
 หนา    

เลม      ตอนพิเศษ      ง ราชกิจจานุเบกษา    พฤษภาคม    
 

 
 

ประกาศกรมการขนสงทางบก 
รืไอง  กําหนดคุณสมบัติ  คุณลักษณะ  ละกําหนดหลักกณฑ์  วิธีการ  ละงืไอนเข 

การรับรองบบจุดยึดขใมขัดนิรภัยของรถยนต์ 
พ.ศ.  2560 

 

 

พืไอ฿หຌสวนควบละครืไองอุปกรณ์ของรถยนต์กิดความปลอดภัย฿นการ฿ชຌงานละสอดคลຌองกับ
มาตรฐานสากล  อาศัยอํานาจตามความ฿นขຌอ  ํํ  ละขຌอ  ํ๎  หงกฎกระทรวงกําหนดสวนควบ 
ละครืไองอุปกรณ์สําหรับรถ  พ.ศ.  ๎๑๑ํ  อธิบดีกรมการขนสงทางบกกําหนด฿หຌจุดยึดขใมขัดนิรภัย 
ของรถยนต์ป็นสวนควบละครืไองอุปกรณ์ทีไตຌองผานการรับรองบบ  ละกําหนดหลักกณฑ์  วิธีการ  
ละงืไอนเขการรับรองบบจุดยึดขใมขัดนิรภัยของรถยนต์เวຌ  ดังตอเปนีๅ 

ขຌอ ํ ประกาศนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับกับรถตามกฎหมายวาดຌวยรถยนต์  ดงัตอเปนีๅ 
(ํ) รถยนต์นัไง  (M1)  ละรถยนต์บรรทุก  (N1)  ทีไผลิต  ประกอบ  หรือนําขຌาพืไอจําหนาย 
(๎) รถยนต์นัไง  (M1)  ละรถยนต์บรรทุก  (N1)  ทีไผลิต  ประกอบ  หรือนําขຌามาพืไอ฿ชຌอง

กินกวา  3  คันตอบบตอปี   
ขຌอ ๎ ฿นประกาศนีๅ 
“รถยนต์นัไง”  (Mํ)  หมายความวา  รถยนต์สีไลຌอขึๅนเปทีไผูຌผลิตออกบบ฿หຌป็นรถสําหรับ   

นัไงดยสาร  ซึไงมีจํานวนทีไนัไงคนดยสารรวมคนขับเมกิน  ๕  ทีไนัไง 
“รถยนต์บรรทุก”  (Nํ)  หมายความวา  รถยนต์สีไลຌอขึๅนเปทีไผูຌผลิตออกบบ฿หຌป็นรถสําหรับ

บรรทุกทีไนๅําหนักรถรวมนๅําหนักบรรทุกเมกิน  ๏,๑์์  กิลกรัม  ละ฿หຌหมายความรวมถึงรถยนต์ 
ทีไผูຌผลิตออกบบ฿หຌมีพืๅนทีไดยสาร  ละพืๅนทีไบรรทุกอยู฿นสวนดียวกัน  ละป็นเปตามงืไอนเขทีไกําหนดเวຌ
฿นภาคผนวก  ํ 

“จุดยึดขใมขัดนิรภัย”  (Belt  anchorage)  หมายความวา  สวนของครงสรຌางรถหรือครงสรຌาง  
ทีไนัไง  หรือสวนอืไน฿ดของรถทีไชุดขใมขัดนิรภัยยึดติด 

“จุดยึดขใมขัดทีไ฿ชຌงาน”  (Effective  belt  anchorage)  หมายความวา  จดุทีไ฿ชຌกําหนดมุมของ  
ตละสวนของขใมขัดนิรภัยทีไสัมพันธ์กับผูຌ฿ชຌตามทีไกําหนดเวຌ฿นขຌอ  ๑  ดยจุดทีไสายคาดตຌองยึดติดอยู฿น  
นวดียวกับนวของขใมขัดมืไอ฿ชຌคาด  ซึไงอาจป็นจุดยึดขใมขัดจริงหรือเมกใเดຌ  ทัๅงนีๅขึๅนกับครงราง 
ของตัวขใมขัดนิรภัยทีไยึดติดกับจุดยึดขใมขัดนิรภัย  ชน 

(1) ฿นกรณีมืไอตัวนําสายคาด  (Strap  guide)  ทีไ฿ชຌบนครงสรຌางรถ  หรือครงสรຌางทีไนัไง 
จุดกึไงกลางของตัวนํา  (guide)  ฿นตําหนงทีไสายคาดออกจากตัวนําดຌานผูຌ฿ชຌขใมขัด  ฿หຌถือป็นจุดยึด 
ขใมขัดนิรภัย  ทีไ฿ชຌงาน 
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(2) ฿นกรณีมืไอขใมขัดนิรภัยผานตรงจากผูຌ฿ชຌเปยังอุปกรณ์ดึงกลับทีไยึดติดกับครงสรຌางรถ 
หรือครงสรຌางทีไนัไงดยปราศจากตัวนําสายคาด  (Strap  guide)  ทีไมาขวาง  จุดยึดขใมขัดนิรภัยทีไ฿ชຌงาน
คือจุดตัดของกนครืไองมຌวน  (reel)  สําหรับกใบสายคาดกับระนาบทีไผานเปยังสຌนกึไงกลางของสายคาด
บนครืไองมຌวน 

“พืๅน”  (Floor)  หมายความวา  สวนลางของตัวถังรถทีไยึดติดกับผนังดຌานขຌางของรถ  ดย฿หຌ
รวมถึงครง  (ribs)  สัน/ลอน  (swages)  ละสวนสริมความขใงรงอืไน โ  มຌจะอยูตไํากวาพืๅน   
ชน  คานนวกวຌางละคานนวยาว 

“ทีไนัไง”  (Seat)  หมายความวา  ครงสรຌางพรຌอมบาะละวัสดุหุຌมทีไมีสภาพสมบูรณ์สําหรับ
ผูຌ฿หญนัไงหนึไงคน  ซึไงครงสรຌางของทีไนัไงอาจป็นชิๅนสวนดียวกันกับครงสรຌางรถหรือเมกใเดຌ  ละ฿หຌ
หมายความรวมถึง  ทีไนัไงดีไยวหรือสวนของทีไนัไงถวยาว  (Bench  seat)  สาํหรับผูຌ฿หญนัไงหนึไงคน 

“ทีไนัไ งตอนหนຌา”  (Front  passenger  seat)  หมายความวา  ทีไนัไ ง฿ดทีไจุด  H  หนຌาสุด  
(Foremost  H  point)  ของทีไนัไง  อยู฿นหรืออยูดຌานหนຌาของระนาบขวางตัๅงทีไผานเปยังจุด  R  ของผูຌขับรถ 

“ทีไนัไงทีไหันเปดຌานหนຌา”  (Forward-facing  seat)  หมายความวา  ทีไนัไงทีไสามารถ฿ชຌ฿นขณะทีไ
รถกําลังคลืไอนทีไ  ละหันเปทางดຌานหนຌาของรถ฿นลักษณะทีไระนาบนวตัๅงของการสมมาตรของทีไนัไง 
ทํามุมนຌอยกวา  +100  หรือ  -100  กับระนาบนวตัๅงของการสมมาตรของรถ 

“กลุมทีไนัไง”  (Group  of  seats)  หมายความวา  ทีไนัไงถวยาว  หรือทีไนัไงดีไยวทีไยกกันตอยู  
ขຌางกัน  ละสามารถรองรับผูຌ฿หญนัไงหนึไงคนหรือมากกวา 

“ทีไนัไงถวยาว”  (Bench  seat)  หมายความวา  ครงสรຌางพรຌอมบาะละวัสดุหุຌมทีไมีสภาพสมบูรณ์
สําหรับผูຌ฿หญนัไงมากกวาหนึไงคน 

“ทีไนัไงบบพับ”  (Folding  seat)  หมายความวา  ทีไนัไงสริม  (Auxiliary  seat)  ทีไมีเวຌ฿ชຌงาน 
฿นบางอกาสละดยปกติจะพับกใบเวຌ 

“บบของทีไนัไง”  (Seat  type)  หมายความวา  ประภทของทีไนัไงทีไเมมีความตกตางกัน 
฿นสาระสําคัญ  ดังนีๅ 

(1) รูปราง  มิต ิ วัสดุของครงสรຌางทีไนัไง 
(2) บบละมิติของระบบปรับตําหน ง  (Adjustment  system)  ละระบบลใอก  (Locking  

system) 
(3) บบละมิติของจุดยึดขใมขัดบนทีไนัไง  บบละมิติของจุดยึดทีไนัไง  ละบบละมิต ิ

ของสวนครงสรຌางรถทีไกีไยวขຌอง 
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“จุดยึดทีไนัไง”  (Seat  anchorage)  หมายความวา  ระบบทีไยึดชุดทีไนัไง  (Seat  assembly)  
ขຌากับครงสรຌางของรถ  รวมถึงสวนอืไน โ  ของครงสรຌางรถทีไกีไยวขຌอง 

“ระบบปรับตําหนง”  (Adjustment  system)  หมายความวา  อุปกรณ์ทีไ฿ชຌปรับตําหนงทีไนัไง
หรือชิๅนสวนของทีไนัไง  พืไอ฿หຌหมาะสมกับรูปรางลักษณะของคนนัไง  อุปกรณ์นีๅอาจทํางานเดຌ  ดงันีๅ 

(1) ลืไอน฿นนวตามยาว  (หนຌา-หลัง)  (Longitudinal  displacement) 
(2) ลืไอน฿นนวดิไง  (ขึๅน-ลง)  (Vertical  displacement) 
(3) ลืไอนป็นมุม  (Angular  displacement) 
“ระบบคลืไอนทีไ”  (Displacement  system)  หมายความวา  อุปกรณ์ทีไ฿ชຌปรับทีไนัไงหรือสวน฿ด

ของทีไนัไง฿หຌคลืไอนทีไหรือหมุนเดຌ  ดยเมมีจุดพักระหวางกลาง  พืไอ฿หຌผูຌดยสารขຌาเป฿นพืๅนทีไดຌานหลัง 
ของทีไนัไงนัๅนเดຌงาย 

“ระบบลใอก”  (Locking  system)  หมายความวา  อุปกรณ์฿ด โ  ทีไ฿ชຌยึดทีไนัไงละสวนของทีไนัไง  
฿หຌคงอยู฿นตําหนง฿ชຌงานเดຌอยางมัไนคง  ละ฿หຌรวมถึงอุปกรณ์ทีไลใอกทัๅงพนักพิงหลังทีไสัมพันธ์กับทีไนัไง  
ละทีไนัไงทีไสัมพันธ์กับรถ 

“ขตอຌางอิง”  (Reference  Zone)  หมายความวา  ระยะระหวางระนาบนวตัๅงตามยาว 
สองระนาบ  ซึไงหางจากจุด  H  ป็นระยะ  400  มิลลิมตร  ทีไสมมาตรกัน  ละกําหนดการหมุน 
ของหุนจําลอง  รูปศีรษะจากนวตัๅงเปนวนอน  ดยทีไหุนจําลองรูปศีรษะตຌองอยู฿นตําหนงตามทีไกําหนดเวຌ
฿นภาคผนวก  ๎  ดยหุนจําลองรูปศีรษะตຌองอยู฿นตําหนงทีไกําหนดละตัๅงระยะสูงสุดทีไ  840  มิลลิมตร 

“อุปกรณ์ผอนรง”  (Thorax  load  limiter  function)  หมายความวา  สวน฿ด โ  ของขใมขัดนิรภัย  
หรือทีไนัไง  หรือรถ  ทีไจํากัดระดับของรงกํากัดทีไกระทําตอลําตัวผูຌดยสารมืไอกิดการชน 

“การรับรองบบ”  หมายความวา  การรับรองบบของจุดยึดขใมขัดนิรภัยของรถยนต์วามีคุณสมบัติ
ละคุณลักษณะป็นเปตามหลกักณฑ์ทีไกําหนดเวຌ฿นประกาศนีๅ 

“บบ”  หมายความวา  สิไงทีไกําหนดความหมือนกันของสาระสําคัญกีไยวกับคุณสมบัติ  คุณลักษณะ  
สมรรถนะ  ระบบการทํางาน  ประสิทธิภาพการทํางาน  การติดตัๅง  ประภท  ขนาด  หรือจํานวนของสวนควบ
ละครืไองอุปกรณ์ 

“ผูຌผลิต”  หมายความวา  ผูຌทีไทําการผลิต  ประกอบ  หรือนําขຌา  รถทีไมีจุดยึดขใมขัดนิรภัย 
พืไอจําหนาย 

“หนวยงานทดสอบ”  หมายความวา  กรมการขนสงทางบกหรือหนวยงานทีไกรมการขนสงทางบก  
ยินยอม฿หຌทําหนຌาทีไทดสอบจุดยึดขใมขัดนิรภัยของรถยนต์ 

“หนวยงานตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบ”  (Conformity  of  Production:  COP)  
หมายความวา  กรมการขนสงทางบกหรือหนวยงานทีไกรมการขนสงทางบกยินยอม฿หຌทําหนຌาทีไตรวจ
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ประมินระบบคุณภาพการผลิตละสุมตรวจจุดยึดขใมขัดนิรภัยของรถยนต์฿หຌป็นเปตามตຌนบบ 
ทีไเดຌรับการรับรอง 

“การผลิตจํานวนมาก”  หมายความวา  กรณีทีไมีการผลิต  ประกอบ  หรือนําขຌารถยนต์นัไง  (M1)  
หรือรถยนต์บรรทุก  (N1)  กินกวา  100  คันตอบบตอปี 

“การผลิตจํานวนนຌอย”  หมายความวา  กรณีทีไมีการผลิต  ประกอบ  หรือนําขຌารถยนต์นัไง  (Mํ)  
หรือรถยนต์บรรทุก  (Nํ)  เมกิน  100  คันตอบบตอปี 

หมวด  ํ 
คุณสมบัติละคุณลักษณะ 

 

 

ขຌอ 3 จุดยึดขใมขัดนิรภัยตຌองออกบบ  ผลิตละอยู฿นตําหนงทีไมีคุณสมบัติละคุณลักษณะ  
ดงันีๅ 

(1) ขใมขัดนิรภัยตຌองติดตัๅง฿นตําหนงทีไหมาะสม  ดยจุดยึดขใมขัดนิรภัย฿นตําหนงทีไนัไง 
ตอนหนຌาดຌานขຌาง  ตຌองหมาะสมสําหรับขใมขัดนิรภัยทีไทํางานรวมกับอุปกรณ์ดึงกลับละลูกรอก   
ดยพิจารณาจากความขใงรงของจุดยึดขใมขัดนิรภัย  หากผูຌผลิตเมติดตัๅงขใมขัดบบอืไน โ  ทีไทํางาน
รวมกับอุปกรณ์ดึงกลับ 

 ตถຌาจุดยึดขใมขัดนิรภัยนัๅนหมาะสมกับขใมขัดนิรภัยฉพาะบบ  บบขใมขัดนิรภัยดังกลาว
ตຌองระบุเวຌ฿นอกสารขຌอมูลตามทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  ๕ 

(2) ลดความสีไยงของการลืไอนเถลของขใมขัดนิรภัย฿หຌนຌอยทีไสุด  มืไอคาดอยางถูกตຌอง 
(3) ลดความสีไยง฿นความสียหายของสายคาด฿หຌนຌอยทีไสุด  นืไองจากการสัมผัสสวนหลมคม

ของรถหรือครงสรຌางทีไนัไง 
(4) ทาํ฿หຌรถมืไอ฿ชຌงานปกติตຌองป็นเปตามประกาศนีๅ 
(5) ฿นกรณีจุดยึดหลายจุดทีไอยู฿นตําหนงตาง โ  พืไอ฿หຌผูຌดยสารขຌาเป฿นรถ  ละพืไอกํากัด

ผูຌดยสาร  คุณลักษณะละคุณสมบัติตามประกาศนีๅ฿หຌบังคับ฿ชຌกับจุดยึดขใมขัดนิรภัย฿นตําหนงกํากัดทีไ฿ชຌงาน 
ขຌอ 4 จุดยึดขใมขัดนิรภัยขัๅนตไํา  ตຌองป็นเปตามงืไอนเข  ดงันีๅ 
(1) ติดตัๅงจุดยึดขใมขัดนิรภัยตຌองป็นเปตามประกาศนีๅ  ทัๅงนีๅ  จุดยึดขใมขัดบบยืดยง  

(harness)  ทีไเดຌรับการรับรองบบป็นขใมขัดนิรภัยบบพิศษ  (S-type  belt)  ทีไมีหรือเมมีอุปกรณ์ดึงกลับ  
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  รืไอง  ขใมขัดนิรภัย  หรือตามขຌอกําหนดสหประชาชาติทีไ  16   

วาดຌวยขใมขัดนิรภัย  (อนุกรมทีไ  04  อกสารพิไมติมทีไ  18  ขึๅนเป)  ตຌองป็นเปตามประกาศนีๅ   
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ตจุดยึดขใมขัดนิรภัยพิไมติมหรือจุดยึดขใมขัดนิรภัยสําหรับการติดตัๅงสายคาดตຌนขา  (Crotch  strap)  

฿หຌยกวຌน฿นรืไองคุณลักษณะละคุณสมบัติดຌานความขใงรงละตําหนง฿นประกาศนีๅ 
(2) จํานวนจุดยึดขใมขัดนิรภัยขัๅนตไําสําหรับตละตําหนงการนัไงทีไหันเปขຌางหนຌาละตละ

ตาํหนงทีไนัไงทีไหันเปขຌางหลัง  ตຌองป็นเปตามทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  ๏ 
(3) ตําหนงการนัไงดຌานขຌาง  (ริมสุดของถว)  ทีไเม฿ชตอนหนຌาของรถยนต์บรรทุก  (N1)   

ละสดงครืไองหมาย     ฿หຌมีจุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานลางสองจุดเดຌ  หากมีทางดินระหวางทีไนัไงหนึไง 
ละผนังดຌานขຌางของรถพืไอ฿หຌผูຌดยสาร฿ชຌขຌาออกเปยังสวนอืไน โ  ของรถ 

 พืๅนทีไระหวางทีไนัไงละผนังรถดຌานขຌาง฿หຌถือป็นทางดินเดຌ  หากระยะระหวางผนังดຌานขຌาง  
ของรถ  (มืไอประตูทุกบานปຂด)  ละระนาบตามยาวนวตัๅงผานเปยังกึไงกลางทีไนัไงนัๅน  ดยวัดจากตําหนงจุด  R  
ละตัๅงฉากกับระนาบตามยาวกึไงกลางรถมากกวา  500  มิลลิมตร 

(4) ตําหนงทีไนัไงกลางตอนหนຌาละสดงครืไองหมาย  *  หากกระจกกันลมหนຌาอยูนอกขตอຌางอิง  
฿หຌมีจุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานลางสองจุดเดຌ  ตถຌากระจกกันลมหนຌาอยู฿นขตอຌางอิงตຌองติดตัๅงจุดยึดขใมขัดนิรภัย  
สามจุด  ทัๅงนีๅ  กระจกกันลมหนຌาทีไถือวาป็นสวนหนึไงของขตอຌางอิง  มืไอหุนจําลองสัมผัสกับอุปกรณ์ 
การทดสอบตามทีไกําหนด฿นขຌอ  2  (ํ7) 

(5) ทีไนัไงพับหรือทีไนัไงทีไ฿หຌ฿ชຌมืไอรถหยุดนิไงละทีไนัไงตาง โ  ของรถ฿ดทีไเมอยู฿น  (1)  (๎)   
ละ  (๏)  เมตຌองมีจุดยึดขใมขัดนิรภัย  ตหากมีการติดตัๅงจุดยึดขใมขัดนิรภัยสําหรับทีไนัไงดังกลาวจุดยึด
ขใมขัดนิรภัย  ตຌองป็นเปตามประกาศนีๅ  ดย฿หຌมีจดุยึดขใมขัดนิรภัยดຌานลางอยางนຌอยสองจุด 

(6) ฿นกรณีทีไนัไงทีไสามารถหมุนกลับหรือวางอยู฿นทิศทางอืไน โ  ฿นการ฿ชຌงานมืไอรถหยุดนิไง 
฿หຌ฿ชຌ  (1)  ฉพาะ฿นทิศทีไออกบบพืไอ฿ชຌงานปกติมืไอรถวิไงบนถนน  ดยระบุเวຌ฿นอกสารขຌอมูล   
ตามทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  ๕ 

ขຌอ 5 ตําหนงของจุดยึดขใมขัดนิรภัย  ตຌองป็นเปตามงืไอนเข  ดงันีๅ 
(1) จุดยึดขใมขัดนิรภัยสําหรับขใมขัดนิรภัย฿ด โ  อาจติดตัๅงทุกจุดทีไครงสรຌางรถ  หรือทีไ

ครงสรຌางทีไนัไง  หรือทีไสวนอืไนของรถ  หรือกระจายอยูระหวางตําหนงดังกลาว 
(2) จุดยึดขใมขัดนิรภัย฿ด  โ  อาจ฿ชຌ ยึดปลายของขใมขัดนิรภัยสองชุดทีไอยู ฿กลຌ คียง   

หากสามารถผานการทดสอบตามทีไกําหนดเดຌ 
(3) ตําหนงของจุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานลางทีไ ฿ชຌงาน  ตามทีไ กําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  ๐   

ละตามรูปทีไ  ํ  ของภาคผนวก  ๑  ตຌองป็น  ดังนีๅ 
 (ก) ทีไนัไงตอนหนຌาของรถยนต์นัไง  (M1) 
  มุม    1  (ดຌ านทีไ เม ฿ชหั ว ขใมขัด )  ตຌองอ ยู ระหวาง  30o - 80o  ละ    2   

(ดຌานหัวขใมขัด)  ตຌองอยูระหวาง  45o - 80o  มุมทัๅงสองของทีไนัไงตอนหนຌาตຌองอยู฿นคาทีไกําหนดขຌางตຌน  
สําหรับสภาพการดินทางปกติ  หากมุม   1  ละ   2  อยางนຌอยมุม฿ดมุมหนึไงมีคาคงทีไ฿นตําหนง 
การ฿ชຌงานปกติ  (ชน  จุดยึดขใมขัดยึดติดกับทีไนัไง)  คาของมุมคือ  60o   10o  ฿นกรณีทีไนัไงลืไอนเดຌ 
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ดຌวยอุปกรณ์ป รับตําหนง  ดยพนักพิ งหลังสามารถปรับอนเดຌนຌอยกวา  20o  ตามรูปทีไ   1   
ของภาคผนวก  ๑  ละมุม   1  อาจตไํากวาจุดตไําสุด  (30o)  ทีไกําหนดขຌางตຌน  ตเมนຌอยกวา  20o   
฿นตําหนงการ฿ชຌงานปกติ 

