ  ให้ใช้เอกสารแสดงข้อมูลตามที่

กําหนดไว้ในภาคผนวก  ๔  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
   ๒.๑) ข้อมูลรายละเอียดด้านเทคนิคของรถที่ได้ติดตั้งแตรสัญญาณ 
   ๒.๒) รายการของชิ้นส่วนที่จําเป็นสําหรับชี้บ่งแตรสัญญาณที่สามารถติดตั้งกับรถ 
   ๒.๓) รูปภาพหรือรูปวาดแสดงตําแหน่งการติดตั้งแตรสัญญาณ  และชิ้นส่วน 

ที่ใช้ในการติดตั้งกับรถ 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

 (ง) ตัวอย่างแตรสัญญาณที่ขอรับรองแบบ  จํานวน  ๒  ชุด  ในกรณีการรับรองแบบแตรสัญญาณ  
หรือตัวอย่างรถที่ติดตั้งแตรสัญญาณที่ขอรับรองแบบ  จํานวน  ๑  คัน  ในกรณีการรับรองแบบการติดตั้ง
แตรสัญญาณ  ต้องส่งมอบตัวอย่างดังกล่าวให้กรมการขนส่งทางบกหรือหน่วยงานทดสอบตามที่ได้รับแจ้ง 

 (จ) หลักฐานผลการทดสอบหรือผลการตรวจสอบแตรสัญญาณ  หรือการติดตั้ง 
แตรสัญญาณ  (ถ้ามี) 

 (ฉ) หลักฐานผลการประเมินการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ  (ถ้ามี) 
 (ช) หลักฐานการผ่านการรับรองมาตรฐานหรือข้อกําหนดทางเทคนิคของแตรสัญญาณ  (ถ้ามี) 
(๒) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  หรือบริษัทจํากัด 
 (ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 (ข) ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม  ในกรณีผู้มีอํานาจลงนาม

เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองให้ย่ืนใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว  พร้อมทั้งหลักฐาน
แสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศออกให้ 

 (ค) เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาตาม  (๑)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  (ฉ)  และ  (ช) 
(๓) ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถาบันการศึกษา 
 (ก) หนังสือมอบอํานาจของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถาบันการศึกษาให้ดําเนินการ 

ย่ืนคําขอหนังสือรับรองแบบ 
 (ข) เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาตาม  (๑)  (ค)  (ง)  (จ)  (ฉ)  และ  (ช) 

ส่วนที่  ๒ 
การตรวจสอบ 

 
 

ข้อ ๘ เม่ือได้รับคําขอแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนถูกต้อง  
ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง  ให้แจ้งผู้ย่ืนคําขอไปดําเนินการแก้ไขภายใน  ๔๕  วัน  ในกรณีที่
เอกสารครบถ้วนถูกต้องให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติ  คุณลักษณะ  และการติดตั้ง 
 (ก) กรณีขอรับรองแบบแตรสัญญาณให้ดําเนินการทดสอบหรือตรวจสอบคุณสมบัติ 

และคุณลักษณะตามที่กําหนดไว้ในหมวด  ๑  และกรณีขอรับรองแบบการติดตั้งแตรสัญญาณให้ดําเนินการ
ทดสอบหรือตรวจสอบการติดตั้งตามที่กําหนดไว้ในหมวด  ๒ 

 (ข) ตรวจสอบผลการทดสอบหรือตรวจสอบคุณสมบัติ  คุณลักษณะ  หรือการติดตั้งตาม  (ก)  
ของผู้ผลิตหรือหน่วยงานทดสอบอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

  ๑) ผลการทดสอบหรือตรวจสอบของผู้ผลิตที่เป็นหน่วยงานทดสอบตามที่กําหนดไว้
ในภาคผนวก  ๕   



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

  ๒) ผลการทดสอบหรือตรวจสอบของหน่วยงานทดสอบตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก  ๕   
  ๓) ผลการทดสอบหรือตรวจสอบของหน่วยงานทดสอบตามความตกลงว่าด้วย   

การรับรองข้อกําหนดทางเทคนิคของยานยนต์  อุปกรณ์  และส่วนควบที่ติดตั้ง  และ/หรือใช้ในยานยนต์
และเง่ือนไขสําหรับการยอมรับร่วมกันของการให้ความเห็นชอบตามข้อกําหนดทางเทคนิค  ปี  ๑๙๕๘  
ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป  องค์การสหประชาชาติ 

  ๔) ผลการทดสอบหรือตรวจสอบของผู้ผลิตที่ มีวิศวกรที่ได้รับมอบหมายจาก
กรมการขนส่งทางบกเป็นพยานในการทดสอบหรือตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด 

 ในกรณีกรมการขนส่งทางบกยอมรับผลการทดสอบหรือตรวจสอบคุณสมบัติและ
คุณลักษณะแตรสัญญาณตาม  (ข)  ให้ยกเว้นการทดสอบหรือตรวจสอบตามที่กําหนดไว้ในหมวด  ๑   
หรือยอมรับผลการทดสอบหรือตรวจสอบการติดตั้งแตรสัญญาณตาม  (ข)  ให้ยกเว้นการทดสอบตามที่
กําหนดไว้ในหมวด  ๒   

(๒) ตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ  (Conformity  of  Production : COP)   
 (ก) ดําเนินการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก  ๖  

เว้นแต่กรณีการขอรับรองแบบการติดตั้งแตรสัญญาณสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นรายคัน   
โดยระบุตัวเลขชี้บ่งยานยนต์  (Vehicle  Identification  Number : VIN)  ให้ยกเว้นการตรวจสอบการผลิต
ให้เป็นไปตามต้นแบบ 

 (ข) ตรวจสอบผลการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบของผู้ผลิตหรือหน่วยงาน
ตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังนี้ 

  ๑) ผลการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบของผู้ผลิตที่เป็นหน่วยงาน
ตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก  ๕   

  ๒) ผลการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบของหน่วยงานตรวจสอบ 
การผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก  ๕   

  ๓) ผลการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบของหน่วยงานตรวจสอบ 
การผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบท้ายความตกลงว่าด้วยการรับรองข้อกําหนดทางเทคนิคของยานยนต์  
อุปกรณ์  และส่วนควบที่ติดตั้ง  และ/หรือใช้ในยานยนต์  และเง่ือนไขสําหรับการยอมรับร่วมกันของ 
การให้ความเห็นชอบตามข้อกําหนดทางเทคนิค  ปี  ๑๙๕๘  ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป  
องค์การสหประชาชาติ 

  ๔) ผลการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบของหน่วยงานตรวจสอบ 
การผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน  
โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดในประเภทของหน่วยงานตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ 
ที่กําหนดไว้ในภาคผนวก  ๕ 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

 ในกรณีกรมการขนส่งทางบกยอมรับผลการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบตาม  (ข)  
ให้ยกเว้นการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบที่กําหนดไว้ในภาคผนวก  ๖ 

ส่วนที่  ๓ 
เง่ือนไขการขอรับรองแบบ 

 
 