 (ข) ทีไนัไงตอนหลังของรถยนต์นัไง  (M1) 
  มุม   1  ละ   2  ตຌองอยูระหวาง  30o - 80o  ของทีไนัไ งตอนหลังทุกทีไนัไ ง   

หากทีไนัไงตอนหลังปรับเดຌ  มุมขຌางตຌนตຌอง฿ชຌเดຌสําหรับทุกตําหนงการดินทางปกติ 
 (ค) ทีไนัไงตอนหนຌาของรถยนต์บรรทุก  (N1) 
  มุม   1  ละ   2  ตຌองอยูระหวาง  30o - 80o  สําหรับทุกตําหนงดินทางปกติ

ของทีไนัไงตอนหนຌา  ฿นกรณีทีไนัไงตอนหนຌาของรถทีไมีมวลรถสูงสุดเมกิน  3.5  ตัน  อยางนຌอยมุม฿ดมุมหนึไง
ของมุม   1  ละ   2  ตຌองคงทีไ฿นทุกตําหนงการ฿ชຌงานปกติ  ดยมีคาของมุมคือ  60o   10o   
(ชน  จดุยึดติดกับทีไนัไง) 

 (ง) ทีไนัไงตอนหลัง  ละทีไนัไงตอนหนຌาหรือตอนหลังพิศษ  (Special  front  or  rear  seat)  
ของรถยนต์บรรทุก  (N1) 

  1) ทีไนัไงถวยาว 
  2) ทีไนัไงทีไปรับเดຌ  (หนຌาละหลัง)  ทีไมีอุปกรณ์ปรับตามทีไกําหนด฿นขຌอ  2  (ํ4)   

ทีไมีมุมของพนักพิงหลังนຌอยกวา  20o  ตามรูปทีไ  1  ของภาคผนวก  ๑  ละ 
  3) ทีไนัไงหลังอืไน โ 
   มุม   1  ละ   2  อาจอยูระหวาง  20o - 80o  ฿นตําหนงการ฿ชຌงานปกติ  

หากทีไนัไงถวหนຌาของรถทีไมีนๅําหนักรถรวมสูงสุดเมกิน  3.5  ตัน  อยางนຌอยทีไสุด฿หຌมุม   1  ละ   2  

มีคาคงทีไ฿นตําหนงการ฿ชຌงานปกติ  ดยมีคาทากับ  60o     10o  (ชน  จุดยึดติดตัๅงกับทีไนัไง) 
 (จ) ระยะระหวางนวตัๅงสองนวทีไขนานกันกับระนาบกึไงกลางตามความยาวของรถ  ละ

ตละนวตัๅงผานเปยังตละจุดยึดขใมขัดนิรภัยทีไ฿ชຌงานดຌานลางคือ  จุด  L1  ละ  L2  ตามรูปทีไ  1   
ของภาคผนวก  ๑  ของขใมขัดนิรภัยชุดดียวกันสําหรับตําหนงทีไนัไง฿ด โ  ตຌองเมนຌอยกวา  350  มิลลิมตร  
วຌนตป็นตําหนง  ทีไนัไงกลาง฿ดของตอนหลังของรถยนต์นัไง  (M1)  ละรถยนต์บรรทุก  (N1)   
ระยะขຌางตຌนตຌองเมนຌอยกวา  240  มิลลิมตร  ฿นกรณีทีไเมสามารถลกปลีไยนทีไนัไงกลางหลังกับทีไนัไงอืไน โ  
ของรถ  ดยระนาบกึไงกลางตามความยาวของรถของทีไนัไงตຌองผานระหวางจุด  L1  ละ  L2  ละมี
ระยะหางจากจุดดังกลาวอยางนຌอยทีไสุด  120  มิลลิมตร 

(4) ตําหนงของจุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานบนทีไ฿ชຌงาน  ตามทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  ๑  ตຌองป็น  
ดงันีๅ 

 (ก) หากสายคาดหรืออุปกรณ์ทีไคลຌายกันทีไ฿ชຌมีผลตอตําหนงของจุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานบน 
ทีไ฿ชຌงาน  ตําหนงนีๅตຌองกําหนด฿นนวทางทีไป็นตําหนงของจุดยึดขใมขัดนิรภัย  มืไอสຌนกลางตามนวยาว
ของสายคาดผานเปยังจุด  J1  ทีไกําหนดจากจุด  R  ตามพืๅนทีไสามสวน  ดังนีๅ 
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  RZ  :  พืๅนทีไของนวลําตัวทีไวัด฿นนวขึๅนเปจากจุด  R  ละยาว  530  มิลลิมตร 
  ZX  :  พืๅนทีไทีไตัๅ งฉากกับระนาบกึไงกลางตามความยาวของรถ  ทีไวัดจากจุด  Z   

฿นทิศทางของจุดยึดละยาว  120  มิลลิมตร 
  XJ1  :  พืๅนทีไทีไตัๅงฉากกับระนาบทีไกําหนดดยพืๅนทีไ  RZ  ละ  ZX  ฿หຌดยวัดเปจาก

ดຌานหนຌาจากจุด  X  ละยาว  60  มิลลิมตร 
  จุด  J2  ทีไกําหนดดยสมมาตรกับจุด  J1  กับนวตัๅงตามความยาวของรถผานเปยัง

นวลําตัวตามทีไกําหนด฿นขຌอ  2  ของภาคผนวก  ๑  ของหุนจําลอง฿นตําหนงทีไนัไงนัๅน  ฿นกรณีป็นรถ
สองประตูทีไมีทางขຌาเดຌทัๅงทีไนัไงดຌานหนຌาละดຌานหลัง  ละตัวยึดขใมขัดนิรภัยถูกติดตัๅงกับสา  B  (B  post)  
฿หຌยึดติดกับตําหนง  B  ระบบตຌองออกบบ฿หຌเมกีดขวางการขຌาหรือออกจากรถ 

 (ข) จุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานบนทีไ฿ชຌงานทีไอยูตไํากวาระนาบ  FN  ซึไงตัๅงฉากกับระนาบ 
ตามความยาวของทีไนัไง  ละทํามุม  65o  กับนวลําตัว  ดยมุมนีๅอาจลดลงป็น  60o  เดຌ฿นกรณีป็นทีไนัไง
หลังนว  FN  ตຌองวาง฿หຌตัดกับนวลําตัวทีไจุด  D  พืไอ฿หຌ 

  DR  =  315  มิลลิมตร  +  1.8S 
  ฿นกรณีทีไ  S  มีคานຌอยกวาหรือทากับ  ๎์์  มม.  คา  DR  ตຌองมีคาทากับ  ๒๓๑  มม. 
 (ค) จุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานบนทีไ฿ชຌงานวางหลังระนาบ  FK  ซึไงตัๅงฉากกับระนาบตามความยาว

ของทีไนัไง  ละตัดกับกับนวลําตัว  (Torso  line)  ทํามุม  120o  ทีไจุด  B  ดยทีไ 
   BR  =  260  มิลลิมตร  +  S 
  ฿นกรณีทีไ  S280  มิลลิมตร  ผูຌผลิตอาจพิจารณา฿ชຌ 
   BR  =  260  มิลลิมตร  +  0.8s  ทน 
 (ง) คาของ  S  ตຌองเมนຌอยกวา  140  มิลลิมตร 
 (จ) จุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานบนทีไ฿ชຌงานตຌองวางอยูหลังนวตัๅงทีไตัๅงฉากกับระนาบตามความยาว

ของรถละผานเปยังจุด  R 
 (ฉ) จุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานบนทีไ฿ชຌงานตຌองวางอยูหนือนวนอนผานเปยังจุด  C  ตามทีไกําหนด

฿นขຌอ  4  ของภาคผนวก  ๑ 
 (ช) นอกจากจุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานบนทีไกําหนด฿น  (ก)  จุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานบนอืไน โ  

อาจมีเดຌ  หากป็นเปตามงืไอนเขขຌอหนึไงขຌอ฿ด  ดังตอเปนีๅ 
  1) จุดยึดขใมขัดนิรภัยทีไพิไมตຌองป็นเปตามทีไกําหนด฿น  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  (จ)  

ละ  (ฉ) 
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  2) จุดยึดขใมขัดนิรภัยทีไพิไม  สามารถ฿ชຌเดຌดยเมตຌองมีครืไองมือ฿ดชวยป็นเปตามทีไ
กําหนด฿น  (จ)  ละ  (ฉ)  ละวางอยู฿นพืๅนทีไ฿ดพืๅนทีไหนึไงทีไกําหนด  ดยการลืไอนของพืๅนทีไตามรูปทีไ  1  
ของภาคผนวก  ๑  ดยขึๅนหรือลง฿นนวตัๅง  80  มิลลิมตร 

  3) จุดยึดขใมขัดนิรภัยทีไ฿ชຌกับขใมขัดนิรภัยบบยืดยง  ป็นเปตามทีไกําหนด฿น  (ฉ)  
หากวางอยูหลังระนาบขวาง  ผานเปยังสຌนอຌางอิงละทีไติดตัๅง฿นตําหนง  ดงัตอเปนีๅ 

   3.1) ฿นกรณีจุดยึดหนึไงจุด  ตຌองอยูภาย฿นพืๅนทีไรวมกับสองมุมยก  (dihedrals)   
ทีไกําหนดดยนวตัๅงผานเปยังจุด  J1  ละ  J2  ตามทีไกําหนด฿น  (ก)  ละมีรูปภาพ฿นนวนอนสดงตาม
รูปทีไ  2  ของภาคผนวก  ๑ 

   3.2) ฿นกรณีจุดยึดสองจุด  ตຌองอยูภาย฿นพืๅนทีไรวมกับสองมุมยก  (Dihedrals)  
ทีไกําหนดนัๅนถือวาหมาะสม  หากจุดยึดตละจุดมีระยะหางกันเมกินกวา  50  มิลลิมตรจากตําหนง
ภาพจากกระจกอยูกึไงกลางของจุดยึดอืไน฿นระนาบ  P  ของทีไนัไงนัๅน  ตามทีไกําหนด฿นขຌอ  ๒  ของภาคผนวก  ๑ 

ขຌอ 6 ขนาดของรูจุดยึด  (Threaded  anchorage  holes)  ตຌองป็นเปตามงืไอนเข  ดงันีๅ 
(1) จุดยึดขใมขัดตຌองมีรูสลักกลียวขนาด  7/16  นิๅว  (20  UNF  2B) 
(2) รถทีไติดตัๅงขใมขัดนิรภัยดยผูຌผลิต  หากขใมขัดดังกลาวยึดติดกับจุดยึดสําหรับทีไนัไงละ 

จดุยึดนัๅนเมจําป็นตຌองมีขนาดตาม  (1)  มืไอจุดยึดนัๅนป็นเปตามขຌออืไน โ  ของประกาศนีๅ 
(๏) ขนาดของรูจุดยึดตาม  (1)  เม บังคับ฿ชຌ กับจุดยึดสริม  (Additional  anchorage)   

ทีไป็นเปตามทีไกําหนด฿นขຌอ  ๑  (ช)  ๏) 
(4) สามารถถอดขใมขัดนิรภัย  ดยเมทํา฿หຌจุดยึดขใมขัดนิรภัยสียหาย 

หมวด  2 
การทดสอบ 

 

 

ขຌอ 7 การทดสอบจุดยึดขใมขัดนิรภัย฿หຌดํานินการตามทีไกําหนดเวຌ  ดงัตอเปนีๅ 
(1) การทดสอบทัไวเปสําหรับจุดยึดขใมขัดนิรภัย 
 (ก) ตามทีไกําหนด฿น  (2)  ละดຌวยการรຌองขอของผูຌผลิต฿หຌดาํนินการ 
  1) การทดสอบทีไครงสรຌางรถหรือบนรถทีไสรຌางสรใจสมบูรณ์ 
  2) การทดสอบทีไจุดยึดขใมขัดนิรภัยทีไ กีไยวขຌองพียงหนึไงทีไนัไง  หรือหนึไงกลุม   

ทีไนัไงภาย฿ตຌงืไอนเข  ดังตอเปนีๅ 
   2.1) จุดยึดขใมขัดนิรภัยตาง โ  ทีไกีไยวขຌองมีคุณลักษณะละคุณสมบัติ 

ทางครงสรຌางหมือนกับจุดยึดขใมขัดนิรภัยสําหรับทีไนัไงอืไน โ  หรือกลุมทีไนัไงอืไน โ  ละ 
   2.2) จุดยึดขใมขัดนิรภัยทีไติดตัๅงทัๅงหมดหรือบางสวนบนทีไนัไงหรือกลุมทีไนัไง

คุณลักษณะละคุณสมบัติทางครงสรຌางของทีไนัไงหรือกลุมทีไนัไงหมือนกับของทีไนัไงอืไน โ  หรือกลุมทีไนัไงอืไน โ 
  3) หนຌาตางละประตูอาจติดตัๅงหรือเมติดตัๅง  ละปຂดหรือเมปຂดกใเดຌ 
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  4) อาจติดตัๅงอุปกรณ์ทีไติดตัๅงตามปกติละนาจะสริมความขใงรงของครงสรຌางรถเดຌ 
 (ข) หนวยงานทดสอบทีไ รับผิดชอบ฿นการทดสอบป็นผูຌ ลือกตําหนงทีไนัไ งทีไติดตัๅง 

ละตําหนงการขับหรือ฿ชຌงานทีไมีความขใงรงของระบบนຌอยทีไสุด  ตําหนงของทีไนัไงตຌองระบุ฿นรายงาน
การทดสอบหากพนักพิงหลังสามารถปรับอนเดຌตຌองลใอกตามทีไผูຌผลิตกําหนด  หรือหากเมมีคุณลักษณะ
ดงักลาวกําหนดเวຌ฿หຌปรับพนักพิงหลังอยู฿นตําหนงทีไมุม฿กลຌคียงกับ  25  องศา  ทาทีไทําเดຌ 

(2) การยึดตรึงกับรถสําหรับการทดสอบ 
 (ก) วิธีการยึดรถ฿นขณะทําการทดสอบตຌองเมป็นการสริมความขใงรงของจุดยึดขใมขัดนิรภัย

ละพืๅนทีไดยรอบจุดยึด  หรือทํา฿หຌการยุบตัวตามปกติของครงสรຌางนຌอยกินเป 
 (ข) อุปกรณ์การยึดตรึงตຌองมีลักษณะทีไถูกตຌอง  หากเมกอ฿หຌกิดผลตอการขยายความกวຌาง

ทัๅงหมดของครงสรຌาง  ละหากรถหรือครงสรຌางถูกกัๅนหรือยึดตรึงทีไดຌานหนຌา฿นระยะเมนຌอยกวา  500  มิลลิมตร  
จากจุดยึดขใมขัดนิรภัยทีไทําการทดสอบ  ละตຌองยึดตรึงเวຌดຌานหลังเมนຌอยกวา  300  มิลลิมตร  จากจุดยึด
ขใมขัดนิรภัย 

 (ค) ครงสรຌางควรวางบนพืๅนรองรับตามนวพลาลຌอ  หรือหากป็นเปเมเดຌ  ฿หຌวางบน
นวจุดยึดติดของระบบกันสะทือน 

 (ง) หาก฿ชຌวิธีการยึดครงสรຌางรถทีไนอกหนือจากทีไ กําหนด฿น  (ก)  (ข)  ละ  (ค)   
฿หຌสดงหลักฐานทีไสดงความทียบทาดังกลาว 

(3) คุณลักษณะการทดสอบทัไวเป 
 (ก) จุดยึดขใมขัดนิรภัยทุกจุดของกลุมทีไนัไงดียวกันตຌองทําการทดสอบพรຌอมกัน  ตหากมี

ความสีไยงของการรับภาระ  (loads)  ทีไเมสมมาตรกันของทีไนัไงหรือจุดยึดขใมขัดนิรภัยอาจทํา฿หຌเมผาน
การทดสอบ  ฿หຌทาํการทดสอบพิไมติมดຌวยการรับภาระทีไเมสมมาตรกันนัๅน 

 (ข) ฿หຌ฿ชຌรงดึงกระทํา฿นทิศทางตามตําหนงการนัไง  ดยทํามุม  10±  5  องศา   
หนือระนาบนวนอนทีไขนานกับระนาบกึไงกลางตามความยาวของรถ 

 ฿หຌ฿ชຌรงดึงริไมตຌนทีไรຌอยละ  10  ละมีคาความคลาดคลืไอนทีไยอมรับเดຌ  ±  รຌอยละ  30  
ของรงดึงป้าหมาย  จากนัๅน฿หຌพิไมป็นรຌอยละ  100  ของรงดึงป้าหมายทีไกีไยวขຌอง 

 (ค) ฿หຌรงดึงถึงรงดึงป้าหมาย฿หຌรใวทีไสุดทาทีไทําเดຌ  ดยเมกิน  60  วินาที  ซึไงผูຌผลิต
อาจขอ฿ชຌรงดึง฿หຌลຌวสรใจภาย฿น  4  วินาทีเดຌ  ตจุดยึดขใมขัดนิรภัยตຌองทนตอรงดึงป้าหมาย 
เมนຌอยกวา  0.2  วินาที 

 (ง) อุปกรณ์ดึงทีไ฿ชຌ฿นการทดสอบ฿น  (4)  ฿หຌวางอุปกรณ์ตามรูปทีไ  1  ของภาคผนวก  ๓  
ทຌายประกาศนีๅ  บนบาะนัไงละดันขຌาเปยังพนักพิงหลังดยทีไมีสายขใมขัดนิรภัยคาดอยู  ละ฿หຌวางอุปกรณ์ 
ตามรูปทีไ  2  ของภาคผนวก  ๓  ฿นตําหนงทีไมีสายขใมขัดรัดละขึงตึง  ตຌองเม฿ชຌรงกินกวาความจําป็น 
฿นการจัดอุปกรณ์ทดสอบ฿หຌขຌาทีไกับจุดยึดขใมขัดนิรภัย฿นขณะทําการทดสอบ 
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 อุปกรณ์ดึงขนาด  254  มิลลิมตร  หรือ  406  มิลลิมตร  ทีไ฿ชຌกับตละตําหนงการนัไง  
ตຌองมีความกวຌางของอุปกรณ์ดึง฿กลຌคียง฿หຌมากทีไสดุกับระยะระหวางจุดยึดดຌานลาง 

 การวางตําหนงของอุปกรณ์ดึงตຌองเมมีผลกระทบตอกันทีไกีไยวขຌองกับรงละการกระจายรง
฿นระหวางการทดสอบ 

 (จ) จุดยึดขใมขัดนิรภัยสําหรับทีไนัไงทีไมีจุดยึดขใมขัดดຌานบนตຌองทําการทดสอบภาย฿ตຌงืไอนเข  
ดงัตอเปนีๅ 

  1) ทีไนัไงดຌานขຌางตอนหนຌา 
   จุดยึดขใมขัดนิรภัยทีไทําการทดสอบตาม  (๐)  (ก)  ฿หຌภาระรงทีไสงผานมายังจุดยึด  

ดย฿ชຌอุปกรณ์ทีไจําลองขใมขัดนิรภัยสามจุดทีไมีอุปกรณ์ดึงกลับ  ซึไงมีลูกรอก  (pulley)  หรือตัวนําสาย  
(strap  guide)  ทีไจุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานบน  นอกจากนีๅ  หากจํานวนของจุดยึดมากกวาทีไกําหนด฿นขຌอ  4  
จุดยึดขใมขัดนิรภัยหลานีๅตຌองทําการทดสอบตาม  (๐)  (จ)  ดยทีไภาระรงตຌองสงเปยังจุดยึดขใมขัดนิรภัย 
ทีไมีอุปกรณ์ทีไจําลองบบขใมขัดนิรภัยทีไยึดติดกับจุดยึดนัๅน 

   1.1) ฿นกรณีทีไอุปกรณ์ดึงกลับเมเดຌยึดติดทีไจุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานลาง 
ทีไติดกับประตู  หรือ฿นกรณีทีไอุปกรณ์ดึงกลับยึดติดทีไจุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานบน  ฿หຌนําจุดยึดขใมขัดนิรภัย
ดຌานลางมาทําการทดสอบตาม  (๐)  (ค) 

   1.2) ฿นกรณีขຌางตຌน  การทดสอบ฿น  (๐)  (ก)  ละ  (ค)  สามารถดํานินการเดຌ
บนครงสรຌางทีไตกตางกันสองครงสรຌาง  หากผูຌผลิตรຌองขอ 

  2) ทีไนัไงดຌานขຌางตอนหลังละทีไนัไงตรงกลางทัๅงหมด 
   จุดยึดขใมขัดนิรภัยทีไทําการทดสอบตาม  (๐)  (ข)  ฿หຌสงภาระรงเปยังอุปกรณ์

ทีไจําลองขใมขัดนิรภัยสามจุดทีไเมมีอุปกรณ์ดึงกลับละทีไทําการทดสอบตาม  (๐)  (ค)  ฿หຌสงภาระรงเปยัง
จุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานลางสองจุดดยอุปกรณ์ทีไจําลองขใมขัดนิรภัยบบคาดตัก  การทดสอบทัๅงสอง
สามารถดํานินการเดຌบนครงสรຌางทีไตกตางกันสองครงสรຌาง  หากผูຌผลิตรຌองขอ 

  3) มืไอผูຌผลิตจัดรถพรຌอมขใมขัดนิรภัยพืไอทดสอบ  จุดยึดขใมขัดนิรภัยทีไกีไยวขຌอง
อาจสงมาทําการทดสอบพียงฉพาะภาระรงทีไสงเปยังจุดยึดขใมขัดนิรภัย  ดย฿ชຌอุปกรณ์ทีไจําลองบบ
ของขใมขัดนิรภัยทีไยึดติดนัๅนตามทีไผูຌผลิตรຌองขอ 

 (ฉ) ถຌาเมมีจุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานบนสําหรับทีไนัไงดຌานขຌางละทีไนัไงตรงกลาง  จุดยึดขใมขัดนิรภัย
ดຌานลางตຌองสงทําการทดสอบตาม  (๐)  (ค)  ดย฿หຌมีภาระรงสงเปยังจุดยึดขใมขัดนิรภัยทีไ฿ชຌอุปกรณ์ 
ทีไจาํลองขใมขัดนิรภัยบบคาดตัก 

 (ช) ถຌารถทีไออกบบทีไยอมรับอุปกรณ์อืไน โ  ทีไเมสามารถทํา฿หຌสายคาดยึดติดดยตรงกับจุดยึด  
ขใมขัดนิรภัย  ดยเมกีดขวางตอลูกรอก  (sheaves)  หรือตຌองการจุดยึดขใมขัดนิรภัยสริมจากทีไกําหนด฿น
ขຌอ  4  ขใมขัดนิรภัย  หรือการจัดวางสຌนลวด  (wires)  ลูกรอก  (sheaves)  ละอืไน โ  ทีไทนอุปกรณ์
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ของขใมขัดนิรภัย  ตຌองยึดติดอุปกรณ์นัๅนกับจุดยึดขใมขัดนิรภัย฿นรถ  ละจุดยึดขใมขัดนิรภัยตຌองทําการทดสอบ
ตามทีไหมาะสม฿น  (4) 

 (ซ) วิธีการทดสอบนอกหนือจากทีไกําหนด฿น  (3)  ตຌองสดงหลักฐานการทดสอบทีไทาทียบกัน 
(4) คุณลักษณะการทดสอบฉพาะ 
 (ก) การทดสอบสําหรับขใมขัดนิรภัยสามจุดทํางานรวมกับอุปกรณ์ดึงกลับทีไมีสายดึง 

หรือสายนํา  (Strap  guide)  ทีไจุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานบน 
  1) สายดึง  (special  pulley)  หรือสายนํา  (guide)  สําหรับสຌนลวดหรือสายคาด

ทีไหมาะสม฿นการสงภาระรงจากอุปกรณ์ดึงหรือสายดึง  (pulley)  หรือสายนํา  (strap  guide)  ตຌองยึด
กับจุดยึดขใมขัดดຌานบน 

  2) ฿หຌ฿ชຌรงดึงขนาด  1350  ±  20  daN  ตามรูปทีไ  2  ของภาคผนวก  ๓   
ตออุปกรณ์ดึง  ทีไยึดติดกับจุดยึดขใมขัดของขใมขัดนิรภัยดียวกัน  ดย฿ชຌอุปกรณ์ทีไจําลองสายคาดลําตัว
ดຌานบนของขใมขัดนิรภัยนัๅน 

  3) ฿นวลาดียวกัน  ฿หຌ฿ชຌรงดึงขนาด  1350  ±  20  daN  ตามรูปทีไ  1,  ํก  
ละ  ํข  ของภาคผนวก  7  ตออุปกรณ์ดึงทีไยึดติดกับจุดยึดขใมขัดดຌานลางสองจุด 

 (ข) การทดสอบสําหรับขใมขัดนิรภัยสามจุดทีไเมมีอุปกรณ์ดึงกลับ  หรือมีอุปกรณ์ดึงกลับ 
ทีไจดุยึดขใมขัดนิรภัยดຌานบน 

  1) ฿หຌ฿ชຌรงดึงขนาด  1350  ±  20  daN  ตามรูปทีไ  2  ของภาคผนวก  ๓   
ตออุปกรณ์ดึงทีไยึดติดกับจุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานบน  ละจุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานลางทีไอยูตรงขຌามของการ
฿ชຌขใมขัดนิรภัยดียวกัน  ดยอปุกรณ์ดึงกลับติดตัๅงทีไจุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานบน  หากผูຌผลิตจัดตรียม฿หຌ 

  2) ฿นวลาดียวกัน  ฿หຌ฿ชຌรงดึงขนาด  1350  ±  20  daN  ตามรูปทีไกําหนด 
฿นภาคผนวก  7  ตออุปกรณ์ดึงทีไยึดติดกับจุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานลาง 

 (ค) การทดสอบสําหรับขใมขัดนิรภัยบบคาดตัก 
 ฿หຌ฿ชຌรงดึงขนาด  2225  ±  20  daN  ตามรูปทีไ  1,  ํก  ละ  ํข  ของภาคผนวก  ๓  

ตออุปกรณ์ดึงทีไยึดติดกับจุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานลางสองจุด 
 (ง) การทดสอบจุดยึดขใมขัดนิรภัยทีไติดตัๅงทัๅงหมดทีไครงสรຌางทีไนัไง  หรืออยูระหวาง

ครงสรຌางรถละครงสรຌางทีไนัไง 
  1) การทดสอบตามทีไกําหนด฿น  (ก)  (ข)  ละ  (ค)  ตຌองดํานินการพรຌอมกัน

สําหรับตละทีไนัไง  ละสําหรับตละกลุมทีไนัไงตามภาระรงทีไกําหนดขຌางลาง 
  2) ภาระรงตามทีไกําหนด฿น  (ก)  (ข)  ละ  (ค)  ตຌองพิไมดຌวยรงทีไทากับ  20  ทา

ของมวลของทีไนัไง  รงฉืไอยดังกลาว  (inertia  load)  ตຌองกระทํากับทีไนัไงหรือสวนของทีไนัไงทีไกีไยวขຌอง  
ซึไงสอดคลຌองกับผลทางกายภาพของมวลของทีไนัไงนัๅนตอจุดยึดทีไนัไงขใมขัดนิรภัย  ทัๅงนีๅ  ฿หຌผูຌผลิตกําหนด
ภาระรงพิไมละการกระจายของรงละหนวยงานทดสอบหในพຌองดຌวย 



 หนา    

เลม      ตอนพิเศษ      ง ราชกิจจานุเบกษา    พฤษภาคม    
 

 
 

 (จ) การทดสอบสําหรับขใมขัดนิรภัยบบพิศษ 
  1) ฿หຌ฿ชຌรงดึงขนาด  1350  ±  20  daN  ตามรูปทีไ  2  ของภาคผนวก  ๓   

ตออุปกรณ์ดึงทีไยึดติดกับจุดยึดของขใมขัดนิรภัยนัๅน  ดย฿ชຌอุปกรณ์ทีไจําลองสายคาดลําตัวดຌานบน 
  2) ฿นวลาดียวกัน  ฿หຌ฿ชຌรงดึงขนาด  1350  ±  20  daN  ตามรูปทีไ  3   

ของภาคผนวก  ๓  ตออุปกรณ์ดึงทีไยึดติดกับจุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานลางสองจุด 
 (ฉ) การทดสอบสําหรับทีไนัไงทีไหันเปดຌานหลัง 
  1) จุดยึดขใมขัดนิรภัยตຌองทําการทดสอบตามภาระรงทีไ กําหนด฿น  (ก)  (ข)   

ละ  (ค)  ตามความหมาะสม 
  2) ภาระรงทีไทดสอบตຌองกระทําเปดຌานหนຌาของตําหนงการนัไงนัๅนละสอดคลຌอง

ตามขัๅนตอนทีไกําหนด฿น  (3) 
(5) ฿นกรณีของกลุมทีไนัไงตามทีไกําหนด฿นขຌอ  1  ของภาคผนวก  ๔  สามารถ฿ชຌการทดสอบ

บบพลวัตของภาคผนวก  ๔  ดยป็นทางลือก฿หຌกับผูຌผลิตทนการทดสอบบบสถิตตามทีไกําหนด 
฿น  (3)  ละ  (4) 

ขຌอ 8 ฿นกรณีการรับรองบบจํานวนนຌอย  ผูຌผลิตอาจ฿ชຌการทดสอบสมือนจริง  หรือวิธีการอืไน
ทีไทียบทาป็นทางลือกทนการทดสอบตามขຌอ  7  เดຌ 

฿นกรณีการรับรองรายคัน  ฿หຌเดຌรับการยกวຌนการทดสอบตามทีไกําหนดเวຌ฿นขຌอ  7  ทัๅงนีๅ   
อาจ฿ชຌการตรวจสอบทีไกีไยวกับจุดยึดขใมขัดนิรภัยตามระบียบกรมการขนสงทางบกวาดຌวยการตรวจสภาพรถ
ละกณฑ์การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามกฎหมายวาดຌวยรถยนต์ทนเดຌ 

หมวด  3 
การรับรองบบ 

 

 

สวนทีไ  ํ 
การยืไนขอ 

 

 

ขຌอ 9 ผูຌผลิตทีไประสงค์ขอรับรองบบจุดยึดขใมขัดนิรภัย  ฿หຌยืไนหนังสือขอ  ณ  สํานัก
วิศวกรรมยานยนต์  กรมการขนสงทางบก  พรຌอมดຌวยอกสารหลักฐาน  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) บุคคลธรรมดา 
 (ก) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน  ฿นกรณีผูຌขอป็นคนตางดຌาวตามกฎหมาย   

วาดຌวยคนขຌามือง฿หຌยืไน฿บสําคัญประจําตัวคนตางดຌาวพรຌอมทัๅงหลักฐานสดงทีไพักอาศัย฿นราชอาณาจักร
ทีไทางราชการหรือหนวยงานของรัฐบาลตางประทศหรือ  องค์การระหวางประทศออก฿หຌ 

 (ข) หนังสือมอบอํานาจ฿นกรณีมีการมอบอํานาจ  พรຌอมภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูຌมอบอํานาจละผูຌรับมอบอํานาจ 



 หนา    

เลม      ตอนพิเศษ      ง ราชกิจจานุเบกษา    พฤษภาคม    
 

 
 

 (ค) อกสารสดงขຌอมูลพืไอประกอบการพิจารณา  จํานวน  3  ชุด  ดงัตอเปนีๅ 
  1) อกสารสดงขຌอมูลจุดยึดขใมขัดนิรภัยของรถตามบบสดงขຌอมูลตามทีไกําหนดเวຌ

฿นภาคผนวก  9 
  2) รูปวาดครงสรຌางทัไวเปของรถทีไมีมาตราสวนทีไหมาะสม  ดยสดงตําหนง 

จุดยึดขใมขัดนิรภัย  ตําหนงจุดยึดขใมขัดนิรภัยทีไ฿ชຌงาน  ละรูปวาดรายละอียดของตําหนงจุดยึด 
ขใมขัดนิรภัยละจุดทีไยึดขใมขัดนิรภัย 

  3) คุณสมบัติรายละอียดวัสดุทีไ฿ชຌ  ทีไอาจมีผลตอความขใงรงของขใมขัดนิรภัย 
  4) คําอธิบายทางทคนิคของจุดยึดขใมขัดนิรภัย 
  5) หากมีขใมขัดนิรภัยติดตัๅงกับครงสรຌางทีไนัไง  ฿หຌระบุ 
   5.1) คําอธิบายอยางละอียดของบบรถ฿นสวนของการออกบบทีไนัไง  จุดยึด  

ทีไนัไง  ละระบบลใอกละปรับตําหนงทีไนัไง 
   5.2) รูปวาดทีไมีมาตราสวนละรายละอียดพียงพอของทีไนัไง  ของจุดยึดกับรถ  

ละของระบบลใอกละปรับตําหนงทีไนัไง 
  6) หลักฐานสดง฿หຌหในถึงระบบกํากัดหรือขใมขัดนิรภัยทีไ฿ชຌ฿นจุดยึดขใมขัดนิรภัย 

ทีไทําการทดสอบตามประกาศกรมการขนสงทางบก  รืไอง  กําหนดคุณสมบัติ  คุณลักษณะ  การติดตัๅง 
ขใมขัดนิรภัย  ละกําหนดหลักกณฑ์  วิธีการ  งืไอนเข  การรับรองบบการติดตัๅงขใมขัดนิรภัยของรถ  
(UN  R16)  ฿นกรณีทีไผูຌผลิตลือกการทดสอบบบพลวัต 

 (ง) ตຌองจัดสงตัวอยางรถทีไป็นตัวทนของบบทีไขอการรับรองบบ  หรืออุปกรณ์อืไน โ  
ของรถทีไจําป็นสําหรับทําการทดสอบการจุดยึดขใมขัดนิรภัยตามทีไผูຌผลิตหในควรตอหนวยงานทดสอบ 

 (จ) หลักฐานการประมินระบบควบคุมคุณภาพการผลิตตามขัๅนตอนการผลิต฿หຌป็นเป 
ตามตຌนบบ  (ถຌามี) 

 (ฉ) หลักฐานการผานการรับรองมาตรฐานหรือขຌอกําหนดทางทคนิคของคุณลักษณะ  
ละคุณสมบัติของจุดยึดขใมขัดนิรภัย  (ถຌามี) 

(๎) หຌางหุຌนสวนสามัญจดทะบียน  หຌางหุຌนสวนจํากัด  บริษัทจํากัด 
 (ก) หนังสือรับรองการจดทะบียนนิติบุคคล 
 (ข) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูຌมีอํานาจลงนาม  ฿นกรณีผูຌมีอํานาจลงนาม 

ป็นคนตางดຌาวตามกฎหมายวาดຌวยคนขຌามือง฿หຌยืไน฿บสําคัญประจําตัวคนตางดຌาวพรຌอมทัๅงหลักฐานสดง
ทีไพักอาศัย฿นราชอาณาจักรทีไทางราชการหรือหนวยงานของรัฐบาลตางประทศหรือองค์การระหวางประทศ 
ออก฿หຌ 



 หนา    

เลม      ตอนพิเศษ      ง ราชกิจจานุเบกษา    พฤษภาคม    
 

 
 

 (ค) หนังสือมอบอํานาจ฿นกรณีมีการมอบอํานาจ  พรຌอมภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูຌมอบอํานาจละผูຌรับมอบอํานาจ 

 (ง) อกสารขຌอมูลประกอบการพิจารณาตาม  (ํ)  (ค)  (ง)  (จ)  ละ  (ฉ) 
(๏) สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถาบันการศึกษา 
 (ก) หนังสือมอบอํานาจพรຌอมภาพถายบัตรประจาํตัวประชาชนของผูຌมอบอํานาจ 
 (ข) อกสารขຌอมูลประกอบการพิจารณาตาม  (ํ)  (ค)  (ง)  (จ)  ละ  (ฉ) 

สวนทีไ  ๎ 
การตรวจสอบ 

 

 

ขຌอ 10 มืไอเดຌรับหนังสือลຌว  ฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌรับหนังสือตรวจสอบหลักฐาน฿หຌครบถຌวนถูกตຌอง  
฿นกรณีทีไอกสารเมครบถຌวนถูกตຌอง฿หຌจຌง฿หຌผูຌยืไนหนังสือเปดํานินการกຌเขภาย฿น  ๐๑  วัน  ฿นกรณีทีไ
อกสารครบถຌวนถูกตຌอง฿หຌดํานินการ  ดังนีๅ 

(ํ) ตรวจสอบคุณสมบัติละคุณลักษณะจุดยึดขใมขัดนิรภัย 
 (ก) ดํานินการตรวจสอบคุณสมบัติละคุณลักษณะตามทีไกําหนดเวຌ฿นหมวด  ํ  ละ  

การทดสอบจุดยึดขใมขัดนิรภัยตามทีไกําหนดเวຌ฿นหมวด  ๎ 
 (ข) ตรวจสอบผลการทดสอบหรือตรวจสอบ  คุณสมบัติ  คุณลักษณะ  จุดยึดขใมขัดนิรภัย

ของรถตาม  (ก)  ของผูຌผลิตหรือหนวยงานทดสอบอยางหนึไงอยาง฿ด  ดงันีๅ 
  ํ) ผลการทดสอบหรือตรวจสอบของผูຌผลิตทีไป็นหนวยงานทดสอบตามทีไกําหนดเวຌ

฿นภาคผนวก  ํ์ 
  ๎) ผลการทดสอบหรือตรวจสอบของหนวยงานทดสอบตามทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  ํ์ 
  ๏) ผลการทดสอบหรือตรวจสอบของหนวยงานทดสอบทຌายความตกลงวาดຌวย   

การรับรองขຌอกําหนดทางทคนิคของยานยนต์  อุปกรณ์ละสวนควบทีไติดตัๅงหรือ฿ชຌ฿นยานยนต์   
ละงืไอนเขสําหรับการยอมรับรวมกันของการ฿หຌความหในชอบ฿นขຌอกําหนดทางทคนิค  ค.ศ.  ํ๕๑๔  
ของคณะกรรมาธิการศรษฐกิจหงยุรป  องค์การสหประชาชาติ 

  ๐) ผลการทดสอบหรือตรวจสอบของผูຌผลิตทีไ มีวิศวกรทีไ เดຌ รับมอบหมายจาก 
กรมการขนสงทางบกป็นพยาน฿นการทดสอบหรือตรวจสอบตามหลักกณฑ์ทีไกําหนด฿นหมวด  2 

฿นกรณีกรมการขนสงทางบกยอมรับผลการทดสอบหรือตรวจสอบคุณสมบัติละคุณลักษณะ  
ตาม  (ข)  ฿หຌยกวຌนการทดสอบละตรวจสอบตามทีไกําหนดเวຌ฿นหมวด  ๎ 

(๎) ตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบ  (Conformity  of  Production:  COP) 



 หนา    

เลม      ตอนพิเศษ      ง ราชกิจจานุเบกษา    พฤษภาคม    
 

 
 

 (ก) ดํานินการตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบตามทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  1ํ  
วຌนตกรณีการขอรับรองบบจุดยึดขใมขัดนิรภัยป็นรายคัน  ดยระบุตัวลขชีๅบงยานยนต์  (Vehicle  
Identification  Number  :  VIN)  ฿หຌยกวຌนการตรวจสอบการผลติ฿หຌป็นเปตามตຌนบบดังกลาว 

 (ข) ตรวจสอบผลการตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบของผูຌผลิต  หรือหนวยงาน
ตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบอยาง฿ดอยางหนึไง  ดังนีๅ 

  1) ผลการตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบของผูຌผลิตทีไ ป็นหนวยงาน
ตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบตามทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  ํ์ 

  ๎) ผลการตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบของหนวยงานตรวจสอบการผลิต
฿หຌป็นเปตามตຌนบบตามทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  ํ์ 

  3) ผลการตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบของหนวยงานตรวจสอบการผลิต
฿หຌป็นเปตามตຌนบบทຌายความตกลงวาดຌวยการรับรองขຌอกําหนดทางทคนิคของยานยนต์  อุปกรณ์ละ
สวนควบทีไติดตัๅงหรือ฿ชຌ฿นยานยนต์  ละงืไอนเขสําหรับการยอมรับรวมกันของการ฿หຌความหในชอบ 
฿นขຌอกําหนดทางทคนิค  ค.ศ.  ํ๕๑๔  ของคณะกรรมาธิการศรษฐกิจหงยุรป  องค์การสหประชาชาติ 

  ๐) ผลการตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบของหนวยงานตรวจสอบการผลิต
฿หຌป็นเปตามตຌนบบทีไเดຌรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการหงชาติวาดຌวยการรับรองระบบงาน  
ดยตຌองป็นเปตามมาตรฐานทีไกําหนด฿นประภทของหนวยงานตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบ
ตามทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  ํ์ 

฿นกรณีกรมการขนสงทางบกยอมรับผลการตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบตาม  (ข)  
฿หຌยกวຌนการตรวจสอบการผลติ฿หຌป็นเปตามตຌนบบตามทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  11 

สวนทีไ  ๏ 
งืไอนเขละกณฑ์การรับรองบบ 

 

 

ขຌอ 11 การขอรับรองบบจุดยึดขใมขัดนิรภัยของรถยนต์นัไงละรถยนต์บรรทุกตຌองป็นเป
ตามงืไอนเข  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) ขนาด  ครงราง  ละวัสดุของสวนประกอบของครงสรຌางรถทีไจุดยึดขใมขัดนิรภัย 
หรือระบบกํากัดทีไยึดติด  หรือ 

(2) ขนาด  ครงราง  ละวัสดุของสวนประกอบของครงสรຌางทีไนัไงทีไจุดยึดขใมขัดนิรภัย 
หรือระบบกํากัดทีไยึดติด  หรือ 

(3) ฿นกรณีทําการทดสอบบบพลวัต  คุณลักษณะของระบบกํากัด  ดยฉพาะอุปกรณ์ 
ลดภาระรง  (load  limiter  function)  มีผลตอรงทีไกระทําทีไจุดยึดขใมขัดนิรภัย 



 หนา    

เลม      ตอนพิเศษ      ง ราชกิจจานุเบกษา    พฤษภาคม    
 

 
 

ขຌอ 12 การพิจารณารับรองบบของจุดยึดขใมขัดนิรภัยของรถจะรับรองเดຌกใตอมืไอมี
คุณลักษณะละคุณสมบัติป็นเปตามทีไกําหนด฿นหมวด  1  ละหมวด  2  ละผานการตรวจสอบการผลิต 
฿หຌป็นเปตามตຌนบบ  ตามทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  11  หรือกรมการขนสงทางบกยอมรับผลการตรวจสอบ 
การผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบ  ลຌวตกรณี 

฿นกรณีการรับรองรายคัน  ฿หຌการพิจารณารับรองคุณลักษณะละคุณสมบัติของจุดยึดขใมขัดนิรภัย
ป็นเปตามทีไกําหนด฿นขຌอ  3  ขຌอ  4  ละขຌอ  8  ทานัๅน 

ขຌอ 13 ฿นกรณีทีไจุดยึดขใมขัดนิรภัยมีคุณสมบัติละคุณลักษณะทีไผานการรับรองบบตาม
ขຌอกําหนดทางทคนิคดังตอเปนีๅ  ฿หຌถอืวามีคุณสมบัติละคุณลักษณะป็นเปตามประกาศนีๅ 

(1) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มาตรฐาน  มอก.  ํ๐๒๓-๎๑๑์  จุดยึดขใมขัดนิรภัย  
ระบบยึดบบเอซฟຂกละจุดยึดเอซฟຂกทอปททอร์  (Safety-belt  anchorages,  ISOFIX  anchorages  
system  and  ISOFIX  top  tether  anchorages)  ขึๅนเป 

(2) ขຌอกําหนดทางทคนิคของคณะกรรมาธิการศรษฐกิจของยุรปสหประชาชาติ  (UNECE)  
วาดຌวยจุดยึดขใมขัดนิรภัย  อนุกรมทีไ  07  (R14.07)  ขึๅนเป 