ข้อ ๙ การขอรับรองแบบแตรสัญญาณและแบบการติดตั้งแตรสัญญาณ  ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) แบบแตรสัญญาณที่ขอรับรองให้ถือว่าเป็นแบบเดียวกัน  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ชื่อหรือเครื่องหมายทางการค้า 
 (ข) หลักการทํางาน 
 (ค) ชนิดของกระแสไฟฟ้า  (กระแสตรง  หรือกระแสสลับ) 
 (ง) รูปร่างภายนอกของกรอบ/กล่อง  (case) 
 (จ) รูปร่างและขนาดของสิ่งห่อหุ้มเย่ือสั่นสะเทือนที่ทําใหเ้กิดเสียง  (diaphragm) 
 (ฉ) รูปร่างหรือชนิดของทางออกของเสียง  (sound  outlet) 
 (ช) ความถี่ของเสียง 
 (ซ) อัตราแรงดันจ่าย 
 (ฌ) ความดันทํางาน  สําหรับแตรสัญญาณที่ใช้อากาศอัดจากภายนอกโดยตรง 
(๒) แบบการติดตั้งแตรสัญญาณที่ขอรับรองให้ถือว่าเป็นแบบเดียวกัน  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) จํานวนและแบบแตรสัญญาณที่ติดตั้งบนรถ 
 (ข) การติดตั้งแตรสัญญาณบนรถ 
 (ค) ตําแหน่งแตรสัญญาณบนรถ 
 (ง) ความคงรูปของส่วนของโครงสร้างรถที่ใช้ติดตั้ง 
 (จ) รูปร่างและวัสดุของตัวถังที่อยู่ด้านหน้ารถที่อาจมีผลต่อระดับเสียงของแตรสัญญาณ

และทําให้คุณสมบัติของเสียงเปลี่ยนไป  (Masking  effect) 
ข้อ ๑๐ แบบแตรสัญญาณต้องมีคุณสมบัติและคุณลักษณะเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหมวด  ๑  

และแบบการติดตั้งแตรสัญญาณต้องมีการติดตั้งเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหมวด  ๒   
ข้อ ๑๑ ในกรณีแตรสัญญาณและการติดตั้งแตรสัญญาณผ่านการรับรองตามมาตรฐาน 

หรือข้อกําหนดทางเทคนิคดังต่อไปนี้  ให้ถือว่ามีคุณสมบัติ  คุณลักษณะ  และการติดตั้งเป็นไปตามประกาศนี้ 
(๑) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  อุปกรณ์สัญญาณเสียงเตือนสําหรับยานยนต์  มาตรฐาน

เลขที่  มอก.  ๗๗๑ - ๒๕๕๐  ขึ้นไป 
(๒) ข้อกําหนดทางเทคนิคของสหประชาชาติว่าด้วยอุปกรณ์สัญญาณเสียงเตือนของรถ  

อนุกรมที่  ๐๐  (UN  Regulation  No.  ๒๘.๐๐)  ขึ้นไป 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ส่วนที่  ๔ 
การออกหนังสือรับรองแบบ 

 
 

ข้อ ๑๒ ในกรณีแตรสัญญาณหรือการติดตั้งแตรสัญญาณเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๐  
และผ่านการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑  ของภาคผนวก  ๖   
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนําเสนออธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อออกหนังสือรับรองแบบ  แล้วแต่กรณี   

หนังสือรับรองแบบให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดในภาคผนวก  ๗ 
ข้อ ๑๓ ในกรณีแตรสัญญาณหรือการติดตั้งแตรสัญญาณไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๐

หรือไม่ผ่านการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑  ของภาคผนวก  ๖   
ให้ถือว่าไม่ผ่านการรับรองแบบตามประกาศนี้  และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 

ส่วนที่  ๕ 
การกําหนดเคร่ืองหมายการรับรองแบบ 

 
 

ข้อ ๑๔ ผู้ผลิตที่ได้รับหนังสือรับรองแบบแตรสัญญาณและแบบการติดตั้งแตรสัญญาณ   
ต้องจัดทําเคร่ืองหมายการรับรองแบบตามที่กําหนดในภาคผนวก  ๘  และให้มีเคร่ืองหมายการรับรองแบบ  
แตรสัญญาณไว้ที่แตรสัญญาณทุกชิ้นที่ผลิต  ทั้งนี้  กรมการขนส่งทางบกอาจยอมรับการทําเคร่ืองหมาย
ดังกล่าวที่ผ่านการรับรองจากประเทศภาคีความตกลงว่าด้วยการรับรองข้อกําหนดทางเทคนิคของยานยนต์  
อุปกรณ์  และส่วนควบติดตั้ง  และ/หรือใช้ในยานยนต์  และเง่ือนไขสําหรับการยอมรับร่วมกันของ 
การให้ความเห็นชอบตามข้อกําหนดทางเทคนิค  ปี  ๑๙๕๘  ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป
องค์การสหประชาชาติ  หรือจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามที่กําหนดในข้อ  ๑๑ 

เคร่ืองหมายการรับรองแบบตามวรรคหน่ึงให้แสดงหรือติดกับแตรสัญญาณในตําแหน่งที่มองเห็นได้ง่าย
สะดวกแก่การตรวจสอบ 

ส่วนที่  ๖ 
การตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบที่ได้รับหนังสือรับรองแบบ 

 
 

ข้อ ๑๕ แตรสัญญาณที่ได้รับการรับรองแบบหรือรถที่ได้รับรองแบบการติดตั้งแตรสัญญาณแล้ว  
ให้มีการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒  ของภาคผนวก  ๖  และต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แบบแตรสัญญาณ 
 (ก) ต้องเป็นแตรสัญญาณที่มีเคร่ืองหมายการรับรองแบบตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๔  

และต้องมีคุณสมบัติและคุณลักษณะเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหมวด  ๑ 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

 (ข) ตรวจสอบการผลิตแตรสัญญาณให้ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างและทําการตรวจสอบแตรสัญญาณ 
ให้เป็นไปตามต้นแบบตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒  ของภาคผนวก  ๖  โดยให้ตรวจสอบการผลิตสองปีต่อหนึ่งคร้ัง 

(๒) แบบการติดตั้งแตรสัญญาณ 
 (ก) ต้องเป็นรถที่มีการติดตั้งแตรสัญญาณที่ได้รับการรับรองแบบตามที่กําหนดไว้ใน  หมวด  ๒   
 (ข) การตรวจสอบการติดตั้งแตรสัญญาณให้ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างและทําการตรวจสอบ   

แตรสัญญาณให้เป็นไปตามต้นแบบตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒  ของภาคผนวก  ๖  โดยให้ตรวจสอบการผลิต
สองปีต่อหนึ่งคร้ัง   

ส่วนที่  ๗ 
การแก้ไขหรือเพิ่มเติมการรับรองแบบ 

 
 

ข้อ ๑๖ ในกรณีผู้ผลิตที่ได้รับหนังสือรับรองแบบประสงค์ขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมแบบแตรสัญญาณ
หรือแบบการติดตั้งแตรสัญญาณหรือรายละเอียดของหนังสือรับรองแบบให้ย่ืนคําขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม   
ณ  สํานักวิศวกรรมยานยนต์  กรมการขนส่งทางบก  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หนังสือรับรองแบบฉบับเดิม 
(๒) เอกสารแสดงข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติม  และรายงานผลการทดสอบ  รูปภาพ  หรือรูปวาด   
ในกรณีขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดที่เกิดจากการลงรายการในหนังสือรับรองแบบผิดพลาด

คลาดเคลื่อนให้ใช้เฉพาะหลักฐานตาม  (๑)  หรือในกรณีการขอแก้ไขเพิ่มเติมตามวรรคหน่ึงที่ไม่จําเป็น 
ต้องพิจารณาผลทดสอบ  รูปภาพหรือรูปวาดให้ได้รับยกเว้นหลักฐานรายงานผลการทดสอบ  รูปภาพหรือรูปวาด
ตาม  (๒)   

ข้อ ๑๗ เม่ือได้รับคําขอแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคําขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนถูกต้อง  
ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องให้แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไขภายใน  ๓๐  วัน  ในกรณีเอกสาร
หลักฐานครบถ้วนถูกต้องให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  การขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดในการออกหนังสือรับรอง  เช่น  ลงรายละเอียดผิดพลาด  
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อผิดพลาดตามคําขอ  หากเห็นว่ามีรายการผิดพลาดจริงให้แก้ไขรายการในหนังสือ
รับรองแบบให้ถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อผู้ทําการแก้ไขและวันที่กํากับไว้ในรายการที่มีการแก้ไข  หากเห็นว่า
รายละเอียดของหนังสือรับรองแบบถูกต้องแล้ว  ให้ชี้แจงหรือแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 

(๒)  การขอแก้ไขเพิ่มเติมแบบแตรสัญญาณหรือแบบการติดตั้งแตรสัญญาณ  ให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการขอแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวว่าจําเป็นต้องดําเนินการทดสอบหรือไม่  และให้ดําเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

 (ก) กรณีการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่ไม่ต้องทําการทดสอบ  ให้พิจารณาความถูกต้อง 
ของเอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอแก้ไขเพิ่มเติม  เม่ือเห็นว่าถูกต้อง  ให้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสาร  
ท้ายหนังสือรับรองแบบพร้อมจัดทําเครื่องหมายการรับรองแบบในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กําหนด 
ไว้ในภาคผนวก  ๘  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ทําการแก้ไขและวันที่กํากับไว้ในรายการที่มีการแก้ไข 

 (ข) กรณีการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่ต้องมีการทดสอบ  ให้พิจารณาความถูกต้องของเอกสาร
แสดงข้อมูลที่ประกอบการขอแก้ไขเพิ่มเติม  เม่ือเห็นว่าถูกต้อง  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๒  และเม่ือ
ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่าเอกสารและผลการทดสอบครบถ้วนถูกต้อง  ให้ดําเนินการออกหนังสือ
รับรองแบบฉบับใหม่ให้กับผู้ย่ืนคําขอต่อไป 

ส่วนที่  ๘ 
การเลิกการผลิต  ประกอบ  หรือนําเข้า 

 
 

ข้อ ๑๘ ในกรณีผู้ผลิตที่ ได้ รับหนังสือรับรองแบบประสงค์จะเลิกการผลิต  ประกอบ   
หรือนําเข้าแตรสัญญาณ  หรือยกเลิกการติดตั้งแตรสัญญาณตามแบบท่ีได้ รับการรับรองไว้แล้ว   
ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเลิกการผลิต  ประกอบ  หรือนําเข้าดังกล่าวเป็นหนังสือให้กรมการขนส่งทางบกทราบ 

ส่วนที่  ๙ 
การกํากับดูแลผู้ผลิตที่ได้รับหนังสือรับรองแบบ 

 
 

ข้อ ๑๙ ผู้ผลิตที่ได้รับหนังสือรับรองแบบต้องอํานวยความสะดวกให้แก่อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมายเข้าทําการตรวจสอบกระบวนการผลิต  ทําการทดสอบ  หรือทําการติดตั้ง  ตลอดจนตรวจสอบ  
การปฏิบัติตามประกาศนี้  ณ  โรงงานผลิต  โรงงานประกอบ  คลังสินค้า  สถานที่ติดตั้ง  สถานที่ทําการทดสอบ 

ข้อ ๒๐ เม่ือปรากฏว่าผู้ผลิตที่ได้รับหนังสือรับรองแบบผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่กําหนดในประกาศนี้  หรือเจตนาทุจริตหรือจงใจย่ืนเอกสารข้อมูลที่เป็นเท็จ  หรือปลอมแปลงหลักฐาน
หรือเอกสารแสดงข้อมูลในการขอรับรองแบบ  ให้กรมการขนส่งทางบกมีอํานาจตักเตือน  ระงับใช้หนังสือ
รับรองแบบชั่วคราว  หรือเพิกถอนหนังสือรับรองแบบ  ตามควรแก่กรณี 

ส่วนที่  ๑๐ 
การอุทธรณ์ 

 
 

ข้อ ๒๑ ผู้ผลิตที่ได้รับหนังสือรับรองแบบซ่ึงถูกระงับใช้หนังสือรับรองแบบชั่วคราวหรือถูกสั่ง  
เพิกถอนหนังสือรับรองแบบมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่ออธิบดีได้ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การระงับใช้หนังสือรับรองแบบชั่วคราวหรือเพิกถอน  โดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย 
ที่อ้างอิงประกอบคําขอด้วย  และให้นําหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการอุทธรณ์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ  ทั้งนี้  การอุทธรณ์ดังกล่าวไม่เป็นการทุเลา
การบังคับตามคําสั่งระงับใช้หนังสือรับรองแบบชั่วคราวหรือคําสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองแบบ 



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หมวด  ๔ 
การบังคับใช้ 

 
 

ข้อ ๒๒ ผู้ผลิตแตรสัญญาณหรือผู้ผลิตรถที่ติดตั้งแตรสัญญาณ  ต้องดําเนินการให้เป็นไปตาม
ประกาศภายในระยะเวลา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แบบแตรสัญญาณหรือแบบการติดตั้งแตรสัญญาณสําหรับรถยนต์นั่ง  (M๑)  และรถยนต์บรรทุก  
(N๑)  ที่ผลิต  ประกอบ  หรือนําเข้าตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ให้ผู้ผลิตต้องดําเนินการ 
ให้เป็นไปตามประกาศนี้  เว้นแต่แบบแตรสัญญาณหรือแบบการติดตั้งแตรสัญญาณที่มีอยู่แล้วก่อนวันที่   
๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ให้สามารถผลิต  ประกอบ  หรือนําเข้าต่อไปได้จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว  ผู้ผลิตต้องดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้   

(๒) แบบแตรสัญญาณหรือแบบการติดตั้งแตรสัญญาณสําหรับรถจักรยานยนต์  (L๓)  ที่ผลิต  
ประกอบ  หรือนําเข้าตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้ผู้ผลิตต้องดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้  
เว้นแต่แบบแตรสัญญาณหรือแบบการติดตั้งแตรสัญญาณที่มีอยู่แล้วก่อนวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
ให้สามารถ  ผลิต  ประกอบ  หรือนําเข้าต่อไปได้จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  หากพ้น
กําหนดเวลาดังกล่าว  ผู้ผลิตต้องดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สนิท  พรหมวงษ์ 
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 



 
ภาคผนวก 1 

เงื่อนไขการจัดประเภทรถยนตบ์รรทกุ (N๑) 
_____________________ 

 
รถยนต์ที่มีพ้ืนที่โดยสารและพ้ืนที่บรรทุกอยู่ในส่วนเดียวกัน ต้องเป็นไปตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

จึงจะจัดเป็นประเภทรถยนต์บรรทุก (N๑) 