สวนทีไ  ๐ 
การออกหนังสือรับรองบบ 

 

 

ขຌอ 14 ฿นกรณีจุดยึดขใมขัดนิรภัยของรถป็นเปตามทีไกําหนด฿นขຌอ  12  ละผานการตรวจสอบ
การผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบตามทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  11  ฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบนําสนออธิบดี
หรือผูຌซึไงอธิบดีมอบหมายพืไอออกหนังสือรับรองบบ฿หຌกับผูຌยืไนขอภาย฿น  ๏์  วัน 

หนังสือรับรอง฿หຌป็นเปตามบบทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  1๎ 
ครืไองหมายรับรองบบ฿นหนังสือรับรองบบ฿หຌป็นเปตามทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  13 
ขຌอ 15 ฿นกรณีทีไจุดยึดขใมขัดนิรภัยของรถเมป็นเปตามทีไกําหนด฿นขຌอ  12  หรือเมผาน 

การตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบตามทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก  11  ฿หຌถือวาเมผานการรับรอง
บบตามประกาศนีๅ  ละ฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบจຌง฿หຌผูຌยืไนขอทราบ 

สวนทีไ  ๑ 
การตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบทีไเดຌรับหนังสือรับรองบบ 

 

 

ขຌอ 16 รถทีไเดຌรับการรับรองบบคุณสมบัติละคุณลักษณะของจุดยึดขใมขัดนิรภัยลຌว   
฿หຌมีการตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบทีไเดຌรับการรับรอง  ดงัตอเปนีๅ 

(ํ) บบจุดยึดขใมขัดนิรภัยของรถตຌองมีจุดยึดขใมขัดนิรภัยทีไมีคุณลักษณะละคุณสมบัติ
ป็นเปตามทีไกําหนด฿นหมวด  ํ   



 หนา    

เลม      ตอนพิเศษ      ง ราชกิจจานุเบกษา    พฤษภาคม    
 

 
 

(๎) การตรวจสอบการผลิตรถตาม  (ํ)  ฿หຌ฿ชຌวิธีสุมตัวอยาง  ละ฿หຌดํานินการตรวจสอบ 
การผลิตปีละครัๅง  ดยอาจดํานินการตามผนควบคุมการผลิต  (Control  plan)  ทีไครอบคลุม 
การตรวจสอบคุณลักษณะละคุณสมบัติของจุดยึดขใมขัดนิรภัยทีไเดຌหในพຌองรวมกันทนเดຌ 

สวนทีไ  ๒ 
การกຌเขหรือพิไมติมการรับรองบบ 

 

 

ขຌอ 17 ฿นกรณีทีไผูຌผลิตทีไเดຌรับหนังสือรับรองบบประสงค์ขอกຌเขหรือพิไมติมบบของจุดยึด
ขใมขัดนิรภัยของรถ  หรือรายละอียดของหนังสือรับรองบบ  ฿หຌยืไนขอกຌเขหรือพิไมติม  ณ  สํานัก
วิศวกรรมยานยนต์  กรมการขนสงทางบก  พรຌอมดຌวยหลักฐาน  ดงัตอเปนีๅ 

(ํ) หนังสือรับรองบบฉบับดิม 
(๎) อกสารขຌอมูลการกຌเขพิไมติม  ละรายงานผลการทดสอบ  รูปภาพ  หรือรูปวาด 
฿นกรณีทีไขอกຌเขพิไมติมรายละอียดทีไกิดจากการลงรายการ฿นหนังสือรับรองบบผิดพลาด

คลาดคลืไอน฿หຌ฿ชຌฉพาะหลักฐานตาม  (ํ)  หรือ฿นกรณีการขอกຌเขพิไมติมตามวรรคหนึไงทีไเมจําป็น 
ตຌองพิจารณาผลทดสอบ  รูปภาพ  หรือรูปวาด฿หຌเดຌรับการยกวຌนหลักฐานรายงานผลการทดสอบ  รูปภาพ  
หรือรูปวาดตาม  (๎) 

ขຌอ 18 มืไอเดຌรับหนังสือลຌว  ฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌรับหนังสือตรวจสอบอกสารหลักฐาน฿หຌครบถຌวน
ถูกตຌอง  ฿นกรณีทีไอกสารหลักฐานเมครบถຌวนถูกตຌอง  ฿หຌจຌง฿หຌผูຌยืไนหนังสือเปดํานินการกຌเขภาย฿น  
30  วัน  ฿นกรณีทีไอกสารหลักฐานครบถຌวนถูกตຌอง฿หຌดํานินการ  ดังนีๅ 

(ํ) การขอกຌเขพิไมติมขຌอผิดพลาด฿นการออกหนังสือรับรองบบ  ชน  ลงรายละอียด
ผิดพลาด  ฿หຌจຌาหนຌาทีไตรวจสอบขຌอผิดพลาดตามคําขอ  หากหในวามีรายการผิดพลาดจริง฿หຌกຌเข
รายการ฿นหนังสือรับรองบบ฿หຌถูกตຌองพรຌอมลงลายมือชืไอผูຌทําการกຌเขละวันทีไกํากับเวຌ฿นรายการทีไมี
การกຌเข  หากหในวารายละอียดของหนังสือรับรองบบถูกตຌองลຌว  ฿หຌชีๅจงหรือจຌงป็นหนังสือ฿หຌผูຌยืไน
คําขอทราบ 

(๎) การขอกຌเขหรือพิไมติมบบของจุดยึดขใมขัดนิรภัย  ฿หຌจຌาหนຌาทีไตรวจสอบการขอกຌเข
พิไมติมดังกลาววาจําป็นตຌองดํานินการทดสอบหรือเม  ลຌวดํานินการ  ดงันีๅ 

 (ก) กรณีการกຌเขพิไมติมทีไเมตຌองทําการทดสอบ  ฿หຌพิจารณาความถูกตຌองของอกสาร
สดงขຌอมูลประกอบการขอกຌเขพิไมติม  หากหในวาถูกตຌอง  ฿หຌดํานินการกຌเขพิไมติมอกสาร 
ทຌายหนังสือรับรองบบพรຌอมจัดทําครืไองหมายการรับรองบบ฿นสวนทีไมีการปลีไยนปลงตามทีไกําหนดเวຌ
฿นภาคผนวก  ํ๎  พรຌอมทัๅง  ลงลายมือชืไอผูຌทําการกຌเขละวันทีไกํากับเวຌ฿นรายการทีไมีการกຌเข 



 หนา    

เลม      ตอนพิเศษ      ง ราชกิจจานุเบกษา    พฤษภาคม    
 

 
 

 (ข) กรณีการกຌเขพิไมติมทีไตຌองทําการทดสอบ  ฿หຌพิจารณาความถูกตຌองของอกสาร
สดงขຌอมูลประกอบการขอกຌเขพิไมติมละดํานินการตามขຌอ  10  ละมืไอดํานินการรียบรຌอยลຌว  
ปรากฏวาอกสารละผลการทดสอบครบถຌวนถูกตຌอง฿หຌดํานินการออกหนังสือรับรองบบฉบับ฿หม฿หຌกับ 
ผูຌยืไนคําขอตอเป 

สวนทีไ  ๓ 

การลิกการผลิต  ประกอบ  หรือนําขຌา 
 

 

ขຌอ 19 ฿นกรณีผูຌผลิตทีไเดຌรับหนังสือรับรองบบประสงค์จะยกลิกการผลิต  ประกอบ  นําขຌารถ 
ทีไมีจุดยึดขใมขัดนิรภัยตามบบทีไเดຌรับการรับรองเวຌลຌว  ฿หຌจຌงรายละอียดกีไยวกับการลิกผลิต  
ประกอบ  หรือนําขຌารถยนต์ดังกลาวป็นหนังสือ฿หຌกรมการขนสงทางบกทราบ 

สวนทีไ  ๔ 
การกํากับดูลผูຌผลิตทีไเดຌรับหนังสือรับรองบบ 

 

 

ขຌอ 20 ผูຌผลิตทีไเดຌรับหนังสือรับรองบบตຌองอํานวยความสะดวก฿หຌกอธิบดีหรือผูຌซึไงอธิบดี
มอบหมายขຌาทําการตรวจสอบกระบวนการผลิตหรือทดสอบ  ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศนีๅ  
ณ  รงงานผลิต  รงงานประกอบ  คลังสินคຌา  หรือสถานทีไทําการทดสอบ 

ขຌอ 21 มืไอปรากฏวาผูຌผลิตทีไเดຌรับหนังสือรับรองบบผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามตามหลักกณฑ์  
วิธีการ  ละงืไอนเขทีไกําหนด฿นประกาศนีๅ  หรือจตนาทุจริตหรือจง฿จยืไนอกสารขຌอมูลทีไป็นทใจหรือ
ปลอมปลงหลักฐานหรืออกสารขຌอมูล฿นการขอรับรองบบ  ฿หຌกรมการขนสงทางบกมีอํานาจตักตือน  
ระงับ฿ชຌหนังสือรับรองบบชัไวคราว  หรือพิกถอนหนังสือรับรองบบ  ตามควรกกรณี 

สวนทีไ  ๕ 
การอุทธรณ์ 

 

 

ขຌอ 22 ผูຌผลิตทีไเดຌรับหนังสือรับรองบบซึไงถูกระงับการ฿ชຌหนังสือรับรองบบชัไวคราว  หรือ  
ถูกพิกถอนหนังสือรับรองบบ  มีสิทธิอุทธรณ์ป็นหนังสือตออธิบดีเดຌภาย฿น  ํ๑  วัน  นับตวันทีไเดຌรับ
จຌงการระงับ฿ชຌหนังสือรับรองบบชัไวคราวหรือถูกพิกถอนหนังสือรับรองบบ  ดยระบุขຌอตຌยຌง
ขຌอทใจจริงละขຌอกฎหมายทีไอຌางอิงประกอบดຌวย  ละ฿หຌนําหลักกณฑ์  วิธีการ  ละงืไอนเขกีไยวกับ 
การอุทธรณ์ตามกฎหมาย  วาดຌวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมา฿ชຌบังคับ  ทัๅงนีๅ  การอุทธรณ์ดังกลาว 
เมป็นการทุลาการบังคับตามคําสัไงระงับ฿ชຌหนังสือรับรองบบชัไวคราว  หรือคําสัไงพิกถอนหนังสือรับรองบบ 

 



 หนา    

เลม      ตอนพิเศษ      ง ราชกิจจานุเบกษา    พฤษภาคม    
 

 
 

หมวด  ๐ 
การบังคับ฿ชຌ 

 

 

ขຌอ 23 ผูຌผลิตตຌองดํานินการ฿หຌจุดยึดขใมขัดนิรภัยของรถยนต์นัไง  (M1)  ละรถยนต์บรรทุก  
(Nํ)  ป็นเปตามประกาศนีๅตามงืไอนวลา  ดังนีๅ 

(ํ) รถยนต์นัไ ง  (M1)  ละรถยนต์บรรทุก  (N1)  บบ฿หมทีไผลิต  ประกอบ  นําขຌา   
ตัๅงตวนัทีไ  ํ  มกราคม  พ.ศ.  ๎๑๒3 

(๎) รถยนต์นัไง  (M1)  ละรถยนต์บรรทุก  (N1)  บบทีไผลิต  ประกอบ  นําขຌา  กอนวันทีไ   
ํ  มกราคม  พ.ศ.  ๎๑๒๏  ฿หຌผลิต  ประกอบ  นําขຌาเดຌจนถึงวันทีไ  31  ธันวาคม  พ.ศ.  ๎๑๒๐   
หากพຌนกําหนดวลาดังกลาวผูຌผลิตตຌองดํานินการ฿หຌป็นเปตามประกาศนีๅ 

 
ประกาศ  ณ  วันทีไ  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๎๑๒์ 

สนิท  พรหมวงษ์ 
อธิบดีกรมการขนสงทางบก 



 

ภาคผนวก 1 
งืไอนเขการจัดประภทรถยนต์ 

 

  

 กณฑ์ก าหนดรถยนต์ตามขຌอ ๎ (๎) 
 รถยนต์ทีไมีพืๅนทีไดยสารละพืๅนทีไบรรทุกอยู฿นสวนดียวกัน ตຌองป็นเปตามงืไอนเขดังตอเปนีๅ จึงจะ
จัดป็นประภทรถยนต์บรรทุก (Nํ) 
 งืไอนเขทีไ ํ จ านวนของต าหนงการนัไงดยสารซึไงมีจ านวนทีไนัไงคนดยสารรวมคนขับเมกิน ๓ ทีไนัไง ดย
ทุกทีไนัไงมีจุดยึดทีไนัไงทีไมัไนคงขใงรงละสามารถ฿ชຌงานเดຌดี (Accessible seat anchorages) ซึไงผูຌผลิตจะจຌอมีวิธีปງองกัน
การปลีไยนปลงของต าหนงทีไนัไง ดย฿ชຌผนหลใกปิดจุดยึดทีไนัไงดยการชืไอมหรือ฿ชຌวัสดุทีไคลຌา ยกันพืไอเม฿หຌ
คลืไอนยຌายเดຌดยครืไองมือทัไวเป 

 งืไอนเขทีไ 2 มีนๅ าหนักสูงสุดมากกวาจ านวนทีไนัไงเมรวมคนขับรถ ตามสูตรการค านวณ ดังนีๅ 
  P – (M + N x 68) > N x 68 
  มืไอ 
  P = มวลบรรทุกสูงสุดทีไอนุญาตทางทคนิค หนวยป็นกิลกรัม 
  M = มวลพรຌอม฿ชຌงาน หนวยป็นกิลกรัม 
  N = จ านวนต าหนงการนัไงทีไเมรวมคนขับรถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ๎ 
การก าหนดพืๅนทีไกระทบศีรษะ 

 

  
 1. พืๅนทีไกระทบศีรษะประกอบดຌวย พืๅนผิวภาย฿นของรถทีไเม฿ชกระจก ทีไสามารถสัมผัสหุนศีรษะทรงกลม
ทีไมีสຌนผาศูนย์กลาง 165 มิลลิมตร ซึไงรวมป็นสวนหนึไงของอุปกรณ์วัดดยมีระยะจากจุดหมุนของสะพกเปถึงสวนบน
ของศีรษะ ปรับเดຌตอนืไองระหวาง 736 มิลลิมตร ละ 840 มลิลิมตร 
 2. พืๅนทีไทีไกลาว฿นขຌอ 1 ตຌองก าหนดดยวิธีการหรือรูปภาพทีไทียบทา ดังตอเปนีๅ 
  2.1 จุดหมุนของอุปกรณ์วัดตຌองวางตามตละต าหนงการนัไงทีไผูຌผลิตก าหนด 
   2.1.1 กรณีทีไนัไงบบลืไอน 
    2.1.1.1 ทีไจุด H ละ 
    2.1.1.2 ทีไจุดหางจากจุด H เปดຌานหนຌา฿นนวระนาบ 127 มิลลิมตร ละทีไความ
สูงทีไป็นผลจากการปรผันความสูงของจุด H ทีไกิดจากการคลืไอนเปขຌางหนຌา 127 มิลลิมตร หรือ ทีไ 19 มลิลิมตร 
   2.1.2 กรณีทีไนัไงบบเมลืไอน 
    2.1.2.1 ทีไจุด H ของทีไนัไง 
  2.2 ทุกจุดสัมผัสทีไอยูดຌานหนຌาของจุด H ตຌองก าหนด ส าหรับตละมิติจากจุดหมุนเปถึงสวนบนของ
ศีรษะทีไสามารถวัดเดຌจากอุปกรณ์วัด฿นพืๅนทีไภาย฿นของรถ 
   2.2.1 กรณีทีไหุนจ าลองรูปศีรษะ มืไอปรับความยาวขนทีไนຌอยทีไสุดสัมผัสกับทีไนัไงดຌานหนຌา 
จากจุด H ดຌานหลัง ถือวาเมมีจุดสัมผัสกิดขึๅน฿นการตรวจสอบนีๅ 
  2.3 มืไอวางอุปกรณ์วัด฿นนวตัๅง จุดสัมผัสทีไป็นเปเดຌตຌองก าหนดดยหมุนเปดຌานหนຌาละดຌานลาง
ลงผานเปยังระนาบนวตัๅงถึง 90 องศาของตละดຌานของระนาบกึไงกลางตามความยาวของรถทีไผานเปยังจุด H 
   2.3.1 ฿นการก าหนดจุดสัมผัส ความยาวของขนของอุปกรณ์วัดตຌองเมปลีไยน฿นระหวางการ
วัด ฿นตละชวงการวัดตຌองริไมจากต าหนง฿นนวตัๅง 
 3. จุดสัมผัสคือจุดทีไศีรษะของอุปกรณ์วัดสัมผัสสวนภาย฿นของรถ ซึไงการคลืไอนทีไลงเดຌสูงสุดตຌองคลืไอน
ลงเป฿นต าหนงทีไศีรษะสัมผัสกับระนาบนวนอนทีไ 25.4 มิลลิมตร หนือจุด H  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ๏ 
จ านวนจุดยึดขใมขัดขัๅนตไ า 

 
 

 

ประภทรถ 
ต าหนงทีไนัไงเปทางดียวกับหนຌารถ ต าหนงทีไนัไงหันหลัง 

฿หຌกับหนຌารถ 
ดຌานขຌาง กลาง 

ตอนหนຌา ทีไอืไน ตอนหนຌา ทีไอืไน 
รถยนต์นัไง (Mํ) 3 3   3 3 2 
รถยนต์บรรทกุ (Nํ) 3 3 หรือ 2   3 หรือ 2 * 2  2 

 
 สัญลักษณ ์
 2 : จุดยึดขใมขัดดຌานลางสองจุด฿นการติดตัๅงขใมขัดบบ B หรือ ขใมขดับบ Br, Br3, Br4m หรือ 
Br4Nm 
 3 : จุดยึดขใมขัดดຌานลางสองจุดละดຌานบนหนึไงจุด฿นการติดตัๅงขใมขดับบ A หรือ ขใมขดับบ Ar, 
Ar4m, หรือ Ar4Nm 
   : อຌางถึง ขຌอ 4 (3) ของประกาศนีๅ 
 * : อຌางถึง ขຌอ 4 (4) ของประกาศนีๅ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ๐ 

ต าหนงจุดยึดดຌานลาง – องศาทีไก าหนด 
 
 

 
 ทีไนัไง รถยนต์นัไง (Mํ) รถยนต์บรรทกุ (Nํ) 
 ดຌานหัวขใมขຌด ( 2) 45o – 80 o  30 o – 80 o 
 ดຌานทีไเม฿ชหัวขใมขดั ( 1) 30o – 80 o 30 o – 80 o 

หนຌา* มุมคงทีไ 50 o – 70 o 50 o – 70 o 
 ทีไนัไงถวยาว - ดຌานหัวขใมขຌด ( 2) 45o – 80 o 20 o – 80 o 
 ทีไนัไงถวยาว - ดຌานทีไเม฿ชหัวขใมขัด( 1) 30o – 80 o 20 o – 80 o 
 ทีไนัไงปรับเดຌทีไมุมพนักพิงหลัง 

นຌอยกวา 20o  
45 o – 80 o ( 2) * 
20 o – 80 o ( 1) * 

20 o – 80 o 

 หลัง   30 o – 80 o 20 o – 80 o  

พับ เมตຌองมีจดุยึด  
(ตหากมีจุดยึดตดิตัๅง ฿หຌป็นเปตามมุมองศาทีไก าหนดส าหรับทีไนัไงดຌานหนຌาละดຌานหลัง) 

 หมายหตุ : 
 * :  หากท ามุมเมคงทีไ ตามขຌอ 5 (3) (ก) ของประกาศนีๅ 
   :  ดຌานขຌางละกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ๑ 

ต าหนงจุดยึดขใมขัดทีไ฿ชຌงาน 
(Location of Effective Belt Anchorage)  

 
 

 

 
รูปทีไ 1 พืๅนทีไของต าหนงของจุดยึดขใมขัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

หนวย : มม.  
ํ/ อยางนຌอย ๎๐์ มม. ส าหรับต าหนงทีไนัไงดຌานหลังตรงกลางของรถตามขຌอ 1 (1) ละ (2) ของประกาศนีๅ  

พืๅนทีไติดตัๅงจุดยึด 

นวล าตัวตามภาคผนวก ๒ ขຌอ ๎.๑  

พืๅนทีไส าหรับจุดยึดพิไมติมตาม 

ขຌอ ๑ (๐) (ช) ๎) ของประกาศนีๅ 
DR = 315 + 1.8 S 

BR = 260 + S 
ยกวຌน฿นกรณีอืไนโระบุ฿น 

ขຌอ ๑ (๐) (ข) (ค) (ฉ) ของประกาศนีๅ 

ระยะตามทีไระบุ฿น 

ภาคผนวก ๑ ขຌอ ๐  

มุมตามทีไระบุตามขຌอ ๓ (ํ) (ข) ของประกาศนีๅ 

ระนาบกึไงกลางตามยาวของทีไนัไง  

จุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานบน  
ดຌานซຌายของทีไนัไงดຌานนอก  

นวล าตัวตามภาคผนวก ๒ ขຌอ ๎.๑  
 



 

 
- 2 - 

 
รูปทีไ 2 จุดยึดขใมขัดดຌานบน 

 
 ดยทีไ 
 1. จุด H คือจุดอຌางอิงตามทีไก าหนด฿นขຌอ 2.3 ของภาคผนวก ๒ ของประกาศกรมฯ 
  1.1 จุด H’ หมายถึงจุดอຌางอิงของจุด H ทีไตຌองก าหนดส าหรับทุกโ ต าหนงปกติทีไทีไนัไง฿ชຌ 
  1.2 จุด R หมายถึง จุดอຌางอิงทีไนัไงตามทีไก าหนด฿นขຌอ 2.4 ของภาคผนวก ๒ 
 2. ระบบอຌางอิงสามมิติ ตามทีไก าหนด฿นภาคผนวก ๒.๎ 