เง่ือนไขที่ 1 จํานวนของตําแหน่งการน่ังโดยสารซึ่งมีจํานวนที่น่ังคนโดยสารรวมคนขับรถไม่เกิน 
7 ที่น่ัง โดยทุกที่น่ังมีจุดยึดที่น่ังที่มั่นคงแข็งแรงและสามารถใช้งานได้ดี (Accessible seat anchorages) ซึ่ง
ผู้ผลิตจะต้องมีวิธีป้องกันการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งของที่น่ัง โดยใช้แผ่นเหล็กปิดจุดยึดที่น่ังด้วยการเช่ือมหรือใช้
วัสดุที่คล้ายกันเพ่ือไม่ให้เคลื่อนย้ายได้โดยเคร่ืองมือทั่วไป  

  เง่ือนไขที่ 2 มีนํ้าหนักสูงสุดมากกว่าจํานวนที่น่ังไม่รวมคนขับรถ ตามสูตรการคํานวณ ดังน้ี
  

P - (M + N x 68) > N x 68    
เมื่อ 

   P = มวลบรรทุกสูงสุดที่อนุญาตทางเทคนิค หน่วยเป็นกิโลกรัม 
   M = มวลพร้อมใช้งาน หน่วยเป็นกิโลกรัม 
   N = จํานวนตําแหน่งการน่ังที่ไม่รวมคนขับรถ 
 

_____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                   ภาคผนวก 2 
                                           วิธีการทดสอบแตรสญัญาณ 
                                           _____________________ 
 
1.  การทดสอบโดยการวัดระดับเสียง (Measurement of Sound Level) 
     (๑) เง่ือนไขในการทดสอบ 
 (ก) แตรสัญญาณควรทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ปลอดเสียงสะท้อน (Anechoic Environment) หาก   
ไม่สามารถทําได้อาจทําการทดสอบในห้องก่ึงปลอดเสียงสะท้อน (Semi - Anechoic Chamber) หรือในที่โล่ง    
ในกรณีที่ไม่ได้อยู่ในสภาพปลอดเสียงสะท้อนจะต้องมีการป้องกันเสียงสะท้อนจากพ้ืน (เช่น การติดต้ังแผงดูดซับ
เสียง) โดยเสียงความถี่ที่ต้องการวัดต้องมีการลดลงของระดับเสียง (Spherical Divergence) 1 เดซิเบลเอ ที่ระยะ
ไม่น้อยกว่า 5 เมตร ในทุกทิศทางด้านหน้าของแหล่งกําเนิดเสียง และโดยเฉพาะอย่างย่ิงในทิศทางที่จะทําการวัด
ที่ระดับความสูงเดียวกับแตรสัญญาณและไมโครโฟน 
 (ข) เสียงลมและสภาพแวดล้อมต้องตํ่ากว่าระดับเสียงที่วัดได้ อย่างน้อยที่สุด 10 เดซิเบลเอ  
 (ค) แตรสัญญาณกับไมโครโฟนต้องต้ังอยู่ที่ความสูงเท่ากัน โดยอยู่ในช่วงระหว่าง 1.15 เมตร -  1.25 
เมตรจากพ้ืน โดยทิศทางที่ไมโครโฟนรับเสียงได้สูงสุดต้องตรงกับทิศทางที่แตรสัญญาณมีระดับเสียงสูงสุด 
 (ง) ไมโครโฟนต้องติดต้ังเพ่ือให้ไดอะแฟรมของไมโครโฟนน้ันอยู่ห่างจากระนาบของปากช่องปล่อยเสียง 
2 0.01 เมตร หากมีหลายช่องปลอ่ยเสยีงให้วัดที่ระยะห่างระหว่างไดอะแฟรมของไมโครโฟนกับปากช่องปล่อย
เสียงที่อยู่ใกล้กับไมโครโฟนมากที่สุด 
     (๒) การทดสอบ 
 (ก) การทดสอบโดยการวัดระดับเสียงจะต้องใช้เครื่องวัด Class 1 precision sound level meter   
ที่ระบุใน IEC Publication ฉบับที่ 651 First edition (1979) โดยในการวัดทั้งหมดจะต้องใช้ค่าลักษณะ
ความไวตอบรับเสียง (Time Constant) เป็น “F” และในการวัดระดับความดันเสียงในภาพรวมจะใช้การถ่วง
นํ้าหนักด้วย A - Weighting Curve การวัดแถบคลื่นเสียง (Spectrum of Sound) จะต้องทําโดยใช้วิธี Fourier 
Transform สําหรับสัญญาณเสียงหรืออาจใช้วิธี One - Third Octave Filter ตาม IEC Publication No. 225, 
First Edition (1966) โดยในการพิจารณากรณีน้ีจะหาระดับความดันเสียงในช่วงความถี่แถบกลาง 2,500 
เฮิรตซ์ (Mid - Band 2,500 เฮิรตซ์) โดยการบวกค่า Quadratic means ของความดันเสียงที่หน่ึงในสามของ
ช่วงความถี่แถบกลางท่ี 2,000 เฮิรตซ์ 2,500 เฮิรตซ์ และ 3,150 เฮิรตซ์ ซึ่งในการวัดค่าทุกกรณีจะต้อง
อ้างอิงกับวิธี Fourier Transform เท่าน้ัน 
 (ข) การทดสอบโดยการใช้กระแสไฟฟ้า 
        ๑) แตรสัญญาณที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของแหล่งจ่ายไฟฟ้าจะต้องเป็น ๑๓/๑๒ 
เท่าของแรงดันไฟฟ้า 
         ๒) แตรสัญญาณที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ กระแสไฟฟ้าจะต้องมาจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าชนิดที่
ออกแบบมาสําหรับใช้กับแตรสัญญาณน้ันโดยเฉพาะ โดยจะต้องทําการทดสอบและบันทึกค่าคุณสมบัติเชิงเสียง
เมื่อเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้ามีความเร็ว ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 และร้อยละ 100 ของความเร็วรอบสูงสุดที่ผู้ผลิตกําหนด
สําหรับการทํางานต่อเน่ืองโดยระหว่างการทดสอบจะต้องไม่มีภาระอ่ืนป้อนให้กับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าการทดสอบ
ความทนทานในข้อ 2 ของภาคผนวกน้ีจะต้องทดสอบที่ความเร็วที่ผู้ผลิตแตรสัญญาณเลือกจากช่วงข้างต้น 
 
 
 
 
 
 



                                                         - ๒ - 
 
    ๓) กรณีไฟฟ้าที่ถูกเรียงกระแสแล้ว (Rectified current source) ในการทดสอบกับแตรสัญญาณ
ประเภทที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของแหล่งกําเนิดไฟฟ้าขณะที่แตรสัญญาณทํางานจะต้องมี    
ค่าส่วนที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับไม่เกิน 0.1 โวลต์ จากค่าสูงสุดถึงค่าสูงสุด (peak to peak)  
   ๔) แตรสัญญาณประเภทท่ีใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจะต้องมีค่าความต้านทาน (หน่วยเป็นโอห์ม) ของ
สายไฟฟ้ารวมทั้งขั้วต่อสายและหน้าสัมผัสใกล้เคียงกับ (๐.๑๐/๑๒) x แรงดันไฟฟ้าทํางาน (Rated voltage) 
โดยมีหน่วยเป็นโวลต์ 
   ๕) ในการทดสอบแตรสัญญาณจะต้องถูกยึดอย่างมั่นคงด้วยอุปกรณ์และวิธีตามท่ีผู้ผลิตกําหนด 
โดยต้องยึดอยู่กับฐานซึ่งมีนํ้าหนักไม่น้อยกว่า 10 เท่าของแตรสัญญาณและไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม นอกจากน้ัน 
การจัดวางจะต้องไม่ก่อให้เกิดการสะท้อนของเสียงและการสั่นสะเทือนจากฐานที่จะส่งผลกระทบต่อค่าที่วัดได้ 
   ๖) แตรสัญญาณจะต้องคงคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดหลังผ่านการทดสอบความทนทาน
สําหรับแตรสัญญาณที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงให้ใช้แรงดันไฟฟ้าปรับเปลี่ยนระหว่าง ร้อยละ 115 และร้อยละ 95 
ของแรงดันไฟฟ้าทํางาน หรือสําหรับแตรสัญญาณที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ให้ใช้ความเร็วของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
ปรับเปล่ียนระหว่าง ร้อยละ 50 และร้อยละ 100 ของความเร็วรอบสูงสุดที่ผู้ผลิตเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากําหนด
สําหรับการทํางานต่อเน่ือง 
   ๗) ระยะเวลาต้ังแต่เริ่มใช้งานแตรสัญญาณจนระดับเสียงเพ่ิมขึ้นถึงค่าตํ่าสุดตามเกณฑ์ที่กําหนด
ในข้อ ๔ ของประกาศน้ีจะต้องไม่เกิน 0.2 วินาที เมื่อวัดที่อุณหภูมิบรรยากาศ 20   5 องศาเซลเซียส 
    ๘) ในกรณีของแตรสัญญาณชนิดหลายเสียง (multiple - tone) ที่หน่วยปล่อยเสียงแต่ละช้ิน
สามารถปล่อยเสียงได้เป็นอิสระจากกัน หน่วยปล่อยเสียงแต่ละช้ินเมื่อแยกทํางานจะต้องมีระดับเสียงไม่ตํ่ากว่า
ค่าตํ่าสุดที่กําหนดและเมื่อทํางานพร้อมกันจะต้องไม่เกินกว่าค่าสูงสุดที่กําหนด 

๒. การทดสอบความทนทาน (Endurance Test) 
    (๑) เง่ือนไขในการทดสอบ 
  (ก) ประสิทธิภาพในการทํางานของแตรสัญญาณต้องมีอย่างน้อย ดังน้ี 
  ๑) จํานวน 10,000 คร้ัง สําหรับแตรสัญญาณของรถจักรยานยนต์ที่มีกําลังไม่เกิน 7 กิโลวัตต์  
  ๒) จํานวน 50,000 ครั้ง สําหรับแตรสัญญาณของรถยนต์น่ัง (M1) และรถยนต์บรรทุก (N1) และ
รถจักรยานยนต์ที่มีกําลังมากกว่า 7 กิโลวัตต์   
  โดยให้ทําการทดสอบคร้ังละ 1 วินาที เว้นช่วง 4 วินาที และในระหว่างการทดสอบจะต้องมี     
การระบายความร้อนจากแตรสัญญาณด้วยลมที่มีความเร็วประมาณ 10 เมตร/วินาที 
  (ข) อุณหภูมิบรรยากาศของสถานที่ทดสอบจะต้องอยู่ระหว่าง 15 องศาเซลเซียส ถึง 30 องศาเซลเซียส 
หากทําการทดสอบในห้องปลอดเสียงสะท้อน (anechoic chamber) ห้องน้ันจะต้องมีขนาดเหมาะสมที่จะ
สามารถระบายความร้อนที่เกิดจากแตรสัญญาณได้อย่างเป็นปกติตลอดการทดสอบ 
  (ค) เมื่อทดสอบการทํางานไปแล้วเป็นจํานวนคร่ึงหน่ึงของระบุไว้ใน (ก) ๑) และ ๒) คุณสมบัติเสียงของ
แตรสัญญาณอาจไม่เหมือนกับก่อนทําการทดสอบ ซึ่งสามารถปรับที่แตรสัญญาณได้ แต่หลังจากทดสอบครบ
ตามจํานวนคร้ังที่กําหนด และได้ทําการปรับแตรสัญญาณแล้ว (หากจําเป็น) แตรสัญญาณต้องผ่านการทดสอบ  
 

_____________________ 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก 3 

เอกสารแสดงข้อมูลสาํหรบั 
การรบัรองแบบแตรสญัญาณ 
_____________________ 

 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป : 
 General : 
 (๑) ย่ีห้อ : ………………………………………………………………………………………………………..…....…. 
      Make : 
 (๒) แบบ : ……………………………………………………………………………………………………….……..… 
      Type : 
 (๓) ช่ือและที่อยู่ของผู้ผลิต : ………………………………………………………………………………..……… 
      Name and address of manufacturer : 
 (๔) ช่ือและที่อยู่ของตัวแทนผู้ผลิตที่ได้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) : ………………………………..……… 
  Name and address of manufacturer's authorized representative, if any : 
 
๒. แตรสัญญาณ :  
 Audible warning devices : 
 (๑) ย่ีห้อ (ช่ือทางการค้าของผู้ผลิต) : ………………………………………………………………..….……… 
   Make (trade name of manufacturer) : 
 (๒) แบบ : ………………………………………………………………………………………………………………… 
  Type (s) : 
 (๓) รูป/ภาพแบบของแตรสัญญาณ : …………………………………………………………………………… 
  Photos and/or drawings of the device (case, diaphragm and sound outlet) : 
          (3.1) ขนาดของ diaphragm : ……………………………………………………………………….…….. 
                  Dimension of diaphragm : 
          (3.2) ชนิดของ sound outlet : ……………………………………………………………………………. 
                  Kind of sound outlet : 
     (4) คําอธิบายการทํางานของแตรสัญญาณ : …………………………………………………………..………. 
          Description of principle of audible warning device : 
     (5) ความถี่ที่กําหนด : …………………………………………(เฮิรตซ์) Hz  
          Rated frequency (or frequencies) :  
     (๖) แรงดันแหล่งจ่าย : ……………………………………….. (โวลต์) volts  
          Supply voltage (s) :  
     (7) ความดันใช้งานที่กําหนดสําหรับแตรสัญญาณที่ใช้อากาศอัดจากภายนอกโดยตรง : ………………….kg/cm2 
          Rated operating pressure(s) : 
 

_____________________ 
 
 
 



 
ภาคผนวก 4 

เอกสารแสดงข้อมูลสาํหรบั 
การรบัรองแบบการตดิตั้งแตรสญัญาณ 

_____________________ 
 
๑. ข้อมูลทั่วไป : 
 General : 
 (๑) ย่ีห้อ : …………………………………………………………………………………………………………….….. 
      Make : 
 (๒) แบบรถ : ………………………………………………………………………………………………………..……. 
          Type (state any possible variants and versions: each variant and each  
          Version must be identified by a code consisting of numbers or a  
         combination of letters and  numbers) : 
  ตัวเลขช้ีบ่งยานยนต์ *: ………………………………………………………………………………………. 
  Vehicle Identification Number (VIN) *: 
 (๓) ช่ือและที่อยู่ของผู้ผลิต : ………………………………………………………………………………………. 
      Name and address of manufacturer : 
 (๔) ช่ือและที่อยู่ของตัวแทนผู้ผลิตที่ได้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) : ………………………………………. 
  Name and address of manufacturer's authorized representative, if any : 