 3. จุด L1 ละ L2 หมายถึง จุดยึดขใมขัดนิรภัยทีไ฿ชຌงานดຌานลาง 
 4. จุด C หมายถึง จุดทีไอยูหนือจุด R ฿นนวตัๅง 450 มิลลิมตร หากระยะ S ตามขຌอ ๒ เมนຌอยกวา 
280 มิลลิมตร ละหากผูຌผลิตลือก฿ชຌสูตร BR = 260 มิลลิมตร + 0.8S ตามทีไก าหนด฿นขຌอ ๑ (๐) (ค) ของประกาศนีๅ 
ระยะตามนวตัๅงระหวาง C ละ R ทากับ 500 มิลลิมตร 
 5. มุม  1 ละ  2 หมายถึง มุมระหวางนวนอนละระนาบทีไตัๅงฉากกับนวกึไงกลางตามความยาว
ของตัวรถ ละผานเปยังจุด H1 ละจุด L1 ละ L2 
 6. S หมายถึง ระยะของจุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานบนทีไ฿ชຌงาน จากระนาบอຌางอิง P ขนานกับนวกึไงกลาง
ความยาวของรถทีไก าหนด ดังตอเปนีๅ 
  6.1 หากต าหนงทีไนัไงทีไก าหนดอยางชัดจนดยรูปรางของทีไนัไง ระนาบ P ตຌองป็นระนาบกึไงกลาง
ของทีไนัไง 
  6.2 ฿นกรณีเมมีการก าหนดทีไชัดจน 
   6.2.1 ระนาบ P ส าหรับทีไนัไงผูຌขับรถ หมายถึงนวตัๅงทีไขนานกับนวกึไงกลางตามความยาว
ของรถ ทีไผานกึไงกลางของพวงมาลัย฿นนวของขอบของพวงมาลัย มืไอพวงมาลัยปรับมาอยูต าหนงกลาง 
   6.2.2 ระนาบ P ส าหรับผูຌดยสารดຌานขຌางถวหนຌา ตຌองสมมาตรกับของผูຌขับรถ 
   6.2.3 ระนาบ P ส าหรับผูຌดยสารดຌานขຌางถวหลัง ตຌองก าหนดดยผูຌผลิต ฿นงืไอนเขการจ ากัด
ระยะ A ระหวางนวกึไงกลางตามความยาวของรถละระนาบ P ดังนีๅ 
    (1) A ทากับหรือมากกวา 200 มิลลิมตร หากทีไนัไงยาวออกบบส าหรับผูຌดยสาร
สองคนทานัๅน 
    (2) A ทากับหรือมากกวา 300 มิลลิมตร หากทีไนัไงยาวออกบบส าหรับผูຌดยสาร
มากกวาสองคน 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ๒ 

วิธกี าหนดจุด H  ละมุมล าตัวจริง (Actual torso angle) ส าหรับต าหนงการนัไง฿นรถ 
 
 
 1. วัตถปุระสงค์ 
  ขัๅนตอนทีไอธิบาย฿นรายละอียดนบทຌายนีๅ฿ชຌส าหรับการก าหนดจุด H  ละมุมล าตัวจริงของต าหนงการนัไง
หนึไงทีไนัไงหรือมากกวา฿นรถ ละ฿ชຌส าหรับตรวจสอบความสัมพันธ์ของขຌอมูลทีไวัดเดຌจริงกับการออกบบของผูຌผลิตรถ * 
 2. ค านิยาม 
  2.1 ขຌอมูลอຌางอิง หมายความวา คุณลักษณะหนึไงหรือมากกวาดังทีไจะกลาวตอเปนีๅของต าหนงการนัไง 
   2.1.1 จุด H  ละจุด R  ละความสัมพันธ์ระหวางจุดทัๅงสอง 
   2.1.2 มุมล าตัวจริง (actual torso angle) ละมุมล าตัวออกบบ  (design torso angle) ละ
ความสัมพันธ์ระหวางมุมทัๅงสอง 
  2.2 ครืไ อ งห าจุ ด  H  บบสามมิ ติ  (Three-dimensional H  point machine, 3-DH machine) 
หมายถึงอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการหาจุด H  ละมุมล าตัวจริงตามทีไก าหนด฿นภาคผนวก ๒.1 
  2.3 จุด H  หมายถึง ศูนย์กลางกนหมุนของล าตัวละตຌนขา (the pivot center of the torso and 
thigh) ของ 3-D H machine ทีไติดตัๅงบนทีไนัไงของรถตามขຌอ 4 จุด H อยูทีไต าหนงกึไงกลางของนว H  point sight buttons 
ทัๅงสองขຌางของ 3-D H machine ตามทฤษฎีลຌว จุด H  กใ คือจุด R (ดูคาความคลาดคลืไอนขຌอ 3.2.2) มืไอพิจารณาตามขຌอ 4 
ลຌว จุด H  คือจุดคงทีไทีไสัมพันธ์กับครงสรຌางของบาะทีไนัไง (seat-cushion structure) ละจะคลืไอนทีไตามครงสรຌางของบาะ
ทีไนัไงมืไอมีการปรับต าหนงทีไนัไง 
  2.4 จุด R  หรือ จุดนัไงอຌางอิง หมายถึง จุดทีไผูຌผลิตรถออกบบส าหรับตละต าหนงการนัไงตามระบบ
อຌางอิงสามมิติ (three-dimensional reference system) 
  2.5 นวล าตัว (Torso-line) หมายถึง นวกึไงกลางของกน (probe) ของ 3-D H machine ฿นต าหนง
ปรับเปดຌานหลังสุด 
  2.6 มุมล าตัวจริง (Actual torso angle) หมายถึง มุมทีไวัดระหวางสຌนนวดิไงทีไลากผานจุด H  ละนว
ล าตัวดย฿ชຌ back angle quadrant ของ 3-D H machine ตามทฤษฎีลຌว มุมล าตัวจริงกใคือ มุมล าตัวออกบบ (ดูคาความ
คลาดคลืไอนตามขຌอ 3.2.2) 
  2.7  มุมล าตัวออกบบ (design torso angle) หมายถึง มุมทีไวัดระหวางสຌนนวดิไงทีไลากผานจุด R  ละ
นวล าตัวตามต าหนงพนักพิงหลังทีไผูຌผลิตรถเดຌออกบบเวຌ 
  2.8 ระนาบกึไงกลางของผูຌดยสาร (Centre plane of occupant) (C/LO) หมายถึง ระนาบกึไงกลางของ 3-
D H machine ฿นต าหนงการนัไงของตละทีไนัไง ซึไงทนดยพิกัดต าหนงของจุด H บนกน Y ส าหรับทีไนัไงดีไยว ระนาบกึไงกลาง
ของทีไนัไงจะตรงกับระนาบกึไงกลางของผูຌดยสาร ส าหรับทีไนัไงอืไน โ ระนาบกึไงกลางของผูຌดยสาร ผูຌผลิตรถจะป็นผูຌก าหนด 
  2.9 ระบบอຌางอิงสามมิติ (Three dimensional reference system) หมายถึง ระบบอຌางอิงสามมิติตามทีไ
ก าหนด฿นภาคผนวก ๒.2 
   
  2.10 จุดมูลฐาน (Fiducial marks) หมายถึง จุด (รู, พืๅนผิว, ครืไองหมาย หรือรอยประทับ) บนตัวรถทีไผูຌผลิต
รถเดຌก าหนดเวຌ 
  2.11 พิกัดต าหนงรถ (Vehicle measuring attitude) หมายถึง ต าหนงของรถทีไระบุดยพิกัดต าหนงของ
จุดมูลฐาน฿นระบบอຌางอิงสามมิติ 
 

_________________________________________________________________________________ 
* ฿นต าหนงทีไนัไง฿ดโ นอกหนือจากทีไนัไงดຌานหนຌา ทีไจุด H  เมสามารถก าหนดเดຌจากการ฿ชຌขัๅนตอนหรือครืไองหาจุด H  บบ

สามมิติ (Three-dimensional H  point machine, 3-DH machine) อาจ฿ชຌจุด R  ทีไก าหนดดยผูຌผลิตป็นจุดอຌางอิงตาม
ดุลยพินิจของหนวยงานทีไมีอ านาจหนຌาทีไ 
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 3. คุณลักษณะทีไตຌองการ 
  3.1 ขຌอมูลทีไตຌองสดง 
   ต าหนงการนัไงตละต าหนงจะตຌองสดงขຌอมูลอຌางอิงพืไอความสอดคลຌองตามประกาศกรมฯ นีๅ     
ดยลือกสดงขຌอมูลทัๅงหมดหรือตามทีไหมาะสมดังตอเปนีๅลง฿นบบฟอร์มตามทีไก าหนด฿นภาคผนวก ๒.๏ 
   3.1.1 พิกัดต าหนงของจุด R สัมพัทธ์กับระบบอຌางอิงสามมิติ 
   3..1.2 มุมล าตัวออกบบ 
   3.1.3 ตัวบงชีๅตาง โ ทีไจ าป็น฿นการปรับต าหนงทีไนัไง (หากทีไนัไงสามารถปรับต าหนงเดຌ) เปยัง
ต าหนงการวัดทีไก าหนดตามขຌอ 4.3 
  3.2 ความสัมพันธ์ระหวางขຌอมูลทีไวัดเดຌละรายละอียดทีไออกบบเวຌ 
   3.2.1 ปรียบทียบพิกัดต าหนงของจุด H ละคามุมล าตัวจริงทีไเดຌจากการวัดตามขຌอ 4 ของภาคผนวก
นีๅ กับต าหนงพิกัดต าหนงของจุด R ละคามุมล าตัวออกบบทีไผูຌผลิตรถเดຌก าหนดเวຌตามล าดับ 
   3.2.2 ต าหนงสัมพัทธ์ของจุด R ละจุด H ละความสัมพันธ์ระหวางมุมล าตัวออกบบละมุมล าตัว
จริง จะถือวายอมรับเดຌส าหรบัต าหนงการนัไงทีไทดสอบถຌา พิกัดต าหนงของจุด H ตัๅงอยู฿นสีไหลีไยมจัตุรัสขนาดดຌานกวຌาง 50 มม. 
ดยทีไสຌนทยงมุมของดຌานนวดิไง (vertical sides) ละดຌานนวนอน (horizontal sides) ของสีไหลีไยมจัตุรัสตัดกันทีไจุด R ละ 
ถຌามุมล าตัวจริงตางจากมุมล าตัวออกบบเมกิน 5 องศา 
   3.2.3 ถຌาป็นเปตามงืไอนเขดังกลาวลຌว จะตຌองน าคาของจุด  R ละมุมล าตัวออกบบเป฿ชຌตามทีไ
ก าหนด฿นประกาศ 
   3.2.4 หากจุด H หรือมุมล าตัวจริงเมป็นเปตามคุณลักษณะทีไตຌองการตามขຌอ 3.2.2 จุด H ละมุม
ล าตัวจริงจะตຌองท าการตรวจวัดอีกสองครัๅง (รวมทัๅงหมดป็น 3 ครัๅง) หากผลการตรวจวัดสอง฿นสามครัๅงป็นเปตามคุณลักษณะทีไ
ตຌองการ สามารถน าเป฿ชຌ฿นงืไอนเขชนดียวกับขຌอ 3.2.3 
   3.2.5 หากผลจากการตรวจวัดตามขຌอ 3.2.4 อยางนຌอยสอง฿นสามครัๅงเมป็นเปตามคุณลักษณะทีไ
ตຌองการตามขຌอ 3.2.2 หรือเมสามารถท าการตรวจพิสูจน์เดຌนืไองจากผูຌผลิตรถมิเดຌตรียมขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับต าหนงของจุด R 
หรือขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับมุมล าตัวออกบบ จะ฿ชຌจุดกลางรวม (centroid) ของจุดทีไวัดเดຌสามจุดหรือคาฉลีไยของการวัดมุมสาม
ครัๅง ทนจุด R หรือมุมล าตัวออกบบทีไมีการอຌางถึง฿นประกาศนีๅ 
 4.  ขัๅนตอนการหาจุด H ละมุมล าตัวจริง 
  4.1 ผูຌผลิตรถจะตຌองตรียมสภาพ (preconditioned) รถ ทีไอุณหภูมิ 20+10 องศาซลซียส พืไอทีไจะท า฿หຌ
มัไน฿จวาวัสดุของทีไนัไงมีอุณหภูมิดียวกับอุณหภูมิหຌอง ส าหรับทีไนัไงทีไจะท าการทดสอบทีไเมคยมีการนัไงมากอน ฿หຌบุคคลหรือ
อุปกรณ์ทีไมีนๅ าหนักระหวาง 70 ถึง 80 กิลกรัม  นัไงลงบนทีไนัไงสองครัๅง ครัๅงละหนึไงนาที พืไอทีไจะท า฿หຌบาะละพนักพิงหลัง
ยืดหยุน หากผูຌผลิตรถรຌองขอ กอนท าการติดตัๅง 3D-H machine ทีไนัไงทีไประกอบสมบูรณ์จะอยู฿นสภาพทีไเมเดຌรับภาระ฿ด โ อยาง
นຌอย 30 นาที 
  4.2 รถจะตຌองอยู฿นพิกัดต าหนง ตามทีไก าหนด฿นขຌอ 2.11 
  4.3 ทีไนัไงทีไสามารถปรับต าหนงเดຌ อันดับรกตຌองปรับ฿หຌอยู฿นต าหนงหลังสุดของต าหนงการขับขีไปกติ฿น
นวยาวทานัๅนตามทีไผูຌผลิตรถก าหนด ซึไงเมรวมถึงการคลืไอนทีไของทีไนัไงทีไ฿ชຌส าหรับวัตถุประสงค์อืไนนอกหนือจากต าหนงการขับ
ขีไปกติ หากสามารถทีไจะปรับต าหนงบบอืไน โ เดຌอีก (฿นนวดิไง ปรับมุม ปรับพนักพิงหลัง ฯลฯ) ฿หຌท าการปรับตามต าหนงทีไ
ผูຌผลิตรถเดຌก าหนด ส าหรับทีไนัไงทีไมีระบบรองรับนๅ าหนัก (suspension seat) ต าหนง฿นนวดิไงจะตຌองยึดอยางขใงรง฿น
ต าหนงการขับขีไปกติตามทีไผูຌผลิตรถเดຌระบุ 
  4.4 ฿ชຌผຌามัสลิน (muslin cotton) ทีไมีขนาดพอดีละมีนืๅอผຌาทีไหมาะสม มีลักษณะชนดียวกับผຌาฝງายปลา
ทีไมีดຌาย 18.9 สຌนตอหนึไงตารางซนติมตร (threads per/cm2) ละหนัก 0.228 กิลกรัมตอหนึไงตารางมตรหรือผຌาถัก หรือ
ผຌา non-woven ทีไมีคุณลักษณะทาทียมกัน คลุมพืๅนทีไ฿นต าหนงการนัไงสวนทีไสัมผัสกับ 3D-H machine หากท าการทดสอบทีไ
นัไงนอกตัวรถ พืๅนทีไทีไน าทีไนัไงเปยึดอยูจะตຌองมีคุณลักษณะทีไส าคัญ (มุมอียง ระยะหางจากฐานของทีไนัไง ลักษณะพืๅนผิว ฯลฯ) 
ชนดียวกันกับพืๅนของรถ฿นต าหนงทีไจะน าทีไนัไงเปติดตัๅง 
  4.5 วางสวนนัไงละสวนหลัง (seat and back assemblies) ของ 3D-H machine ลงบนทีไนัไง ฿หຌระนาบ
กึไงกลางของ 3D-H machineตรงกันกับระนาบกึไงกลางของผูຌดยสาร (C/LO) หากขอบของ 3D-H machine ยืไนออกเปจากทีไนัไง 
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จนเมสามารถตัๅง 3D-H machine ฿หຌอยู฿นนวระดับเดຌ ผูຌผลิตอาจรຌองขอ฿หຌลืไอน 3D-H machine ขຌาเปดຌาน฿นมืไอทียบกับ
ระนาบกึไงกลางของผูຌดยสาร 
  4.6 ประกอบสวนทຌาละสวนขาทอนลาง (foot and lower leg assemblies) ขຌากับสวน ผนทีไนัไง (seat 
pan) ดยตัวของมันองหรือดย฿ชຌ T-bar สຌนทีไผาน H point sight buttons จะตຌองขนานกับพืๅนละตัๅงฉากกับระนาบกึไงกลาง
ตามยาวของทีไนัไง 
  4.7 ปรับต าหนงทຌาละขาของ 3D-H machine ดังนีๅ 
   4.7.1 ต าหนงการนัไง : คนขับละผูຌดยสารตอนหนຌาดຌานนอก 
    4.7.1.1 ทัๅงสวนทຌาละขาจะตຌองลืไอนเปขຌางหนຌา฿หຌทຌาอยูบนพืๅน฿นต าหนงธรรมชาติ หาก
จ าป็น฿หຌอยูระหวางปງนหยียบเดຌ ละควรปรับทຌาซຌายละทຌาขวา฿หຌมีระยะหางจากระนาบกึไงกลางของ 3D-H machine ฿หຌ
ทากันทาทีไจะป็นเปเดຌ  ปรับ 3D-H machine ฿หຌอยู฿นนวระดับดยการปรับสวนผนทีไนัไงหากจ าปน็ หรือดยการปรับสวนขา
ละทຌาเปขຌางหลัง ดย฿ชຌครืไองวัดระดับ (spirit level) ตรวจสอบ฿นนวขวางของ 3D-H machine สຌนทีไผาน H point sight 
button จะตຌองตัๅงฉากกับระนาบกึไงกลางตามยาวของทีไนัไง 
    4.7.1.2 หากเมสามารถท า฿หຌขาซຌายขนานกับขาขวาละทຌาซຌายเมเดຌรับการรองรับดย
ครงสรຌาง ฿หຌลืไอนทຌาซຌายจนกวาจะเดຌรับการรองรับดยจะตຌองรักษานวของ H point sight buttons เวຌ 
   4.7.2 ต าหนงการนัไง : ตอนหลังดຌานนอก 
     ส าหรับทีไนัไงตอนหลังหรือทีไนัไงสริม สวนขาจะอยู฿นต าหนงตามทีไผูຌผลิตรถก าหนดเวຌ หากสวน
ทຌาวางอยูบนสวนของพืๅนทีไตางระดับ ฿หຌ฿ชຌทຌาทีไสัมผัสกับทีไนัไงดຌานหนຌากอนป็นจุดอຌางอิง ละ฿หຌจัดต าหนงทຌาอีกขຌางตาม ดย
฿หຌนวขวางของสวนทีไนัไงของ 3D-H machine อยู฿นนวระดับ มืไอ฿ชຌครืไองวัดระดับตรวจสอบ 
   4.7.3 ต าหนงการนัไงอืไน โ : 
     ฿หຌปฏิบัติตามขຌอ 4.7.1 ขຌางตຌน ยกวຌนการจัดต าหนงทຌา฿หຌป็นเปตามทีไผูຌผลิตรถเดຌก าหนดเวຌ 
  4.8 ฿สตุຌมนๅ าหนักทีไขาทอนลางกับตຌนขาละท าการปรับระดับ 3D-H machine 
  4.9 อียงสวนผนหลังมาดຌานหนຌาจนถึง forward stop ละดึง T-bar ฿หຌ 3D-H machine หางจากพนักพิง
หลัง จัดต าหนง 3D-H machine บนทีไนัไงดย฿ชຌวิธี฿ดวิธีหนึไง ดังทีไจะกลาวตอเปดังนีๅ 
   4.9.1 หาก 3D-H machine มีนวนຌมวาจะลืไอนเปดຌานหลัง ฿หຌ฿ชຌวิธีการดังตอเปนีๅ ผอนรงดึงทีไ    
T-bar ฿หຌ3D-H machine ลืไอนถอยหลังเปจนกระทัไงสวนผนทีไนัไงสมัผัสกับพนักพิงหลัง ละหากจ าป็น฿หຌปรับต าหนงของสวน
ขาทอนลางเดຌ 
   4.9.2 หาก 3D-H machine เมมีนวนຌมวาจะลืไอนเปดຌานหลัง ฿หຌ฿ชຌวิธีการดังตอเปนีๅ  ลืไอน  3D-H 
machine เปขຌางหลังดย฿ชຌรงผลักทีไ T-bar เปขຌางหลังจนกระทัไงสวนผนทีไนัไงสัมผัสกับพนักพิงหลัง (รูปทีไ ํ ทຌายภาคผนวก 6.1) 
  4.10 ฿ชຌรง 100+10 N กระท าทีไสวนหลังละผนทีไนัไงของ 3D-H machine ทีไจุดตัดของสวนปรับมุม
สะพก (hip angle quadrant) กับ T-bar housing จะตຌองรักษาทิศทางของรง฿หຌอยู฿นนวทีไผานระหวางจุดตัดขຌางตຌนละจุด
ทีไอยูหนือ thigh bar housing (รูปทีไ 2 ทຌายภาคผนวก 6.1) หลังจากนัๅน฿หຌปรับสวนผนดຌานหลัง (back pan) ขຌาหาพนักพิง
หลังอยางระมัดระวัง ละจะตຌองมีความระมัดระวัง฿นขัๅนตอนถัด โ เปดຌวยพืไอปງองกันการลืไอนเถลเปดຌานหนຌาของ  3D-H 
machine 
  4.11 ฿สตุຌมนๅ าหนักสะพกดຌานซຌายละขวา ละหลังจากนัๅน฿สตุຌมนๅ าหนักล าตัว 8 ตุຌมสลับกันซຌายขวา ดย
รักษาระดับของ 3D-H machine 
  4.12 อียงสวนผนหลังมาดຌานหนຌาพืไอลดรงตึงบนพนักพิงหลัง ยก 3D-H machine กลับเปมา฿นนว
ดຌานขຌาง฿นชวงมุม 10 arc (ขຌางละ 5 arc จากระนาบกึไงกลางนวดิไง) ยกเปกลับสามรอบพืไอลดรงสียดทานสะสมระหวางทีไ
นัไงละ 3D-H machine 
    T-bar อาจจะบีไยงบนออกจากนวระดับละนวดิไงทีไเดຌก าหนดเวຌ฿นระหวางทีไท าการยก 3D-H 
machine ดังนัๅนจะตຌองมีการ฿ชຌรง฿นนวขวาง (lateral load) ทีไหมาะสมยึดดึง T-bar เวຌระหวางการยก ละตຌอง฿ชຌความ
ระมัดระวัง฿นการจับ T-bar ละการยก 3D-H machine พืไอเมท า฿หຌกิดรงกด฿นนวดิไงละ฿นทิศทางเปดຌานหนຌาหรือหลัง฿น
ระหวางการยก เมจ าป็นตຌองท าการยึดดึงทຌาของ 3D-H machine ฿หຌอยูกับทีไ หากวาทຌามีการปลีไยนต าหนง กใ฿หຌคงอยู฿น 
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ต าหนงนัๅนเดຌผลักสวนผนหลังกลับเปทีไพนักพิงหลังละตรวจสอบครืไองวัดระดับทัๅงสองตัว (two spirit levels) ฿หຌอยู฿น
ต าหนงศูนย์ หากมีการคลืไอนทีไของทຌา฿นระหวางทีไท าการยก 3D-H machine ทຌาจะตຌองเดຌรับการจัดต าหนง฿หมดังนีๅ 
    - คอย โ ยกทຌาตละขຌางขึๅนสูงจากพืๅน฿หຌนຌอยทีไสุดจนเมมีการคลืไอนทีไของทຌาอีกตอเป ทຌาจะตຌอง
คลืไอนทีไเดຌดยอิสระละเมมีรงกระท า฿นทิศทางเปขຌางหนຌาหรือเปดຌานขຌาง฿นระหวางการยกทຌาขึๅน มืไอวางทຌาตละขຌางลง ฿หຌ
สวนของสຌนทຌาสัมผัสกับครงสรຌางทีไออกบบมา฿หຌรองรับทຌา 
    - ตรวจสอบครืไองวัดระดับทีไอยูบนสวนผนทีไนัไง (lateral spirit level) ฿หຌอยู฿นต าหนงศูนย์   หาก
จ าป็น฿หຌ฿ชຌรง฿นนวดຌานขຌางกระท ากับสวนบนของสวนผนหลังจนท า฿หຌสวนผนทีไนัไง  ของ 3D-H machine ทีไอยูบนทีไนัไงเดຌ
ระดับ 
  4.13 จับยึด T-bar พืไอปງองกันมิ฿หຌ 3D-H machine ลืไอนเถลเปขຌางหนຌาบนบาะทีไนัไง ดยวิธีดังตอเปนีๅ 
    (ก) ผลักสวนผนหลังกลับเปพิงทีไพนักพิงหลัง 
    (ข) ฿หຌ฿ชຌรงขนาดเมกิน 25 N กระท าเปทิศทางดຌานหลัง฿นนวระดับสลับกับปลอย ณ back angle 
bar ทีไความสูงประมาณกึไงกลางของตุຌมนๅ าหนักล าตัว  (torso weight) จน hip angle quadrant ของ 3D-H machine อยู
ต าหนงสถียรหลังจากการปลอย ละตຌองระวังเม฿หຌมีรงภายนอกกระท า฿นทิศทางดຌานลางละดຌานขຌางตอ 3D-H machine  
หากมีความจ าป็นทีไจะตຌองปรับระดับของ 3D-H machine ฿หຌคลืไอนสวนผนหลังมาดຌานหนຌา ปรับระดับ฿หม ละท าซๅ าตาม
วิธีการทีไเดຌระบุเวຌ฿นขຌอ 4.12 
  4.14 ท าการวัดทัๅงหมดดังนีๅ 
    4.14.1 พิกัดต าหนงของจุด H ตามระบบอຌางอิงสามมิติ 
    4.14.2 มุมล าตัวจริงอานจาก back angle quadrant ของ 3D-H machine ดยทีไกน (probe) อยู
฿นต าหนงหลังสุด 
  4.15 หากมีความตຌองการทีไจะติดตัๅง 3D-H machine ฿หม ชุดทีไนัไงจะตຌองอยู฿นสถานะทีไเมเดຌรับภาระ฿ด โ 
ป็นวลาอยางนຌอย 30 นาทีกอนการติดตัๅงครัๅงถัดเป เมควรทิๅง 3D-H machine อยูบนชุดทีไนัไงป็นวลานานกินกวาวลาทีไ฿ชຌ฿น
การทดสอบ 
  4.16 หากทีไนัไงทีไอยู฿นถวดียวกันทีไคลຌายคลึงกัน (ทีไนัไงถวยาว ทีไนัไงทีไหมือนกัน ฯลฯ) จะท าการหาคาพิกัด
ต าหนงของจุด H ละมุมล าตัวจริงพียงอยางละคา พืไอ฿ชຌส าหรับตละถว ดยทีไ 3D-H machine ดังอธิบายเวຌ฿นภาคผนวก 6.1 
จะตຌองนัไงอยู฿นต าหนงทีไป็นตัวทนของถวเดຌ ต าหนงดังกลาวนีๅคือ 
    4.16.1 ทีไนัไงผูຌขับ ฿นกรณีของทีไนัไงถวหนຌา 
    4.16.2 ทีไนัไงดຌานนอกสุด ฿นกรณีของทีไนัไงถวหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ๒.1 
ค าอธิบายของ Three-Dimensional H  Point Machine* 