๒. มวล : 
 Mass : 
 (๑) มวลของรถเมื่อพร้อมใช้งาน : ……………………………………………………………………….……….. 
  Mass of vehicle in running order : 
 (๒) มิติ : ……………………………………………………………………………………………………….…………… 
  Dimension : 

๓.  แตรสัญญาณ :  
 Audible warning devices : 
 (๑) ย่ีห้อ (ช่ือทางการค้าของผู้ผลิต) : ………………………………………………………………….………… 
   Make (trade name of manufacturer) : 
 (๒) แบบ : ……………………………………………………………………………………………………….………… 
  Type (s) : 
 (๓) ตําแหน่ง วิธีการติดต้ังและทิศทางช่องแตรสัญญาณพร้อมขนาดของแตรสัญญาณ : 
  Location, method of affixing, placement and orientation of the devices with dimension: 
 
 
---------------------- 
* กรณีการขอรับรองแบบการติดต้ังแตรสัญญาณเป็นรายคัน 
  In case of submitting for individual approval. 
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 (๔) จํานวนแตรสัญญาณ : …………………………………………………………………………….………….… 
  Number of devices : 
 (๕) เอกสารแสดงข้อมูลการรับรองแบบแตรสัญญาณตามที่กําหนดในประกาศกรมฯ (ถ้ามี) **/ : …….… 
  Type approval certification of audible warning devices aligned with this notification 
  (if any) **/ :  
 (๖) ภาพวงจรไฟฟ้า/ลม : …………………………………………………………………………………………… 
 Electric/pneumatic circuit diagram : 
 (๗) แรงดันไฟฟ้าทํางาน : …………………………………………………………………………………………… 
  Rated voltage or pressure : 
 (8) รูป/ภาพการติดต้ังแตรสัญญาณ : ………………………………………………………………..………. 
  Drawing of mounting devices : 
  

_____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------ 
** ระบุเลขที่รับรองแบบ 
    Indicate the approval numbers. 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก 5 

เงื่อนไขการยอมรับผลการทดสอบหรือตรวจสอบ 
หรือผลการตรวจสอบการผลติใหเ้ปน็ไปตามตน้แบบ 

_____________________ 
 
 กรมการขนส่งทางบกจะยอมรับผลการทดสอบหรือตรวจสอบ หรือผลการตรวจสอบการผลิต 
ให้เป็นไปตามต้นแบบ เมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขดังต่อไปน้ี 
 ๑. หน่วยงานทดสอบ  
  (๑) ประเภทของหน่วยงานทดสอบมีดังน้ี 
   (ก) หน่วยงานทดสอบประเภท ๑ เป็นหน่วยงานที่ทําการทดสอบ โดยใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทดสอบของตนเอง 
   (ข) หน่วยงานทดสอบประเภท ๒ เป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลการทดสอบ โดยใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการทดสอบของผู้ผลิต หรือหน่วยงานเอกชนอ่ืน (Third Party) 
   หน่วยงานทดสอบอาจเป็นหน่วยงานทดสอบประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ก็ได้ 
  (๒) หน่วยงานทดสอบจะต้องมีมาตรฐานที่กําหนดในประเภทของหน่วยงานทดสอบ ดังน้ี 
   (ก) หน่วยงานทดสอบประเภท ๑ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
        ๑) มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International 
Organization for Standardization) General requirements for the competence of testing and calibration 
laboratories มาตรฐานเลขที่ ISO ๑๗๐๒๕ - ๒๐๐๕ ขึ้นไป 
    ๒)มาตรฐานข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ – ๒๕๔๘ ขึ้นไป 
   หน่วยงานทดสอบประเภทที่ ๑ อาจทําการทดสอบหรือกํากับดูแลการทดสอบ ณ ที่ทําการ
ทดสอบของผู้ผลิต หรือที่ทําการทดสอบของตัวแทนผู้ผลิตที่ได้รับมอบอํานาจก็ได้ 
   (ข) หน่วยงานทดสอบประเภท ๒ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
     ๑) มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization 
for Standardization) General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection 
มาตรฐานเลขที่ ISO ๑๗๐๒๐ – ๑๙๙๘ ขึ้นไป 
        ๒) มาตรฐานข้อกําหนดทั่วไปสําหรับหน่วยตรวจตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๐ - ๒๕๔๒ ขึ้นไป 
 ๒.  หน่วยงานตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ 
  (๑) ประเภทของหน่วยงานตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ มีดังน้ี 
   (ก) หน่วยงานตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบประเภท ๑ เป็นหน่วยงานที่ทําการ
ประเมินและติดตามประสิทธิผลของระบบควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบของผู้ผลิต 
   (ข) หน่วยงานตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบประเภท ๒ เป็นหน่วยงานที่กํากับ
ดูแล หรือทําการทดสอบ หรือตรวจสอบ ให้เป็นไปตามการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 
   หน่วยงานตรวจสอบการผลิตเป็นไปตามต้นแบบอาจเป็นหน่วยงานตรวจสอบการผลิต
เป็นไปตามต้นแบบประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ก็ได้ 
  (๒)  หน่วยงานตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบจะต้องมีมาตรฐานที่กําหนดในประเภท
ของหน่วยงานตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ ดังต่อไปน้ี 
   (ก) หน่วยงานตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบประเภท ๑ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
อย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
    ๑) มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization 
for Standardization) Conformity assessment - requirement for bodies providing audit and 
certification of management systems มาตรฐานเลขที่ ISO ๑๗๐๒๑ - ๒๐๐๖  ขึ้นไป 
    ๒) มาตรฐานการตรวจสอบและรับรอง - ข้อกําหนดสําหรับหน่วยตรวจประเมินและ
ให้การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๑ - ๒๕๕๐ ขึ้นไป 
   (ข) หน่วยงานตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบประเภท ๒ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
อย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
    ๑) มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International 
Organization for Standardization) General criteria for the operation of various types of bodies 
performing inspection มาตรฐานเลขที่ ISO ๑๗๐๒๐ - ๑๙๙๘ ขึ้นไป 
    ๒) มาตรฐานข้อกําหนดทั่วไปสําหรับหน่วยตรวจตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๐ - ๒๕๔๒ ขึ้นไป 
     

_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก 6 

การตรวจสอบการผลติใหเ้ปน็ไปตามต้นแบบ 
(Conformity of Production : COP) 

_____________________ 
 
 เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ผลิตจะดําเนินการผลิต ประกอบ หรือนําเข้าส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์       
ให้เป็นไปตามต้นแบบอย่างมีมาตรฐานสม่ําเสมอท้ังก่อนและหลังจากได้รับหนังสือรับรองแบบ จึงต้องมี      
การตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ ดังต่อไปน้ี 
 ๑. ตรวจสอบก่อนได้รับหนังสือรับรองแบบให้ดําเนินการ ดังน้ี 
     (๑) ตรวจสอบขั้นตอนและการเตรียมการควบคุมระบบคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ
ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ที่ขอรับรองแบบ เช่น ตรวจคู่มือควบคุมคุณภาพการผลิต ตรวจแผนการทดสอบ
หรือตรวจสอบที่จําเป็น  
     (๒) พิจารณาการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบของผู้ผลิตจากหน่วยงานตรวจสอบ 
ตามท่ีกําหนดไว้ในภาคผนวก 5 อย่างใดอย่างหน่ึง 
     (๓) ให้ยอมรับหนังสือรับรองการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบตามมาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง ดังน้ี 
     (ก) มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization 
for Standardization) Quality management systems - Requirements มาตรฐานเลขที่ ISO ๙๐๐๑ - 
๒๐๐๘ ขึ้นไป หรือมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ : ข้อกําหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๐๐๑ - ๒๕๕๒ ขึ้นไป 

    (ข) มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International 
Organization for Standardization) Quality management systems - Particular requirements for the 
application of ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ for automotive production and relevant service part organizations 
มาตรฐานเลขที่ ISO/TS ๑๖๙๔๙ - ๒๐๐๙ ขึ้นไป หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 
๑๖๙๔๙ - ๒๐๐๙ ขึ้นไป  

 ๒. ตรวจสอบภายหลังที่ได้รับหนังสือรับรองแบบให้ดําเนินการ ดังน้ี 
     (๑) ตรวจสอบโดยติดตามประสิทธิผลการควบคุมระบบคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ
ก่อนได้รับหนังสือรับรองแบบตาม ๑ 
     (๒) ให้พิจารณาการดําเนินการของผู้ผลิต ดังน้ี 
          (ก) แนบรายละเอียดหนังสือรับรองการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบในการ
ย่ืนขอรับรองแบบ และแจ้งการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหนังสือรับรองการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ 
ให้กรมการขนส่งทางบกทราบทุกคร้ัง 
          (ข) มีขั ้นตอนสําหรับการประเมินการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบของส่วนควบและ
เครื่องอุปกรณ์ที่ได้รับรองแบบในแต่ละโรงงานการผลิต 
          (ค) จัดให้มีการดําเนินการตรวจติดตามการทดสอบที่จําเป็นต่อการประเมินการผลิตให้
เป็นไปตามต้นแบบ 
 
 
 
 
 
 



                                                          - ๒ - 

          (ง) มีข้อมูลที่เป็นผลการทดสอบหรือตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ โดยการ
บันทึกและเก็บเอกสารข้อมูล สําหรับใช้ในการประเมินตามช่วงเวลาในแต่ละส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ที่
กรมการขนส่งทางบกกําหนด แต่ต้องไม่เกิน ๑๐ ปี 
           (จ) วิเคราะห์ผลของการทดสอบหรือการตรวจสอบความเสถียรของแบบในแต่ละส่วนควบ
และเคร่ืองอุปกรณ์เพ่ือกําหนดความแปรผันที่ยอมรับได้ของการผลิตส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม 
 (๓) ให้ทําการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบของผู้ผลิตตามระยะเวลาที่กําหนด 
หากไม่มีการกําหนดระยะเวลาไว้ ให้มีการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบดังกล่าวเป็นจํานวนสองปี 
ต่อหน่ึงครั้ง 
 (๔) กรณีที่พบว่าการผลิตไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ใน
ประกาศน้ี ให้กรมการขนส่งทางบกกําหนดมาตรการบังคับที่จําเป็น เพ่ือให้ผู้ผลิตทําการผลิตให้เป็นไปตามแบบ
ที่รับรองไว้โดยไม่ชักช้า เช่น การให้ผู้ผลิตส่งแผนการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการผลิต โดยทําเป็นหนังสือ
หรือแจ้งให้ผู้ผลิตช้ีแจงและดําเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  (๕) ทําการตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตามต้นแบบ หรือการนําเข้าส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เก่ียวข้องกับการรับรองแบบ ณ โรงงานผลิต โรงงานประกอบ หรือคลังสินค้า 
รวมท้ังสถานที่ทําการทดสอบ  

 
_____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                   ภาคผนวก 7 
                                          แบบของหนังสือรบัรองแบบ 
                                            _____________________ 

 
                                       หนังสือรบัรองแบบแตรสญัญาณ 

 
 
 
 
 
ที่ …………                              กรมการขนส่งทางบก 

        ถนนพหลโยธิน กทม.  ๑๐๙๐๐ 
 
      วันที่ ......... เดือน ................. พ.ศ. ......... 

 
กรมการขนส่งทางบกได้ออกหนังสือน้ี เพ่ือยืนยัน 
Department of Land Transport certifies for  
ประเภทของการรับรองแบบ :        ------ 
Category of Type Approval :   ------                            
การรับรองแบบสําหรับการผลิต ประกอบ หรือนําเข้า 
National Type Approval   
ของแบบของส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ือง กําหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ
และการติดต้ังแตรสัญญาณ และกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการรับรองแบบแตรสัญญาณและ     
แบบการติดต้ังแตรสัญญาณสําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(of a type of a vehicle parts with regard to DLT Notification on Properties and Characteristics 
of Audible warning device of Vehicle) 
 
เลขที่การรับรองแบบ :   ------                           การขยายการรับรองแบบ :   ------  
Approval No. :         ------                           Extension No. :  ------ 
 
๑. ช่ือทางการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าของแตรสัญญาณ : ------         
    Trade name or mark : ------  
๒. แบบ : ------    
    Type (electro - pneumatic, electro - magnetic with resonator disc, electromagnetic horn, etc.) :  
๓. ช่ือและที่อยู่ของผู้ผลิต : ------    
    Manufacturer’s name and address :                                 ------ 
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๔. ช่ือและที่อยู่ของตัวแทนที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้ผลิต (ถ้ามี) : ------    
    Name and address of manufacturer’s representative (if applicable) :     ------ 
๕. รายละเอียดแตรสัญญาณ :  ------    
    Description of the audible warning device :  ------ 
๖. แรงดันแหล่งจ่าย :      ------    (โวลต์)  
 Supply voltage :    ------      (Volt) 
๗. แรงดันใช้งานที่กําหนด :     ------         (กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร) 
    Rated operation voltage :  ------         (kg/cm2) 
๘. ความถี่ที่กําหนด : ------         (เฮิรตซ์) 
    Rated frequencies : ------         (Hz) 
๙. คุณลักษณะทาง geometric (ความยาวภายในและเส้นผ่านศูนย์กลาง) ของเส้นเช่ือมกับ compressor หรือ        

ตัวควบคุมกับแตรสัญญาณ : ------      
    Geometrical characteristics (internal length and diameter) of connecting line between 

compressor or control and the audible warning device :       ------ 
๑๐. ย่ืนขอรับรองแบบเมื่อ : ------  
    Submitted for approval on : ------ 
๑๑. หน่วยงานทดสอบ : ------  
      Technical service responsible for conducting approval tests :        ------       
๑๒. วันที่ส่งรายงานผลการทดสอบ :  -----      
   Date of report issued by that service :        ----- 
๑๓. จํานวนรายงานผลการทดสอบ : ------      
      Number of report issued by that service : ------ 
๑๔. การรับรองแบบแตรสัญญาณที่ให้ /ขยาย/ปฏิเสธ/เพิกถอน : ------ 
  Approval granted /extended /refused /withdrawn :        ------ 
๑๕. ตําแหน่งของเครื่องหมายการรับรองแบบบนแตรสัญญาณ :      ------   
  Position of approval mark on the audible warning device : ------ 
๑๖. สถานที่ :        ------       
  Place :          ------ 
๑๗. วันที่ :  ------      
    Date : ------ 
๑๘. ลายมือช่ือ :  ------      
   Signature : ------ 
 
หมายเหตุ : รายการเอกสารแนบท้าย โดยแสดงเลขที่การรับรองแบบ : 

 The following documents, bearing the approval number shown above,  
 are annexed to this communication : 

 
 
 
 
 



                                                           - ๓ - 
 
                                 หนงัสือรบัรองแบบการตดิตั้งแตรสญัญาณ 
 
 
 
 
 
ที่ …………           กรมการขนส่งทางบก 

         ถนนพหลโยธิน  กทม.  ๑๐๙๐๐ 
 
       วันที่........ เดือน ................... พ.ศ. .......... 