(3D-H machine) 
 
 
 1. สวนผนหลังละผนทีไนัไง (Back and seat pans) 
  สวนผนหลังละผนทีไนัไงท าจากผนพลาสติกทีไมีการสริมความขใงรง ละลหะพืไอจ าลองล าตัวละสวน
ตຌนขาดยมีจุดหมุนอยูทีไจุด H ตัววัดมุม (quadrant) จะยึดกับ probe ทีไจุด H พืไอ฿ชຌ฿นการวัดมุมล าตัวจริง ทงตຌนขาทีไปรับเดຌ 
(adjustable thigh bar) ทีไติดอยูกับสวนผนทีไนัไง ป็นนวสຌนกึไงกลางตຌนขาละท าหนຌาทีไป็นสຌนพืๅนฐาน (baseline) ส าหรับ 
hip angle quadrant 
 2. สวนตวัละขา (Body and leg elements) 
  ขาสวนลางติดอยูกับสวนผนทีไนัไง ดย฿ชຌอุปกรณ์ยึดหัวขารูปทงตัว T (T-bar joining the knees) ตัววัดมุม
จะประกอบอยู฿นขาสวนลางพืไอ฿ชຌ฿นการวัดมุมหัวขา รองทຌาละสวนทຌาเดຌรับการสอบทียบพืไอวัดมุมทຌา ครืไองวัดระดับสอง
ตัว฿ชຌ฿นการตัๅงระดับ 3D-H machine ตุຌมนๅ าหนักตัว (Body element weights) ติดตัๅงอยูทีไต าหนงจุดศูนย์ถวงพืไอ฿หຌรงกดลง
บนทีไนัไงทียบทากับผูຌชายนๅ าหนัก 76 กิลกรัม จะตຌองท าการตรวจสอบขຌอตอทัๅงหมดของ 3D-H machine วาสามารถคลืไอนทีไ
เดຌอยางอิสระดยเมมีรงสียดทานมากผิดปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ส าหรับรายละอียด฿นครงสรຌางของ 3D-H machine ฿หຌดู฿น Society of Automotive Engineers (SAE), 400 
Commonwealth Drive, Warrendale, Pennsylvania 15096, United States of America 
Machine เดຌอธิบายเวຌ฿น ISO Standard 6549:1980 
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รูปทีไ 1 ลักษณะของ 3D-H machine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สวนผนหลัง) 

(ทีไขวนนๅ าหนักล าตัว) 

(ผนทีไนัไง) 

(ผนนๅ าหนักตຌนขา) 

(อุปกรณ์ยึดหัวขารูปทงตัว T) 
(กนหมุนของจุด H) 

(นวระดับดຌานขຌาง) 

(ทงตຌนขา) 

(มุมสะพก) 

(ทีไปรับระดับมุมหลัง) 

(มุมหลัง) 

(กนส าหรับยึดสวนศีรษะ) 

(มุมขา) 

(มุมทຌา) 

(ปุຆมจุด H) 
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หนวย: มิลลิมตร 

 

รูปทีไ 2 มิติของ 3D-H machine ละการกระจายนๅ าหนัก 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

(นๅ าหนักขา) 

 

(นๅ าหนักตຌนขา) 

 

(นๅ าหนักสะพก) 

 

(นๅ าหนักล าตัว) 

 

(ทิศทางละจุดทีไ฿สรงกระท า) 

 

(ระหวาง ํ์๔-๐๎๐) 

 

401 

 



 

ภาคผนวก ๒.2 
ระบบอຌางอิงสามมิติ 

 
 
 1. ระบบอຌางอิงสามมิติก าหนดขึๅนจากระนาบตัๅงฉาก 3 ระนาบทีไระบุดยผูຌผลิตรถ (ดูรูปประกอบ)* 
 2. พิกัดต าหนงรถ (vehicle measuring attitude) ก าหนดจากการจัดต าหนงของรถลงบนพืๅนผิว ณ ต าหนง
ทีไพิกัดของจุดมูลฐาน (fiducial mark) ป็นเปตามคาทีไทางผูຌผลิตรถเดຌระบุเวຌ 
 3. พิกัดต าหนงของจุด R ละจุด H ก าหนดสอดคลຌองกับจุดมูลฐาน (fiducial mark) ทีไผูຌผลิตรถ ระบุเวຌ 
 
 

 
 

รูปทีไ ํ ระบบอຌางอิงสามมิต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ระบบอຌางอิงนีๅสอดคลຌองกับ ISO Standard 4130:1978 

(พืๅนทีไรองรับ) 

ระนาบ Z ศูนย์ 
(ระนาบนวขวาง) 

ระนาบ Y ศูนย์ 
(ระนาบนวตัๅงตามยาว) 

ระนาบ X ศูนย ์

(ระนาบนวตัๅงตามขวาง) 



 

ภาคผนวก ๒.3 
บบฟอร์มขຌอมูลอຌางอิงของต าหนงการนัไง 

 
 
 
 1. รหัสของขຌอมูลอຌางอิง 
  รายการขຌอมูลอຌางอิงส าหรับตละต าหนงการนัไงจะมีการบันทึกเวຌ ต าหนงการนัไงจะระบุดย฿ชຌ
รหัสตัวอักษรสองตัว ตัวอักษรรกจะป็นตัวลขอารบิกละบงบอกถึงล าดับถวของทีไนัไงนบัจากดຌานหนຌาเปดຌานหลังของ
รถ ตัวอักษรทีไสองจะป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ฿หญบงบอกถึงต าหนงการนัไง฿นถวนัๅน ดยพิจารณาตามทิศ
ทางการคลืไอนทีไเปดຌานหนຌาของรถ 
   L  =  ซຌาย 
   C  =  กึไงกลาง 
   R  =  ขวา 
 2. รายละอียดของพิกัดต าหนงรถ 
 2.1 พิกัดต าหนงของจุดมูลฐาน (fiducial marks) 
   X ……………………………………… 
   Y ……………………………………… 
   Z ……………………………………… 
 3. รายการขຌอมูลอຌางอิง 
  3.1 ต าหนงการนัไง : …………………………………….. 
   3.1.1 พิกัดต าหนงของจุด R 
    X ……………………………………... 
    Y ……………………………………... 
    Z ……………………………………... 
   3.1.2 มุมล าตัวออกบบ : …………………………………. 
   3.1.3 รายละอียดการปรับต าหนงทีไนัไง* 
    นวระดับ : ………………………………………….. 
    นวดิไง: ……………………………………………… 
    มุม : …………………………………………………. 
    มุมล าตัว : …………………………………………… 

หมายหตุ : รายการขຌอมูลอຌางอิงส าหรับต าหนงการนัไงถัด โ เป ฿หຌก าหนดป็นขຌอ 3.2, 3.3 ฯลฯ (ถຌามี) 
 
 
* ฿หຌขีดฆาหัวขຌอทีไเมเดຌ฿ชຌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ภาคผนวก ๓ 

 อุปกรณ์ดึง (Traction Device) 
 
       

 

 
หนวย: มิลลิมตร 

รูปทีไ 1   

 
 

 
  หนวย: มิลลิมตร 

รูปทีไ 1ก 

ฟมหอหุຌมดຌวยผຌา ความหนา 25 

มม.
 ฟมหอหุຌมดຌวยผຌา ความหนา ๎๑ มม. 

นา ๎๑ มม.

หมายหตุ: 

1. บลใอคทีไหุຌมดຌวยผຌาหนา ๎๑ มม.ทีไมี 
ฟมหุຌม 

2. หนวยป็นมิลลิมตร 

รูผานขนาด 19 มม.  
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หนวย: มิลลิมตร 

 
รูปทีไ 1ข   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟมหอหุຌมดຌวยผຌา ความหนา ๎๑ มม. 
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หนวย: มิลลิมตร 

รูปทีไ 2   
 

 
หนวย: มิลลิมตร 

รูปทีไ 3 
 

ฟมหอหุຌมดຌวยผຌา ความหนา ๎๑ มม. 

 

สายชืไอมบลใอคขຌากับจุดยึด 

ฟมหอหุຌมดຌวยผຌา ความหนา ๎๑ มม. 

 



 

 ภาคผนวก ๔ 

การทดสอบบบพลวัต (dynamic) 
 
  
 1. ขอบขาย 
  การทดสอบบบพลวัตบนรางลืไอน (Dynamic Sled Test) สามารถ฿ชຌป็นทางลือกทนการทดสอบความ
ขใงรงของจุดยึด  ขใมขัดนิรภัยบบสถิตตามทีไก าหนด฿นขຌอ 7 (3) ละขຌอ 7 (4) ของประกาศนีๅ 
  ผูຌผลิตสามารถรຌองขอทางลือกนีๅเดຌ฿นกรณีของกลุมทีไนัไง ทีไต าหนงการนัไงทัๅงหมดติดตัๅงขใมขัดนิรภัยสามจุดทีไมี
อุปกรณ์ลดภาระรงทีไล าตัว (thorax load limiter function) รวมดຌวย ละมืไอกลุมทีไนัไงประกอบดຌวยต าหนงทีไนัไงทีไมีจุดยึดขใม
ขัดนิรภัยติดตัๅงทีไครงสรຌางทีไนัไง 
 2. คุณลักษณะทีไตຌองการ 
  2.1 ฿นการทดสอบบบพลวัตตามขຌอ ๏ ตຌองเมมีการฉีกหรือตกของจุดยึดขใมขัดนิรภัย หรือพืๅนทีไรอบจุดยึด฿ดโ 
ยกวຌนการฉีกหรือตกทีไจ าป็นทีไก าหนดเวຌส าหรับการท างานของอุปกรณ์ลดภาระรงนัๅนสามารถยอมรับเดຌ 
   ชองวางทีไนຌอยทีไสุดส าหรับจุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานลางทีไ฿ชຌงานตามทีไก าหนด฿นขຌอ 5 (3) (จ) ของ
ประกาศนีๅ ละคุณลักษณะทีไตຌองการส าหรับจุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานบนตามทีไก าหนด฿นขຌอ 5 (4) (ฉ) ของประกาศนีๅ ละหากมี
ตຌองป็นเปตามขຌอ 2.1.1 ขຌางลาง 
   2.1.1 ส าหรับรถตามขຌอ 1 (1) ของประกาศนีๅทีไมีมวลรวมเมกินกวา 2500 กิลกรัม หากจุดยึดขใม
นิรภัยดຌานบนทีไยึดติดกับครงสรຌางทีไนัไง ตຌองเมลืไอนเปขຌางหนຌาจากระนาบนวขวางผานเปยังจุด R ละจุด C ของทีไนัไงนัๅน (ดังรูป
ทีไ 1 ของภาคผนวก ๑) 
     ส าหรับรถอืไนโ จุดยึดขใมขัดนิรภัยดຌานบนตຌองเมลืไอนเปขຌางหนຌาจากระนาบนวขวางทีไอน 
10 องศา เปทางดຌานหนຌาละผานเปยังจุด R ของทีไนัไง 
  2.2 ฿นรถทีไมีอุปกรณ์การลใอกละการปรับต าหนงส าหรับ฿หຌผูຌดยสารของทุกทีไนัไงสามารถออกจากรถเดຌ 
อุปกรณ์ดังกลาวตຌองยังคงท างานเดຌดຌวยมือ หลังจากการทดสอบ 
  2.3 คูมือการ฿ชຌรถตຌองระบุวาขใมขัดนิรภัยตละตัวนัๅนตຌองปลีไยนทนดຌวยขใมขัดนิรภัยทีไเดຌรับการรับรอง
บบส าหรับตละต าหนงการนัไง฿นรถทานัๅน ละตຌองระบุต าหนงการนัไงทีไอาจติดตัๅงขใมขัดนิรภัยทีไหมาะสมทีไมีอุปกรณ์ลด
ภาระรง (Load limiter) ดຌวย 
 3. งืไอนเข฿นการทดสอบ 
  3.1 งืไอนเขทัไวเป 
   งืไอนเขทัไวเปของการทดสอบตามทีไก าหนด฿นขຌอ 7 (1) ของประกาศนีๅ ฿หຌบังคับ฿ชຌกับการทดสอบ฿น
ภาคผนวกนีๅดຌวย 
  3.2 การติดตัๅงละการตรียมการทดสอบ 
   3.2.1 ตัวลืไอน (sled) 
     ตัวลืไอนตຌองสรຌาง ดยเมมีการยุบตัวอยางถาวรกิดขึๅนหลังจากการทดสอบ ละ฿นระหวาง  
การชน ตຌองเมมีการบีไยงบนกินกวา 5 องศา฿นระนาบนวตัๅงละ 2 องศา฿นระนาบนวนอน 
   3.2.2 การยึดครงสรຌางรถ 
     สวนของครงสรຌางรถทีไจ าป็นส าหรับความขใงรงของรถ฿นสวนของความขใงรงของจุดทีไนัไงละ
ของจุดยึดขใมขัดนิรภัยตຌองติดตัๅงมัไนคงกับตัวลืไอน ตามทีไก าหนดเวຌ฿น฿นขຌอ 7 (2) ของประกาศนีๅ 
   3.2.3 ระบบก ากัด 
     3.2.3.1 ระบบก ากัด (ชุดทีไนัไง สวนประกอบของขใมขัดนิรภัยละอุปกรณ์ลดภาระรง (load 
limiter device) ตຌองติดตัๅงบนครงสรຌางรถตามทีไคุณลักษณะของรถทีไระบุเวຌ 
      สภาพวดลຌอมของรถทีไ กีไ ยวขຌองกับทีไ นัไ งทีไท าการทดสอบ (ผงหนຌาปัด 
(dashboard) ทีไนัไง ละอืไนโ ทีไขึๅนอยูกับทีไนัไงทีไท าการทดสอบ) สามารถติดตัๅงบนตัวลืไอนเดຌ หากมีการติดตัๅงถุงลมนิรภัยดຌานหนຌา 
฿หຌระงับการท างานของถุงลมนิรภัยดังกลาว 
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     3.2.3.2 หากมีการรຌองขอจากผูຌผลิตละหในพຌองรวมกับหนวยงานทดสอบ สวนประกอบของ
ระบบก ากัดบางสวนนอกหนือจากชุดทีไนัไงทีไสมบูรณ์ สวนประกอบของขใมขัดนิรภัยละอุปกรณ์ลดภาระรงอาจเมตຌองติดตัๅงบน
ตัวลืไอนทดสอบหรืออาจทนดຌวยอุปกรณ์ทีไทียบทา หรือมีความขใงรงนຌอยกวา (lower stiffness) ละมีมิติดียวกับ
สวนประกอบของอุปกรณ์ภาย฿นของรถ รูปรางสัณฐานการทดสอบอยางนຌอยตຌองยทีไสุด฿นอนุกรมรูปรางสัณฐานทีไกระท าตอทีไนัไง
ละจุดยึดขใมขัดนิรภัย 
     3.2.3.3 ทีไนัไงตຌองปรับตามทีไก าหนด฿นขຌอ 7 (ํ) (ข) ของประกาศนีๅ ฿นต าหนงส าหรับ฿ชຌงาน 
ดยหนวยงานทดสอบทีไรับผิดชอบ฿นการทดสอบป็นผูຌลือก ตามงืไอนเขทีไป็นผลสียตอความขใงรงของจุดยึดละท างาน
รวมกับการติดตัๅงของหุนทดสอบ฿นรถ 
   3.2.4 หุนทดสอบ (Dummies) 
     หุนทดสอบทีไมีมิติละมวลตามทีไก าหนด฿นรูปทีไ 1 ของภาคผนวกนีๅ ตຌองวางบนตละทีไนัไงละ
ระบบก ากัดดยขใมขัดนิรภัยทีไมี฿นรถ ทัๅงนีๅ เมตຌองการครืไองมือตรวจวัด (dummy instrumentation) 
  3.3 การทดสอบ 
   3.3.1 ฿นระหวางการทดสอบ ตัวลืไอนตຌองขับคลืไอนดຌวยความรใวปรผัน (speed variation) 50 
กิลมตรตอชัไวมง ความหนวงของตัวลืไอน (deceleration) ตຌองอยูภาย฿นกณฑ์ทีไก าหนด฿นภาคผนวก ๔.1 
   3.3.2 หากมีการติดตัๅงของอุปกรณ์ระบบก ากัดสริม (ชน อุปกรณ์ก ากัดลวงหนຌา (preloading 
devices) หรืออืไนโ ยกวຌนถุงลมนิรภัย) การท างานของอุปกรณ์นัๅนตຌองป็นเปตามทีไผูຌผลิตรถก าหนด 
   3.3.3 ฿หຌตรวจสอบการคลืไอนทีไของจุดยึดขใมขัดนิรภัยเม฿หຌกินกณฑ์ตามทีไก าหนด฿นขຌอ 2.1 ละ 
ขຌอ 2.1.1 ขຌางตຌน 
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รูปทีไ 1 

คุณลักษณะฉพาะของหุนทดสอบ 

 
 
Mass (มวล) ๕๓.๑ + ๑ กก.  
Erect sitting height (ความสูงขณะนัไง) ๕๒๑ มม.  
Hip breadth (sitting) (ความกวຌางสะพก ขณะนัไง) ๐ํ๑ มม.  
Hip circumference (sitting) (รอบสะพก ขณะนัไง) ํ๎์์ มม.   
Waist circumference (sitting) (รอบอว ขณะนัไง) ํ์๔์ มม.  
Chest depth (ความลึกหนຌาอก) ๎๒๑ มม.  
Chest circumference (รอบอก) ํํ๏์ มม.  
Shoulder height (ความสูงเหล) ๒๔์ มม.  
Tolerance on all length dimensions  
(ความคลาดคลืไอนของขนาดความยาวทีไยอมรับเดຌ) + ๑ ปอร์ซในต์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
(*/ อุปกรณ์ทีไระบุ฿น Australian Design Rule (ADR) 4/03 ละ Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS)      
No. 208 สามารถ฿ชຌทนเดຌ) 

(รอบอก) 

(รอบอว ขณะนัไง) 

(ความกวຌางสะพก  
ขณะนัไง) 

(รอบสะพก ขณะนัไง) 

(ความลึกหนຌาอก) 

(ความสูงขณะนัไง) 

(ความสูงเหล) 

(มุมมองดຌานขຌาง) (มุมมองดຌานหนຌา) 



 

ภาคผนวก ๔.1 
สຌนคຌงของการความหนวงของลຌอลืไอนทีไป็นสัมพันธ์กับวลา 

 (DESCRIPTION OF CURVE OF TROLLEY’S DECELERATION AS A FUNCTION OF TIME) 
(Curve for testing stopping devices) 

 
 

 

 

สຌนความหนวงของตัวลืไอนถวงนๅ าหนักดຌวยมวลฉืไอย (Inert mass) พืไอ฿หຌมวลรวม 455 + 20 กิลกรัม 
ส าหรับทดสอบขใมขัดนิรภยั ละ 910 + 40 กิลกรัม ส าหรับทดสอบระบบก ากัดทีไมีมวลของตัวลืไอนละครงสรຌางรถ
คือ ๔์์ กิลกรัม ตຌองคงอยูภาย฿นพืๅนทีไรงงาขຌางบน หากจ าป็น มวลของตัวลืไอนละครงสรຌางรถทีไยึดติดสามารถ
พิไมขึๅนเดຌ 200 กิลกรัม ทัๅงนีๅ มวลฉืไอยตຌองพิไมขึๅน 28 กิลกรัมตอการพิไมนัๅน  หากเม฿ชกรณีดังกลาว มวลรวมของ
ตัวลืไอนละครงสรຌางรถ กับมวลฉืไอยตຌองตกตางจากคาทีไก าหนดส าหรับการทดสอบปรับทียบมากกวา + 40 
กิลกรัม ฿นระหวางการปรับทียบอุปกรณ์หยุด ความรใวของตัวลืไอนตຌองป็น 50 ± 1 กิลมตร/ชัไวมง ละระยะหยุด
ตຌองป็น 40 ± 2 ซนติมตร  ทัๅงสองกรณี  ขัๅนตอนการวัดละการปรับทียบตຌองสอดคลຌองกับทีไก าหนด฿น 
International Standard ISO 6487:1980; อุปกรณ์การวัดตຌองสอดคลຌองกับคุณสมบัติของ  data channel ทีไ 
channel frequency class (CFC) 60. 

 



  ภาคผนวก ๙ 
อกสารข้อมูล 

 

ภาคผนวก ๙.1 
อกสารข้อมูลสําหรับการรับรองบบรถทีไผลิต ประกอบหรือนําข้าจํานวนมาก 

 
                  

จัดทําขຌอมูลขຌางลาง จํานวน 3 ชดุ หรือขຌอมูลอิลใคทรอนิกส์ ดยกรอกขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับจุดยึดขใมขัดนิรภัย รวมทัๅงนบรูปวาด
พรຌอมมาตราสวน฿นกระดาษ A4 
1.  ขຌอมูลทัไวเป : 
     General information : 
    1.1 ยีไหຌอ (ครืไองหมายการคຌาของผูຌผลิต) :  
          Make (Trade name of manufacturer) : 
    1.2 บบ : 
          Type and general commercial description : 
    1.3 วิธีกาํหนดบบ (ถຌามี) 
          Means of identification of type (if marked)          
    1.4 ประภทรถ : 
          Category of vehicle (s) : 
    1.5 ชืไอละทีไอยูของผูຌผลิต :  
         Name and address of manufacturer : 
    1.6 ทีไอยูของรงงานประกอบ :  
         Address of assembly plants : 
 
2. คณุลักษณะการสรຌางทัไวเปของรถ : 
    General construction characteristics of vehicle : 
    2.1 รูปวาดหรือภาพของรถ :  
          Photos and/or drawing of a representative vehicle : 
 
3. ทีไนัไง :  
    Seats : 
3.1. จํานวน:  
       Number : 
3.2 ตําหนงละการจัดวางทีไนัไง :  
      Position and arrangement : 
3.3 ตําหนงทีไนัไงทีไกาํหนด฿หຌ฿ชຌมืไอรถหยุดนิไง (ถຌามี): 
      Seating position designated for use only when the vehicle is stationary, if any : 
3.4. คุณลักษณะ (สําหรับทีไนัไงทีไเมผานการรับรองบบ) คําอธิบายละรูปวาดของ : 
      Characteristics : For seats not type-approved as component, description and drawing of :  
        3.4.1 ทีไนัไงละจุดยึด :  
                 The seats and their anchorages : 
        3.4.2 ระบบปรับตําหนง (ถຌามี) : 
                  The adjustment system, if any : 
        3.4.3 ระบบลใอกละปรับลืไอน (ถຌามี) : 
                 The displacement and locking system, if any : 

 



- 2 - 
3.5 จุดยึดขใมขัดนิรภัย หากติดตัๅงกับครงสรຌางทีไนัไง :  
      The seat belt anchorage if incorporated in the seat structure : 
3.6 มุมลําตัวออกบบของ 
      Design torso angle of  
      3.6.1 ทีไนัไงคนขับรถ 
               Driver’s seat 
      3.6.2 ตําหนงการนัไงอืไนโ 
               All other seating positions 
3.7 ระยะการปรับทีไนัไงของ 
      Range of seat adjustment of 
      3.7.1 ทีไนัไงคนขับรถ 
               Driver’s seat 
      3.7.2 ตําหนงการนัไงอืไนโ 
               All other seating positions   
 
4. จุดยึดขใมขัดนิรภัย  
    Seat belt anchorage 
4.1 รูปภาพละ/หรือรูปวาดของตัวถังทีไสดงตําหนงละขนาดของจุดยึดขใมขัดนิรภัยจริงละจุดยึดขใมขัดนิรภัยทีไ  
฿ชຌงาน 
      Photograph and /or drawings of the work showing the position and dimension of the actual and 
the effective anchorages including the R points: 
4.2 รูปวาดของจุดยึดขใมขัดนิรภัยละสวนของครงสรຌางรถทีไจุดยึดขใมขัดนิรภัยยึดติด (ทีไมีการระบุวัสดุทีไ฿ชຌ)  
      Drawings of the belt anchorages and parts of the vehicle structure where they are attached (with 
the material indication) 
4.3 การออกบบของบบขใมขัดนิรภัยทีไเดຌรับอนุญาต฿หຌติดตัๅงกับจุดยึดขใมขัดกับรถทีไติดตัๅง 
      Designation of the types of safety belts authorized for fitting to the anchorages with which the vehicle   
is equipped : 
 

ถว ทีไนัไง ตําหนงจุดยึด การติดตัๅงจุดยึด* 
Anchorage location 

Row Seat Anchorage position ครงสรຌางรถ 
Vehicle structure 

ครงสรຌางทีไนัไง 
Seat structure 

หนຌา ทีไนัไงขวามือ 
Right hand seat 

จุดยึดดຌานขຌางละลาง 
Lower outboard anchorage

  

Front   จุดยึดดຌาน฿นละลาง 
Lower inboard anchorage 

  

  จุดยึดดຌานบน 
Upper anchorage(s) 

  

 ทีไนัไงกลาง จุดยึดดຌานซຌายละลาง 
Lower left anchorage 

  

 Centre seat จุดยึดดຌานขวาละลาง 
Lower right anchorage 

  

  จุดยึดดຌานบน 
Upper anchorage(s) 
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 ทีไนัไงซຌายมือ จุดยึดดຌานขຌางละลาง 
Lower outboard anchorage

  

 Left-hand seat จุดยึดดຌาน฿นละลาง 
Lower inboard anchorage 

  

  จุดยึดดຌานบน 
Upper anchorage(s) 

  

สอง** ทีไนัไงขวามือ จุดยึดดຌานขຌางละลาง 
Lower outboard anchorage

  

Second row of  
seat 

Right hand seat จุดยึดดຌาน฿นละลาง 
Lower inboard anchorage 

  

  จุดยึดดຌานบน 
Upper anchorage(s) 

  

 ทีไนัไงกลาง จุดยึดดຌานซຌายละลาง 
Lower left anchorage 

  

 Centre seat จุดยึดดຌานขวาละลาง 
Lower right anchorage 

  

  จุดยึดดຌานบน 
Upper anchorage(s) 

  

 ทีไนัไงซຌายมือ จุดยึดดຌานขຌางละลาง 
Lower outboard anchorage

  

 Left-hand seat จุดยึดดຌาน฿นละลาง 
Lower inboard anchorage 

  

  จุดยึดดຌานบน 
Upper anchorage(s) 

  

*   ฿หຌ฿ชຌอักษรขຌางลางสําหรับตละทีไนัไง 
    Insert in the actual position the following letter(s):    

"A" สําหรับขใมขัดนิรภัยสามจุด 
     for a three-point belt,  

"B" สําหรับขใมขัดนิรภัยบบคาดตัก 
     for lap belts,  
"S" สําหรับขใมขัดนิรภัยบบพิศษ ฿นกรณีนีๅ฿หຌระบุ฿นหมายหตุ 
     for special-type belts; in this case the type shall be stated under "Remarks",  

"Ar", "Br" , "Sr" สาํหรับขใมขัดนิรภัยทีไมีอุปกรณ์ดึงกลับ 
                    for belts with retractors,  

"Ae", "Be" , "Se" สาํหรับขใมขัดนิรภัยทีไอุปกรณ์ดูดซับพลังงาน   
                      for belts with an energy absorption device,  

"Are", "Bre" , "Sre" สําหรับขใมขัดนิรภัยทีไมีอุปกรณ์ดึงกลับละอุปกรณ์ดูดซับพลังงานอยางนຌอยทีไจุดยึดขใมขัด 
                         นิรภัยหนึไงจุด   

      for belts with retractors and energy-absorption devices on at least one anchorage.  
     หมายหตุ : 
     Remark : 
**  ตารางอาจขยายเดຌตามความจําป็น หากมีมากกวาสองถวทีไนัไง หรือหากมีมากกวาสามทีไนัไงตลอดความกวຌางของรถ  
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4.4 คาํอธิบายของบบของขใมขัดนิรภัย ทีไมีจุดยึดขใมขัดนิรภัยยึดติดกับพนักพิงหลัง หรือทํางานรวมกับอุปกรณ์สลาย
พลังงาน 
      Description of a particular type of seat belt where an anchorage is located in the seat backrest 
or incorporates an energy–dissipating device:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ๙.2 
อกสารข้อมูลสําหรับการรับรองบบรถทีไผลิต ประกอบหรือนําข้าจํานวนน้อย 

                  
 
จัดทําขຌอมูลขຌางลาง จํานวน 3 ชดุ หรือขຌอมูลอิลใคทรอนิกส์ ดยกรอกขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับจุดยึดขใมขัดนิรภัย รวมทัๅงนบรูปวาด
พรຌอมมาตราสวน฿นกระดาษ A4 
 
1.  ขຌอมูลทัไวเป : 
     General information : 
    1.1 ยีไหຌอ (ครืไองหมายการคຌาของผูຌผลิต) :  
          Make (Trade name of manufacturer) : 
    1.2 บบ : 
          Type and general commercial description : 
 (ก) ตัวลขชีๅบงยานยนต์* : 
  Vehicle Identification Number (VIN)* : 
 (* ฿นกรณีการรับรองรายคัน ฿หຌระบุตัวลขชีๅบงยานยนต์ 
 Specify VIN ,In case of individual approval.) 
    1.3 วิธีกาํหนดบบ (ถຌามี) 
          Means of identification of type (if marked)          
    1.4 ประภทรถ : 
          Category of vehicle (s) : 
    1.5 ชืไอละทีไอยูของผูຌผลิต :  
         Name and address of manufacturer : 
    1.6 ทีไอยูของรงงานประกอบ :  
         Address of assembly plants : 
 
2. คณุลักษณะการสรຌางทัไวเปของรถ : 
    General construction characteristics of vehicle : 
    2.1 รูปวาดหรือภาพของรถ :  
         Photos and/or drawing of a representative vehicle : 
 
3. ทีไนัไง :  
    Seats : 
3.1. จํานวน:  
       Number : 
3.2 ตําหนงละการจัดวางทีไนัไง :  
      Position and arrangement : 
 
4. จุดยึดขใมขัดนิรภัย  
    Seat belt anchorage 
4.1 การออกบบของบบของขใมขัดนิรภัยทีไเดຌรับอนุญาต฿หຌติดตัๅงกับจุดยึดขใมขัดกับรถทีไติดตัๅง 
      Designation of the types (  ) of safety belts authorized for fitting to the anchorages with which the 
vehicle is equipped: 
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ถว ทีไนัไง ตําหนงจุดยึด การติดตัๅงจุดยึด* 
Anchorage location 

Row Seat Anchorage position ครงสรຌางรถ 
Vehicle structure 

ครงสรຌางทีไนัไง 
Seat structure 

หนຌา ทีไนัไงขวามือ 
Right hand seat 

จุดยึดดຌานขຌางละลาง 
Lower outboard anchorage

  

Front row  จุดยึดดຌาน฿นละลาง 
Lower inboard anchorage 

  

  จุดยึดดຌานบน 
Upper anchorage(s) 

  

 ทีไนัไงกลาง จุดยึดดຌานซຌายละลาง 
Lower left anchorage 

  

 Centre seat จุดยึดดຌานขวาละลาง 
Lower right anchorage 

  

  จุดยึดดຌานบน 
Upper anchorage(s) 

  

 ทีไนัไงซຌายมือ จุดยึดดຌานขຌางละลาง 
Lower outboard anchorage

  

 Left-hand seat จุดยึดดຌาน฿นละลาง 
Lower inboard anchorage 

  

  จุดยึดดຌานบน 
Upper anchorage(s) 

  

สอง** ทีไนัไงขวามือ จุดยึดดຌานขຌางละลาง 
Lower outboard anchorage

  

Second row  
 

Right hand seat จุดยึดดຌาน฿นละลาง 
Lower inboard anchorage 

  

  จุดยึดดຌานบน 
Upper anchorage(s) 

  

 ทีไนัไงกลาง จุดยึดดຌานซຌายละลาง 
Lower left anchorage 

  

 Centre seat จุดยึดดຌานขวาละลาง 
Lower right anchorage 

  

  จุดยึดดຌานบน 
Upper anchorage(s) 

  

 ทีไนัไงซຌายมือ จุดยึดดຌานขຌางละลาง 
Lower outboard anchorage

  

 Left-hand seat จุดยึดดຌาน฿นละลาง 
Lower inboard anchorage 

  

  จุดยึดดຌานบน 
Upper anchorage(s) 

  

*   ฿หຌ฿ชຌอักษรขຌางลางสําหรับตละทีไนัไง 
    Insert in the actual position the following letter(s):    
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"A" สําหรับขใมขัดนิรภัยสามจุด 
     for a three-point belt,  

"B" สําหรับขใมขัดนิรภัยบบคาดตัก 
     for lap belts,  
"S" สําหรับขใมขัดนิรภัยบบพิศษ ฿นกรณีนีๅ฿หຌระบุ฿นหมายหตุ 
     for special-type belts; in this case the type shall be stated under "Remarks",  

"Ar", "Br" , "Sr" สาํหรับขใมขัดนิรภัยทีไมีอุปกรณ์ดึงกลับ 
                    for belts with retractors,  

"Ae", "Be" , "Se" สําหรับขใมขัดนิรภัยทีไอุปกรณ์ดูดซับพลังงาน   
                      for belts with an energy absorption device,  

"Are", "Bre" , "Sre" สาํหรับขใมขัดนิรภัยทีไมีอุปกรณ์ดึงกลับละอุปกรณ์ดูดซับพลังงานอยางนຌอยทีไจุดยึดขใมขัด 
                         นิรภัยหนึไงจุด   

      for belts with retractors and energy-absorption devices on at least one         

      anchorage.  
     หมายหตุ : 
     Remark : 
**  ตารางอาจขยายเดຌตามความจําป็น หากมีมากกวาสองถวทีไนัไง หรือหากมีมากกวาสามทีไนัไงตลอดความกวຌางของรถ  
 

 

_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ํ์ 

งืไอนเข฿นการยอมรับผลการทดสอบ หรือตรวจสอบ 
หรือผลการตรวจสอบการผลิต฿ห้ป็นเปตามต้นบบ 

 
 
 กรมการขนสงทางบกจะยอมรับผลการทดสอบพืไอทําการผลิต หรือผลการตรวจประมินระบบคุณภาพ
พืไอการผลิต มืไอป็นเปตามงืไอนเขดังตอเปนีๅ 
 ํ. หนวยงานทดสอบ  
  (ํ)  ประภทของหนวยงานทดสอบ มีดังนีๅ 
   ประภท ํ  ป็นหนวยงานทีไทําการทดสอบ ดย฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์฿นการทดสอบของ
ตนอง 
   ประภท ๎  ป็นหนวยงานทีไกํากับดูลการทดสอบ ดย฿ชຌครืไองมือละอุปกรณ์฿นการ
ทดสอบของผูຌผลิต หรือหนวยงานอกชนอืไน (Third Party) 
   หนวยงานทดสอบอาจจะป็นหนวยงานทดสอบประภท ํ หรือประภท ๎ กใเดຌ 
  (๎) หนวยงานทดสอบ จะตຌองมีมาตรฐานทีไกําหนด฿นประภทของหนวยงานทดสอบ ดังนีๅ 
   ประภท ํ  ตຌองป็นเปตามมาตรฐานอยาง฿ดอยางหนึไง ดังนีๅ 
     (ก) มาตรฐานขององค์การระหวางประทศวาดຌวยการมาตรฐาน 
(International Organization for Standardization) มาตรฐานลขทีไ ISO ํ๓์๎๑-๎์์๑ General requirements 
for the competence of testing and calibration laboratories ขึๅนเป 
     (ข) มาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานลขทีไ 
มอก.ํ๓์๎๑ – ๎๑๐๔ ขຌอกําหนดทัไวเปวาดຌวยความสามารถของหຌองปฏิบัติการทดสอบ ละหຌองปฏิบัติการสอบทียบ 
ขึๅนเป 
   หนวยงานทดสอบประภททีไ ํ อาจทําการทดสอบหรือกํากับดูลการทดสอบ ณ ทีไทําการ
ทดสอบของผูຌผลิต หรือทีไทําการทดสอบของตัวทนผูຌผลิตทีไเดຌรับมอบอํานาจกใเดຌ 
   ประภท ๎ ตຌองป็นเปตามมาตรฐานอยาง฿ดอยางหนึไง ดังตอเปนีๅ 
     (ก) มาตรฐานขององค์การระหวางประทศวาดຌวยการมาตรฐาน 
(International Organization for Standardization) มาตรฐานลขทีไ ISO ํ๓์๎์–ํ๕๕๔ General criteria for 
the operation of various types of bodies performing inspection ขึๅนเป 
     (ข) มาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานลขทีไ 
มอก. ํ๓์๎์ – ๎๑๐๎ ขຌอกําหนดทัไวเปสําหรับหนวยตรวจ ขึๅนเป 

 ๎.  หนวยงานตรวจสอบการผลิตป็นเปตามตຌนบบ 
  (ํ)  ประภทของหนวยงานตรวจสอบการผลิตป็นเปตามตຌนบบ มีดังนีๅ 
   ประภท ก ป็นหนวยงานทีไทําการประมินละติดตามประสิทธิผลของระบบควบคุม
คณุภาพการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบของผูຌผลิต 
   ประภท ข  ป็นหนวยงานทีไกํากับดูล หรือทําการทดสอบ หรือตรวจสอบ ฿หຌป็นเปตาม
การตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบ 
          หนวยงานตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบอาจจะป็นหนวยงานตรวจสอบการผลิต
ป็นเปตามตຌนบบประภท ก หรือประภท ข กใเดຌ 
    (๎) หนวยงานตรวจสอบการผลิตป็นเปตามตຌนบบจะตຌองมีมาตรฐานทีไกําหนด฿นประภทของ
หนวยงานตรวจสอบการผลิตป็นเปตามตຌนบบ ดังนีๅ 
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   ประภท ก  ตຌองป็นเปตามมาตรฐาน อยาง฿ดอยางหนึไง ดังตอเปนีๅ 
          (ก) มาตรฐานขององค์การระหวางประทศวาดຌวยการมาตรฐาน(International 
Organization for Standardization) ม าต รฐาน ล ข ทีไ  ISO ํ๓์๎ํ  – ๎์์๒  Conformity assessment – 
requirement for bodies providing audit and certification of management systems ขึๅนเป 

          (ข) มาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานลขทีไ 
มอก. ํ๓์๎ํ – ๎๑๑์ การตรวจสอบละรับรอง – ขຌอกําหนดสําหรับหนวยตรวจประมินละ฿หຌการรับรองระบบ
การจัดการ ขึๅนเป 

   ประภท ข  ตຌองป็นเปตามมาตรฐานอยาง฿ดอยางหนึไง ดังตอเปนีๅ 
               (ก) มาตรฐานขององค์การระหวางประทศวาดຌวยการมาตรฐาน 
(International Organization for Standardization) มาตรฐานลขทีไ ISO ํ๓์๎์-ํ๕๕๔ General criteria for 
the operation of various types of bodies performing inspection ขึๅนเป 
                (ข) มาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานลขทีไ 
มอก. ํ๓์๎์ – ๎๑๐๎ ขຌอกําหนดทัไวเปสําหรับหนวยตรวจ ขึๅนเป 
      

_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก 1ํ 

ขัๅนตอนการตรวจสอบการผลิต฿ห้ป็นเปตามต้นบบ 
(Conformity of Production: COP) 