 
กรมการขนส่งทางบกได้ออกหนังสือน้ี เพ่ือยืนยัน 
Department of Land Transport certifies for  
ประเภทของการรับรองแบบ :      ------ 
Category of Type Approval :   ------                              
การรับรองแบบสําหรับการผลิต ประกอบ หรือนําเข้า 
National Type Approval for  
ของแบบของส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กําหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ
และการติดต้ังแตรสัญญาณ และกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการรับรองแบบแตรสัญญาณและแบบ
การติดต้ังแตรสัญญาณสําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(of a type of a vehicle parts with regard to DLT Notification on Properties, Characteristics, and 
Installation of Audible warning device for Vehicle) 
 
เลขที่การรับรองแบบ : ------    การขยายการรับรองแบบ :        ------  
Approval No. :  ------    Extension No. :                  ------ 
 
๑. ช่ือทางการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าของรถ :       ------   
    Trade name or mark of the vehicle : ------   
๒. แบบรถ : ------   
 Vehicle type : ------ 
    ตัวเลขช้ีบ่งยานยนต์ *:  ------ 
    Vehicle Identification Number (VIN) * : ------ 
 
 
------------------------------------ 
* กรณีการขอรับรองแบบการติดต้ังแตรสัญญาณเป็นรายคัน 
  In case of submitting for individual approval. 
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                                                          - ๔ - 
 
 
๓. ช่ือและที่อยู่ของผู้ผลิต : ------    
    Manufacturer’s name and address : ------ 
๔. ช่ือและที่อยู่ของตัวแทนที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้ผลิต :        ------    
    Name and address of manufacturer’s representative :        ------  
๕. แบบแตรสัญญาณ **/ : ------ 
    Type (s) of audible warning device(s) **/ : ------ 
๖. แหล่งจ่ายไฟที่ใช้ : แบตเตอร่ีรถเท่าน้ัน/แบตเตอรี่ที่เครื่องยนต์รถอยู่ที่รอบเดินเบา/แหล่งจ่ายไฟภายนอก ***/: 
 Power supply used: Vehicle battery only/Battery with vehicle engine at idle/External power 

supply ***/: ------  
๗. ค่าระดับเสียง :  ------  
    Sound level values : ------ 
8. รถที่ย่ืนขอรับรองแบบเมื่อ : ------ 
  Vehicle submitted for approval on : ------ 
๙. หน่วยงานทดสอบ : ------ 
    Technical service responsible for conducting approval tests :      ------ 
๑๐. วันที่ส่งรายงานผลการทดสอบ : ------  
    Date of report issued by that service :  ------ 
๑๑. จํานวนรายงานผลการทดสอบ : ------    
      Number of report issued by that service : ------ 
๑๒. การรับรองแบบแตรสัญญาณที่ให้/ขยาย/ปฏิเสธ/เพิกถอน : ------   
   Approval granted /extended /refused /withdrawn :      ------ 
๑๓. ตําแหน่งของเครื่องหมายการรับรองแบบบนรถ :  ------    
   Position of approval mark on the vehicle : ------ 
๑๔. หน่วยงานรับรอง :  ------       
   Authority : ------ 
๑๕. วันที่ :  ------       
   Date : ------ 
๑๖. ลายมือช่ือ :  ------      
  Signature : ------ 
 
หมายเหตุ: รายการเอกสารแนบท้าย โดยแสดงเลขที่การรับรองแบบ : 

The following documents, bearing the approval number shown above, are annexed 
to this communication : 

------------------------------------ 
**  ระบุเลขที่รับรองแบบ 
     Indicate the approval numbers. 
*** ขีดทิ้ง หากไม่เก่ียวข้อง 
     Strike out what does not apply. 
 
 



 
                                                    ภาคผนวก ๘ 
                                     เครื่องหมายการรบัรองแบบแตรสญัญาณ 
                                          และแบบการตดิตั้งแตรสญัญาณ 

_____________________ 
 
 1. เครื่องหมายการรับรองแบบแตรสัญญาณ ประกอบด้วย 
  (1) สัญลักษณ์ประเทศไทยแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ “T” ตัวพิมพ์ใหญ่ (capital) ที่ไม่มี
ส่วนงอนโค้งที่ปลายสุดของตัวอักษร (san serif) อยู่ภายในวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร 
และอักษร “T” มีความสูงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม 
  (๒) หมายเลขข้อกําหนดทางเทคนิคที่ ๒๘ ขององค์การสหประชาชาติอยู่ในวงกลมท่ีมีขนาดความสูง
ของตัวเลขไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม 
  (๓) เลขที่การรับรองแบบที่มีขนาดความสูงของตัวเลขไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของวงกลมเป็นตัวเลขอารบิค โดยเรียงลําดับเลขที่ตามลําดับ ดังต่อไปน้ี 
           ลําดับที่ 1 ปีที่ออกหนังสือรับรองแบบ โดยระบุเพียงตัวเลขสองตัวหลังของปีพุทธศักราช เช่น สอง
ตัวหลังของปี พ.ศ. 25๖๑ ให้ระบุเพียง 61 
 ลําดับที่ ๒ เลขที่การรับรองแบบสี่ตัวที่กําหนดไว้ในหนังสือรับรองแบบ เช่น เลขที่การรับรองแบบ 2439 
 ลําดับที่ ๓ เลขที่การดําเนินการขอแก้ไขเพ่ิมเติมการรับรองแบบ (การขอขยายการรับรองแบบ) โดย
กําหนด  
 – เลขที่ 00 คือ หมายเลขที่ได้รับหนังสือรับรองแบบครั้งแรก 
 – เลขที่ 01 02 03 ... (ตามลําดับตัวเลขต่อไป) ตามลําดับคําขอรับรองการแก้ไขเพ่ิมเติมแบบใน
แต่ละคร้ัง 
 
                                                      ตัวอย่าง 
     
           
 

                                                                         61 2439 00 
 
 ๒. เครื่องหมายการรับรองแบบการติดต้ังแตรสัญญาณให้เป็นไปตามรูปแบบที่กําหนดไว้ใน ๑ ในกรณี
การขอรับรองแบบการติดต้ังแตรสัญญาณเป็นรายคัน ที่ระบุตัวเลขช้ีบ่งยานยนต์ ให้เลขที่การรับรองแบบ
เรียงลําดับตามที่กําหนดไว้ใน ๑ เว้นแต่ลําดับที่ ๒ ให้มีเลขที่การรับรองแบบสี่ตัว เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
(san serif)  (เริ่มด้วย A , B , C , ...) ไว้ในตําแหน่งที่หน่ึง และในตําแหน่งที่สองถึงสี่เป็นเลขที่กําหนดในหนังสือ
รับรองแบบ เช่น เลขท่ีการรับรองแบบ 001 ซึ่งเมื่อถึง 999 แล้ว จึงเปลี่ยนอักษรภาษาอังกฤษในตําแหน่งที่
หน่ึงเป็นลําดับต่อไป 
                            ตัวอย่าง 
  
                                                                          

                                                                          61 A001 00 
                                              __________________ 
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