_____________________ 
 
 พืไอ฿หຌมัไน฿จวาผูຌผลิตจะดํานินการผลิต ประกอบ หรือนําขຌาสวนควบละครืไองอุปกรณ์฿หຌป็นเปตาม
ตຌนบบอยางมีมาตรฐานสมไําสมอ ทัๅงกอนละหลังจากเดຌรับหนังสือรับรอง จึงตຌองมีขัๅนตอนการตรวจสอบดยประมิน
ระบบควบคุมคุณภาพการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบ ดังนีๅ 
 ขัๅนตอนทีไ ํ  ตรวจสอบกอนเดຌรับหนังสือรับรอง฿หຌดํานินการ ดังนีๅ 
 (ํ) ตรวจสอบขัๅนตอนละการตรียมการควบคุมระบบคุณภาพการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบสวน
ควบละครืไองอุปกรณ์ทีไขอรับรองบบ ชน ตรวจคูมือควบคุมคุณภาพการผลิต ตรวจผนการทดสอบหรือตรวจสอบทีไ
จําป็น ป็นตຌน 
 (๎) ฿หຌพิจารณาวา การตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบตຌองมีการประมินระบบควบคุม 
คุณภาพการผลิตของผูຌผลิตหรือหนวยงานตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบ ตามทีไกําหนดเวຌ฿นภาคผนวก 9 
อยาง฿ดอยางหนึไง 
 (๏) ฿หຌยอมรับหนังสือรับรองระบบควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน฿ดมาตรฐานหนึไง ดังนีๅ 

     (ก) มาตรฐานขององค์การระหวางประทศวาดຌวยการมาตรฐาน (International Organization for 
Standardization) มาตรฐานลขทีไ ISO ๕์์ํ- ๎์์๔ Quality management systems – Requirements ขึๅนเป หรือ
มาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานลขทีไ มอก. ๕์์ํ – ๎๑๑๎ ระบบการบริหารงาน
คณุภาพ : ขຌอกําหนด 

     (ข)  มาตรฐานขององค์การระหวางประทศวาดຌวยการมาตรฐาน (International Organization for 
Standardization) ม าต รฐ าน ล ข ทีไ  ISO/TS ํ ๒ ๕ ๐ ๕ -๎ ์ ์ ๕  Quality management systems – Particular 
requirements for the application of ISO ๕์์ํ  : ๎์์๔  for automotive production and relevant service 
part organizations ขึๅนเป หรือ มาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานลขทีไ มอก. ํ๒๕๐๕ 
ขึๅนเป  
 ขัๅนตอนทีไ ๎ ตรวจสอบภายหลังทีไเดຌรับหนังสือรับรอง฿หຌดํานินการ ดังนีๅ 

 (ํ) ตรวจสอบดยติดตามประสิทธิผลของขัๅนตอนการควบคุมระบบคุณภาพการผลิต฿หຌป็นเปตาม
ตຌนบบกอนเดຌรับหนังสือรับรองทีไกําหนดเวຌตามขัๅนตอนทีไ ํ 

 (๎) ฿หຌพิจารณาวา ผูຌผลิตดํานินการ฿ดโ ดังนีๅ 
  (ก)  นบรายละอียดหนังสือรับรองระบบควบคุมคุณภาพการผลิต฿นการยืไนขอรับรองบบ ละจຌง

การกຌเขหรือพิไมติมหนังสือรับรองระบบคุณภาพการผลิต฿หຌกรมการขนสงทางบกทราบทุกครัๅง 
  (ข)  มีขัๅนตอนสําหรับการประมินระบบควบคุมคุณภาพการผลิตของสวนควบละครืไองอุปกรณ์ทีไ

เดຌรับรองบบ฿นตละรงงานการผลิต 
  (ค)  จัด฿หຌมีการดํานินการตรวจติดตามการทดสอบทีไจําป็นตอการประมินระบบควบคุมคุณภาพ

การผลิต 
  (ง)  มีขຌอมูลทีไป็นผลการทดสอบหรือตรวจสอบการผลิต฿หຌป็นเปตามตຌนบบ ดยการบันทึกละ
กใบอกสารขຌอมูล สําหรับ฿ชຌ฿นการประมินตามชวงวลา฿นตละสวนควบละครืไองอุปกรณ์ทีไกรมการขนสงทางบก
กําหนด ตตຌองเมกิน ํ์ ป ี

  (จ) วิคราะห์ผลของการทดสอบ หรือการตรวจสอบความสถียรของบบ฿นตละสวนควบละครืไอง
อุปกรณ์ พืไอกําหนดความปรผันทีไยอมรับเดຌของการผลิตสวนควบละครืไองอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม 
 (๏) ฿หຌทําการตรวจประมินระบบควบคุมคุณภาพการผลิตของผูຌผลิตตามระยะวลาทีไกําหนด หากเมมี
การกําหนดระยะวลาการตรวจประมินระบบควบคุมคุณภาพการผลิตเวຌ ฿หຌมีการตรวจประมินดังกลาวป็นจํานวน ํ 
ครัๅงตอปี 
 (๐) กรณี ทีไพบวา การผลิตเม ป็นหลักกณฑ์  วิ ธีการละงืไอนเขทีไ กํ าหนดเวຌ฿นประกาศนีๅ  
฿หຌกรมการขนสงทางบกกําหนดมาตรการบังคับทีไจําป็น พืไอ฿หຌผูຌผลิตทําการผลิต฿หຌป็นเปตามบบทีไรับรองเวຌดยเม 
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ชักชຌา ชน การ฿หຌผูຌผลิตสงผนการปรับปรุงกຌเขขຌอบกพรอง฿นการผลิต ป็นตຌน ดยทําป็นหนังสือหรือจຌง฿หຌผูຌผลิตชีๅจง
ละดํานินการ฿หຌถูกตຌองภาย฿นระยะวลาทีไกําหนด 
 (๑) ทําการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพการผลิต หรือการนําขຌาสวนควบละครืไองอุปกรณ์ตาม
กฎหมาย ระบียบ ประกาศทีไกีไยวขຌองกับการรับรองบบ ณ รงงานผลิต รงงานประกอบ หรือคลังสินคຌา รวมทัๅง
สถานทีไทําการทดสอบ  

 
_____________________ 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 1๎ 
บบของหนังสือรับรองบบ 

 
ภาคผนวก 12.ํ 

บบหนังสือรับรองบบสําหรับการผลิต ประกอบ หรือนําข้าจํานวนมาก 
 
 

 

 

 

ทีไ …………  กรมการขนสงทางบก 
  ถนนพหลยธิน กทม. ํ์๕์์ 
          (วัน ดือน ป)ี 

 

กรมการขนสงทางบกเดຌออกหนังสือนีๅ พืไอยืนยัน  
Department of Land Transport certifies for                                                            ํ/ 
 
ประภทของการรับรองบบ : 
Category of Type Approval:                              
 
การรับรองบบสําหรับการผลิต ประกอบหรือนําขຌาจํานวนมาก 
National Type Approval for Mass           
 
ของบบของสวนควบละครืไองอุปกรณ์ตามประกาศกรมกรมการขนสงทางบก รืไอง กําหนดคุณสมบัติละคุณลักษณะ
ของจุดยึดขใมขัดนิรภัย ละกําหนดหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขการรับรองบบของจุดยึดขใมขัดนิรภัยของรถยนต์
พ.ศ. ... 
(of a type of a vehicle with regard to DLT Notification on Technical Prescriptions of Seat-belt 
Anchorage and its Type Approval for Motor Vehicle) 
 

ลขทีไการรับรองบบํ/ :      การขยายการรับรองบบ :   
Approval No. :       Extension No. : 
 

1.   ขຌอมูลทัไวเป : 
      General : 
1.1 ยีไหຌอ (ครืไองหมายการคຌาของผูຌผลิต) : 
      Make (trade name of manufacturer) : 
1.2 บบ : 
      Type and general commercial description (s) : 
1.3 วิธีกาํหนดบบ (ถຌามี) : 
       Means of identification of type, if marked on vehicle: 
1.4 ชืไอละทีไอยูของผูຌผลิต : 
      Name and address of manufacturer: 
1.5 ทีไอยูของรงงานประกอบ : 
      Address(es) of assembly plant (s) 
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2. ขຌอมูลรถ : 
    Vehicle data : 
2.1 ประภทรถ: 
      Category of vehicle: 
2.2 ตําหนงของจุดยึดละขใมขัดนิรภัย: 
      Location of anchorages and safety belts provided: 
 
 
 

ถว ทีไนัไง ตําหนงของจุดยึด จุดยึดทีไ* 
Anchorage location 

Row Seat Anchorage position ครงสรຌางรถ 
Vehicle structure 

ครงสรຌางทีไนัไง 
Seat structure 

หนຌา ทีไนัไงขวามือ 
Right hand seat 

จุดยึดดຌานขຌางละลาง 
Lower outboard anchorage

  

Front row  จุดยึดดຌาน฿นละลาง 
Lower inboard anchorage 

  

  จุดยึดดຌานบน 
Upper anchorage(s) 

  

 ทีไนัไงกลาง จุดยึดดຌานซຌายละลาง 
Lower left anchorage 

  

 Centre seat จุดยึดดຌานขวาละลาง 
Lower right anchorage 

  

  จุดยึดดຌานบน 
Upper anchorage(s) 

  

 ทีไนัไงซຌายมือ จุดยึดดຌานขຌางละลาง 
Lower outboard anchorage

  

 Left-hand seat จุดยึดดຌาน฿นละลาง 
Lower inboard anchorage 

  

  จุดยึดดຌานบน 
Upper anchorage(s) 

  

สอง* ทีไนัไงขวามือ จุดยึดดຌานขຌางละลาง 
Lower outboard anchorage

  

Second row of  
seat 

Right hand seat จุดยึดดຌาน฿นละลาง 
Lower inboard anchorage 

  

  จุดยึดดຌานบน 
Upper anchorage(s) 

  

 ทีไนัไงกลาง จุดยึดดຌานขຌางละลาง 
Lower outboard anchorage

  

 Centre seat จุดยึดดຌาน฿นละลาง 
Lower inboard anchorage 

  

  จุดยึดดຌานบน 
Upper anchorage(s) 
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 ทีไนัไงซຌายมือ จุดยึดดຌานขຌางละลาง 
Lower outboard anchorage

  

 Left-hand seat จุดยึดดຌาน฿นละลาง 
Lower inboard anchorage 

  

  จุดยึดดຌานบน 
Upper anchorage(s) 

  

*   ฿หຌ฿ชຌอักษรขຌางลางสําหรับตละทีไนัไง 
    Insert in the actual position the following letter(s):    

"A" สําหรับขใมขัดนิรภัยสามจุด 
     for a three-point belt,  

"B" สําหรับขใมขัดนิรภัยบบคาดตัก 
     for lap belts,  
"S" สําหรับขใมขัดนิรภัยบบพิศษ ฿นกรณีนีๅ฿หຌระบุ฿นหมายหตุ 
     for special-type belts; in this case the type shall be stated under "Remarks",  

"Ar", "Br" , "Sr" สาํหรับขใมขัดนิรภัยทีไมีอุปกรณ์ดึงกลับ 
                    for belts with retractors,  

"Ae", "Be" , "Se" สาํหรับขใมขัดนิรภัยทีไอุปกรณ์ดูดซับพลังงาน   
                      for belts with an energy absorption device,  

"Are", "Bre" , "Sre" สําหรับขใมขัดนิรภัยทีไมีอุปกรณ์ดึงกลับละอุปกรณ์ดูดซับพลังงานอยางนຌอยทีไจุดยึดขใมขัด 
                         นิรภัยหนึไงจุด   

      for belts with retractors and energy-absorption devices on at least one         

      anchorage.  
     หมายหตุ : 
     Remark : 
**  ตารางอาจขยายเดຌตามความจําป็น หากมีมากกวาสองถวทีไนัไง หรือหากมีมากกวาสามทีไนัไงตลอดความกวຌางของรถ  
    This table can be modified if the vehicle has over two rows of seat. 
 
3. ฿นกรณีทีไจุดยึดขใมขัดนิรภัยติดทีไนัไง หรือกรณีทีไนัไงรองรับสายคาดขใมขัดนิรภัยทานัๅน : 
    Only if the anchorage is affixed on the seat or if the seat supports the belt strap : 
3.1 คาํอธิบายทีไนัไง  
      Description of seats 
3.2 คาํอธิบายอุปกรณ์ปรับตําหนง อุปกรณ์ลืไอน ละระบบลใอคของตละทีไนัไงละสวนประกอบ 
      Description of the adjustment, displacement and locking systems either of the seat or 
of its parts 
3.3 คาํอธิบายจดุยึดทีไนัไง: 
      Description of seat anchorage: 
4.  คําอธิบายบบขใมขัดนิรภัยทีไตຌองการ ฿นกรณีจุดยึดอยูทีไครงสรຌางทีไนัไง หรือทํางานรวมกับอุปกรณ์สลายพลังงาน: 
     Description of particular type of safety-belt required in the case of an anchorage located in the 

seat structure or incorporating an energy-dissipating device:  
5.  รถสงมาพืไอรับรองบบมืไอ: 
     Vehicle submitted for approval on:   
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6.  หนวยงานทดสอบทีไทําการทดสอบ : 
     Technical service responsible for carrying out the tests: 
7.  วันทีไรายงานการทดสอบ: 
     Date of test report: 
8.  จํานวนรายงานการทดสอบ: 
     Number of test report: 
9.  หมายหตุ (ถຌามี) : 
     Remark (if any): 
10. สถานทีไ : 
      Place: 
11. วันทีไ : 
      Date: 
12. ลงชืไอ: 
      Signature:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - 
ํ/  ดูภาคผนวก 1๏  
 
 
 



ภาคผนวก 12.2 
บบหนังสือรับรองบบสําหรับการผลิต ประกอบหรือนําข้าจํานวนน้อย 

 
 

 

 

 

ทีไ …………  กรมการขนสงทางบก 
  ถนนพหลยธิน กทม. ํ์๕์์ 
          (วัน ดือน ป)ี 

 

กรมการขนสงทางบกเดຌออกหนังสือนีๅ พืไอยืนยัน  
Department of Land Transport certifies for                                                          ํ/ 

ประภทของการรับรองบบ : 
Category of Type Approval:                              
 
การรับรองบบสําหรับการผลิต ประกอบหรือนําขຌาจํานวนนຌอย 
National Type Approval for Small Volume           

ของบบของสวนควบละครืไองอุปกรณ์ตามประกาศกรมกรมการขนสงทางบก รืไอง กําหนดคุณสมบัติละคุณลักษณะของจุด
ยึดขใมขัดนิรภัย ละกําหนดหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขการรับรองบบของจุดยึดขใมขัดนิรภัยของรถยนต์พ.ศ. ... 
(of a type of a vehicle with regard to DLT Notification on Technical Prescriptions of Seat-belt 
Anchorage and its Type Approval for Motor Vehicle) 

ลขทีไการรับรองบบํ/ :      การขยายการรับรองบบ :   
Approval No. :       Extension No. : 
 

1.   ขຌอมูลทัไวเป : 
      General : 
1.1 ยีไหຌอ (ครืไองหมายการคຌาของผูຌผลิต) : 
      Make (trade name of manufacturer) : 
1.2 บบ : 
      Type and general commercial description (s) : 
 (ก) ตัวลขชีๅบงยานยนต์* : 
  Vehicle Identification Number (VIN)* : 
 (* ฿นกรณีการรับรองรายคัน ฿หຌระบุตัวลขชีๅบงยานยนต์ 
 Specify VIN ,In case of individual approval. 
1.3 วิธีกาํหนดบบ (ถຌามี) : 
       Means of identification of type, if marked on vehicle: 
1.4 ชืไอละทีไอยูของผูຌผลิต : 
      Name and address of manufacturer: 
1.5 ทีไอยูของรงงานประกอบ : 
      Address(es) of assembly plant (s) 
2. ขຌอมูลรถ : 
    Vehicle data : 

14T 



- 2 - 
2.1 ประภทรถ: 
      Category of vehicle: 
2.2 ตําหนงของจุดยึดละขใมขัดนิรภัย: 
      Location of anchorages and safety belts provided: 

ถว ทีไนัไง ตําหนงจุดยึด จุดยึดทีไ* 
Anchorage location 

Row Seat Anchorage position ครงสรຌางรถ 
Vehicle structure 

ครงสรຌางทีไนัไง 
Seat structure 

หนຌา ทีไนัไงขวามือ 
Right hand seat 

จุดยึดดຌานขຌางละลาง 
Lower outboard anchorage

  

Front   จุดยึดดຌาน฿นละลาง 
Lower inboard anchorage 

  

  จุดยึดดຌานบน 
Upper anchorage(s) 

  

 ทีไนัไงกลาง จุดยึดดຌานซຌายละลาง 
Lower left anchorage 

  

 Centre seat จุดยึดดຌานขวาละลาง 
Lower right anchorage 

  

  จุดยึดดຌานบน 
Upper anchorage(s) 

  

 ทีไนัไงซຌายมือ จุดยึดดຌานขຌางละลาง 
Lower outboard anchorage

  

 Left-hand seat จุดยึดดຌาน฿นละลาง 
Lower inboard anchorage 

  

  จุดยึดดຌานบน 
Upper anchorage(s) 

  

สอง** ทีไนัไงขวามือ จุดยึดดຌานขຌางละลาง 
Lower outboard anchorage

  

Second row   Right hand seat จุดยึดดຌาน฿นละลาง 
Lower inboard anchorage 

  

  จุดยึดดຌานบน 
Upper anchorage(s) 

  

 ทีไนัไงกลาง จุดยึดดຌานขຌางละลาง 
Lower outboard anchorage

  

 Centre seat จุดยึดดຌาน฿นละลาง 
Lower inboard anchorage 

  

  จุดยึดดຌานบน 
Upper anchorage(s) 

  

 ทีไนัไงซຌายมือ จุดยึดดຌานขຌางละลาง 
Lower outboard anchorage

  

 Left-hand seat จุดยึดดຌาน฿นละลาง 
Lower inboard anchorage 

  

  จุดยึดดຌานบน 
Upper anchorage(s) 
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*   ฿หຌ฿ชຌอักษรขຌางลางสําหรับตละทีไนัไง 
    Insert in the actual position the following letter(s):    

"A" สําหรับขใมขัดนิรภัยสามจุด 
     for a three-point belt,  

"B" สําหรับขใมขัดนิรภัยบบคาดตัก 
     for lap belts,  
"S" สําหรับขใมขัดนิรภัยบบพิศษ ฿นกรณีนีๅ฿หຌระบุ฿นหมายหตุ 
     for special-type belts; in this case the type shall be stated under "Remarks",  

"Ar", "Br" , "Sr" สําหรับขใมขัดนิรภัยทีไมีอุปกรณ์ดึงกลับ 
                    for belts with retractors,  

"Ae", "Be" , "Se" สาํหรับขใมขัดนิรภัยทีไอุปกรณ์ดูดซับพลังงาน   
                      for belts with an energy absorption device,  

"Are", "Bre" , "Sre" สําหรับขใมขัดนิรภัยทีไมีอุปกรณ์ดึงกลับละอุปกรณ์ดูดซับพลังงานอยางนຌอยทีไจุดยึดขใมขัดนิรภัยหนึไงจุด   
      for belts with retractors and energy-absorption devices on at least one         

      anchorage.  
     หมายหตุ : 
     Remark : 
**  ตารางอาจขยายเดຌตามความจําป็น หากมีมากกวาสองถวทีไนัไง หรือหากมีมากกวาสามทีไนัไงตลอดความกวຌางของรถ  
     This table can be modified if the vehicle has over two rows of seat. 
 
3.  รถสงมาพืไอรับรองบบมืไอ: 
     Vehicle submitted for approval on:   
4. หนวยงานทดสอบทีไทําการทดสอบ : 
    Technical service responsible for carrying out the tests: 
5. วันทีไรายงานการทดสอบ: 
    Date of test report: 
6. จํานวนรายงานการทดสอบ: 
    Number of test report: 
7. หมายหตุ (ถຌามี) : 
    Remark (if any): 
8. สถานทีไ : 
    Place: 
9. วันทีไ : 
    Date: 
10. ลงชืไอ: 
      Signature:  
 
 
 - - - - - - - - - - - - 
ํ/  ดูภาคผนวก 1๏  
 

 
 



ภาคผนวก 1๏ 
ครืไองหมายรับรองบบจุดยึดขใมขัดนิรภัยของรถยนต์ 

 
 
 
ครืไองหมายการรับรองการติดตัๅงขใมขัดนิรภัย฿นหนังสือรับรองบบประกอบดຌวย 
 
1.  สัญลักษณ์ประทศเทยทนดຌวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ “T” ตัวพิมพ์฿หญ (capital) ทีไเมมีสวนงอนคຌงทีไปลายสุดของ
ตัวอักษร (san serif) อยูภาย฿นวงกลมทีไมีสຌนผาศูนย์กลางเมนຌอยกวา ๔ มิลลิมตร ละอักษร “T” มีความสูงเมนຌอยกวา
กึไงหนึไงของสຌนผาศูนย์กลางของวงกลม 
 
2. หมายลขขຌอกําหนดทางทคนคิทีไ 14 ของคณะกรรมาธิการศรษฐกิจหงยุรป สหประชาชาติอยู฿นวงกลม ดยมี
ความสูงของตัวลขเมนຌอยกวาหนึไง฿นสามของสຌนผาศูนย์กลางวงกลม 
 
 
 
 
 
 
 
3. ลขทีไการรับรองบบทีไมีขนาดความสูงของตัวลขเมนຌอยกวาหนึไง฿นสามของสຌนผาศูนย์กลางของวงกลมป็นตัว   
อารบิค ดยรียงลําดับลขทีไตามลําดับ ดังนีๅ  

  ลาํดับทีไ ํ ปีทีไออกหนังสือรับรองบบ ดยระบุพียงตัวลขของปีพุทธศักราชสองตัวหลัง ชน 
สองตัวหลังของปี พ.ศ. ๎๑๑7 ฿หຌระบุพียง ๑7 

  ลาํดับทีไ ๎ ลขทีไการรับรองบบสีไตัวทีไกําหนดเวຌ฿นหนังสือรับรองบบ ชน ลขทีไการรับรอง
บบ ๎๐๏๙  
            ลาํดับทีไ ๏ ลขทีไการดํานินการขอกຌเขพิไมติมการรับรองบบ (การขอขยายการรับรองบบ) ดย
กําหนด  

   – ลขทีไ ์์ คือ หมายลขทีไเดຌรับหนังสือรับรองบบครัๅงรก 
   – ลขทีไ ์ํ ์๎ ์๏ ละตามลําดับตัวลขตอเป ลຌวตการรับรองการขอกຌเข 
พิไมติมบบ฿นตละครัๅง 

 

ตัวอยาง 
 
 
 

            
 

 57 2439 00 
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